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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   38  #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 חשוןחודש 

ִיְתָּבַרְך ָמקֹום ִלְטעֹות ' ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ה
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם , קֹר יֹוֵתר ִמַּדאיַעל ֶׁשָרצּו ַלֲח

ֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשִהיא טֹוָבה ְוֵהם לֹא ָרצּו ְלַהֲאִמין , ִלְבָרָכה
 ִיְׂשָרֵאל -ִּכי ֶאֶרץ . 'ַחֶּייָך ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ָלֶהם ָמקֹום ִלְטעֹות ְוכּו', ְוכּו

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוֵהם ָרצּו , ִהיא ִעַּקר ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה
ְולֹא ָרצּו .  ִיְׂשָרֵאל-ִלְראֹות ְּבֵעיֵניֶהם ִמָּיד ֵאיְך ָּבִאין ְלֶאֶרץ 

 ִּפי ֶׁשְּכָבר ָראּו אֹותֹות ּומֹוְפִתים - ַעל -ִלְסמְֹך ַעל ֱאמּוָנה ַאף 
ִנְׁשְלָחה , ן ָאְמרּו ֵכ- ִּפי - ַעל -ַאף , נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ָּכֵאֶּלה

ִּכי ָרצּו ִלְראֹות . 'ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוכּו
ִיְתָּבַרְך ָמקֹום ִלְטעֹות '  ֵּכן ָנַתן ָלֶהם ה-ַעל , ּוְלָהִבין ָהֱאֶמת ִמָּיד

.  ְיֵדי ֶזה-ְוָגְרמּו ְּבִכּיֹות ְלדֹורֹות ַעד ַהּיֹום ֶׁשִּמְתָאֵרְך ַהָּגלּות ַעל 
  ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ָּבֶזה

  הלכות שבועות הלכה ב -ספר ליקוטי הלכות 
ְוֵכן  הּוא  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ֶׁשַּמְקִׁשין  ַעל  ַהַּצִּדיק  ֻקְׁשיֹות  ֶׁשִּנְדֶמה  ָלֶהם  ְלֻקְׁשיֹות  ְּגדֹולֹות )  טו

ל  ֵמֲחַמת  ַּתֲאֹוָתם  ָהָרעֹות  ִּבְפָרט  ַּתֲאַות  ַהָּכבֹוד  ְוַהִּנָּצחֹון ְוַהּכֹ.  ְורֹוִצים  ְלָהִבין  ַהּכֹל  ֵּתֶכף  ְּבַדְעָּתם
ִּכי  ִמי  ָהִאיׁש  ֶהָחֵפץ  ַחִּיים  ּוִמְסַּתֵּכל  ַעל ,  ְוֵאיָנם  ָחִסים  ַעל  ַעְצָמם  ַלֲחׁשֹב  ַעל  ַּתְכִליָתם  ַהִּנְצִחי

  ְיֵדי  ָּכל  ִהְתַּגּלּות  ַהּתֹוָרה -ַהֲאִמין  ְּבָהֱאֶמת  ַעל  ַּתְכִליתֹו  ַהִּנְצִחי  ָיִבין  ְּבַוַּדאי  ָהֱאֶמת  ֶׁשָראּוי  לֹו  ְל
ְלִמי  ֶׁשִּיְרֶצה  ָלׂשּום  ִלּבֹו ,  ֶׁשִּגָּלה  ַמה  ֶּׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְּבׁשּום  אֶֹפן  ְּבֵׂשֶכל  ֱאנֹוִׁשי  ְלַהִּשיג'  ַהִּנְפָלָאה  ְוכּו

 -ּוִבְפָרט ַעל , ְּמַעְּקִמין ִלּבֹו ְּבַכָּמה ֻקְׁשיֹותַרק  ַמה  ֶּׁש.  ֲאֵליֶהם  ֵהיֵטב  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  ַלֲאִמּתֹו
ִּכי  ָיכֹול  ְלָהִבין  ְלִפי  ַמֲעָׂשיו  ִאם  ָראּוי  לֹו  ְלִהְתָקֵרב ,  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהַּמֲחלֶֹקת  ַהּכֹל  ִּבְׁשִביל  ְּבִחיָרתֹו

ּוְבִחיָרה .  ְיֵדי  ַמֲחלֶֹקת  ְוֻקְׁשיֹות  ָּכֵאֶּלה  -  ֵּכן  ְמַרֲחִקין  אֹותֹו  ַעל  -ְּבָנֵקל  ִלְמקֹום  ִחּיּותֹו  ַהִּנְצִחי  ַעל  
ְּבָידֹו  ִאם  ִיְרֶצה  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  ָיִבין  ֵהיָכן  ָהֱאֶמת  וְִיְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ְוָהַעְקִמיִמּיּות 

ְוִאם .    ֶּבֱאֶמת  ִאְתֲעִביַדת  ֱאמּוָנהֶׁשְּבִלּבֹו  וְִיְזֶּכה  ֶלֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ִּבְבִחיַנת  ֶצֶדק  ַּכד  ִאְתַחְּבַרת
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ִיְרֶצה  ַהֵהֶפְך  ָהְרׁשּות  ְּבָידֹו  ְוָכל  ָהרֹוֶצה  ָלֵצאת  ֵיֵצא  ְוַהַּצִּדיק  ַוֲאָנָׁשיו  ָהֲאִמִּתִּיים  לֹא  ִיְפְסדּו  ְולֹא 
אֶֹזן ,  ְּמבָֹאר  ַעל  ָּפסּוקּוְכמֹו  ֶׁש.    ְלַבְּדָך  ִּתָּשא-ְוַלְצָּת  ,    ָחַכְמָּת  ְלָך-ְוִאם  ָחַכְמָּת  .  ַיְחְסרּו  ְּכלּום

  :'ַּבֲחצְֹצרֹות'ַעֵּין ָׁשם ְּבִסיָמן ה ְּבַהּתֹוָרה , ׁשַֹמַעת ּתֹוַכַחת ַחִּיים ְּבֶקֶרב ֲחָכִמים ָּתִלין
ִיְתָּבַרְך ָמקֹום ִלְטעֹות ַעל ֶׁשָרצּו ַלֲחקֹר יֹוֵתר ' ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ה) טז

ֲאִני  ָאַמְרִּתי  ָלֶהם  ֶׁשִהיא  טֹוָבה  ְוֵהם  לֹא  ָרצּו ,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ַּדאיִמ
  ִיְׂשָרֵאל  ִהיא  ִעַּקר  ְּבִחיַנת -ִּכי  ֶאֶרץ  .  'ַחֶּייָך  ֶׁשֲאִני  נֹוֵתן  ָלֶהם  ָמקֹום  ִלְטעֹות  ְוכּו',  ְלַהֲאִמין  ְוכּו

.   ִיְׂשָרֵאל-בָֹאר  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ְוֵהם  ָרצּו  ִלְראֹות  ְּבֵעיֵניֶהם  ִמָּיד  ֵאיְך  ָּבִאין  ְלֶאֶרץ  ְּכמֹו  ֶׁשְּמ,  ֱאמּוָנה
  ִּפי  ֶׁשְּכָבר  ָראּו  אֹותֹות  ּומֹוְפִתים  נֹוָרִאים  ְוִנְפָלִאים -  ַעל  -ְולֹא  ָרצּו  ִלְסמְֹך  ַעל  ֱאמּוָנה  ַאף  

ִּכי  ָרצּו .  'ְלָחה  ֲאָנִׁשים  ְלָפֵנינּו  וְַיְחְּפרּו  ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוכּוִנְׁש,    ֵכן  ָאְמרּו-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ָּכֵאֶּלה
ִיְתָּבַרְך  ָמקֹום  ִלְטעֹות  ְוָגְרמּו  ְּבִכּיֹות  ְלדֹורֹות '    ֵּכן  ָנַתן  ָלֶהם  ה-ַעל  ,  ִלְראֹות  ּוְלָהִבין  ָהֱאֶמת  ִמָּיד

ִיְתָּבַרְך '  ִּכי  ֵּכן  ֶּדֶרְך  ה,  ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה  ְּתלּוָיה  ָּבֶזהְו.    ְיֵדי  ֶזה-ַעד  ַהּיֹום  ֶׁשִּמְתָאֵרְך  ַהָּגלּות  ַעל  
  ֵכן  הּוא  ַמִּניַח  לֹו -  ִּפי  -  ַעל  -ַאְך  ַאף  ,  ֶׁשהּוא  עֹוֵסק  ְּבַרֲחָמיו  ְלָקֵרב  ֶאת  ָהָאָדם  ְּבַכָּמה  ְּדָרִכים

  ְיֵדי  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל -ַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ַעל  ּוְכֶׁשִּמְת.  ָמקֹום  ְלִהְסַּתֵּפק  ְקָצת  ִּבְׁשִביל  ִנָּסיֹון  ּוְבִחיָרה
ִיְתָּבַרְך  ְוֵהִאיר  ּבֹו  ֵמָרחֹוק  ְרָמִזים  ְּבַכָּמה  ְּדָרִכים  ְלהֹוִדיעֹו '  ַעל  ָהֱאֶמת  ַעל  ָּכל  ַהֲחָסִדים  ֶׁשָעָׂשה  ה

נֹוֵתן  לֹו ,  ֶצה  ְלַבֵּקׁש  ּתֹוֲאנֹות  ִלְפרֹׁשֲאָבל  ִאם  ִיְר,  ֵהיָכן  ָהֱאֶמת  ְּבַוַּדאי  ִיְזֶּכה  ְלָכל  טֹוב  ֲאִמִּתי  ְוִנְצִחי
 ִיְתָּבַרְך  ָמקֹום  ִלְטעֹות  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ְוָצִריְך  ַאַחר  ָּכְך  ְיִגיעֹות  ְּגדֹולֹות  ַוֲעצּומֹות  ְמאֹד  ְּביֹוֵתר'  ה

ְולֹא  ִיְזֶּכה  ֶאל  ָהֱאֶמת ַעד  ֶׁשָּיכֹול  ִלְפטֹר  ִמן  ָהעֹוָלם  .  קֶֹדם  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֶאל  ָהֱאֶמת  ְוכּוֵלי  ַהאי  ְואּוַלי
ֶׁשָהָיה , וְִיְצָטֵרְך ִלְסּבֹל ַמה ֶּׁשִּיְסּבֹל ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבַכָּמה ִּגְלּגּוִלים ַעד ֶׁשָּיבֹוא ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת

ְיֵדי  ִנָּסיֹון  ַקל  ְלַהְׁשִליְך  ַּתֲאַות  ַהָּכבֹוד  ְוַהִּנָּצחֹון  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת   -ְּבָידֹו  ִלְזּכֹות  ּבֹו  ַעָּתה  ַעל  
 :ל"ַלֲאִמּתֹו ְוַכַּנ

ַעד  ָאָנה  ְיַנֲאֻצִני  ָהָעם  ַהֶּזה  ְוַעד  ָאָנה  לֹא ,  ִיְתָּבַרְך  ְוָאַמר  ְלמֶֹׁשה'  ְוֶזה  ֶׁשִהְקִּפיד  ֲעֵליֶהם  ה
ִּכי  ֲהלֹא  ְּכָבר  ִהְתַחְלִּתי  ְלָהִאיר  ָלֶהם ,  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ.  תֹות  ֲאֶׁשר  ָעִׂשיִתי  ְּבִקְרּבֹוַיֲאִמינּו  ִּבי  ְּבָכל  ָהאֹ

  ְיֵדי  ָּכל  ָהאֹותֹות  ֲאֶׁשר  ָעִׂשיִתי  ְּבִקְרָּבם  ַוֲעַדיִן  ֵאיָנם  ַמֲאִמיִנים  ֵמֲחַמת  ַהֻּקְׁשיֹות -ָהֱאֶמת  ַעל  
  ֵּכן  ָּגַזר  ֲעֵליֶהם  ָאז  ַהָּגלּות  ְוַהֻחְרָּבן -ַעל  .  ל"ּכֹל  ִמָּיד  ְוַכַּנֶׁשָּלֶהם  ֶׁשרֹוִצים  ְלָהִבין  ְוִלְראֹות  ַה

ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעד  ֵהָּנה  ֶׁשִּיְצָטְרכּו  ְלִהְתַנּסֹות  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ְּבִעְניָן  ֶזה  ֶׁשִּמי  ֶׁשִּיְרֶצה  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל 
יּוַכל  ְלָהִבין  ֵהיָכן  ָהֱאֶמת  וְִיְתַחֵּזק ,    ִיְתָּבַרְך  ְלָהִאיר  ּבֹו'  ְיֵדי  ָּכל  ַמה  ֶּׁשְּכָבר  ִהְתִחיל  ה-ָהֱאֶמת  ַעל  

ִּכי  ִעַּקר ,  ּוָבֶזה  ְּתלּוָיה  ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה.  ל"ֶּבֱאמּוָנה  ַעל  ָּכל  ַמה  ֶּׁשֵאינֹו  ָיכֹול  ְלָהִבין  ּוְלֵהֶפְך  ְלֵהֶפְך  ַּכַּנ
ְוָהֵבן  ֵהיֵטב .  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ,  ָּתבֹוִאי  ָּתׁשּוִרי  ֵמרֹאׁש  ֲאָמָנה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַהְּגֻאָּלה  ְּתלּוָיה  ָּבֱאמּוָנה

 :ִאם ִּתְרֶצה ָלחּוס ַעל ַחֶּייָך ַהִּנְצִחִּיים
, ל"  ְיֵדי  ּתֶֹקף  ֱאמּוָנתֹו  ַּכַּנ-ְוֵכן  ָהָאָדם  ְּבַעְצמֹו  ֲאִפּלּו  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ְלִהְתָקֵרב  ֶאל  ָהֱאֶמת  ַעל  )  יז

ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר ,  ַּגם  ֵּכן  ִּבְכַלל  ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים  ֶׁשֶּזהּו,  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  ֱאמּוָנה  ְּבַעְצמֹוָצִריְך  ַּגם  ֵּכן  
  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהֻּקְׁשיֹות  ֶׁשָּקֶׁשה -ִּכי  ַהְרֵּבה  ִמְתַרֲחִקים  ַעל  ).  ְּבִסיָמן  סא(ְּבַהּתֹוָרה  ֲחִדי  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון  

ִיְתָּבַרְך  ּוְכָבר  ָסְבלּו  ְיִגיעֹות '  רֹוִאים  ֶׁשֶּזהּו  ַּכָּמה  ֶׁשחֹוְתִרים  ְלִהְתָקֵרב  ַלהָלֶהם  ֲעֵליֶהם  ְּבַעְצָמן  ֶׁש
ְוָכל .    ֵכן  ֲעַדיִן  ֵהם  ְרחֹוִקים  ְּכמֹו  ֶׁשְרחֹוִקים-  ִּפי  -  ַעל  -ְקָצת  ּוִבְזיֹונֹות  ַרּבֹות  ִּבְׁשִביל  ָהֱאֶמת  ְוַאף  

ֵליֶהם  ְלַרֲחָקם  יֹוֵתר  ּוְכָבר  ִּדַּבְרנּו  ָּבֶזה  ַהְרֵּבה  ַאְך  ֲעַדיִן  ְצִריִכים ֶזה  ַמֲעֵׂשה  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ֶׁשחֹוֵתר  ֲע
, ֵליַדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָהָאָדם  ְּבׁשּום  אֶֹפן  ְּבֶזה  ָהעֹוָלם  ֶׁשֵּיַדע  ֵהיָכן  הּוא  אֹוֵחז,  ְלמֹוָדֵעי

  ְוֶזה  ֵמִעְּקֵרי  ַהִּנְסיֹונֹות  ֶׁשּלֹו  ַמה  ֶּׁשֵאינֹו  יֹוֵדַע  ֵהיָכן  הּוא .ְּכמֹו  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ִּבְׁשמֹו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה
  ְיֵדי  ָּכל  ְּתנּוָעה  ְוַהְעָּתָקה -ִּכי  ִאם  ָהָיה  רֹוֶאה  וְיֹוֵדַע  ַמה  ֶּׁשּזֹוֶכה  ַּגם  ַעָּתה  ַעל  .  עֹוֵמד  ְואֹוֵחז
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ּוְלתֹוָרתֹו ' ְּבַוַּדאי ָהָיה ָרץ ְּבָכל ּכֹחֹו ַלֲעבֹוַדת ה, ֶׁשְּמַנֵּתק ַעְצמֹו ֵמַרע ְלטֹוב ֲאִפּלּו ְּתנּוָעה ְּבָעְלָמא
ִּכי  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרה  ַמה  ֶּׁשֵאינֹו  רֹוֶאה  וְיֹוֵדַע  ַמה ,  ֲאָבל  ָהָיה  ִמְתַּבֵּטל  ְּבִחיָרתֹו,  ְוָהָיה  ַצִּדיק  ָּגמּור

  ַּגם  ָּבֶזה  ְלִהְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ֵליַדע  ּוְלַהֲאִמין   ֵּכן  ְצִריִכים-ַעל  .  ֶּׁשעֹוֶׂשה  ּוְמַתֵּקן  ְלִפי  ְמקֹומֹו  ּוְׁשָעתֹו
ִּכי  ֵלית  ְרעּוָתא  ָטָבא ,  ְּבִדְבֵרי  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשֵאין  ׁשּום  ְּתנּוָעה  טֹוָבה  ֶנֱאֶבֶדת  ְּכָלל

. ה  טֹוב  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום  ִמיֵמי  ַחָּייוְּדִאְתַאֵּביד  ְוסֹוף  ָּכל  סֹוף  לֹא  ִיָּׁשֵאר  ִמֶּמּנּו  ַרק  ַמה  ֶּׁשָחַטף  ֵאיֶז
  ֵכן  ָאטּו  ָמאן  ְּדָלא  ָיִכיל  ְלֶמְעַּבד  ּכָֹּלא -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף    ֲאָבל,  ּוְבַוַּדאי  ָּכל  ַהַּמְרֶּבה  ֲהֵרי  ֶזה  ְמֻׁשָּבח
ת  ַרְעיֹוִנים  ּוַמֲחָׁשבֹות ְוָכל  ַהִהְתַרֲחקּות  ֶׁשל  ְּבֵני  ָאָדם  ֵמֲחַמ.  ִמְצָוה  ַּפְלָּגא  ִמְצָוה  ָנֵמי  ָלא  ֵליָעֵבד

ֲאָבל .  ֵמֲחַמת  ֶׁשרֹוֶצה  ְלָהִבין  ָהֱאֶמת  ֵּתֶכף  ּוִמָּיד,  ל"ַהּכֹל  ֵמֲחַמת  ְּבִחיָנה  ַהַּנ,  ּוִבְלּבּוִלים  ָּכֵאֶּלה
ת  ְּדָרָכיו ַהַּמֲאִמין  לֹא  ָיִחיׁש  ּוְצִריִכין  ְלַהְמִּתין  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ַעד  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְלַהִּשיג  ּוְלָהִבין  ֲאִמַּת

ִּכי  לֹא  ַמְחְׁשבֹוַתי ,  ּוְכִתיב.  ְוַצִּדיִקים  ֵיְלכּו  ָבם  ּופְֹׁשִעים  ִיָּכְׁשלּו  ָבם'  ִּכי  ְיָׁשִרים  ַּדְרֵכי  ה,  ִיְתָּבַרְך
א ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ָהֱאֶמת  הּו.  'ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם  ְולֹא  ַדְרֵכיֶכם  ְּדָרָכי  ִּכי  ָגְבהּו  ָׁשַמִים  ֵמָאֶרץ  ְוכּו

 :ַּבּסֹוף ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל
ִּכי  ֲאִפּלּו  ַהּגֹויִים  ְוָכל  ָהֻאּמֹות  ָראּוי .  ָּכל  ּגֹוִים  ַׁשְּבחּוהּו  ָּכל  ָהֻאִּמים'  ַהְללּו  ֶאת  ה,  ְוֶזהּו)  יח

ת  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו ֵמֵהיָכן  ָנבֹוא  ֶאל  ָהֱאֶמ,  ְוִאם  ּתֹאְמרּו,  ָלֶהם  ְלהֹודֹות  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ּוְלַהְּללֹו  ּוְלַׁשְּבחֹו
ִיְתָּבַרְך  ְלַהְּללֹו  ּוְלַׁשְּבחֹו  ֵמַאַחר  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהִּשיג  ּוְלָהִבין  ְּדָרָכיו  ְוָקֶׁשה  ָלנּו  ֻקְׁשיֹות  ַהְרֵּבה 

ָּכְך ֶׁשָּזִכינּו ִלְראֹות ִּכי ְּכָבר ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ָּכל , ִּכי ַחְסּדֹו ָּגַבר ָעֵלינּו, ַעל ֶזה ֵמִׁשיב ָּדִוד! ?ָּכֵאֶּלה
  ְיֵדי  ָּכל  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשָהיּו  ְּבָכל  ּדֹור -אֹותֹות  ּומֹוְפִתים  נֹוָרִאים  ָּכֵאֶּלה  ְוִהְתַּגּלּות  ּתֹוָרה  ָּכֵאֶּלה  ַעל  

ַרק  ֶׁשִאי ',  ה  ְיֵדי  ָּכל  ֶזה  ָראּוי  ָלֶכם  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  ּוְלָהִבין  ִּכי  ַצִּדיק  -ָודֹור  ַעד  ֵהָּנה  ַעל  
 ִּכי  ֶעֶצם,  ְלעֹוָלם'  ל  ִּכי  ֶוֱאֶמת  ה"ּוְלִהְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ְוַכַּנ.  ֶאְפָׁשר  ְלָהִבין  ָּכל  ְּדָרָכיו  ַּבֵּשֶכל

, ל"ַּנ  ְיֵדי  ּתֶֹקף  ָהֱאמּוָנה  ַּכ-ָהֱאֶמת  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהִּשיג  ּוְלָהִבין  ִמָּיד  ַרק  ַּבּסֹוף  ִיְתַּגֶּלה  ָהֱאֶמת  ַעל  
  ֵּכן  ָראּוי  ַּגם  ָלֶכם  ְלִהְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ִאם  ִּתְרצּו -ַעל  ,  ל"ְלעֹוָלם  ַּדְיָקא  ְוַכַּנ'  ִּכי  ֱאֶמת  ה

 :ל"ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ְוַכַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


