בס"ד

בולעטין  -314 #חשון תשמ"ט 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
תנא דבי אליהו רבה פרק כט
) ...המשך מגליון הקודם( וכן אם אומר לו אדם לחבירו פלוני חבירי חייב לי
מאתים זוז והרי יש לי עד אחד ותהא מצטרף עמו וטול אתה מנה יאמר
לו כך מודיע אני לך שאפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבכל העולם כלו
בשעה אחת אין אני מבקש בשביל להעיד שקר והאיך אתה אומר לי כך.
וכל אנשי ירושלים היו עושין כן אינן נכנסין לבית המשתה עד שיודעין מי
הוא שיכנס עמהם ואינן חותמין על הגט עד שיודעין מי הוא שיחתום
עמהן א"ר נתן והלא עד זומם הוא זה ועד רשע הוא זה שנאמר )שם(
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו אלא ללמדך על הגזלנין ועל
החמסנין שפסולי עדות הן .כיוצא בדבר אתה אומר כתיב )במדבר לה(
והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו לא אויב לו ולא מבקש רעתו ידיננו
שנאמר ושפטו העדה לפסול את השונאים מלישב בדין .אין לי אלא
שונאים קרובים מנין שהם פסולין לישב בדין ת"ל ושפטו העדה בין המכה
ובין גואל הדם הרי אתה דן הואיל ואמרה התורה הרגום על פי שני עדים
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ואמרה התורה הרוג על פי דיינין מה עדים פסול בהם קרובים אף דיינים
פסול בהם קרובים .ועוד ק"ו הוא ומה עדים שאין הדברים נגמרים על
פיהם פסול בהם קרובים דיינים שהדברים נגמרים על פיהם אינו דין
שיפסול בהם קרובים אין לי אלא לרוצח לשאר חייבי מיתות מנין ת"ל
)שם( על המשפטים האלה .יכול כשם שדיני נפשות בעשרים ושלשה כך
דיני ממונות בעשרים ושלשה ת"ל על המשפטים האלה אלה בעשרים
ושלשה ואין דיני ממונות בעשרים ושלשה .ועוד שהרי הוא אומר עד
האלהים יבא דבר שניהם )שמות כב( ומניין שדיני נפשות בעשרים
ושלשה ת"ל ושפטו העדה הרי עשרה והצילו העדה הרי עוד עשרה הרי
כאן עשרים ומנין עוד שלש הרי אתה דן הואיל ואמרה התורה הרוג על פי
עדים ואמרה תורה הרוג על פי דיינין מה עדים שנים אף דיינים שנים ואין
בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחר הרי כאן עשרים ושלשה אנשים
אבל בראשונה היו אומרים דיני נפשות בשלשים שנאמר ושפטו העדה
והצילו העדה והשיבו אותו העדה ללמדך שדיני נפשות בשלשים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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