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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   25  #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" לפב"סתש תשריחודש 

ולא מצינו שעשו תשובה , מפני מה מעשה העגל נמחל להם
ו ויתאבל, )ד לט"במדבר י(ועל חטא המרגלים כתיב . על זה

.  לא נמחל להםף על פי כןוא, אם כן עשו תשובה. העם מאוד
  ?הלא אין לך דבר שעומד בפני התשובה

  פרשת כי תשא -א "ספר קול מבשר ח
). ב  לא"שמות  ל.  (ויעשו  להם  אלהי  זהב,  אנא  חטא  העם  הזה  חטאה  גדולה,  ויאמר'  וישב  משה  אל  ה.  ח

] מאוד[שהחטא  גדול  ,  שהמליץ  עליהם,  ואמר!  להגדילוה  להקטין  החטא  ולא  "שהיה  צריך  מרע.  והקושיא  מובנת
וכמו .  עד  שלא  היה  להם  פה  לבקש  רחמים,  גדול  עוני  מנשוא,  )יג'  בראשית  ד(כמו  שנאמר  אצל  קין  ,  בעיניהם

אלא  שהם ,  ולולי  המיתה  היו  כדאים  בתשובה  שימחול  להם.  שקבלו  על  עצמם  המיתה,  שכתב  היערות  דבש
', וגו,  ויתנצלו  בני  ישראל  את  עדים,  )ג  ו"שמות  ל(כמו  שכתוב  .  יתה  והעונשבעצמם  וברצונם  קבלו  עליהם  המ

לא  היו  ישראל  ראוים ,  )ז"ע'  מס(ל  "ואמרו  חז.  'חטאה'וזה  לשון  .  אף  שהיו  רק  שוגגים,  מגודל  התשובה  והמרירות
. ימהשלוזה  עיקר  התשובה  .  קבלו  עליהם  המיתה  והעונשים,  ואף  על  פי  כן.  אלא  להורות  תשובה,  לאותו  מעשה

, אף  שעושה  תשובה  גמורה.  דין  ארבע  מיתות  בית  דין,  שצריך  לקבל  עליו  בקריאת  שמע,  ל"י  ז"וכמו  שכתב  האר
, לא  היו  ישראל  ראוים  לאותו  מעשה,  וזה  פירוש.  ל"כמו  ישראל  כנ,  צריך  שיקבל  עליו  דין  ארבע  מיתות,  מכל  מקום

הוא  ללמד  אותנו ',  להורות'אך  הפירוש  ?  ג  מצוות"דהא  תשובה  הוא  אחד  מתרי,  וקשה.  אלא  להורות  תשובה
  בורא  אותו הקדוש  ברוך  הואואז  .  מגודל  החרטה  והמרירות,  עד  שיקבל  באהבה  כל  העונשים,  איכות  התשובה
נקרא ,  ועד  שלא  באו  למדה  זו.  'כו,  לב  טהור  ברא  לי  אלקים,  )א"תהלים  נ(ה  "כמו  שאמר  דוד  המע.  בריאה  חדשה
ז  אות "פרק  כ,  ר"רמתים  צופים  בתדא.  [עד  כאן  דברי  קדשו.    לירד  לגיהנוםוצריך,  ונשארו  שגגות,  תשובה  מיראה

 ]:ו"ע
מפני  מה  מעשה  העגל  נמחל ,  דהקשה,  ע"בונם  מפרשיסחא  זי'    דברי  רבינו  הרבי  רל  פיד  לומר  ע"ונלפענ.  ט
ן אם  כ.  ויתאבלו  העם  מאוד,  )ד  לט"במדבר  י(ועל  חטא  המרגלים  כתיב  .  ולא  מצינו  שעשו  תשובה  על  זה,  להם

כי  עיקר  התשובה ,  ואמר?  הלא  אין  לך  דבר  שעומד  בפני  התשובה.    לא  נמחל  להםף  על  פי  כןוא,  עשו  תשובה
רוצה  לעבוד  את ,  ועם  כל  זאת,  שאין  לו  שוב  תקנה  והוא  ככלי  חרס  הנשבר,  באם  שיודע  שאין  לו  שום  תקוה,  הוא
  זהו  תשובה -גודל  חטאיו  שחטא  אף  שיודע  שאין  לו  שום  תקוה  מחמת  ',  ועושה  כאשר  צוה  ה,  מכאן  ולהבא'  ה

והיה  להם .  ולא  ידעו  כלל  שתשובה  מועיל,  כי  היה  החטא  הראשון.  וזה  הסוג  היה  בחטא  העגל.  אמיתית  ושלימה
כבר  היו  יודעים  שיועיל ,  אבל  בחטא  המרגלים.  ולכן  היה  התשובה  בשלימות,  צער  גדול  ומרירות  הלב  בשלימות

  לא  הועיל  להם ל  כןע.  ולא  היה  להם  מרירות  הלב,  בראשונהוהיו  סוברים  שעשו  תשובה  ויחזרו  כ,  תשובה
  .] תשארשתונפלאות חדשות פ', נח אות ט' פ, חדות שמחה. [ל"עכ. מחמת שלא עשו בלב שלם, התשובה
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