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וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
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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 תמוז תשס"ג לפ"ק
בענין חטא המרגלים כתבתי במקום אחר כי היו רוצין להשיג
הכל בדעתם להיות מוכנים לכך .ובאמת בחי' ארץ ישראל
היא בחי' דוד המע"ה דלית לי' מגרמי' כלום

שפת אמת ספר במדבר  -פרשת שלח  -שנת ]תרמ"ב[
]תרמ"ב[.
בענין חטא המרגלים כתבתי במקום אחר כי היו רוצין להשיג הכל בדעתם להיות מוכנים לכך .ובאמת בחי'
ארץ ישראל היא בחי' דוד המע"ה דלית לי' מגרמי' כלום .אבל האמת כי מה שמוכנים לקבל הנהגה עליונה הוא
גדול מאוד מהשגת האדם .ועל זה רמז המד' בפסוק יבש חציר כו' כמו שכתוב מקודם כל הבשר חציר כו' .ודבר
אלקינו יקום לעולם .נראה כי אם הי' בחסד עליון כרצונו ית' לא הי' הפסק לדבר כמו שכתוב יקום לעולם .לכן
חז"ל אמרו כי על ידי בכייתם בכי' של חנם נקבע לדורות .וחלילה שיעניש השם יתברך לדורות בנקמה בלבד.
רק הפי' כי על ידי שרצו שיהי' ביאת הארץ בזכותם פגמו בבחי' הנ"ל ולכן הי' הפסק לדבר .ולפי זה נראה כי
אפשר הם היו יכולין לכנוס בדרך זה רק השם יתברך בעבור דורותינו השפלים רצה שיהי' רק בחסדו ית' .וכתיב
לא בגבורת הסוס כו' בשוקי האיש כו' רוצה ה' כו' המיחלים לחסדו .ואחר קבלת התורה שהי' השגת הדעת הי'
המכוון שיבטלו עצמם לחסד ה' בלבד כמו שכתוב במקום אחר פי' אדם ובהמה שעל ידי הדעת של אמת עושין
עצמן בבהמה.
לפרשת ציצית במדרש אור זרוע לצדיק כו' זרע הקדוש ברוך הוא מצות שאין לך דבר שלא נתן בו מצוה כו'.
הענין הוא כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית וכמו כן פנימיות החיות שהוא התורה וזהו ב'
הברכות שקודם ק"ש כמו שכתוב במקום אחר .וכמו כן מתעורר ב' בחי' אלו בבני ישראל ממש וזה שלא הניח
דבר שלא נתן בו מצוה לישראל .וב' בחי' הנ"ל הוא תיקון הגוף והנשמה .וטלית עם ציצית הוא התרוממות הגוף
אור זרוע כמו נר מצוה שהציצית שקולה נגד כל המצות .ופי' מו"ז שאלה המצות שאמרו ששקולים כו' הם
מתקנים כל הרמ"ח איברים .וכן רמז הטלית שמתעטף כל הגוף בו .אחר כך ולישרי לב שמחה בחי' התפילין
שמחה שמעולם שהוא בחי' תורת ה' בפיך .ואיתא דבדח משום דתפילין קמנחנא כו' .שמקודם מסייע הציצית
לישרת הלב .ל"ב חוטים בחי' לב ל"ב נתיבות חכמה שבלב .וכן דרשו חז"ל בגדיך לבנים זה ציצית אחר כך שמן
כו' אל יחסר זה תפילין שהוא בחי' קדושה .וציצית הכנה למען תזכרו כו' אחר כך והייתם קדושים כו' .וצריך
האדם בכל יום לקיים אלה המצות לתקן ולזכך הגוף להיות כלי לקבל קדושת הנשמה המאירה לבני ישראל בכל
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יום מהשמים .ונראה שנותן עתה מצות ציצית שקודם החטאים שהיו דבקים בבחי' משה רבינו עליו השלום כולם
קדושים לא היו צריכין לתיקון הגוף רק אחר כך שנתרחקו ממדריגת משה רבינו ע"ה .ולכן איתא שקרח חלק על
מצות ציצית בחשבו שכולם קדושים כו' .והוא לא ידע כי נפלו אחר כך ממדריגה ראשונה שהי' להם בהר סיני.
וגם ציצית הוא בחי' החסד אהרן הכהן שהיו כל בני ישראל סמוכין עליו אחר החטא .וקרח חלק עליו שאין צריך
לחסד ונאמר עליו בוטח בעשרו יפול כו' וכמו שכתוב במקום אחר מזה.
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