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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   17  #גליון

כמו ומצות ישוב ארץ ישראל קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
כמבואר במדרש  ו שקולה כנגד כל מצות שבתורהמצות ישוב ארץ ישראלל "שאמרו חז
מיחד יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל ה, )ענף ארץ ישראל(תלפיות 

מצות , )ז"דף נ (ובספר חרדים. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, קרקע לאשתו למזונותיה
   .שנאמר וירשתה וישבת בה, עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ק" לפא"סתש שבטחודש 

אבל במרגלים שהיו ראויים לבוא תיכף לארץ 
ואם כן שמע , ישראל לולי חטא מרגלים
יב בקרא דכת, מיניה דנשלם עון הכנעני

ודור רביעי ישובו הנה כי ] בראשית טו טז[
משמע בבואם , לא שלם עון האמורי עד הנה

  לולי חטא המרגלים, לארץ נשלם עון האמורי
 )המשך( דרוש ב - חלק שני -ספר יערות דבש 

הם ,  ם"  עכו-רק  מאן  נקרא  רשע  ,  כי  ודאי  כל  ישראל  בחזקת  כשרים,  ל"ונשוב  להנ...  
ולזאת  משה  ששונא ,  ורשעים  הם  בעצמותם,  ים  ממרכבה  טמאהרשעים  ממקום  רשע  בא

ונפלינו  אני  ועמך ]  שמות  לג  טז[כאשר  אמר  ,  ם"ם  כמאמרו  שלא  תשרה  שכינה  על  עכו"לעכו
,   חרה לו-ם  "  היינו  עכו-ולכך  כשמעו  מאריך  אף  לרשעים  ,  מכל  העמים  אשר  על  פני  האדמה

ובעגל  לא  היה ,  הקדוש  ברוך  הוא  חייך  דתצטרך  לוואמר  לו  '  חרה  ה,  ם  יאבדו  ויכרתו"עכו
אבל  במרגלים  שהיו  ראויים  לבוא  תיכף  לארץ  ישראל  לולי ,  ם"צריך  לאריכות  אף  על  עכו

ודור ]  בראשית  טו  טז[דכתיב  בקרא  ,  ואם  כן  שמע  מיניה  דנשלם  עון  הכנעני,  חטא  מרגלים
, רץ  נשלם  עון  האמורימשמע  בבואם  לא,  רביעי  ישובו  הנה  כי  לא  שלם  עון  האמורי  עד  הנה

ומשה  ביקש  על ,  ואם  כן  אז  שהיו  ראוים  לארץ  נשלם  עון  האמורי,  ל"לולי  חטא  המרגלים  כנ
הוצרך  להמתין  עוד ,  ואם  כן  אף  לכנעני  שכבר  נשלם  סאתם,  שנה  במדבר'  שיהיו  עוד  מ
וזהו  מאמר ,  ואם  כן  היה  ארך  אף  לרשעים  לכנענים  הטמאים  ארורים  כאלה,  ארבעים  שנה
והיינו  בזמן  מרגלים  ואריכת  אף  על  הכנעני  וכך ,  וך  הוא  יהיה  זמן  דתצטרך  ליההקדוש  בר

  .תי שפירם להאריך אף וא"אפילו לעכו, ביקש ועתה יגדל כאשר דברת, היה

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


