
�        
  

  
  בה"י

  קונטרס
  

  

  
  דברי אלוקים חיים

  בלשב"קשזכינו לשמוע 
  ובמלוה מלכה רעוא דרעוין

  ימפ
  

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
    ראהקודש פרשת ת שבב

  
  זיו"ל בשנת תשע"

  
  
  
  

  יו"ל ע"י
  המאור שבתורה מכון

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א



  א            קודש         ב"תשע אהר פרשת      דברות      בה"י

 

  פתיחת השבת

  ד בספה"ק פתח הרב ואמר:ומילה אחר

  

בו החודש שחודש הרחמים והסליחות, ר"ח אלול,  שבת

מתוך זוכים להתקרב אליו ית"ש אנו עם בני ישראל 

ני א'(שעה"פ שה"ש)  מהאריז"ל תאאישכמו תשובה ויראה, 

י ר"ת אלול. לרמוז, כי בחדש אלול, הקב"ה לדודי ודודי ל

, לקרבם בתשובה, דודכ ונעשה להםמתרצה עם ישראל, 

הקירוב הזה וההתרצות ו. 'והוא קרוב לקוראיו בחדש זה

, בלבבות שמחהמעוררת  ,שהקב"ה מתרצה עם בניוהזו 

בן שלא זכה לראות את פני אביו במשך שנה הרי זה כמו ו

תקרב אליו שאביו מהוא זוכה שלימה, וסוף כל סוף 

הוא אע"פ ש ,עד בלי די הוא שש ושמחש, מתרצה עמוו

  .חשבון על כל דבר ועל כל נעלםיודע שאביו יבוא עמו 

  

 )כת"י (פנקס הקבלות ימים נוראים ב הסבא מקלםבכתבי  איתא

בזה"ל 'הימים ימי אלול וימים נוראים נושאים שמחה 

הנה ימי הדין והמשפט ממשמשים  ורעדה, הרעדה היא:

כי באו ימי  ובאים, ומצד שני הרגשת שמחה בימים אלו:

הבראה לחולשת הנפש, והימים האלו מוכשרים הם לתקון 

הנפש ולתשובה, וכמו בחולי הגוף שמח האדם במצאו 

מקום טוב להבראתו לזמן מה, כן הוא צריך להיות בעניני 

  הנפש'.

  

עבודת ה' מתוך שמחה בדייקא היא עבודת  ההו

וסיף שמחה צריכים להועל כן אנו  ,מקהלות החסידים

  הסבא  נשגב  צדיק  מהאי  ק"ו  וללמוד ים אלו, בימ

ולומר שאם בבית  ,מקלם שנמנה על ראשי שיטת המוסר

המוסר דקלם השכילו להבין את ענין השמחה באלול, אנן 

, על כן אנו צריכים להיחלץ חושים הוימה נענה אבתרי

על ההתקרבות אליו ית"ש, ולעובדו מתוך שמחה גדולה, 

 ,יחד עם הרעדהשמחה זו ועל רפואת הנפש, ומתוך 

 ימי ראש השנהאת עבודות ו עבוד את עבודת ימי אלולנ

 ,ובכך נמשיך עלינו שנת שמחה עושר וכבוד ,הבעל"ט

  .אכי"ר
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  טיש ליל שב"ק

איתא במסכת עיר הנדחת המובא בפרשתן,  בעין

'אינן נהרגים עד שיודח רובה'. וכן פסק  (קיא:)סנהדרין 

ובביאור הדבר כתב  ,(ד, ב)דיליה בהלכות ע"ז  הרמב"ם

 ,ויושבי העירדכתיב  -שם רש"י בזה"ל 'עד שיודח רובה 

היינו רובה, לישנא אחרינא: עד  -משמע ישובה של עיר 

  קרי ביה מרובך'. ,מקרבךשיודח רובה, דכתיב 

  

אם שמידה טובה מרובה, ניתן ללמוד בזה ק"ו ל מעתה

הורגים בה אפילו את  רהזבודה עבדו עששל עיר רובה 

הנשים והטף שלא עבדו ע"ז כשיטת הרמב"ם, וצדיקים 

עיר לשבתוכה מפסידים נכסיהם, ק"ו בן בנו של ק"ו 

גזר ם את ותיחהקב"ה ש ,יראים ושלמיםשרוב יושביה 

את כל הרשעים שבתוכה, אף ל וליכו ,דינה לטובה

  ., אכי"רלכתיבה וחתימה טובה

  

(ו, בדברי המשנה במסכת אבות  ענין זהז לרמ ואפשר

  קיסמא פעם אחת הייתי מהלך  בן  יוסי  רבי  'אמר  ט)
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 ,בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום

אמרתי לו מעיר גדולה  ,אמר לי רבי מאיזה מקום אתה

אמר לי רבי רצונך שתדור  ,של חכמים ושל סופרים אני

עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב 

אמרתי לו בני אם אתה נותן לי  ,ואבנים טובות ומרגליות

כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר 

המפרשים מדוע לא ילך ויעשה אלא במקום תורה'. והק' 

ובן שעיר שם מקום תורה, אמנם עפ"י היסוד האמור מ

שרובה יראים ושלמים יש בה מעלה גדולה זו שכל 

תושביה זוכים לכתיבה וחתימה טובה, ועל כן בוודאי 

ראוי לו לכל אדם להשתדל לגור במקום שכזה שרוב אנשי 

מקומו הם אנשים החרדים לדבר ה', ובכך יזכה לכתיבה 

  אכי"ר.   ,וחתימה טובה בגו"ר
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  ג'עודה ס

  הרב ואמר: פתח

דורשים  שים יום קודם החגואש חדש אלול, שלר שבת

עוברת בגו כל השומע והיודע חרדה ורעד  ,בהלכות החג

עומדים למשפט על כל דבר ועל כל כולם שבעוד ל' יום 

על כל ודע כי ' (קהלת יא, ט) וכדברי שלמה המלך , נעלם

 בזוה"ק תאוהנה אי ,'אלה יביאך האלוקים במשפט

דמשבת מתברכין כל ימי השבוע, נמצא א"כ ששבתות 

והם  לימי אלול, הם המשפיעות ברכה ,אלול חודש

דעת את העבודה המוטלת עלינו לעבורנו המורות דרך 

לאורו שימים אלו, נעמוד על ענין אחד מפרשת השבוע ב

ועל ידו נוכל לזכות  ,הבעל"טנוכל לילך בימי השבוע 

  .ביום המשפט

בפרשה של ' וז"ל ,)תרמ"א(בפרשתן  שפת אמתב תאאי

כי הוא ענין  ,צריך כל אדם להכין עצמו למצוה זו ,המסית

נכבד להיות מתפעל האדם להתהפך כרגע לשונא ממש 

ל ומכ .(יג, יט) ההסתה לקיים לא תחמול ולא תכסה דייל ע

 ,שהוא המסית ומדיח ,שזה קאי על היצה"ר וסט"א כןש

יוכל להרוג  ,ואם נעשה האדם שונא ממש ע"י הסתה

כי הרוג תהרגנו ע"י  (שם י)אח"כ  נאמרשו אותו. כמ

ותהרגנו  ,השנאה כנ"ל. הרוג הוא בפרטות מה שמסית לו

 ,ועוד .שע"י נסיון אחד זוכה להתקדש בכל ,הוא לגמרי

 ויד כל העם באחרונה להמיתו,בו בראשונה  הידך תהי

 ,כל ישראל ערבים זה בזה(שבועות לט.)  אי'שו כמ רושפי .(שם)

 ,והורג היצה"ר שבו חדשמה שגובר א כןשל מכ ןכם א

עוד כח להיצה"ר באותו דבר  המזכה לכל ישראל שלא יהי

 ,וזה עצמו צריך להוסיף כח לכל עובד ה' .כמו מקודם

תגבורת שלו יחליש כח היצה"ר נגד  דייל במה שיודע שע

  . עכלה"ק.'כל ישראל כפי הכח של הנסיון

  

ים, מבהילב' חידושים בדבריו הק' חידש  השפ"א

מתגבר האדם ש ,פרטיתהבבחינה  החידוש הראשון הוא

הנה העמידה הזו , והורגו בנסיון אחדאפילו רק על יצרו 

 ,אח"כ להרוג לגמרי את יצרו הרעבנסיון מחזקתו שיוכל 

על ידי עמידה אחת כל זאת ו'זוכה להתקדש בכל', ו

  בנסיון אחד, והוא חידוש מבהיל ונורא.

  

והוא חידוש גדול  הכלל, בבחינת הואהשני  החידוש

הוא  ,שלו פרטיעומד בנסיון אחד יותר, שעל ידי שאדם 

לא , תכלליה בבחינהאת כוחו של היצה"ר בכך מחליש 

והוא מה  ,ישראלאצל כל כלל גם רק אצל עצמו, אלא 
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ויד כל העם  -'ידך תהיה בו בראשונה  (יג, י) שנאמר

על ידי שידך תהיה ביצה"ר בראשונה , ש'נהובאחר

גרום שגם יד כל העם תוכל י אזי על ידי כךלהמיתו, 

וכל זה בא להם  ,לנצחושיוכלו כולם  להיות בו באחרונה

  לבד. של הראשון  מכוחו

  

בבחינת ממש לפי זה שהמתגבר על יצרו הוא  מצא

הרבים נושעים מעול על ידו הרי ש ,'מזכה את הרבים'

גם הם יוכלו להתגבר על יצרם, ובזכותו  ,היצה"ר הקשה

כל ' )ה, יח(אבות משנה בה הנאמרא"כ בוודאי שעליו ו

  .'המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו

  

ראיה לדברי השפ"א שהמסית והמדיח להביא  ישו

המסית והמדיח י כ ,יצר הרעמיירי גם בהאמור בפסוק 

יג, ( שנאמר לעיל 'מקרבך'ובערת הרע נכלל בכלל מצוות 

הוא היצר הרע השוכן בתוך  - ךוכהיינו מת 'מקרבך' ,)ו

  .פתחי הלבמרובץ בין האדם ו

  

ברכה במה דכתיב גם פי דבה"ק אפשר לבאר  ועל

תם את אויביכם ונפלו לפניכם ורדפ'ח) -זבחוקותי (כו, ת פרשב

מאה, ומאה מכם רבבה ורדפו מכם חמשה  .לחרב

ירדופו'. והביא שם רש"י מחז"ל וז"ל 'חמשה מאה, ומאה 

וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה צריך  -מכם רבבה 

, אלא אינו דומה לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו

   '. עיי"ש ,וכו'

  

היצר הרע שנקרא  מרמז עלאויביכם בכל מקום  והה

גם אויביו ישלים ) (בראשית רבה נד, אכמו שנדרש  סתם אויב,

נבין השפ"א, ועל פי דברי זה יצר הרע.  (משלי טז, ז),אתו 

הוא גורם בכך , אזי ודף את יצרו הרעאחד ראדם שכש

וכל זאת  ופו,רבבה ירדמאה, ומאה  יוכלו לרדוףחמשה ש

  .מכוחו של זה שרדף את יצרואך ורק 

  

אין קץ לאשי אנו אומרים 'נעילה בתפילת ש וכשם

כי , לאישי זכויותיואין קץ הגובר על יצרו כך  ',חובותינו

מעתה ואילך כל זכות של כל אדם מישראל שיצליח לגבור 

 לזכותו, ובאמת אין קץ לאישי זכויותיו גם על יצרו תיזקף

  .של הגובר על יצרו

  

שאמרו  צדיקי הדורותר לבאר את מאמר שאפפי זה  ועל

לפי , א'יש ל'רעהו ו'מתנות ל'אביוניםשאלו"ל הוא ר"ת 

היינו שהוא תאב גם התאב לכל דבר, אדם אביון הוא ש

כאשר אדם אחד והנה לכל דבר רע, עבד לתאוותיו, 

 ו הרע, הוא מצילרמישראל מתגבר כארי ומנצח את יצ

אף שתאוותיהם, התאבים להללו האביונים כל בזה את 

הפכם עד שיהיו אביונים לנצח את יצרם, ול הם יוכלו

שיהיו תאבים לכל דבר שבקדושה,  –בבחינת הקדושה 

וזוהי המתנה הטובה ביותר לאביונים, להציאם מבחינת 

האביון בסט"א ולהכניסם לבחינת האביון מסטרא 

, שהמתגבר על יצרו אלולחודש , והיא בחינת דקדושה

ת לאביוני עמך, העניים בדעת באופן מקיים בזה מתנו

  .הכי מהודר

  

 ,שיזכור בשעת נסיון, לבב הקריאה לכל ברמכאן  תצא

הוא זוכה לנצחו  הרע יצרו ון אחד שלו עלנצחשעל ידי 

ממזכי הרבים שאין חטא בא עוד ועוד, והוא גם נעשה 
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 ,שנה טובה ומתוקהל כהיזבוודאי על ידו, ועל ידי זה 

  אכי"ר.
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שומר שבת ' ה"לזב )ב"תשנ( י מחםפבספה"ק  איתא

כל  ):קיח שבת' וע, ב"צ ט"שוח, ח"פי א"פרדר(מחללו מחול לו, איתא 

השומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עוונותיו, כ"ק 

אאז"ל שאל מה עם החטאים הקשים שאין מועילה 

תשובה עליהם, ותירץ שע"י תוספת שבת אפשר לתקנם 

  , עכלה"ק.'ולכפר עליהם אם עשה תשובה
 

שאם רוצים מחילת עוונות גם על העוונות  והייו

  כים לעשות תוספתהקשים שתשובה לבד אינו עוזר, צרי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

האחרון ברגע  השבת אל להכנס שלא על השבת, דהיינו

לא להיות , וכן במוצ"ש אלא להקדים את קדושת השבת

כתינוק הבורח מבית הספר, אלא צריך להמתין כמה ח"ו 

שאנו מזמרים  וכמורגעים קודם צאתו מן השבת, 

דש בזמר כל מקדש 'המאחרים לצאת בזמירות ליל שבת קו

  מן השבת וממהרים לבוא'. 

  

שהוא זמן  אלולחודש שבתות אלו של הפחות בד'  ולכל

ועל ידי זה נזכה , כדאי מאוד להקפיד בזה ,תשובה

, וכדברי חז"ל כל שומר שבת מחללו מחול למחילת עוונות

     ."ראכי ,אפילו מן החטאים הקשים -לו 
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )יזאות  (פרק ב

להם הקב"ה לישראל, אם אתם באים ללמוד  'אמר

דרכי, בואו ולמדו מאנשי דור המדבר שאע"פ שעשו 

את התורה כל ימיהם, כיון שאמרו לפני דבר שלא 

קול ח) -(תהלים כט,  זכהוגן, הפגעתי בהן מיד, לכך נאמר 

ה' חוצב להבות אש. קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' 

אל, ואמר מדבר קדש, חזר הקב"ה לרצות את ישר

להם בני נשבע אני בכסא הכבוד שלי, שאפילו 

תינוק בבית רבו עוסק בתורה לשמי שכרו מונח 

לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה, ואפילו אין 

בידו של אדם אלא דרך ארץ ומקרא בלבד, שכרו 

מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה, ואפילו 

א משכים אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה, אל

ומעריב לבית הכנסת ולבהמ"ד וקורא ק"ש בעבור 

שמי הגדול, שכרו מונח לפני ובלבד שיהא שמור מן 

  העבירה'.

  

על דברים אלו שאמר אליהו הנביא זל"ט  והנה

'בואו ולמדו מאנשי דור המדבר, שאע"פ שעשו את 

התורה כל ימיהם, כיון שאמרו לפני דבר שלא 

רמתים בספה"ק כהוגן, הפגעתי בהן מיד'. כתב 

, ומשום דברים מופלאים ונוראים(אות קד)  צופים

ל "וז .ק"בהדמעט אריכות חביבות הענין נעתיק 

'שבודאי היו חביבים שעשו תורה כל ימיהם, היינו 

(ח"א שנעשה תורה מכל ימיהם, כמו שמובא בזוה"ק 

שלא חסר  (בראשית כד, א),ואברהם זקן בא בימים קכט.) 

יום אחד מהם. ואף על פי כן נענשו תיכף ומיד, כי 

היו  מחמת גודל הטובה והתקרבותם לו יתברך, לא

סובלים שום חסרון משהו, ובחרו מעצמם עונש עולם 

הזה בשמחה רבה ואהבה, כי הבינו היטב שטובה 

גדולה היא לנקות אותם. וזה הכרח לכל בעל תשובה 

לקבל עליו כל היסורים, כי הוא מחולל מפשע רב, 

ובודאי בשמחה גדולה ונוראה ואהבה רבה יקבלם 

מה ששמעתי  במסירות נפש אפילו המיתה. וכו'. וזה

מו"ה שמחה בונם  מכ"ק מרן אדמו"ר מפרשיסחא

זי"ע בליל שבת קודש פרשת שבת תשובה, דיברות 

קודשו מלהבת אש של מעלה בכל כוחותיו הקדושים 

בעמידה, וזה לשונו ממש 'שמעו ואלמדכם דרך 

תשובה, תדעו שלא כן הוא שמבקשים סלח לנו 

ותיכף שאומר הוידוי  ,  והחרטה התשובה   מחמת 

קש גדולות, זה אינו מועיל ולכך אינם זוכים, ואנו מב

אומרים בכל יום שלוש וארבע פעמים בכל יום 

  הוידוי ועם כל זה אין המשיח בא ומי מעכב. 

  

הענין פירוש חטאנו היינו שמכיר שאינו ראוי  אך

והגון לשום טובה, אך ראוי לקבל עונשים ויסורים 

קשים ומקבל באמת עליו כל היסורים שבעולם 

ומוסר את עצמו ונפשו להבורא יתברך, שמה שהוא 

רצונו יתברך ויתעלה יעשה עמו באהבה גמורה ולא 

יעלה בדעתו שיחזור למעלתו, וכאשר יהיה 

במדריגה זו, אז ברצונו יתברך ישלח לו אור חדש 
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לב טהור ברא לי וגו'.  (תהלים נא, יב)ממש, ויקוים בו 

  ין. מחמת שנעשה אין ואפס ומצדיק על עצמו הד

  

 ב יב, יג).-(שמואלבדוד המלך ע"ה שאמר חטאתי  וכן

היינו בלשון אשכנז פארבייא, שבאמת נעשה בי 

חסרון ואין ראוי לי המלוכה בודאי ועוד עונשין 

ויסורים ונעשה אין ואפס. ותיכף באמירה זו חטאתי 

במרירות וקבלת יסורין וצידוק הדין נתקבל 

ות אפילו בתשובה, והקב"ה ראה שאי אפשר לו לחי

שעה אחת ממרירות החטא, שלח דברו על ידי נתן 

גם ה' (שם פסוק יג) הנביא לבשרו שנמחל לו, ואמר 

העביר חטאתך לא תמות. וסיים באופן זה צריך 

להיות הוידוי, ולשון זה הוא ענין הכרה שמכיר 

שנגרע ערכו באמת ומכל שכן שאין ראוי לשום 

  מעלה וחשיבות. וכו'.

  

עשה של תשובה, מעיד אני עלי  הפירוש מצות וזה

שמים וארץ שכל ליל שבת היה בוער בלבבי 

הדברים עד שביום השבת התפללתי ולא הסחתי 

דעתי מאותן הדברים, ואחר התפילה נכנסתי לחדרו 

ושאל מי כאן ואמרו לו שמי, ואמר קרב אלי, ושאל 

אותי מה נעשה עמך היום, כי בכל דף ודף מהתפילה 

וכפל הדברים ופטר אותי  שלי היית אתה עומד,

לילך, והאנשים שהיו אז בלילה כשמעם נמס לבם 

בשפיכות הנפש כמים המוגרים אשר לא יאספו, 

  ובכל זה נתהוה שמחה גדולה עד אין שיעור'.

  

נאה לקרותו רבי, ולשון זה הוא לשון רובה  ולזה

יסובו עלי רביו. (טז, יג) קשת, ומצינו לשון זה באיוב 

רובה קשת. שהרבי כזה הוא ופירש רש"י לשון 

שיכול לירות חצים ובליסטראות לקלע לנפשות 

ולבות השומעים ויקרע סגור לבם הקשה, לטהר 

אותם בתשובה גמורה מנקודת הלב וחיותם ממש, 

(ירמיה לא, ועם כל זה יהיה מתוך שמחה, ומקויים בהם 

  בבכי יבואו וגו'.  ח)

  

 אני על עצמי שעל ידי התורה הזאת דבקה ומעיד

נפשי אחריו, ולא יכולתי להסיח דעתי רגע אחד, 

וכאשר התפללתי תפילת שחרית היו נובעים 

הדברים בעומק לבי ומוחי בכל התפילה, ולבי נפתח 

כמו שאומרים פתח לבי בתורתך, וכו', וכיון שראיתי 

זאת נדבקתי בו באמת ולא חיפשתי עוד רבי אחר, 

 ותיכף אחר החג זכיתי שקיבל אותי לאוהלו של

תורה, שאהיה מגיד לפניו לימודו יומם ולילה, ולא 

היה לי אכסניא רק בחדר שלמד, והיה מזונותי על 

שולחנו כל ימי החורף.,ועתה האיך היה אורו זורח 

  בגדולים וטובים ממני השפל'. עכלה"ק.

  

ים, היסוד הראשון למדים ב' יסודות גדול נמצינו

שעצם התשובה  –ים צופים הוא עפי"ד הרמת

מרירות על אודות החטא מכניסים בלב האדם וה

שמחה, והיסוד השני הוא שעיקר העיקרים של 

  עבודת האיש הישראלי הוא להיות שמור מן החטא, 
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ועל כן אפילו מי שאין בידו לא מקרא ולא משנה, 

אלא הוא רק משכים ומעריב לבית הכנסת ולבהמ"ד 

וקורא ק"ש, כבר שכרו מונח לפניו ית"ש, אם הוא 

  מן העבירה.שמור 

  

בענין היסוד הראשון שעצם המרירות  והנה

והחרטה על החטא מכניסים שמחה בלב האדם, יש 

מקום להעמיק, שלכאורה איך אפשר שמידת 

המרירות ומידת השמחה ילכו יחדיו, ועוד יותר 

תמוה היאך יכולה מרירות הלב לפעול שמחה בליבו 

של אדם, אך הביאור בזה הוא, שכאשר אדם יודע 

בין כי הוא משלים נפשו על ידי מרירות וחרטה על ומ

מעשיו, הנה כי כן עצם הידיעה הזו מכנסת שמחה 

בליבו, כי הוא יודע שנפשו נרפאת על ידי המרירות 

(פנקס את הדבר הסבא מקלם הזו, וכמו שהמשיל 

לחולה שמתרפא על ידי  הקבלות ימים נוראים ב כת"י)

שהוא  רפואות קשות ומרות, שכיון שהוא יודע

  מתרפא בהן הוא באמת שש ושמח. 

  

מצינו מעין ענין זה בפרשתן, בפרשת עיר  ובאמת

'הכה תכה את יושבי העיר  (יג, טז)הנדחת, בה נאמר 

ההוא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה ואת 

'ונתן (פסוק יח) בהמתה לפי חרב'. ואחר ציווי זה נאמר 

ת לך רחמים ורחמך'. והיינו שמידת האכזריו

והרחמים ישמשו יחדיו בעירבוביא בלב ההורגים, 

וביאור עומק הדברים הוא כנ"ל, שההורגים היו 

צריכים להרוג את אנשי עיר הנדחת מתוך רחמים 

שיחושו בליבם על נשמותיהם של החוטאים, כמו 

אב המכה את בנו מתוך רחמים, ברצותו לחנכו 

 ולהדריכו בדרך טובים, לטוב לו כל הימים, וכך היו

צריכים לנהוג באנשי עיר הנדחת להורגם מתוך 

רחמים ולא מתוך אכזריות חלילה, אמנם בוודאי 

שיש צורך להשתמש במידת האכזריות בשביל עצם 

מעשה ההריגה, אבל באמת כל ההרג לא נבע אלא 

  מתוך מידת הרחמים על החוטאים ועל נשמותיהם. 

  

הק' שכתב שם בזה"ל  האוה"חדברי  וידועים

אמר זה כאן, לפי שציוה על עיר הנידחת 'כוונת מ

שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם, מעשה 

הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם, כמו שסיפרו 

לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש 

להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונכרתה מהם 

שורש הרחמים והיו לאכזר, והבחינה עצמה תהיה 

רוצחי עיר הנדחת, לזה אמר להם הבטחה נשרשת ב

שיתן להם ה' רחמים, הגם שהטבע יוליד בהם 

האכזריות, מקור הרחמים ישפיע בהם 'כוח הרחמים' 

מחדש, לבטל כוח האכזריות שנולד בהם מכוח 

המעשה, ואומרו ורחמך, העיר בזה שכל זמן שהאדם 

הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן יתנהג ה' עמו, שאין 

  עכדה"ק. (שבת קנא:)'.אלא לרחמן ה' מרחם 

  

אצל שהיה  ר' ליבל רייך,מפי הרה"ח  ושמעתי

זיע"א כשבא אצלו  הרה"ק רבי אהרן הק' מבעלזא

אביב, ואמר -אדם א' ודיבר עמו על אודות העיר תל

אביב היא עיר הנדחת, -אותו אדם להרה"ק, תל

הרה"ק בשומעו זאת הרכין ראשו, ואחר שיצא הלה 
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אפשר לומר כך על עיר שלמה  אמר הרה"ק היאך

בישראל, והגבאי יצא חוץ, ואמר לאותו אדם שיצעק 

אביב חלילה איננה עיר הנדחת, -מעבר לדלת שתל

והיא עיר קדושה, והרה"ק כששמע את קולו שמח על 

  דבריו. 

  

לא נעלם מעיני הבדולח של הרה"ק  ובוודאי

זיע"א שרוב יושביה של עיר זו היו מחללי שבת 

ך מתוך הרחמים הגדולים שהיה בליבו בפרהסיא, א

על כל עם ישראל, ריחם עליהם ועל נשמותיהם, 

והקפיד שאמרו על עיר זו שהיא עיר הנדחת, ובאמת 

כהיום הזה יש מוסדות תורה רבים בעיר זו, ומי יודע 

  אם אין זה מחמת ובזכות הרה"ק זיע"א. 

  

היסוד השני שלמדנו מפי אליהו הנביא זל"ט,  והנה

עבודה היא להיות שמור מן החטא, ועל כן שעיקר ה

גם מי שרק משכים ומעריב לבית הכנסת, ורק קורא 

קרי"ש שחרית וערבית, כבר שכרו מונח לפניו ית"ש 

כל זמן שהוא שמור מן החטא, נראה לדייק בדבריו 

שאמר 'משכים ומעריב' ולא אמר סתם 'קורא שמע 

שחרית וערבית', שכוונתו היא שרק מי שהוא 

בכל נימי נפשו לתורה ולעבודת ה', והוא  מקושר

משתוקק לעובדו ית"ש, אלא שאין עיתותיו בידיו 

לעסוק בתורת ה', ועל כן הוא לכל הפחות משכים 

ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש, הנה אדם 

שכזה יכול להיות שמור באמת מן העבירה, אך מי 

שאינו משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש, 

מקושר לתורה ולעבודה בתוכיות נפשו, הוא  כי אינו

אינו יכול להיות שמור מן העבירה, כי רק אור 

התורה יכולה לשמור את האדם מן העבירה, וכמו 

'כך הקדוש ברוך (ל:) שאמרו חז"ל במסכת קידושין 

הוא אמר להם לישראל: בני, בראתי יצר הרע 

 -ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה 

אתם נמסרים בידו, וכו', ואם אין אתם עוסקין אין 

  אתם נמסרים בידו'.  -בתורה 

  

מה שאנו מבקשים בחודש הבעל"ט במזמור  וזהו

'שבתי בבית ה' כל ימי חיי',  (כז, ד)לדוד ה' אורי וישעי 

שאדם המשתוקק לישב בבית ה' כל ימי חייו, הנה 

כיוון שנפשו מקושרת לתורה, הוא יוכל להיות שמור 

החטא, אך אדם שאינו משתוקק לישב בבית ה' מן 

כל ימי חייו, הנה אף אם הוא יושב ועוסק בתורה, כל 

זמן שאין נפשו קשורה בתורה, לא יוכל להיות 

משומר מן החטא, ועל כך אנו מבקשים בחודש זה 

שנהיה קשורים לתורה, ומשומרים מן החטא, ואז 

נזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה 

  שמיות וברוחניות, אכי"ר.בג

  

  מאמר ב 

  

ימי הקיץ של שנת תשל"ו, נסעתי עם  בשלהי

כ"ק אא"ז זיע"א לבקר את  הרבי הבית ישראל

הגאון רבי , ואז עלה הרבי גם לביתו של זיע"א

שכבר היה חולה ומוטל  יחזקאל אברמסקי זצ"ל

האדמו"ר רבי מאיר במיטתו, וכן ביקר אצל 
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זצוק"ל, כאשר נכנס הרבי לבית הגאון  מאמשינוב

, התחזק הגאון וישב על מיטתו, הרב אברמסקי זצ"ל

בידיו היה חומש קטן בו הגה, ושאל את הרבי במה 

'על כן אנכי מצוך  (דברים טו, יא)שנאמר במצוות הצדקה 

לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך'. דתיבת 

'לאמר' לכאורה מיותרת, והוי ליה למימר 'על כן 

  אנכי מצוך פתוח תפתח'. 

  

א ושאל אם אומר הרבי הבית ישראל זיע" נענה

לכם ווארט מחסידי'שע רבי תקבלו את הדברים?! 

השיב הרב אברמסקי אם יהיו הדברים ראויים 

אמר לו הרבי הבית  (ובאומרו זאת שחק הרבי),אקבלם, 

רבי מאיר'ל ישראל, בשכנותכם מתגורר 

 רבי יצחק מוורקא, סבו זקינו הרה"ק אמשינובער

ים ק הרבי ר' בונזיע"א אמר בשם רבו הרה"

הגמרא זיע"א לפרש דברי הכתוב עפ"ד  מפשיסחא

'אמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך  (ב"ב ט:)

  מתברך בי"א  -והמפייסו בדברים  ,  ברכות בשש 

  

  

  

  

  

  

  

  

גלגל ברכות'. ומהו אותו פיוס, שאומר לו לעני הנה

הוא שחוזר בעולם, ועוד יבוא היום שאתה עצמך 

ניים, וזוהי תוכל לפתוח את ידך ולחלק מתנת יד לע

אם כן כוונת הכתוב בתיבת לאמר, שהתורה מצווה 

את האדם שיאמר לעני דברי ניחומים ופיוסים, 

שהוא עצמו עוד יפתח את ידו לעניים ואביונים, 

והגאון הרב אברמסקי שמח על הדברים כמוצא 

  שלל רב. 
  

לזכות על ידי למדנו כמה זכויות אפשר  לדרכנו

פייס את חבריו, אמירה רכה אחת, וכאשר אדם מ

הוא ממשיך על עצמו מידה זו במידה כנגד מידה מן 

השמים, שגם הקב"ה יפייסו בכפל כפליים, ועתה 

בימי התשובה והרחמים, שכולנו מחפשים ותרים 

אחר זכויות נוספות שיסנגרו עלינו בבוא יום הדין, 

יש להתחזק בעצה נפלאה זו, לפייס את חברנו 

מונם, ובכך במאם בדעתם ואם העניים והאביונים 

אי"ה נזכה להיכתב ולהיחתם ביום הדין הבא עלינו 

  לטובה, אכי"ר. 
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