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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   31  #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 ניסןחודש 

 - ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְמַׁשְך ַעל -ְוֶזה ְּבִחיַנת ַאְרַּבע צֹומֹות ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 
 -ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּבכּו ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָּפְגמּו ְּבֶאֶרץ ְיֵדי ֵחְטא 

ְוֵהם ֶׁשָּפְגמּו ָּבֶזה . ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ִמְתַּגֶּלה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם
ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ְמזֹוָנא ְּדגּוָפא ,  ְיֵדי ֶזה ִהְתַּגֵּבר ַחס ְוָׁשלֹום-ַעל 
ִּכי , ן ְצִריִכין ָלצּום ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ְמזֹוָנא ְּדגּוָפא ֵּכ-ַעל . ל"ַּכַּנ

  ְּכֶׁשּזֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֵאין ָצִריְך ָלצּום
  הלכות נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 

  ְיֵדי  ֵחְטא -ְמַׁשְך  ַעל    ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּנ-ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַאְרַּבע  צֹומֹות  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  )  ה
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִמְתַּגֶּלה  ֱאמּוַנת -ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשָּבכּו  ְּבֵליל  ִּתְׁשָעה  ְּבָאב  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  

ֻזֲהַמת  ַהָּנָחׁש ,    ְיֵדי  ֶזה  ִהְתַּגֵּבר  ַחס  ְוָׁשלֹום-ְוֵהם  ֶׁשָּפְגמּו  ָּבֶזה  ַעל  .  ִחּדּוׁש  ָהעֹוָלם
ִּכי  ְּכֶׁשּזֹוִכין ,    ֵּכן  ְצִריִכין  ָלצּום  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ְמזֹוָנא  ְּדגּוָפא-ַעל  .  ל"גּוָפא  ַּכַּנְמזֹוָנא  ְּד

  ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה  ֲאַזי  ָהֲאִכיָלה  ִּבְבִחיַנת  ְמזֹוָנא -ִּכי  ַעל  ,  ֶלֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ֵאין  ָצִריְך  ָלצּום
  ְיֵדי -ִּכי  ַעל  ,  ְׂשָרֵאל  ַהְּכֵׁשִרים  ְּבִחיַנת  ֲאִכיַלת  ַׁשָּבתְּדִנְׁשְמָתא  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֲאִכיַלת  ִי

 -ֲאָבל  ַעל  .  ֱאמּוָנה  ִעַּקר  ֵּברּור  ָהֲאִכיָלה  ַּכְמבָֹאר  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ְּבִחיַנת  ּוְרֵעה  ֱאמּוָנה
יִכין  ָלצּום  ְלַהְכִניַע   ֵּכן  ְצִר-ַעל  ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ּוָפְגמּו  ָּבֱאמּוָנה  ַּכַּנ-ְיֵדי  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  
ְוֶזה .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵאיָכה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבִתְׁשָעה  ְּבָאב.    ְיֵדי  ַהּצֹום-ְמזֹוָנא  ְּדגּוָפא  ַעל  

ִּכי  ִעַּקר  ַהִּקינֹות  ֵהם  ַעל  ִהְסַּתְּלקּות  ַהַּצִּדיִקים  ָהֲאִמִּתִּיים ,  ְּבִחיַנת  ֵאיָכה  יּוַעם  ָזָהב
  ְיֵדי  ֶזה  ָאנּו  ַעְכָׁשו  ַּכּצֹאן  ֲאֶׁשר  ֵאין -ְוַעל  .    ַהִּמְקָּדׁש-ם  ְּכֻחְרַּבן  ֵּבית  ֶׁשְּׁשקּוָלה  ִּכְפַלִי

ְוָאנּו  ְצִריִכין  ִלְצעֹק  ּוְלַחֵּפׂש .  ִּכי  ֵאין  ָאנּו  יֹוְדִעין  ִמי  הּוא  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת.  ָלֶהם  רֹוֶעה
, אֹורֹו  ֶאְצֵלנּו  ֶׁשֵאין  זֹוִכין  ֵליַדע  ִמֶּמּנּוּוְלַבֵּקׁש  ֵאיָכה  ֵאיָכה  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשֶּנֱחַׁשְך  

ֶׁשַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ַהֶּנֱחָמד  ִמָּזָהב  יּוַעם  ְוֶנֱחַׁשְך  אֹורֹו .  'ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  יּוַעם  ָזָהב  ְוכּו
ָכה  יּוַעם  ַעל ָהָיה  ְמקֹוֵנן  ֵאי  ּוְכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשִּיְרְמָיה.  ֶאְצֵלנּו

ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָודֹור הּוא ְמַרֵּמז ַעל ִהְסַּתְּלקּות ְוִהְתַעְּלמּות . ִהְסַּתְּלקּות  ַהַּצִּדיק יֹאִׁשָּיהּו
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ְוֵאין .  ל  ֶׁשֶּנֱחַׁשְך  אֹורֹו  ֶאְצֵלנּו"ְוֶזהּו  ֵאיָכה  יּוַעם  ָזָהב  ַּכַּנ.  אֹור  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשַּבּדֹור
ִּכי  ַּגם  ִיְׁשֶנה .  ְולֹא  ַּדי  ֶזה  ִּכי  ִאם  עֹוד  נֹוָסף  ָיגֹון  ַעל  ַמְכאֹוֵבנּו.  ֹות  ֵמאֹורֹוזֹוִכין  ֵלָהנ

ַהֶּכֶתם  ַהּטֹוב  ֶׁשַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ַהִּנְמָׁשל  ְלֶכֶתם  ַהּטֹוב  ָּכל  ָּכְך  ֶנֱחַׁשְך  אֹורֹו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַעד 
ְוֶזהּו  ִיְׁשֶנא  ַהֶּכֶתם .  ִּכי  אֹוְמִרים  ָלַרע  טֹוב  ְוַלּטֹוב  ַרע,  ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּתֶּנה  ָהֱאֶמת  ְלַגְמֵרי

ֶׁשִּנְׁשַּתֶּנה  ַהֶּכֶתם  ַהּטֹוב  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשְּמַדְּבִרין  ָעָליו  ָּכל  ָהָרעֹות ,  ַהּטֹוב
ַאְבֵני  קֶֹדׁש  ְּברֹאׁש  ָּכל   ְיֵדי  ֶזה  ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה  -ְוַעל  .  ּוְמַׁשִּנין  ּוַמֲחִליִפין  ָהֱאֶמת  ְּבֶׁשֶקר

חּוצֹות  ֶׁשֶּזה  ֶנֱאַמר  ַעל  ִהְסַּתְּלקּות  ְוִהְתַעְּלמּות  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַּבִית 
ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר ,  ּוִמְתַּגְּבִרין  ַהְמֻפְרָסִמים  ֶׁשל  ֶׁשֶקר  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ָּכל  חּוצֹות

ְוֶזהּו  ְּבֵני  ִצּיֹון ).  ַעֵּין  ָׁשם  ְּבִלּקּוֵטי  ִּתְנָיָנא  ִסיָמן  סז"  ('  ְלֵעיֵני  ְוכּו-ְּבֵראִׁשית  "ְּבַהּתֹוָרה  
ַעֵּין  ָׁשם ,  ְּכמֹו  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ָׁשם  ְּבַהֶהְסֵּפד  ְּבָפָרַׁשת  ֵאֶּלה  ּתֹוְלדֹת  נַֹח'  ַהְיָקִרים  ְוכּו
, ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַרֲחָמנּות  ְּדִסְטָרא  ָאֳחָרא'  ְוֶזהּו  ַּגם  ַּתִּנים  ָחְלצּו  ַׁשד  ְוכּו.  ל"ַּבִּסיָמן  ַהַּנ

,   ְיֵדי  ֶזה  ִמְתַּגֵּבר  ַחס  ְוָׁשלֹום-ל  ֶׁשַעל  "  ּתֹוָכָחה  ַהַּנ-ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ִּתְקעּו  
ין  יֹוְדִעים ל  ַעד  ֶׁשֵא"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ָּכל  ַהָּצרֹות  ַהַּנ-ְּבִחיַנת  ְוַהָּנָחׁש  ָהָיה  ָערּום  ֶׁשַעל  

ֶׁשְּכֶׁשַּמְכִניִעין  ֻזֲהַמת  ַהָּנָחׁש  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַּגם  ַּתִּנים   ַּכּמּוָבן  ְלֵעיל,  ֵמַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת
ל  ַעד "ֲאַזי  זֹוִכין  ְלָכל  ַהְּבִחינֹות  ַהַּנ.    ְיֵדי  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהַּבַעל  ּכַֹח-ַעל  .  'ָחְלצּו  ַׁשד  ְוכּו
ַוֲאַזי  ֵאין .  ּוְלֵהֶפְך  ְלֵהֶפְך  ַחס  ְוָׁשלֹום.  ל"  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ַּכַּנ-ַדֶּמה  ַעל  ֶׁשִּנְתָּבֵרר  ַהְמ

יֹוְדִעין  ֵאיָכה  ֵאיפֹה  אֹור  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ְוַעל  ֶזה  ָאנּו  ְמקֹוְנִנין  ֵאיָכה  יּוַעם  ָזָהב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶּזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַּגם  ַּתִּנים  ָחְלצּו  ַׁשד ַעל  ִהְסַּתְּלקּות  ְוִהְתַעְּלמּות  אֹור  ַהַּצִּדיק  ֶׁש

  ְיֵדי  ַהִּקינֹות  ְוַהְּצָעָקה  ֵאיָכה  ָאנּו  זֹוִכין  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ָלנּו  אֹורֹו  ְוִנְזֶּכה -ֲאָבל  ַעל  ,  ל"ַּכַּנ
ְמאֹד  ּוְכמֹו ֶלֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ַעד  ֶׁשִּיְּתַער  ַהִּׁשיר  ֶׁשֶּלָעִתיד  ֶׁשָאז  ִּתְגַּדל  ַהִּשְמָחה  

ְוֶזה .  'ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ִׂשיׂשּו  ִאָּתּה  ָמׂשֹוׂש  ָּכל  ַהִּמְתַאְּבִלין  ָעֶליָה  ְוכּו
ִּכי  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ֶׁשָאנּו  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו  הּוא .  ַהְינּו  ְנבּוָאה,  ָחזֹון  ַּדְיָקא.  ְּבִחיַנת  ַׁשַּבת  ֲחזֹון

  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ֵּברּור  ַהְמַדֶּמה  ֶׁשַעל  ָידֹו -ְלַהְמִׁשיְך  ַהְׁשָּפַעת  ַהְּנבּוָאה  ֶׁשַעל  ַלֲחזֹר  ּו
ִּכי  ַׁשָּבת  ָאִגין  ֲעלֹוִהי  ַעל  ָאָדם .  ִּכי  ְּבַׁשָּבת  ִעַּקר  ַהִּתּקּון.  ל"ְׁשֵלמּות  ָהֱאמּוָנה  ַּכַּנ

  ֵּכן  קֹוִרין  ֶאת  ֶזה  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשּקֶֹדם -ְוַעל  .  ֹוִהיל  ְוַׁשָּבת  ָאִגין  ֲעל"ָהִראׁשֹון  ֶׁשָּפַגם  ְּבָכל  ַהַּנ
ִּתְׁשָעה  ְּבָאב  ַׁשַּבת  ֲחזֹון  ְלהֹורֹות  ֶׁשָאנּו  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו  ַּבַּׁשָּבת  ַהֶּזה  ְלַתֵּקן  ְּבִחיַנת 

  ֵּכן  ִנְקָרא -ל  ְוַע.  ל"ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִעָּקָרּה  ְּתלּוָיה  ַּבְּנבּוָאה  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
  .ל"ַׁשַּבת ֲחזֹון ְלׁשֹון ְנבּוָאה ַּכַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


