
 1

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   13  #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" לפא"סתש תשריחודש 

חורבן זה של בית המקדש כבר נגזר עליו במדבר בענין 
מרגלים כשחטאו ישראל והאמינו לדבריהם ובכו בכיה 

ותשא כל העדה ויתנו את ) במדבר יד(ש "ם כמשל חנ
 תשעה באבוהיתה ליל . קולם ויבכו העם בלילה ההוא

 אתם בכיתם בכיה של חנם אני הקדוש ברוך הואאמר 
  אקבע לכם בכיה לדורות

וחצרות , ותפל ולבן שתפלו דברים על המן, בין פארן חטא המרגלים
והא למדת , עגלודי זהב הוכיחן על ה, מחלוקתו של קרח ודבת מרים

   כבר נגזר מן המדברליו השלוםשחורבן ירושלים שעליו התנבא הנביא ע
  ערך אבל -ספר כד הקמח 

חורבן  זה  של  בית  המקדש  כבר  נגזר  עליו  במדבר  בענין  מרגלים  כשחטאו  ישראל  והאמינו 
ותשא  כל  העדה  ויתנו  את  קולם  ויבכו  העם )  במדבר  יד(ש  "לדבריהם  ובכו  בכיה  של  חנם  כמ

  אתם  בכיתם  בכיה  של  חנם  אני  אקבע  לכם הקדוש  ברוך  הואב  אמר  "והיתה  ליל  ט.  לה  ההואבלי
, עילויה  מן  המדבר,  וזה  שאמרו  במדרש  שיר  השירים  מי  זאת  עולה  מן  המדבר,  בכיה  לדורות

, משכן  מן  המדבר,  תורה  מן  המדבר,  עילויה  מן  המדבר.  מיתתה  מן  המדבר,  סילוקה  מן  המדבר
שבמדבר  נגזרה ,  סילוקה  מן  המדבר.  לוייה  מן  המדבר,  ונה  מן  המדברכה,  סנהדרין  מן  המדבר

, במדבר  הזה  יתמו  ושם  ימותו)  שם  (שנאמרמיתתה  מן  המדבר  .  בית  המקדשגזירה  על  חורבן  
ה  עלויין  של  ישראל "וזהו  שתמצא  בסדר  אלה  הדברים  הנקרא  משנה  תורה  שמזכיר  בו  משה  ע

  אבל  היו  מכעיסין  אותו יתברךא  כן  עשו  עמו  והם  ל,  ומספר  החסדים  הגדולים  שעשה  השם  עמהם
ודברים  אלו  לא  היו .  במדבר  בערבה  מול  סוף  בין  פארן  ובין  תפל)  דברים  א  (שנאמרוזהו  ,  במדבר

ואין  אלו  שמות  מקומות  כי  לא  מנאום  במסעות  אבל ,  במדבר  כי  כבר  יצאו  משם  ונכנסו  לארץ  מואב
אמר  במדבר ,  עשו  במקומות  מן  המדברהם  מלות  של  תוכחות  שהיה  משה  מוכיחן  על  עונותיהם  ש

בערבה  הוא  חטא  פעור  שהיה  בשטים  בערבות .  כמה  ימרוהו  במדבר)  תהלים  עח(שכך  כתוב  
ותפל  ולבן ,  בין  פארן  חטא  המרגלים.  וימרו  על  ים  בים  סוף)  שם  קו(מול  סוף  הוא  שכתוב  ,  מואב
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והא ,  יחן  על  העגלודי  זהב  הוכ,  וחצרות  מחלוקתו  של  קרח  ודבת  מרים,  שתפלו  דברים  על  המן
 : כבר נגזר מן המדברליו השלוםלמדת שחורבן ירושלים שעליו התנבא הנביא ע

ר יוחנן כל נביא שלא "משא  גיא  חזיון  גיא  שכל  החוזים  מתנבאין ממנו דא)  ישעיה  כב(ובמדרש  
ונראה  לי  כי  דעת  הירושלמי  מה  שקראה  בקעה  הוא  לשבח .  נתפרש  שמו  ושם  עירו  ירושלמי  הוא

ולמעלת  העיר  כי  כשם  שהבקעה  מקבלת  מי  גשמים  כך  ירושלים  מוכנת  לקבל  שפע  הנבואה  לפי 
 ששם  שער  השמים  ומשם  באה  הנבואה  לנביאים  וזהו  שברח  יונה  בן  אמתי  לתרשיש  כדי  שלא

  כהונה  שנטלו  המפתחות  ועלו כי  עלית  כלך  לגגות  אלו  פרחי)  שם(,  תחול  עליו  הנבואה  בארץ
  הואיל  ולא  זכינו  להיות  גזברים  לפניך  הרי רבונו  של  עולםלגגו  של  היכל  ואמרו  לפניו  

המפתחות  מסורים  לך  וזרקום  כלפי  מעלה  יצתה  כמין  פסת  יד  ונטלתן  והם  קפצו  ונפלו  לתוך 
ד  סוף   לערב  הציתו  בו  האור  והיה  דולק  והולך  עב"האור  שהציתו  האויבים  בו  שהרי  ביום  ט

ועל  זה  היה  אומר  רבן  יוחנן  בן  זכאי  אלמלי  הייתי  באותו  הדור  קבעתיו  בעשירי  ומה ,  עשירי
אוי  לנו  כי )  ירמיה  ו(  הכתוב  ל  זה  אמרוע.  שהוקבע  בתשיעי  משום  דאתחולי  פורענותא  עיקר

ועל  זה  קונן  ישעיה  משא  גיא  חזיון  מה  לך  איפה  כי  עלית  כלך .  פנה  היום  כי  ינטו  צללי  ערב
  ואך  מלאכי  השרת  נתקבצו  כתות  כתות  ועשו  שורות  שורות  של  הספד  ומה  היו  אומרים ,לגגות

נשמו .  נשמו  מסילות  שבת  עובר  אורח  הפר  ברית  מאס  ערים  לא  חשב  אנוש)  ישעיה  לג(
  מסילות  שתקנת  לירושלים  שלא  יהיו הקדוש  ברוך  הואמסילות  אמרו  מלאכי  השרת  לפני  

שבת  עובר  אורח  אמרו  מלאכי  השרת  לפני .  העוברי  דרכים  פוסקים  ממנו  היאך  היו  שממ
הפר  ברית  אמרו .    דרכים  שהיו  ישראל  עוברים  בהם  בחגים  היאך  שבתוהקדוש  ברוך  הוא

  הופר  בריתו  של  אברהם  אבינו  שעל  ידו  נתישבה  עולם הקדוש  ברוך  הואמלאכי  השרת  לפני  
אכי  השרת מאס  ערים  אמרו  מל.  ועל  ידו  הכירוך  בעולם  שאתה  אל  עליון  קונה  שמים  וארץ

ד "  מאסת  ירושלים  וציון  לאחר  שבחרת  בהם  ההרבונו  של  עולם  הקדוש  ברוך  הואלפני  
לא  חשב  אנוש  אמרו  מלאכי .  המאוס  מאסת  את  יהודה  אם  בציון  געלה  נפשך)  ירמיה  יד(

  לא  חשבת  את בודה  זרהכדור  אנוש  שהיה  ראש  לעובדי  ע'    אפיהקדוש  ברוך  הואהשרת  לפני  
הן  אראלים  צעקו  חוצה  מלאכי  שלום  מר )  לגישעיה    (זה  שאמרו,  ישראל
  מקרקר  עליהם  כתרנגולים הקדוש  ברוך  הואואף  ,  יבכיון

ביום '    מקרקר  קיר  ושוע  אל  ההר  וכתיב  ויקרא  השנאמר
ועל  חומר  האבלות  הראוי  לכל  ישראל .  ההוא  לבכי  ולמספד

ב  לפי  שבו  חרב "ל  בט"על  חורבן  בית  המקדש  החמירו  רז
להושיט '  ואפי  ולה  כיום  הכפוריםהבית  בראשונה  ובשניה  ושק

והוא  הדין  כ"ובפירוש  אמרו  עוברות  ומניקות  מתענות  ומשלימות  ביוה.  אצבעו  במים  אסור
וכל  המתאבל  והמצטער  בתשעה  באב  עם .  ב"שמתענין  ומשלימין  בט

שמחו  את )  שם  סו(הצבור  זוכה  לראות  בנחמת  צבור  שנאמר  
  המתאבלים ירושלים  וגילו  בה  כל  אוהביה  שישו  אתה  משוש  כל

 .עליה
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