
 
 

 ִחנםאהבת   – פרשת דברים 

ה  "  על הפסוק הראשון בפרשה ָרֵאלֵאלֶּ ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ י שהדברים היו  "פירש רש  )א א(  "ַהדְּ

ה    אל ישראלשדווקא  אמר  ו  ב'רבי לוי יצחק מברדיצדייק מכאן    דברי תוכחה. ר ֹמשֶּ ות על דברי תוכחִדבֶּ

ה ה "אבל עם הקב ,עוונות ישראל ר ֹמשֶּ  ישראל. הטובים של עם מעשיהם  עלרק ִדבֶּ

שאמר    זכותנתמנה לשופט בהוא  לא היה צדיק ולא בן צדיק,  אע"פ שש  בזוהר )חלק א רנד( מסופר על גדעון,

ֹכֲחָך זֶּה "  :ה"הקב  אמר לוכך  ווטען כלפי שמים על צרותיהם של ישראל;    דברים טובים על עם ישראל ֵלְך בְּ

ָרֵאל ת ִישְּ ָת אֶּ הֹוַשעְּ ֹכֲחָך זֶּה  : "רבי תנחומאבשם  רש"י    , וכמו שפירש שם)שופטים ו יד(  "וְּ הזכות   בֹכחַ   –בְּ

 !"יימדת סניגוריא על בנַ הזה שלִ 

 

וכיח את ממד על הבמה וושבעירו ומצא שם מגיד שע הכנסתב לבית ' רבי לוי יצחק מברדיצנכנס פעם אחת 

 רבי לוי יצחק פנה  בסיום הדרשה  ובמיוחד על עברות שהם עוברים בין אדם למקום. הקהל בדברים קשים,

הגיע הזמן לזעוק    ב על עוונותיהם כלפי אביהם שבשמים,'אחרי שהוכחת את אנשי ברדיצ"  :ואמר לולמגיד  

עד שיתעוררו רחמיו על   שסובלים בני ישראל בגלות הארוכה,  םוהייסוריעל הצער    שבשמים  נואביכלפי  

 !"עמו

 

ב על כך שהם נכשלים במצוות שבין אדם למקום ובין 'רדיצכשמגיד אחר הוכיח את תושבי ב  , פעם אחרתוב

ריבונו של  "  ב על הבימה, נשא את שתי ידיו כלפי מעלה ואמר:' נעמד רבי לוי יצחק מברדיצ  אדם לחברו,

לכן הוא    ;אין לו כסףו  ן את הבת שלו,הוא צריך לחתֵ :  המגיד שדיבר עכשיו נמצא במצוקה גדולה  עולם,

בתפילתו  יצחק  הוסיף רבי לוי    –  "לכן.  מסתובב ממקום למקום ומוכיח את האנשים כדי שיתנו לו כסף לצדקה

הקב"  – צריך"אתה  הכסף שהוא  כל  את  לו  שיהיה  לו  תדאג  עם    ,ה  על  לקטרג  יפסיק  ואז תראה שהוא 

 !"ישראל

 

 

ָבִרים" :ישראל  מה הוכיח משה את עםעל ו ה ַהדְּ אמרו רבותינו   רע.השון לבק א  ראשי תיבות "הֵאלֶּ "  – "ֵאלֶּ

רובם של האנשים חוטאים בגזל, מיעוטם באיסורי עריות, וכולם נכשלים באבק   במסכת בבא בתרא )קסה.(

 לשון הרע. 

אמרו רבותינו    .בתוך עם ישראל  בכך שהיא גורמת לפירוד ושנאההיא  לשון הרע  הגדולה של עוון    החומרה

שני  אבל מקדש  "  מקדש ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים,ש  במסכת יומא )ט:(

 ותשובתם: "  מפני מה חרב?"  –  שם רבותינו  יםאלוש  –  "במצוות ובגמילות חסדיםושהיו עוסקים בתורה  



 
 

ָתהמפני ש" גילוי עריות   ,עבודה זרה  כנגד שלוש עבירות:  נםללמדך ששקולה שנאת חִ   .נםבו שנאת חִ   ָהיְּ

 . "ושפיכות דמים 

 

 בית המקדש ולגאולת ישראל השלמה. ןלבנייונזכה עוד השנה  , נתחזק כולנו באהבת חינם

 

 


