בס"ד

וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
גליון 28 #
ארגון מוקדש לתיקון חטא המרגלים ולעורר על קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמו
שאמרו חז"ל מצות ישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצות שבתורה וכמבואר במדרש
תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד
קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות
עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר וירשתה וישבת בה.

חודש טבת תשס"ב לפ"ק
ִפעֹל
שׁזּוֹכֶה ל ְ
ְפי ַמה ֶ
ְא ָחד כּ ִ
כִּי ִעְניָן ֲחֻנכָּה; ַדּע ,כִּי כָל ֶא ָחד ו ֶ
שׁת ְסלַח נָא ,כֵּן יֵשׁ לוֹ
שׁתוֹ ְבּיוֹם ַ -הכִּפּוּרִיםְ ,דּ ַהיְנוּ ַבּ ָקּ ַ
ַבּ ָקּ ָ
ַבּנוּ ִבּ ֵקּשׁ
מׂשׁה ר ֵ
שׂה ֲחֻנכָּה .כִּי ֶ
ַע ֶ
ְדי ְסלַח נָא נ ֲ
ֲחֻנכָּה ,כִּי ַעל  -י ֵ
ַעוֹן ָה ָעם ַהזֶּה" ַעל ֵח ְטא ַה ְמּ ַר ְגּלִים,
) ְבּ ִמ ְד ַבּר י"ד(ְ " :סלַח נָא ל ֲ
ְבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ,כְּמוֹ
ְדי ֵח ְטא ַה ְמּ ַר ְגּלִים ָגּרְמוּ ֻחר ַ
ְעל  -י ֵ
וַ
ִת ָבּ ַר ְך
שּׁם י ְ
שׁ ַה ֵ
תּ ֲענִית כט(ֶ ,
ִב ָרכָה ) ַ
ַבּוֹתינוִּ ,זכְרוֹנָם ל ְ
אָמרוּ ר ֵ
שׁ ְ
ֶ
שׁל ִחנָּםֲ ,אנִי ֶא ְק ַבּע ָלכֶם ְבּ ִכיָּה
ִיתם ְבּ ִכיָּה ֶ
אַתּם ְבּכ ֶ
ָהםֶ ' :
אָמר ל ֶ
ַ
לְדוֹרוֹת'.

ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא בתרא סימן ז
זּוֹכה ִל ְפעֹל ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ְבּיוֹם
ֻכּה; ַדּעִ ,כּי ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְכּ ִפי ַמה ֶשׁ ֶ
ֻכּהִ .כּי ִענְ יָן ֲחנ ָ
]יא[ וְ זֶה ְבּ ִחינַת ֲחנ ָ
מׂשׁה
ֶ
ֻכּהִ .כּי
ֲשׂה ֲחנ ָ
ֻכּהִ ,כּי ַעל  -יְ ֵדי ְס ַלח ָנא ַנע ֶ
פּוּריםְ ,דּ ַהיְ נוּ ַבּ ָקּ ַשׁת ְס ַלח נָאֵ ,כּן יֵשׁ לוֹ ֲחנ ָ
 ַה ִכּ ִַר ֵבּנוּ ִבּ ֵקּשׁ ) ְבּ ִמ ְד ַבּר י"ד(ְ " :ס ַלח נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה" ַעל ֵח ְטא ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים ,וְ ַעל  -יְ ֵדי ֵח ְטא ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים
אָמר
בּוֹתינוִּ ,ז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ) ַתּעֲנִ ית כט(ֶ ,שׁ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ַ
אָמרוּ ַר ֵ
ָרמוּ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
גְּ
ָל ֶהם:
יתם ְבּ ִכיָּה ֶשׁל ִחנָּםֲ ,אנִ י ֶא ְק ַבּע ָל ֶכם ְבּ ִכיָּה ְלדוֹרוֹת'ִ .כּי אוֹתוֹ ַה ַלּיְ ָלה ֵליל ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב
אַתּם ְבּ ִכ ֶ
' ֶ
ֶח ַרב ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וּמ ֶֹשֹּה ַר ֵבּנוּ ִבּ ֵקּשׁ ַעל זֶה ְס ַלח נָאִ ,כּי ְבּזֶה ַה ֵח ְטא וְ ַה ְפּגָם ְתּלוּיִ ים
ָהיָהֶ ,שׁבּוֹ נ ֱ
ֶח ַרב ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ָכּל ָהעֲווֹנוֹתִ ,כּי ַעל  -יְ ֵדי  -זֶה ַה ְפּגָם נ ֱ
ָלין
וּב ְז ַמן ֶשׁ ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשָׁ ,היָה ַקיָּםָ ,היִ ינוּ נְ ִקיִּ ים ֵמעֲווֹנוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )יְ ַשׁ ְעיָה א(ֶ " :צ ֶדק י ִ
ִ
ֲברוֹת ֶשׁל ַליְ ָלה ,וְ ָת ִמיד ֶשׁל ֵבּין ָ -ה ַע ְר ַבּיִ ם ָהיָה
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ"יִ ,כּי ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁ ַחר ָהיָה ְמ ַכ ֵפּר ַעל ע ֵ
ָבּהּ"ֵ ,
כוֹלין ִל ָשֹֹּא
קּוּתם ֵאין יְ ִ
יּוּתם וְ ַד ָ
רוּחנִ ָ
ֲברוֹת ֶשׁל יוֹםִ .כּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹשׁ; ְל ִפי גּ ֶֹדל ָ
ְמ ַכ ֵפּר ַעל ע ֵ
יכין ֶאת ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁיְּ ַכ ֵפּר ָע ֵלינוּ ְבּ ָכל
יהם ַה ַמּ ָשֹֹּא ֶשׁל ָעווֹן ֲא ִפלּוּ יוֹם ֶא ָחדַ ,על ֵ -כּן אָנוּ ְצ ִר ִ
ֲל ֶ
עֵ
כוֹלים ְלנַקּוֹת ַע ְצ ֵמנוּ ִמן ָהעֲווֹנוֹתִ ,כּי ֵאין ִמי ֶשׁיְּ ַכ ֵפּר
וּמ ֵעת ֲא ֶשׁר ָח ַרב ֵבּית ִ -מ ְק ָדּ ֵשׁנוֵּ ,אין אָנוּ יְ ִ
יוֹםֵ .
וּב ֵקּשְׁ :ס ַלח
ַפשׁוֹ ַעל ִי ְשׁ ָר ֵאלִ ,
ָדע ָכּל זֹאתַ ,על ֵ -כּן ָמ ַסר נ ְ
וּמׂשׁה ַר ֵבּנוָּ ,ע ָליו ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁיּ ַ
ֶ
ֲדנוּ.
ַבּע ֵ
כּוֹלל ָכּל ַה ֲח ָט ִאים ַכּ ַנּ"ל.
ָדע ֶשׁ ְבּזֶה ַה ֵח ְטא ָתּלוּי ֻח ְר ַבּן ַה ַבּ ִיתֶ ,שׁהוּא ֵ
נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה וְ כוּ'ִ ,כּי י ַ
ֻכּהֶ ,ה ֶפ ְך ֻח ְר ַבּן ַה ַבּ ִית:
ֻכּת ַ -ה ַבּ ִיתְ ,בּ ִחינַת ֲחנ ָ
ֲשׂה ְבּ ִחינַת ֲחנ ַ
ָכה ִל ְפעֹל ַבּ ָקּ ָשׁתוִֹ ,מזֶּה ַנע ֶ
וּכ ֶשׁזּ ָ
ְ
1

פּוּריםֶ ,שׁ ַעל  -יְ ֵדי  -זֶה נִ ְת ַתּ ֵקּן ְפּגַם
זּוֹכה ִל ְפעֹל ַבּ ָקּ ַשׁת ְס ַלח נָא ְבּיוֹם ַ -ה ִכּ ִ
וְ ֵכן ָכּל ֶא ָחד ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ֶ
ֲשׂה ַעל  -יְ ֵדי ְס ַלח
ֻכּה ַנע ֶ
ֻכּה .נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֲחנ ָ
ֻכּת ַ -ה ַבּיִ תְ ,בּ ִחינַת ֲחנ ָ
ֲשׂה ְבּ ִחינַת ֲחנ ַ
ֻח ְר ַבּן ַה ַבּיִ תְ ,כּמוֹ ֵ -כן ַנע ֶ
נוּכּה ַבּ ָפּסוּק ְס ַלח נָאִ ,כּי ְס ַלח נָא ַלעֲוֹן
מׂשׁה ַר ֵבּנוָּ ,ע ָליו ַה ָשּׁלוֹםֵ ,צרוּף ֲח ָ
ֶ
נָא ַכּ ַנּ"ל ,וְ ַעל ֵ -כּן ָר ַמז
ֲשׂה ַעל  -יְ ֵדי
ֻכּה ַנע ֶ
נוּכּהִ ,כּי ֲחנ ָ
אשׁי ֵ -תבוֹת ֲח ָ
אתה וְ כוּ' הוּא ָר ֵ
ָשׂ ָ
ָה ָעם ַהזֶּה ְכּג ֶֹדל ַח ְס ֶדּ ָך וְ ַכ ֲא ֶשׁר נ ָ
ְס ַלח נָא וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל:
לוּלים ְבּ ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשִׁ ,כּי ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ָכּלוּל ִמ ְבּ ִחינוֹת ֵבּן
ֻלּם ְכּ ִ
וְ ֵכן ָכּל ַה ְבּ ִחינוֹת ַה ַנּ"ל כּ ָ
מּוֹריָּהֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ
בּוֹתינוִּ ,ז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ) ַתּעֲנִ ית טז(ָ ' :ל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ַהר ַה ִ
אָמרוּ ַר ֵ
וְ ַת ְל ִמיד ִכּי ְ
בּוֹתינוִּ ,ז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ) ִמ ְד ָרשׁ ִשׁיר -
אָמרוּ ַר ֵ
יוֹצאָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל' זֶה ְבּ ִחינַת ַתּ ְל ִמיד .גַּם ְ
הוֹראָה ְ
ָ
ירים ַעל ָפּסוּק:
ַה ִשּׁ ִ
" ַע ְר ֵשׂנוּ ַר ֲע ָננָה"(ָ ' :ל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֲח ַדר ַה ִמּטּוֹת ֶשׁ ַעל  -יָדוֹ ָפּ ִרים וְ ָר ִבים יִ ְשׂ ָר ֵאל' זֶה ְבּ ִחינַת ֵבּן:
ָסהֶ ,שׁנִּ ְמ ָשׁ ְך ַעל  -יְ ֵדי
מוּאל  -ב כ"ד( זֶה ְבּ ִחינַת ַפּ ְרנ ָ
וְ ַעל ֵ -כּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמקוֹם ַהגּ ֶֹרן ) ְשׁ ֵ
ילה
ְכּ ָל ִליּוּת ֵבּן וְ ַת ְל ִמיד ַכּ ַנּ"ל .וְ זֶה ְבּ ִחינַת ֶל ֶחם ַ -ה ָפּנִ ים ֶשׁ ָהיָה ְבּ ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ,זֶה ְבּ ִחינַת ָה ֲא ִכ ָ
יפיםֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת אוֹר
ַלּה אוֹרוֹת ַה ַמּ ִקּ ִ
וְ ַה ַפּ ְר ָנ ָסהֶ ,שׁנִּ ְמ ָשׁ ְך ַעל יְ ֵדי ְכּ ָל ִליּוּת ֵבּן וְ ַת ְל ִמידֶ ,שׁבּוֹ נִ ְתגּ ֶ
מּוּבא.
ָדוּע ,וְ ש"ע הוּא ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ֶה ֵקּףַ ,כּ ָ
הוֹריןַ ,כּיּ ַ
ַה ָפּנִ ים ַכּ ַנּ"לִ ,כּי אוֹר ַה ָפּנִ ים זֶה ְבּ ִחינַת ש"ע נְ ִ
ילה
תוֹך ָה ֲא ִכ ָ
וְ זֶה ְבּ ִחינַת ) ְתּ ִה ִלּים ק"ד(ְ " :ל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן ,וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנוֹשׁ יִ ְס ָעד"ַ ,היְ נוּ ֶשׁ ְבּ ְ
יפים ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת אוֹר ַה ָפּנִ יםְ ,בּ ִחינַתְ :ל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן וְ ֶל ֶחם וְ כוּ' .וְ ַעל -
אָרת ַה ַמּ ִקּ ִ
ַלּה ֶה ַ
ִמ ְתגּ ֶ
ַלּה
ָסה ,וְ נִ ְתגּ ֶ
ֻכּת ַ -ה ַבּיִ תֶ ,שׁ ַעל  -יְ ֵדי  -זֶה נִ ְמ ָשׁ ְך ַפּ ְרנ ָ
ֻכּה הוּא ְבּ ִחינַת ֲחנ ַ
ֻכּה ְבּ ֶשׁ ֶמןִ .כּי ֲחנ ָ
ֵכּן ִמ ְצוַת ֲחנ ָ
אוֹר ַה ָפּנִ יםֶ ,שׁזֶּה ְבּ ִחינוֹת ֶל ֶחם ַה ָפּנִ יםְ ,בּ ִחינוֹת:
ֶךּ".
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
ָאר ה' ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
" ְל ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָשּׁ ֶמן וְ ֶל ֶחם" וְ כוּ'ַ ,כּ ַנּ"ל .וְ זֶה ְבּ ִחינוֹת ) ְבּ ִמ ְד ַבּר ו(" :י ֵ
ָאר ה' ָפּנָיו" וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל:
ַלּה אוֹר ַה ָפּנִ יםְ ,בּ ִחינַת" :י ֵ
ֻכּהֶ ,שׁ ַעל  -יָדוֹ נִ ְתגּ ֶ
ֶךּ' זֶה ְבּ ִחינוֹת ֲחנ ָ
יחנּ ָ
'וִ ֻ

ָתן ִלבּוֹ
ַפשׁוֹ ִבּ ְשׁ ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
ֻכּהַ ,על  -יְ ֵדי ֶשׁ ָמּ ַסר נ ְ
ָכה ְלסוֹד ֲחנ ָ
וּמׂשׁה ַר ֵבּנוּ ז ָ
ֶ
וּמנְ ִהיג ֲא ִמ ִתּי ַכּ ַנּ"ל .וְ ִע ָקּר ָצ ַרת
יהם ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ָצ ָר ָתםִ ,כּי הוּא ָהיָה ַר ֲח ָמן ַ
ֲל ֶ
עֵ
יהם ְס ַלח נָא
ֲל ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַה ַמּ ָשֹֹּא ֶשׁל עֲווֹנוֹתַ ,חס וְ ָשׁלוֹםַ ,כּ ַנּ"ל ,וְ ַעל ֵ -כּן ִבּ ֵקּשׁ ע ֵ
ֻכּת ַ -ה ַבּיִ תֶ ,שׁ ְבּזֶה ָתּלוּי ִתּקּוּן
ֻכּהְ ,בּ ִחינַת ֲחנ ַ
ֲשׂה ְבּ ִחינַת ֲחנ ָ
ַכּ ַנּ"ל ,וְ ַעל  -יְ ֵדי  -זֶה ַנע ֶ
ָכּל ַה ְבּ ִחינוֹת ַה ַנּ"לַ ,כּ ַנּ"ל:
ַרא יְ ָי ִכּי
וֹתיּוֹתַ " :ויּ ְ
נוּכּה ָחנוּ  -כ"ה )ז(ַ ,היְ נוּ כ"ה ְבּ ִכ ְס ֵלוִ .כּ ְס ֵליו )ח( הוּא א ִ
וְ זֶהוּ ֲח ָ
ָתן ִלבּוֹ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ָצ ָר ָתן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ זֶהוִּ ' :כּי
מׂשׁה ַר ֵבּנוּ נ ַ
ֶ
ָסר ִל ְראוֹת" ) ְשׁמוֹת ג( ִכּי
ָעף' ) ְמ ָל ִכים  -א כ"א( )ט( וְ ִע ָקּר ָצ ָר ָתן הוּא ַה ַמּ ָשֹֹּא ֶשׁל עֲווֹנוֹת,
ָסר ִל ְראוֹת ְלשׁוֹן ָסר וְ ז ֵ
ֹאמר:
נוֹתן ִלבּוֹ ַעל זֶהְ ,ק ָראוֹ ֵא ָליו ַויּ ֶ
ַחס וְ ָשׁלוֹםַ ,כּ ַנּ"ל .וְ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ְכּ ֶשׁ ָראָהֶ ,שׁהוּא ֵ
בּוֹתינוִּ ,ז ְכרוֹנָם
ֹאמר ִהנֵּנִ י" ' ִהנְ נִ י ִל ְכ ֻהנָּהִ ,הנְ נִ י ְל ַמ ְלכוּת'ְ .כּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ֵ
מׂשׁהַ ,ויּ ֶ
מׂשׁה ֶ
" ֶ
ֻכּת ַ -ה ַבּיִ תִ ,כּי
ִל ְב ָר ָכה ) ִמ ְד ָרשׁ ַ -ר ָבּהְ ,שׁמוֹתָ ,פּ ָר ָשׁה ב(ִ ' .הנְ נִ י ִל ְכ ֻהנָּה' זֶה ְבּ ִחינַת ֲחנ ַ
אַהרֹן
מׂשׁה וְ ֲ
לּוּאיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְתּ ִה ִלּים צ"ט(ֶ " :
מׂשׁה ִשׁ ֵמּשׁ ְבּ ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ַה ִמּ ִ
ֶ
ֶא ַמר )וַיִּ ְק ָרא
ֹהנָיו" ) ְז ָב ִחים ק"ב( .גַּם כּ ֵֹהן הוּא ְבּ ִחינַת ְכּ ָל ִליּוּת ֵבּן וְ ַת ְל ִמידִ ,כּי ְבּכ ֵֹהן נ ֱ
ְבּכ ֲ
הוֹראָה זֶה ְבּ ִחינַת ַתּ ְל ִמיד .גַּם ְלהוֹרֹת ְלשׁוֹן
י(ְ " :להוֹרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל" ' ְלהוֹרוֹת' ְלשׁוֹן ָ
ָסה,
ֵה ָריוֹןְ ,בּ ִחינַת ֵבּןִ ' .הנְ נִ י ְל ַמ ְלכוּת' זֶה ְבּ ִחינַת ַמ ְלכוּת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל  -יָדוֹ נִ ְמ ָשׁ ְך ַה ַפּ ְרנ ָ
אשׁית י"ד(:
ַלּה אוֹר ַה ָפּנִ ים ַכּ ַנּ"ל .וְ זֶה ְבּ ִחינַת ) ְבּ ֵר ִ
ֶשׁבּוֹ נִ ְתגּ ֶ
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