בס"ד

בולעטין  - 215 #אב תש"מ 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
תוספות שבת דף פט/א
מדבר צין  -קשה לר"י דע"כ מדבר צין לאו היינו מדבר פארן דמדבר צין
בתחילת דרומה של ארץ ישראל כדכתיב באלה מסעי והיה לכם פאת
נגב ממדבר צין על ידי אדום וכתיב ונסב לכם הגבול מנגב וגו' והיו
תוצאותיו מנגב לקדש ברנע וקדש ברנע היינו פארן דכתיב בשילוח
מרגלים וישלח אותם משה ממדבר פארן ובספר )יהושע יד( כתיב שאמר
כלב בשלוח אותי משה מקדש ברנע לרגל את הארץ וכן באלה הדברים
כתיב ונבא עד קדש ברנע ומפרש מיד שלוח מרגלים ועוד דכמה מסעות
היו ממדבר פארן עד מדבר צין דבסוף בהעלותך כתיב ואחר נסעו העם
מחצרות ויחנו במדבר פארן ובאלה מסעי כתיב ויסעו העם מחצרות ויחנו
ברתמה אם כן רתמה היינו פארן וחשיב כמה מסעות עד מדבר צין וכן
בין פארן לסיני מהלך י"א יום דכתיב אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר
עד קדש ברנע אם כן מדבר צין ופארן וסיני לאו הכל אחד ואור"י דהכל
מדב' אחד וגדול היה דע"כ סיני היינו פארן דכתי' הופיע מהר פארן
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ובפרק שור שנגח ד' וה' )ב"ק דף לח (.דרשינן מפארן הופיע ממונן
לישראל גבי שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור ול"ג בריש
מסכת ע"ז )דף ב (:מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן דהוה משמע דפארן
היא אומה אחרת כמו שעיר אלא גרס מאי בעי בשעיר ומאי בעי בתימן
וסיני נמי היינו מדבר צין דכתיב מדבר צין היא קדש וסיני איקרי קדש
דכתיב בספר )תהלים כט( קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש משמע
דהיינו בשעת מתן תורה ומיהו קשה לר"י דהא מדבר קדמות היה
מזרחה של ארץ ישראל כדכתיב )דברים ב( ואשלח מלאכים ממדבר
קדמות אל סיחון מלך חשבון וגו' שהיתה במזרח של א"י דכתיב )שם ד(
בעבר הירדן מזרחה שמש ומדבר צין ופארן היינו בדרומה כמו שמשמע
בפסוקים שהבאתי ואיך יתכן דמדבר קדמות היינו מדבר סיני:
תבלין שנים ושלשה שמות והן מין אחד  -פירש רש"י כמו פלפל ארוך
פלפל לבן פלפל שחור ולפי' הא דקתני בסיפא ר"ש אומר ב' שמות ממין
אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין משכחת לה שני מינין משם
אחד כעין שמצינו לקמן )דף צ (.תרי גווני אהלא אבל תימה וכי בשביל
שיש להם שם אחד יש להן להצטרף יותר מה מועיל השם לגרום הצירוף
כיון שהם שני מינין ואין טעמם בשוה ומפרש ר"ת דג' עניני איסור כגון של
ערלה או של כלאי הכרם ושל אשירה ושל עיר הנדחת קרי ג' שמות
כדאמרינן שלא השם המביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומים ובפרק
המקבל )ב"מ קיא (.עובר בכל השמות הללו וכן משמע בהדיא בירושלמי
בריש פ"ב דמסכת ערלה דקתני התרומה ותרומת מעשר ותרומ' של
דמאי והחלה והבכורים עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה וקאמר
עלה בגמרא לרבי שמעון נצרכה אף על גב דאמר ר"ש אי שני שמות
מצטרפין הכא מודה שכולם שם תרומה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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