בס"ד

בולעטין  -242 #חשון 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
 ...אמר רבה בר רב הונא כל מילתא דמתאמרא באנפי תלתא לית בה
לישנא בישא ,מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה,
כי אתא רב דימי אמר מאי דכתיב מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם
קללה תחשב לו ,משום דמברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לו ,אין כגון
דאיקלע לאושפיזיה וטרחו קמיה שפיר למחר נפיק ויתיב בשוקא ואמר
רחמנא ליברכיה לפלניא דהכי טרח קמאי ושמעי אינשי ואכסינן ליה .תני
רב דימי קמיה דרב ספרא לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו יותר
מדאי ,שמתוך טובתו בא לידי גנותו .אמר ר' שמואל בר נחמני על שבעה
גופי עבירות נגעים באין ,על לשון הרע ,ועל שפיכות דמים ,ועל שבועת
שוא ,ועל גלוי עריות ,ועל גסות הרוח ,ועל הגזל ,ועל צרות העין .על לשון
הרע דכתיב מלשני' בסתר רעהו אותו אצמית ,על שפיכות דמים דכתיב
ואל יכרת מבית יואב זב ומצורע ,ועל שבועת שוא דכתיב ויאמר נעמן
הואל וקח ככרים ,וכתיב וצרעת נעמן תדבק בך ,על גילוי עריות דכתיב
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וינגע ד' את פרעה נגעים גדולים ,על גסות הרוח דכתיב ובחזקתו גבה
לבו עד להשחית ,וכתי' והצרעת זרחה במצחו ,על הגזל דכתיב וצוה
הכהן ופנו את הבית ,תאנא הוא הכניס ממון שאינו שלו יבא כהן ויפזר
את ממונו ,וכו'.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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