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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   28  #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" לפב"סתש טבתחודש 

ִּכי ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶׁשּזֹוֶכה ִלְפעֹל , ַּדע; ִּכי ִעְנָין ֲחֻנָּכה
ֵּכן ֵיׁש לֹו , ְּדַהְינּו ַּבָּקַׁשת ְסַלח ָנא,  ַהִּכּפּוִרים-ם ַּבָּקָׁשתֹו ְּביֹו

ִּכי מֶׁׂשה ַרֵּבנּו ִּבֵּקׁש .  ְיֵדי ְסַלח ָנא ַנֲעֶׂשה ֲחֻנָּכה-ִּכי ַעל , ֲחֻנָּכה
, ַעל ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים" ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה): "ד"ְּבִמְדַּבר י(

ְּכמֹו ,  ַהִּמְקָּדׁש-ַרְּגִלים ָּגְרמּו ֻחְרַּבן ֵּבית  ְיֵדי ֵחְטא ַהְּמ-ְוַעל 
ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך , )ַּתֲעִנית כט(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו

ֲאִני ֶאְקַּבע ָלֶכם ְּבִכָּיה , ַאֶּתם ְּבִכיֶתם ְּבִכָּיה ֶׁשל ִחָּנם' :ָאַמר ָלֶהם
  .'ְלדֹורֹות

  מהדורא בתרא סימן ז - ן"ספר ליקוטי מוהר
ִּכי  ָכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ְּכִפי  ַמה  ֶׁשּזֹוֶכה  ִלְפעֹל  ַּבָּקָׁשתֹו  ְּביֹום ,  ַּדע;  ִּכי  ִעְנָין  ֲחֻנָּכה.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה]  יא[

ִּכי  מֶׁׂשה .  א  ַנֲעֶׂשה  ֲחֻנָּכה  ְיֵדי  ְסַלח  ָנ-ִּכי  ַעל  ,  ֵּכן  ֵיׁש  לֹו  ֲחֻנָּכה,  ְּדַהְינּו  ַּבָּקַׁשת  ְסַלח  ָנא,    ַהִּכּפּוִרים-
  ְיֵדי  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים -ְוַעל  ,  ַעל  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים"  ְסַלח  ָנא  ַלֲעֹון  ָהָעם  ַהֶּזה):  "ד"ְּבִמְדַּבר  י(ַרֵּבנּו  ִּבֵּקׁש  

ֶׁשַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך  ָאַמר ,  )ַּתֲעִנית  כט  (ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו,    ַהִּמְקָּדׁש-ָּגְרמּו  ֻחְרַּבן  ֵּבית  
 :ָלֶהם
ִּכי  אֹותֹו  ַהַּלְיָלה  ֵליל  ִּתְׁשָעה  ְּבָאב .  'ֲאִני  ֶאְקַּבע  ָלֶכם  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות,  ַאֶּתם  ְּבִכיֶתם  ְּבִכָּיה  ֶׁשל  ִחָּנם'
ִּכי  ְּבֶזה  ַהֵחְטא  ְוַהְּפָגם  ְּתלּוִיים ,    ַעל  ֶזה  ְסַלח  ָנאּומֶֹּשֹה  ַרֵּבנּו  ִּבֵּקׁש,    ַהִּמְקָּדׁש-ֶׁשּבֹו  ֶנֱחַרב  ַהֵּבית  ,  ָהָיה

 : ַהִּמְקָּדׁש- ֶזה ַהְּפָגם ֶנֱחַרב ַהֵּבית - ְיֵדי -ִּכי ַעל , ָּכל ָהֲעוֹונֹות
ֶצֶדק  ָיִלין ):  "ְיַׁשְעָיה  א(ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ,  ָהִיינּו  ְנִקִּיים  ֵמֲעוֹונֹות,  ָהָיה  ַקָּים,    ַהִּמְקָּדׁש-ּוִבְזַמן  ֶׁשֵּבית  

  ָהַעְרַּבִים  ָהָיה -ְוָתִמיד  ֶׁשל  ֵּבין  ,  ִּכי  ָּתִמיד  ֶׁשל  ַׁשַחר  ָהָיה  ְמַכֵּפר  ַעל  ֲעֵברֹות  ֶׁשל  ַלְיָלה,  י"ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש,  "ָּבּה
ן  ְיכֹוִלין  ִלָּשֹֹא ְלִפי  ּגֶֹדל  רּוָחִנּיּוָתם  ְוַדּקּוָתם  ֵאי;  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָקדֹוׁש.  ְמַכֵּפר  ַעל  ֲעֵברֹות  ֶׁשל  יֹום

ֶׁשְּיַכֵּפר  ָעֵלינּו  ְּבָכל ,    ַהִּמְקָּדׁש-  ֵּכן  ָאנּו  ְצִריִכין  ֶאת  ַהֵּבית  -ַעל  ,  ֲעֵליֶהם  ַהַּמָּשֹֹא  ֶׁשל  ָעוֹון  ֲאִפּלּו  יֹום  ֶאָחד
ִּכי  ֵאין  ִמי  ֶׁשְּיַכֵּפר ,  ֲעוֹונֹותֵאין  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ְלַנּקֹות  ַעְצֵמנּו  ִמן  ָה,    ִמְקָּדֵׁשנּו-ּוֵמֵעת  ֲאֶׁשר  ָחַרב  ֵּבית  .  יֹום

ְסַלח :  ּוִבֵּקׁש,    ֵּכן  ָמַסר  ַנְפׁשֹו  ַעל  ִיְׁשָרֵאל-ַעל  ,  ֶׁשָּיַדע  ָּכל  זֹאת ,ָעָליו  ַהָּׁשלֹום,  ּומֶׁׂשה  ַרֵּבנּו.  ַּבֲעֵדנּו
. ל"  ֶׁשהּוא  ּכֹוֵלל  ָּכל  ַהֲחָטִאים  ַּכַּנ,ִּכי  ָיַדע  ֶׁשְּבֶזה  ַהֵחְטא  ָּתלּוי  ֻחְרַּבן  ַהַּבִית',  ָנא  ַלֲעֹון  ָהָעם  ַהֶּזה  ְוכּו
 :ֶהֶפְך ֻחְרַּבן ַהַּבִית, ְּבִחיַנת ֲחֻנָּכה,  ַהַּבִית-ִמֶּזה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת ֲחֻנַּכת , ּוְכֶׁשָּזָכה ִלְפעֹל ַּבָּקָׁשתֹו
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 ֶזה ִנְתַּתֵּקן ְּפַגם - ְיֵדי -ֶׁשַעל  ,  ּפּוִרים  ַהִּכ-ְוֵכן  ָּכל  ֶאָחד  ְּכִפי  ַמה  ֶּׁשּזֹוֶכה  ִלְפעֹל  ַּבָּקַׁשת  ְסַלח  ָנא  ְּביֹום  
  ְיֵדי  ְסַלח -ִנְמָצא  ֶׁשֲחֻנָּכה  ַנֲעֶׂשה  ַעל  .  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה,    ַהַּבִית-  ֵכן  ַנֲעֶׂשה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנַּכת  -ְּכמֹו  ,  ֻחְרַּבן  ַהַּבִית

ִּכי  ְסַלח  ָנא  ַלֲעֹון ,  ֵצרּוף  ֲחנּוָּכה  ַּבָּפסּוק  ְסַלח  ָנא,  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום,    ֵּכן  ָרַמז  מֶׁׂשה  ַרֵּבנּו-ְוַעל  ,  ל"ָנא  ַּכַּנ
  ְיֵדי -ִּכי  ֲחֻנָּכה  ַנֲעֶׂשה  ַעל  ,    ֵתבֹות  ֲחנּוָּכה-הּוא  ָראֵׁשי  '  ָהָעם  ַהֶּזה  ְּכגֶֹדל  ַחְסֶּדָך  ְוַכֲאֶׁשר  ָנָׂשאָתה  ְוכּו

 :ל"ַּכַּנ' ְסַלח ָנא ְוכּו
  ַהִּמְקָּדׁש  ָּכלּול  ִמְּבִחינֹות  ֵּבן -ִּכי  ֵּבית  ,    ַהִּמְקָּדׁש-ֻּכָּלם  ְּכלּוִלים  ְּבֵבית  ל  "ְוֵכן  ָּכל  ַהְּבִחינֹות  ַהַּנ

ֶׁשִּמֶּמּנּו ,  ָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשמֹו  ַהר  ַהּמֹוִרָּיה'):  ַּתֲעִנית  טז(ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ,  ְוַתְלִמיד  ִּכי  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו
 -ִמְדָרׁש  ִׁשיר  (  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ַּגם  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו.    ֶזה  ְּבִחיַנת  ַּתְלִמיד'הֹוָרָאה  יֹוְצָאה  ְלִיְׂשָרֵאל

 :ַהִּׁשיִרים ַעל ָּפסּוק
 :ֶזה ְּבִחיַנת ֵּבן'  ָידֹו ָּפִרים ְוָרִבים ִיְׂשָרֵאל-ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ֲחַדר ַהִּמּטֹות ֶׁשַעל '"): ַעְרֵׂשנּו ַרֲעָנָנה"

  ְיֵדי -ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעל  ,  ֶזה  ְּבִחיַנת  ַּפְרָנָסה)  ד"  ב  כ-ְׁשמּוֵאל  (  ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְמקֹום  ַהּגֶֹרן  -ן  ֵּבית    ֵּכ-ְוַעל  
ֶזה  ְּבִחיַנת  ָהֲאִכיָלה ,    ַהִּמְקָּדׁש-  ַהָּפִנים  ֶׁשָהָיה  ְּבֵבית  -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֶלֶחם  .  ל"ְּכָלִלּיּות  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ַּכַּנ

ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  אֹור ,  ֶׁשּבֹו  ִנְתַּגֶּלה  אֹורֹות  ַהַּמִּקיִפים,  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעל  ְיֵדי  ְּכָלִלּיּות  ֵּבן  ְוַתְלִמיד,  ָסהְוַהַּפְרָנ
. ַּכּמּוָבא,  ע  הּוא  ְׁשֵּתי  ְּפָעִמים  ֶהֵּקף"ְוש,  ַּכָּידּוַע,  ע  ְנהֹוִרין"ִּכי  אֹור  ַהָּפִנים  ֶזה  ְּבִחיַנת  ש,  ל"ַהָּפִנים  ַּכַּנ

ַהְינּו  ֶׁשְּבתֹוְך  ָהֲאִכיָלה ,  "ְוֶלֶחם  ְלַבב  ֱאנֹוׁש  ִיְסָעד,  ְלַהְצִהיל  ָּפִנים  ִמָּׁשֶמן):  "ד"ְּתִהִּלים  ק(ְוֶזה  ְּבִחיַנת  
 -ל  ְוַע.  'ְלַהְצִהיל  ָּפִנים  ִמָּׁשֶמן  ְוֶלֶחם  ְוכּו:  ְּבִחיַנת,  ִמְתַּגֶּלה  ֶהָאַרת  ַהַּמִּקיִפים  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהָּפִנים

ְוִנְתַּגֶּלה ,    ֶזה  ִנְמָׁשְך  ַּפְרָנָסה-  ְיֵדי  -ֶׁשַעל  ,    ַהַּבִית-ִּכי  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֲחֻנַּכת  .  ֵּכן  ִמְצַות  ֲחֻנָּכה  ְּבֶׁשֶמן
 :ְּבִחינֹות, ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ֶלֶחם ַהָּפִנים, אֹור ַהָּפִנים

". ָּפָניו  ֵאֶליָך  ִויֻחֶּנָּך'  ָיֵאר  ה):  "ְּבִמְדַּבר  ו(ְוֶזה  ְּבִחינֹות  .  ל"ַּנַּכ',  ְוכּו"  ְלַהְצִהיל  ָּפִנים  ִמָּׁשֶמן  ְוֶלֶחם"
 :ל"ַּכַּנ' ְוכּו" ָּפָניו' ָיֵאר ה: "ְּבִחיַנת,  ָידֹו ִנְתַּגֶּלה אֹור ַהָּפִנים-ֶׁשַעל , ֶזה ְּבִחינֹות ֲחֻנָּכה' ִויֻחֶּנָּך'

  ְיֵדי  ֶׁשָּמַסר  ַנְפׁשֹו  ִּבְׁשִביל  ִיְׂשָרֵאל  ְוָנַתן  ִלּבֹו -  ַעל,  ּומֶׁׂשה  ַרֵּבנּו  ָזָכה  ְלסֹוד  ֲחֻנָּכה
ְוִעָּקר  ָצַרת .  ל"ֲאִמִּתי  ַּכַּנ  ִּכי  הּוא  ָהָיה  ַרֲחָמן  ּוַמְנִהיג,  ֲעֵליֶהם  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבָצָרָתם

ׁש  ֲעֵליֶהם  ְסַלח  ָנא   ֵּכן  ִּבֵּק-ְוַעל  ,  ל"ַּכַּנ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ַהַּמָּשֹֹא  ֶׁשל  ֲעוֹונֹות
ֶׁשְּבֶזה  ָּתלּוי  ִּתּקּון ,    ַהַּבִית-ְּבִחיַנת  ֲחֻנַּכת  ,    ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה-  ְיֵדי  -ְוַעל  ,  ל"ַּכַּנ

 :ל"ַּכַּנ, ל"ָּכל ַהְּבִחינֹות ַהַּנ
ַוַּיְרא  ְיָי  ִּכי :  "ֹוִתּיֹותהּוא  א)  ח(ִּכְסֵליו  .  ה  ְּבִכְסֵלו"ַהְינּו  כ,  )ז(ה  "  כ-ְוֶזהּו  ֲחנּוָּכה  ָחנּו  

ִּכי ':  ְוֶזהּו.  ִּכי  מֶׁׂשה  ַרֵּבנּו  ָנַתן  ִלּבֹו  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבָצָרָתן  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל)  ְׁשמֹות  ג"  (ָסר  ִלְראֹות
, ְוִעָּקר  ָצָרָתן  הּוא  ַהַּמָּשֹֹא  ֶׁשל  ֲעוֹונֹות)  ט)  (א"  א  כ-ְמָלִכים  ('  ָסר  ִלְראֹות  ְלׁשֹון  ָסר  ְוָזֵעף

: ְקָראֹו  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר,  ֶׁשהּוא  נֹוֵתן  ִלּבֹו  ַעל  ֶזה,  ְוַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך  ְּכֶׁשָרָאה.  ל"ַּכַּנ,  ס  ְוָׁשלֹוםַח
ִזְכרֹוָנם ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו.  'ִהְנִני  ְלַמְלכּות,  ִהְנִני  ִלְכֻהָּנה'"    ַוּיֹאֶמר  ִהֵּנִני,מֶׁׂשה  מֶׁׂשה"

ִּכי ,    ַהַּבִית-ֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנַּכת  '  ִהְנִני  ִלְכֻהָּנה').  ָּפָרָׁשה  ב,  ְׁשמֹות,    ַרָּבה-ׁש  ִמְדָר(ִלְבָרָכה  
מֶׁׂשה  ְוַאֲהרֹן ):  "ט"ְּתִהִּלים  צ(ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ,  מֶׁׂשה  ִׁשֵּמׁש  ְּבִׁשְבַעת  ְיֵמי  ַהִּמּלּוִאים

ַוִּיְקָרא (ִּכי  ְּבכֵֹהן  ֶנֱאַמר  ,  ְּכָלִלּיּות  ֵּבן  ְוַתְלִמידַּגם  ּכֵֹהן  הּוא  ְּבִחיַנת  ).  ב"ְזָבִחים  ק"  (ְּבכֲֹהָניו
ַּגם  ְלהֹורֹת  ְלׁשֹון .  ְלׁשֹון  הֹוָרָאה  ֶזה  ְּבִחיַנת  ַּתְלִמיד'  ְלהֹורֹות'"  ְלהֹורֹת  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל):  "י

,   ָידֹו  ִנְמָׁשְך  ַהַּפְרָנָסה-ֶׁשַעל  ,  ל"ֶזה  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ַהַּנ'  ִהְנִני  ְלַמְלכּות'.  ְּבִחיַנת  ֵּבן,  ֵהָריֹון
  ):ד"ְּבֵראִׁשית י(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ֶׁשּבֹו ִנְתַּגֶּלה אֹור ַהָּפִנים ַּכַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


