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ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר עורר על קדושת תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (דיםובספר חר. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ק"ס לפ"תשסיון חודש 

המרגלים שהוציאו דבת הארץ הוא שגרם 
, מיתת דור המדבר שלא נכנסו לארץ

 מלא כן היו נכנסים שםלוא
   פתח עב-א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז

הוא ,  הוא  שהרי  לפי  הנראה  מפשטות  הכתובים,  והנה  מה  שיש  להקשות  בדבריו  הקדושים...  
ואימלא  כן  היו ,  שהמרגלים  שהוציאו  דבת  הארץ  הוא  שגרם  מיתת  דור  המדבר  שלא  נכנסו  לארץ

אבל  הוא  סוד  גדול  שבאמת  לולי  חטא  המרגלים  היו  נכנסים  כולם  לארץ  בלא  הליכת .  נכנסים  שם
והיה  מתבטל  הנהגה  זאת  והיה  מתבנה  בנין  הנוקבא  מסטרא  דלעילא ,  לים  אלא  כולם  ביחדהמרג

ומצד  הארת  נשמות ,  א"פ  עם  ז"שגם  הנוקנא  היתה  חוזרת  פב,  על  ידי  אימא  שמשם  עיקר  בניינה
והיה  הבירור  מתברר  בהדרגה  באופן  שלא ,  של  כלל  ישראל  שהיו  נכנסים  שם  היה  בניינה  קבוע

ובאמת  כל  זמן  שלא  נכנסו  כל .  ולא  גלו  מארצם,  ולא  היה  נחרב  המקדש,  א"היה  התגברות  לסט
כיון  שעדיין  הנהגת  דור  המדבר ,  ישראל  לארץ  לא  היה  אפשר  לה  להתבנות  על  ידי  המרגלים  לבד

ז "ועי.  לא  היתה  עדיין  מתוקנת  כראוי,  ולכן  כששלח  מרגלים  בעוד  שהיו  ישראל  במדבר,  שולט
ועדיין ,  שעדיין  לא  היתה  מתוקנת  כראוי',  ושביה  היא  וגוהוציאו  דבת  הארץ  לאמר  ארץ  אוכלה  י

 :ד"כאשר יבואר במקומו בס, א"א עם ז"א נגד רחל שלכך הוצרכה להיות אב"היה אחיזה לסט
שהוא  סוד ,  כביכול  אין  בעל  הבית  יכול  להוציא  כליו  משם,  ש  כי  חזק  הוא  ממנו"והוא  סוד  מ
ו  מצד  הבחירה  שניתן  רשות "וחשבו  שח,  ן"ן  שלא  היה  להם  תיקון  כראוי  בסוד  ב"הכלים  של  ב

שהרי  כך  היה  הרצון  שהרע ,  ושליטה  לרע  אין  הדבר  ברור  שיהיה  הכל  חוזר  לבסוף  לקדושה
ולזה  נגזר  מיתה  על  דור  המדבר ,  ל"ובאמת  הכל  מקושר  בקדושה  עליונה  כמש,  תעשה  את  שלה

בא  העיקרית  על שכאשר  יקומו  בניהם  אחריהם  ואז  יתבטל  הנהגה  המחודשת  ותתבנה  הנהגת  נוק
  להרחיב  הדיבור י  אפשרוהבן  סוד  העמוק  הזה  כי  א.  אז  יכולים  לכנוס  לארץ  ולא  יטעו  עוד,  מכונה
  : ודי בזה, יותר
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