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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   37  #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" לפג"סתש תשריחודש 

 -ִּכי ְּכִפי ַהְּסַלח ָנא ֶׁשּפֹוֲעִלין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵּכן זֹוִכין ַלֲחֻנַּכת ַהֵּבית 
 ִּכי מֶֹׁשה ִּבֵּקׁש ְסַלח ָנא ַעל ֵחְטא, ְקָּדׁש ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ֲחֻנָּכהַהִּמ

ִיְתָּבַרְך ' ּוְכֶׁשה. ' ַהִּמְקָּדׁש ְוכּו- ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַרב ַהֵּבית -ֶׁשַעל  ַהְּמַרְּגִלים
 ַהִּמְקָּדׁש -ֵּבית ִמֶּזה ַנֲעָׂשה ֲחֻנַּכת ַה', ִנְתַרָּצה לֹו ְוָאַמר לֹו ָסַלְחִּתי ְוכּו

, ִנְמָצא.  ַהִּמְקָּדׁש-ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשָּגְרמּו ֻחְרַּבן ַהֵּבית 
 ְיֵדי ְסַלח ָנא ֶׁשּפֹוֲעִלין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַנֲעֶׂשה ֲחֻנָּכה ְּבִחיַנת ַהֵּבית -ֶׁשַעל 

ל ְּבִעְנַין ֵּבן "ֱאָמִרים ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשּכֹוֵלל ָּכל ַהִּתּקּוִנים ַהֶּנ-
 'ְוַתְלִמיד ְוכּו

   הלכות נדרים הלכה ג-ספר ליקוטי הלכות 
ל  ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  יֹום "ִּכי  ְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  וְיֹום  ַהִּכּפּוִרים)  ח

  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשהּוא -  ִּכי  ְּכִפי  ַהְּסַלח  ָנא  ֶׁשּפֹוֲעִלין  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים  ֵּכן  זֹוִכין  ַלֲחֻנַּכת  ַהֵּבית  ,ל"ַהִּכּפּוִרים  ְוַכַּנ
 -  ְיֵדי  ֶזה  ֶנֱחַרב  ַהֵּבית  -ִּכי  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ְסַלח  ָנא  ַעל  ֵחְטאַהְּמַרְּגִליםֶׁשַעל  ,  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֲחֻנָּכה

  ַהִּמְקָּדׁש -ִמֶּזה  ַנֲעָׂשה  ֲחֻנַּכת  ַהֵּבית  ',  ִיְתָּבַרְך  ִנְתַרָּצה  לֹו  ְוָאַמר  לֹו  ָסַלְחִּתי  ְוכּו'  ּוְכֶׁשה.  'ַהִּמְקָּדׁש  ְוכּו
  ְיֵדי  ְסַלח  ָנא  ֶׁשּפֹוֲעִלין  ְּביֹום -ֶׁשַעל  ,  ִנְמָצא.    ַהִּמְקָּדׁש-ֶׁשהּוא  ֵהֶפְך  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשָּגְרמּו  ֻחְרַּבן  ַהֵּבית  

ל "  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשּכֹוֵלל  ָּכל  ַהִּתּקּוִנים  ַהֶּנֱאָמִרים  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ַהִּכּפּוִרים  ַנֲעֶׂשה  ֲחֻנָּכה  ְּבִחיַנת  ַהֵּבית  
 :ַּכְמבָֹאר ָׁשם ֵהיֵטב', ְּבִעְניַן ֵּבן ְוַתְלִמיד ְוכּו

נּו  ְוֵאין  ִמי  ֶׁשְּיַכֵּפר  ַּבֲעֵדנּו  ְלַטֲהֵרנּו  ִמַּמּשֹאֹוי  ַהָּגדֹול ְוַעָּתה  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ֶׁשְּכָבר  ֶנֱחַרב  ֵּבית  ִמְקָּדֵׁש)  ט
ִעַּקר  ְסִמיָכֵתנּו  ַעל  ְיֵמי  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשֵהם  ֵמרֹאׁש  חֶֹדׁש  ֱאלּול  ַעד  יֹום  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשִּנְזֶּכה .  ֶׁשל  ֲעֹונֹוֵתינּו

' ְּדַהְינּו  ַּבָּקַׁשת  ְסַלח  ָנא  ְוכּו,    ִלְפעֹל  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִריםָלׁשּוב  ָּבֶהם  ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ַעד  ֶׁשִּנְזֶּכה
  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשָּבֶזה  ְּתלּויִים  ָּכל -ִיְתָּבַרְך  ִיְמחֹל  ֲעֹונֹוֵתינּו  ַוֲעֹון  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשָּגְרמּו  ֻחְרַּבן  ֵּבית  '  ֶׁשה

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ִלְבִחיַנת -ַעל  ,  "ָסַלְחִּתי"ִיְתָּבַרְך  ַיֲעֶנה  וְיֹאַמר  '  עֹל  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ְוהּוְכֶׁשִּנְפ.  ל"ַהֲחָטִאים  ַּכַּנ
ִּכי  ֵמרֹאׁש  חֶֹדׁש  ֱאלּול  ַעד  יֹום ,  ל"ל  ַּכַּנ"ַהִּתּקּוִנים  ַהַּנ    ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשָּבֶזה  ְּתלּויִים  ָּכל-ֲחֻנַּכת  ַהֵּבית  

  ַהִּמְקָּדׁש -ים  יֹום  ְּכֶנֶגד  ַאְרָּבִעים  יֹום  ֶׁשָּפְגמּו  ָּבֶהם  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשָּגְרמּו  ֻחְרַּבן  ֵּבית  ַהִּכּפּוִרים  ֵהם  ַאְרָּבִע
ֶׁשָאנּו  ְצִריִכין  ְלַתֵּקן  ְּפַגם  ֵאּלּו  ָהַאְרָּבִעים  יֹום  ְּבַאְרָּבִעים  ָיִמים ,  ל"ֶׁשָּבֶזה  ְּתלּויִים  ָּכל  ַהֲחָטִאים  ַּכַּנ

ַהּנֹוָרִאים  ָהֵאּלּו  ֶׁשֵהם  ֵמרֹאׁש  חֶֹדׁש  ֱאלּול  ַעד  יֹום  ַהִּכּפּוִרים  ַעד  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִלְפעֹל  ַּבָּקָׁשֵתנּו ַהְּקדֹוִׁשים  ְו
ּוְבָכל  ְיֵמי .  ל"ְּדַהְינּו  ַּבָּקַׁשת  ְסַלח  ָנא  ַעל  ְּפַגם  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשָּבֶזה  ְּתלּויִים  ָּכל  ַהֲחָטִאים  ַּכַּנ,  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים
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ִּכי  ָאז  ֶּבֱאלּול  עֹוִׂשין  ֶּדֶרְך  ַלְּתׁשּוָבה  ִּבְבִחיַנת  ַהּנֹוֵתן  ַּבָּים  ָּדֶרְך  ֶׁשִהיא ,  ֱאלּול  ָאנּו  ְמִכיִנין  ַעְצֵמנּו  ִלְתׁשּוָבה
ה  ְוַאִּציָעה  ְׁשאֹול ְּדַהְינּו  ֶׁשעֹוִׂשין  ֶּדֶרְך  ְּכבּוָׁשה  ַלְּתׁשּוָבה  ִּבְבִחיַנת  ִאם  ֶאַּסק  ָׁשַמִים  ָׁשם  ָאָּת,  ַּכָּונֹות  ֱאלּול

ִיְתָּבַרְך  ֲאִפּלּו  ֵמִעְמֵקי  ְׁשאֹול '  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהֻּמָּנִחים  ַּבְּדיֹוָטא  ַהַּתְחּתֹוָנה  ְמאֹד  ְמאֹד  ָיׁשּובּו  ַלה.  ִהֶּנָּך
ּוְבַהּתֹוָרה ִּכי . ְּבִסיָמן ו"  ַעְקָרא  ֶאת  ְיהֹוֻׁש"ַּכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ,  ַּתְחִּתּיֹות  ִיְהֶיה  ָלֶהם  ֶּדֶרְך  ְּכבּוָׁשה  ַלְּתׁשּוָבה

ְוִעַּקר ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה ִנְגָמר ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה . ַעֵּין  ָׁשם,  )ְּבִסיָמן  פב(ֵתֵצא  ַלִּמְלָחָמה  ְּבִלּקּוֵטי  ִּתְנָיָנא  
ְוִעָּקר  הּוא  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַּכּמּוָבן .  ׁשּוָבהֶׁשֵהם  ֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעד  יֹום  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשִּנְקָרִאים  ֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּת

ִמִּשיחֹוָתיו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ֶׁשל  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ּגֶֹדל  עֶֹצם  ַמֲעַלת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  ְצִריִכין  ִלְנסַֹע 
ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֵהיֵטב  ְלַגּלֹות  ֶּדֶרְך  ַהְּתׁשּוָבה ָאז  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת    ִּכי  ְצִריִכין  ִלְהיֹות,  ְלַצִּדיִקים  ֲאִמִּתִּיים

 :'ְלָכל ַהחֹוְטִאים ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבְבִחיַנת ַאָּתה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְׁשִעים ְוכּו
, ַהָּׁשלֹום  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ַרֲחָמן  ֶּבֱאֶמת  ְּכמֹו  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָעָליו  -ִּכי  ִעַּקר  ַהְּתׁשּוָבה  ִנְמָׁשְך  ַעל  )  י

ֶׁשֶּזהּו ,  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ַרֲחָמנּות  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלהֹוִציָאם  ֵמֲעֹונֹות'  ֶׁשהּוא  ָהָיה  ַהַּמְנִהיג  ְוהּוא  ִיְהֶיה  ַהַּמְנִהיג  ְוכּו
ָאֶרץ  ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשהּוא  עֹוֵסק  ְּבִיּׁשּוב  ָהעֹוָלם  ְלַמְּלאֹות  ָהעֹוָלם  ִּבְבִחיַנת  ּוִמְלאּו  ֶאת  ָה'  ִעַּקר  ָהַרֲחָמנּות  ְוכּו

', ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ַהֵהֶפְך  ֵמֲעֹונֹות  ְוכּו'  ְּדַהְינּו  ִמְּבֵני  ֵּדָעה  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֵמה,    ָאָדם-ָהעֹוָלם  ְמֻיָּׁשב  ִמְּבֵני  
' ַפת  ַהָּׁשִנים  ְוכּול  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ְּתקּופֹות  ַהָּיִמים  ְּתקּו"ְוֶזה  ַהַּצִּדיק  זֹוֶכה  ַלַּמִּקיִפים  ַהַּנ.  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם

  ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ְלָהִאיר  ְּבָדֵרי  ַמְעָלה  ְוָדֵרי  ַמָּטה  ְלַהְגִּביַּה -ֶׁשַעל  '    ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ִלְבִחיָנת  ּכֹל  ְוכּו-ֶׁשַעל  
ן  ִּכי  ְמלֹא  ָכל ְׁשָפִלים  ְלַהְראֹות  ְלַהֻּמָּנִחים  ִּבְׁשֵפלּות  ְמאֹד  ְמאֹד  ֶׁשּלֹא  ִיְתָיֲאׁשּו  ַעְצָמן  ְּבׁשּום  אֶֹפ

ּוְלֵהֶפְך  ְלַהְּגבֹוִהים  ְּבַמֲעָלה  ִיְהֶיה  ַמְרֶאה  ָלֶהם  ְּבִחיַנת  ֶמה  ָחִמיָת  ַמה .  'ִאָּתם  ְוכּו'  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו  ְוה
ן  ְוַתְחּתֹון  ְּבֶעְליֹון ְוָצִריְך  ִלְכלֹל  ָהעֹוָלמֹות  ֶעְליֹון  ְּבַתְחּתֹו',  ְּבִחיַנת  ַאֵּיה  ְמקֹום  ְּכבֹודֹו  ְוכּו',  ִּפְׁשַּפְׁשָּת  ְוכּו

ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֵּבן ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמֲעֶׂשה  ְּבַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע.  ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל  ֶזה  ֵהיֵטב',  ְוכּו'  ְוכּו
 ְּבִחיַנת,  יֶעֶזר  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנהִּכי  ַהָּשַגת  ַרִּבי  ֱאִל.  ְוָהָיה  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ָיֵׁשן  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֵנעֹור.  ְוַתְלִמיד

ָראֵׁשי '  ְּבִחיַנת  ַעיִן  לֹא  ָרָאָתה  ֱאלִֹקים  זּוָלֶתָך  ַיֲעֶׂשה  ְוכּו,  ַהָּשָגה  ָהֶעְליֹוָנה  ֶׁשִהיא  ִּבְסִתימּו  ְּדֵעיִנין
ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֵנעֹור  ִּכי  ַהָּשַגת  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ִהוא  ִּבְבִחיַנת  ַהָּשַגת  ַהַּתְלִמיד  ְּבִחיַנת  ָּדֵרי .  ֵּתבֹות  ֱאִליֶעֶזר

  ִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה  ֶׁשְּצִריִכין  ְלעֹוְרָרם  ְוַלֲהִקיָצם  ּוְלַחְּזָקם  ֶׁשּלֹא  ִיְתָיֲאׁשּו -ַמָּטה  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ֵנעֹור  
ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל ',  ְוָהָיה  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֵנעֹור  ְוכּו,  ְוֶזהּו.  ָפר  ָראֵׁשי  ֵּתבֹות  ְיהֹוֻׁשַע'ְכֵני  ָע'ְּננּו  ׁשֹ'ִקיצּו  ְוַר'ָהִּבְבִחיַנת  
 :ֶזה ֵהיֵטב
ְוִעַּקר .  ָבהְוֶזה  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  ִעַּקר  ַהְּתׁשּוָבה  ִּכי  הּוא  יֹום  ִראׁשֹון  ַלֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּו)  יא

.   ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה  ֶׁשהּוא  ִּבְבִחיַנת  ּכֹל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְלַלֵּמד  ַּדַעת  ֶאת  ָהָעם-ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  
  ּוְלֵהֶפְך .'ִעָּמֶהם  ֲעַדיִן  ִּכי  ְמלֹא  ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו  ְוכּו'  ְוָהִעָּקר  ְלָהִאיר  ְּבָדֵרי  ַמָּטה  ְלַהְראֹות  ָלֶהם  ֶׁשה

'   ְיֵדי  ֶזה  ַמֲחִזיר  ּוֵמִׁשיב  ֻּכָּלם  ַלה-ֶׁשַעל  .  'ְלַהְּגבֹוִהים  ְּבַמֲעָלה  ִיְהֶיה  ַמְרֶאה  ָלֶהם  ְּבִחיַנת  ֶמה  ָחִמיָת  ְוכּו
ֶּדֶרְך  ְמַגֶּלה ְוֶזה  ַה.  'ִיְתָּבַרְך  ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ְוזֹוִכין  ִלְבִחיַנת  ְסַלח  ָנא  ִּבְׁשֵלמּות  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים  ְוכּו

ִּכי  ִאיָתא  ְּבַכָּונֹות  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ָאז  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה  ְּדַאִּפיל ,  ַהַּצִּדיק  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה
  ִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה   ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר  ָּבִאין  ַהּמִֹחין  ְוָאז  הּוא-ְוַאַחר  ָּכְך  ַעל  .  'ּדֹוְרִמיָטא  ַעל  ְזֵעיר  ַאְנִּפין  ְוכּו

ל  ֶׁשל  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת "ֵׁשָנה  ְוִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה  ֶזה  ְּבִחיַנת  ְׁשֵני  ַהַהָּשגֹות  ַהַּנ.  ַעֵּין  ָׁשם',  ְוכּו
  :ְוָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָיֵׁשן ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵנעֹור

ְוִאיָתא  ְּבִכְתֵבי .    ִיְׂשָרֵאל  ְוהֹוִציאּו  ִּדָּבה  ַעל  ָהָאֶרץ-  ָהָיה  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  ִּכי  ִעַּקר  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים)  יב
ִּכי  ָהיּו  ִמְּבִחיַנת ,    ִיְׂשָרֵאל-ל  ֶׁשִּנְׁשַמת  ַהְּמַרְּגִלים  ְודֹור  ַהִּמְדָּבר  ָהיּו  ְּגבֹוִהים  ִמְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  "י  ַז"ָהֲאִר

ְוִלְכאֹוָרה  ַהָּדָבר  ָּתמּוַּה  ִּכי .  ַעֵּין  ָׁשם,    ִיְׂשָרֵאל-  לֹא  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ָלבֹא  ְלֶאֶרץ  ּוִבְׁשִביל  ֶזה.  'ֵלָאה  ְוכּו
ִאם  ֵּכן  ַמה  ּקֹול  ָהַרַעׁש .    ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְׁשִביל  ֶזה  לֹא  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ִלְכנֹס  ְלָׁשם-ֵמַאַחר  ֶׁשָהיּו  ְּגבֹוִהים  ֵמֶאֶרץ  
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  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַזר  ֲעֵליֶהם  ֶׁשּלֹא  ִיָּכְנסּו  ְלָׁשם -ה  ֲעֵליֶהם  ָּכל  ָּכְך  ַעל  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  ִיְתָּבַרְך  ָחָר'  ַהֶּזה  ֶׁשה
ל "  ִּפי  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ַאְך  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאיָנם  ְיכֹוִלים  ִלְכנֹס  ְלָׁשם-ֵמַאַחר  ֶׁשִּנְׁשָמָתם  ָּגבַֹּה  ֵמֶאֶרץ  !  '?ְוכּו

ִּכי  ִעַּקר .  ִנְפְלאֹות  ְּתִמים  ֵּדִעים'  יֶזה  ֶרֶמז  ָּבִעְניָן  ַהּנֹוָרא  ְוַהִּנְׂשָּגב  ַהֶּזה  ֶׁשהּוא  ַּדְרֵכי  הְיכֹוִלים  ְלָהִבין  ֵא
ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשָּיכֹול  ְלַקֵּׁשר  ַיַחד  ָּכל ,  ל"ַהַּנ'  ּכֹל'ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים  הּוא  ַמה  ֶּׁשָּפְגמּו  ִּבְבִחיַנת  

  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ֶׁשל  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות -ֶׁשַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ת  ְוָכל  ַהַּמְדֵרגֹות  ֶעְליֹוִנים  ְוַתְחּתֹוִנים  ְוכּוָהעֹוָלמֹו
ִביל ְּדַהְינּו  ִּבְׁש,  ִּכי  ִעַּקר  ַהְּבִריָאה  ָהְיָתה  ַרק  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם.  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ְוֵהם  ָּפְגמּו  ָּבֶזה

ְּדַהְינּו ,  ַהַּצִּדיק  ֶׁשִּנְקָרא  ָאָדם  ְוִעַּקר  ַמֲעַלת  ָהָאָדם  הּוא  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ּכַֹח  ְלַקֵּׁשר  ּוְלַחֵּבר  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ַיַחד
 ,ְּׁשֵניֶהםִּכי  ָהָאָדם  ָּכלּול  ִמ,  ְלַחֵּבר  ָעְלָמא  ַּתָּתָאה  ְוָעְלָמא  ִעָּלָאה  ֶׁשָּבֶהם  ְּכלּוִלים  ִּתּקּון  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות

ְלִפי  ֶׁשְּביֹום  ִראׁשֹון  ָּבָרא .  ַוִּיַּפח  ְּבַאָּפיו  ִנְׁשַמת  ַחִּיים,  י  ַעל  ָּפסּוק"ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש,  ֵמֶעְליֹוִנים  ְוַתְחּתֹוִנים
ֻהְצַרְך  ַּבִּׁשִּׁשי  ִלְברֹא .  'ְחּתֹוִנים  ְוכּוַלַּת'  ַּבְּׁשִליִׁשי  ִיָּקוּו  ַהַּמִים  ְוכּו,  ַּבֵּׁשִני  ָרִקיַע  ָלֶעְליֹוִנים',  ָׁשַמִים  ָוָאֶרץ  ְוכּו

ִיְתָּבַרְך ' ִּכי  ֶזה  ִעַּקר  ַהְּׁשֵלמּות  ְוֶזה  ִעַּקר ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ֶׁשל ה.  ַעֵּין  ָׁשם,  ָאָדם  ֶׁשָּכלּול  ֵמֶעְליֹוִנים  ְוַתְחּתֹוִנים
ָּבעֹוָלמֹות  ָהֶעְליֹוִנים  ָהרּוָחִנִּיים  ְוַהַּזִּכים ,  ָּיה  ַהְּמֻגָּׁשםְּכֶׁשִּמְתַחֵּבר  ּוִמְתַקֵּׁשר  ָהעֹוָלם  ַהַּתְחּתֹון  עֹוַלם  ָהֲעִׂש

ִּכי  ֶזהּו  ְרצֹונֹו  ִיְתָּבַרְך  ּוִבְׁשִביל .  'ל  ִּבְבִחיַנת  ְוָאִביָת  ְתִהָּלה  ִמּגּוֵׁשי  ָעָפר  ְוכּו"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ְמאֹד
סֹוף  ַהּכֹל  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם  ַהַּבַעל  ְּבִחיָרה  ֶׁשהּוא  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה ֶזה  ָּבָרא  ָּכל  ַהְּבִריָאה  ֵמרֹאׁש  ְוַעד  

ִּכי .  ל"ֶׁשִעַּקר  ֲעבֹוָדתֹו  ְלַקֵּׁשר  ַּתְחּתֹוִנים  ְּבֶעְליֹוִנים  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַּתֲענּוָגיו  ְוַׁשֲעׁשּוָעיו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ.  ַהַּגְׁשִמי
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו ,    הּוא  ֶאת  ָהעֹוָלם  ִנְתַאָּוה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְׁשִכיָנתֹו  ַּבַּתְחּתֹוִניםִמּיֹום  ֶׁשָּבָרא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך

ל  ֵאין "ְוזֹאת  ַהְּבִחיָנה  ְלַקֵּׁשר  ְוִלְכלֹל  ַיַחד  ֶעְליֹוִנים  ְוַתְחּתֹוִנים  ְּבִחיַנת  ּכֹל  ַהַּנ.  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה
  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק -ְּדַהְינּו  ַעל  ,    ְיֵדי  ָהָאָדם  ַהַּתְחּתֹון-ָאְך  ְוָׂשָרף  ְוַכּדֹוֶמה  ִּכי  ִאם  ַעל    ְיֵדי  ׁשּום  ַמְל-ַנֲעֶׂשה  ַעל  

ִּכי  ּכֹל  ָּדא  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  זֹוֶכה  ְלַקֵּׁשר  ְוִלְכלֹל ,  ל"ֶׁשּזֹוֶכה  ְלֵהיִטיב  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשהּוא  זֹוֶכה  ִלְבִחיַנת  ּכֹל  ַהַּנ
ְּבַתְכִלית   ְוזֹאת  ַהְּבִחיָנה.  ל"ים  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַהַּתְכִלית  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְבָרא  ַהּכֹל  ַּכַּנֶעְליֹוִנים  ְוַתְחּתֹוִנ

 -  ִיְׂשָרֵאל  עֹוֵמד  ְירּוָׁשַלִים  ּוֵבית  -ִּכי  ָׁשם  ְּבֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל-ַהְּׁשֵלמּות  ְוַהִּתּקּון  ֵאין  זֹוִכין  ִּכי  ִאם  ְּבֶאֶרץ  
 -ִּכי  ָׁשם  ְּבֵבית  ,  ל"ל  ִמְּבִחיַנת  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ּכֹל  ַהַּנ"לּול  ִמָּכל  ַהִּתּקּוִנים  ַהַּנַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשָּכ

ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּׁשָּיָכה  ָלֶזה  ַהְמַדֶּבֶרת ,  ַהִּמְקָּדׁש  ָהָיה  ְּבִחיַנת  ֶעְליֹוִנים  ְלַמָּטה  ְוַתְחּתֹוִנים  ְלַמְעָלה
ִּכי  ָׁשם .  ַּבִּלּקּוִטים  ֶׁשְּבסֹוף  ַהִּסּפּוֵרי  ַהַּמֲעִׂשּיֹות,  ר'ֲחָלֶתָך  ַה'ֶבט  ַנ'ַאְלָּת  ֵׁש'ַהְּדֵרייִדיל  ַעל  ָּפסּוק  ָּגֵמִעְניַן  
  ָידֹו ַהְינּו  ֶׁשָּׁשם  ַהַּׁשַער  ֶׁשַעל,  ְוֶזה  ַׁשַער  ַהָּׁשָמִים,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ַהִּמְקָּדׁש  הּוא  ַׁשַער  ַהָּׁשַמִים-ְּבֵבית  

ִּכי  ַהַּׁשַער  הּוא  ְּבִחיַנת  ִהְתַקְּׁשרּות  ֶׁשַעל  ָידֹו  ְיכֹוִלין  ִלְכנֹס .  ִמְתַקְּׁשִרין  ַּתְחּתֹוִנים  ְּבֶעְליֹוִנים  ֶאֶרץ  ְּבָׁשַמִים
ַמִים  ֶׁשֶּדֶרְך  ּבֹו ְּכמֹו  ֵכן  ֵיׁש  ַׁשַער  ַהָּׁש.  ִמחּוץ  ִלְפִנים  ְוִנְכָלִלין  ָהעֹוְמִדים  ַּבחּוץ  ִעם  ָהעֹוְמִדים  ִּבְפִנים  ַיַחד

  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר -  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּבֹו  ַהֵּבית  -ְוֶזה  ַהַּׁשַער  הּוא  ְּבֶאֶרץ  .  ִנְכָנִסין  ְוִנְכָלִלין  ַהַּתְחּתֹוִנים  ְּבֶעְליֹוִנים
  :ל"ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים ַּכַּנ, ּבֹו

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


