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ךָ הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהבֶ 

 כל יום –ואהבת לרעך כמוך 

הימים הם ימי תשעת הימים ואנחנו מתחילים השבוע לקרוא 

בחומש חדש, חומש דברים. השבוע גם חל יום ההילולא של 

האריז"ל שבו ובהנהגתו אנו פוגשים בכל בוקר; מופיע 

האר"י לומר לפני בסידורים הספרדים ובסידורי החסידים בשם 

"הריני מקבל עלי מצוות עשה של  -תפילת שחרית בכל יום 

ואהבת לרעך כמוך". זה חסר רק בסידור האשכנזים, אך זה 

מופיע בכתבי האר"י ומובא ע"י ר' חיים ויטל ולאחר מכן 

, ואין צורך להכביר בביאור חשיבות הענין. זה 1בפוסקים רבים

מליובאוויטש זיע"א  פשוט וברור. בשנת תשד"מ יצא הרבי

בשיחה מיחדת שאף ציווה לאחר מכן להדפיסה ולהפיצה, ובה 

הוא דיבר על המצב של העולם שהולך ומידרדר, מלכויות 

מתגרות זו בזו, ועל כך שיש להקפיד בכך ולקבל על עצמנו לפני 

 כל תפילת שחרית תמיד את העניין של "ואהבת לרעך כמוך".

ו בספר דברים. בכל שנה אנו זה גם מה שמדבר עליו משה רבנ

 -מתחילים לקרוא בספר דברים בשבת שלפני תשעה באב 

שבת חזון. היום ננסה לראות שהקשר של הפרשה לתאריך 

  -אינו מסתכם רק בלשון 'איכה' המשותפת 

ם יְבֶכַֽ ַֽ ֲאֶכָּׂ֖ם ְור  ַַֽ ש ּ י ָטְרֲחֶכָ֥ם ּוַמַֽ ִּ֑ א ְלַבּד  ָָּׂ֖   )דברים א', י"ב( .ֵאיָכָ֥ה ֶאש ּ

  -ה גם היא מצויה וכפי שבהפטר

ה ֶנֱאָמָנִּ֑ה ָּׂ֖ ְריָ ה ק   )ישעיהו א', כ"א( ...ֵאיָכ֙ה ָהְיתָָ֣ה ְלזֹוָנָ֔

וכמובן במגילת איכה, אלא כל תוכן הפרשה לענ"ד הוא 

ההכנה לתיקון הגלות, תיקון החורבן. וכפי שכותב מרן הרב 

 -קוק זצ"ל 

ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חנם, נשוב 

)שמונה קבצים  .והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם להבנות,

 ח', מ"ז(

 ננסה ללמוד את הסוגיה הזו מתוך הפרשה. 
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" בספרו "עבודת סי' א' ס"ק ב', החיד"א בראש קונטרס "צפורן שמיר
או"ח, סי' מ"ו ס"ק י"א, "קיצור שולחן ערוך" י"ב, ב',  הקדש", בשו"ע הרב

 ועוד

לכאורה נדמה שפרשת דברים היא פרשת התוכחות, כפי 

  -שאכן מביא שם רש"י בפתיחה 

ומנה כאן כל המקומות  )ספרי א.( לפי שהן דברי תוכחות

הדברים והזכירן  שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את

 )רש"י דברים שם א'( ברמז מפני כבודן של ישראל.

והכתוב הולך ומונה את כל המקומות, כשרש"י מסביר איך כל 

מקום מהמקומות המוזכרים הוא רמז למקום בו חטאו ישראל 

)לפני מותו , ואת העיתוי הנכון של נתינת התוכחה )עי"ש ברש"י(

ענין תוכחה הוא, שהוא עיקר הכל  - ואחרי הכותו את סיחון וכו'(

צריך להבין איך זה מסתדר עם מה  –ספר דברים. ואם כן 

שאנחנו מנסים לטעון שהכל פה זו האהבה הגדולה "ואהבת 

מיד נראה את הדברי ונבארם. לענ"ד, דווקא  -לרעך כמוך"? 

דרך התוכחה אמורה להתגלות האהבה הגדולה, ומתוך כך 

, וכאשר נעמיק בהם כל נתייחס לקשיים בפשוטה של הפרשה

 ההבנה בפרשה תשתנה לנו.

 דרוש וקבל שכר -תוכחה מצוות 

נפתח במשפט יסודי; חז"ל אומרים שכדי לקיים מצוות תוכחה, 

"הוכח תוכיח את עמיתך", אדם צריך להיות במדרגה גבוהה 

מאד, מתוך "ואהבת לרעך כמוך", ורק תוכחה שבאה מתוך 

וק זצ"ל בשנת אהבה יכולה לפעול. יש אגרת שכתב הרב ק

תר"ע, בה הוא מתייחס לתוכחה ובכלל התייחסות לעוברי 

  -עברה, דינים קשים על מציאויות שונות 

וכאשר אין לנו בדור הזה ולא בכמה דורות שלפנינו, ע"פ 

מי שיודע להוכיח,  ובספרא פ' קדושים( ,ערכין טז:) עדות ר' עקיבא

וכל הלכות  (:ע' ברכות נו. שבת סו)א כן נפל פותא בביר-על

נעשות הן כפרשת בן סורר  2אחים הנוטות לרוגז ושנאת

ומורה, עיר הנדחת ובית המנוגע, למ"ד לא היו ולא עתידין 

)אגרות  .(.סנהדרין עא) להיות ונכתבו משום דרוש וקבל שכר

 הראי"ה אגרת רס"ו(

, )משלי כ"ח, ד'( "ֹעְזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרָשע ְוֹשְמֵרי תֹוָרה ִיְתָגרּו ָבםכמו " 2

 וכו')תהילים קל"ט, כ"ד( " ֶאְשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט ה'ַשְנֶאיָך ֲהלֹוא ְמ "

 בפ"תש חזון-דברים ערב ש"ק פר' 
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אומר הרב  3אנחנו צריכים לעסוק בחבלי עבותות של אהבה,

כת להיות כמו מצות בן סורר ומורה קוק, ומצוות התוכחה הופ

לדרישה וקבלת שכר בלבד. כי בינינו, מי מאיתנו בדורנו יודע  -

להוכיח מבלי שיהיה בו שום זיק של שנאה, של אגו? "דרוש 

זה לא ייאמן. החזון אי"ש ופוסקים נוספים גם  -וקבל שכר" 

פוסקים כך, רק שהביטוי של הרב קוק פה הוא מדהים, ואני 

ואין הכוונה בזה  -ם לדרוש ובעז"ה לקבל שכר מבקש הפע

שהדברים אינם רלוונטיים, שהרי התורה הכתיבה לנו את 

מצות "הוכח תוכיח", אלא הכוונה היא שיש ללמוד את זה, וזה 

עצמו יפנים בנו את שנאת הרע, את הידיעה שהרע כשלעצמו 

את כח האהבה שבא באופן שאילו הייתי יכול  -הוא רע, ושנית 

ע למדרגה של תוכחה הרי שוודאי הייתי מביא למדרגות להגי

 גדולות וגבוהות יותר.

 פרשת מינוי דיינים

אחרי ההקדמה הזו, ניכנס לפרשתנו. רש"י אומר שהנושאים 

מינוי הדיינים וחטא  -הראשונים שעוסקת בהן הפרשה 

הם תוכחה לעם ישראל. נשאל שאלה פשטנית;  -המרגלים 

משה רבנו את הפרשה, הוא אחרי ההקדמה והפתיחה של 

  -אומר כך 

ר ַרב ה' ב ֵלאֹמִּ֑ ֹחֵרָ֣ ינּו ּבְ ָ֥ר ֵאֵלָּׂ֖ ּבֶ ינּו ּד  ה-ֱאֹלֵהֵ֛ ַֽ ָהָ֥ר ַהזֶּ ֶָּׂ֖בת ּבָ . ָלֶכָ֥ם ש ֶ

י֘ ְוֶאל ֱאמֹר  אּו ַהָ֥ר ָהַֽ ם ּובֹֹ֨ ּו ָלֶכֶ֗ ּו | ּוְסעָ֣ נָ֣ ל-ּפְ ר -ּכָ ֲעָרָבָ֥ה ָבָהֵ֛ ַֽ ֵכָניו֒ ּבָ ש ְ

 ִּ֑ ֹוף ַהּיָ ֶגב ּוְבחָ֣ ָּׂ֖ ה ּוַבּנֶ ֵפָלָ֥ ְ ֹון ַעדּוַבש ּ ָבנָ֔ ֙י ְוַהּלְ ֲענ  ַנַֽ ּכְ ֶרץ ַהַֽ ָהָ֥ר -ם ֶאֶ֤ ַהּנָ

ל ְנַהר ֹדָּׂ֖ ת-ַהּגָ ָרַֽ  ז'(-)דברים שם ו' .ּפְ

הדברים נאמרו אחרי שנה פחות עשרה ימים שהיינו בה 

כ' באייר בשנה השניה לצאתנו ממצרים  -למרגלות הר סיני 

. מיד לאחר מכן 'נתקענו' בקברות התאווה )עי' במדבר י', י"א(

משך שלשים יום, שבעה ימים נוספים עם מרים שלקתה ל

בצרעת ואז שלח משה רבנו את המרגלים. אבל לפני שמשה 

מתאר את חטא המרגלים הוא פתאום נעצר ואומר את 

  -הפסוקים הבאים 

ם יְבֶכַֽ ַֽ ֲאֶכָּׂ֖ם ְור  ַַֽ ש ּ י ָטְרֲחֶכָ֥ם ּוַמַֽ ִּ֑ א ְלַבּד  ָָּׂ֖ ים . ֵאיָכָ֥ה ֶאש ּ ֶכם ֲאָנש  ֹ֨ וּ ָלָ֠ ָהבָ֣

םֲחָכמ    יֶכַֽ אש ֵ ָרַֽ יֵמָּׂ֖ם ּבְ ֲאש   ְבֵטיֶכִּ֑ם ַוַֽ ים ְלש   ָּׂ֖ יֻדע  ַֽ ים ו  ֵ֛ ּו . ים ּוְנֹבנ  ּתֲַַֽענָּׂ֖ ַוַֽ

ּו טֹוב אְמרָ֔ ִּ֑י ַוּתָֹ֣ ר-ֹאת  ָבָ֥ר ֲאש ֶ ֹות-ַהּדָ ֲעש ַֽ ְָּׂ֖רּתָ ַלַֽ ּבַ ח ֶאת .ּד  ַּ֞ ֶאּקַ -ָוַֽ

ָּׂ֖ים  ָ֥ן אֹותֵָ֛ם ָראש   ֶאּתֵ ים ָוַֽ יֻדע ָ֔ ַֽ י֙ם ו  ֶ֤ים ֲחָכמ  ם ֲאָנש   ְבֵטיֶכֶ֗ ָ֣י ש   ָראש ֵ

ת  ֹרָ֔ י ֲעש ָ ֵרָ֣ י֙ם ְוש ָ ש ּ  י ֲחמ  ֵרֶ֤ ֹות ְוש ָ י ֵמאֶ֗ ֵרָ֣ ים ְוש ָ י ֲאָלפ ִ֜ ֵרֹ֨ ֲעֵליֶכִּ֑ם ש ָ

ם ְבֵטיֶכַֽ ים ְלש   ָּׂ֖ ְטר  ַֹֽ ֙ה ֶאת. ְוש  ֲאַצּוֶ ר -ָוַֽ ָּׂ֖וא ֵלאֹמִּ֑ ת ַהה  ֵעָ֥ ם ּבָ ְפֵטיֶכָ֔ ָֹ֣ ש 

ין ַע ּבֵ ֹמֶ֤ ין-ש ָ ֶדק ּבֵ ַפְטּתֶָ֣ם ֶצָ֔ ָ֥יש  ּוֵבין-ֲאֵחיֶכ֙ם ּוש ְ ָ֥ין -א  יו ּוֵב ָּׂ֖ וֹ ָאח  רַֽ . ּגֵ

א ּורּו֙ -ֹלַֽ א ָתגֹ֨ ּון ֹלֶ֤ ָמעָ֔ ש ְ ֹדל֙ ּת  ּגָ ן ּכַ טֶֹ֤ ּקָ ט ּכַ ּפֶָ֗ ש ְ ּמ  ים ּבַ ִ֜ ירּו ָפנ  ַתּכ ֹ֨

ֵני ּפְ ם -מ  ּכֶָ֔ ָ֣ה מ  ְקש ֶ ָ֣ר י  ָב֙ר ֲאש ֶ ּוא ְוַהּדָ ים הִּ֑ ָ֣ אֹלה  ט ֵלַֽ ָּׂ֖ ּפָ ש ְ ָ֥י ַהּמ  יש  ּכ  ָ֔ א 

ַמְעּת ַֽיו י ּוש ְ ּון ֵאַלָּׂ֖ בָ֥ ְקר  ֵעָ֣ . ּתַ ָ֥ה ֶאְתֶכָּׂ֖ם ּבָ ֲאַצּוֶ לָוַֽ ִּ֑וא ֵאָ֥ת ּכָ -ת ַהה 

ּון ָ֥ר ּתֲַַֽעש ַֽ ים ֲאש ֶ ָּׂ֖ ָבר    י"ח(-)שם י"ב .ַהּדְ
פתאום נכנסת פרשת מינוי הדיינים, יחד עם שתי מצוות 

  -שמיועדות לדיינים, ולאחר מכן הוא חוזר ומתאר 
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ל ת ּכָ ֶלְך ֵאָ֣ ב ַוּנֵֵּ֡ ֹחֵרֶ֗ ע ֵמַֽ ָ֣ ּסַ ָ֣-ַוּנ  ּוא ֲאש ֶ א ַההִ֜ דֹו֩ל ְוַהּנֹוָרֹ֨ ר ַהּגָ ָ֣ ְדּבָ ר ַהּמ 

ה  ֵ֛ ּוָ ָ֥ר צ  ֲאש ֶ ַֽ י ּכַ ָ֔ ֱאֹמר  ר ָהַֽ ֶרְך ַהָ֣ ם ּדֶֶּ֚ יֶתֶ֗ א  ה'ְרא  בֹֹ֕ ִּ֑נּו ַוּנָ ֱאֹלֵהָּׂ֖ינּו ֹאתָ

עַ  ְרֵנַֽ ש  ּבַ ד ָקֵדָ֥ אתֶ . ַעָּׂ֖ ֹאַמָּׂ֖ר ֲאֵלֶכִּ֑ם ּבָ ר-֙ם ַעדָוַֽ י ֲאש ֶ ָ֔ ֱאֹמר  ר ָהַֽ  'ה-ַהָ֣

נוּ  ָ֥ן ָלַֽ ן . ֱאֹלֵהָּׂ֖ינּו ֹנתֵ ֵאה ָנַתֹ֨ יָך ֶאת ה'ְרָ֠ יָך ְלָפֶנָּׂ֖ ה  ָהָאִֶּ֑רץ-ֱאֹלֶהֵ֛ ֲעֵלָ֣

ר  ּבֶֹ֨ ֩ר ּד  ֲאש ֶ ַֽ ש  ּכַ ְך ַאל ה'ֵרֶ֗ יָך֙ ָלָ֔ י ֲאֹבֶתֹ֨ א ְוַאל-ֱאֹלֵהֶ֤ יָרָּׂ֖ ת-ּת  ָחַֽ . ּתֵ

 כ"א(-)שם י"ט

  -אבל אתם, עם ישראל, במקום לעלות לארץ 

רוּ  ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנָ֔ ה ֲאָנש   ְלָחֶ֤ ש ְ ּו נ  אְמרֶ֗ ם ַוּתַֹֽ ֶכ֒ ּלְ ּון ֵאַלי֘ ּכֻ ְקְרבָ֣ -ַוּת 

נּו ֶאת ר ֶאתָהָאִּ֑ -ָלָּׂ֖ ָבָ֔ נּו֙ ּדָ ֶ֤בּו ֹאָתֹ֨ ֲעֶלה-ֶרץ ְוָיש   ָ֣ר ַנַֽ ֶרְך֙ ֲאש ֶ ֹ֨ ּה -ַהּדֶ ּבָָ֔

ן א ֲאֵליֶהַֽ ָ֥ר ָנֹבָּׂ֖ ים ֲאש ֶ ָ֔ ָער   )שם כ"ב( ...ְוֵאת֙ ֶהַֽ

כל סיפור  -ואני הסכמתי, והם הלכו לתור את הארץ וכו' 

המרגלים, תוך שהוא מספר תוספת שמעולם לא שמענו עליה 

  -לפני כן 

ם תְ -ּגַ י֙ ה  ף ּב  ָ֣ ם ה'ַאּנַ ר ּגַ ְגַלְלֶכָּׂ֖ם ֵלאֹמִּ֑ א-ּב  ָּׂ֖ה ֹלַֽ ַֽם-ַאּתָ א ש ָ )שם  .ָתֹבָ֥

 ל"ז(

כלומר שבגלל חטא המרגלים לא נכנס משה לארץ ולא בגלל 

  -חטא מי מריבה! כבר אז נאמר למשה 

ן ֶַ֤ע ּב  ֻ י-ְיהֹוש  ק ּכ  ֹו ַחזֵָּ֔ ה ֹאתָ֣ ִּּ֑מָ ֹבא ש ָ ָ֣ ּוא יָ יָך הָּׂ֖ ד ְלָפֶנָ֔ ֹעֵמָ֣ ּוא -נּו֙ן ָהַֽ הָּׂ֖

ה ֶאתַיְנח   ּנָ ל-ֶלָ֥ ָרֵאַֽ ש ְ  )שם ל"ח( .י 

ומבלי להתייחס לקושי הזה, אני מבקש להתייחס לקושי 

למה ההפסקה של משה בפרשת מינוי השופטים?  -הפשוט 

אחרי התיאור של הציווי לעזוב את הר סיני היה עליו לכאורה 

לספר מיד על חטא המרגלים. ההצעה של יתרו נאמרה או לפני 

ריה, ובכל מקרה זה לפחות שנה קודם מתן תורה או מיד לאח

 לציווי לעזוב את ההר. זה לא העיתוי הנכון!

איך זה שקופצים שנה אחורה ושנה  -זה קושי בפשט הכתובים 

קדימה בזמן? והשאלה אפילו מתעצמת לאור זאת שרש"י, 

 הפשטן הגדול, איננו מתייחס לכך בכלל בפירושו.

 של מי הרעיון?

נה. כזכור לכולנו, מי שהציע את לזה מצטרפות גם שאלות מש

שרי אלפים, שרי מאות שרי חמישים ושרי  -שיטת מינוי דיינים 

היה יתרו חותן משה, ואילו כאן משה רבנו 'מנכס'  -עשרות 

לעצמו את הרעיון, בלי להזכיר בכלל את יתרו! כך הוא משנה 

גם בחטא המרגלים, שם הוא טוען שהיוזמה הייתה של עם 

אנחנו זוכרים מפרשת שלח, שהקב"ה ציווה ישראל, למרות ש

  -אותו על כך! את זה אמנם מתרץ רש"י 

 ,אני איני מצוה לך ,לדעתך במדבר רבה סוטה לו() שלח לך.

 )רש"י, במדבר, י"ג, א'( .אם תרצה שלח

ובאמת משה אומר אצלנו בפרשה" וייטב בעיני הדבר", ורש"י 

  -ממשיך באותו קו ואומר אצלנו 

)רש"י, דברים א'  בעיני ולא בעיני המקום... הדבר. וייטב בעיני

 כ"ג(
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מה עושה כאן פרשת  -אבל אני חוזר לשאלה העיקרית שלנו 

מינוי הדיינים, שאיננה קשורה לפה מבחינה היסטורית, ולא 

 לפסוקים שבהם הכתוב התחיל, בכניסה לארץ?

מור ורבותי, כמדומני שיש כאן מהפכת עולם בהבנת מושג 

ושג תוכחה במובן הרעיוני העמוק שלו, שאנחנו התוכחה. המ

צריכים ללמוד ולדרוש אותו לקבל שכר, הוא כל כך חשוב. 

ההבדל בין תוכחה לבין המצוות האחרות שאת כולן צריך 

לדרוש ולקבל שכר והזכיר אותן הראי"ה קוק זצ"ל, הוא 

שבתוכחה אנחנו עוסקים כל היום. כולנו מוכיחים את כולנו. 

מר שאין מי שיודע להוגיח אבל בפועל כולנו רק רבי עקיבא א

 מוכיחים כל היום אחרים...

 ה'-קודש ישראל ל

 מהי תוכחה? איך היא אמורה להיראות?

הזכרנו יותר מפעם את דבריו המפורסמים של רבי משה 

  -אלשיך זיע"א על הפסוק 

ָנֶאִּ֑ךָּ  ש ְ ן־י  ץ ּפֶ ֹוַכח ֵלֵ֭ ם ְוֶיֱאָהֶבַֽ , ַאל־ּתָ֣ ָחָכֶ֗  )משלי ט', ח'( .ךָּ הֹוַכָ֥ח ְלְ֝

הבעיה שלי היא עם הלץ. יש  -האלשיך שואל שאלה פשוטה 

לי בעיה עם מה שהוא עשה, אז מה זה יעזור אם אני אוכיח את 

החכם? החכם הוא דווקא איש נחמד. והוא מבאר פירוש אדיר 

מדובר פה על אותו אדם. כאשר  -מבחינה נפשית פסיכולוגית 

בפניך שתי אפשרויות. האחת אתה בא להוכיח מישהו עומדות 

'תקשיב לי, לץ...'.  –היא להתייחס אל האדם כמו לץ 

המשך התוכחה כבר לא חשוב כל כך, כי כבר  -כשפותחים כך 

בפתיחה הזו הוא שונא אותך, וכמים הפנים לפנים, יחס גורר 

יחס, ואתה גם כן גורם כלפיו שנאה ואז אתה אינך יכול 

 –היא לפתוח ולומר לו  להוכיחו. אפשרות שניה להוכיח

'תראה, אתה הרי בחור חכם, וככזה, מה שעשית זה לא 

 מתאים, זה לא קשור אליך'. 

להוכיח על חטא, הכוונה היא להוכיח שזה לא הוא אלא זו 

החטאה. תוכיח אותו על תקן שהוא חכם ואז הוא יאהב אותך 

גם  -וישמע בקולך, "וכמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" 

תאהב אותו, ואז תוכל להגיע לדרגת תוכחה. זה פירוש אתה 

פשוט ונפלא של האשליך הק', שמביא אותי לתובנה בעברית; 

( לבין המילה 'תוכחה'? proofמה הקשר בין המילה 'הוכחה' )

 לענ"ד בעומק מאד מאד. -האם המילים הללו קשורות זו לזו? 

בהפטרה הראשונה מבין הפטרות הפורענות, 'תלתא 

ניתא', הנבואה הראשונה בה מצטווה ירמיהו להתנבא, דפורע

  -אחרי כל ההקדמות של פרק א', היא 

ָ֥י ְדַבר־ ר ה'ַוְיה  י ֵלאֹמַֽ אָת֩ ְבא. ֵאַלָ֥ ָקָר֩ יׇָהֹלְֵּ֡ך ְוַֽ לַ  ְזֵנֹ֨ ר םְירּוש ָ  ֵלאֹמֶ֗

ה ר ּכֶֹּ֚ ְך ֶלְכּתֵֶ֤ךְ  ה' ָאַמָ֣ ִּ֑י  לּוֹלתָ ְך ַאֲהַבָּׂ֖ת ּכְ י  ֶסד ְנעּוַרָ֔ י ָלְך֙ ֶחָ֣ ְרּת   ָזַכֶ֤

ה א ְזרּוָעַֽ ֶאֶָּׂ֖רץ ֹלָ֥ ר ּבְ ְדּבָָ֔ ּמ  ֲחַר֙י ּבַ ָרֵאל֙ לַ  .ַאַֽ ש ְ ֶדש  י  ָּׂ֖ית  ה'ֹקֶ֤ ֵראש  

ה כּ  בּוָאֹתִּ֑ יוׇּתְ מוּ  ל־אְֹכָלָ֣ ה ֶיְאש ָָ֔ א ָרָעֵ֛ ֹבָ֥ )ירמיהו  '.הְנֻאם־ ֲאֵליֶהָּׂ֖ם ּתָ

 '(ג-', א'ב

ורק לאחר מכן מתחילות נבואות החורבן. זה לא מטעמי נימוס 

"הריני מקבל עלי  -שפתחנו בה אלא זו קודם כל התפילה 

. )שכוללת קודם כל גם את אהבת עצמו(מצוות ואהבת לרעך כמוך" 

כלומר הנבואה הראשונה היא "זכרתי לך חסד נעוריך...קדש 

ישראל לה'", ואם תצליח להוכיח לנו שאני קודש לה', אז תבוא 

' אחרי שאני מוכיח לך כמה חכם שאתה, בן של מלך, -ותגיד 

אז איך אתה  -ליות ואבנים טובות, אז תגיד לי שעשוי ממרג

בכלל חוטא? הרי זה בכלל לא אתה, החטא הוא בעצם רק 

במקרה', ועכשיו אני יכול לומר לך את הדברים הקשים ביותר. 

עכשיו אני יכול לבוא ולומר שהחורבן בא בסופו של דבר על 

מנת לבנות ולנטוע. "הוכח לחכם ויאהבך". אבל איך מגיעים 

איך מצליחים לעשות את הפעולה שבה אני מגיע לדיבור  לזה?

 כזה, ואיך זה, כאמור, קשור פרשת מינוי הדיינים?

 רמזים מוזרים

על הפס' הראשון בפרשה, בו מתוארים המקומות המיוחדים 

אומר רש"י  -שאת חלקם אנחנו כלל לא מכירים  -שמונה משה 

 -את הדברים הבאים 

ומנה כאן כל  )ספרי א( כחותלפי שהן דברי תו אלה הדברים.

המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את 

 מפני כבודן של ישראל. הדברים והזכירן ברמז

  -ובואו נראה את הרמזים 

. לא במדבר היו אלא בערבות מואב, ומהו במדבר, במדבר

אלא בשביל מה שהכעיסוהו במדבר, שאמרו מי יתן מותנו 

. בשביל הערבה, שחטאו בבעל פעור הבערב)שמות טז, ג( וגו' 

על מה שהמרו בים סוף  מול סוף.בשטים בערבות מואב. 

)שם יד,  בבואם לים סוף, שאמרו המבלי אין קברים במצרים

וכן בנסעם מתוך הים, שנאמר וימרו על ים בים  יא.(

. בין פארן ובין תפל ולבן, כדאיתא בערכין. ז( ,)תהלים קו סוף

ו על כל המקרא, ולא מצינו מקום אמר רבי יוחנן, חזרנ

ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן 

)במדבר כא,  שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל

. וחצרות. , ועל מה שעשו במדבר פארן ע"י המרגליםה(

במחלוקתו של קרח. דבר אחר, אמר להם, היה לכם ללמוד 

 )ספרי א( לשון הרע ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל

ואתם נדברתם במקום. ודי זהב. הוכיחן על העגל, שעשו 

בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר וכסף הרביתי להם 

 .הושע ב י() וזהב עשו לבעל

איזה רמזים מוזרים. הרבי מליובאויטש זיע"א שואל שאלה על 

גם כאשר אתה עושה 'חידון', צריך להיות איזה הסבר  -רש"י 

רמזים, איזה מפתח כדי שנדע לפרש אותם. איך הגיוני ל

מהמילה"במדבר" אנחנו צריכים לנחש שהכוונה היא על מה 

שהכעיסוהו במדבר?! זו מילה כללית מדי. וגם המילה "ערבה" 

לא היה עדיף לומר "בשיטים"? איך מהמילה הזו 'בערבה' אני  -

צריך לקשר את זה למה שהיה עם בנות מואב ובעל פעור? 

רי זה היה ממש אתמול. יש חטאים שבאמת היו בדור אגב, ה

של יוצאי מצרים לפני כארבעים שנה אבל זה התרחש ממש 

עכשיו, עם דור הצעירים אלו שינחלו את הארץ. גם על רש"י 

הביטוי שאומר רש"י "על מה שעשו במדבר פארן ע"י  -קשה 
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המרגלים" לא ברור. למה הוא לא כותב "חטא המרגלים" 

ן מה המשמעות של "במחלוקתו של קרח"? למה בפשטות? וכ

 לא כתוב "קרח ועדתו"?

הרבי לומד את הפרשה הזו ואמר כאן דבר מדהים שבו נפתח 

את לימודנו, וממנו נצא להבין את עומק איזכור מינוי הדיינים 

שמזכיר כאן משה. הרמזים הללו שמשה מזכיר כאן לא באו 

שבהמשך  לרמוז מה היה החטא של ישראל, והראיה היא

על  -הדברים משה יזכיר אותם במפורש בלי שום רמיזות 

ור שיש. אז מה הם המרגלים, העגל, ובאופן הכי קשה ובר

 הרמזים שיש כאן?

 חיבתן של ישראל

כל חומש פותח בפסוק הראשון שלו, כך על פי רש"י, בחביבותן 

אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם, חזר ומנאן " -של ישראל 

מתוך חיבתן לפניו ", )רש"י שמות א', א'(להודיע חבתן" במיתתן, 

לכל דברות , ")רש"י במדבר, א', א'(מונה אותם כל שעה" 

אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון  ולכל

, אפילו ספר )ויקרא א', א'(" שמלאכי השרת משתמשין בו

-בראשית, עוד לפני שעם ישראל בכלל קיים בעולם, פותח ב

מר רבי יצחק לא נתנה תורה אלא בשביל ישראל שנקראו "א

 . ובספר דברים? איך הוא נפתח?רש"י(שם ב)עי' ראשית" 

כאשר משה מזכיר את המקומות הללו בפסוק הפותח את 

החומש, הוא מזכיר אותם כדי לומר ממה נבעו החטאים הללו, 

 –וכדי להסביר את התנאים והאילוצים שבגללם חטאו ישראל 

של חיבתן של ישראל. משה בעצם מנסה לסנגר על גם כן ב

  -ישראל, משום חביבותן 

"נכון שאמרתם 'מי יתן מותנו' ואתם רוצים מים ואוכל  -במדבר 

 ובשר,  אבל זה בא בעקבות התנאים הקשים שהיו במדבר!". 

"במקום הכי קשה ונמוך, מקום שכולם ערבים בו אלו  -בערבה 

עריות שפושה שם, לכן חטאו לאלו, ערבות מואב, עם הגילוי 

שם ישראל בגלל תנאי המגרש הקשים. אפשר להבין 

 שהשהות שם עם כל הפריצות שהיתה שם גרמה לכך".

רש"י מביא שהם תפלו על המן שהיה לבן, בלי  -בין תופל ולבן 

צבע, בלי טעם, ואמרו "נפשנו קצה בלחם הקלוקל". מבאר 

על ישראל וטוען  הרבי, רש"י רוצה לומר שמשה גם כאן מסנגר

שכאשר אתה אוכל ארבעים שנה את אותו אוכל שאין לו שום 

אז ברור שבסוף  -צבע, אין לו שום טעם, מלח או פלפל, רק לבן 

 יקומו ויגידו "נפשנו קצה בלחם הקלוקל". 

הרמיזות של משה כאן אינן כדי לגלות את התלונה של ישראל 

אומר את  או את חטאם שהרי הם יפורשו בהמשך, אלא משה

זה כי בעצם כוונתו לומר "רבותי, אני מבין את הרקע של 

החטאים שלכם. אני מבין מאיפה אתם באים, את המצוקות 

 -שלכם". וכן הלאה 

אומר על זה רש"י "על ידי המרגלים". והרי  -במדבר פארן 

 -בהמשך הפרשה משה יאמר להם אמירה קשה ומפורשת 

ביתם לעלות... ותרגנו "ובדבר הזה אינכם מאמינים.. ולא א

"הרי באו אליכם עשרת  -באהליכם". אלא שכאן הוא אומר 

גדולי הדור וטענו שיש שם בארץ נפילים, ולא ניתן לעלות וכו'. 

זה ברור שלא אתם חטאתם שם אלא הכל היה 'על ידי 

המרגלים'!. אני חושב על הרקע של החטא, שזה לא היה 

 באשמתכם".

כי  -ות. במחלוקתו של קרח" כך מבאר רש"י גם את "בחצר

הוא אומר 'זה לא הם, זה היה קרח שגרם להסית את כולם 

 בגלל שנאתו הגדולה'. 

והשיא הוא בפירוש של רש"י את המילים "ודי זהב"; 'רבונו של 

עולם עד עכשיו אמרתי שלא הם חטאו אלא המרגלים, קרח 

 וכו', ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון ואמנם לא נעים לי

אבל זה היה בגללך! לא הם ביקשו זהב כשיצאו  -לומר לך 

ממצרים. אתה אמרת "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה 

. לא הם פלטו את המצרים )שמות ג', כ"ב(כלי כסף וכלי זהב" 

מהים ויחד איתם כל כך הרבה זהב. אתה היית זה שהשפעת 

אז מה יעשה הילד ולא יחטא? מה אתה רוצה  -להם רוב זהב 

טש. אבל זו רק הם?!'. איזה ביאור נפלא של הרבי מליובאווימ

  ההתחלה של לימודנו;

 קבלת האחריות של משה

איך מגיע אדם למדרגה כזו שכך הוא מרגיש כלפי הזולת? 

  -מופיע במשנה 

ל ָאָדם ְפֵני ּכָ ַפל רּוַח ּב   )אבות ד' י'( ....... ֶוֱהֵוי ש ְ

להיפגש עם מישהו, האם הדרישה הזו ריאלית? אם אני הולך 

בנאדם מסומם, רוצח, איש קשה, מנוול וכיו"ב ח"ו, אז אני מבין 

שאני צריך לעזור לו, להכיל אותו, להיות אמפטי בפניו, אבל 

האם אני יכול וצריך להיות גם שפל רוח בפניו? עד כמה אני 

  -יכול להיות למטה, ומה בכלל זה ייתן? 

ופתאום לפני כן הוא משה רבנו עומד לדבר על חטא המרגלים 

סוטה כפי שראינו ועובר לדבר על מינוי הדיינים. חטאם של עם 

ּוַבָדָבר ַהֶזה " -ישראל בפרשת המרגלים היה חוסר אמונה 

אבל איך הגענו  )דברים א', ל"ב(ֱאֹלֵהיֶכם"  ה'-ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם בַ 

'החטא שלכם הוא  -לזה? כלב היסה את העם אל משה וטען 

אמינים לנשיאים לגדולי ישראל אבל אינכם מאמינים שאתם מ

במשה שאינו מוציא דבר מפיו שאיננו דבר ה'. משה לא אומר 

דבר מלבו. משה אמת ותורתו אמת, ולכן צריך לקבל את מה 

 -שאומר משה'. והאמת היא שהסיטואציה הייתה קשה מאד 

באים עשרה גדולי הדור, נשיא השבט של כל אחד מאתנו, 

תרחיש של התאבדות קולקטיבית באם ניכנס לארץ ומתארים 

 ואתה צריך להיות דבק במשה? זה ניסיון קשה.

לכן אומר כאן משה רבנו לעם ישראל לפני שהוא מדבר על 

תה שלא האמנתם י'רבותי, נכון, החולשה שלכם הי -המרגלים 

בקב"ה דרכי. אז אני רוצה לומר לכם למה לא האמנתם דרכי, 

ני הייתי זה שהצעתי לכם שרי אלפים, שרי כי א -ממה זה נבע 

מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אני זה שגרם לכם חוסר 

אמונה. בגללי. אתם ראיתם את משה שופט את העם ובאמת 

שמשה יהיה היחיד שישפוט'. כך מפורשות  -זה מה שרציתם 
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'כשאמרתי לכם את זה "הבו לם  –אומר משה לעם ישראל 

ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר  -אנשים חכמים ונבונים 

  -דיברת לעשות", זו היתה האכזבה שלי', אומר משה 

ותענו אותי וגו'. חלטתם את הדבר להנאתכם, היה לכם 

להשיב, רבינו משה, ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך, לא 

ממך שנצטערת עליה, אלא ידעתי מחשבותיכם, שהייתם 

הרבה, אם אין מכירנו  אומרים עכשיו יתמנו עלינו דיינין

)רש"י, שם  .)ספרי יד( אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים

 י"ד(

תמיד הבנו שרש"י בא לספר שמשה מקטר על עם ישראל, 

משה  -אבל כעת נבין שאף פעם לא הבנו בכלל את הפרשה! 

'זה לא יתרו, זה אני. אני הייתי זה שהציע לכם את  –אומר לעם 

ם האלה בגלל הקושי שלי, שאמרתי "איכה מינוי כל הדייני

תכם על פרשת פני שאני מדבר אאז ל ",אשא לבדי טרחכם..

ומקבל על עצמי אחריות! אם לא  -המרגלים אני עוצר לרגע 

הייתם נשארים  -הייתי מציע לכם את הדיינים הללו 

 -בתמימותכם ובפשיטותכם, וכולכם הייתם כמו כלב בן יפונה 

 יו". דבוקים במשה ובאלוק

 אני גרמתי לכם לחטא

הוא  -אנחנו מבינים? משה רבנו בבואו להוכיח את עם ישראל 

מוכיח ראשית את עצמו, בפני מקבל התוכחה. זה דבר לא 

ייאמן ואין זה סתם 'תרגיל פסיכולוגי' שהוא עושה. לכן מיד 

כשהוא מגיע לסיפור המרגלים, הוא אומר "ויטב בעיני הדבר", 

  -ושוב רש"י מביא 

. בעיני ולא בעיני המקום, ואם בעיני משה וייטב בעיני הדבר

היה טוב למה אמרה בתוכחות, משל לאדם שאומר לחבירו 

מכור לי חמורך זה, אמר לו הן, נותנו אתה לי לנסיון, אמר 

לו הן, בהרים וגבעות, אמר לו הן, כיון שראה שאין מעכבו 

מום, כלום, אמר הלוקח בלבו, בטוח הוא זה שלא אמצא בו 

מיד אמר לו טול מעותיך ואיני מנסהו מעתה, אף אני הודיתי 

לדבריכם, שמא תחזרו בכם כשתראו איני מעכב, ואתם לא 

 )שם רש"י, כ"ג( חזרתם בכם.

'אני שאפתי שלא תבדקו את הסחורה, את  -אומר להם משה 

הרכב, את הכניסה לארץ, שהרי משה רבנו אמר וזה מאת ה'' 

שמשה בא בטרוניא על עם ישראל, אבל וגם כאן תמיד הבנו  -

אני הצעתי לכם איזו  -מעתה נבין שאין זה כך. משה בא לומר 

הפרדה חלילה ביניכם לבין משה, ואני מקבל את האחריות של 

זה עלי, ולכן 'גם בי התאנף ה' בגללכם'". איזה דבר מופלא 

 וקשה. 

שתי ההלכות שמשה מציין כאן כאשר הוא מדבר במינוי 

 -"לא תגורו מפני איש", וכאילו הוא אומר -הן, האחת  הדיינים

'ואותם העשרה שאני שלחתי לרגל, האם הם קיימו 'לא תגורו 

הרי מפני חגבים וענקים ונפילים הם פחדו. ועוד  -מפני איש'?' 

דעו את מי אתם ממנים,  -"לא תכירו פנים במשפט"  -אמרתי 

 -וא" להים ה-אבל זה לא הצליח. אמרתי "כי המשפט לא

 והשליחים ששלחנו אמרו "כי חזק הוא ממנו".

בואו נחבר את זה למה שאמרנו קודם, וזה דבר מופלא. איך 

אפשר להגיע למדרגה הכזו? אנחנו לא יכולים כי אנחנו לא 

רוחנית של זה, אבל זה מאד פשוט; זה -במציאות המוסרית

'דרוש וקבל שכר'. כשמשה אומר לעם ישראל "במדבר, 

סוף, בין פארן ובין תופל ולבן וכו'", הוא אומר  בערבה, מול

אתם נפלתם בבנות מדין, אתם נפלתם מיד ביציאתנו  -בעצם 

תגידו, כשהייתם במצרים  -ממצרים בחטאים, בים סוף 

שמונים שנה, אני ישבתי ב'כולל' במדין, בהתבודדות, עם 

הילדים שלי, הרבנית ציפורה בת יתרו הביאה לי ארוחת בוקר 

צהרים, ועכשיו אני חושב שאם הייתי צריך לעבור את  וארוחת

אתם ניסיונות שלכם לא בטוח שהייתי עומד בהם. כשאתם 

אחד מחמישה, אחרי  -עמדתם מול סוף הייתם 'חמושים' 

ואני עמדתי שם עם הילדים  -שמונים ושש שנות שואה איומה 

שלי, אחרי שגדלתי כנסיך אצל פרעה, עבדתי את עבודת ה' 

דת המידות כשרעיתי את הצאן של יתרו בתנאים ואת עבו

מופלאים שהקב"ה נתן לי, אבל כשאני 'נכנס לראש' שלכם 

וחושב על זה, אם הייתי גדל בתנאים שלכם, מי יודע מה היה 

 יוצא ממני?..'.

 ענווה אמיתית

 -זה מה שאומר הפסוק 

ָּׂ֖ר ַעל־ ם ֲאש ֶ ָאָדָ֔ ּכֹל֙ ָהַֽ ד מ  ו ְמֹאִּ֑ ָּׂ֖ה ָעָנָ֣ ָ֥יש  ֹמש ֶ הְוָהא  י ָהֲאָדָמַֽ ֵנָ֥  .ּפְ
 )במדבר י"ב, ג'(

הוא באמת היה הענו מכל האדם. הוא אמר 'כל הכוחות שיש 

לי הם רק בגלל שהקב"ה נתן לי אותם, בתנאים הללו, 

בן לוי. אם הוא היה  -בן קהת  -במציאות הזו, כשאני בן עמרם 

וודאי הוא היה עושה יותר  -נותן את אותם כוחות למישהו אחר 

הרי לכן יש  -סוף'. זה לא שהוא לא מכיר בכח עצמו  ויותר בלי

לו את זכות והיכולת לתת תוכחה, כי הוא מוכיח לי שאני 

מופלא, חכם וגדול. זה הפשט של "הוי שפל רוח בפני כל 

 האדם" .

זו לא תיאוריה או תרגיל פסיכולוגי שבא להציע איזה עצה כזו 

זה  -מלמעלה בהתנשאות, לאדם השפל, למישהו קרימינל 

הכח להגיע לאמפטיה כזו שבלהיכנס למקום של האחר לגמרי 

'באמת באמת אתה  -לגמרי, לבטל את עצמי ולהרגיש ולומר 

 מופלא. אתה בן של מלך. אתה כח שקשה לתפוס אותו'.

קודם שיתפלל, לפני שהוא בכלל נפגש עם היום, יאמר ויקבל 

עך על עצמו "הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לר

אחר כך כשאתם הייתם צריכים  -כמוך". אני הצעתי דיינים 

ולא ידעתם  -להתלבט בין משה רבנו לבין עשרת גדולי ישראל 

"גם בי  -להכריע. אני מקבל על עצמי את מלוא האחריות 

)דברים א', התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שם" 

 .ל"ז(

ה עם אותם כלב בן יפונה הוא זה שמילא אחרי כי הוא הי

"ויהס כלב את  -מרגלים והוא הצליח לצאת מזה לגמרי ולומר 

 .)במדבר י"ג, ל'(אל משה"  -העם 
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תוכחה עוברת דרך המקום שבו אני מכיר אותך ומוכיח לך את 

 גדולתך. 

 אל תוכיח אותו –תוכיח לו 

וכאן בא עוד שלב בנפש, שלב גדול בפסיכולוגיה. כשאומרים 

, כולנו )אבות ב', ד'(תגיע למקומו" "אל תדון את חברך עד ש

מבינים שהפירוש היחיד פה הוא 'אל תדון את חברך לעולם כי 

לעולם לא תגיע למקומו'. ואם בכל זאת יש לך איזה יצר לדון 

את חברך ולשפוט אותו כי זה יצר אנושי, מן חולשה כזו, אז יש 

  -לך רק אפשרות אחת 

ל ָהָאָדם ְלַכף  ן ֶאת ּכָ  )אבות א', ו'( ְזכּות.ֶוֱהֵוי ּדָ

'זה קשה, האדם הוא שיפוטי, הוא עושה תמיד  -ואם תגידו 

השוואות בינו לבין אחרים', בואו נראה את מה שעושה לנו 

'תשווה, אין בעיה, אבל בינך החוטא לביני  -משה כאן בפרשה 

המוכיח'. קודם כל תשים אותנו על אותו קו. מבחינה נפשית 

ה מקום מרומם, אלא אנחנו יושבים אני לא מוכיח אותך מאיז

על אותו קו, באותה מדרגה, ומשם אני אומר לך 'אתה גדול 

ת בזה משמע שיש לך כוחות'. רק מי יממני. אם אתה התנס

  -שיכול לומר לקב"ה 

תְַָֽבתָּ ... ָ֥ר ּכָ ְפְרָךָּׂ֖ ֲאש ֶ ּס  ַֽ א מ  י ָנָ֔ נ  ן ְמֵחָ֣ י  ם־ַאֹ֕  ב( "ל ,ב")שמות ל .ְוא 

ר ְלַאְבָרָה֩ם לְ  ְעּתָ ָלֶה֮ם ְזֹכֵּ֡ ָ֣ ּבַ ש ְ ר נ  יָך ֲאש ֶֹ֨ ל ֲעָבֶדֶ֗ ָרֵאִ֜ ש ְ ק ּוְלי  ְצָחֹ֨ י 

ךְ֒   )שם י"ג( ... ּבָ

'יאבדו משה ואף כמותו', כך אומרים חז"ל, 'ואל יאבד אחד 

. אין אלו סתם מילים יפות של משה )תנחומא ואתחנן ו', א'(מהם' 

כלפי הקב"ה ברגע של סכנת כליה. "אלה הדברים אשר דיבר 

זה הפסוק הפותח את החומש שלנו.  -כל ישראל"  משה אל

כשצריך היה משה להוכיח כל אחד ואחד מישראל, כך הוא היה 

מדבר אליהם. כשצריך היה להוכיח מישהו על שאמר "מי יתן 

'הוא במדבר, הוא לא גדל כמו שאני  -מותנו", היה משה אומר 

גדלתי'. כך הוא אמר לקב"ה כשהוא ביקש להעניש אותו עד 

שמיד אותו, כך הוא אמר לעצמו וכך הוא הוכיח לי. זו המילה לה

 הוכחה. –המרכזית 

פעמים רבות גם כשאתה אומר כבר למישהו כאלו מילים, 

האדם עצמו לא מאמין  -כשאתה מראה כזו אמונה באדם 

שהוא באמת טוב. 'אתה בא לומר לי שחטאתי? אני כבר יודע 

א אני. להוכיח לי את זה'. אבל תוכחה היא להראות לי שזה ל

 שאני משהו אחר, טוב יותר ממה שאני חושב על עצמי.

לפעמים זו באמת הפעם  -יודעים מהי תוכחה של אהבה? 

הראשונה בחיים שמישהו אומר לי באמת שאני שווה משהו. 

 זה דבר פלאי.

 שלא להתלוצץ מבנ"א עוזבי תורה

, יום אב-רעי ואהובי, את הלימוד הזה אנו לומדים ביום ה' מנחם

ההילולא של האר"י הקדוש, ואני מבקש לסיים בפסקה 

ממכתב שכותב בשנת תקמ"ד הרב בעל 'פרי הארץ' זיע"א, ר' 

מנדל מויטבסק, רבו של בעל התניא, שקבור בטבריה. מכתב 

נוראי שבעז"ה נזכה להיכנס עם הדברים הללו לימים הבאים 

נבוא  עלינו לטובה ולתקן את מה שכאשר יתוקן אז ודאי כולנו

  -לגאולה שלמה  

הודא ועוד לקרא באתי להזהירם כי 4ולאפרושי מאיסורא

)ישעיהו  'לוצצו פן יחזקו מוסרותיכםתאל ת'במאמר הכתוב 

עוזבי תורה  ני אדםשלא להתלוצץ מבוהוא  ,ח"ו כ"ח, כ"ב(

 -' ושומרי תורה יתגרו בם'ואם אמר הכתוב בס"פ  ,ח"ו

ומלתא דפשיטא ליה  ...כבר אמרו רז"ל כאן בצדיק גמור כ'

וברור בשכלי בהגלות נגלות אחד הדברים הידועים לי 

 ,סיבת הירידה והשפלות ]היינו ההתלוצצות מעוזבי תורה[שהוא 

]כלומר  שבין כך ובין כך קרואים בנים ]כפי שאמרו חז"ל[והענין 

]זה והוא  הקב"ה קורא להם בנים ואתה בא ומתלוצץ על בניו של הקב"ה?[

מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא  עוזבי תורה[שמתלוצץ על 

וכל השפעות כללות ישראל  ,]כלומר הם הכלל והוא פרטי![ פרטי

וזהו תאמר בתוך עמי אנכי יושב כפירוש  .אין לו חלק עמהם

ולשומע יונעם ותבא עליו שפע ברכה מכנסת  ,הזה"ק

)פרי הארץ מכתבים  .ישראל בגשמי ורוחני ויעל מעלה מעלה

 ב'(

ם כל כך גדולים וכל כך פשוטים, ואיך אומר המסילת הדברי

מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם " -ישרים בהקדמתו? 

. זה מה "אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב

ומלתא דפשיטא ליה וברור " -שאומר פה הרב 'פרי הארץ' 

בשכלי בהגלות נגלות אחד הדברים הידועים לי שהוא סיבת 

 ."והשפלות הירידה

הזה לנו הלוואי ונזכה שכדי שנהפוך כבר את חודש החמישי 

ולכל ישראל לששון ולשמחה, גם יתהפך בנו הענין הגדול 

והפשוט והמופלא הזה. שנזכה כולנו לגאולה שלמה ולישועה 

 שלמה לבנין שלם תכף ומיד ממש במהרה בימינו.
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