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  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
  #1גליון 

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 (םובספר חרדי. 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"תשתשרי חודש 

  היה ראוי להכניסן לארץ מיד לולא חטא המרגלים
  בתבערה  היו א  כי  טעם  ובתבערה  ובמסה  בעבור  כי"  ואמר  ר-כד  -כב    ן  על  דברים  פרק  ט  פסוק  כא"רמבב

הזכיר  להם  כי  הייתם  מקציפים  את  השם  בנסיון  אשר  נסיתם  בתבערה ,  העם  כמתאוננים  מנסים  השם  בתואנות
ולא  לקחתם  מוסר  ויפה  פירש  והנה  החטא  לנסות  את  השם  הוא  חטא ,  כאשר  עשיתם  כבר  פעם  אחרת  במסה

על  כן  החזיר ,  שר  נסיתם  במסהאלהיכם  כא'  לא  תנסו  את  ה)  לעיל  ו  טז(כאשר  הזהיר  ממנו  ,  גדול  ואשמה  רבה
כי  בו  ישלים ,  בעבור  העון  הגדול,  אותו  להם  בכאן  וכך  הזכיר  פעם  אחרת  חטא  המרגלים  בקצרה

  לרמוז על תלונותיהם קודם מתן תורה, ואמר מיום דעתי אתכם' ממרים הייתם עם ה
תורה  תכופים  בזמן   כשם  שהיו  כל  השאר  יציאת  מצרים  וקריעת  ים  סוף  ומתן  -והבאתי  אתכם  אל  הארץ  )  ח(
ומצינו  דוגמתן  ארבע  לשונות  של  גאולה  לעתיד  לבא ,  כן  היה  ראוי  להכניסן  לארץ  מיד  לולא  חטא  המרגלים,  קרוב

והוצאתים  מן  העמים  וקבצתים  מן  הארצות  והביאותים  אל  אדמתם  ורעיתים  אל )  יחזקאל  לד(והוא  שאמר  הנביא  
וכן  שכר  הצדיקים  נמשל  לכוס  הוא  שנאמר .    כוסות  בפסח'ל  ד"לשונות  אלו  תקנו  לנו  רז'  וכנגד  ד,  הרי  ישראל

) ישעיה  סו(וכתיב  ,  כוס  ישועות  אשא)  שם  קטז(מנת  חלקי  וכוסי  וכתיב  '  ה)  שם  טז(כוסי  רוויה  וכתיב  )  תהלים  כג(
ולא  ישקו  אותם  כוס )  ירמיה  טז(וכתיב  ,  למען  תינקו  ושבעתם  משוד  תנחומיה  והכונה  בו  כוס  של  תנחומין

והטעם  בזה  לפי  שעתיד ,  ל  לגמור  את  ההלל  בכוס  רביעי  ולהתחיל  בו  שפוך  חמתך"ו  לנו  רזותקנ,  תנחומים
וכתיב ,  קח  את  כוס  היין  החמה)  שם  כה(ה  להשקות  לרשעי  העולם  ארבע  כוסות  של  פורענות  הוא  שכתוב  "הקב

ויין '    כוס  ביד  הכי)  תהלים  עה(וכתיב  ,  ורוח  זלעפות  מנת  כוסם)  תהלים  יא(וכתיב  ',  כוס  זהב  בבל  ביד  ה)  שם  נא(
 :חמר מלא מסך

כאדם  הנשבע  שנושא  את  ידיו  אל ,    דברה  תורה  כלשון  בני  אדם  ודרך  משל  הוא- אשר  נשאתי  את  ידי  
ל  על  דרך  האמת  נשאתי  את  ידי  שהרימותי  זרוע "ן  ז"וכתב  הרמב  :כי  אשא  אל  שמים  ידי)  דברים  לב(וכן  ,  השמים

ואין ,  די  שאשא  היד  הגדולה  אל  שמים  להיות  בה  לעולם  החייםוכן  כי  אשא  אל  שמים  י,  עזי  אלי  שאתן  להם  הארץ
וירם  ימינו  ושמאלו  אל  השמים  מן  הענין  הזה  כי  הוא  נאמר  במלאך  לבוש  הבדים  שנשבע  בחי  העולם )  דניאל  יב(
 :כ"ע

 מורשה  ולא  ירושה  לרמוז  שלא  יהיו  יורשים  אותה  לפי  שעתידין  היו  יוצאי  מצרים  למות  במדבר  אבל  יהיו 
) דברים  לג(וכן  יש  לפרש  בפסוק  ,  ותה  לבניהם  ובניהם  יכנסו  לארץ  ולא  הם  ולכך  הזכיר  לשון  מורשהמורישים  א

מורשה  ולא  אמר  ירושה  כי  היה  במשמע  שהתורה  לא  תהיה  ירושה  כי  אם  לאותו  הדור  תורה  צוה  לנו  משה
כי  גם  הדורות ,  יךושננתם  לבנ)  שם  ו(שקבלוה  בלבד  ועל  כן  אמר  מורשה  שצריך  להורישה  לבניהם  וכענין  שכתוב  

ואת  אשר )  שם  כט(ל  שם  היו  וכענין  שכתוב  "ועל  דעת  רז,  העתידים  חייבים  הם  בקיום  התורה  כאותם  שקבלוה
' המבטיח  אני  ה'  כי  כן  התחיל  בלשון  הזה  ובא  ולמד  אני  ה'  והנה  הבטחה  זו  סיים  בה  אני  ה.  איננו  פה  עמנו  היום

  :המקיים
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