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ìîòå ììë ,éðàå øîåà éúî àåáé éãéì ÷àåéåðîé 

òâééúäì ìåîòìå ìò éøáã äøåú ,äúàå úéëæù 
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êëì ,äúàù ìåëé òâééúäì ìëá íå÷î íå÷îå ,
éøä êéøùà áåèå êì ,éøäù ø÷éò äøåúä àéä 

äòéâéä ìîòäå ,íðîàå óåñ øáã åúåàù øåçá 
çúôð ìåá úøåúá ä', íåéäëå  äæä àåä ïäëî 
ïééãë úçàá éøòî ìàøùé.   

 

äðäåäðäåäðäåäðäå  åéìñë ùãåç úà ùãçìå êøáì øáë åðéëæ
å ,è"ìòáä íéööåðúîå íéøéàî øáë äøåàä éîé

 äî òåãéå ,äëåðçã ïéîåéîù íéðåøçàä åù÷ä
 øçàî àåìä ,äëåðçã ñðì ììë åëøöåä äîì
 ïîù àöîð àìå ,íéðîùä ìë úà åàîè íéðåéäå

èäøå  ì"éé÷ àåìä ,äøåðîä ú÷ìãä(.æò íéçñô) 
 éìåãâ äæá åãîòå ,øåáéöá äøåúä äàîåèù

 íéðåøçàäà"âîäà"âîäà"âîäà"âîä  'ñá)ïðòø úéæïðòø úéæïðòø úéæïðòø úéæ (øåîà 'øô é"ðôäåé"ðôäåé"ðôäåé"ðôäå 
(:àë úáù), .ãåòå  

  

åååå÷"äøä÷"äøä÷"äøä÷"äøä    ãéçäãéçäãéçäãéçää éùåä éùåä éùåä éùåøøøøí"éí"éí"éí"é    "òéæ"òéæ"òéæ"òéæàààà áéùä,  ô"òàù
 íéðäëä íå÷î ìëî ,øåáéöá äøåúä äàîåèù

øúéä ìò íîöò êåîñì åöø àì éàðåîùç éðá äæ ,
 àìà åöø øåãéäá äìéçúëì äøåðîä úà ÷éìãäì

 ,ììëå ììë íéøúéä íåù àìá ,ìåãâ éëä íåùî
 åøáñùù éåàø ïéà äøåðîä úà ùãçî êåðçì

 ,äøåäèä ïéðòù éôì ,äéåçã äàîåè ìù øúéäá
 äìéçúëì ìù ïôåàá úåéäì êéøö ïëùîä úëåðç

áä ,ìåãâ éëä øåãé úîàá åëæ ïë ìòåù íäì äùòð  
  
  
  
  
  
  
  
  

ìàøùéì íäì øéàî øùà ,äæë ìåãâ ñð  úëùç úà
.úåøåãä ìë óåñ ãò úåìâä  

        
ååååãìãìãìãìåðëøåðëøåðëøåðëø  äæá æåîøä ïéðòä ÷îåòù øîåì ùé

 éðáì äéäù ìåãâä ïåöøä íåùî ÷ø àìù ,àåä
 àìà ,äìéçúëì äøåðîä úà ÷éìãäì éàðåîùç
 àåöîì íçåë ìëá åçøèå åòâééúðå åìîòù äî

öò åëîñ àìå ,øåäè ïîù úçååøä äëìää ìò íî
äøúåä äàîåèù  ìîò íåùî à÷ééã ,øåáéöá

ðç ìù ìåãâä ñð åëæ ,åæ äòéâéå.äëå  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå ð øîà(æè ,ãë éìùî) òáù' ìåôé ÷éãö .'í÷å 
ù àá åðãîììåä íâ÷éãö ìåôéì êéøö  ,íéîòô òáù
 íòô ìëáåäìå õîàúäì òâééúò î" íå÷ì

 ,åãîò ìò áöééúäìåæàå  úéòéáùä äìéôðä øçà
 åçåë ìëá ãåîòì í÷å êéùîî àìà ,ùàééúî åðéà

 úãéîì àåáì íéìåëé åæ êøãáå ,åúìëéå ,úå÷ãöä
 äòéâéå ìîò êåúî ÷øù ,÷éãöä á÷òé úðéçá
 äúòå ,úåøåã éøåãì çöð éðéð÷ úåð÷ì íéìåëé

 ìë ìåëé ,ïîæä øøåòî äàéø÷äùà ìàøùé ùé 
 øøåòúäìá ïéðò ïéáäì ,äæ úà äòéâéä úìòî

 ,äù÷ä äãåáòäå'äëàìîä úà áåäà' øùàëå ,
 ÷æçúäì ìéëùðáäæåð÷ì é"äæòá äëæð , éðééð÷ ú

äãåáòå äøåúá çöð, .ø"éëà  
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  מאמר א' 

 

  :גאות  'דפרק  דבא"רתנ

 דוד בן לימות הרע ביצר ושלא בצער שלא חיים'

 בבית לישב ה"הקב עתיד ,כיצד, הבא ולעולם
 נותן ה"והקב לפניו יושבין עולם וצדיקי שלו המדרש

 ועבדיהם ובנותיהם ובניהם לנשיהם להם
 שורה הקודש ורוח בתיהם צורך ואמהותיהם

 אשפוך כן אחרי והיה )ב- , אג יואל( שנאמר ,עליהם
' וגו ובנותיכם בניכם ונבאו בשר כל על רוחי את
 את אשפוך ההמה בימים והשפחות העבדים על וגם

 קומנה שאננות נשים ), טלב ישעיה( ואומר .רוחי
  '.אמרתי האזנה בוטחות בנות קולי שמענה

  

את ישפוך הקב"ה שזו  יתנבואהבטחה  והנה
צריכה ביאור הקודש על העבדים והשפחות, רוח 
ברוח  נכרייםיש לעבדים ושפחות צורך מה 

 רוח  יוסיף שתתפשט ומה יתן ומה, הקודש
על אותם נכריים גויים גרורים,  אפילו הקודש

ובאמת מפרשי הפשט ביואל שם, ביארו שאין 
הכונה לדרגת רוח הקודש, אלא לרוח ה' רוח 

 לבי"ם.ברד"ק ובמעיי"ש חכמה עצה וגבורה, 
משמעות ואין מקרא יוצא מידי פשוטו,  מ הלואמ"

שהן על בני ישראל, הם ונשיהם היא הכתוב 
ובניהם ובנותיהם, והן על עבדיהם ואמהותיהם 
הנכרים, ישפוך הקב"ה רוח הקודש, ויש להבין 

  מה הענין בזה.

  
הענין נקדים מאמר חז"ל את ליישב  ע"מ

 מטל יםקהאל לך ויתן' סו, ג) (בר"רבמדרש בפרשתן 
, כז (בראשיתש וותיר דגן בוור הארץ ומשמני השמים

 כי )ט, יז זכריה( דכתיב הבחורים אלו 'דגן ורב', כח)
 אלו 'ותירוש', בחורים דגן יפיו ומה טובו מה

'. בתולות ינובב ותירוש )שם( דכתיב, הבתולות
     שדגן היינו  כתובשנמצא  ויש להבין שאע"פ

מה  עדיין תמוהלבתולות,  רומז ותירושבחורים 
השייכות שבין דגן לבחורים, ומה הרמז הנרמז 

  בזה לדרכי העבודה.

 ויאמר' לז)-לו, (כזבהמשך הפרשה כתיב  והנה
 את פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא הכי

 הלא ויאמר ברכתי לקח עתה והנה לקח בכרתי
 גביר הן לעשו ויאמר יצחק ויען .ברכה לי אצלת
 ודגן לעבדים לו נתתי אחיו כל ואת לך שמתיו

'. בני אעשה מה אפוא ולכה סמכתיו שוותיר
 גביר הןוברש"י הביא מאמר חז"ל במדרש '

 עושה והוא היא שביעית זו ברכה - שמתיו לך
 לך תועלת מה לו אמר אלא, ראשונה אותה

 גביר שהרי, הם שלו נכסים תקנה אם, בברכה
'. ויש לתמוה רבו קנה עבד שקנה ומה לך שמתיו

 גביר הן' ואמרעפ"ז מהו שהוסיף יצחק אבינו 
 ודגן לעבדים לו נתתי אחיו כל ואת לך שמתיו
היתה דבריו כוונת '. הלוא עיקר סמכתיו ותירש

שהרי הוא קנוי לעבד  ,לברך את עשיו שאינו יכול
ליעקב אבינו, ומה שקנה עבד קנה רבו, וא"כ סגי 

 לו נתתי אחיו כל ואת לך שמתיו גביר הן' שיאמר
'. ודי בזה, ולמה הוסיף לומר עוד תיבות לעבדים

  '.סמכתיו ותירש ודגן' הללו
  

עלי להזכיר בזה מאמר יקר ששמעתי  חביבו
, שאמר לי משום מהרה"ק הפני מנחם זיע"א

, לבאר הדבר אביו הרה"ק האמרי אמת זיע"א
 בן שמעון רבן' ).(יבע"פ דברי הגמרא בגיטין 

 בשני לרבו לומר העבד יכול אומר גמליאל
'. וביארו לחירות הוציאני או פרנסני או בצורת

בגמרא שם, שאע"פ שקי"ל שיכול הרב לומר 
לעבד עשה עמי ואיני זנך, הני מילי כשהשנים 
כתיקונן, והעבד יכול להתפרנס ע"י שיסובב על 
הפתחים, אבל בשני בצורת, אם אמר הרב לעבד 

ל העבד לומר לרב או עשה עמי ואיני זנך, יכו
פרנסני או הוציאנו לחירות, לפי שבשנת בצורת 
אינו יכול למצוא חיותו כשיחזר על הפתחים, 

  .ז ס"כ ובנו"כ שם)סי' רס(עיי"ש ברש"י ועי' שו"ע יו"ד 

  
כמין  ביאר הרה"ק האמרי אמת זיע"א ועפ"ז

 יצחק ויען', דפרשתן חומר את דברי הכתוב
 אחיו כל ואת לך שמתיו גביר הן לעשו ויאמר
'. תחילת כל דבר הקדים ברכה לעבדים לו נתתי
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שביעית, ואמר לעשיו הן גביר שמתיו לך, וכל 
מה שקנה עבד קנה רבו, ואפילו אם תקנה נכסים 
הכל שלו, ואם תאמר לכשיבואו שנות בצורת 
יהיה לי פתחון פה לומר לו או פרנסני או הוציאני 

 ירושות ודגןלחרות, ע"כ הוסיף ואמר לו '
'. שבירכו ברוב דגן ותירוש, עד אשר לא סמכתיו

יבואו עליו שנת בצורת כלל, וע"כ סיים ואמר 
  '. ודפח"ח.בני אעשה מה אפוא ולכה'
  

בהקדים , באופן נוסף נראה לומר בזה אמנם
שהם  סודות בבחינת הדגן, ובפרט החיטים,כמה י

 רב מר'אאיתא  ).נט (ב"מבגמרא הנה עיקר הדגן, 
 ביתו בתוך בתבואה זהיר אדם יהא לעולם יהודה
 על אלא אדם של ביתו בתוך מצויה מריבה שאין
 גבולך השם (תהלים קמז, יד) שנאמר ,תבואה עסקי
 היינו פפא רב אמר .ישביעך חטים חלב שלום

 ואתי נקיש מכדא שערי כמשלם אינשי דאמרי
 חטים הרואה' ).נז (ברכות'. ועוד איתא בביתא תגרא

 שלום גבולך השם (שם) שנאמר שלום ראה בחלום
שהחיטים הם הבסיס  נמצא'. ישביעך חטים חלב

הבריות שבעות ונפשן אשר לשלום בבית, ש
, נמצא החיטה היא מריבהמקום לאין מרוצה 

ראשית שבח הדגן, הבסיס האיתן שעליו נשען 
  כל הבית.

  

 הרים ועוקר סיני' ).סד (ברכותבגמרא מצינו  עוד
 שהכל ,קודם סיני להו שלחו ,קודם מהם איזה

'. היינו שהחיטים הם עיקר מזון חטיא למרי צריכין
האדם, והכל צריכין להן למזונן ולחיותן, וע"כ 
המשילו את הסיני, הוא הבקי ורגיל בכל התורה, 
לחיטים דייקא, שאף שהן פשוטות בלא הוד 

המזון והדר, בלא סלסול ופאר, מכל מקום עיקר 
וחיות האדם תלויה בו, וכן הסיני, הכל צריכין לו 
לברר שמועתן ולדייק דבריהם, והוא הבסיס 
שעליו יכולים לבנות בנין הסוגיא בעקירת הרים 

  וטחינתן זה בזה.
  

 חיטה שורשי'אמרו  ה"ג) פ"א (תענית בירושלמיו
'. שיש לשורשי החטה אמה חמשים בארץ בוקעין

כוח גדול עד מאד, שהן בוקעין ויורדין לארץ עד 

ל, אחמישים אמה, והרמז בזה, שיסודתן בהררי 
בכוח ובחוזק, לפי שהן היסוד שעליו נשען כל 

הקב"ה את טבעם בכוח  רחיות האדם, וע"כ יצ
, למען תהיה להם עמידה וקיום לזמן וחוזק יתר

  .מרובה
  

ו חז"ל יש לבאר את הדמיון שמשל כל זה "פוע
ימי ואמרו 'דגן אלו הבחורים'. והרמז בזה ש

הם ימי יסוד בנין שנות , הבחוריםהנעורים של 
האדם, ובימי היסוד צריך להקפיד ולהזהר על 
עיקרי היסודות, שיהיה הבסיס חזק ושורשיו 
מעמיקים עד חמישים אמה, הן בענין מידת היסוד 

ה מעולה ויתירה מכל בקדושה טהרה ושמיר
ונות היצה"ר, והן ינסבות להבלי העוה"ז שהתקר

בעסק התוה"ק, לעסוק בעניני סיני, הכל צריכים 
למרי חיטיא, לקנות בקיאות במרחבי ים 
  התלמוד, ולרוות הצמאון בתוה"ק, ירווך בכל עת.

  

"ק המגיד הרהד מתאמרא משמיה והנה
התפילה את לשון  ביארש, מקאז'ניץ זיע"א

הושענא להושענות מסדר  דגן מדלקת', 'הושענא
דגן אלו שנרמז בזה על בחורי ישראל, 'רבא, 

יעזור ויגן  בורא כל עולמיםשומבקשים '. הבחורים
, לשמר את בחורי ישראל שלא תיפול ויושיע

אנא ו נורא אתחזי ד'דליקת היצה"ר בלבבם, 
ולבד מן הזהירות מדליקת  ין פא.)(קידוש '.בישרא

מדלקת', שלא היצה"ר, נרמז בזה גם 'הושענא דגן 
וידלגו על בחינת הבסיס, וימהרו  ידלקו הבחורים

בהתלהבות נעורים לבנות הבנין בלא יסודות 
ראויים, בלא שורשים המעמיקים לחדור לארץ, 

  וח"ו בנין אשר כזה אין לו תקומה.
  

נבוא ליישוב מקראי קודש דפרשתן,  ובזה
ברכה עבורו, השיב ביקש  עשיו הרשעששאחר 

 כל ואת לך שמתיו גביר הן'ע"ה  לו יצחק אבינו
'. וכוונתו כאמור מדברי לעבדים לו נתתי אחיו

לגביר רש"י שמאחר והשים את יעקב אבינו 
ועיל לו שום ברכה, ואדון לעשיו עבדו, שוב לא ת

לפי שעבד שקנה נכסים הכל של רבו, מה שקנה 
עוד כמה הוסיף  יצחק אבינועבד קנה רבו, אך 
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 שוותיר ודגן' , ואמרתיבות מרעידות כגחלי אש

'. כאמור שדגן ותירוש רומז לבחורים סמכתיו
ובתולות ישראל, ואמר יצחק אבינו ע"ה לעשיו 
הרשע, שלבד שכל מה שקנה העבד קנוי לאדון, 
הנה נוסף על זה עוד ברכה עמוקה, 'ודגן ותירוש 
סמכתיו'. שהסמיך ונטע אצל יעקב אבינו את 

והתירוש, את הדור הצעיר הבחורים  הדגן
 ולכה' והבתולות, שהם הבטחת העתיד, ועל כן

הדור  תבידו איש ש'. שמי בני אעשה מה אפוא
הצעיר, את בני הנעורים, הרי שמובטח לו הקיום 

  לעולם ועד.
  

בזה לימוד נורא עבור הדור המבוגר, דור  ויש
והמחנכים, שצריך תדיר לזכור שכל  םההורי

כולם אין בהם שום תועלת ומעלה, אם  הברכות
אין הדור הצעיר נמשך אחר הדור המבוגר, ואם 
אין מתאבקים הצעירים באבק רגלי הזקנים, שאל 

בד ח"ו יכולים לאאביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, 
ואחר כל  את כל הבסיס לקיום עם בני ישראל,

עים לבחינת 'ודגן הברכות כולם אם אין מגי
אזי אין שום ערך לברכות  ו',ותירוש סמכתי

  כולם.
  

נבוא ליישוב הנבואה שהביא אליהו  ובזה
 על רוחי את אשפוך כן אחרי והיההנביא זל"ט, '

 על וגם' וגו ובנותיכם בניכם ונבאו בשר כל
 את אשפוך ההמה בימים והשפחות העבדים

'. וענין שפיכת רוח על כל בני המשפחות רוחי
ואפילו על העבדים והשפחות, יש לומר שנרמז 

י נבזה שתהיה השפעת רוח הקודש על עם ב
ישראל, עד בחינת טופח ע"מ להטפיח, ומתוך 
שיתעלו עם בני ישראל עד שיהיו ראויים לקבל 

תדבוק ועי"ז פני שכינה והשראת רוח הקודש, 
, נמוכותעד הדרגת הכי רוח הקודש ובביתם בהם 

ות ראויים והרמז בזה שצריך לעמול ולהתייגע להי
עכ"פ להשראת השכינה, ולקדש הבתים עד כדי 
שתוכל רוח הקודש להשפיע ולחול אפילו על 

ת, וכאשר עמלים הנשמות הנחותות והשפלו
בענין זה, ומקדשים את בתי ישראל עד דרגת 

ים את ביאת הקדושה הגבוהה ביותר, מחיש
  הגואל וימות המשיח.

  

זה חביב עלי לשוח מעשה נפלא  ובענין
ששמע מאחד שמעתי מאדם נאמן רוח, ש

, רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל להגאוןשנתלווה 
משגיח דישיבת מיר, בעת שנסע לצרכי רפואה 

, ופגש שם את אלאחת מעיירות המרפא באירופ
, ואחר ששוחחו הרה"ק האמרי אמת מגור זיע"א

פעם אחת בקצרה, נתלהב ונתפעל רבי ירוחם 
מאד מן הגערער רבי, ועלה אליו כמה וכמה 
פעמים, והיה חוזר בהתלהבות גדולה על דבריו 
ובהתפעלות הנפש עצומה, כאשר שב רבי ירוחם 
לביתו, ועלה אל היכל ישיבת מיר, נתקבצו אצלו 

שם מבחורי הישיבה, ואחד מן העלטערער'ס 
ל בלעג מוסתר, שמענו שהמשגיח נהפך שא

לגערער חסיד שם בעיירת הנופש, שתק רבי 
ירוחם ולא השיב לדבריו, הוסיף אותו מחוצף 

רוח וכי ותמה וכי מה ראה אצל הגערער רבי?! 
ננער רבי ירוחם משתיקתו  הקודש ראה בו?!

והשיב, בעניני רוח הקודש אין אני מבין ומשיג, 
בירור, שראיתי בו אולם דבר אחד יודע אני ב

בגערער רבי את כל המדריגות והמעלות 
שמנה רבי המביאות לכדי רוח הקודש, אותן 

 לידי מביאה 'תורה (ע"ז כ:)פנחס בן יאיר בברייתא 
 זריזות ,זריזות לידי מביאה זהירות ,זהירות
 ,פרישות לידי מביאה נקיות ,נקיות לידי מביאה

 לידי מביאה טהרה ,טהרה לידי מביאה פרישות
 מביאה ענוה ,ענוה לידי מביאה קדושה ,קדושה

 לידי מביאה חטא יראת ,חטא יראת לידי
 רוח ,הקודש רוח לידי מביאה חסידות ,חסידות
את כל אותן  .המתים' תחיית לידי מביאה הקודש

בכדי להגיע  מעלות נוראות ונשגבות שיש לעמול
 בהרה"ק מגור זיע"אולהשיג רוח הקודש, ראיתי 

  בבירור.
  

בענין רוח הקודש שהזכיר אליהו הנביא  וכך
זל"ט, שחובה על כל אחד אחד לעמול ולהתייגע 
  בכל בחינות המידות דרבי פנחס בן יאיר, להיות 
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עכ"פ ראויים לחול עלינו רוח הקודש, ולקדש את 
הבתים בקדושה עליונה, עד אשר אפילו העבדים 
והשפחות יושפעו מקדושת הבתים, ובזה נזכה 

דל בנים ובני בנים עוסקים בתורה בעזה"י לג
) :מג ברכות(ובמצוות, עד שיקויים בנו מאמר חז"ל 

'. כלבנון טוב ריח שיתנו ישראל בחורי עתידים'
  אכי"ר.

  

  במאמר 

  

תלמידו  רבי חזקיה פלאוט זצ"ל, הגאון
 סבעמח" זצוק"ל החת"ס המובהק של מרנא

 ,מרבו נוראמעשה  סיפר, ליקוטי חבר בן חיים
מרן החת"ס לסגור אטליז של קצב שפעם הורה 

אחד מבני פרשבורג, משום שגבה עדויות בבית 
דינו, שאותו קצב שהיה גבר אלים ורע מעללים, 

האכיל נבילות וטריפות רח"ל לבני העיר, וע"כ  
העבירו ממשרתו, וכעבור איזה זמן הזמין אותו 
הקצב את מרן החת"ס למול את בנו הנולד לו, 

ם במחוז פרשבורג, בביתו שבאחד מן הכפרי
וכיודע מנהגו של החת"ס שלא היה מסרב לקבל 
על עצמו מצות מילה מכל מי שהזמינו, אף אם 
היה הדבר כרוך בטרחה מרובה ובטלטולים 

  לדרך   החת"ס יצא   המיועד   רבים, בבוא היום 
בלווית תלמידו הקרוב אליו, אחר שנסעו 
במרכבתם שעה ארוכה, הבחין התלמיד שאותו 

אחד מעיקולי הדרך, יחד עם הני הקצב אורב ב
י בני בליעל, וכלי משחית והריגה בידם, נבריו

ומתכוונים לשלוח יד בנפש מרן החת"ס, והשכיל 
היה רק אמתלא לבוא והבין שכל ענין המילה 

להביא את מרן החת"ס  , כדיעלילהעליהם ב
תלמיד כה ברשתו ולרוצחו נפש רח"ל, הביט ה

וכה וראה שאין דרך לנטות ימין או שמאל, תיכף 
ומיד סיפר התלמיד הדברים לרבו מרן החת"ס, 
ומרן החת"ס עצם את עיניו בדבקות ולא שעה 

קול בלדברי תלמידו, גם כשהפציר בו וזעק 
הסכנה הקרבה, לא הפסיק מרן החת"ס ש

מדבקותו, והוסיף להתעמק במחשבתו כאילו 
, כאשר הגיעו אשל סוגי הוא נתון בעיצומה

למקום עומדו של אותו הקצב, הניח הלה את כלי 

המשחית מידו, וניגש לעגלת החת"ס ואמר שהוא 
עומד כאן לבקש את מחילת מרן החת"ס, שיש 
לדחות הברית על יום אחר, מאחר ואין התינוק 

החת"ס בקו הבריאות הראויה, ונפרד מאת מרן 
   בשלום, והפליג החת"ס לדרכו.

  

בדרך שאל התלמיד את מרן החת"ס  בהיותם
היאך זה נהפך לבו של אותו רוצח, והלוא עמד 
מוכן וכלי משחית והריגה בידו כי ייחם לבבו, 
ומה ארע לו ששב מרעתו, והשיב מרן החת"ס 

(משלי שהנה שלמה המלך החכם מכל אדם אמר 

'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'.  כז, יט)
ם מרגיש בלבו על האחר, כן היינו כפי מה שהאד

מרגיש האחר עליו, והלוא אותו הקצב, משעה 
, ושנאה זו אלישסלקוהו ממשרתו, חש שנאה עזה 

כלפי אותו הקצב, וכך במשך הזמן  ינכנסה בלב
אחד כלפי השני, כאשר  השנאההלכה והתעצמה 

, פניאת אשר לנתי אל אותו המקום הב תיעהג
תי והתעמק תימה גרם לכך, וישבנתי והבי

 יוהוריד כל שמץ של שנאה שהיה ל במחשבתי
 תיונתעמק תיעל קצב זה, ולא עוד אלא חשב

למצוא סיבות וטעמים לאהוב את אותו הקצב 
אהבה בעצמו  תיבאהבה גמורה, ומתוך שפעל

שלימה וגמורה לאותו הקצב, הנה נהפך גם לבבו 
, ולכך נסתלק יהבה גמורה אלשל אותו הקצב לא

  וניחם מרעתו.

  
 שפתי קדושים(עי'  בספה"קמה שביארו  ומפורסם

ע"פ יסוד נכבד זה, את  ,ועוד) אהרה"ק מליניץ זיע"בשם 
שאמרה  מה)-מד ,כז( ןכפל הלשון האמור בפרשת

אבינו בברחו מפני עשיו רבקה אמנו ליעקב 
וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת '

עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר . אחיך
וגו', ולמה חזר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם 

עד אשר תשוב חמת הכתוב וכפל הדברים, '
'. אך ביאור הענין עד שוב אף אחיך ממך, אחיך

 ,ובירו בכעס עליחסימן יש לו לאדם לדעת אם ש
יבדוק הוא את עצמו אם יש לו כעס על חבירו ש

אות  ,אם ימצא את לבו שלם על חבירו ,אם לאו
אך אם ימצא את  ,בירו שלם עמוחהוא כי גם לב 
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סימן הוא שגם חבירו  ,עצמו בכעס על חבירו

ליעקב אמנו ע"ה זהו שאמרה רבקה , ובכעס עליו
וישבת עמו ימים אחדים עד אשר אבינו ע"ה '
ומהיכן תדע זאת ומי יגלה את  '.יךחאתשוב חמת 

עד שוב אף אחיך ' ,אזניך מתי נח קצפו של עשיו
שכן  ,עד אשר ינוח זעמך שלך על אחיך ,'ממך

אות הוא כי גם אף אחיך  ,משישוב אפך על אחיך
   נסתלק.  עליךהיה ש

  

העולה מזה צריך לעורר כל לב, לידע  הלימודו
אשר מעלת איש ישראל, ולעורר אהבה בלב לכל 

בשם ישראל יכונה, עד אשר תשוב חמת אף 
  לפנים נעורר אהבה בלבות הפנים  וכמים  , אחינו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כל עם בני ישראל אחד לחבירו, וכבר מילתנו 
אמורה כמה פעמים, שלצערנו ולדאבוננו מצויים 
כהיום הזה רבים מעם בני ישראל, שאע"פ שהם 
שומרים תורה ומצוות, מ"מ השקפותיהם 

ומסוכנות מאד, והורו לנו  ודעותיהם מוטעות
גדולי הדור את הדרך נלך בה, בהתרחקות 
והתבדלות מוחלטת מהם ומהמונם, אך יחד עם 
זאת שיש להתרחק מהם במעשים בפועל, יש 

לעורר האהבה  וצריך  לזכור שהם מזרע ישראל 
בלב אליהם, ועי"ז שנרבה אהבת חינם לכל עם 

ה בני ישראל, ישפיע עלינו בורא כל עולמים אהב
וחיבה, וימהר ויחוש לגואלנו ויבנה בית מקדשנו 

  .בב"א ,ותפארתנו
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