
        
−"íë−"íë−"íë−"íë        

Ò¯Ë�Â˜  
  

  
  

  
š"õô ó−−ì ó−šîñê −þëð  

ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×        
  

þîí¬í öìñî¾ë ö−î¼þð êî¼þ  
í×ñô íîñô ³ðî¼½î      

        

š"ë¾š"ë¾š"ë¾š"ë¾    ³¾þõ³¾þõ³¾þõ³¾þõ    þíëþíëþíëþíë                
"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−îîîî        

        
            
        

        
  

é"ò ì"åé  
 ïåëîהמאור שבתורה  

àðìàè úåãñåî é"òù  
ááåú íéìùåøé ÷"äéò"à 



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð            íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    þíëþíëþíëþíë    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš                    êêêê 

  

עשירי באייר ספירת נצח שבנצח יומא דהילולא קדישא אבי שושילתא 
  רבינו דוד זיע"אהמפורסם דדהבא הרה"ק 

  

  מאמר א'
  

àúéààúéààúéààúéà  àøîâá ïéùåãé÷)(:àë ïéà' ãáò éøáò ïäë 
òöøð éðôî äùòðù ìòá äùòéå ,íåî ìòá ,íåî 
øîà äáø øá áø àìéù øîà àø÷ )ïúùøôá (àî ,äë 
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 úàöì äöåø åðéàù øîà ,úåøéçì úàöì êéøöùë
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 ïäëä òöøé íàå ,ïæåà ìù äáåâá àåìä äùòéé
 áùå' äøîà äøåúäå ,äãåáòì ìñôéå ,íåî ìòá

ôùî ìàåúç íãå÷ åì äúéäù ä÷æçä ìà áåùéù .'
 ú÷æçë äðåäëì øùë äéä àåìäå ,ãáòì øëîðù
 åú÷æçë äéäé àì áåù òöøéé íàå ,åúçôùî

òöøð åðéà ë"òå ,úîãå÷ä , äëìäì àåä ïëå
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 ãáò úòéöø ìò àøîâá åðã øùàëù àöîð .'òöøð
 ,å÷çã éðôî åîöò øëåîá éøééà àì ,ïäë éøáò
 øëîð ìàøùé ùéà ïéàå ,ã"éá åäåøëîá àìà

 ,åúáéðâá àìà ã"éáá åà åáåçá øëîð åðéàå

 åà å÷éæäá ,ãáì åúáéðâá àìà ,ïåîî éáåéç øàùá
 áéúëãëåúåîù) áë ,(á íà' ïéà åì øëîðå åúáðâáåúáðâáåúáðâáåúáðâá .'

 ÷éãöá éøééà àì ,ïäë éøáò ãáò åúåàù àöîð
 øåñéà ìò ãéæîá øáòù éî àìà ,ìàøùéî ìåãâä

 ,áåðâú àììàøùéî íéãò éðù éðôáìàøùéî íéãò éðù éðôáìàøùéî íéãò éðù éðôáìàøùéî íéãò éðù éðôá , äãåîäù éôì
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ì"éé÷ àåìäù ,åøáç ïåîîá åîöò .çé ïéùåãé÷)( ù ïéà
åáéðâ íà àìà øëîð  ,åøëîî ãâðëåðééä  ïéàù

øëîð ìàøùé ùéà  íà àìà ãáòì úåçôä ìëì áðâ
 íàå ,íéðù ùù ìù ãáò øëùì äååùä ïåîî íåëñ

 éååùî úåçô àåä äáéðâä íåëñ áðâä úãåáò
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 áø ïåäì äìåò åæ äãåáò íåëñù éàãååáå ,êøô
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 åúáéðâá øëîé ìàøùé ùéàù éãëáå ,ãàî íåöòå
 àìù àöîð ,äæë íåöò íåëñ ô"äìëì áðâù éàãåå
 åúééçî éãë áðâù ïäë éøáò ãáòá àø÷ éøééà

 úåùôð úåéçäì äãáëð äáéðâá àìà ,íéáòø
.áø ïåîîå íåöò ïåä ,úáùåçîå  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  ,ä÷ìç åà äáåø ,ïéòá äãåò äáéðâä íà
 íéáéùîù éàãåå úà áðâä ïéàå ,äéìòáì äáéðâä

 ,åøëîî ãâðë äáéðâä ïéà áåù éøäù ,ãáòì øëîð
 áðâù äîá éã àì øùà ïäëá àø÷ éøééàù àöîð

 ,äæë øùà íåöò íåëñíâ àìà à æáæáå øäéî ú
 äìéìæá ,òø ïéðòá åðåîî ãáéàå äáéðâä íåëñ
 äæë íåöò ïåä àéöåäì øùôà éà éøäù ,äàéáñå
 úåîã úô÷úùîå äìåò äðä ,àøåð æåáæáá àìà
 ììåæ ,ìåò ÷øåô ìòéìá ïá àåäù ,ïäëä åúåà

.àáåñå  

  

àìåàìåàìåàìå  íééñùë íéðù ùù øçà àìà ,äæá éã
 ,åúåãáò íééñì ïîæ ÷"äåúä åì äðúðå ,åúãåáò

î ÷úðéäì úéðòðëä åúçôù ,åúçôùî ìà øåæçìå
 äéì àìéæ äéì àçéð àøé÷ôäá ãáòä åúåà äðä
 ,åðåãà úéáá øàùäì ù÷áî àåäå ,äéì àöéøô
 éøä .'éðá úàå éúùà úà éðåãà úà éúáäà'
 áàú àåäù äðåúçú éëä àèåéãä ãò òéâäù
 úéðòðëä äçôùä íò úåéçìå åðåãà úéáá øàùäì

â éàäëá éøáò ãáò ìëù óàå ,ì"çø òöøð àðåå
 ,ìáåéä ãò ãåáòì ñð÷ðåî"î  éøáò ãáò åúåà

 ,òöøð åðéà ,åìù äðåäëä úìòî ìãåâì ,ïäë àåäù
ã éôì,'åúçôùî ìà áùå' äéá íéé÷ì ïðéòá  áåùéù

 ïéà ë"òå ,ùã÷îä úéáá äðåäëä úãåáò úìòîì
 ìòá äùòééù éôì ,ïæåà ìù äáåâá åúåà íéòöåø

ìà áåùì ìëåé àìå ,íåî äå äðåäëä úìòî äãåáò
.ùã÷îä úéáá  

   

ïéðòåïéðòåïéðòåïéðòå  ,ïðåáúîì àøåð àåä äæ áåúëä àåìä
 øáãî éëä àèåéãä ãò ìôðå ãøé øùà ïäëá

 äáéðâ áðâù äîá äìéçú  ,äúåçðå äðåúçúåæë ,
 øëîð ë"òå ,øö÷ ïîæá íåöòä ïåää ìë úà æáæáå
 øàùäì õôç àåä åúãåáò ïîæ ìë øçàå ,ãáòì

 ,úéðòðëä åúùà íò åðåãà úéáá øáåãîù éøä
 åðéà øùà ,ùôð èàùå ãéæîá úåøéáò øáòù ïäëá

õôç  ììë åúãåáòá àåä àåìäù ,ùã÷îä úéáá
 ,åúéáá åðåãà úåãáò ìåò úçú øàùäì õôç
 òåöøì àìù øéäæäì ãçåéî áåúë äøúéé ÷"äåúäå
 ìà áåùì ìëåéù éãë ,ïäë éøáò ãáò åúåà úà

 ,åúçôùî ú÷æç áåùìå úéáá äãåáò ãåáòìå
äå ,ùã÷îä ãåáòì äöåø åðéà àåìäù ,àìô øáã àå

 òùô ìò àèç óéñåäå ,ùã÷îä úéáá äãåáò ììë
 ñåçì êéøö äæ äîìå ,òéùøäìå àåèçì äáøäå
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ìëáå  øçà òâééúäìå ìåîòì êéøö áöîå ãîòî
.åúìòîå åúáåè  
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ääääì"öæ çîù øåàì"öæ çîù øåàì"öæ çîù øåàì"öæ çîù øåà íéãáò úåëìä í"áîøä éøáãá ,

äðä 'åëå òöøð ïäë éøáò ãáò ïéà' ì"æå ,íù 
íàá äéä ãáòä éøáò ïäë ìòá íåî ,äæ àìáã 
àåä ìåñô äãåáòì ,ïëúé àåäã òöøð ,áùã ä÷æçì 

äéäù äá ,ïëå áúë ,'åëå êìîì äðùîä ùéå ïééòì 
äéäá åá øáã åìñåôä ãåáòìî ÷ø ãáòéãáã àì 
ììéç äãåáò ,íà òöøð ,éî ïðéøîà ïåéëã 

ãáòéãáã àì ììç äãåáò à"ë åéùëò äùòðù ìòá 
íåî éøä åìñåô óà ãáòéãî ,äæå éø÷éî åðéàã 
áù ìà åúçôùî ,ä÷æçì äéäù äá , 'åëåäàøðå    
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äòéöøáäòéöøáäòéöøáäòéöøá ,éòáã íéé÷ì áùå ìà åúçôùî.'   

  

øåàéáåøåàéáåøåàéáåøåàéáå  ùãéçù ô"òàù ,åéøáãêìîì äðùîäêìîì äðùîäêìîì äðùîäêìîì äðùîä 
(íù) íåî ìòá ïäëù  íà ,äãåáòì ìåñô àåäù

ù éôì ,òöøð àåä éøä éøáò ãáòá øëîð àìá íâ
äòéöøä  éôì äðåäë úãåáòì áåùì ìåëé åðéà

 ìåñô åðéà íà íå÷î ìëî ,äãåáòì ìåñô àåäù
 ãáò íà ãáòéãá ìáà ,äìéçúëì àìà äãåáòì
 øùë ïäëë áåùç àåä éæà ,äøùë åúãåáò

ù ô"òàå ,òöøð åðéà áåùå ,äãåáòì ñ"åñ
 øçàî íå÷î ìëî ,äãåáòì ìåñô àåä äìéçúëì
 äòéöøäù àöîð ,äøùë åúãåáò ãáò íàå

ú åìéôà äãåáòì ìåñô àäéå ,éøîâì åðìñô
.'åúçôùî ìà áùå' éåä àì áåùå ,ãáòéãá  

  

àöîðàöîðàöîðàöîð  ùåãéç äìåòíåöò øùà ,ïäë éøáò ãáòù ,
 àåäù àìà ãåò àìå ,òåùôìå àåèçì äáøä

 ,äìéçúëì äãåáòì ìåñô àìéîî ììç ïäë ïåâë
 ,äãåáò ììéç àì ãáò íà ìáà ,äãåáòì ìåñôù

åñàù ÷"äåúä äùãéç åéìò íâ éãë ,åòöåøì ø
 ìéäáî àåäå ,ãáòéãá äãåáòî åúåà ìåñôì àìù
 ãò ìôð øùà ,äæë úåçð ùéà åìéôàù ,ïåéòøä ìò
 ïôåà ìëá àåäù àìà ãåò àìå ,äðåúçúä àèåéãä

 ,äìéçúëì äãåáò ìåñô ãìåðù ììç àåäù ïåâë
 ,ïäëì ïåúéç éìåñôî íâ ÷"äåúä äøéäæä åéìò
øöå ,åúìòî ãáàé àìùúáåè øçà øæçì êé øçàå ,å

 ,äãåáòî ãáòéãá íâ ìñôé íàå ,äîéìùä åúìòî
.íåã÷ä åáöîå åãîòîì øåæçì ìëåé àì áåù  

  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  ,ãàî ãò éå÷ì íåúéå éðò øåã åðøåã äæ
ôðù éî ìò èøôáå ,ïéã õåøçì íéøäîî åðàùì 

 ,åúìòîî ãøéå ,ìôåðä øçà ïáà íéçåã å"çå
 åúåìòäì åããåòìå å÷æçì åãòá òééñìî íéøòðúîå
 øçàîù åðîöò íé÷éãöî ãåòå ,åúìéôð íå÷îî
 òééñìå øåæòì áåéç ïéà áåù ,êîò äùòî åðéàù
 ïàë ïì ùãçúðå ,åúáåè øçà øæçì êøåö ïéàå ,åì
 úáäà áåéçå úåöîá íåöòå ìåãâ ãåîéì ïúùøôá
 íâôå úåøéáò øáòå çøñù ïäë åìéôàù ,ìàøùé
 éëä úåâøãä ãò ãøéå åúðåäë úìòî úà

ç ïééãò ,úåðåúçú øåæçì ìëåéù âåàãì íéáéé
.åãòá úìãä øåâñì å"çå ,äöøé íà åúãåáòì  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå àé àøîâá àú(:åð äëåñ)  øáòù íãàù
 ,òøä åøöéì ãáò äùòð àåä ,ïäá äðùå úåøéáò
 ,ãàî ãò äøîå äù÷ úåãáòá åéìà ãáòåùîå

åîù øçà ,ïèùä àåä ø"äöéä àåä äðäå úà ãéø
ë äðä ,úéúçú ìåàù ãò íãàä íëç ãéîìú

ãð íãàì åì úåàøäì åçåë ìëá ìîò àåäå ,åì äî
å åáöî úåìôù úà,åúâøã úåúéçð  çéëåîå åì

 àåèçì ë"ë äáøéä àåäù íéúôåîå úåúåàá
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 úåìòìå áåùì åì øùôà éàå ìåëé ïéàù ãò ,òåùôìå
 éãëì íãàä úà àéáäì åçåë ìëá çøåèå ,åáöîî
 åáöîî àöééù úåøùôà ïéàù ïéáéù ,øåîâ ùåàéé

 øåæçéåå äìåò ïúùøôî êà ,ù"úé åéìà áø÷úé
 ìù úòã úçñäå úåàîø àìà åðéà äæ ïéðò ìëù
 åãé÷ôú ù÷áî øùà ,ìéñëå ï÷æ êìî åúåà
 ìëå ,ìàøùé úåùôð éçã ìà éçãî ãéøåäì ,åîìåòá
 úîàáå ,íéòåúòú éùòî çåø úåòøå ìáä åéøáã
 ,òåùôìå àåèçì äáøäù ô"òà ,ìàøùé ùéà ìë

ééãò ,úéúçú ìåàù ãò òéâäå áåùì ìåëé àåä ï
 ãîòî ìëáå àðååâ ìëáå ,ù"úé åéìà áø÷úäìå
 éøòùå ,íéáù ìá÷ì äçåúô åãé ïééãò ,áöîå
 ìëáù àìà ãåò àìå ,íìåòì íéìòðð íðéà äáåùú
 êøãå úåøùôà øéàùäì íéâàåã íìåòáù é÷ãöè
 íãîòî ãò øåæçì åìëåéù ,íéàèåçì äáåùú

.íåã÷ä  

  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  ,ùåìçä åðøåãá ìåãâ ÷åæéç êéøö äæ
 ùåàééì ìåôéì íéáøîù ,ïàöä éøéòö áø÷á èøôáå

äøåçù äøîå íàù ,øöéä úöòì åòîùù íåùî ,
 ,å"ç äîå÷ú íäì ïéà áåù ,íúâøãî åãøéå åìôð
 ïðùìå øåæçì êéøöå ,íééåëéñ ìèáå íøáñ ãáà
 àì ,úåòùøå ø÷ù éøáã íäå ,øöéä úöòî äæ ìëù

å ,åàøáð àìå åéä áåùì íéìåëé ïîæ ìëáå úò ìëá
 úà øéàùî ä"á÷ä ãéîúå ,ù"úé åéìà áø÷úäìå

 ìëì äùåáëå äìåìñä êøãäáø÷úäìå íéöåøä ,
 ,íéáù ìá÷ì äèåùô åðéîéå øåæçì ãéîú íéìåëéå

 íúåøùëå íúçôùî ú÷æçìå ,ïåùàøä íãîòîì
 ,íãàä ïåöøá àìà éåìú øáãä ïéàå ,äðåùàøä

,ïåöøä éðôá ãîåòä øáã êì ïéàù  íúåà åìéôàå
 àìéçáù éàãåå ,íéù÷ íéàèçá åëìëìúðå åìôðù
 ãò úéúçú ìåàùî úåìòìå úàöì íéìåëé éâñ

àîø àøâéà ïé÷éæçîå ïéòééñî øäèéì àáäå ,
åãéá.  

  

úðéçáåúðéçáåúðéçáåúðéçáå ä'çöðáù çöð' úøéôñ ,íøåâ äæä íåé 
 ãâðë éâñ àìéçá úåçöðúääå çåöðä ïéðòì æîåø

íò' ,ø"äöéä øáð øøáúú íòå ù÷ò ìúôúú' 
íéìäú) çé ,(æë íùì çåöéð åðééä çöðáù çöð úðéçáå .

 æ"ëò ,åîò ÷ãöäù äàøðù ô"òàù æîåø ,çåöéð
 åçöðì íéìåëé óåñ óåñå åãâðë íçìäì êéùîäì ùé

çöð' úðéçá øçàå ,åùáëìå  úðéçáì íéàá 'çöðáù
,'çöðáù ãåä'  ,äàãåä úðéçá àéä ãåäøå ìò æîå

,'éâéìôã ììëî äàãåä' ïéðò âéìôä øçàù é
 úà åìéôà òéðëäì íéìåëé ,äìåãâä äîçìîä
 äàãåä úðéçá ãò àåáì íéìåëéå ,åîöò øöéä
 ,ïîæä øøåòî äàéø÷äù äúòå ,ìåãâä åîùì
 å"ç ,åììä íéðéðòá ÷æçúäìå øøåòúäì íéìåëé

áøãà àìà ,ìôåðä éøçà ïáà úåçãì àìùà  ùéà
 ããåòìå áø÷ì ,÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé åäòø úà

ìåôðä úåùôðä úà åéìà áø÷úäìå øåæçìå ,úå
äöéôç ùôðå áìá ù"úé, .ø"éëà  

  

  'במאמר 

  

íåéäíåéäíåéäíåéä  àåä ,çöðáù çöð úøéôñ øééàá éøéùò
 àúìéùåù éáà æ"àà ìù àùéã÷ àìåìéäã àîåé

àáäãã  àúéà øáëå ,à"òéæ ãåã åðéáø ÷"äøä
 íåé íîöòì íéøçåá úîà íé÷éãöù ÷"äôñá
 ÷ìúñðå ,íúìòîå íúðéçá éôì íúå÷ìúñä
 äéä åéîé ìë úîàáå ,çöðáù çöð úøéôñá
 é÷éòîã éìéáç ìëî ììë ìòôúð àìù ,åæä äðéçáá
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 æåòá íçìå ,øáòù úåôéãøä ìëîå ,åéìò åèòù
øàä úåìéëùîä úôéì÷ ãâðë úåîåöòúå ìëå ,äøå

 éúòîùå ,çöðáù çöð úðéçá ,íéòùåôäå íéø÷åôä
ç"åîî ö"äøä  ø"øäåîíåìáñéå ÷çöé á÷òé éáøíåìáñéå ÷çöé á÷òé éáøíåìáñéå ÷çöé á÷òé éáøíåìáñéå ÷çöé á÷òé éáø 

 íãà éôî àéöìàâá òîùù àøåð äùòî ,ì"öæ
 åøå÷éá úà à"òéæ ãåã åðéáø äùòù úòáù ,ïîàð
 ,äöçîå äðùë íù ääùå ,àéöìàâá íñøåôîä
 åúâäðäî äðéãîä ìëá ìåãâ ùòø äùòðå

úãåáòå äàìôåîä íñøåôîå òãåðëå ,äùåã÷ä å
 ïåàâä áúëù áúëîä òåãéå ,äæá íéðéðòä ìë
 òãåðä ïåàâä ð"åð ,ãàøáî ì"öæ àãðì øæòìà éáø
 ,àìôð øå÷éá åúåàî øàéú åá ,ì"öæ äãåäéá
 ãåã åðéáø ãáòù äðùä ùàø úãåáò øãñîå
 ïåøëæ åøôñ úìéçúá ä"ñôãð åì àéäå ,à"òéæ

.úåéðùîä ñ"ò øæòìà  

  

ô"ëòô"ëòô"ëòô"ëò ç"åî òîù  òéâäù úòáù ,ïîàð íãàî
 à"òéæ åðéáøììòáîòâø ìëá åòîù àöéå ,

 íéôìàå úåàî úåòéñð åéìà åàáå ,äðéãîä
 ìàøùé éöåá÷ ìëá ìåãâ ùòø äùòðå ,ìàøùéî
 ,åúåç÷ô áåøå äùåã÷ä åúãåáò åúåìãâ òîùì
 ,ìàøùéî úåááøå íéôìà ìò åúòôùä äëùîðå
 úà èéòîäì íøâ åéùòîáå íéùåã÷ä åéøåáéãáå
 äúéäå äôéëá æà åèìùù ,íéìéëùîä úòôùä
 éøéòöî íéáø ìò äòéôùî úì÷åì÷ä íúòôùä
 íäì áéùäå íäá íçìð íéîéä íúåàáå ,ïàöä
 ùøãå ,äøæ äãåáòã àúåðöéìá úçöéð äáåùú

 úà åéìò øøåòù ãò íãâðë úåáø íîòæå íñòë
 êàéä úåîéæîå úåöò åáùéçå ,íéìéëùîä ìù

 ,åéìà ìëðúäì  àåöîì  íéðéðò  øùôàù  õöåìúäì  

  

 óàå ,íééåñî ïéðòá ïåèìùì åøñåîì åà ,åãâðë
.íãéá äúìò àì ,úåìåáçúå úåöòá åìîòù  

  

øçàøçàøçàøçà  åðéáø úåâäðäå úåëåìäúá ä÷éãáå øåøéá
 íééñîù øçàù äòåîùä íäì äòãåð ,à"òéæ

 à"òéæ åðéáø íéàáä íéðåîää ìä÷ úà ìá÷ì
 ùéà ïéàå åøãçá øâúñî àåä éøä ,äëøáå äöòì
 ïúåàáù ìáå÷î íéãéñç éôáå ,åîò úåäùì éàùø
 åìöà íéàáä íéøèôð úåîùð ï÷úî àåä úåòùä
 ïî ãçà ñðëéù äöò íéìéëùîä åñëèå ,ïå÷éúì
 úåàøì ,éîéðôä øãçá åîöò ïéîèéå íéìéëùîä

ìå ,à"òéæ åðéáø éùòîá çëååäìå úâá øôñ
 úà íéùìå ,íìåòî íéøáã åéä àìù úåáåçøáå
 ñì÷ìå âòìì íäéúåáøå íéãéñçä úåìä÷î
 ãçà åçìùå åùòå åøîà ,äæåìðä íëøãë
 ,ììåäå ìåò ÷øåô ,ùøéôå äðùù éî ,íúøåáçî
 ,úåîùð éðå÷éú ìò úåðåéîãî àøé åðéàù øîàù
 úåàøì éáøä øãçá åîöò ïéîèéå ñðëé àåäå

.åéùòîá  

  

éäéåéäéåéäéåéäéå áì íåéä ïéá ìéëùî åúåà íâ òéâäå ,àå
 ,äëøáå äöòì à"òéæ åðéáø ìöà ñðëéì íéàáä
 ìà ñðëðå ÷îç ,íéàáä ïåîäî äìåîää êåúáå

 åîöò ïîèå ,éîéðôä øãçäíéãâáä ïåøà êåúá ,
 ìù úåðè÷ä úåòùä ãò ,êåøà ïîæ ïéúîä íù
 à"òéæ åðéáøå ,ïåîää úåìå÷ åëëùùë ,äìéìä

ìöà ùâéðå ,éîéðôä øãçä ìà ñðëð  úåøðä
 äìåãâ úå÷ñòúäá íîò ÷ñòúðå ,úå÷ìåãä

 úãåáòá   ,úåøðä á êåú  åúåà ìëå ,ùãå÷ éôòøù  
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 ïîæäíéãâáä ïåøàá ìéëùîä øúúñð  ãòøðå
 ìà à"òéæ åðéáø àø÷ òúôå ,úåî úîéàá åùôðì

äâ.åìöà ñðëéù éàá  
  

øùàëøùàëøùàëøùàë  úà ìåèéù ,åðéáø åì øîà éàáâä ñðëð
á÷ä úéáì êìéå ,åäèîøì ìù ïùéä úåòáîòâø ,

 ìà íù äðôéååøá÷  åäèîá ÷åôãéå ,éðåîìà éðåìô
 øîàéå ,åãéá øùàéðàù  åìöà àåáì åúåà àøå÷

 åæ äàøåð úåçéìù éàáâä òåîùë ,íéåñî ïéðòá
 éãáì êìà êàéä øîàå ,äàøéî åéøåçàì òúøð
 ,ïùéä úåáø÷ä úéá ìà ,äìôàå äìéì ïåùéàá

 ,íé÷éæîå íéãù íå÷î øîàå à"òéæ åðéáø äðòð
 ,àúåçéðá ïàë äðä ,êãáì êìéì àøé äúàå øçàî

ïåøàä êåúá  àøé åðéà øùà êøáà åîöò ïéîèî
 åúåà úà éàáâä êùî ,êîò êìé àåäå ,íéøèôðî

 ìéëùîïåøàä ïî àãì àã åéðéù ìéëùî åúåàå ,
 åù÷ð  úîéàî  ,úåî  óìòúðå  áåøî ãçô ,àøåîå  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,äìéçî ù÷éáå äëá åðåôìòî åäåöé÷ä øùàëå
ðåðçúá åùôð ìò ïðçúäå åäåçìùé ìáì ,úåù÷áå íé

.åæ äàøåð úåçéìùì  

  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  çåöéðá ,äùåã÷ä åúãéî äúéä úàæë
 ,íéñøå÷éôàå íéøôåë íúåà ãâðë úåçöðúäå
 äæä íìåòá åãé÷ôúå åúîâî ìëù åîöò ìò øîàå
 íò úåáìá äèåùô äðåîàä øåà çéøæäì ,ìôùä
 ïæ ìà ïæî íéàìî íéùåã÷ä åéøôñå ,ìàøùé éðá

ô äðåîà ,äæ ïéðòá íìù ïåçèáå äîéîúå äèåù
 íò ãçé ,àñéâ êãéàîå ,àåä êåøá àøåáá
 äùòå ìòô ,íéìéëùîä ãâðë úåìåãâä åéúåîçìî
 òâéå çøèå ,çãð åðîî çãé éúìáì íéáø íéùòî
 ,íéìéëùîä íúåà úà åìéôà áø÷ì úåáø úåòéâé
 ,àåä úå÷áö 'ä êàìî éë ,ïååòî áéùä íéáøå

 åúåëæååðéìò ïâé, .ø"éëà 
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 מאמר א' 

  

  תנדבא"ר פרק א אות ד: 

 יום זה ,), טזקלט תהילים( בהם אחד ולא יוצרו ימים'
 ששה כל מלאכה עושה אדם כיצד ,לישראל השבת

 שוב ,ביתו בני ועם בניו עם נתרצה ,בשביעי ונח
 ונח ימים ששה כל אויביו בפני מלאכה עושה אדם

 להם אמר. וכו' לו שהיה צער כל שוכח בשביעי
 ימוש לא בתורתי לכם כתבתי לא לישראל ה"הקב
 שאתם פ"אע ,), חא יהושע( מפיך הזה התורה ספר

 כולו יעשה שבת ,ימים ששה כל מלאכה עושים
 תפוס שיהא אדם שיקרא אמרו מכאן וכו'. תורה
 בשעה וכלימה בושה תשיגנו שלא כדי בידו

 וערוך שקרית מקרא וערוך עמוד לו שאומרים
  וכו'. 'ששנית משנה

  

אליהו הנביא זל"ט יש לדייק, שאמר  בדברי
 שלא כדי בידו תפוס שיהא אדם בלשונו 'שיקרא

 עמוד לו שאומרים בשעה וכלימה בושה תשיגנו
ששנית'.  משנה וערוך שקרית מקרא וערוך

בחינת תפוס בידו מורה על ידיעת התורה באופן 
כזה, שהוא תפוס בידו, היינו שאינו צריך לחזר 
ולחפש אחר שמועותיו, אלא הם תפוסים בידו, 
ובכל רגע הוא ממשמש בהן ויודעם על פה, 

'ושננתם לבניך  ).ל (קידושיןוכאותה שאמרו חז"ל 
 שאם ,בפיך מחודדים תורה דברי שיהו (דברים ו, ז)

 אלא לו ותאמר תגמגם אל דבר אדם לך ישאל
  מיד'.  לו אמור

  

 לבוא לכדי בחינה זו, שיהא האדם תפוס והנה
ומחזיק בשמועותיו באופן אשר כזה שלא יגמגם 

א תשיגנו בושה אלא ישיב מיד, ול להשיב
עבודה הקשה שבמקדש, וכלימה, באמת היא 

א תלמידי חכמים, הם המצויים דווקומצינו ש
 'איזהו ).קיד (שבתאמרו גבוהה זו, שהרי  בדרגא
 בכל הלכה דבר אותו ששואלין זה ,חכם תלמיד

א"כ יש כלה'. ו במסכת ואפילו ואומר מקום

היאך אפשר שיגיע כל אחד לדרגת לתמוה 
תלמיד חכם, שיהיו כל שמועותיו שלמד תפוסים 

עד האופן הזה שלא תשיגנו בושה וכלימה  ,בידו
, ואף שדרגת שלמדשישאלו הימנו במה בעת 

תלמיד חכם שהוא יודע בכל מקום ואפילו 
במסכתא דכלה, מכל מקום שיזכור אדם כל מה 
שלמד ויהיו שמועותיו תפוסים בידו, גם היא 
מלאכה קשה ודבר שאינו מצוי, והיאך דייק 

    .אליהו הנביא זל"ט לומר שהיא דרגת כל אדם

  

 שיקרא אמרו יש לדייק בלשון הנ"ל 'מכאן עוד
'. שבחינת תפיסת היד, בידו תפוס שיהא אדם

מורה מלבד על ידיעת הדבר על בוריו בבחינת 
 ידה עוד בחינה של תפיסת פ, נוסבפיךמחודדים 

מורה על קיום הדבר, שדבר הנתון בידו שהיא 
אינו נאבד, שהלוא הוא תפוס בידו של  של אדם

אדם, ולבו נתון עליו, ובכל רגע הוא מחשב 
ל בחינת קיום מצות תלמוד ומהרהר בו, ומורה ע

תורה, גם בשעה שאינו עוסק בתורה, שגם בעת 
שהוא קם מן הספר, עדיין יהיה בבחינת עוסק 
בתורה, שיחקקו דברי התורה בלבו ויותירו 
רישומא דקדושה בכל מעשיו, גם בעת שאינו 
עוסק בתורה, ותהא התורה מגנא ומצלא גם 
בעידנא דלא עסיק בה, בעת שהוא יוצא 

תו ולפעלו עדי ערב, בעת שהוא טרוד לעבוד
במלאכתו על המחיה ועל הכלכלה, וכמשל 
אליהו הנביא זל"ט, שתהא התוה"ק משפעת על 

  מעשיו גם בששת ימי המעשה.

  

הבחינה דפרשתן, פרשת בחוקותי, גם  והיא
'. תלכו בחוקותי 'אם ג), כו (ויקראשאמר הכתוב 

שעיקר העבודה היא לשמור החוקים וללכת בהם 
גם בעת שאין עוסקים בתורה, בעת שמתקיים 
בחינת 'תלכו', מן התורה, וכידוע מאמרו היקר 

(וע"ע , הגאון מוהר"מ שפירא מלובלין זצ"לשל 

שביאר באחד מדרשותיו, את טעם  כת"ס פר' וירא)
ישיבתו  חזית בניןעל  לחקוקציוה ש הדבר

את הקדושה המפורסמת 'ישיבת חכמי לובלין', 
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 יראת לי שמעו בנים 'לכו )יב (לד,הפסוק דתהילים 

אלמדכם'. והוסיף במתק לשונו לאמר שאין ' ה
בנים  לכובנים, אלא דייקא  בואוהכתוב אומר 

שמעו לי, לפי שבאמת עיקר העבודה אינה בימי 
השובע, בימים אשר זוכים להסתופף בצל 

הקדושה ובתי התלמוד, אלא דייקא  הישיבה
בעת שיוצאים והולכים מן הישיבה אז ניכר ונבחן 
גודל החינוך ויראת ה' שלמדו בישיבה, וזה עיקר 
החילוק שבין בתי החינוך והישיבות הקדושות 
של עם בני ישראל, עם כל בתי החינוך בעולם, 
שעיקר העבודה על השעות והימים אשר האדם 

ים', שאינו עוסק בתורה בנ הוא בבחינת 'לכו
ועבודה, וגם בזה יש לעיין היאך הדרך לקנות 
מידה משובחת זו, שתהא התורה תפוסה בידו, 
ותתקיים בידו למשך זמן ארוך, גם בשעה שאינו 
יכול לעסוק בתורה לרוב יגיעות החיים וטרדות 

  הזמן.
  

שעולה ע"פ מה של דברים, יש לפרש  ביאורןו
 זל"ט, שאמר 'שיקראמהמשך לשון אליהו הנביא 

 בושה תשיגנו שלא כדי בידו תפוס שיהא אדם
 מקרא וערוך עמוד לו שאומרים בשעה וכלימה
'ערוך מקרא ששנית'.  משנה וערוך שקרית

בדייקא, והיה יכול  עריכהנקט לשון  שקרית',
לומר לשון אחרת, בלשון אמירה או דיבור, ולמה 
נקט לשון עריכה דייקא, ונראה שנרמז בזה ב' 
ענינים, אשר הם מסוגלים להביא את האדם 
לכדי ידיעת התורה, עד אופן שיהיו דברי התורה 
תפוסים בידו, באופן שלא יגמגם להשיב ולא 

  ייבוש ויכלם בתשובותיו.

  

 מקרא שקרית', ערוךבלשון זו 'מז נרלכל  ראש
הכנה דרבה, שמחשב האדם היינו בחינת עריכה, 

את דרכיו ומכלכל את צעדיו באופן של סוף 
ומכין לעצמו דרך מעשה במחשבה תחילה, 

סלולה ומסגרת ראויה בתלמודו, ולומד מתוך 
סדר ומשטר, בקביעת סדרים מיוחדים לכל 

נוסף על ו נושא, והספק מסויים לפי כוחו ויכולתו,

נפשו את מכין  זה גם ענין הכנה אחר, שהוא
לקנות קניני התורה, בהכנה דרבה, בתפילות 
ותחנונים, ביראה טהורה ומידות טובות, ומעשה 
ההכנה הזה הוא חשוב ונכבד ביותר, ואמרו 

שההכנה למצוה עוד חשובה ומעולה  צדיקי קמאי
  מן המצוה עצמה.

    

 זיע"א קי מקאצקהרה"ק האלמאמר  וידוע
בשפתי מאמרי הרה"ק מקאצק זיע"א אות ב, וע"ע  ים צופיםרמת(

 אמור תרע"ב ד"ה במד"ר) ובשם משמואלאות ב',  אמור צדיק
 את צו'. וגו' ה 'וידבר א) צו (תנחומאבדברי המדרש 

זה שאמר . )ב א ו ויקרא( וגו' זאת תורת העולה אהרן
 ידמה' לה יערך בשחק מי כי (תהלים פט, ז)הכתוב 

 אילו הוא ברוך הקדוש אמר, אלים בבני' לה
 למיכאל אומר הייתי לא, קרבן מבקש הייתי

מישראל'. שוודאי  קרבן מבקש אני וממי, שיקריב
שמעשי המלאכים מעולים ומושבחים יותר 
ממעשי בני אדם, שמלאים בפניות ונגיעות, 
אמנם לא ביקש הקב"ה להקריב קרבנות אלא 

ראל יש בהם מבני ישראל, לפי שעם בני יש
וההכנה למצוה, ומעלה זו אין לכל  העריכהמעלת 

מלאכי מעלה, שהם תיכף ומיד עושים כל אשר 
נצטוו, בלא הכנה כלל וכלל, וזה שאמר הכתוב 

ה לה' בבני אלים, לה' ידמ יערוךכי מי בשחק 
אין יכולים המלאכים ובני  כהיערוהשענין ההכנה 

איני אלים להגיש ולעשות, וכביכול אמר הקב"ה 
חפץ אלא בקרבן בני ישראל, שהם עמלים 

  ומתייגעים בבחינת העריכה וההכנה למצוה.

  

נוסף נרמז בבחינת העריכה, הוא שאמר  עניןו
 תשים אשר המשפטים 'ואלה א), כא (שמותהכתוב 

 ערכם' א) נזיקין דר"י (מכילתאלפניהם'. ודרשו חז"ל 
 וכלשון רש"י שם 'אשר'. ערוך כשלחן לפניהם

 הוא ברוך הקדוש לו אמר -  לפניהם תשים
 להם אשנה לומר דעתך על תעלה לא למשה
 סדורה שתהא עד פעמים' ג או' ב וההלכה הפרק

 להבינם עצמי מטריח ואיני, כמשנתה בפיהם
 תשים אשר נאמר לכך, ופירושו הדבר טעמי
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'. האדם לפני לאכול ומוכן הערוך כשלחן, לפניהם

מורה על הבנת הענין על  נמצא שבחינת 'עריכה'
בוריו ולעומקו, מכל צדיו וצדי צדיו, ובכל טעמיו 

לימוד בחיות ובהבנה גמורה, בציור כל ונימוקיו, 
פרטי הענין בראיית עיני בשר במישוש והמחשה, 
עד שהוא כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני 

  האדם. 

  

עוסקים בתלמוד תורה באופן זה, של  וכאשר
לימוד, ולימוד הענין על בוריו הכנה דרבה קודם ה

בציור והמחשת כל ענין וענין, עד שיהא ניכר 
צהיר וברור בעיני בשר כל פרט ופרט, הנה זוכים 
לבוא לבחינת שתהא התורה תפוסה בידו, הן 
שהיא תפוסה בידו שלא במהרה הוא משכח 
תלמודו, שלמד בחשקות מתיקות ערבות והבנה 

בידו לאורך  גמורה, והן בבחינה שתהא מקויימת
  זמן, גם בעת שאינו עוסק בתורה.

  

כבר מילתנו אמורה בענין זה,  ובאמת
בחשיבות בחינת הציור והעריכה בעת לימוד 
התוה"ק, שלימוד זה חודר ונוקב עד תוכיות חדרי 
הנפש, וחוקק חקיקה עמוקה בלבות הלומדים, 

ונוסף על זה שבעסק ובפרט בלבות צעירי הצאן, 
התוה"ק שנלמד בכה"ג, שמציירים וממחישים כל 
דבר, הנה מסתלקות ומתיישבות תמיהות רבות, 
ואמרתי משכבר דוגמא נפלאה בזה בסוגיא 

שלא בכדי למדים פרק  ,):נה (ב"ק הכונספרק ריש ד
זה בדייקא עם צעירי הצאן, משום שאפשר 
ללמוד את דרכי הלימוד ואופן העיון בדברי 

 לדיר צאן ורה, הנה איתא שם במשנה 'הכונסת
פטור'. ויש  והזיקה ויצאה כראוי בפניה ונעל

לתמוה בזה כמה תמיהות, ראש לכל במה שפתח 
רבי הקדוש את דברי המשנה במה שכנס צאן 
לדיר, ולכאורה היא שפת יתר, והיה לו לומר 

הזיקה'. ותיבות 'הנועל בפני הצאן כראוי ויצאה ו
כדי נסבה, ומה לי במה שכנס  לדיר''הכונס צאן 

צאן לדיר, ובמה שקדם לכניסה זו לדיר, והלוא 

לא בא התנא לאשמעינן אלא שהנועל כראוי 
  פטור.

  

לתמוה היאך באמת אם נעל בפניה  יש עוד
כראוי, יצאה הבהמה והזיקה, הלוא נעל בפניה 
כראוי, ואם תאמר שנעל בפניה רק במנעול 

ועוד והוא העיקר,  חלוש, הלוא אין זה כראוי,
הלוא יותר מרצון הכונס ליזהר שלא יזיק הוא את 
אחרים, וודאי שהוא נזהר יותר שלא יוזק הוא 
עצמו, והיאך זה נעל בפני צאנו, עשתרות קרניים 
שמעשירות את בעליהן, במנעול חלוש ונחות, 
הלוא בנעילה זו יפסיד את צאנו, וייגרם לו עצמו 

בד צאנו בענין רע, נזק עצום, שתיפרץ הדלת ויא
  בלסטים בחיות רעות, או בפחתים ומהמורות.

  

במשנה,  המאיריכאשר מתבוננים בדברי  והנה
עולה יישוב נפלא לכל התמיהות, שכתב רבינו 

 מנהגן שהיה והוא ,לדיר צאן המאירי וז"ל 'הכונס
 שם מלינין שהיו השדה את לזבל רוצים כשהיו

 שמכניסין המקום סביבות גודרין והיו הצאן את
 עד ולכאן לכאן יתפזרו שלא בפסין שם אותם

 כך ואחר ,בצואתם שהוקף מקום אותו שיזדבל
 קרוי היקף ואותו אחר למקום אותם מכניסין

נמצא שבאמת כאשר עכ"ד.  דיר'. תלמוד בלשון
אדם מכניס את צאנו לבית הצאן, הבית הרגיל 
המיועד להם, ונעל בפניהם כראוי, שוב אי אפשר 
שייצאו ויזיקו, שהלוא נעל בפניהם כראוי, אמנם 
ביקש התנא לאשמעינן חידוש, שיתכן שינעול 
האדם כראוי לו במקום אחד, ומכל מקום יצאו 

ידועה הצאן ויזיקו, והיכי דמי, כגון בעת ה
, היינו למקום שרוצים לדירשכונסים את הצאן 

שתזדבל האדמה, ובמקום ההוא שאינו אלא 
לשעה ולזמן קצר, אין בונין חומות וגדרות צאן, 
אלא מקיפים בפסים וגזרי עץ שלא יתפזרו 
הבהמות אנה ואנה, וכיון שהוא רק לשעה אין 
מקפידים לבנות ולבצר החומות כראוי, ובאופן 

א הבהמה ותזיק, וחידש התנא זה יכול שתצ
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שאפ"ה הבעלים פטורים לפי שנעלו כראוי לאותו 

  מקום.

  

נו הקדוש במשנה שבדקדוק רב שנה רבי נמצא
שרק משום שכנסם לדיר,  'הכונס צאן לדיר',

בשדה פתוחה ונעל בפניהם כראוי להם באותו 
תכן שתצא הבהמה ותזיק, ימקום, רק משום כן 

פתח והקדים ענין  ואפ"ה יפטר בעל הצאן, וע"כ
בדייקא,  ס צאן לדיר', ודקדק להזכיר 'דיר''הכנו

שהוא המקום העראי שכונסים הצאן לעיתים 
מזומנות בלבד, וענין זה אין יכולים להשיגו, 
אלמלא מציירים בציור מדוקדק לצעירי הצאן 
את כל פרטי המעשה גופא, ומתוך כך מתבהרת 
ומתחוורת הסוגיא ונפרשת כשמלה לפני 

  מדים.הלו

    

'ערוכה בכל  (ש"ב כג, ה)דברי הכתוב עומק  וזה
שכאשר לומדים באופן של 'ערוכה  ושמורה',

בכל', היינו באופן של עריכה, של הכנה למצוה 
בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, ובכה"ג 

הערוך ומוכן לאכול'. שרואים  כשולחןשל '
ומבינים את כל פרטי המעשה באופן ברור וניכר 
לעין, בחיות והתלהבות, בחשקות וערבות, אזי 

לבחינת 'שתהא התורה תפוסה  זוכים באמת
'ערוכה בכל  מאמר הכתובוהיא ענין  בידו'.

שעל ידי בחינת הערוכה בכל, זוכים  ושמורה',
בחינת שתהא תורתם משתמרת בקרבם, הן ב

שימור התורה שלא תשתכח, והן בבחינת 
תורתם משתמרת, שמשמרתם ומגינה עליהם מן 
החטאים מן המזיקים ומן הייסורים, וזוכים על ידי 
זה שגם בעת שאין עוסקים בתורה, וטרודים כל 
אחד בטרדות החיים ויגיעות הזמן, הנה תורה 

  מגנא ומצלא אפילו בעידנא דלא עסיק בה.

  

לעסוק בענינים חשובים  נכבד היום ומה
ויסודות נכבדים אלו, דייקא בימים הללו, ימי 

ההכנה לקבלת התורה הקדושה מחדש, ובזמן זה 
הקריאה מעורר הזמן, וניתן כוח וסיוע מיוחד לכל 
הרוצה, שיוכל להתחזק בענינים הללו, בבחינת 
תלמוד ערוך ומוכן, באופן של הכנה למצוה, 

ברורה  ובענין של עריכת שפתיים בשפה
ובנעימה, בהבנה והסברה בכוח הציור בחיות 
והמחשה, ובזה נזכה בעזה"י שתהא התורה 
תפוסה בידינו, ערוכה בכל ושמורה, לטוב לנו כל 

  אכי"ר. ,הימים לחיותנו כהיום הזה

  

  'במאמר 

  

מן האחרונים חידשו, שאע"פ שיום האמור  כמה
(בראשית  בתורה, היום הולך אחר הלילה, שנאמר

'ויהי ערב ויהי בוקר', וכל יום מתחיל כבר  א, ה)
בלילו, כל זה הוא דייקא גבי עם בני ישראל, עם 
התורה, אמנם בקרב אומות העולם, אין היום 
הולך אחר הלילה, אלא להיפך שהלילה הולך 
אחר היום, ואין היום מתחיל אלא בבוקרו, 
והאריכו האחרונים ביסוד זה, ובו מתיישבים 

וערוך  (פ' נח ח, כב) בפנים יפותעי' הלכות רבות, 
(סוף ח"א  ובשו"ת רעק"א, )(סנהדרין נח: ד"ה ושם לנר

  ואכמ"ל. ,השמטה לסי' קכ"א)

  

נסתפקתי על פי יסוד זה, בדיני  ומשכבר
ערכין האמורים בפרשתן, פרשת בחוקותי, 

 ישראל בני אל 'דבר ג)-ב, (כזשאמר הכתוב 
 נפשות בערכך נדר יפלא כי איש אליהם ואמרת

 בן ועד שנה עשרים מבן הזכר ערכך והיה .'לה
 'עובד ):ה (ערכיןואיתא בגמרא וגו'.  'שנה ששים

 מעריך'. לא אבל נערך אומר מאיר רבי כוכבים
ומעתה יש להסתפק ישראל שהעריך נכרי בליל 
שמלאו לו עשרים שנים, והנה אם היה הנערך 
איש ישראל, וודאי היה ערכו כבן עשרים, שהלוא 
היום הולך אחר הלילה, והוא כבר נכנס לשנתו 
העשרים, אמנם מאחר והוא נכרי, וגבי נכרים אין 
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לילה, יש להסתפק אם חשיב ההיום הולך אחר 
שנתו העשרים, שהלוא גבי שנכנס כבר ל

המעריך חשיב כבר שנכנס לשנת העשרים, או 
דילמא אזלינן בתר דידיה, ולדידיה עדיין לא 

  נכנס לשנתו העשרים.

  

 ',בנערך 'והערכין ).יז (שםשמצינו שאמרו  ואף
 דזכר הערך קצב -  בנערך שם 'והערכין י"ופירש
 ,מעריך בתר ולא אזיל נערך בתר ונקבה

 ערך דאמר אשה שהעריך איש לקמן כדמפרש
הנה כל זה נאמר  .הנערך' ערך נותן עלי פלונית

באיש ואשה ישראלים, ששניהם אמורים 
בפרשה, ושניהם שווים בחילוקי דינם, אבל לגבי 

  נכרי וישראל אולי יש לחלק.

  

ליקוטי (אמר  הרה"ק האמרי אמת זיע"א והנה

 שענין סמיכות פרשת הערכין בפרשתן) יהודה
לפי שאחר ששמעו לפרשת הקללות בפרשתן, 

ישראל מ"ח קללות שבתורת כהנים, הוריקו 
פניהם מרוב צער ויגון, וחשבו בלבם מי יכול 
לעמוד בזאת, וחלשה דעתם שאין להם שום ערך 
מעתה, ועל כן נאמרה להם פרשת הערכין, לרמז 
שכל איש ישראל יש לו ערך יקר, וכל נפש 

 עמד ומצב שיהיה,מישראל יש לה מקום בכל מ
וללמד בא שאין לך אדם שאין לו שעה, וכל אחד 
ואחד מישראל קיימא ליה שעתיה, וכל אחד 
מישראל יש לו ערך, ואפילו הרבה לחטוא 

וזה א, וולפשוע, שישראל אע"פ שחטא ישראל ה
ענין פרשת ערכין, שאיש ישראל, אע"פ שהוא 
רשע גמור ויורש גיהנום, הנה עדיין מעלתו 

   ועדיפה מן הנכרי הטוב ביותר.שלימה 

  

בזה מעשה נורא ששמעתי מיהודי נאמן  ואשוח
  למדינת   נזדמן מסחרו   שלרגל    אלו, בשבועות 

  

בדרום אמריקא, ומאחר ולא הבין  אקולומבי
שפת המדינה עבר על איזה חוק בעניני ממון, 
ותיכף ומיד שמו אותו בבית האסורים, במקום 

ושהה שם כמה ימים,  פריצי אדם גויים רשעים,
 ,עד שהצליחו לחלצו בממון רב, ושח באזני

שבאחד הימים באו אצלו כמה גויים בריאי בשר 
ו לעשות בו שפטים, ולא הבין שפתם כלל שובק

וחשש וירא מאד מפניהם, ופתאום בא לשם איש 
אחד וצעק עליהם ודיבר עמם קשות, ואז הניחו לו 

מחץ,  והכו את אותו אדם מכות אכזריות ברוב
ואח"כ ביקש להודות לאותו אדם, שהבין שנטל 
עליו וקיבל על עצמו את המכות הנוראיות 

שפתו לדבר את ן בו, אך לא ידע שבקשו לית
  עמו.

  

זמן כששככו כאביו מן המכות הנוראיות,  אחר
אותו אדם ודיבר עמו בלשון לפתע פנה אליו 

, אהקודש, ונתברר שהוא איש ישראל מאמריק
אשר ירד ונתדרדר עד שאול תחתית, ונתחתן 
בבת אל נכר רח"ל, ונסתבך שם בעניני ממון, 
ואסרוהו בבית האסורים לשנים רבות, ואמר לו 

שיטות שקיבל על עצמו את המכות הנוראיות פב
הללו, לפי שהוא כבר מורגל בכגון דא, ואילו הוא 

ה מקרוב בא, לא יוכל לעמוד בסבל קשה תשזה ע
 תף ואמר שעשה כן משום שעומדזה, והוסי

בזכרונו המצוה שנאמרה בתוה"ק 'ואהבת לרעך 
והוא נורא למתבונן, איש ישראל שירד  .כמוך'

עד שאול תחתית, והוא אסור בבית האסורים בין 
פריצי חיות, ואין ניכר שהוא מזרע ישראל, מכל 
מקום נקודת מגן אברהם בוערת בו, ואע"פ 

צריך לעמול ובענין זה  .שחטא ישראל הוא
באהבת ישראל   להוסיף הללו,  ולהתייגע בימים 

לכל איש מישראל, להכיר ולידע בערך מעלת 
יוקר נשמת כל איש מישראל, שלכל אחד יש 
 ערך בפני עצמו, כולם אהובים כולם ברורים,

והכל  וכולם עושים באהבה ויראה רצון קונם,
 מסייעין לעבודת המלך.
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הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,
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