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á÷äù êëì äáéñä ומהו  
ìë ìò ìåçîì êë ìë íéîçøä

ù"ואני לא זכיתי למחול לי
ïéãä úãéîá

 àäéù íéáø íéîçø íäéìò êéùîäì åúåëæ íäì äãîò
íäéúåðååò ìë íäì íéìçîð

מתוך (

קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה

ù úåðåéñðå íééù÷ ãéîú åì ùéù äàåø íãà יש  

על ידי

  

השי

  



            

    

    

  ע"זי א מבעלזא"מהרק "הרה
  àìåìéäã àîåéë"à  áà]éùú"æ[  

 

  הצדיקיםמבאר 

ùãåç ùàø úãåòñá , ìëà àìù óàå
äæî ,ìëåàù àø÷ð äéä êà.  

øôéñ íéùîùîä,  ù÷éá íòôù אחד  
äøä" ÷ ùãåç ùàø úãåòñì íéâã
÷úáíéâãá øåñçî äéäù äôå ,å êìä

àöî àìå íéâã ùôçì ùîùîä,  íìåà
äøä"øîàå äðòð ÷  éà ìàøùé âäðî ìòù

 ìàøùé âäðîå øúååì øùôà àåä ìåëàì
ùãåç ùàø úãåòñá íéâã,  øùôà éàå

äæ ìò øúååì.  

ä ùôéçå ãåàî åîöò ùîùî הטריח  
ù ãò íéâã óåñáìàöî, áå ìùé úà

 íéâãäåñéðëäí äøäì"éæ ÷"ò, îà åì ø
äøä" ìåëàì çéìù êúåà äùåò éðà ÷

íéâãä ,ùîùîä øîà,  éúçøèä àìä
 äéäéù êë ìë éîöòéáøì íéâã,  åì äðò

äøä"÷, å ïëàçéìù êúåà äùåò éðà 
íìëåàì. ) êåúî úãåòñø"ç ñùú øééà"ã(  

  ו באב "ט
äøä ìò"øäî ÷" àæìòáî à מסופר  
éæ"ò ,èîù êéà åàø åúåðè÷áù" áàá å

ì áëùð øùàë êìéàå ãòåø àåä ïåùé
úúøî åôåâ ìëå åéìâøå åéãéá , åùùçå

 ïéãñ åìèðå øå÷î ãòåø àåäù íéááåñä
åúåñëì.  

øáãä øùôì åäåìàù , áéùä פעם  
äøä"éæ ÷" ùãåçáù òîù úçà íòôù ò

íéãòåø íéáù íéâãä óà ìåìà , íàå
ïéáäì äðéá íäá ïéàù íéâãä , íä

ìåìà ùãåçá íéãòåø , øá íãà éðàù éðà
àì êéà úòã  øùò äùîçî øáë ãòøà

íéàøåðä íéîéä ìéçúî øáë æàîù áàá ,
 íéëøåò øáë äæ íåéîù íé÷éãö øîàîëå
 øáë ãòåø éðà ïëìå èôùîì úåàñëä úà

èî"áàá å ,äøä úâéøãî äúéä åäæå" ÷
ïè÷ øòð åúåéäá ãåò .) ïîæ íåéñ êåúî

õé÷ä ,ë"òùú áà à"æ(  

  פחד ויראה
äéä  ע"ק רבי שלום משאץ זי"הרה  

 òåãéëãåàî ÷æçå óé÷ú íãà , éúòîùå
îë" ÷åîãàä" íéðåîà éøîåùî øöæ"ì, 

äøä ñðëðù äòùá çëåð äéäù" ÷õàùî 
äøä ìà"éæ àæìòáî ÷"ò,  ãçôá ãîòå

ù ãò ìåãâåéìâøå åéãé åãòø. ) êåúî äåìî

ñùú á÷ò úùøô äëìî"ã(  

  תמימות
åé ìéìá" ñðëðù äòùá çñô è פעם  

äøä"øäî ÷"éæ àæìòáî à" úà êåøòì ò
ì øîàå øãñä ìé"קדש",  äæéà íù äéä

äøäù òîùù èåùô ùéà"ùã÷ øîåà ÷ ,
 ùéã÷ øîåì ìéçúä" יתגדל ויתקדש

äøäå"éæ ÷" äðäðå êééç ò "שמיה רבא
åúåîéîúî.  

ìöà åäùù íéùðà äîëî  ושמעתי  
äøä"÷,  åàøùéðù äøäù íéîòô" ÷

êééçî , àãáåòá úçà íòôåæä  ìéìá
øãñä , íòôåäéðù, çðî ììôúäù úòá ä

דבר  בעליהושע ערנבערג  רביוהגאון 
äìéôú ìòá äéä , òåãéå ל"זצ יהושע

 ïåàâäùæìä äøåúá ãåàî òå÷ù äéä ,
ååúåéäá ùä úøæç òöîàá" õøçàì 

 ïåøàì ùâéðå ãåîòä úà áæò äùåã÷
àøîâ àéöåäå íéøôñ,  äéäù úîçîù

 ãåîòá ãîåòù éøîâì çëù äøåúá òå÷ù
ïàë àöîð éáøäùå äìéôúä ,äøäå" ÷

äøä"÷ , ìààôåøä éøáãì áì íéùú ,
ùåçéî íåù êì ïéàå íìùå àéøá äúà ,

 êúåà ø÷áì àåáì íãà íåùì ïéà ïëìå
ììë äìåç êðéà éë.  

÷ äøä" ïééãò äìä éë ùéâøä אולם  
 äæì íéëñäì ïééãò íìù åáéì ïéàå âàåã

éøîâì àéøá àåäù ,äøä åì øîàå"÷ , íà
 ÷åãáéù ìåãâ àôåøì àð êì äöåø äúà

êúåà , ùéàä êìä ÷ãáå ìåãâ àôåøì
 øîàù ïåùì åúåàá ùîî åì øîàå åúåà

äøä"÷ , íìùå àéøá åäðäå íåìë åì ïéàù
íãàä ãçàë.  

ùéàä åì , øîà éðåìô àôåø àìä אמר  
úåéìëá íéðáà éì ùéù éì , åì øîà

àôåøä , êúåà ÷ãáù àôåø åúåà àåää
 äàåôøá ïéáî åðéàå øìãðñ íà éë åðéà

åéøáãì ùåùçì êéøö êðéàå ,ðàå øîåà é
 êúéáì êìå ÷æçå àéøá äúàù êì

íåìùì .äøäå" çåøá úàæ ìë äàø ÷
 åëøá ïëìå ùåã÷ä íåé éðôì ãåò åùã÷

ùåã÷ä íåéá úåðòúäì ìëåéù , øçà ïëå
íåìë åì øñç ïéàù åì øîà êë .) êåúî

ïîæä íåéñ ,ë"òùú áà à"ç( 

  שמירת הדיבור
äøäù"øäî ÷"éæ àæìòáî à" ò ידוע  

 àåø÷ì åëøã äéä éøîåù íðéàù íéãåäé
åú"çø î"ì,  íùá"צדיקים ישרים" ] êîòå

íé÷éãö íìåë ,íéøùé íé÷éãö íä åìéàå...[  íòôå
 øãù úòá äéääøä"÷  àìå íéìùåøéá

 äéäúåòî ìîùçä úà íìùì,  íãà àáå
 åðîî åù÷éáå ìîùçä úà ÷úðì ãçà

áåçä úà åì åîìùéå ÷úðé àìù,  àåä êà
úéðå åîò åçëååúðù óà íéëñä àì úà ÷

ìîùçä ,ïëî øçàìå  åîìéùå óñë åàéáä
áåçä úà.  

äøäì ãçà"éæ ÷" øîàå ò ונכנס  
 íéòåøâ øúåé íä íéìùåøéá íéòùøäù

áéáà ìú ìù íéòùøäî ,äøä" åòîåùá ÷
øîà, ç"å ,êë íéøáãî ïéà,  øîåì ùéå

 øçà ïôåàá"ä'íéøùé íé÷éãö' 
øòôøàù ìñéáà íä íéìùåøéî, 

äî'íéøùé íé÷éãö' áéáà ìú ìù...  

ד מבעלזא "ק מהרי"הרהåéáàù  ונודע  
åéìò øîà,  åéô øåîùì õôçù éîù ע"זי

 åéðéòåì ìëåéîìå ãåðîî úàæ , äéä àìå
éãåäé ìò òø øáã åéôî àéöåäì ìåëé .

) êåúîñùú åìñë ùãåç ùàø úãåòñ"â(  

  דביקות
ù íéîòô äîëäøä" ÷ äéä אירע  

 äéäå êòìèéåå÷ä úàéø÷ úòùá íðîðúî
ã ìù ïéðò äæáúå÷éá,  äùà äñðëð íòôå

òí ìòèéåå÷ , éàáâäåäøä" çø ' íåìù
æ ìâåô" àø÷ ì úàìòèéåå÷ä, å åì äøîà

 äøáòù íòôù äùàäùë íò éúñðëð
íðîðî éáøä äéä ìòèéåå÷ä, å ïëà

éúòùåð,  íðîðé äúò íâù äúù÷á ïëìå
éáøä. ) êåúîøô äëìî äåìîúù  åøúé

ñùú"ä(  

øîà  ל"פרעשבורג זצוקד "גאבק "הגה  
úééåìäá ìù åäøä"÷ éæ àæìòáî"ù ò äæ

 áø ïîæ øáë íìåòá øáë àöîð åðéàù
äæä. ) êåúîñùú éçéå úùøô äëìî äåìî"â(  

  מנהג ישראל
íéâã ìåëàì ãåàî ãéô÷ä  ע"ק זי"הרה  

ééçäæî äðäðå ê. ) êåúî úùøô äëìî äåìî

ñùú äøù ééç"â(  

  מסירות נפש
ìò óàå åéðéò øåàî ùìçð åéîé  בסוף  

 íéðîæá äøåúá àåø÷ì õîàúð ïë éô
äîéîé íéîéî ùãå÷á åëøãë íéîééåñî .

åéá äøåúá àø÷ùë íòô" äàø úåòåáù è
 àåäù êë ìò íéàìôúîä åìàë ùéù
 óà ìò äøåúá àåø÷ì êë ìë õîàúî

ìçðùåúééàø äù ,øîàå äðòð , åéáàù
÷ä ' íùá øîåà äéäספר חסידים 

 åà áåè äùòîá âäåð íãàä øùàëù
 íâ åîéé÷ì õîàúî àåäå áåè âäðîá

éùå÷á åì äìåò øáãäù äòùá , אזי
בזכות זה יהיה לו סייעתא דשמיא 
שיוכל לקיימו תמיד ולא יצטרך לבטלו 

àåø÷ì õîàúî àåä ïë ìòå , לעולם
 úåðùì àìù äøåúá âäåð äéäù åâäðî

äðä ãò .)ïîæä íåéñ êåúî ,ë"òùú áà à"ç( 

  יסורים באהבה
ìòá äéä  ע"א מבעלזא זי"ק מהר"הרה  

ìåãâ íéøåñé , äæ ìò äðòð íéîòô äîëå
íéàìôåî úåðåùì , úàù øîà íéîòôì

 àìà ìçàî åðéà åì ùéù íéøåñéä
øúåéá íéìåãâä ìàøùé éàðåùì.  

 øîàå úçà ,åì ùéù íéøåñéäùופעם  
 ãáìî íìåòá íãà íåùì ìçàî åðéà

òùøä ïîäì , äéä åéøåñé ìë óà ìòå
ä úà ãáåò ' ïéàì äîåöò äçîùá

øåòéù , íé÷åìà êàìî äéä àåä éøäå
äâùä íåù åðì ïéàù .  

ïåùì  "והיה"åñôá úàæ æîøì÷  ויש  
äçîù ,æç åøîàãë" ì)á"áî ø ,â(  ïéà

äçîù ïåùì àìà äéäå , øùàë óà" עקב
ïåùì  "פטים האלהתשמעון את המש

çø íéøåñé"ì , äéäú øùàë óàù
ç íéøåñé êåúî íëúãåáò"å , úàæ ìë íò

ä úà åãáòú 'ááì áåèáå äçîùá .  

, åîöò éôìë ÷ø äéä úàæ ìë ואמנם  
 ÷ø ãéîú êéùîî äéä íéøçàì ìáà
 íéàéøá íìåë åéäéù íéãñçå íéîçø

áåè ìë íäì øñçé àìå íéîìùå , äéäå
 áåúëä æîøá øîåà)éùàøáà ú ,à (

בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
úåàéøá ïåùìî àåä . åäæå' ברא'ã, הארץ

úåéäì êéøö äðåùàøáå ùàøá  "בראשית"
äðúéà úåàéøáá , êëì íòèäå "ברא"

 ïëù"אלקים" ä úà ãåáòì êéøöù '" את
ïäå  "ואת הארץ"úåéðçåøá ïä " השמים

úåéîùâá ,ä úà ãåáòì éãëáå ' úåéîùâá
êéøö úåéðçåøáå  íéðúéàå íéàéøá úåéäì

úåîéìùä úéìëúá .)ïîæä íåéñ êåúî ,ë" à

òùú áà"ç( 

  צדיק גוזר
íìåòî øæç àì íé÷éãö ìù  דיבור  

í÷éø ,á÷äå øæåâ ÷éãöå"íéé÷î ä ,
 íé÷éãöä éøáã íéé÷úð äáøä íéîòôå

éæ" àìù óàå äæî ììë åøëæ àìù óà ò
äæì ììë åðååëúð ,ù åîëåî íãàù øôåñ

äøä ìà àá ãçà" ÷øäî" àæìòáî à
éæ"äñðøô åì ïéàù ìèéåå÷ áúëå ò ,

äøäù øîà ùãå÷ä ïî åúàöáå" ÷ äøåä
çåúôì åì íéçøô úåðç , éàáâäåäøä" ç

ø 'æ ìâéåô íåìù" àìù ïòèå íù ãîò ì
äøäî òîù"ïë ÷ , òîùù ïòè äìäå
êë øåøéáá ,å ïëà úåðç çúôå äùò êë

ìåãâ øéùò äùòðå íéçøô .) êåúî éàöåî

ðùú äéìãâ íåö"ç(  

  אמונה שלימה
ãçà ñðëð äîçìîä øçàù  מסופר  

äøä ìà"éæ àæìòáî ÷" ïðåàúäå ò
 úå÷éôñ éðéî ìë åì ùéù åéðôì

çø äðåîàá úåìàùå"ì ,äøä ïòéå" ÷
ùø ïåùì úà åéðôì àø÷éå"÷ä é '

åñôä ìò íéèôåù úùøôá ÷)çé íéøáã ,

âé ("אלוקיך' תמים תהיה עם ה ,
התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא 
תחקור אחר העתידות אלא כל מה 

øôéñå  ".שיבוא עליך קבל בתמימות
 åéðôì àø÷ù òâø åúåàîù ùéàä

äøä"ùø éøáã úà ÷"÷ä é ,' åðîî åøñ
åéä àìë úå÷éôñäå úåéùå÷ä ìë ,

 ìù íéàìôð úåçåë åùôðá ìáé÷å
å äðåîàéùäá úåîéîúå ïåçèá"ú ,

÷ä åéøåáéãáù 'ùø éøáã úà àø÷ù" é
åðåùìá , äðåîàá åúåà ÷æçì ìòô øáë

øáã íåù óéñåäì éìá äîéìù .) êåúî

ïîæä íåéñ ,ë"òùú áà à"ç( 

  שמירה מן השמים
úåáø íéîòô , äî ל"שמעתי מאבי ז  

 úðùá åôøåç éîéá àãáåò éåä äéãéãáù
ùú"äøä çøáù úòá ã" àæìòáî ÷
éæ"ò äéøâðåäî ,æ éáàå" ãøôéäì äöø ì

äøäî"íå÷îä ïî åúàéöé éðôì ÷ ,
 ñðëéäì åìëé àì øáë òéâäù ãò íìåà

ùãå÷ä ìà , ãåîòéù åúòãá áùçå
äøä úà úåçôä ìëì äàøéå õåçá" ÷

êøãì åúàöá , ãçé ïéúîäå õåçá ãîòå
 éðô úà úåàøì íéáø íéùðà íò

ùãå÷ä , äøòñ çåø äöøô òúôì íðîà
ùà ãåàî ãò äæò úåéäì øåëæ àì ø

 íéãîåòä ìë åöìàðù ãò íìåòî úàæë
íå÷îäî ñåðì íù , øáãä êùîð êëå

äøä òñðù øçàì ãò úå÷ã íéøùò" ÷
íùî , äøòñ çåøäù íìåë åðéáä æàå

 éãë íéîùä ïî ãçåéîá äàá úàæä
äøä úàöá íù åäùé àìù" ÷] úîçî

úåëìîä úîéà[ , êøãá íúåéäáù òåãéå
äðëñ íå÷îá åøöòð , íéòùøäåîé" ù

ùåøô ïðò íà éë íåìë åàø àì .) êåúî

õ÷î úùøô äëìî äåìî òùú"æ(  

  ממשיך רפואה
ùåã÷ä íåé éðôì úçà íòôù  מסופר  

 éðôì åîöò øéëæäì åäã ïàî çìù
äøä"÷ ,äøä åúåà êøáéå" ìëåéù ÷

éùå÷ àìáå úåì÷á íåéä ìë úåðòúäì ,
 éøäù íéîåúçå íéîåúñ íéøáãä åéäå

ì äîå íìùå àéøá íãà äéä äëøáìå å
åæ.  

úòá ùåã÷ä íåéä òéâäá  ויהי  
 ìù äòéøëä" íéòøåë åðçðàå

íéååçúùîå" , äùìåç òúôì åúôèç
ãåàî íéìåãâ íéøåñé íò äàøåð , àöéå

îäéáî"ãåøùì ìâåñî åðéàù ùç éë ã ,
åáöî ÷åãáéù àôåø íùì å÷éòæä ãéîå ,

 íéøåñéäå äùìåçäù øîàå àôåøä àáå
úåéìëá íéðáà åì ùéù úîçî íä, 

ì íéàøåð íéøåñé íäù"ò , ùàøáå
 úà ÷éñôäì àåä áééåçî äðåùàøáå

úåúùìå ìåëàìå íåöä , øëæð äìä êà
äøä éøáãá"äåé ìë íåöì ìëåéù ÷" ÷

ìåëàì ïôåà íåùá äöø àìå .  

÷ äåé"äøä êøòù úòá ÷" úà במוצאי  
 àåää ùéàä ùâéð øåäèä åðçìåù

äøä éðôì åîöò øéëæäì"÷.  åéìà øîàéå



  
  

  

   

    

    

 éúéàø והוסיף ואמר שכשילמד ספרי , השיב לו שילמד אז ספר מוסר, מאחד מהגדולים שנשאל על ידי אדם שאמר שאין לו פנאי ללמוד ביום כי אם חמש דקות ומסתפק הוא במה ילמד אז
  .ללימוד ויוכל ללמוד לימודים אחרים גם כן וממילא יראה שיש לו עוד זמן שיכול לנצל אותם, מוסר ישתנה כבר מהלך המחשבה שלו

  åäæå לזה , ולכל דבר בעולם הוא מוצא זמן ורק את הרביע שעה או עשרים דקות או מחצית השעה בשביל הספר מוסר, מעשה יצר שדוקא דבר שהוא תועלת גדולה כל כך לאדם ימנע ממנה
האבן א [בשר ובכדי שיוכל האדם להפוך את לבבו ללב , ואמרו צדיקים שבזמנינו היום ליבו של אדם אטום כל כך כלב אבן. אחר והוא דוחה זאת בכל מיני תירוצים שונים לזמן, אינו מוצא זמן
  )òùú ïåéñ ùãåç ùàø úãåòñ êåúî"æ(. הוא להגות בספרי מוסר מידי יוםמחויב , ]יידישע הארץ

 íåé ìëá øñåî øôñ ãåîéì òåá÷ì א"ר שליט"ר עט"ק מרן אדמו"כ÷øñåî øôñ ãåîéì éðéðò , éøáãë ìù åùã :החזק במוסר אל תרף

          íéøöî ."ואם סלח יש כאן אעברה נא אין כאן" .
   )אפריון(

  בן נח כישראל או כהיה דינם  םא

כל עבירות  .)øîåì ,æç åøîà äðäã" ì)ãò ïéøãäðñ אפשר  
חוץ , שבתורה אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג

מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים שעל זה 
ô" éãåñé úåëìäî ä( ם"הרמבñôå÷ . צריך מסירות נפש

ä äøåúä"ã(  à÷ååãã ישראל ìò åùôð øåñîì äååöî
åìà äùìù ,ììë åùôð úà øåñîì éàùø åðéà éøëð ìáà .  

åáúë íéø÷çîä ,ù ñðëéì äùî äëæ àì êëì והנה  
åñô òøæî äéäù íåùî õøàì ãáëåé úà íøîò àùðù ì

äæ øáã øåñàì äøåúä äãéúòù åúãåã .  

בשעה שחטאו ישראל " )ùøãîá)åîù"ãî ø ,ã  ואיתא  
עשרת  אם עברו על, ה"ע וניבבעגל אמר משה ר

סלח נא בשביל עשרה נסיונות שנתנסה בהם , הדברות
  . "ה"אברהם אבינו ע

äù÷ , ñðëéì åîöò úà íäøáà øñî êéàä ולכאורה  
ùàä ïùáëì ,äéä àä äøåú ïúî íãå÷ äæ , åì øúåä àìå

äøæ äãåáò ìò ùôð øåñîì . øîåì êéøö êçøë ìòù àìà
 íäì äéä äøåú ïúî íãå÷ óàãדין ישראל , äéä ïëìå

äøæ äãåáò àèç ìò ùôð øåñîì áéåçî .  

 "אם אעברה נא יש כאן"ùøãîä øéôù éúà ä ובז  
úàæ ïëúé êéà äøåàëìå ,àåä ìåñô òøæî àä , êéøö ÷ø

 øîåìùíãå÷  ïéã íäì äéä äøåú ïúîבן נח , ïéà ïëìå
íâôì áùçð äæ , ïë íàå"סלח נא אין כאן" ù íòèä ìë

 äñðúðù úåðåéñðä øåáòá àåä ìâòä àèç íäì çìñðù
åðéáà íäøáà ,å ïéã åì äéä íàבן נח , øåñîì åì äéä àì

äøæ äãåáò àèç ìò ùôð , úàæ áéùçäì øùôà éàå
ìâòä àèç ìçîé äæ øåáòáù ."יש כאן  ואם סלח

  ) ם שיק"מהר(. "אעברה נא אין כאן

   לא ויעקב אבינו היה במתן תורה א םא

 ,"ויחן שם ישראל נגד ההר" )øîàð)èé úåîù ,á  בפסוק  
åùðé  íéùåøéôùé  áåúë òåãî äæá"ïçéå "ãéçé ïåùìá .
 .ב. כאיש אחד בלב אחדíù åéä ìàøùé ìëù  .א

 ìò äðååëäùישראל סבא íù äéä íâù .  

אנכי " ÷äáø ùøãîá àúéà)âî àùú éë ,å (òì äôñå  נהוה  
ãéçé ïåùìá øîàð êëìã , ïåçúô ïúéì éãë ,"אלוקיך' ה

 àéøåâðñ ãîìì åðáø äùîì äôøîåìå ìàøùé ìò : éì
íäì àìå úéåö .-  äæ øáã ìáààåä ùåøéôäì ÷ø ויחן 'ש

àáñ ìàøùé ìò éà , ùåøéôä éôì ìáà÷ 'שם ישראל
ù"ïçéå "ìàøùé úåãçà ìò éà÷ , íâ øîåì øùôà ïàë

ãçà ùéàë æà åéäù éôì ãéçé ïåùìá øîàð êëìù .  

ùøãîá àúéà) àîåçðúå ïàë( ùëùä äùî ïðçú  והנה  
éùäì åðáø"ú, úåáéñ éðéî ìëá åäçã , øîà íéøáãä ïéá

åì ,÷ä úåáàä àìä' úåéçì åøàùð àì íâ , åðáø äùîå
åäééðéî ãç ìë ìò äðò ,êëì äëæ àì òåãî , á÷òé ìòå

á àìù øîàäøåúä úà ìáé÷ àìù éôì ìàøùé õøàì à ,
ò"ë .äðåëä éôì ÷ø àîéð äæ øáã ïëà á'ìàøùé íù ïçéå' 

ìàøùé úåãçà ìò éà÷ù , éà÷ äæù øçàä ùåøéôä éôìã
àáñ ìàøùé ìò .äøåúä ìáé÷ á÷òéù àöîð .  

 "אם אעברה נא יש כאן"ùøãîä øéôù éúà  והשתא  
 éôì õøàì ñðëð àì åðéáà á÷òéù äæî àåä êúðòè çëå

ùäøåúä ìáé÷ àì ,äðåëä ãåîìì åðà íéçøëåî ïë íà 
á'ìàøùé íù ïçéå' íúåãçà ìò éà÷ã , ïë íàå" סלח נא

úéåö éì äùî ìù åúðòè çëá ìâòä àèç ìò  "אין כאן
íäì àìå ,á÷ä úàæ øîàù ïëúé éë" çëî ãéçé ïåùìá ä

ìàøùé ììë ìò íúåãçà, "אעברה  ,ואם סלח נא יש כאן
  ) חנוכת התורה(. "נא אין כאן

 

èôùî ïùåçá àúéà)éñ 'ò÷"èé óéòñ å(  ïéôúåù éðù  והנה  
óåúéùá øáã íäì äéäù ,úîå íäî ãçà ,ì ïéà íéùøåé

úåôúåù íåù ,äìéèá úåôúåùäå .åïë äéä àëä íâ ,
çá åéä íéôúåù ïøäàå äùî éøäùìâòä àè , íåùîã

øäá áëòúð äùîù , ìâòä úà åùò)èô úáù (. ïøäàå
 äùò åîöòá)áì úåîù ,ã.( á÷ä øæâùë åéùëò äðäå" ä

ìâòä úà äùòù éî ìë úà äìëéù , ïøäàå äùî íâ
ììëá .ïøäà úîùë ìáà ,úåôúåùä ìèáúð ,ëéååì  äùî

ìàøùé õøàì øåáòì ,äøéæâä äìèáúð éë ,ìå ïë ù÷éá
  . "אעברה נא ואראה"

øúåîù  "אם אעברה נא אתה מבקש"á÷ä åì" äוענה   
 ìàøùé õøàì øåáòì êì éë úîù ìéáùá äìèáúð äøéæâä

ïøäà ,àöîð éæà  íé÷éãö íâùíúúéî øçàì,  íéàø÷ð
íéúî ,ïëìå "בטל סלח נא"  ìò äçéìñ ù÷áì úéöøù

 øåáòá ìâòä éàèçשצדיקים במיתתם קרויים חיים. 
  ) א"דברי מהרי(

  מה טעם יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן 
ò åðáø äùî ù÷éá øùàë ìâòä àèç" äçéìñ ä לאחר  

á÷ä úàî ìàøùéì"øîà ä :" למה יחרה אפך בעמך אשר
  ". הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה

, ùøãîá ,íéøöî úàéöé ïàë øéëæäì äàø äî ואיתא  
הנחת כל העולם ולא , רבון העולם, אלא אמר משה

ולמדו , שהיו עובדים טלאיםשעבדת בניך אלא במצרים 
לפיכך אמר אשר , ואף הם עשו את העגל, מהם בניך
  . דע מהיכן הוצאת אותם -ארץ מצרים הוצאת מ

áåúëä êùîä ùøôì àúéà" úàöåä øùà  ובמפרשים  
 íéøöî õøàîבכח גדול וביד חזקה "àåä äðåëäù , éøäù

îá íéò÷åùî åéä ìàøùé"çø äàîåè éøòù è"ì,  äéäå
åìàî åìà åðúùð äî íäéìò ïéèùî ïèùä , éãáåò åììä

åììäå äøæ äãåáò .á÷ä êøöåä ïëìå" ä לכח גדול ויד
âøè÷îä úåòè ãâð íéøöîî ìàøùé úà àéöåäì חזקה 

àèçá íéòå÷ù åéäù óà ìòå .  

äøéæâäã àäá  òáøà íéøöîá ãáòúùäì äúéä והנה  
ãø íà éë åéä àì ìòåôáå äðù úåàî"íéðù å,  åàöîð

íéîòè äîë .האחד , ìéçúä äðù úåàî òáøà ïéðîù
÷çöé úãéìî , íéé÷úð òøæ íäøáàì äéäù äòùîã" éë
êòøæ äéäé øâ ")ùø" éôø' àá.(   

àúéà ,ù ïîæä òéâä àì ïééãò úîàá ועוד טעם  
ìàâéäì ,á÷äù àìà"ä ìò âìéã ä"קץ" îëå ùëúá 

øàä"æ é" ìò ì"ולא יכלו להתמהמה"  øáëù èòîëù
ðä øòùì åñðëð' ùäàîåèá , èòî ãåò ïéäåù åéä íàå

ç"íéøöî úîäåæá íéò÷ùð åéä å ,á÷ä êøöåä ïëìå" ä
ïîæä íãå÷ íàéöåäì , úåøåãä åîéìùé íéðùä øúé úàå
úåéìâä øàùá íéàáä .  

åéä øáëù íòèî ïîæä íãå÷ åàöéù øîàð íà  והנה  
éàãî øúåé äîäîúäì åìëé àìå íéò÷åùî , éàãå ïë íà

ìòî äðòè åðáø äùî úðòèù íééåàøù àéä àúéé
ìâòä äùòî ìò äçéìñì , úàîåèá åò÷úùðù ïåéë

íéøöî.  òáøà ìàøùé åîìù øáëù øîàð íà íìåà
÷çöé úãéì úòî åðîðù ïåéë äðù úåàî ,àí ëï  ïéà
ìâòä àèç ìò äçéìñ íäì ùéù äçëåä , çøëåî àìã

äâéøãîä ìôùá íéøöîá åéäù .  

äùî íà  "אם אעברה יש כאן"øéôù øàáúé  התעמו  
øõøàì ñðëé åðá , àì æàù íéøôñá áåúëù äî òåãé æà

éá áøçéú äî÷ãù úåìâì êìéì ìàøùé åìëåé àìå , íàå
ú úà åîéìùä úåéìâ øàù àìù øîàð ïë 'ãåáòéùä éðù ,

ïðéáùçù øîàð ÷ø ú '÷çöé úãéì úòî íéðù ,àåí ëï 
íéøöîá ìàøùé úàîåè ìò äçëåä ïéàù , æà" סלח נא

ìâòä àèç ìò ,ù øàáúðëå ìòô åðáø äùî "אין כאן
éùä éðôì åøéëæäá äæ àèç ìò äìéçî" úàîåè úà ú

  דרושהמבאר 

 ùøãîá) äáø íéøáãæ ,é ( למשה אין  ה"בקהאמר לו
אחוז את אתה רוצה ל, אתה יודע מה לעשות

אם אעברה נא , אמר לו. אשיןרהחבל בשני 
ואם סלח , אתה מבקש לקיים בטל סלח נא

  נא אתה מבקש לקיים בטל אעברה נא

åøáúùð íéñåîìå÷ äáøäå, äæä ùøãîä éøáã ùåøãì  

  םיארונה םימי
א יום "נìò æîøî  "אנ" ëé ,ייטב לב ק"הספירש ב  

ù íà ,שמראש חודש אלול ועד לאחר שמחת תורה
 úðéçáá íéîéä åìà øéáòî íãàä"אעברה נא" ù äëçî

åìöà øáë åøáòéù,  íéøîñî úòéá÷ åìöà åðéàå
øáë åøáòéù ø÷éòä àìà äùåã÷ã àîåùéøä åøàùéù, 

 æà"סלח נא אין כאן"  íéîéá äçéìñå äìéçî åì ïéà
áìù äî úåùòì øæåç êë øçàå åìà àì ïëìå õôç å

ìçîðéí åéúåðååò.  

äìéçî åì àäéù  "סלח נא יש כאן"ù äöåø ואם  
íéîéä åìàá äçéìñå,  êéøö"ןאכ ןיא אעברה נא"  àìù

êë íúñ åìà íéîé øéáòé, àìà éúðäâ áäí  ïôåàá
äìòð .)קסנעזיל ,ב"תשסקידושא רבא פרשת וירא  ךותמ(  

  האם חטא העגל בטל בשישים 
ùøôî  כותנות אורøîåìáùåøã êøã , øôñáã  יש  

æç øîàî"ñôá ì íéç)çé÷(. " כל המבזה את המועדות
ùù äéä ìâòä àèç äðäã  ,"כאילו עובד עבודה זרה

úåòù , ïðéøîàãë)úáù èô(.  ÷åñôä ìò)áì úåîù ,à( " כי
  .אלא באו שש, אל תקרי בושש - " משהבושש 

 פי שישים נגד השש שעותùìåùú ä íä íéìâøוהנה   
ìâòá åàèçù ,íéùéùá ìèá äåäå .ãöéë ,ז 'éîé çñô ,ז' 

éîé  úåëåñ]îùåéðé òöøú îë âç àø÷ð åðéàå ùëúá îøä"à åà" ç

ñøú"ñ à"à[, ואחד úåòåáù ìù , ïàë éøäו"ט íåé , íåéáå
 ùéו "וט, ד שעות"כ íéîòôד"כ  íä éøä שלוש מאות

íéùéù éô àåäù]ù"å íéîòô ñ 'ù àåä"ñ[,  íàå  ,ושישים
ïë ,úåòù ùùä åðééäã ìâòä àèç , íéùéùá åìèáúð
ùúåãòåîä ì , ומי שמבזה את המועדות øæåç åãé ìò

ìâòä àèç øåòéðå , ïëìå àåä ז"עכאילו עובד ,ò"ë .  

íéàèç ìò úìòåî äáåùú íà , àèçä äåä ,והנה  
 ,:)â äöéá( "אפילו באלף לא בטיל"å, דבר שיש לו מתירין

ïë íàå ,ìâòä àèç éáâ ,àí äáåùú éðäî , äéäú àì
íéùéùá äìèá .  

äæ øåáòå äáéøî éîá àèçù óà ìò åðáø äùî  והנה  
ìàøùé õøàì ñðëé àìù åéìò øæâð , ììôúä úàæ ìëá

äù' ò åì çìñéì éãé äáåùú .  

אם אעברה נא אתה "ùøãîä øéôù éúà  ומעתה  
בטל סלח "òåúù åðééäãäáåùúä ìé , ïë íà "מבקש

, ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã ìèá àì óìàá åìéôàã "נא
ìèá ìâòä àèç àäéù  "ואם סלח נא אתה מבקש"

íéùéùá ,ïåéëî  åì ùéù øáã éåä àìå éðäî àì äáåùúã
ïéøéúî , ïë íà"שבח נעורים(. "בטל אעברה נא (  

  צדיקים במיתתם קרויים חיים או מתים 
) äðäã ùøãîá àúéà)åîù ïééò"ãî ø ,æ ,áãå"â ø ,åè  ,נראה  

ìàøùé åùòùë  ìâòä úàðá÷ä òáù" åéäé àì íàù ä
àì íé÷éãö äøùò íäì çìñé , ù÷éáå äùî êìä ãéî

äòáù íà éë àöî àìå ,ïä åìàå ,מרים, אהרן, משה ,
, á÷ä éðôì àá"åì øîà ä .אלעזר ואיתמר, כלב, יהושע

äòáù àìà éúàöî àì äðä , øåáòá íúåà úéçùú àì
äòáùä .á÷ä åì øîà"ä ,éúòáùð àìä .äùî øîà , äðä

, çé úåëøá(.,  íàåïë( הצדיקים במיתתן קרויים חיים
íäîò óøèöäì íééåàø , íäîòå אברהם יצחק ויעקב

íé÷éãö äøùò ùé ,ò"ùøãîä ë .  



.á.ä.  

  

  

  השמירה על הספרים
åá ïééòì åà ãåîìì øôñ çúåôä ,
åéìò ïòùð åà åéúåòåøæ åéìò íéùîå ,

åãëå íéøôñ åéìò çéðîù åàäî ,
øôñäì å÷éæéù ãåàî áåø÷ù íéøáã ,

 øåñéàì ùåùçì åì ùé"ïë ïåùòú àì "
íéãéá ÷éæî ïéã åì ùéù ãáìî , íà

 åðåéòì êë ìë õåçð àìù ïôåàá àåä
 ) לרבי מרדכי שוואב, מאמר מרדכי(. 

  י "עיון בחומש ורש
משה רבינו ביקש  הכיצד

ה "להיכנס לארץ ישראל והרי הקב
 .שלא יכנס

מה הסיבה שנפלו בני ישראל 
ïééòå (. שי העינעם א במלחמתם
å ÷øô òùåäé, ïåéò êéøöå(  

מה  זה כראויהאם היה 
שביקשו בני ישראל שמשה ידבר 

ãåò ïééòå (. ה"איתם ולא הקב
äæ ìò íéùøôî(  

אחרי כמה שנים לשבתם בארץ 
 )à íéëìî ïééòå-å( .ישראל גלו

ני דיברות כבר נצטוו אלו ש
, äæá äáéñä äîå(. קודם מתן תורה

íéùøôî(  

י בכל לבבך "רשדברי באר את 
וכי איך אפשר , בשני יצריך

  .עם היצר הרע' לעבוד ה

היכן מרומז כמה פעמים 
שהאדם צריך לקבל  ,בקריאת שמע

ה מתנהג עמו "באהבה אפילו שהקב
במידת הדין ושלא יהא לו טענות 

 )ùø"é(  

איך יגיע האדם לדרגת אהבת 
ùø"é(  

מה צריך להיות עיקר דיבורו 
  .של האדם

האם מותר למכור לגוי דירה 
  .בארץ ישראל

ה בחר בבני "מה הסיבה שהקב
éòå ÷øô ïé. (ישראל יותר מכל העמים

ç ÷åñô æ, íéùøôîå.(  

כמה גדול העושה מאהבה על 
  .המירא העושה

  'ח הק"אוהעיון ב
 "וידעת היום והשבות אל לבבך

áåúëä ïååëúä íåé äæéà ìò.  
 ïòåèä åøöéì íãàä äðòé äî
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וגוומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו 
 íé÷éãöî òåãéù íééîùâ íéðééðò ìò ììôúî íãàäùëã íâä

 ãçåéî ïåöø úò äæì êéøöå äðòáéúëãë "ä êì éúìôú éðàå
ùë ìáàé íééðçåø íéðééðò ìò ììôúäðòð àåä ãéîú
אלקינו בכל קראינו אליו' אשר לו אלקים קרובים אליו כה 
äôñá"÷,  אליו"בכל קראינו",  àåä äìéôúä øùàë

éùäì áø÷úäì äöåøù ììôúîå íéîù"ú , ãéîú æà"
åúìéôúá ãéîú äðòðå. ) רעוא דרעוין פרשת נצבים תשנמתוך

   והיה אם שכח תשכח
 åîöò éðòá ìôù àåäù ìùëðù ïåéëíéàèçá ,

àúåéìòî äáåùú úåùòì,  êàéî äåàâ ìòá àåäù
éåàøë,  ïéàåìöà úåøùì äìåëé äðéëùä ,áèåîì øåæçì ìëåé àìå

øéòì òéâä íòôù  ,ע"יק מאפטא ז"הרמסופר מה
úàæì íéëñä àìå åúéáá úåáùéù åá øéöôäù ãáåëî

íéàèçá àåä íåâôù åéìò åððéøù íùåâîå ,åìöà ïñëàúäå

 êìäå äîåàî åìöà øñç ïéàù ãáëðä éãåäéä úà áæò òåãî
çåø ñâå èåùô íãàì , íäì äðòäøä"÷ ,éãåäéä ù àåä èåùôä

 åéìò äøåù äðéëùä áéúëãë"אשכון את דכא ושפל רוח
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä ,å íâù éàãååá åìöà äøåù äðéëùä íà

åìöà úåéäì ìëåà éðà.  êàïåùàøä  åîöò æçåàìáåùçå ìåãâ
á÷ä" ä åðéàù úåéäì ìåëéåîò, á÷ä ïéà íàå

åîò úåéäì ìåëé àì éðàù éàãååá.  

 åøàéá"והיה אם שכח תשכח" úåøéáò åùòúå åçëùú íà
äçîù ïåùì,  åîöò úà áùåç íâ àìà úåøéáò äùåòù ÷ø àìù

äáåùú úåùòì åãéá ïéà "אבוד תאבדון"
àèçù ,ëé äéäìå äáåùú úåùòì. ) מתוך

   אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה
áúë ,äðäã æç åøîà ע"זים שיק "המהר

ãáìá áåè ÷ø àìà äòøä àöú àì åúàîå, דעביד רחמנא לטב עביד
äáåè àìà åì äæ ïéà úîàá áåè àì äø÷î äæéà íãàì äàøðùë åìéôàå

 ùøôì ùé"אלוקינו' ה שמע ישראל" ä '
àåä åðé÷åìàå דין, úðéçá íâù øîåì הרחמים ,'ה

ùð íééåìâ íä íéîòôù àìà íéîçø íä ãçàë íäé "אחד
íéøúñð íä íéîòôå. ) פרשת ויחי תשסק "ליל שבפירות טיש מתוך

ã ïðçúàå úùøô"à ä"òîù é( ק קדושת לוי"בסה

"î å"á(  שבכל יום בת קול יוצאת מהר חורב לעורר בני ישראל
  .לתשובה שלימה

  ס"השמבאר 

עשין: חפץ חיים
שער הזכירה  :שמירת הלשון

  הפרשהמבאר 

 

 

 

 

 

  

  

         

ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו 
)àë úåëøá(.  
ïîå äøöá ìàøùé éðá íéàöîðù  פעמים  

íäî äòåùéä úà íéáëòî íéîùä
úîçî á÷äù

 íéììôúîù íúìéôú úà òåîùì äååàúîå
åéìà ,ãë àøîâá àúéà

היו אבותינו עקרים מפני שהקב
מתאווה לתפילתן של צדיקים

äôñá וכתבו  
à ( óàù åðéîöò ìò ìá÷ðù äæì äöòä

 éðôì ììôúäì êéùîð òùååéðù øçàì
éùä"ú , äååàúîù óà ãéî åðòéùåé æàå

   

  

  

         

ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו 
   íé÷éãöî òåãé
é ãçåéî ïåöø úò äæì êéøöå äðò

åâå'" ,ùë ìáà
 ומי גוי גדול"

 åùøéôåäôñá
éùäì áø÷úäì äöåøù ììôúîå íéîù

åúìéôúá ãéîú äðòðå

והיה אם שכח תשכח
åîöò éðòá ìôù àåäù  מי  

 óåñáìàúåéìòî äáåùú úåùòì
 âäðúîéåàøë

מסופר מהוכ  
úàæì íéëñä àìå åúéáá úåáùéù åá øéöôäù ãáåëî

íéàèçá àåä íåâôù åéìò åððéøù íùåâîå

êìäå äîåàî åìöà øñç ïéàù ãáëðä éãåäéä úà áæò òåãî  ושאלוהו  
çåø ñâå èåùô íãàì

å åîöòïëì  åéìò äøåù äðéëùä
ä 'íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä

åìöà úåéäì ìëåà éðà
 äåàâ øîåàá÷ä

åîò úåéäì ìåëé àì éðàù éàãååá

åøàéá  ובזה  
äçîù ïåùì "והיה"

ìåãâ ,æà åà "
åìéôà àèçù

   )ה"תשנ

שמע ישראל ה
המהר ק"זקה  

דעביד רחמנא לטב עביד
äáåè àìà åì äæ ïéà úîàá áåè àì äø÷î äæéà íãàì äàøðùë åìéôàå

ùøôì ùé  ובזה  
àåä åðé÷åìàå

אחד' ה" ,הדין
íéøúñð íä íéîòôå

בסהמפרש   
æç" ì)ô úåáà"

לתשובה שלימה

 

       

         

      

   
          

         
    
          
 
  

    
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        
 
 
 
  

    
 
   
 
      
 
 
 
   

               

   

 

 

 


