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וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
גליון 44 #
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 אייר תשס"ג לפ"ק

לא היו צריכין כלי זיין לולי
חטא המרגלים
שפת אמת ספר במדבר  -פרשת בהעלותך  -שנת ]תרמ"ו[
מפ' בהעלותך בקיצור ]תרמ"ו[.

במדרש ה' חפץ כו' וכן היא במשנה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את
ישראל הרבה להם תורה ומצות .והענין דכתי' נר מצוה .היינו כמו הנר הוא
כלי איך להעלות אורה .כן המצות הם כלים לקבל אור התורה .וכמ"ש עושי
דברו לשמוע היינו שעל ידי עשיות המצות יכולין לשמוע ולקבל דברי תורה.
נ'ר' הוא רמ"ח מצות עשה עם אהבה ויראה כדאיתא בזוהר הקדוש .ומילוי
נ"ר הוא שס"ה נגד שס"ה גידים שהם בפנים .ורמ"ח איברים נגלים )ועי"ז(
]ועל ידי[ התרי"ג מצות נתקן האדם ונעשה כלי מוכן לתורה .ונפשות בני
ישראל המה נשתלחו לעולם הזה שהם כלים לגלות אור תורה על ידם שרצה
הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו שיהי' הארת התורה על ידינו .וזה הצלם של
תרי"ג הוא הכלי לגלות אור התורה על ידו.
ברש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה פרשנו שלעולם עשה כן בלי
השתנות דאדם נקרא מהלך שבא מעט מעט אל השלימות .אבל אהרן הכהן
מלאך ה' צבאות הוא שנקרא עומד .וכן כתוב ונתתי לך מהלכים כו' העומדים.
ואמת ]כי[ נתעלה על ידי עבודת המקדש וזהו שרמזו חז"ל מעלה הי' שעלי'
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הכהן עומד .פי' בהעלותך ממש .את הנרות באמצעות הנרות נתעלה .ואז
אל מול כו' יאירו ועל זה כתיב כן עשה שנתעלה כו'.
בענין התקיעות במקדש .וכן במלחמה .דכחן של ישראל בפה במה
שכתוב רוממות אל כו' וחרב פיפיות .ובכח התורה שעל זה רומז השופר
גברו כל המלחמות .וכן בנסוע הארון כו' קומה ה' כו' שהכל הי' בכח התורה.
וזה שנק' צבאות ה' .ומבן עשרים יוצא למלחמה כי בן י"ג נעשה בר מצוה ובן
כ' נעשה בן תורה כדאיתא בזוהר הקדוש .וכל מלחמתן הי' בכח התורה כמו
שכתוב רש"י בפ' דברים שלא היו צריכין כלי זיין לולי חטא המרגלים לכן דור
ראשון נקראו אנשי המלחמה .ומעין זה הי' בבית המקדש מציון תצא תורה
כו' וזה הי' ניצוח הלוים בשירה .וגם עתה מעט על ידי שירות ותשבחות שנק'
פסוקי דזמרה .ובוחר בשירי זמרה י"ל על השיריים שבדורות אלו.
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