
 ד פסוק יא פרק הושע

ֵלי ַחבְּ ֵכם ָאָדם בְּ שְּ ֶיה ַאֲהָבה ַבֲעֹבתֹות ֶאמְּ יֵמי ָלֶהם ָוֶאהְּ רִּ מְּ ֵחיֶהם ַעל ֹעל כִּ ַאט לְּ יל ֵאָליו וְּ  :אֹוכִּ

 ד פסוק יא פרק הושע י"רש

 רחמים במשיכת כלומר בנו את אדם בהם ימשוך אשר רכים בחבלים תמיד מושכם הייתי - אדם בחבלי( ד)

 :יונתן תרגום וכן

 אגרות ראי"ה אגרת נ

 כ' ידידי הנכבד הרב המופלג הנגיד מו"ה דובער מילשטיין נ"י, שלו' וברכה. 

 הגיעני מכתבו היקר. ואשר בעצתי ישאל ע"ד התנהגותו עם בניו, כבר 

 אמרתי לכ"ת בהיותו פה עמנו, ששיטתי היא להתנהג דוקא במדת החסד הגמור 

 בנטיותיהם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם  עם הצעירים, ולומר להם שיש

 אינו כ"א מה שהם סוברים שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה, 

 ובאמת הם הם הנם גופי תורה.

 אגרות ראי"ה אגרת קיג

 כאוב מארץ קולך".  הכן, ידידי, נתקים בימים הללו בקץ החזון "והי

 קדושות הרבה כדי לספר עם הבנים כי אנחנו צריכים להרכין את הרגשותינו ה

 בלשון שהם נזקקים, ועם זה להאמין באמונה שלמה, שאור ד' שורה על כל יחיד 

 אם שגגות גדולות, והם במדרגת -ויחיד מישראל, ושכל הנסיגות לאחור אינן כי

 טועים בדבר מצוה, שחושבים שכך היא החובה המוסרית, שהיא באמת אמתת 

 ב"ה אוהב צדקה ומשפט.  חפץ ד' בעולמו, כי הוא

 ע"כ ידידי, עצתי היא, שבכל האופנים לא יפקיר את בניו ויקרבם כפי היכולת, 

 וסופם בודאי לתשובה, ואם הם רק יתחילו להתעורר לטובה, ישלימו בניהם אחריהם 

 את פעלם לטובה, ורחמי ד' מרובים הם, כי היא נוהג בחסדו כל דור.

 אגרות ראי"ה אגרת שלב

 ו, דעתי כמאז לאחוז בדרך הניחותא וההתקרבות היותר חביבה ע"ד בני

 כי רק בחבלי אהבה ועשות חסד אנו יכולים להמשיך אלינו לב צעירינו, רק בנחת 

 ושלו'. ואין ספק בדבר, שאפילו אם הפעולה קטנה עדיין כעת, ברבות הימים 

 לקדושה ולאמונה ולכל ארחות צדק. תמצא בעזה"י להצמיח פרי תהילה 

 יט, כז פרק משלי

ים ַכַמיִּם ים ַהָפנִּ  :ָלָאָדם ָהָאָדם ֵלב ֵכן ַלָפנִּ

 תרגום שם

 היכנא ליבהון דבני נשא לא דמיין חד לחד: ,היך מיא והיך פרצופי דלא דמיין להדדי חד לחד

 יט פסוק כז פרק משלי י"רש

 :לך מראות הן לתוכן מראה שאתה הפנים הללו - כמים( יט)

 :פנים לו מראה הוא כן אוהבו שחבירו יודע שאדם מה לפי חברו - לאדם האדם לב כן

 מאירי משלי שם



 והם שבמים, פניו צורת כנגד מכוונות בהם בהביטו האדם שפני שהמים כמו והכוונה, האדם, פני -פנים מ"י

 שהיא, כמו פניו צורת להבטתו תכף שימצא שם בהביטו לאדם ידוע והדבר שינוי, שום בלא דומות צורות

 שמתוך לחבירו, ל"ר לאדם, מראה האדם לב כן המים. בתוך ימצא שאותה הצורה לו יתברר עצמו פני ומתוך

 ל"ונ אהבה. של צד בכל וכן כן, חבירו שאף ידע בנאמנות אוהבו הוא שאם חבירו, לב לו יוודע עצמו של לבו

  עלך. דבליביה מה רחמך על דבליבך מה באמרם ל"רז כוונו שלזה

 רק עמל בלא שם צורתו להמציא יכול שהאדם כמים והפירוש לעצמו. -לאדם האדם לב לדעתי, ויש לפרש

 המים כדרך פירשו, אחרים ואף בו, בוחר שהוא מה כל לעשות ברשותו אדם של לבו כן בעלמא, בהבטה

 ויהיה ברשותו. אדם של לבו כן שירצה, צד לאיזה פניו את וליתן שירצה, צד באיזה להגירם יכול שהאדם

 כל להשתדל הערה נסתר, לענין טוב הזה' והפי האדמה. פני כמו פנים יקרא השטחים כי צד לאיזה כמו לפנים

 לפי זמן ברוב או זמן במעט שירצה מה לכל להדריכו בידו לבו כי טבעיו, לקושי יתנצל ולא בשלימות, אדם

  העניינים.

 שנסה באוהב רק לבטוח שלא להזהר הערה והענין הראשון.' כפי לחבירו, -לאדם האדם לב בנגלה, מ"וי

 שהם םאות ואף בהפך, הם ואולי כאוהבים נראים באהבתם, בוגדים אדם בני רוב כי אהבתו. ענין ובחן עניינו

 שאמרו וכמו .אהבתו מהם תשכח בפניו שלא וכשהם ,בפניו כשהם רק לאוהב אהבה סימני יראו לא ,אוהבים

 פניו כשהפך מיד ,בעבורו דבר לעשות חבירו פני האוהב חלה שאם ,כלומר .בעבור בעורף אין :המערב חכמי

 אמר וכן .עליו פניו שחלה מה זוכר שאינו משל ,שם כתוב שיראהו בעבור כתוב בערפו ואין ,צוויו שכח ללכת

 ,לאדם האדם לב כן ,היא גם תעבור עברו שדי ,כנגדו האדם צורת בעמידת תלויה המים שצורת שכמו הנה

 .ראיתיך לא בו וכחש עברו ומדי ,אהבה סימני יראהו לפניו שהוא בעוד

 ויגש פרשת הקדוש החיים אור

 ולזה לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים( ז"כ משלי) אומרו ד"ע אליו ויגש אומרו יתבאר דרש ובדרך

 של דעתו שתתקרב כדי ולחבבו לאהבו אליו ורצונו דעתו והקריב לרחמים עליו יוסף לב להטות יהודה נתחכם

 כי( ה"קכ תהלים) ז"עע יעקב בני יחבבו לא הטבע שמן לצד כן לעשות והוכרח, ופיוסו דבריו לקבל אליו יוסף

 שעה לפי הוצרך לזה, בשרם חמורים בשר אשר לשנוא נפשם וממזג הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא

 .דליביה בתוואני ולהשיבו בלבבו ולהגישו המוטבע להפך

 תשא כי פרשת הקדוש החיים אור

 שכינה פני להקבלת משה עושה שהיה ההכנה שיעור כפי הוא בזה הכוונה. פנים אל פנים' וגו' ה ודבר( יא)

 ואומרו, ישיג הקדושה להשפעת עצמו אדם יכין אשר כפי כי העליונים מפנים ההשגה תהיה שיעור לאותו

 לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים( ז"כ משלי) אומרו דרך על לדרכנו יתבאר, רעהו אל איש ידבר כאשר

 יתבונן כן כמו חבירו לאהוב לבו האדם יכין אשר כפי כי לשנוא אם לאהוב אם בנעלם ישכילו הלבבות כי פירוש

 הוא גם להיות לבו יכין לא אם יאהבהו שלא רעהו אל איש ידבר כאשר אומרו והוא, אותו לאהוב חברו לב

 ובעבודתו' בה ויחשוק יתאוה לבבו אם קונו עם הוא מה אדם יבחין ומעתה, פנים אל פנים' ה דבר כן כמו רעהו

 :אהבו' ה כי סימן זה הנה

 חיים מוולאזין בנוביאורי ר

בירו ולהגדיל חהאדם להמעיט מעלותיו של  דטבע ,ביאור בזה -עה"פ כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

לעורר ולהזכיר מה שבטבע  .הנה ימינו מול שמאלו ושמאלו מול ימינו ,וכשהאדם עומד מול זולתו ,חסרונותיו

הן  ,ואת שמאל חברו ,דהיינו שהוא מקטין וממעיט את מעלות חברו ,דאת ימין זולתו הוא משמאיל ,האדם



אה או רזהו במ ,ויש מקום שבו רואים ברור את הימין ימין ואת השמאל שמאל .הוא מגדילם בימינו ,חסרונותיו

כמים  :וזו כוונת החכם מכל האדם שלמה המע"ה .שהאדם עומד ורואה עצמו פנים אל פנים .במים צלולים

על  -כן לב האדם לאדם ,ששם האדם רואה את עצמו ואת ימינו רואה ימין ושמאלו שמאל ,הפנים לפנים

כמו שהוא רואה במים את פניו איך  ,ולראות בו את ימינו ואת שמאלו כמות שהם ,את זולתו האדם לאהוב

 .שהם

 קדושים פרשת ויקרא שכיר משנה

 לרעך ואהבת במדרש פשט מבעלז אלקי קדוש שלום שר רב דרבינו בשמא היום שמעתי. כמוך לרעך ואהבת

 כן לפנים הפנים כמים[ יט, כז משלי] אמר ה"ע המלך שלמה דהנה רבינו ואמר. לרעך הטפל את[ יח, יט] כמוך

 תאמר ואם, לפנים הפנים כמראה לומר יכול' הי הלא מים דוקא נקט למה קשה ולכאורה. לאדם האדם לב

 אצל עומד כשאדם מפני רק, הצובאות מראות הנשיאים בימי עוד היו הלא מראה היה לא עוד שלמה דבימי

, חברו אצל עצמו יכניע ולא ישפיל שלא לו יגרום וזה, המעלה לאדם עצמו ורואה מעלותיו כל רק רואה מראה

 מוכרח במים עצמו רואה כשאדם אבל, חבירו ובין בינו אמיתית אהבה להיות יכול לא זה באופן וממילא

 יראה חברו נגד עצמו כשישפיל ואז, והכנעה ההשפלה מתוך עצמו דיראה נמצא, תחלה קומתו להשפיל

 לב כן לפנים הפנים כמים ה"וזש. חברו ובין בינו האהבה ישתלם זה ובאופן, חברו של ומעלותיו שלו חסרונות

 עצמו שמשפיל שפלות י"ע וידידות האהבה לבא מוכרח כן, שפלות י"ע הראיה בא מים אצל כמו, לאדם האדם

 את" כמוך לרעך ואהבת" ה"וזש, שפל שהן ד"למ א"פ ן"שי הן רעך תיבת שלאחר שניות אותיות והנה, לחברו

 .ח"ודפח ד"עכ, לרעך הטפל


