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וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
גליון 48 #
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 אלול תשס"ג לפ"ק
וחטא מרגלים שהי' מרידה בארץ ישראל ושני החטאים נוקבין
והולכין על כל ימי שפלותינו בגלות וביום הכפורים נמחל
עיקר חטא העגל

שפת אמת ליקוטים  -לט"ו באב
ב"ה לט"ו באב.

בגמ' סוף תענית לא היו ימים טובים כו' כט"ו באב מאי טעמא יום שהותרו השבטים לבא זה בזה,
וקשה כיון דאמרינן מאי דרש שלא ינהג הדבר רק באותו הדור אם כן מעולם לא נאסרו השבטים רק
אותו הדור ומה שמחה ביום הזה ,ודוחק לפרש דבט"ו באב נתחדש הדור ,ובאמת מצאתי כן בפירוש
רשב"ם במס' בבא בתרא עיין שם אבל דוחק הוא דמה שמחה שייך בהסתלקות דור הראשון ,אבל נראה
דבאמת חכמי הדור התירו כמו שחדשו האיסור על ידי נשיאי ישראל שהסכים הקב"ה עמהם כן בני יוסף
דוברים ,כמו כן כוונו דור השני לדרוש להתיר מכאן ולהבא והסכימו עמהם מן השמים ולזה קבעוהו יו"ט,
וכן יתכן לומר בכוונת רש"י שם בתענית כנ"ל.
ומה שהי' יו"ט בט"ו באב כמו ביום הכפורים נראה דב' אלו היו עוונות הגדולים שבישראל חטא העגל
שהי' מרידה בלוחות והתורה ,וחטא מרגלים שהי' מרידה בארץ ישראל ושני החטאים נוקבין והולכין על
כל ימי שפלותינו בגלות וביום הכפורים נמחל עיקר חטא העגל ,ובט"ו באב נמחל חטא המרגלים שכלו
מתי מדבר ,ולכן שמחת יום הכפורים נשאר גם עתה שאין לנו שיור רק התורה הזאת ,ושמחת ט"ו באב
הי' רק בזמן המקדש ועתה שמחת המקדש נהפך לאבל ,ויתכן גם כן שלכן הנשים יוצאות במחולות
שאחר שבב' אלו החטאים נשתנו הנשים למעליותא כדאיתא שלא רצו ליתן נזמיהם ,ובארץ ישראל
איתא גם כן שהנשים חבבו את הארץ עיין שם גבי בנות צלפחד לכן מתפארים בזה בחור שא עיניך
שתעטרנו בזהובים רמז כמו ודי זהב שהם לא קלקלו בהזהב שהי' להם .ואפשר שתעטרנו כמו שאמרו
במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד ,אם כן כשהאנשים מתכשרין במה שכבר
נכשלו הזכות גדול יותר וזהו שתעטרנו.
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