בס"ד

בולעטין  -241 #תשרי תשמ"ג 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
הרי"ף על מסכת שבת דף יד/א
 ...לשון הרע ,מנין ממרגלים ,ומה מרגלים שהוציאו דבה על העצים ועל
האבנים כך ,המוציא דבה על חבירו על אחת כמה וכמה .אמר ר' יוחנן
משום ר' יוסי בן זמרא מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה,
אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון לשון מה אעשה לך כל איבריו של אדם
זקופין ואת מוטה ,כל איבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ,ולא עוד
אלא שהקפתי לך שתי חומות ,אחת של עצם ואחת של בשר ,מה יתן לך
ומה יוסיף לך לשון רמיה .ואמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא המספר
לשון הרע כאלו כופר בהקדוש ברוך הוא ,שנ' אשר אמרו ללשוננו נגביר
שפתינו אתנו מי אדון לנו ,ואמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא כל
המספר לשון הרע נגעים באין עליו ,שנ' מלשני בסתר רעהו אותו אצמית,
וכת' התם לצמיתות ומתרגמי' לחלוטין ,ותנן אין בין מצורע מוסגר
למצורע מוחלט אלא תגלחת וצפרים ,והינו דאמר ר' שמעון בן לקיש מאי
דכתיב זאת תהיה תורת המצורע ,זו היא תורתו של מוציא שם רע .היכי
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דמי מוציא שם רע ,כגון דאמר איכא נורא בבי פלניא והוא דקא מפיק ליה
בלישנא בישא דקאמר הכי היכא משכחא נורא אלא בביתא דפלניא
דנפישי טואי ,אמר רבא כל מילתא דמתאמרא באנפי מארה לית בה
משום לישנא בישא ,אמר ליה אביי כל שכן חוצפא ולישנא בישא ,אמר
ליה אנא כי הא דר' יוסי סבירא לי דאמר ר' יוסי מימי לא אמרתי דבר
וחזרתי לאחורי.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

