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ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (רדיםובספר ח. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורהושמצ
  ק" לפס"תש תמוזחודש 

ח בר "אר' ויאמרו כל העדה וכו
' אבא מלמד שנטלו אבנים וכו
סוד עמוק רמזו במליצותם 

והוא , בסוד חטא המרגלים
 ת משהש שפגמו בסוד כל"מ

 א " סוטה דף לה ע-) אפיקי ים(ספר ביאורי אגדות 
' ד(לזוהר  שם  '  דבר  זה  ביאר  רבינו  בפי'  וכו'    שאין  בו  דבר  אמת  בתחישון  הרעי  כל  ל"אמר  ר

' ש פ"כי אלולי הקשוט לא היה להם חיות כלל והוא מ', לימא מילה וכו' י  אמר מאן וכו"ר)  א"קסא  ע
 על  ידיוהוא  דרגא  דנחש  דמחי  לכל  סטר  '  קולה  כנחש  ילך  וכואלעזר  פתח  '  ר)  ב"קיט  ע'  ד(במדבר  

ר  שהם "והם  אותיות  ק,  של  נחש  שהוא  בסופו  כפיף  לעפרא'  והוא  ש,  דרישא  כפיף  לעפרא
ש  ושם  הוא "הוא  בבריאה  בשמאלא  בסוד  י'  וש,  ר"ק  ט"עלמין  יצירה  ועשיה  בסוד  ח'  בשמאלא  דב

הוא '  ור',    הוא  לשון  איש  לשון  בל  יכון  בארץ  וכו'וק,  ר  נאחדים  משם"ואתוון  ק,  קשוט  דשם  כולו  טוב
חנינא  בר  פפא  דבר '  אמר  ר.  ר"קשוט  בקדמותא  ונתקיים  השק'  ונטלין  ש,  ע  והוא  לשון  הרע"ר

  הוא  סוד  נוקבא ארץ  ישראלכי  '  כביכול  אין  בעל  הבית  וכו'  גדול  דברו  מרגלים  באותה  שעה  וכו
רישין  דחוייא  דנפקין '  שהם  ז,  ר"ת  עפ"  אדמאומין  בסוד'  שהייתה  באתלטייא  בסוד  הכנעני  שהם  ז

' ש  בזוהר  פ"ש  כנען  בידו  מאזני  מרמה  וכמ"דעדיין  לא  נתקן  המתקלא  כראוי  כמ,  מאנין  תבירין'  מז
והכנעני  אז  בארץ  הא  אתמר  דעד  כדין  שלטא  חויא  בישא  דאתלטייא  ואייתי )  ב"עט  ע'  ד(לך  לך  

והוא  אשר  ציוה  לא ,  אז  נפקא  מאתלטייאבהכנסת  ישראל  לשם  '  והוא  ית',  לווטין  על  עלמא  וכו
ת  לבנותה  בסוד "ואז  רצה  השי,  א  השולטים  שם"כוחות  הסט'  להסיר  כל  הז'  כל  נשמה  וכו'  תחי



ב 

י "ב  גבולים  דילה  בסוד  שם  אדנ"פרצוף  גמור  שרצה  להמשיך  שם  נהורא  דשכינתא  שתתבנה  בי
ב  שהם "  המרגלים  יעל  ידי  אומין  דילה'  א  שהם  ז"ולבער  ממנה  כל  סט,  ב  שבטים"  יעל  ידיבמילואו  
ש  עמלק  יושב "והוא  מ,  א  חזק  שם"והם  הוציאו  דבתה  רעה  לומר  שכח  הסט.  ב  שבטים"ניצוצי  י

ש  ארץ  אוכלת "והוא  מ,  א  לטהר  את  הארץ  להוציאה  מאתלטייא"ואמרו  שא',  בארץ  הנגב  וכו
ל  להוציא   שכביכול  אין  בעל  הבית  יכוה  שאמרוז,  יושביה  היא  שעדיין  היא  בסטרא  דמותא  וחורבה

כי  חזק  הוא  ממנו  שעדיין    אמרול  זהוע,  כליו  שהם  מאנין  תבירין  לתקנם  ולעשותם  בסוד  פרצוף
סוד  עמוק '  ח  בר  אבא  מלמד  שנטלו  אבנים  וכו"אר'  ויאמרו  כל  העדה  וכו.  א  שלטא"תוקפא  דסט

ל  ונוקבא  שהיא "ש  שפגמו  בסוד  כלת  משה  הנ"והוא  מ,  רמזו  במליצותם  בסוד  חטא  המרגלים
דגלים  דמתחלקין '    וסוד  דארץ  ישראלשל  '  ב  גבולי"ב  בוסמין  ושם  סוד  י"ששם  בדעת  סוד  י,  בפה

ב  מרגליטין  שהם  חיות  גדולות  עם "סדרין  סוד  י'  ב  אבנים  שבחושן  שהם  ב"והם  י,  תלת  תלת
ויקהל  משה  דא  רזא  דשמים )  ב"קצז  ע'  ד(ויקהל  '  ועיין  בפ,  ש  בהיכלות  שם  באריכות"קטנות  כמ

והם  סוד  שנים  עשר  אבנים ',  שראל  אלין  אנון  תריסר  משיריין  עילאין  קדישין  וכואת  כל  עדת  בני  י
. ב  בקר  והים  עליהם  כידוע"ההרוס  י'  שעשה  אליהו  מזבח  כמספר  שבטי  בני  יעקב  מזבח  ה

והם  בלשונם ,  ב  דכלילין  שם"ת  שרצה  לבנות  בנין  הנוקבא  בסוד  הדעת  כלת  משיריין  בי"והשי
להרוס '  שהיא  נוקבא  קדישא  וזרקו  האבנים  כלפי'  וכו'  וד  הש  וכב"והוא  מ,  הרסו  המזבח  הזה

' כבר  נת'  מלמד  שנשתרבב  לשונם  וכו'  חנינא  בר  פפא  וכו'  אמר  ר.  האבנים  שלא  יבנה  בניינה
וידוע  כי  בתרי  נקודין ,  בלשון  בנוקבא  שהוא  בפה  בסוד  תולעת  שני  שהוא  תולע'  שחטאם  הי

בתרי )  ב"קפד  ע'  ד(תצוה  '  ש  בפ"ר  וכמוהם  סוד  נקודת  הפה  והטבו,  אתפרשא  מלכו  דשמייא
דקדושה  חד  דילה  וחד  דעלמא  דאתי  נקודה  עילאה  טמיראה '  נקודין  אתפרשא  מלכו  דשמייא  סט

ד  קיימא  בתרין  נקודין  נקודה  דילה  קיימא  תחותה  ירושלים  אמצעיתא  דכל  ישובא  נקודה  דנטלא "וע
גן ד  במציעותא  ד"וע'  למא  וכו  דארעא  דקיימא  באמצעיתא  דכל  עגן  עדןמאימא  עילאה  טמירא  איהי  

אשתכחו  תלת  נקודין  בעלמא  דקיימי  דא  על '    קיימא  נקודה  חדא  טמירא  וגניזא  דלא  ידעא  וכועדן
' דהם  ג)  א"קנז  ע'  ד(שלח  לך  בזוהר  '  רבינו  לפ'  ועיין  בפי',  דא  כגוונא  דתלת  נקודין  דאורייתא  וכו

נקודים  חולם  שורק '  והם  ג,  ן  שבהנקבים  ששם  שורש  הנוקבא  בפה  ובטבור  ובנקודת  ציו'  נקודים  ג
ונקודת  הטבור  הוא  אמצעיתא ,  גן  עדןבמציעותא  ד שחולם  בפה  והוא  נקודה  טמירא,  חיריק  כסדר

ונקודת  ציון  שבה ,  עץ  החיים  שבארץ  ושם  נהירא  דאימא  ושם  נטוע  גן  עדןדעלמא  
עץ '  ושם  מבואר  דאם  לא  חטאו  המרגלים  הי.  היא  ירושלים

  נהירו  דשמשא על  ידימטה    לארץ  ישראל  קבוע  בהחיים
 עץ  החייםשהוא  '    וכוש  היש  בה  עץ  ובה  תנדעין"כמ,  ה"משה  רע

מדה  במדה  יוצאים '  ולכן  ענשם  הי,  ש"שיכולים  להתנהג  בשמשא  וסיהרא  דשם  שקולין  כחדא  יעו
 עץ  החייםשהוא  התולע  האוכל  העץ  ומרקיבו  שהוא  ',  התולעים  מלשונם  ונכנסות  בטיבורם  וכו

ט '  ד(ק  דיומא  "ל  בפ"וסוד  הגדול  הזה  רמזו  רז.    שדברו  עליהלשון  הרע    ידיעלדאתנטיל  מנייהו  
מאי  לוח  ארז  זה  ססמגור  שהוא  תולע  המרקיב '  ואם  דלת  היא  וכו'  פ  אם  חומה  היא  וכו"ע)  ב"ע

   : בארץעץ החייםזוכים ל' גאולה שלימה והי' זוכים שהי' חוזרים כולם מבבל והי' שאם הי, העץ

  טא המרגליםוועד העולמי לתיקון ח


