בס"ד

בולעטין  -276 #אלול תשמ"ה לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל
מדרש רבה ויקרא פרשה א פסקה ג
)ג( ר' סימון בשם ריב"ל ור' חמא אבוה דר' הושעיה בשם רב אמרי לא
ניתן דברי הימי' אלא לידרש )ד"ה א ד( ואשתו היהודיה ילדה את ירד
אביגדור וגו' ואשתו היהודיה זו יוכבד וכי משבטו של יהודה היתה והלא
משבטו של לוי היתה ולמה נקרא שמה יהודיה על שם שהעמידה יהודים
בעולם ילדה את ירד זה משה ר"ח בר פפא ור' סימון ר"ח בר פפא אמר
ירד שהוריד את התורה מלמעלה למטה ד"א ירד שהוריד את השכינה
מלמעלה למטה א"ר סימון אין לשון ירד אלא לשון מלוכה כמה דתימר
)תלים עב( וירד מים עד ים וכתיב )מ"א ד( כי הוא רודה בכל עבר הנהר
אביגדור ר' הונא בר אחא אמר הרבה גודרין עמדו לישראל וזה היה
אביהן של כולן חבר שחיבר את הבנים לאביהן שבשמים ד"א חבר
שהעביר הפורעניות מלבא בעולם אבי סוכו שהיה אביהן של נביאים
שסוכים ברוח הקודש רבי לוי אמר לשון ערבי הוא בערבי קורין לנביא
סכיא יקותיאל רבי לוי ורבי סימא אמר שעשה את הבנים מקוין לאביהם
שבשמים אבי זנוח זה משה שהיה אב למזניחים שהזניחום מע"ז הה"ד
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)שמות לב( ויזר על פני המים וגו' )ד"ה שם( ואלה בני בתיה בת פרעה ר'
יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר לה הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה
משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא אותך בתי
שנא' אלה בני בתיה בת יה אשר לקח לו מרד זה כלב ר' אבא בר כהנא
ור' יהודה בר סימון חד אמר זה מרד בעצת מרגלים וזו מרדה בעצת
אביה יבא מורד ויקח את המורדת וחד אמר זה הציל את הצאן וזו הצילה
את הרועה י' שמות נקראו לו למשה ירד חבר יקותיאל אביגדור אבי סוכו
אבי זנוח רבי יהודה ברבי אלעאי אמר אף טוביה שמו הה"ד )שמות ב(
ותרא אותו כי טוב הוא כי טוביה הוא רבי ישמעאל בר אמי אמר אף
שמעיה שמו אתא ר' יהושע בר נחמיה ופירש הדין קריא )ד"ה א כד(
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וגו' שמעיה ששמע יה תפלתו בן נתנאל
וגו' בן שנתנה לו תורה מיד ליד הסופר שהיה סופרן של ישראל הלוי
שהיה משבטו של לוי לפני המלך והשרים לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ובית דינו וצדוק זה אהרן הכהן ואחימלך שהיה אחיו
של מלך בן אביתר שויתר הקדוש ברוך הוא על ידיו מעשה העגל רבי
תנחומא בשם ר"י בן קרחה אמר אף לוי היה שמו על עיקר משפחתו
)שמות ד( הלא אהרן אחיך הלוי ומשה הרי י' אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה חייך מכל שמות שנקרא לך איני קורא אותך אלא בשם שקראתך
בתיה בת פרעה ותקרא שמו משה ויקרא אל משה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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