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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   39  #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 כסלוחודש 

ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו ֶׁשְּבכֹחֹו ' ֲאָבל ָהיּו ְצִריִכין ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצָמם ְלַהֲאִמין ַּבה
ִיְתָּבַרְך ּוְלִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ' ל ִיְכּבֹׁש ִלְפֵניֶהם ַהּכֹל ְוֻיְחַזר ַהּכֹל ַלהַהָּגדֹו

 ֵּכן ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות -ְוַעל . ַאַחר ָּכְך ֶּבֱאֶמת ֲאָבל ֵהם ָּכְפרּו ָּבֶזה
 ְיֵדי ֶׁשִּנְמָצִאים ַּגם ַעָּתה - ְוַעל ֶׁשְּצִריִכין ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַמֲהֵמַּה ַּבָּגלּות ָּכל ָּכְך

ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְכּבֹׁש ְלָפֵנינּו ַהּכֹל ְוַהּכֹל ' ַצִּדיִקים ֶׁשְּמַחְּזִקין אֹוָתנּו ְלַהֲאִמין ַּבה
 ְיֵדי ֶזה ָאנּו -ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאלֵֹקינּו ְוַעל ' ַּתֲעֶלה ַלה
 ְיֵדי ֶזה ָיבֹא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו -ְטא ַהְּמַרְּגִלים ֶׁשָּפְגמּו ָּבֶזה ְוַעל ְמַתְּקִנין ֵח

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַחָּלה ַלּכֵֹהן . ל"ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ' ְוִיְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְוָיׁשּוב ַהּכֹל ַלה
ָּפָרַׁשת ַחָּלה ְּבֵסֶדר  ֵּכן ִנְסָמְך -ְוַעל . ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאלֵֹקינּו

  ל"ְׁשַלח ְלָך ַּכַּנ
  הלכות חלה הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 

 -ִּכי  ַהְּמַרְּגִלים  ָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  ,  ְוֶזה  ֶׁשִּנְסָמְך  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה  ְלָפָרַׁשת  ְמַרְּגִלים  ְּבֵסֶדר  ְׁשַלח  ְלָך)  י
  ִיְׂשָרֵאל -ִּכי  ֵהם  ָעְברּו  ְּבֶאֶרץ  ,  ל"ַתְלִמיד  ַּכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנִיְׂשָרֵאל  ּוָפְגמּו  ִּבְבִחיַנת  ֶהָאַרת  ֵּבן  ְו

ְּבֵעת  ֶׁשָהְיָתה  ְּכבּוָׁשה  ַּבּגֹוָלה  ֲעַדיִן  ַּתַחת  ַיד  ַהִּׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ּוְכֶׁשָּבאּו  ְלֵׁשם  ָהָיה  ָלֶהם  ְּפָחִדים 
ֲאָבל .  'ַוְּנִהי  ְבֵעיֵנינּו  ַּכֲחָגִבים  ְוכּו,  ִחיַנת  ָּגלּות  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּובִּבְב,  ְוָהיּו  ֻמָּנִחים  ָׁשם  ְּבַקְטנּות  ְוִׁשְפלּות

ּוְבמֶֹׁשה  ַעְבּדֹו  ֶׁשְּבכֹחֹו  ַהָּגדֹול  ִיְכּבֹׁש  ִלְפֵניֶהם  ַהּכֹל '  ָהיּו  ְצִריִכין  ְלַחֵּזק  ֶאת  ַעְצָמם  ְלַהֲאִמין  ַּבה
  ֵּכן -ְוַעל  .  ֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשָהָיה  ַאַחר  ָּכְך  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ֵהם  ָּכְפרּו  ָּבֶזהִיְתָּבַרְך  ּוְלִיְׂשָר'  וְֻיְחַזר  ַהּכֹל  ַלה

  ְיֵדי  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַּגם -ִנְגַזר  ֲעֵליֶהם  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות  ֶׁשְּצִריִכין  ִיְׂשָרֵאל  ְלִהְתַמֲהֵמַּה  ַּבָּגלּות  ָּכל  ָּכְך  ְוַעל  
' ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִּיְכּבֹׁש  ְלָפֵנינּו  ַהּכֹל  ְוַהּכֹל  ַּתֲעֶלה  ַלה'  ּו  ְלַהֲאִמין  ַּבהַעָּתה  ַצִּדיִקים  ֶׁשְּמַחְּזִקין  אֹוָתנ

  ְיֵדי  ֶזה  ָאנּו  ְמַתְּקִנין  ֵחְטא  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשָּפְגמּו -ִיְתָּבַרְך  ִּבְבִחיַנת  ְוִנְׁשַאר  ַּגם  הּוא  ֵלאלֵֹקינּו  ְוַעל  
ְוֶזהּו .  ל"ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ'  ֵקנּו  וְִיְגָאֵלנּו  ְמֵהָרה  וְָיׁשּוב  ַהּכֹל  ַלה  ְיֵדי  ֶזה  ָיבֹא  ְמִׁשיַח  ִצְד-ָּבֶזה  ְוַעל  

 ֵּכן ִנְסָמְך ָּפָרַׁשת ַחָּלה ְּבֵסֶדר -ְוַעל . ְּבִחיַנת ַחָּלה ַלּכֵֹהן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאלֵֹקינּו
 :ל"ְׁשַלח ְלָך ַּכַּנ

ָרַׁשת  ִמְנַחת  ְנָסִכים  ֶׁשִּנְסָמְך  ְלָפָרַׁשת  ְמַרְּגִלים  ִמָּיד  ְוַאַחר  ָּכְך  ֵּתֶכף ְוֶזה  ַּגם  ֵּכן  ְּבִחיַנת  ָּפ
  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"ַהֵּברּור  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַחָּלה  ַּכַּנ  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה  ִּכי  ְמָנחֹות  ְמִביִאין  ִמֶּקַמח  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר

  ְיֵדי  ִמְנַחת -ָּבַרְך  ִּביִציַאת  ִמְצַרִים  ְוַקָּבַלת  ַהּתֹוָרה  ִהיא  ַעל  ִיְת'  ִעַּקר  ִהְתָקְרבּות  ִיְׂשָרֵאל  ַלה



 2

ִּכי  ְמָנחֹות  ְוַחָּלה  ֶׁשָּבִאין  ִמֶּקַמח  ֶׁשֵהם  ִּתּקּון  ַהֶּלֶחם .  ָהעֶֹמר  ְּבֶפַסח  ּוְׁשֵּתי  ַהֶּלֶחם  ְּבָׁשבּועֹות
  ְיֵדי  ֶהָאַרת  ֵּבן -  ַהִּתּקּון  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַעל  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ָהֲאִכיָלה  ָׁשם  ֶהָאַרת  ָהָרצֹון  ֶׁשהּוא  ִעַּקר

  ֵּכן  ִנְסָמְך  ְלָפָרַׁשת -ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ְּבֶפַסח  ְוָׁשבּועֹות  ְוַעל  '  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַהַּדַעת  ָלַדַעת  ֶאת  ה.  ְוַתְלִמיד
  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין -ּון  ַהֶּלֶחם  ֶׁשַעל    ְיֵדי  ְמָנחֹות  ְוַחָּלה  ֶׁשֵהם  ִּתּק-ִּכי  ַעל  .  ְמַרְּגִלים  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבָכל  ֶזה

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ָלֵצאת  ֵמַהָּגלּות -  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּתֵּקן  ְּפַגם  ַהְּמַרְּגִלים  ִּכי  ַעל  -ַעל  '  ְלֶהָאַרת  ָהָרצֹון  ְוכּו
ִּבְמֵהָרה .  ל"ְוַכַּנ'  ֵקינּו  ְוכּווְִיְתָּבְררּו  וְַיֲעלּו  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  וְִיְתַקֵּים  ְמֵהָרה  ְוִנְׁשַאר  ַּגם  הּוא  ֵלאלֹ

  .:ְּבָיֵמינּו ָאֵמן

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


