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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   30  #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 אדרחודש 

, ל"ד ָּבֵּתי ִּדין ַהַּנ"ִּכי ַּגם ִׁשְמעֹון ִהְתָּגרּו ּבֹו ּתֶֹקף ַהִּדיִנים ֶׁשל כ
ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵחְטא  ד" ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ִזְמִרי כ-תּו ַעל  ֵּכן ֵמ-ְוַעל 

,  ֵּכן ִנְסָמְך ָלֶזה ָּפָרַׁשת ַחָּלה ְּבִחיַנת ְצָדָקה-ְוַעל . 'ַהְמַרְּגִלים ְוכּו
ד "כ, ֶאֶלף ְוַחָּלה ְּבִחיַנת ְצָדָקה ַעל ְצָדָקה ִּכי ִנְּתָנה ָּבַאֲחרֹוָנה

ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצם ) ָׁשם( ָאַמר  ֵּכן-ְוַעל . ל"ַּדְיָקא ְוַכַּנ
ְוֵכן ְּבֵני ֵלִוי .  ֶׁשִּיְהיּו ְּבֵני ִׁשְמעֹון ֲעִנִּיים ְמַקְּבֵלי ְצָדָקה-ְּבִיְׂשָרֵאל 

ּוָבֶזה ָרַמז . 'ְיַקְּבלּו ָּכל ַהְּצָדקֹות ֶׁשֵהם ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ְוכּו
   ְיֵדי ְצָדָקה-א ַעל ל ֶׁשהּו"ַהִּתּקּון ַעל ָּכל ַהַּנ
  הלכות ברכת השחר הלכה ה -ספר ליקוטי הלכות 

ְירּוַׁשְלִמי  ֵריׁש  ֶּפֶרק (ִּכי  קַֹרח  ָּכַפר  ָּבָרצֹון  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  קַֹרח)  סח
  ַוֲעָדתֹו  ָהיּו  ְּתִחָּלה  ַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ְמאֹד  ִּכי  הּוא  ָהָיה  ִמּנֹוְׂשֵאי  ָהָארֹון  ַוֲעָדתֹו  ָהיּו קַֹרח  ִמין  ָהָיה  ִּכי  הּוא)  י  ְּדַסְנֶהְדִרין

ֵּיֶצר ְולֹא  ַּדי  ָלֶהם  ָּבֶזה  ִּכי  ִאם  ִהְתַּגֵּבר  ֲעֵליֶהם  ַה'  ַאְך  ָהיּו  ִּבְבִחיַנת  ַהְּזֵקִנים  ֶׁשֵאין  ָּבֶהם  ְׁשֵלמּות  ְוכּו.  'ְקרּוֵאי  ָהֵעָדה  ְוכּו
ְוֵכן  הּוא  ְּבָכל  ּדֹור  ֶׁשִּנְמָצִאים  ְזֵקִנים  ַוֲחׁשּוִבים .  'ָהַרע  ְוֵהִסיָתם  ַלֲחלֹק  ַעל  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְכַלל  ָּתִמיד  ָּבָרצֹון  ָהֶעְליֹון  ְוכּו

ַמת  ֶׁשֵהם  ִּבְבִחיַנת  ְזֵקִנים  ַהְּפגּוִמים ל  ֵמֲח"ְוַהּכֹל  ִמְּבִחיָנה  ַהַּנ.  ֶׁשחֹוְלִקים  ַעל  ַהַּצִּדיק  ַהָּגדֹול  ֵמֶהם  ֶׁשהּוא  ִחּדּוׁש  ִנְפָלא
  ְיֵדי  ֶזה -ַעל  .  ל"ַּכַּנ'    ְיֵדי  ֶׁשּלֹא  הֹוִסיפּו  ְקֻדָּׁשה  ְּבָכל  יֹום  ְוכּו-  ִּפי  ֶׁשֵהם  ְּכֵׁשִרים  ְוַצִּדיִקים  ֲאָבל  ַעל  -  ַעל  -ל  ֶׁשַאף  "ַהַּנ

 -ִּכי  ֵּכן  ֶּדֶרְך  ַהַּבַעל  ָּדָבר  .  ַהָּנָחׁש  ְּבַעְצמֹו  ִמְתָּגֶרה  ָּבֶהם  ּוַמִּפיָלם  יֹוֵתרִמְּנִפיַלת  ְיֵמיֶהם  יֹוֵנק  ֵמַצח  ַהָּנָחׁש  ַעד  ֶׁשַהֶּמַצח  
ַעד  ֶׁשְּמִסיָתם  ַלֲחלֹק  ַעל  ַהַּצִּדיק  ַהְמַחֵּדׁש  ַעְצמֹו  ְּבָכל  ֵעת  ּומֹוִסיף  אֹור  ְקֻדָּׁשה  ְּבָכל  יֹום  ּוְבָכל  ֵעת '  הּוא  ַהֵּמִסית  הּוא  ְוכּו

 :' ֶזה ָקָנה ָחְכָמה ְוכּו-ַנת ָזֵקן ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ָזֵקן ֶׁשהּוא ְּבִחי
ְוַחָּלה  ְּבִחיַנת ,    ֵּכן  ִנְסָמְך  ָלֶזה  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה-ְוַעל  .  'ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ְוכּו

ְוַעל .  'ָמה  ּוַמֲעֵׂשר  ְּכֵדי  ְלַחֵּזק  ָהָרצֹון  ְלַבֵּטל  ַהְּסֵפקֹות  ְוכּוְצָדָקה  ַעל  ְצָדָקה  ִּכי  ִנְּתָנה  ָּבַאֲחרֹוָנה  ַאַחר  ְּתרּו
 -ְוַעל  .  'ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ְוכּו    ְיֵדי  ָרצֹון  ְּבִחיַנת-ִּכי  ִעַּקר  ַהְּתִפָּלה  ַעל  ,    ֵּכן  ַחָּלה  ְלׁשֹון  ְּתִפָּלה-

ְּתִהִּלים (  ְוַחָּלה  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה  ַעל  ְצָדָקה  ִּכי  ִנְּתָנה  ָּבַאֲחרֹוָנה,  יַנת  ְצָדָקהֵּכן  ִנְסָמְך  ָלֶזה  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה  ְּבִח
  ֵּכן  ָטָעה  קַֹרח  ְוָסַמְך -ְוַעל  .  'ְּבֵעת  ָרצֹון  ֲעִניִתיְך  ְוכּו)  ְיַׁשְעָיה  מט.  (ֵעת  ָרצֹון'  ַוֲאִני  ְתִפָּלִתי  ְלָך  ה)  סט

ֲאָבל  ָטָעה  ְמאֹד  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו .  ֶׁשָרָאה  ֵמָרחֹוק  ֶׁשֵּיְצאּו  ִמֶּמּנּוד  ִמְׁשְמרֹות  ְלִוָּיה  "ַעְצמֹו  ַעל  כ
ְוָכל (ל  "ד  ָּבֵּתי  ִּדיִנים  ַהַּנ"ל  ֵהם  ְּכֶנֶגד  כ"ד  ִמְׁשָמרֹות  ַהַּנ"ִּכי  כ).  ְּבִמְדָרׁש  ַרָּבה  ֶּפֶרק  יח(ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  

  ְיֵדי -ל  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַרק  ַעל  "  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ִּפְדיֹון  ַהַּנ-ִריִכין  ַהְמָּתָקה  ְּגדֹוָלה  ַעל  ֶׁשָּׁשם  ְצ)  ל  "ד  ַהַּנ"ְּבִחינֹות  כ
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ד  ִמְׁשְמרֹות  ְלִוָּיה  ָּכל  ַהְמָּתָקָתם  ְוִתּקּוָנם "  ֵּכן  ָּכל  כ-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְכָלל  ָּבָרצֹון  ָהֶעְליֹון  ְוכּו
ַוֲאִפּלּו  ָּכל .  ִּכי  ֶזה  ָידּוַע  ֶׁשֵּלוִי  ְּבִחיַנת  ִּדיִנים  ְוכֵֹהן  ְּבִחיַנת  ֶחֶסד.  ד  ִמְׁשְמרֹות  ְּכֻהָּנה"ְיֵדי  כ  -הּוא  ַעל  

ִּכי  ַרק  מֶֹׁשה .  ל"ד  ִמְׁשְמרֹות  ְּכֻהָּנה  ְצִריִכין  ְלַקֵּבל  ִעַּקר  ַהַהְמָּתָקה  ִמְּבִחיַנת  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ָרצֹון  ַהַּנ"ַהּכ
  ִמּכֵֹהן  ָּגדֹול  ֶׁשִּנְכָנס  ִלְפַני  ְוִלְפִנים -ִּכי  ְיָקָרה  ִהיא  ִמְּפִניִנים  .  'יְך  ָּבעֹוָלם  ְקֻדַּׁשת  ַהְּכֻהָּנה  ְוַהְּלִוָּיה  ְוכּוִהְמִׁש

ָכל  ַהַהְמָּתקֹות ַהְינּו  ֶׁשַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה  ָיָקר  ֲאִפּלּו  ֵמַהּכֵֹהן  ָּגדֹול  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ְקֻדָּׁשָתם  ְו,  
 ְיֵדי -ד ִמְׁשְמרֹות ְלִוָּיה ְּבַעְצָמם ְוַעל "ְוקַֹרח  ָּפַגם  ְּבָכל  ֶזה  ְוָחַלק  ַעל  מֶֹׁשה  ְוָסַמְך  ַעְצמֹו ַעל כ.  ל"ְוַכַּנ'  ְוכּו

ַהֶּנֱאָחִזים  ִמִּסְטָרא  ְּדֵלוִי ִּכי  ְּכֶׁשֵאין  ַמְמִּתיִקין  ַהִּדיִנים  .    ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  ּתֶֹקף  ַהִּדיִנים-ֶזה  ִהְתָּגרּו  ּבֹו  ַעל  
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵחְטא    ֲאַזי  ַאְּדַרָּבא  ִמָּׁשם  ָּכל  ֲאִחיַזת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ַחס  ְוָׁשלֹום  ֶׁשֲאִחיָזָתן  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות

ה  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה  ַעל  ְצָדָקה  ִּכי ְוַחָּל,    ֵּכן  ִנְסָמְך  ָלֶזה  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה-ְוַעל  .  'ַהְמַרְּגִלים  ְוכּו
ד  ָּבֵּתי  ִּדיִנין "ֶׁשָרָצה  ַלֲחלֹק  ַהּכ,    ְוִאְתְּפֵלג  קַֹרח-ְוֶזהּו  ַוִּיַּקח  קַֹרח  .  ד  ָּבֵּתי  ִּדין"ַהּכ  ִנְּתָנה  ָּבַאֲחרֹוָנה

ַוִּיַּקח )  ַּבִּמְדָּבר  טז(ְוֶזהּו  .  'ֵהן  ְוכּוד  ִמְׁשְמרֹות  ְלִוָּיה  ִמּמֶֹׁשה  ֶׁשהּוא  ָרצֹון  ָהֶעְליֹון  ּוֵמַאֲהרֹן  ַהּכֹ"ְּבִחיַנת  כ
ְּבֵראִׁשית  ַרָּבה  ֶּפֶרק ('  קַֹרח  ֶּבן  ִיְצָהר  ֶּבן  ְקָהת  ֶּבן  ֵלוִי  ְולֹא  ִנְזַּכר  ֶּבן  ַיֲעקֹב  ִּכי  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ַעל  ֶזה  ְוכּו

ם  ִּבְקֻדַּׁשת  ֲאבֹוָתיו  ֶׁשָהיּו  ַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים ִּכי  קַֹרח  ָּפַגם  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוִהִּטיל  ְּפָגם  ָּבָרצֹון  ַעד  ֶׁשָּפַג).  צח
ְוהּוא  ָּפַגם  ְּבֻכָּלם  ְוָרָצה  ִלְסּתֹר  ָּכל  ֵּדעֹוֵתיֶהם  ַהּטֹובֹות  ְוָהֲאִמִּתּיֹות ,  ְוִהְמִׁשיכּו  ֶהָאַרת  ָהָרצֹון  ִמּדֹור  ְלדֹור

ה  ְלִהְתָּגרֹות  ֶׁשִּיָּפֵגם  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַּגם  ִּבְקֻדַּׁשת  ַיֲעקֹב ֲאָבל  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ָרָצ.  ַעד  ֶׁשִהִּגיַע  ַהְּפָגם  ַּגם  ְלֵלוִי
ֶׁשהּוא  ָּכלּול  ִמָּכל  ַהְּׁשֵנים  ָעָׂשר  ְׁשָבִטים  ּוִמָּכל  ַהִּׁשְבִעים  ְנָפׁשֹות  ְוָכל  ַהְּׁשלָֹׁשה  ַצִּדיִקים  ַהִּנְכָלִלים  ָּבָרצֹון 

ִּכי  ֵמַצח  ַהָּנָחׁש  ֶׁשֶּנֱאָחז  ְּבקַֹרח  ְרצֹונֹו  ְלַהִּטיל  ְּפָגם .  ְצאּו  ִמֶּמּנּוְּביֹוֵתר  ֶׁשֵהם  יֹוֵסף  מֶֹׁשה  ָּדִוד  ֶׁשֻּכָּלם  ָי
ֲאָבל  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ַרֲחִמים  ַעל  ֶזה  ֶׁשּלֹא  ִיָּזֵכר  ְׁשמֹו  ַעל .  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם'  ַּגם  ְּבׁשֶֹרׁש  ָהָרצֹון  ְוכּו

  ֵּכן  ֵצַרף  ִׁשְמעֹון  ְוֵלוִי  ַיַחד  ְוִהְתַּפֵּלל -ְוַעל  .  ִּטיל  ְּפָגם  ָׁשם  ַחס  ְוָׁשלֹוםַמֲחֻלְקָּתם  ֶׁשּלֹא  ִיְהֶיה  ָלֶהם  ּכַֹח  ְלַה
) ְּבֵראִׁשית  ַרָּבה  ָׁשם(ְּבסֹוָדם  ֶאל  ָּתבֹא  ַנְפִׁשי  ְּבַמֲעֵׂשה  ִזְמִרי  ֶׁשָהָיה  ִמֵּׁשֶבט  ִׁשְמעֹון  )  ְּבֵראִׁשית  מט(

  ֵּכן -ְוַעל  ,  ל"ד  ָּבֵּתי  ִּדין  ַהַּנ"ִׁשְמעֹון  ִהְתָּגרּו  ּבֹו  ּתֶֹקף  ַהִּדיִנים  ֶׁשל  כִּכי  ַּגם  .  ּוְבָקֳהָלם  ֶאל  ֵּתַחד  ְּכבֹוִדי
  ֵּכן  ִנְסָמְך  ָלֶזה  ָּפָרַׁשת  ַחָּלה -ְוַעל  .  'ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ְוכּו ד"  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ִזְמִרי  כ-ֵמתּו  ַעל  

  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"ד  ַּדְיָקא  ְוַכַּנ"כ,  ֶאֶלף  ָדָקה  ַעל  ְצָדָקה  ִּכי  ִנְּתָנה  ָּבַאֲחרֹוָנהְוַחָּלה  ְּבִחיַנת  ְצ,  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה
ְוֵכן  ְּבֵני  ֵלוִי .    ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֵני  ִׁשְמעֹון  ֲעִנִּיים  ְמַקְּבֵלי  ְצָדָקה-ֲאַחְּלֵקם  ְּבַיֲעקֹב  ַוֲאִפיֵצם  ְּבִיְׂשָרֵאל  )  ָׁשם(ָאַמר  

  ְיֵדי -ל  ֶׁשהּוא  ַעל  "ּוָבֶזה  ָרַמז  ַהִּתּקּון  ַעל  ָּכל  ַהַּנ.  'ת  ֶׁשֵהם  ְּתרּומֹות  ּוַמַעְׂשרֹות  ְוכּוְיַקְּבלּו  ָּכל  ַהְּצָדקֹו
  :ְצָדָקה

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


