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 דברים פרק א פסוק א 
 ְ�ֵעֶבר ִיְ�ָרֵאל ָ�ל ֶאל מֶֹ�ה ִ�ֶ�ר ֲאֶ�ר ַהְ�ָבִרי� ֵאֶ�ה
 ֶפל"ֹ �ֵבי� ָ!אָר� ֵ�י� ס�� מ�ל ָ�ֲעָרָבה ַ�ִ�ְדָ�ר ַהַ�ְרֵ��
 :ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצרֹת ְוָלָב�

 י "רש
 כא� ומנה תוכחות דברי שה� לפי * הדברי� אלה
 לפיכ0, בה� המקו� לפני שהכעיסו המקומות כל

 של כבוד� מפני ברמז והזכיר� הדברי� את סת�
  היו, מקצת� הוכיח אילו * ישראל כל אל :ישראל

 ש� היינו אילו, וכ0 מכ0 דבר השיבות� ולא עמר� מב� שומעי� היית� את�, אומרי� שבשוק אלו
 * במדבר :ישיב תשובה לו שיש מי כל כא� כולכ� הרי לה� ואמר כול� כנס� לכ0, אותו משיבי� היינו
 שמות (שאמרו במדבר שהכעיסוהו מה בשביל אלא, במדבר ומהו, מואב בערבות אלא היו במדבר לא
 * סו� מול :מואב בערבות בשטי� פעור בבעל שחטאו הערבה בשביל * בערבה :'וגו מותנו ית� מי) ג טז
 בנסע� וכ�, במצרי� קברי� אי� המבלי) יא יד ש� (שאמרו סו� לי� בבוא� סו� בי� שהמרו מה על

 תפל ובי� פאר� בי� ):א טו (בערכי� כדאיתא, סו� בי� י� על וימרו) ז קו תהלי� (שנאמר, הי� מתו0
 על הוכיח� אלא, ולב� תופל ששמו מקו� מצינו ולא המקרא כל לע חזרנו] י"רשב [יוחנ� רבי אמר * ולב�

 שעשו מה ועל הקלוקל בלח� קצה ונפשנו) ה כא במדבר (שאמרו, לב� שהוא המ� על שתפלו הדברי�
 ללמוד לכ� היה, לה� אמר אחר דבר. קרח של במחלוקתו * וחצרות :המרגלי� ידי על פאר� במדבר
 העגל על הוכיח� * זהב ודי :במקו� נדברת� ואת�, הרע ו�לש בשביל בחצרות למרי� שעשיתי ממה
 :לבעל עשו וזהב לה הרביתי וכס�) י ב הושע (שנאמר, לה� שהיה זהב רוב בשביל שעשו

 
 ב "מסכת ערכין דף טז ע

 קבל ולא הוכיחו, תוכיח הוכח )ט"י ויקרא(: שנאמר? להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מני�
 עליו תשא לא: ל"ת? פניו משתני�' אפי יכול; מקו� מכל, תוכיח: לומר תלמוד? כיחנוויו שיחזור מני�
 א�, תוכחה שמקבל הזה בדור יש א� אני] תמה: ס"הש מסורת[) תמיהני: (טרפו� ר"א, תניא. חטא
 א� תמיהני: עזריה ב� אלעזר רבי אמר. עיני0 מבי� קורה טול לו אמר, עיני0 מבי� קיס� טול לו אמר
 לקה פעמי� שהרבה ואר> שמי� עלי אני מעיד: נורי ב� יוחנ� רבי ואמר. להוכיח שיודע הזה רבדו יש

 שהוספתי שכ� וכל] גמליאל: ס"הש מסורת[) ברבי שמעו� (רב� לפני עליו קובל שהייתי, ידי על עקיבא
 . ויאהב0 לחכ� הוכח ישנא0 פ� ל> תוכח אל )'ט משלי(: שנאמר מה לקיי�, אהבה בו
 

  מהדורא קמא סימן ח -ן " ליקוטי מוהרספר
 ):ְוה�א ַהְפָטַרת ַ�ָ�ת ֲחנ<ָ�ה', ְזַכְרָיה ד('  ְוִהֵ?ה ְמנ�ַרת ָזָהב �<ָ�= ְוג<ָ�= ַעל רֹאָ�= ְוכ�ָרִאיִתי

�ִרי� ְקֶרעְכ>(ִהֵ?ה ָיָקר ְ@?�ֵחי ְונַֹה ] א[A�ֶ (, ֵמִאי� ִיְ�ְרֵאִלי�א ְ�ֵלמ�תִ�י ה�ִ�י ַעל ְיֵדי ְ�ִחיַנת . ת ַהֶחְסר�נ
ְוִח��� ".  ִ!יו ָ�ל ְצָב�B�ְבר�ַח): "ג"ְ"ִהִ�י� ל(ְ�מ� ֶ�ָ�ת�ב , ִנְבָרא ָהע�ָל�, ֶ�ה�א ָהר�ַח ַחִ�י�, ַהְ?ִ�יָמה

". ְ"ַ�ַ�ח ר�ֲח0ָ ִיָ�ֵרא�� �ְתַחֵ�� ְ!ֵני ֲאָדָמה "):ד"ָ�� ק(ְ�מ� ֶ�ָ�ת�ב , ָהע�ָל� ִיְהֶיה ַ@� ֵ�� ִ�ְבִחיַנת ָהר�ַח
ַוִ�ַ!ח C�ְָ!יו ִנְ�ַמת ): "ְ�ֵראִ�ית ב(ְ�מ� ֶ�ָ�ת�ב , ִ�י ִח��ת ָהBָד� ה�א ַהְ?ִ�יָמה, ְוה�א ַ@� ֵ�� ִח��ת ָהBָד�

ִא� ֶ"ְחַסר ַהְ?ִ�יָמה ': �ְכמ� B�ְֶמר� ֲחָכִמי�". ַח ַחִ�י� C�ְָ!יו�ֹל ֲאֶ�ר ִנְ�ַמת ר�): "ָ�� ז(�ְכִתיב , "ַחִ�י�
  :'ֶ"ְחַסר ַהַחִ�י�

ִעAַר ַהִחDָר�� ה�א , �ְכֶ�ֵ�� ִחDָר�� ְ�ֵאיֶזה ָ�ָבר; ִ�י ִעAַר ִח��ת ָ�ל ַהְ�ָבִרי� ה�א ִ�ְבִחיַנת ר�ַח, ִנְמָצא
ַלֲאֶ�ר ָהר�ַח ה�א ַהְמַקֵ�� , ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת ָהר�ַח ַחִ�י� ֶ�ל א�ת� ַהָ�ָבר, ת ֶ�ל א�ת� ַהָ�ָברִ�ְבִחיַנת ַהִח��

ְוַעל ֵ�� . ְ�ַהְינ� ַמֲאִרי0ְ ר�ֵח=, "ֶאֶרC 0ְַ!ִי�"ְוה�א ִ�ְבִחיַנת , ְוָהֲאָנָחה ה�א ֲאִריַכת ַהְ?ִ�יָמה. ַהָ�ָבר
Cְת�ִ�י ִעAַר ַהִחDָר�� ה�א , ִחDָר��ה�א ַמְמִ�י0ְ ר�ַח ַהַחִ�י� ְלַה, ֵ?ַח ַעל ַהִחDָר�� �ַמֲאִרי0ְ ר�ֵח=ְ�ֶ�ִ

 :ְוַעל ֵ�� ַעל ְיֵדי ָהֲאָנָחה ַמְ�ִלי� ַהִחDָר��, ל"ִהְסַ"ְ�ק�ת ָהר�ַח ַחִ�י� ַ�ַ?
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