
א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ְמׁשֹון ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ֶזַרע ׁשִ
ה ָרׁשָ ִניִנים ִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַעל ַהּפָ ּפְ

ְדמֹון  ל ָהֱאלִֹקי ַהּקַ רֹו ַהְמֻקּבָ ִחּבְ ְמׁשֹון" ׁשֶ ְמׁשֹון""ֶזַרע ׁשִ ל "ֶזַרע ׁשִ ֻסּגָ ֶפר ַהּמְ  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  ים ַנְחָמִני ֵזֶכר ַצּדִ ְמׁשֹון ַחּיִ ים ַנְחָמִניׁשִ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ  ַרּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ֵמי ּבַ ִסְפרֹו ְוִהְבִטיַח ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ִלְמַקּיְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ן  תשפ"ב � ִגְליׂון 201 ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

יִקים ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ יִקיםַהקב"ה ִמְתַאּוֶ ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ַהקב"ה ִמְתַאּוֶ

ַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך  י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ׁשָ ר ה' ּבִ ְתַעּבֵ 'ַוּיִ

ְמׁשֹון  ַרע ׁשִ ה' )ג, כז(: ְמָפֵרׁש ַהזֶּ ָבר ַהזֶּ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ַאל ּתֹוֶסף ּדַ

ָאְמרּו  י ַמה ּשֶׁ ה', ַעל ּפִ ָבר ַהזֶּ ּדָ ק ה' לֹוַמר 'ּבַ ְקּדֵ ּדִ ֶ זלה"ה ָיֶפה ַמה ּשׁ

יִקים. ּוְכֵדי  ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ַהקב"ה ִמְתַאּוֶ ָמָרא )יבמות סד, א( ׁשֶ ּגְ ּבַ

ֵני ֶזה ֵאין ַהקב"ה ָחֵפץ  יק, ּוִמּפְ ה ֵאינֹו ַצּדִ ּמֹׁשֶ ּלֹא יֹאְמרּו  ח"ו ׁשֶ ׁשֶ

לֹוַמר, ַרק  ה', ּכְ ָבר ַהזֶּ ּדָ תּוב לֹוַמר 'ּבַ יׁש ַהּכָ תֹו, ְלָכְך ִהְדּגִ ְתִפּלָ ּבִ

ה ֲאִני  ַרּבָ ָדָבר ַאֵחר ַאּדְ ְתָך, ֲאָבל ּבְ ְתִפּלָ ָדָבר ֶזה ֵאיִני ָחֵפץ ּבִ ּבְ

ה ָלּה. )זרע שמשון פרשתינו אות א  ָחֵפץ ּוִמְתַאּוֶ

ד"ה ואמר(

סּוק  ּפָ ּבַ ׁשֹון ׁשֶ ֶפל ַהּלָ אּור ּכֶ סּוק  ּבֵ ּפָ ּבַ ׁשֹון ׁשֶ ֶפל ַהּלָ אּור ּכֶ  ּבֵ
ם ׁשְֹמִעים' ָבִרים ַאּתֶ ם ׁשְֹמִעים''קֹול ּדְ ָבִרים ַאּתֶ 'קֹול ּדְ

ם  ָבִרים ַאּתֶ ר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש קֹול ּדְ וְַיַדּבֵ

ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול )ד יב(: 

ֶפל  ק ַמהּו ּכֵ ְמׁשֹון זלה"ה ְמַדְקּדֵ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ַרּבֵ

ִלְכאֹוָרה  ם ׁשְֹמִעים', ּדְ ָבִרים ַאּתֶ ׁשֹון 'קֹול ּדְ ַהּלָ

ָמִעים ַעל  ֱאָמִרים ִנׁשְ ָבִרים ַהּנֶ ַהּדְ ָבר ׁשֶ רּור ַהּדָ ּבָ

ֵני ָמה ֻהְצַרְך ִלְכּפֹל ְולֹוַמר קֹול  ְיֵדי ַהּקֹול, ּוִמּפְ

ָבִרים. ּדְ

ְדָרׁש )שיר השירים רבה א יג(  ּמִ ִצינּו ּבַ ּמָ ֶ י ַמה ּשׁ נּו ַעל ּפִ ּוְמָבֵאר ַרּבֵ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָהָיה יֹוֵצא ִמּפִ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו ַהִאם הּוא  ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ֵאֶצל ּכָ

ׁשֹון  ֶפל ַהּלָ ֵאר ֵהיֵטב ּכֵ ם. ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ן ׁשָ מֹו ַעּיֵ ל ַעל ַעְצמֹו ְלַקּיְ ְמַקּבֵ

דֹוׁש  ַהּקָ ִמיִעים קֹול, ׁשֶ ָבִרים ַעְצָמם ָהיּו ַמׁשְ ַהּדְ תּוב ִלְרֹמז ׁשֶ ן ַהּכָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ

ֶהם קֹול נֹוָסף,  ָהָיה ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֶהם ּדְ ר ִעּמָ ּבֵ רּוְך הּוא ּדִ ּבָ

מּו אֹוָתם. )זרע שמשון פרשת  ָרֵאל ַהִאם ְיַקּיְ ָהיּו ׁשֹוֲאִלים ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ
דברים אות ה(

ְצֹות ָצִריְך ִצּוּוי ְמֻיָחד  ִקּיּום ַהּמִ ְצֹות ָצִריְך ִצּוּוי ְמֻיָחד  ּבְ ִקּיּום ַהּמִ  ּבְ
מּוָרה ָנה ּגְ ַכּוָ ֲעׂשּוהּו ּבְ ּיַ מּוָרהׁשֶ ָנה ּגְ ַכּוָ ֲעׂשּוהּו ּבְ ּיַ ׁשֶ

ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך )ו, ה(.  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשׁ ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך ְבּ
ּלֹא  ַעם ׁשֶ ְמׁשֹון זלה"ה, ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ַהּטַ ַרע ׁשִ ק ַהזֶּ ְמַדְקּדֵ
ָסמּוְך ְלִצּוּוי  א ּבְ ל ִיְרָאה ֶאּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ָסמּוְך ְלִצּוּוי ׁשֶ ִנְמָצא ּבְ
אן 'ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה'  סּוק ּכָ ּפָ מֹו ּבַ ל ַאֲהָבה, ּכְ ׁשֶ
ן )יא,  ָך', ְוֵכן ְלַהּלָ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֱאלֶֹקיָך ּבְ
ָכל ְלַבְבֶכם  יג( 'ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ
ְרָאה  ִצּוּוי ַהּתֹוָרה ַעל ַהּיִ ֶכם', ּוַמּדּוַע ּבְ ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ן ְלִיְרָאה אֹותֹו ּבְ ם ּכֵ ב ּגַ לֹא ִנְכּתַ

ָך.  ַנְפׁשְ

ָכַתב ָהרע"ב )אבות  ּדְ ְך,  ּכָ ָהִעְנָין  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש 
ֲעֹבר ַעל  ֵהר ִמּלַ ְרָאה ּגֹוֶרֶמת ְלִהזָּ ַהּיִ פ"א מ"ג( ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּגֹוֶרֶמת  ְוָהַאֲהָבה  ה.  ִמְצֹות לֹא ַתֲעׂשֶ
ֵאינֹו  ה ִמי ׁשֶ ה עיי"ש. ְוִהּנֵ ִמְצֹות ֲעׂשֵ ָזִהיר ּבְ
עֹוֵבד ֶאת ה'  יָטא ׁשֶ ׁשִ ה, ּפְ עֹוֵבר ַעל לֹא ַתֲעׂשֶ
הּוא ִמְתַרֵחק  אי ַמה ּשֶׁ ַוּדַ ֲהֵרי ּבְ ִלּבֹו ּוְבַנְפׁשֹו, ׁשֶ ּבְ
רּוְך הּוא, ְוַרק  דֹוׁש ּבָ ֵמֲהָנַאת ָהִאּסּור ַהְיינּו ֵמֲחַמת ִצּוּוי ַהּקָ
לֹא ֶזה לֹא ָהָיה  ֲהֵרי ּבְ ָבָריו, ׁשֶ ֲעֹבר ַעל ּדְ ָנה זֹו ִנְזָהר ִמּלַ ַכּוָ ּבְ
ִלּבֹו  עֹוֵבד  ֶאת ה' ּבְ ב ׁשֶ ָבר ֶנְחׁשָ ה לֹו, ְוֶזה ּכְ ְתַאּוֶ ּמִ ֶ ה ּשׁ ִמְתַרֵחק ִמּמַ
אֹוֵהב ֶאת  ֹאֶפן ְמֻיָחד. אּוָלם ִמי ׁשֶ ְך ּבְ ּוְבַנְפׁשֹו ְוֵאין ָצִריְך ְלַצּוֹות ַעל ּכָ
ְצֹות  ה ֶאת ַהּמִ ה, ִלְפָעִמים עֹוׂשֶ ִמְצֹות ֲעׂשֵ הּוא ָזִהיר ּבְ ה' ְוַהְיינּו ׁשֶ
ה ֶאת  ֲעׂשֶ ּיַ ְך ֻהְצַרְך ְלַהְזִהירֹו ׁשֶ ּום ּכָ ָנה, ּוִמּשׁ ָבה ְוַכּוָ ִלי ֵצרּוף ַמֲחׁשָ ּבְ
ְהֶיה  ְצֹות ּתִ ִקּיּום ַהּמִ ַרְך ּבְ ָנה ְוַאֲהָבתֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ּוָ ְצֹות ִמּתֹוְך ּכַ ל ַהּמִ ּכָ

ֶפׁש. )זרע שמשון פרשתנו אות יא( ב ּוַבּנֶ ּלֵ ּבַ

ברכת המחבר 
מתוך הקדמת הספר

ְמׁשֹון ּתֹוַרת ׁשִ
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ן ָעָטר  ים ּבֶ י ַחּיִ דֹוׁש - הרה"ק ַרּבִ  ַהּקָ
נלב"ע ט"ו תמוז תק"ג
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ָמע ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ ֵמַהּנַ

INFOGRAPHIC
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LOREMipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

LOREMipsum

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.
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LOREMipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.
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LOREMipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

ָמתֹו ְוַלֲהָפַצת ּתֹוָרתֹו ְלֵזֶכר ִנׁשְ

ַהּכַֹח ְוַהּסֹוד
ַרע  ַעל ַהזֶּ נּו ּבַ דֹוׁש, יֹום ִהּלּוַלת ַרּבֵ ים יֹום ִלְפֵני ַהּיֹום ַהּקָ לֹוׁשִ חֹות ִמּשְׁ ָבר ּפָ עֹוְמִדים ָאנּו ּכְ
י ַנְחָמן ִמיָכֵאל ַנְחָמִני זלה"ה,  ן ַרּבִ ים ּבֶ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֲהַר"ר ַרּבִ ְמׁשֹון ַהְמֻקּבָ ׁשִ
יֹום ו' ֱאלּול תקל"ט ּוְמקֹום ְמנּוָחתֹו לֹא נֹוַדע, ְוׁשּוב מֹוִצִאים ָאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו  ר נלב"ע ּבְ ֲאׁשֶ
ר ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ׁשֹוִתים  ְמׁשֹון' ֲאׁשֶ דֹוׁש 'ֶזַרע ׁשִ ֶפר ַהּקָ ּסֵ מּון ּבַ קֹול, ַמהּו ַהּסֹוד ַהּטָ ְמַהְרֲהִרים ּבְ
ר ְנִביַעת  ֵאר ַהְיׁשּועֹות ֲאׁשֶ ר ָיְצָרה ֶאת ּבְ ְפָלָאה ֲאׁשֶ ָמא. ַמהּו ּכַֹח ַהַהְבָטָחה ַהּמֻ ּצָ ָבָריו ּבַ ֶאת ּדְ

ּנּו.  ֹאב ִמּמֶ ּמֹוִסיִפים ִלׁשְ ָכל ׁשֶ תּוִקים ּגֹוְבִרים ְוהֹוְלִכים ּכְ ֵמיָמיו ַהּמְ

ִבים ֵריָקם,  ָבָריו ֵאיָנם ׁשָ יַע, ּדְ א ְויֹוׁשִ אֹור ּתֹוָרתֹו ָיִאיר ְוַיְפִציַע ְיַרּפֵ דֹוׁש זלה"ה ָזָכה ׁשֶ נּו ַהּקָ ַרּבֵ
ה ַנַחת  ֲעׂשֶ ּיַ ַזר ֹאֶמר ְלָכל ִמי ׁשֶ ר ּגָ דֹול ֲאׁשֶ ֹכחֹו ַהּגָ ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְיהּוִדים ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים ּבְ
ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ סּו ּבַ ר ִנְדּפְ יו ְוִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ֲאׁשֶ ִחּדּוׁשָ ְלַמד ְוַיֲעֹסק ּבְ ּיִ ָמתֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְלרּוחֹו ְוִנׁשְ
ְרָחב ְואֹור  ְך ַוֲאֵפָלה ַלּמֶ ר ֹחׁשֶ ְסּגֵ ֵצא ִמּמַ י ַנְפׁשֹו ּתֵ ְמׁשֹון, ּכִ ְמׁשֹון ְותֹוְלדֹות ׁשִ ִלים ֶזַרע ׁשִ ְוַהְמֻסּגָ
ר ְוָכל  ים ּוְבִריאּות, ֹעׁשֶ ִנים, ַחּיִ ִנים ּוְבֵני ּבָ ָרָכה ַהְצָלָחה ִויׁשּוָעה, ּבָ ָכל ִמיֵני ּבְ ע ּבְ ׁשַ ִהיר, ִיּוָ ַהּבָ

ֱאָצִאים. ַהּכֹל!!! טֹוב, ַנַחת ֵמַהּצֶ

ָלה  ַקּבָ א ָיִחיד ֻמְמֶחה ּבְ יׁשָ יק ְיסֹוד עֹוָלם ֲחִסיָדא ַקּדִ נּו ָהָיה ַצּדִ ם. ַרּבֵ יק ּגֹוֵזר ְוַהקב"ה ְמַקּיֵ ַצּדִ
ֵלמּות  ֵהִעידּו ַעל ּגֶֹדל ּוׁשְ ָרֵאל, ּוְכִפי ׁשֶ ִיׂשְ ה ּבְ תֹו ֲעֵלי ֲאָדמֹות ְלָהִפיץ ּתֹוָרה ּוְקֻדּשָׁ ית, ְוָכל ְמַגּמָ ַמֲעׂשִ
ָמתֹו  ַהְסּכָ דֹוִלים ְודֹודֹו ֲאִחי ִאּמֹו ּבְ ם ַהּגְ ִסְפרֹו ׁשֵ נּו ַהִחיָד"א ּבְ ם ַרּבֵ דֹוֵלי עֹוָלם ּוְבֹראׁשָ ַמֲעלֹוָתיו ּגְ
מּועֹות  ַעל ׁשְ ּבֹור ּבַ ְנִביאּות, ּגִ תֹוָרה ַאב ּבִ ָחְכָמה ָאב ּבְ ְמׁשֹון: "ָאב ּבְ ֶפר ּתֹוְלדֹות ׁשִ ְלהֹוָצַאת ַהּסֵ
תֹו  ִהּלָ ה ִיְתְקֵרי ּתְ א ַרּבָ ֹות, ְוִקּדּוׁשָ ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ בּורֹוָתיו ְוָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו ּבְ ִיְצרֹו, ֵהן ֵהן ּגְ ר ּבְ ּבֵ ּוִמְתּגַ
ּדֹות" ֵאּלּו  ֲהַדר ַהּמִ תֹו ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ּבַ ה ִמּדָ חּוץ, ִאיׁש ִמּדָ ְפִנים ּוִמּבַ ְקַהל ֲחִסיִדים ָחִסיד ִמּבִ ּבִ

נּו זלה"ה. ר ֶנֶאְמרּו ַעל ַרּבֵ ָבִחים ֲאׁשֶ ִמְקָצת ֵמַהּשְׁ

ים,  יס ִחּדּוׁשִ י ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִציא ֵסֶפר ּוְלַהְדּפִ ֹרב ַעְנְוָתנּותֹו, ּכִ ַמת ִסְפרֹו ּבְ ַהְקּדָ נּו ּכֹוֵתב ּבְ ַרּבֵ
ִאיר ַאֲחָריו  ִאיר ֶזַרע ֹקֶדׁש, ֻמְכָרח הּוא ְלַהׁשְ ּלֹא ָזָכה ְלַהׁשְ ן ַרק ֵמֲחַמת ַהֶהְכֵרַח ֵמַאַחר ׁשֶ ה ּכֵ ְועֹוׂשֶ
ֹרב טּובֹו ְוַחְסּדֹו,  ֶזַרע. ּומֹוִסיף ְוקֹוֵבַע ּבְ בּו ֲעבּורֹו ּכְ ר ֵיָחׁשְ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרָכה ְלדֹורֹות עֹוָלם, ּדִ ּבְ
ה  ְזּכֶ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו, ּיִ ְלַמד ֶאת ּדִ ּיִ ָמתֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִמילּות ֶחֶסד ְוַנַחת ְלרּוחֹו ְוִנׁשְ ה ִעּמֹו ּגְ ֲעׂשֶ ּיַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ָרָכה ַהְמֻפְרֶסֶמת  אן נֹוְצָרה ַהּבְ ה, ּוִמּכָ בּול ּוְבִלי ִמּדָ ִלי ּגְ ָרָכה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ֵמֵאת ה' ּבְ ַפע ּבְ ְלׁשֶ
ְלַחְנֶכם  ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֵני ָבִנים ּכִ ִנים ּבְ ְרֶאיָנה ּבָ ָבָריו: "ְוֵעיֵניֶכם ּתִ ְך ּדְ ֶהְמׁשֵ ר ָחַרט ּבְ ֲאׁשֶ
ְצאּו  ּיָ יָון ׁשֶ ְרֲעֶכם". ּוִמּכֵ בֹוד לֹא ָיסּופּו ִמזַּ ם ּכָ ר ּגַ ם ֹעׁשֶ ל טּוב ּגַ ִאים ּכָ ים ִמּלֻ ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ּוָבּתִ
ָלִאים  ְלֵאי ּפְ ֵאינֹו ַאְכָזב ְלעֹוָלם. ּפִ ַנַחל ׁשֶ יַע ּכְ ּפִ נּו, ֵהֵחּלּו ְלַהׁשְ ל ַרּבֵ ַחת ֻקְלמּוסֹו ׁשֶ ָבִרים ִמּתַ ַהּדְ

אן. ֶזה ַהּכַֹח ְוֶזה ַהּסֹוד. ים ּכָ ַנֲעׂשִ

נּו  ת ַרּבֵ ׁשַ ּקָ ִקּיּום ּבַ ֵאת ְלהֹוִסיף ּבְ ֶיֶתר ׂשְ קּוַפת יֹום ַהִהּלּוָלא, ָאנּו ֶנֱעָרִכים ּבְ ָיִמים ֵאּלּו ּתְ ּבְ
ל ֵסֶפר ֶזַרע  ִזית ְמרֹוֶמֶמת ְוִלּמּוד ּכָ ת ִהּלּוָלא ֶמְרּכָ ן ַנֲעֹרְך ְסֻעּדַ מֹו ּכֵ ר ּוְבִרּבּוי ַהּלֹוְמִדים, ּכְ ַהְמַחּבֵ
ָמתֹו  ת ַנַחת ְלרּוחֹו ְוִנׁשְ ּיַ ֹרב ַעם, ּוְפֻעּלֹות נֹוָספֹות ְמֻיָחדֹות ְלַמַען ֲעׂשִ ֶלה ּבְ ְמׁשֹון ֵמָהֵחל ְוַעד ּכָ ׁשִ
ָמם  יָרה זֹו, ׁשְ ּבִ ְזכּות ּכַ ִפים ּבִ ּתָ ֻ ִעים ְוַהּשׁ ִעילּויֹות ֵאּלּו עֹוִלים הֹון ַרב, ְוָכל ַהְמַסּיְ הֹוָרה, ּפְ ַהּטְ
תֹוַרת ֶזַרע  ֵבִקים ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּדְ יֹום ַהִהּלּוָלא ַעל ְיֵדי ּתַ ם ּבְ ְתַקּיֵ ּתִ ה ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ִפּלָ ּתְ יֹוִפיַע ּבַ
ֵנה ּתֶֹקף. ְזכּותֹו ְותֹוָרתֹו  ֵאת ּוְבִמׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ר ּבְ ת ְוַהְבָטַחת ַהְמַחּבֵ ְרּכַ אי ִיְזּכּו ְלִקּיּום ּבִ ְמׁשֹון, ּוְבַוּדַ ׁשִ

ָרֵאל ָאֵמן. ל ִיׂשְ ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ִלְזכּות ַהִהְׁשַּתְּתפּות ַּבהֹוָצאֹות ְוִלְפָרִטים נֹוָסִפים:

ארץ ישראל 02-80-80-500   05271-66450 
zerashimshon.com :ארה"ב 347-496-5657  או באתר

א ְוֶאְרֶאה' ָרה ּנָ סּוק 'ֶאְעּבְ ּפָ ְקּדּוִקים ּבַ ּדִ

ֵעֶבר  ר ְבּ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ ָרה ָנּ ֶאְעְבּ

ים  ָבנֹון )ג, כה(: ָהאֹור ַהַחּיִ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזּה ְוַהְלּ ְרֵדּ ַהַיּ

א'. ְועֹוד  ַנת ָאְמרֹו 'ּנָ ּוָ ק: ֵיׁש ָלַדַעת ּכַ דֹוׁש זלה"ה ְמַדְקּדֵ ַהּקָ

ק ָלָמה ֻהְצַרְך לֹוַמר 'ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ' ֲהלֹא  ֵיׁש ְלַדְקּדֵ

ְרֶאה אֹוָתּה. ּיִ אי ׁשֶ ַוּדַ ֵנס ָלָאֶרץ ּבְ ֲעֹבר ְוִיּכָ ּיַ ׁשֶ ּכְ

ה  ֵני ב' ְטָעִמים לֹא ָזָכה ֹמׁשֶ  ִמּפְ
ָרֵאל ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְלִהּכָ

ׁשּוָבה ַעל  יב ּתְ ה ְלָהׁשִ ן ֹמׁשֶ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ים: ׁשֶ ּוְמָתֵרץ ָהאֹור ַהַחּיִ

ָאְמרּו  ָרֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ יָאתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָבִרים ַהּמֹוְנִעים ֶאת ּבִ ַהּדְ

ָרֵאל,  ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָמָתם לֹא ִנְכַנס ֹמׁשֶ ּמֵ ָבִרים ׁשֶ ֲחַז"ל ב' ּדְ

ַע ִלְמלְֹך, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת  ל ְיהֹוׁשֻ יַע ְזַמּנֹו ׁשֶ ִהּגִ א. ְלִפי ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָפה ַהּקָ ּצָ ְמלֹא ִניָמא. ב. ׁשֶ ּה ֲאִפּלּו ּכִ ֲחֶבְרּתָ ּבַ

ִליְך ֲחָמתֹו  ָרֵאל ַלֲחֹטא ְוִיְצָטֵרְך ְלַהׁשְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ הּוא ׁשֶ

ׁש,  ִית ַהְמֻקּדָ ִביָלם ֶאת ַהּבַ ׁשְ ן ּבִ ּכֵ ֲעֵליֶהם, ְוִיְצָטֵרְך ְלַמׁשְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ָעִתיד ְלִהְתַמׁשְ ן' ׁשֶ ּכָ ֵתַבת 'ִמׁשְ ְוָכָרמּוז ּבְ

ֵני  ֲחַז"ל )שמו"ר נא, ד(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה לֹא ִיְצָטֵרְך ְלָהִמית ֶאת ּבְ

ָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל  ל ַהקב"ה ּוְכמֹו ׁשֶ ֵזָרתֹו ׁשֶ ְצלּו ִמּגְ ָרֵאל ְוִיּנָ ִיׂשְ

ַנֲחָלֶתָך' )מדרש  אּו גֹוִים ּבְ סּוק 'ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאלִֹקים ּבָ ַהּפָ

ׁש ָאְמרּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ה ּבֹוֶנה ּבֵ תהלים ע"ט(, ְוִאם ָהָיה ֹמׁשֶ

ָבר  יָלא ּדָ ּלֹא ָהְיָתה ֶנֱחֶרֶבת, ּוִמּמֵ ָמָרא )סוטה ט, א( ׁשֶ ּגְ ּבַ

ָרֵאל,  ָהָיה ַהקב"ה ָצִריְך ַלֲהֹרג ֶאת ִיׂשְ ֶזה ָהָיה ְמסֹוֵבב ׁשֶ

ֵנס ָלָאֶרץ ְולֹא ִיְבֶנה ֶאת  ה לֹא ִיּכָ ּמֹׁשֶ ן ִנְגַזר ׁשֶ ּוֵמֲחַמת ּכֵ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ַאַחד ָהָאָדם  ֵנס ּכְ ׁש ְלִהּכָ ּקֵ ה ּבִ  ֹמׁשֶ
ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ִיְבֶנה הּוא ֶאת ּבֵ ְוׁשֶ

ֵנס  ׁש ֵמַהקב"ה ְלִהּכָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ְדָבָריו ּכְ ה ּבִ ן ֹמׁשֶ ּוֵ ּוְכֶנֶגד ֶזה ִנְתּכַ

ֶנֶגד  יב ְוִלְדחֹות ב' ִסּבֹות ֵאּלּו. ּכְ ָרָצה ְלָהׁשִ ָרֵאל, ׁשֶ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

א',  ָרה ּנָ ּה ְוכּו', ָאַמר 'ֶאְעּבְ ֲחֶבְרּתָ ֵאיָנּה נֹוַגַעת ּבַ ְלכּות ׁשֶ ַהּמַ

ָרָרה ּוְכבֹוד.  ֶדֶרְך ׂשְ ּלֹא ּבְ ֶדֶרְך ָהעֹוְבִרים ׁשֶ ָרה ּכְ רּוׁש ֶאְעּבְ ּפֵ

ּלֹא יּוַכל  ָרֵאל ׁשֶ ֵנס ִיְגֹרם ֵנֶזק ְלִיׂשְ ִאם ִיּכָ ֲעָנה ׁשֶ ּוְכֶנֶגד ַהּטַ

ָרה  ק לֹוַמר 'ֶאְעּבְ ְקּדֵ ם, ּדִ ְדיֹון ַנְפׁשָ ׁש ִלְהיֹות ּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

א ִלְראֹות  ׁש ֶאּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ רּוׁש לֹא ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ א ְוֶאְרֶאה' ּפֵ ּנָ

ָבר  ּכְ רּוׁש ׁשֶ א', ּפֵ ַבת 'ּנָ ק לֹוַמר ּתֵ ֶאת ָהָאֶרץ ְלַבד. ְוִדְקּדֵ

ְקָוה זֹו. יג ּתִ ֵדי ְלַהּשִׂ ְלכּותֹו ּכְ ה ַיֲעֹבר ִמּמַ ַעּתָ
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