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ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר עורר על קדושת תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (דיםובספר חר. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ק"ס לפ"תשכסלו חודש 

 חטא כולל כל מה שחטאו במדבר עד - וימרו בי בית ישראל במדבר
המרגלים שחטאו נגד החקים והמשפטים שהם המצות 

, בת שמעיד על עניני האמונהונגד מצות הש, כולם
  .ורצה לכלותם במדבר

 
והנה  זכר  שכבר  נגשו  בני  יהודה  אל  יהושע  בגלגל  כי  היה :  ג  על  יהושע  פרק  יד  פסוק  ו"רלבב

ולזה  היה  שם  יהושע  והנה  באו  לשם  עם  כלב  לכבודו  כי  נשיא  היה  עליהם המשכן  שם  אז  
'   ארבעים  וחמש  שנה  מאז  דבר  ה  ולמדנו  ממאמרו  זהויורה  על  זה  כי  הוא  לבדו  דבר  עם  יהושע

ל  וזה  כי "  זנו  כמו  שזכרו  רבותיכי  שבעה  שנים  היה  זמן  כבוש  הארץאת  הדבר  הזה  אל  משה  
בשנה  השנית  לצאת  בני  ישראל  מארץ  מצרים  נמנו  ישראל  כמו  שנזכר  בפרשת  במדבר  סיני  ואחר 

בעים  שנה  כי   עד  יום  מותו  היו  ארהמנינם  שלח  משה  המרגלים  ולפי  שמעת  היות  משה  לפני  פרע
ח  ויותר  על  זה "  הנה  נשארו  מעת  בא  המרגלים  עד  יום  מותו  להבעמדו  לפני  פרע'  הוא  היה  בן  פ

שנה  על  חטא '  מה  שנשאר  מהשנה  השנית  ולזה  ראוי  שיובן  שמה  שאמר  בתורה  שיעמדו  מ
ה  עד  שאמר "מבואר  שמעת  מיתת  משה  רבינו  ע'  ט  שנה  ולזה  הו"  מלת  עד  והוא  לרהמרגלים  יחס

שנים  וחלק  מהשנה  השביעית  ולפי  שלא  נשלם  זה  הכבוש  עד  אחר  זה  וזה '  מאמר  היו  הכלב  זה  ה
כי  אחר  שכבש  כלב  את  חברון  זכר  שהארץ  שקטה  ממלחמה  הנה  זה  מבואר  שכבר  יתכן  שיהיו 

כ  שבע  שנים  ולא  ידעתי  לזה "ל  שימי  החלוקה  היו  ג"ימי  הכבוש  שבע  שנים  וכבר  זכרו  רבותינו  ז
  . זה בקבלהסמך שלם וידמה שכבר קבלו

 
וימרו  בי  בית   חלק  באור  הענין  -ם  על  יחזקאל  פרק  כ  פסוק  יג  "מלביב

כולל  כל  מה  שחטאו  במדבר  עד  חטא  המרגלים   -  ישראל  במדבר
ונגד  מצות  השבת ,  שחטאו  נגד  החקים  והמשפטים  שהם  המצות  כולם

  .ורצה לכלותם במדבר, שמעיד על עניני האמונה

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים 


