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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   41  #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" לפג"סתש שבטחודש 

ִּכי ָרָצה ְלַבֵּטל ,  ֵּכן ָרָצה מֶֹׁשה ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֱאדֹום-ְוַעל 
ל ֶׁשהּוא ֱאדֹום ֶׁשַהְּקִלָּפה ֶׁשּלֹו ָקֶׁשה ִמֻּכָּלם ִעַּקר ַהֵּמַצר ַהָּגדֹו

 ַהִּמְקָּדׁש ַוֲאִריַכת ַהָּגלּות ִיְהֶיה ַעל ָידֹו -ְוָרָאה ֶׁשִעַּקר ֻחְרַּבן ֵּבית 
ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ", ִיְתָּבַרְך ִהְזִהירֹו' ֲאָבל ה, ְוָרָצה ְלַבְּטלֹו

 ְיֵדי -ָכל ֶזה ָּגְרמּו ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַעל ְו". ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל
  .'ֶׁשָחְלקּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּבְמַרְּגִלים ְוכּו

  הלכות מצרנות הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 
 .ֲהָלָכה ד

ְיבַֹאר  ִעְניַן  ַמְצָרנּות ',  ָלָכה  ה  ִּפי  ַהּתֹוָרה  ַהִּנְזַּכר  ְלֵעיל  ְּבִהְלכֹות  ֲחֻלַּקת  ֻׁשָּתפּות  ֲה-ַעל  
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו ,  ִמּׁשּום  ְוָעִׂשיָת  ַהָּיָׁשר  ְוַהּטֹוב.  ֶׁשַּבַעל  ַהֵּמַצר  קֹוֵדם  ִלְקנֹות  ַהָּשֶדה  ַהְּסמּוָכה  ִלְגבּולֹו

 .ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
  ְיֵדי  ְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט -ַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  הּוא  ַעל  ל  ֶׁשִעַּקר  ִקּיּום  ָה"ִּכי  ְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ)  א

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהָּנָהר  ַהּיֹוֵצא  ֵמֵעֶדן  ְלַהְׁשקֹות  ֶאת  ַהָּגן  ּוִמָּׁשם ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם
ַעֵּין ,  ְוַכּמּוָבא  ִמֶּזה  ְלֵעיל.  ַעֵּין  ָׁשם',  ִיָּפֵרד  ְוָהָיה  ְלַאְרָּבָעה  ָראִׁשים  ֶׁשֵהם  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוכּו

 .ָׁשם
ִּכי ,  ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַהּוּות  ֶׁשל  ָּכל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו  הּוא  ֵמָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֵאׁש  רּוַח  ַמִים  ָעָפר)  ב

ֶׁשֵהם  ּדֹוֵמם  צֹוֵמַח ,    ּוְמלֹואֹוִיְתָּבַרְך  ָּבָרא  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ּוֵמֶהם  ִהְרִּכיב  ְוִהְמִזיג  ָּכל  ָהעֹוָלם'  ה
ֶׁשְּבָכל  ֶאָחד  ְמעָֹרִבים  ָּכל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ַרק  ֶׁשְּבדֹוֵמם  ָהִעָּקר  הּוא  ְּבִחיַנת  ָעָפר ,  ַחי  ְמַדֵּבר

ָּלם  ַּכּמּוָבא  ָּכל  ֶזה ֲאָבל  ָּכל  ֶאָחד  ָּכלּול  ִמֻּכ',  ְוַהּצֹוֵמַח  ִעָּקרֹו  ִּבְבִחיַנת  ַמִים  ְוכּו.  ּובֹו  ְּכלּוִלים  ַהְּׁשָאר
  ְיֵדי  ֵסֶדר  ַהַהְרָּכָבה -ְוִעַּקר  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ֵמָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  הּוא  ַעל  .  ַּבְּסָפִרים

ֹודֹות  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד ִּכי  ָהַאְרָּבָעה  ְיס,  ֶׁשִּנְתַמְּזגּו  ְוִנְרְּכבּו  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ְּכִפי  ָהָראּוי  ְלאֹותֹו  ַהָּדָבר
 ִיְתָּבַרְך'  ְוֵאׁש  ִמַּמִים  ְוֵכן  ֻּכָּלם  ַרק  ה,  ִּכי  ֶהָעָפר  ְמֻׁשֶּנה  ְמאֹד  ֵמרּוַח  ַוֲאוִיר,  ְמֻׁשֶּנה  ַהְרֵּבה  ֵמֲחֵברֹו

ה  ַעד  ֶׁשִּיְתַהֶּוה ְּבָחְכָמתֹו  ַהִּנְפָלָאה  ְּבָרָאם  ְּבָחְכָמה  ָּכזֹאת  ֶׁשּיּוְכלּו  ְלִהְתָעֵרב  ּוְלִהְתַמֵּזג  ֶזה  ִעם  ֶז
ֵמֶהם  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  וְִיְתַקְּימּו  וְִיְחיּו  ָּכל  ְזַמן  ִקּיּוָמם  ַעד  ֶׁשַּיִּגיַע  ַהְּזַמן  ֶׁשִּיְכלּו  ְוָאז  חֹוְזִרין 
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ְוַהִּכָּליֹון ְוַהֶהְפֵסד ֶׁשל ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהִּמיָתה , ּוִמְתָּפְרִדין ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ָּכל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו
ִיְתָּבַרְך  ּכֹחֹות  ְמֻמָּצִעים  ֵּבין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְּכֵדי  ֶׁשּיּוְכלּו '    ֵּכן  ָּבָרא  ה-ְוַעל  .  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ַּכָּידּוַע
ֵיׁש  לֹו  ַׁשָּיכּות  ִעם  ֶהָעָפר ִּכי  ָעָפר  ַקר  וְָיֵבׁש  ּוַמִים  ֶׁשָּסמּוְך  לֹו  הּוא  ַקר  ְוַלח  ְו,  ְלִהְתַמֵּזג  ֶזה  ִעם  ֶזה

, ִנְמָצא.  ַּכְמבָֹאר  ַּבְּסָפִרים',    ְיֵדי  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָקִרים  ְוֵכן  ַמִים  הּוא  ַקר  ְוַלח  ְורּוַח  ַלח  ְוַחם  ְוכּו-ַעל  
  ְיֵדי  ַהִחּבּור -ם  ַעל  ֶׁשִעַּקר  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ֵמָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ִעַּקר  ִקּיּוָמ

 ֵּכן ִעַּקר ִקּיּום ָּכל -ַעל . ְוַהַהְרָּכָבה ֶׁשָּלֶהם ְּכֶׁשֵהם ְמֻמָּזִגים ְּבֶמֶזג ַהָּׁשֶוה ְּכִפי ָהָראּוי ְלאֹותֹו ַהָּדָבר
  ִּכי  הּוא  ְמַחֶּיה ,  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ַהְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם-ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו  הּוא  ַעל  

ִּכי  ִמֶּמּנּו  ִנְמָׁשִכין  ֻּכָּלם  ְוהּוא  ְמַחְּבָרם  ּוַמְרִּכיָבם  ּוְמַמְּזָגם  ַיַחד  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ְועֹוֶׂשה ,  ּוְמַקֵּים  ֻּכָּלם
ִּבְבִחיַנת  ְיסֹוד ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשהּוא  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ַּכַּנ-ָׁשלֹום  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשַעל  

  ֵּכן  הּוא  ָיכֹול  ְלַחֵּבר  ֻּכָּלם -ַעל  ,  ֶׁשהּוא  ָּפׁשּוט  ְּבַתְכִלית  ַהְּפִׁשיטּות  ְּבִלי  ׁשּום  ִׁשּנּוי  ְּכָלל,  ַהָּפׁשּוט
ים  ְמאֹד ֶׁשֵהם  ְמֻׁשִּנ    ִּפי–  ַעל  -ַאף  ,  ּוְלָכְלָלם  ַיַחד  ְלַמְּזָגם  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ְוַלֲעׂשֹות  ָׁשלֹום  ֵּביֵניֶהם

  ֵכן  ֵמַאַחר  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָּכל  ּכֹחֹוָתם -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ָּכל  ֶאָחד  ֵמֲחֵברֹו  ְוכֹחֹוָתם  ְמֻהָּפִכים  ֶזה  ִמֶּזה
ְוָׁשם  ׁשֶֹרׁש  ָּכל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ִעם  ָּכל ,  ַהְמֻׁשִּנים  ִנְמָׁשִכין  ִמְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט  ֶׁשֵאין  ּבֹו  ׁשּום  ִׁשּנּוי

  ְיֵדי  ֶזה  עֹוֶׂשה  ָׁשלֹום -ְוַעל  .    ֵּכן  הּוא  ֵמִאיר  ָּבֶהם  ּוַמְמִׁשיְך  ָּבֶהם  ּכַֹח  ְּפִׁשיטּותֹו-ַעל  ,  םּכֹחֹוָת
ִּכי  ָּכל  ְזַמן  ֶׁשָהַאְרָּבָעה ,  ֵּביֵניֶהם  ּוְמַמְּזָגם  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם

, ים  ַיַחד  ְּבֵאיֶזה  ָּדָבר  ּוִמְתַנֲהִגים  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ֲאַזי  ֵיׁש  ִקּיּום  ְוִחּיּות  ְלאֹותֹו  ַהָּדָברְיסֹודֹות  ְמֻחָּבִר
ֲאָבל  ְּכֶׁשִּנְתַּבְלֵּבל  ַהֵּסֶדר  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ּוִמְתַּגֵּבר  ְיסֹוד  ֶאָחד  ַעל  ֲחֵברֹו  ִמֶּזה  ִנְפָסִדים  ְוִנְתַקְלְקִלים 

 -  ֵּכן  ָּכל  ַהחֹוַלַאת  ֶׁשָּבָאָדם  ָּבא  ַעל  -ְוַעל  .  ל"יֹון  הּוא  ֵּפרּוד  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוַכַּנִּכי  ַהִּכָּל,  ְוִנְכִלים
ּוִמְתַּגֵּבר  ְיסֹוד  ֶאָחד ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְיֵדי  ַמֲחלֶֹקת  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשֵאין  ִמְתַנֲהִגים  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה

 .ּמּוָבא ִמֶּזה ְּבִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהַעל ֲחֵברֹו ַּכָּידּוַע ְוַכ
  ְיֵדי -  ְיֵדי  ַהָּׁשלֹום  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַעל  -ֶׁשִעַּקר  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  הּוא  ַעל  ,  ִנְמָצא)  ג

  ֵּכן  לֹא -ל  ְוַעל  "א  ְּבִחיַנת  ְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט  ְוַכַּנַהַּצִּדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּבִרית  ָׁשלֹום  ֶׁשהּו
ִּכי  ֲאִפּלּו  ְּבַגְׁשִמּיּות  ִעַּקר .    הּוא  ְּכִלי  ַמֲחִזיק  ְּבָרָכה  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶאָלא  ַהָּׁשלֹום-  ָּברּוְך  -ָמָצא  ַהָּקדֹוׁש  

  ְיֵדי  ֶׁשִּמְתַנֲהִגים -ְּדַהְינּו  ַעל  ,    ְיֵדי  ַהָּׁשלֹום-ל  ִקּיּום  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ֵמַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  הּוא  ַע
  ְיֵדי -ְוֵאין  ֶאָחד  יֹוֵצא  חּוץ  ִלְגבּולֹו  ְוֵאינֹו  ִמְתַּגֵּבר  ֶנֶגד  ֲחֵברֹו  ְוֶזה  ַנֲעֶׂשה  ַעל    ַהְיסֹודֹות  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּברּוָחִנּיּות ְלִעְניַן ַהִּמּדֹות ַהִּנְמָׁשִכין . ל"ַּנֶׁשַעל ָידֹו ִעַּקר ַהָּׁשלֹום ַּכ' ַהַּצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוכּו

ֵמָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוָכל  ִמָּדה  ְּכלּוָלה  ִמֻּכָּלם  ּוְצִריִכין  ֵליַדע  ֵאיְך  ְלִהְתַנֵהג  ְּבָכל  ִמָּדה  ְלָבֵרר  ַהּטֹוב 
  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק -ַדע  ֵאיְך  ְלִהְתַנֵהג  ְּבָכל  ַהִּמּדֹות  ִּכי  ִאם  ַעל  ִמֶּמָּנה  ּוְלַבֵער  ָהַרע  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ֵלי

ֶׁשהּוא  ַמְׁשֶקה  ֶאת ',  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהָּנָהר  ַהּיֹוֵצא  ֵמֵעֶדן  ְוכּו,  ָהֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט
ָׁשר  ֵליַדע  ֵאיְך  ְלִהְתַנֵהג  ְּבָכל  ַהִּמּדֹות  ֶׁשֵהם  ְּכַלל ֶׁשִאי  ֶאְפ,  ַהַּגן  ָּדא  אֹוָרְיָתא  ֶׁשְּכלּוָלה  ִמָּכל  ַהִּמּדֹות

,   ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ְיסֹוד  עֹוָלם-ָּכל  ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ִהיא  ַחֵּיינּו  ְוִחּיּות  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ִּכי  ִאם  ַעל  
  ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ְלַמְּזָגם  ּוְלַחְּבָרם  ְוַלֲעׂשֹות ,ֶׁשהּוא  ְיסֹוד  ָּכל  ַהִּמּדֹות  ַהִּנְמָׁשִכין  ֵמַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות

ַהּכֹל  ְּבִעּתֹו ,  ָׁשלֹום  ֵּביֵניֶהם  ְלָבֵרר  ִמָּכל  ִמָּדה  ּוִמָּדה  ַהּטֹוב  ֵמֶהם  ּוְלִהְתַנֵהג  ָּבֶהם  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה
ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַהִחּיּות  ֶׁשל  ָּכל ,  ּתֹוָרה  ִּפי  ַה-ּוִבְזַמּנֹו  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּיְתַקֵּים  וְִיְחֶיה  ַחִּיים  ֲאִמִּתִּיים  ַעל  

ִּכי  ַּגם  ָהעֹוָלמֹות  ָהֶעְליֹוִנים  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  ָהַאְרָּבָעה .  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּכלּוִלים  ֵמַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות
ַאִצילּות (ע  "ָלמֹות  אביַּכּמּוָבא  ַּבְּכָתִבים  ֶׁשַאְרָּבָעה  עֹו,  ְיסֹודֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַאְרַּבע  אֹוִתּיֹות  ַהֵּׁשם

ַעֵּין ,  ַהֵּׁשם  ֵהם  ְּבִחיַנת  ׁשֶֹרׁש  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשָּׁשְרָׁשם  ַאְרַּבע  אֹוִתּיֹות)  ְּבִריָאה  ְיִציָרה  ַעִׂשָיה
ֶּכה  ְלִהְתָקֵרב ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִּנְז'    ֵּכן  ְצִריִכין  ְלַבֵּקׁש  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ּוְלִהְתַחֵּנן  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני  ה-ַעל  .  ָׁשם

ְּדַהְינּו ,  ִּכי  ָהעֹוָלם  ִּבְכָלל  הּוא  ְּכמֹו  ַּבִית  ֶׁשִעַּקר  ִקּיּומֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  לֹו  רֹאׁש,  ְלָהרֹאׁש  ַּבִית  ָהֲאִמִּתי
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ל  ְמקֹומֹו רֹאׁש  ַּבִית  ְּבִחיַנת  ַּבַעל  ַהַּבִית  ְּכֵדי  ֶׁשַּיְנִהיג  ַהַּבִית  ְוָכל  ֲאֶׁשר  ּבֹו  ָּכָראּוי  ְלַסֵּדר  ַהּכֹל  ַע
, ְוֵכן  ָּכל  ָאָדם  ִּבְפָרִטּיּות  הּוא  ְּבִחיַנת  עֹוָלם  ָקָטן.  ָהָראּוי  ּוְלַהְׁשִּגיַח  ַעל  ִּתּקּון  ַהַּבִית  ְוָכל  ֲאֶׁשר  ּבֹו

ת ְּבִחיַנת  ַּבִית  ְוָצִריְך  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  רֹאׁש  ְּבִחיַנת  ַּבַעל  ַהַּבִית  ֶׁשַּיְנִהיג  אֹותֹו  ָּכָראּוי  ְּבַגְׁשִמּיּו
ּוְברּוָחִנּיּות  ֶׁשֵּיַדע  ְלַהְנִהיג  ָּכל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשֵּמֶהם  ָּכל  ַהִּמּדֹות  ְלַהְנִהיג  ּוְלַסֵּדר  ַהּכֹל  ָּכָראּוי 

  ְיֵדי  ֶזה -  ִּפי  ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ִהיא  ַחֵּיינּו  ֲאֶׁשר  ַעל  -ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּיְתַנֵהג  ַהּכֹל  ַעל  
ַעל ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ִּבְפָרט  ְּכֶׁשחֹוְלִקין,    ֵּכן  ָׂשְנאּוי  ַהַּמֲחלֶֹקת  ְמאֹד-ְוַעל  .  ל"ִמים  ַהּכֹל  ְוַכַּנִמְתַקְּי

ִּכי  ְּכִפי  ַהַּמֲחלֶֹקת  ֶׁשחֹוֵלק  ֶאָחד  ִעם  ֲחֵברֹו  ֵּכן  ַנֲעֶׂשה  ֵּפרּוד  ֵּבין ,  ַצִּדיק  ָהֱאֶמת  ּוְכֵׁשֵרי  ַהּדֹור
ִּכי ,    ְיֵדי  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַמֲחלֶֹקת  ֵּבין  ְּבֵני  ָאָדם-י  ִנְתַקְלֵקל  ַהָּׁשלֹום  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַעל  ִּכ,  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות

  ִּפי  ֶׁשָּכל -  ַעל  -ָּכל  ָאָדם  ְוָאָדם  ֵיׁש  לֹו  ֲאִחיָזה  ְּבאֹות  ְמֻיָחד  ּוְבִמָּדה  ְמֻיֶחֶדת  ּוִביסֹוד  ְּפָרִטי  ַאף  
  ֵכן  ִעַּקר  ֲאִחיָזתֹו  ִּביסֹוד  ְּפָרִטי -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  סֹודֹות  ּוִמָּכל  ַהִּמּדֹותָאָדם  ָּכלּול  ִמָּכל  ָהַאְרָּבָעה  ְי

ֶזה  ְּכֶנֶגד  ֲחֵברֹו   ִּכי,    ֵּכן  ֵיׁש  ִׁשּנּויִים  ְּגדֹוִלים  ְּבִטְבֵעי  ְּבֵני  ָאָדם  ּוְבִמּדֹוֵתיֶהם-ְוַעל  .  ּוְבִמָּדה  ְמֻיֶחֶדת
ִּכי  ִעַּקר  ַהָּׁשלֹום  הּוא  ֵּבין ,  ִים  ְּכֶנְגּדֹו  ּוְצִריִכין  ֶׁשִּיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵּביֵניֶהםְּבִחיַנת  ַמ,  ְּבִחיַנת  ֵאׁש  ַוֲחֵברֹו

, ֲאָבל  ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר).  ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ֲאדֹוֵננּו  מֹוֵרנּו  ְוַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר(ְׁשֵני  ֲהָפִכים  
. ֶהם  ֲאַזי  ִנְתעֹוֵרר  ַמֲחלֶֹקת  ְּבָׁשְרֵׁשי  ַהְיסֹודֹות  ֶׁשֵהם  ֶנֱאָחִזין  ָּבֶהםַמֲחלֶֹקת  ֵּביֵני,  ַחס  ְוָׁשלֹום

ַחס ,  ָּכל  ַהֻחְרָּבנֹות  ְוָכל  ַהחֹוַלַאת,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ּוְכֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַמֲחלֶֹקת  ֵּבין  ַהְיסֹודֹות  ִמֶּזה  ָּבִאין
ִּכי  ְּכֶׁשֵאין ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֵּפרּוד  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹותִּכי  ַהּכֹל  ְּכִפי  ,  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן',  ְוכּו,  ְוָׁשלֹום

ֲאַזי  ֵהם  ְמֵצִרים  ֶזה  ָלֶזה  ְוָכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ִמְתַנֲהִגין  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה
ּוִמֶּזה  ָּכל .  ִים  ֶנֶגד  ָהֵאׁש  ְוֵכן  ַהְּׁשָארִּכי  ִמְתַּגֵּבר  ָהֵאׁש  ְּכֶנֶגד  ַהַּמִים  ְוַהַּמ,  ַנֲעֶׂשה  ֵמַצר  ַלֲחֵברֹו

 .ַחס ְוָׁשלֹום, ַהֻחְרָּבנֹות ְוָכל ַהָּצרֹות
  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִהְתַּגְּברּו  ְמאֹוֵרי  ֵאׁש  ְּכֶנֶגד  ְמאֹוֵרי  אֹור  ְוֶהֱחִריבּו  ֶאת -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֻחְרַּבן  ֵּבית  

  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְּבִמּדֹוֵתיֶהם  ְוַתֲאוֹוֵתיֶהם  ָהָרעֹות   ְיֵדי-  ַהִּמְקָּדׁש  ְוַהּכֹל  ַעל  -ַהֵּבית  
ּוְכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם .  ּוִבְפָרט  ֶׁשָחְלקּו  ַעל  ַצִּדיֵקי  ֱאֶמת,    ְיֵדי  ַהַּמֲחלֶֹקת-ְוָהִעָּקר  ַעל  

  ֶׁשֻהְׁשוּו  ָּבּה  ָקטֹן  ְוָגדֹול  ּוִבּזּו  ַּתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים לֹא  ָחְרָבה  ְירּוָׁשַלִים  ַעד,  )ַׁשָּבת  קיט(ִלְבָרָכה  
,   ְיֵדי  ִׂשְנָאה  ּוַמֲחלֶֹקת-ִּכי  ַעל  ,    ְיֵדי  ִׂשְנַאת  ִחָּנם-ְוַגם  ָאְמרּו  ֶׁשִעַּקר  ֻחְרַּבן  ַּבִית  ֵׁשִני  ָהָיה  ַעל  .  'ְוכּו

ְוַהַהְרָּכָבה  ֶׁשל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשֶּזה   ִחּבּורִּבְפָרט  ְּכֶׁשחֹוְלִקין  ַעל  ַצִּדיֵקי  ֱאֶמת  ֶׁשֵּמֶהם  ִעַּקר  ַה
ּוְכֶׁשחֹוְלִקין  ֲעֵליֶהם  ֲאַזי  ַנֲעֶׂשה  ַמֲחלֶֹקת  ֵּבין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ַוֲאַזי ,  ל"ִעַּקר  ִקּיּום  ַהּכֹל  ַּכַּנ

  ַהִּמְקָּדׁש -  ְיֵדי  ֶזה  ֶנֱחַרב  ַהֵּבית  -  ְוַעל,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְמֵצִרים  ֶזה  ָלֶזה  ּוִמֶּזה  ָּבִאים  ָּכל  ַהֻחְרָּבנֹות
ִּכי  ַהֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבִחיַנת .  ל"ַּכּמּוָבא  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  סֹדֶֹתיָהְּבִחיַנת  ַוַּיֶּצת  ֵאׁש  ְּבִצּיֹון  ַוּתֹאַכל  ְי

ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַקֵּבל  ִחּיּות  ֵמָהרֹאׁש  ַּבִית  ֶׁשָּיִאיר  ָהרֹאׁש ,  ֵעיַנִים
, ת ָהרֹאׁש ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור ָיִאיר ְלַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁשְּדַהְינּו ֶׁשַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנ, ְלַהַּבִית

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּכַלל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוָאז  ַהַּבִית  ַעל  ְמכֹונֹו  ְוָכל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו  ִמְתַנֵהג  ְּבָׁשלֹום 
ַוִּיְהיּו ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ָרט  ֶׁשָחְלקּו  ַעל  ָהרֹאׁשֲאָבל  ְּכֶׁשָחְלקּו  ֶזה  ַעל  ֶזה  ּוִבְפ,  ָּכָראּוי  ּוַכֵּסֶדר

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַרֵחק  ְוִנְתַעֵּלם  ָהרֹאׁש  ֵמַהַּבִית  ְולֹא  ִנְמָׁשְך -ַעל  ".  'ַמְלִעִבים  ְּבַמְלֲאֵכי  ֱאלִֹקים  ְוכּו
ְך  ָהַאְרָּבָעה  ָראִׁשים  ְוָאז  ַנֲעֶׂשה ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט  ְלתֹו,  ַהְׁשָּפַעת  ַהָּנָהר  ַהּיֹוֵצא  ֵמֵעֶדן

ַמֲחלֶֹקת  ֵּבין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוַנֲעִׂשים  ְמָצִרים  ֶזה  ָלֶזה  ּוִמְתַּגֵּבר  ָּכל  ֶאָחד  ַעל  ֲחֵברֹו  ּוִמֶּזה 
ְוֶזה  ְּבִחיַנת .  ל"ַּנַּכ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,    ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמֶּזה  ָּבִאים  ָּכל  ַהֻחְרָּבנֹות  ְוָכל  ַהָּצרֹות-ֶנֱחַרב  ַהֵּבית  

ְּדַהְינּו  ֶׁשּלֹא  ָהָיה ,    ְיֵדי  ַהְמָצִרים-ִּכי  ַעל  ,  ֵּבין  ַהְמָצִרים  ַּדְיָקא,  'ָּכל  רְֹדֶפיָה  ִהִּשיגּוָה  ֵּבין  ַהְּמָצִרים
ִּכי  ִמֶּזה ,  יגּוָהֶזה  ָּכל  רְֹדֶפיָה  ִהִּש    ְיֵדי–ָׁשלֹום  ֵּבין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוַנֲעִׂשים  ְמָצִרים  ֶזה  ָלֶזה  ַעל  

ִּכי  ָאז  ִהְתַּגְּברּו  ֲעָנִנין  ִּדְמַכְסיָן  ַעל  ֵעיִנין  ֶׁשֵהם  ֵעָׂשו וְִיְׁשָמֵעאל ֶׁשֵהם ִעְּקֵרי ,  ל"ָהָיה  ִעַּקר  ַהֻחְרָּבן  ַּכַּנ



 4

  ֵּכן הּוא -ַעל  ,  ְׁשמֹוְוַהָּגלּות  ָהָארְֹך  ַהֶּזה  ִנְקָרא  ַעל  ,    ֵּכן  ֱאדֹום  ֶׁשהּוא  ָהִעָּקר-ְוַעל  .  ְמָצֵרי  ַהְּקֻדָּׁשה
ִּכי  הּוא  ִעַּקר  ַהֵּמַצר  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת ,    ִיְׂשָרֵאל-עֹוֵמד  ַעל  ַהֵּמַצר  ֶׁשל  ֶאֶרץ  

ים  ֵּבין ְוַנֲעִׂשין  ְמָצִר,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְּכֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַמֲחלֶֹקת,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְוִהְתַּגְּברּותֹו.    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  
  ְיֵדי  ֶׁשחֹוְלִקין  ַעל  ַהַּצִּדיק  ָהרֹאׁש  ַּבִית -ְוָהִעָּקר  ַעל  .  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ּוִמְתַּגְּבִרין  ֶזה  ְּכֶנֶגד  ֶזה
ְמאֹוֵרי  ֵאׁש  ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ְוִקְלקּול  ָהַאְרָּבָעה ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְמאֹוֵרי  אֹור  ֶׁשָאז  ִמְתַּגְּבִרין

ְיסֹודֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֵעָׂשו  וְִיְׁשָמֵעאל  ֶׁשֵהם  ְמָצֵרי  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת 
 .ל" ְיֵדי ֶזה ַּכַּנ-ִּכי ִעַּקר ַהֻחְרָּבן ַעל ,  ַהִּמְקָּדׁש-ֲעָנִנין ִּדְמַכְסיָן ַעל ֵעיִנין ֶׁשֵהם ֶהֱחִריבּו ֶאת ַהֵּבית 

ָּכל  ַהְמַעֵּנג  ֶאת  ַהַּׁשָּבת  נֹוְתִנין  לֹו  ַנֲחָלה  ְּבִלי ,    ֵּכן  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה-  ְוַעל
 -  ֵּכן  ַעל  -ל  ְוַעל  "ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ִּכי  ַׁשָּבת  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ָהרֹאׁש  ַּבִית.  ְמָצִרים

ִנְמָׁשְך  ַהְיסֹוד ,    ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ָהרֹאׁש  ַּבִית  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת-ִּכי  ַעל  ,  ִלין  ַהְמָצִריםְיֵדי  ַׁשָּבת  ִנְתַּבְּט
ְולֹא  ִיְהיּו  ְמֵצִרים  ֶזה ,  ַהָּפׁשּוט  ֶׁשעֹוֶׂשה  ָׁשלֹום  ֵּבין  ָּכל  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ֶׁשִּיְתַנֲהגּו  ְּבֶמֶזג  ַהָּׁשֶוה

ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְּכמֹו  ֵכן  ִנְתַּבְּטִלין  ַהְמָצִרים  ֶׁשל  ְּגבּוֵלי   ל  ַהְמָצִרים  ֶׁשֵּביןּוְכִפי  ִּבּטּו.  ל"ָלֶזה  ְוַכַּנ
ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ' ַהְּקֻדָּׁשה ְוִנְתַּבְּטִלין ֻּכָּלם ְלַהְרִחיב ְּגבּול ַהְּקֻדָּׁשה ְלַהְגִּדיל ֵׁשם ה

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַנֲחַלת "  ּוָפַרְצָּת  ָיָּמה  ָוֵקְדָמה  ְוָצפֹוָנה  ּוִמְזָרָחה",  ָאז  ִיְתַקֵּיםְּכמֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶלָעִתיד  ֶׁש
ִּכי  ַאְרַּבע  רּוחֹות  ָהעֹוָלם  ֵהם  ְּבִחיַנת  ַאְרָּבָעה ,  ַיֲעקֹב  ֶׁשָּׁשַמר  ֶאת  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשִהיא  ְּבִלי  ְמָצִרים

  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק -  ַהֵּׁשם  ַּכָּידּוַע  ּוְכֶׁשְּמַתְּקִנין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ַעל  ְיסֹודֹות  ֶׁשָּׁשְרָׁשם  ַאְרַּבע  אֹוִתּיֹות
ְּדַהְינּו  ֶׁשּזֹוִכין  ְלַטֵהר  ּוְלַקֵּדׁש  ֶאת  ַעְצמֹו  ָּכָראּוי  ְּבָכל  ַהִּמּדֹות ,  ָהֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת

ת  ָאז  הּוא  מֹוֵׁשל  ְּבָכל  ָהַאְרַּבע  רּוחֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת ְוַהַּתֲאוֹות  ַהִּנְמָׁשִכין  ֵמָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹו
  ְיֵדי  ָהרֹאׁש  ַּבִית  ֶׁשעֹוֶׂשה -ִּכי  ָזָכה  ְלָׁשלֹום  ַעל  ,  ִּכי  ֵאין  לֹו  ׁשּום  ֵמַצר  ּומֹוֵנַע,  ַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות

 .ל"ם ּוְמלֹואֹו ְוַכַּנָׁשלֹום ֵּבין ַהּכֹל ֵּבין ָּכל ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ֶׁשּכֹוְלִלים ָהעֹוָל
  ֵּכן  ִהְזִהירּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ַעל  ִּדיָנא  ְּדַבר  ַמְצָרא  ֶׁשּלֹא  ִלְקנֹות  ָׂשֶדה  ַעל -ְוַעל  )  ד

ִחיב ִּכי  ְצִריִכין  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְּבָכל  ּכֹחֹו  ְלַמֵעט  ַהְמָצִרים  ְּכֵדי  ְלַהְר,  ֵמַצר  ֲחֵברֹו  ִאם  ֲחֵברֹו  רֹוֶצה  ָּבּה
ִּכי  ָּכל  ַמה  ֶּׁשִּמְתַרֵחב  ַהְּגבּול  ֶׁשל  ָּכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוִנְתַמֵעט  ַהֵּמַצר  ְּכמֹו  ֵכן ,  ְּגבּול  ַהְּקֻדָּׁשה

ְּדַהְינּו  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ֲעֵליֶהם  ֶהָאַרת ,  ִנְתַמֵעט  ַהֵּמַצר  ֶׁשֵּבין  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות  ְוִנְמָׁשְך  ָׁשלֹום  ֵּביֵניֶהם
  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ִחּיּות  ְוִקּיּום  ָּכל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו -ֶׁשַעל   ,ְיסֹוד  ַהָּפׁשּוט  ֶׁשהּוא  ָהרֹאׁש  ַּבִיתַה

 .ל"ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ְוַכַּנ
  ִיְׂשָרֵאל -ֶרץ    ִּפי  ֶׁשְּׁשָאר  ֶא-  ַעל  -  ֵּכן  ָּכַבׁש  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ְּבַעְצמֹו  ֶאֶרץ  ִסיחֹון  ְועֹוג  ַאף  -ְוַעל  )  ה

ְוֶזה  ִעַּקר  ּתֶֹקף  ַהִּמְלָחָמה ,    ִיְׂשָרֵאל-ִּכי  ֶאֶרץ  ִסיחֹון  ְועֹוג  עֹוֵמד  ַעל  ַהֵּמַצר  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ,  לֹא  ָּכַבׁש
  ֵּכן  ֶּבֱאֶמת  לֹא  ָאָבה  ִסיחֹון  ְועֹוג -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ִלְכּבֹׁש  ַהֵּמַצר  ְוָאז  ִמֵּמיָלא  ּכֹוְבִׁשין  ֶאֶרץ  

ְּכמֹו ',  ָּכל  ַעְצִמי  ֵאיִני  עֹוֵמד  ָּכאן  ִּכי  ִאם  ִּבְׁשִביל  ִלְׁשמֹר  ַהְּגבּול  ְוכּו,  ִּכי  ָאַמר,  יָרם  ְּבַאְרצֹוְלַהֲעִב
  ִיְׂשָרֵאל  ָׂשְכרּו  אֹוָתם  ֶׁשַּיַעְמדּו -ַהְינּו  ִּכי  ָּכל  ַהְּׁשלִֹׁשים  ְוֶאָחד  ְמָלִכים  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ,  י  ָׁשם"ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִּׁש
ּול  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּסיחֹון  ְועֹוג  ָהיּו  ְקִלּפֹות  ָקׁשֹות  ַוֲעצּומֹות  ְמאֹד  ְוָעְמדּו  ַעל  ַהְּגבּול  ְוַהֵּמַצר  ֶׁשל ַעל  ַהְּגב

ּוֵמעֶֹצם  ּכָֹחם  לֹא  ָהָיה  ִמי  ֶׁשּיּוַכל  ְלָכְבָׁשם .    ִיְׂשָרֵאל  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  יּוְכלּו  ִיְׂשָרֵאל  ִלָּכֵנס  ָלָאֶרץ-ֶאֶרץ  
ִּכי  ִעַּקר ,    ִיְׂשָרֵאל-ֵּבנּו  ְּבַעְצמֹו  ְּבַחָּייו  ְוָאז  ְּבַקל  ָּכַבׁש  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ָּכל  ֶאֶרץ  ִּכי  ִאם  מֶֹׁשה  ַר

ִּכי  ָרָצה  ְלַבֵּטל ,    ֵּכן  ָרָצה  מֶֹׁשה  ַלֲעבֹר  ֶּדֶרְך  ֶאֶרץ  ֱאדֹום-ְוַעל  .  ל"ַהִּמְלָחָמה  ְלַבֵּטל  ַהֵּמַצר  ְוַכַּנ
  ַהִּמְקָּדׁש -דֹום  ֶׁשַהְּקִלָּפה  ֶׁשּלֹו  ָקֶׁשה  ִמֻּכָּלם  ְוָרָאה  ֶׁשִעַּקר  ֻחְרַּבן  ֵּבית  ִעַּקר  ַהֵּמַצר  ַהָּגדֹול  ֶׁשהּוא  ֱא

ִּכי  לֹא  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵמַאְרצֹו  ַעד ",  ִיְתָּבַרְך  ִהְזִהירֹו'  ֲאָבל  ה,  ַוֲאִריַכת  ַהָּגלּות  ִיְהֶיה  ַעל  ָידֹו  ְוָרָצה  ְלַבְּטלֹו
  ְיֵדי  ֶׁשָחְלקּו  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ַעל  מֶֹׁשה -ְרמּו  ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  ְוָכל  ֶזה  ָּג".  ִמְדַרְך  ַּכף  ָרֶגל
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ּוֵמָאז  ִנְגַזר  ֲעֵליֶהם   ּוָפְגמּו  ְּבָהרֹאׁש  ַּבִית,  "'ִנְּתָנה  רֹאׁש  ְוכּו"ְוָאְמרּו  .  'ְוַאֲהרֹן  ַּבְמַרְּגִלים  ְוכּו
ֶׁשָאז ,    ְיֵדי  ֶזה  לֹא  ָהָיה  ָלֶהם  ּכַֹח  ִלְכּבֹׁש  ֵמַצר  ֱאדֹום-ַעל  ֶׁש,  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות  ְּבֵליל  ִּתְׁשָעה  ְּבָאב
ַוֵּנֶפן  ַוִּנַּסע "י  ְּבָפָרַׁשת  ְּדָבִרים  ַעל  ָּפסּוק  "ּוְכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִּׁש.  ָהָיה  ִמְתַּבֶּטֶלת  ַהְּקִלָּפה  ְלַגְמֵרי

י "ְוֵכן  ֵּפֵרׁש  ַרִּׁש.  'ר  ֵׂשִעיר  ִלְכנֹס  ָלָאֶרץ  ְוכּוִאּלּו  לֹא  ָחְטאּו  ָהיּו  עֹוְבִרים  ֶּדֶרְך  ַה,  "ַהִּמְדָּבָרה
ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ַּבָּפָרָׁשה  ְוַגם  ָׁשם ,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִעְניַן  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים,  "ְּפנּו  ָלֶכם"ִמּקֶֹדם  ַעל  ָּפסּוק  

, ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ְלַצד  ָצפֹון  ִלָּכֵנס  ָלָאֶרץָאַמְרִּתי  ְלַהֲעִביר  ֶאְתֶכם  ֶּדֶרְך  רַֹחב  ,  י  ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו"ֵּפֵרׁש  ַרִּׁש
,   ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשהּוא  ֵמַצר  ֶאֶרץ  ,  ִּכי  ָהִעָּקר  ְלַבֵּטל  ְמָצֵרי  ַהְּקֻדָּׁשה.  ִקְלַקְלֶּתם  ּוְגַרְמֶּתם  ָלֶכם  ִעּכּוב

 -  ִנְכְנסּו  ְלֶאֶרץ  ֲאָבל  ֵמֲחַמת  ֲחָטֵאיֶהם  לֹא  ָיְכלּו  ִלְכּבֹׁש  ּוְלַבֵּטל  ִעַּקר  ַהֵּמַצר  ֶׁשהּוא  ֱאדֹום  ַרק
 .ל" ְיֵדי ֶׁשָּכְבׁשּו ַהְמָצִרים ֶׁשל ִסיחֹון ְועֹוג ְוַגם ֶזה ְּבגֶֹדל עֶֹצם ּכֹחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְוַכַּנ-ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ָחְטאּו  ְּברֹאׁש  ְוָלקּו  ְּברֹאׁש  ּוִמְתַנֲחִמים ,  )סֹוף  ֶּפֶרק  א(ְוֶזה  ֶׁשִאיָתא  ְּבִמְדָרׁש  ֵאיָכה  )  ו
  ְיֵדי  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבָהרֹאׁש  ַּבִית  ְוָאְמרּו -ִּכי  ִעַּקר  ַהֵחְטא  ְוַהֻחְרָּבן  ָהָיה  ַעל  ,  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ',  ְוכּוְּברֹאׁש  

ִּכי  ָּכל ',    ְיֵדי  ֶזה  ָּגְרמּו  ָּכל  רֹאׁש  ָלֳחִלי  ְוָכל  ֵלָבב  ַּדָּוי  ְוכּו-ְוַעל  ,  ִנְּתָנה  רֹאׁש  ְוָנׁשּוָבה  ִמְצַרְיָמה
 -ַעל  ,    ְיֵדי  ִקְלקּול  ָהַאְרָּבָעה  ְיסֹודֹות-ַהּכֹל  ַעל  ,  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן,  ל  ַהְּדוּוִּיים  ְוָכל  ַהָּצרֹותַהחֹוַלַאת  ְוָכ

  ְיֵדי -  ֵּכן  ִעַּקר  ַהֶּנָחָמה  ַעל  -ְוַעל  .  ל"ֶׁשָּפְגמּו  ְּבָהרֹאׁש  ַּבִית  ְוַכַּנ    ְיֵדי–ַעל  ,  ְיֵדי  ֶׁשֵאין  ֵּביֵניֶהם  ָׁשלֹום
' ַוה').  ַעֵּין  ָּכל  ֶזה  ַּבִּמְדָרׁש  ָׁשם".  (ְּברֹאָׁשם'  וְַיֲעבֹר  ַמְלָּכם  ִלְפֵניֶהם  ַוה",  ַמרֶׁשֶּנֱא,  ָהרֹאׁש
' ְּדַהְינּו  ִּכי  ה,  ל"ְּבֵׁשם  ְּבַצְלֵאל  ַהְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ'  ַּדְיָקא  ֶזה  ְּבִחיַנת  ְראּו  ִּכי  ָקָרא  ה'  ְּברֹאָׁשם

, ְּבתֹוְך  רֹאָׁשם  ּוַמְנִהיָגם'  ֶׁשה'  ְּברֹאָׁשם'  ַוה'ְוֶזה  .  ַעֵּין  ָׁשם,  ֻׁשָּתף  ִּבְׁשמֹוִּכי  ְׁשמֹו  ְמ,  ְּבֵׁשם  ַהַּצִּדיק
ִּכי  ְׁשמֹו ,  ִיְתָּבַרְך  ָּברּוְך  הּוא'  ִּכי  ָהרֹאׁש  ַּבִית  ָהֲאִמִּתי  ְּבתֹוכֹו  ְׁשִכיַנת  ה,  ֶׁשהּוא  ָהרֹאׁש  ַּבִית

ל "ֶּנָחָמה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלרֹאׁש  ַּבִית  ָהֲאִמִּתי  ֶׁשַעל  ָידֹו  ִיְתַּתֵּקן  ַהּכֹל  ַּכַּנְוֶזה  ִעַּקר  ַה.  ל"ְמֻׁשָּתף  ִּבְׁשמֹו  ַּכַּנ
 .ָאֵמן, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו

ִּכי  ָּכל  ָּפָרַׁשת ,    ֵּכן  קֹוִרין  ָּפָרַׁשת  ְּדָבִרים  ָּתִמיד  ְּבַׁשַּבת  ֲחזֹון  ָסמּוְך  ְלִתְׁשָעה  ְּבָאב-ְוַעל  )  ז
  ִיְׂשָרֵאל  ְולֹא  ָיְכלּו  ִלְכנֹס  ְּבֶדֶרְך -ַמה  ֶּׁשָּגְרמּו  ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ְלַסֵּבב  ְּגבּוֵלי  ֶאֶרץ  ְּדָבִרים  ְמַדֵּבר  

  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ֶזה  ֵמֲחַמת  ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ָנְתנּו  ּכַֹח  ְלִעַּקר -ַהָּיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
ַרק ,  ָרֵאל  ֶׁשהּוא  ֱאדֹום  ְוַעּמֹון  ּומֹוָאב  ְולֹא  ָיְכלּו  ִלְכּבֹׁש  ֵאּלּו  ַהְמָצִרים  ִיְׂש-ַהְמָצִרים  ֶׁשל  ֶאֶרץ  

, ֻהְצְרכּו  ְלַסֵּבב  ַהְרֵּבה  ַעד  ֶׁשָּבאּו  ִמִּמְזַרח  ְלֶאֶרץ  ִסיחֹון  ְוָׁשם  ָּכְבׁשּו  ַהֵּמַצר  ְּבגֶֹדל  ּכֹחֹו  ֶׁשל  מֶֹׁשה
ִּכי  ַמְתִחיל  ַאַחד  ָעָׂשר  יֹום  ֵמחֵֹרב  ֶּדֶרְך  ַהר ,  ה  ְמַדֵּבר  ִמֶּזהַעֵּין  ְּבָפָרַׁשת  ְּדָבִרים  ֶׁשָּכל  ַהָּפָרָׁש

  ְיֵדי  ֶׁשָחְטאּו  ַּבְמַרְּגִלים  ְוָאְמרּו -  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ּוְמַדֵּבר  ֵמִעְניָן  ֶזה  ֶׁשָּסְבבּו  ְּגבּוֵלי  ֶאֶרץ  '  ֵׂשִעיר  ְוכּו
ר  ָּכל  ַמה  ֶּׁשָעַבר  ָּבֶזה  ַעד  ֶׁשָּבאּו  ְלֶאֶרץ  ִסיחֹון  ְועֹוג ְּבָכל  ַהֵּסֶד  ּוְמַדֵּבר  ִמֶּזה'  ִנְּתָנה  רֹאׁש  ְוכּו

ִּכי  ִאם  לֹא  ָהיּו  חֹוְטִאים  ְוָהיּו  ּכֹוְבִׁשים  ַהֵּמַצר ,  ל"  ַהִּמְקָּדׁש  ַּכַּנ-ְוָכל  ֶזה  ָּגַרם  ֻחְרַּבן  ֵּבית  .  ּוְכָבׁשּום
  ֵּכן  קֹוִרין  ָּפָרָׁשה  זֹאת -ַעל  .  ל"ְקָּדׁש  ְוַכַּנ  ַהִּמ-לֹא  ָהָיה  ֶנֱחַרב  ַהֵּבית  ,  ֶׁשל  ֱאדֹום  ְוַעּמֹון  ּומֹוָאב

  ְיֵדי  ֶׁשּלֹא  ָּכְבׁשּו  ְולֹא  ִהְכִניעּו  ֵאּלּו -ִּכי  ִעַּקר  ַהֻחְרָּבן  ָהָיה  ַעל  ,  ְּבַׁשַּבת  ֲחזֹון  ָסמּוְך  ְלִתְׁשָעה  ְּבָאב
 .ל"ַהְמָצִרים ִּבְבִחיַנת ָּכל רְֹדֶפיָה ִהִּשיגּוָה ֵּבין ַהְמָצִרים ַּכַּנ

ִּכי  ֵמֲחַמת  ֲעוֹונֹות  ִיְׂשָרֵאל  לֹא ,    ִיְׂשָרֵאל-  ֵּכן  ִנְסַּתְּלקּו  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ַעל  ְּגבּוֵלי  ֶאֶרץ  -ְוַעל  )  ח
ֲאָבל  ְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקים  ְּבִמיָתָתם  יֹוֵתר  ִמְּבַחֵּייֶהם ,  ָיְכלּו  ִלְגמֹר  ְּבַחֵּייֶהם  ִלְכּבֹׁש  ֵאּלּו  ַהְמָצִרים

  ֵּכן  ִּדְקְּדָקה  ַהּתֹוָרה -  ְיֵדי  ֶׁשֵהם  ִנְגְנזּו  ָׁשם  ְוַעל  -ֹוף  ִיְכְּבׁשּו  ָּכל  ֵאּלּו  ַהְמָצִרים  ַעל  ְוסֹוף  ָּכל  ס
ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְּבִמיַתת ,  ּוֵבֲאָרה  ְּבִמיַתת  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ֶׁשָהיּו  ִּבְגבּול  ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ּוְבֶאֶרץ  מֹוָאב

ֵיָאֵסף  ַאֲהרֹן '    ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְּבהֹר  ָהָהר  ַעל  ְּגבּול  ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ְוכּוֶאל  מֶֹׁשה'  ַוּיֹאֶמר  ה",  ַאֲהרֹן
ִּכי  ִעַּקר  ְּגִניָזָתם  ָׁשם  ָהָיה  ֵמֲחַמת ".  ַוִּיְקּבֹר  אֹתֹו  ַבַּגְיא  ְּבֶאֶרץ  מֹוָאב",  ְוֵכן  ְּבמֶֹׁשה  ְּכִתיב".  'ְוכּו
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  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַהִּמְלָחָמה  ִלְכּבֹׁש  ַהְמָצִרים -ֶרץ  ִּכי  עֹוְמִדים  ַעל  ְּגבּול  ֶא,  ֶׁשֵהם  ְמָצֵרי  ַהְּקֻדָּׁשה
  ֵּכן  ִנְסַּתְּלקּו  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ְוִנְקְּברּו  ָׁשם  ְּכֵדי  ֶׁשְּבגֶֹדל  ּכָֹחם  ִיְכְּבׁשּו  ַּגם -ַעל  .  ל"ַהָּקִׁשים  ַּכַּנ
ָרֵאל  ּוְלָכְבָׁשּה  ָלנּו  ְלעֹוָלם  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו   ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ִלְכנֹס  ְלֶאֶרץ  ִיְׂש-ֶׁשַעל  ,  ְמָצִרים  ֵאּלּו

  .ָאֵמן

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


