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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   45  #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 סיוןחודש 

. מה שלא הכניעו עצמם ליהושע וכלב' הנה חטא המרגלים הי
זה ההסתר אבל כיון שראו שהם גברו . נסיון גדול' כי ודאי הי

. להם להתחזק ולהבין כי הצדק אתם' הי' ואמרו סר צלם כו
וכמו כן צריך כל . והם החזיקו בדבריהם הראשונים לכן נענשו

אחד להתחזק ולהאמין כי הוא רק צל על ידי שרואה 
ועל ידי האמונה והביטול .  הרעשהצדיקים גוברים נגד היצר

  ל"להצדיק יכולין לדבק במעשיהם כנ
 ] ח"תרל[ שנת - פרשת שלח -ר במדבר שפת אמת ספ

 עולם הזה בבני ישראלכי קיום נפשות . 'בפסוק אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם כו
עולם   יש  להם  קיום  בעל  ידי  זה'    ההסתר  שיש  בעולם  וצריכין  לתקן  העשיעל  ידיהוא  רק  

נמצא  שאין .  ולכן  כשתיקן  הכל  הולך  אל  עולמ.    בעולם  העליוןבני  ישראלכי  עיקר  חלק  .  הזה
ז "וכעין  זה  שמעתי  מפי  קדשו  של  מו.  עולם  הזהלאדם  למאס  ברוב  היגיעות  שעוברין  עליו  ב

  הוא  רק  דמיון  כמו  הצל הסטרא  אחראכי  כל  כח  '  סר  צלם  כו.  [  לחמנו  הםוזה  שאמר.  ל"ז
והנה  חטא .  ולכן  מי  שיפה  כחו  לגשת  למלחמה  כראוי  רואה  כי  הוא  רק  צל.  שאין  בו  ממש
אבל  כיון  שראו .  נסיון  גדול'  כי  ודאי  הי.    מה  שלא  הכניעו  עצמם  ליהושע  וכלב'המרגלים  הי

והם .  להם  להתחזק  ולהבין  כי  הצדק  אתם'  הי'  שהם  גברו  זה  ההסתר  ואמרו  סר  צלם  כו
וכמו  כן  צריך  כל  אחד  להתחזק  ולהאמין  כי  הוא  רק .  החזיקו  בדבריהם  הראשונים  לכן  נענשו

  האמונה  והביטול  להצדיק על  ידיו.    הרע  נגד  היצר  שרואה  שהצדיקים  גובריםעל  ידיצל  
 ]:ל"יכולין לדבק במעשיהם כנ

דקשה .  '  תורה  ומצות  בישראל  כודוש  ברוך  הואאור  זרוע  לצדיק  זרע  הק'  ציצית  במד'  לפ
והייתם '    מעשה  גשמיי  של  המצוה  יתעוררו  הנפשות  דכתיב  למען  תזכרו  כועל  ידילהבין  איך  
ה "ח  איברים  ושס"  רמו  שישש  מכל  מצוה  בנפש  ישראל  כמאבל  באמת  יש  שור.  'קדושים  כו

  הקיום  של  מעשה  המצוה  מתעורר  הארת  השורש על  ידיאך  .  'ג  מצות  כו"גידים  נגד  תרי
ולאחר .  והנה  הגוף  הוא  רק  מלבוש  אל  פנימיות  הנשמה.  ל"  כנבני  ישראלשנשרש  בנפשות  
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פסיק  בין  הנשמה וגוף  האדם  מ.  פטירת  האדם  יתלבש  בלבוש  עליון  והוא  עיקר  המלבוש
ל "והטלית  רמז  למלבוש  הנ.  וצריך  האדם  לידע  ולהשתוקק  למלבוש  העליון.  למלבוש  העליון

וכפי  הכנת  זה  המלבוש .  ש  שמן  קיום  המצות  נעשה  מלבוש  וחלוקא  דרבנן  בעולם  הבא"וכמ
  וראיתם וזה  שאמר.    המצות  כמו  כן  נתקן  הפנימיות  שהוא  נשמת  האדם  אשר  בקרבועל  ידי

וכפי  התרחקות  מהגוף  באין .  שלא  לתור  אחר  מלבוש  הגוף'  ולא  תתורו  כו'  כווזכרתם  '  כו
. '  שהוא  התעוררות  הנשמה  הטמונה  בגוף  עד  שזוכין  להתקדש  כואחר  כךלזכירה  פנימיות  

  :א כתבנו עוד מזה"ובמ
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