בס"ד

בולעטין  - 192 #אלול תשל"ח 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
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יט/ב
 ...רבי חנינא אומר מהכא ותקראנה לו השכנות שם לאמר יולד בן לנעמי
וכי נעמי ילדה והלא רות ילדה אלא רות ילדה ונעמי גידלה לפיכך נקרא
על שמה רבי יוחנן אמר מהכא ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו'
אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח )לו( מרד מרד זה כלב ולמה נקרא
שמו מרד שמרד בעצת מרגלים וכי בתיה ילדה והלא יוכבד ילדה אלא
יוכבד ילדה ובתיה גידלה לפיכך נקרא על שמה רבי אלעזר אמר מהכא
גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה וכי יוסף ילד והלא יעקב ילד אלא
יעקב ילד ויוסף כילכל לפיכך נקראו על שמו אמר רבי שמואל בר נחמני
אמר רבי יונתן כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו
שנאמר ואלה תולדות אהרן ומשה וכתיב ואלה שמות בני אהרן לומר לך
אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמו לכן כה אמר ה' אל בית יעקב
אשר פדה את אברהם וכי היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם אמר רב
יהודה שפדאו מצער גידול בנים והיינו דכתיב לא עתה יבוש יעקב וגו' לא
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עתה יבוש יעקב מאביו ולא עתה פניו יחוורו מאבי אביו כתיב פלטי וכתיב
פלטיאל אמר רבי יוחנן פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן
העבירה מה עשה נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר
בחרב זה והכתיב וילך אתה אישה שנעשה לה כאישה והכתיב הלך
ובכה על המצוה דאזיל מיניה עד בחורים שנעשו שניהם כבחורים שלא
טעמו טעם ביאה אמר רבי יוחנן תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז
תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן ליש תוקפו של יוסף ענוותנותו של
בועז דכתיב ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת מאי וילפת אמר רב
שנעשה בשרו כראשי לפתות.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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