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 אצל הרבנים ק"לזש למצפים בדואר בחינם' בנים של מפתח' גליון לקבלת
    M48485252@GMAIL.COM: ] מייל08-9108484[וכן בתא קולי: . דלעיל

  0732951727שמשון בכל השפות  בזרע שיעורים לשמיעת
נבקש מהלומדים היקרים להרים תרומת ידכם בחפץ לב להחזקת הגליון. ניתן 

שר עבור ישועה, שמחה, נדר בעת צרה, הנצחה לעילוי לתרום מכספי מע
 יחישו ישועה ויגנו הקדושים תורתו ודברי נשמת. ובוודאי זכות הצדיק רבינו זי"ע

 סלה טוב וכל ומזוני חיי בני המסייעים ועל הלומדים על ויושפע וצוקה צרה מכל
  .ספריו בהקדמת כהבטחתו ורוחניות בגשמיות

  הבהרה והודעה נחוצה
בינו זי"ע ב'תולדות שמשון (פרק ו): 'שומע ומוסיף, לפעמים אדם שומע איזה חידוש וכשאומרו כתב ר

לאחרים מוסיף בו מדעתו, ובמה שמוסיף יש קושיא והוא גנאי לראשון. ומשום הכי אמר שומע ומוסיף, 
ל שמה שמוסיף אומרו בלשון הוספה משלו, ובזה אינו עובר משום 'לא תענה ברעך' וכו'. ואם תפי

  קושיא על תוספת זה לא יהיה גנאי לראשון'. 
לכן הננו להודיע שכל מה שנתבאר בס"ד בבאור המשולב ומראי מקומות ובכל מקום שהוא, הכל רק 
על דרך אפשר, והוא רק הוספה על דבריו, ולא דבריו הקדושים, ואבקש שיסלחו וימחלו הלומדים 

בינו, כי מי יכול לומר שהגעתי להבנה בקצה הנכבדים במקומות שלא נתבאר הפשט האמיתי בדברי ר
הפשט של רבינו הקדוש. ולכן הנני חוזר ומודיע שכל הדברים שנכתבים בביאור דברי רבינו הקדוש, 
הם רק בדרך אפשר ואינם דבריו הקדושים. ואבקש מהלומדים שיואילו ברוב טובם להועיל לשלוח 

  ולהודיע על הערותיהם והשגותיהם.
  המו"ל



א א א א  - שמשון יג זרע אות וירא פרשת

יג  אות וירא פרשת
מאד לה' וחּט אים רעים סדם יג,יג)ואנׁש י נאמר(בראשית ועליהם (איוב , §©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ

ד) נעוּ .כח, מאנוֹ ׁש  דּ ּל וּ  רגל מנּ י הנּ ׁש ּכ חים גּ ר מעם נחל ¨¡¥©¤¨¦¦¦¨§¦©¨¦¥©©©ּ̈פ רץ

לוט  היינו הרגל מנעו סדום שאנשי הגמרא ביאור

חלקסנהדרין אמרוּ (קט,א)ּפ רק סדום , הרגל אנשי את וּ נׁש כּ ח בּ וֹ אוּ  ©§¤§¦¤¤¥¤¨§§©©¤¨¤¤

מּמ מוֹ ננוּ א מבּ ינינוּ  לחּס רנוּ  אלּ א עלינוּ  בּ אים ׁש אינן עכ"ל.ב , , ¦¥¥¤¥¨¨¦¨¥¤¨§©§¥¦¨¥

אדּ רבּ א  מחּס רים, האוֹ רחים וכי לחּס רנוּ  אלּ א בּ אין ׁש אינן מהוּ  ¨©§©¦§©§¦§¨¦§¥§©§¨¤¦¨¨¥¤©¤̈קׁש ה,

ּפ נדּ קאוּ ת עוֹ שׂ ים וכּמ ה כּ ּמ ה ׁש הרי מצינוּ (-אכסניה)מרויחים ועוֹ ד להרויח. ג כּ די ©§¦¦¤£¥©¨§©¨¦ª§§¨§¥§©§¦©§¨¦

מי  נּ ׁש ּת ה 'ֹלא לוֹ  ואמר בּ ארצוֹ , לעבר אדוֹ ם מל! אל מלאכים ׁש "לח ¥¤§¦©¨§§©§Ÿ¤¤¨©©§¨¦¤¤¤¡©£Ÿ§בּ מׁש ה

וּ מים  אכל מכּ ם נקנה וּ באר מן לנוּ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף ׁש ם: רׁש "י וּ פרׁש  ¦©¤Ÿ¤¦¤§¦¥§¨¨¥¤¦©©¨¦©¥¥¥§בּ אר',

קּמ ן הא וכוּ ', לפנינו)להנאתכם ראיה ואי (-הרי הבּ ית. לבעל מהנּ ים הם ד ׁש האוֹ רחים ©£¨©§¤§¨©¨¤¨§¦¥§©¦§©©©©¦§¦

ואי  עני. ׁש וּ ם לקבּ ל ׁש ֹּלא לוֹ מר להם היה ׁש ם, לגוּ ר הבּ אים העניּ ים ¦§¦¨¥©§¤©¤¨¨¨¨¨¦¨©¦¦£¨¦מ"וּ ם

וכוּ ' לחם' יצא מּמ נּ ה ׁש 'ארץ הוֹ איל בּ הרוחה צר! להם ׁש אין כח,ה)מ"וּ ם ,(איוב ¦¤¥¨¤Ÿ¤§©§¨¨¦¤¤¤¦¤¨¥¥¨¤§

מקוֹ ם לחּס רנוּ מכּ ל אלּ א בּ אים ׁש אינן הלּ ׁש וֹ ן ׁש יּ ! אמרוּ ה ֹלא לּמ ה ועוֹ ד, . ¦¨¨©¨©¨¤¥¨¨¦¤¨§©§¥§¨¨¨§

קצרה: בּ לׁש וֹ ן לוֹ מר לוֹ  היה לחּס רנוּ ', אלּ א בּ אים 'ׁש אינן ׁש לילה, ¨¨§¨§©¨¨¥§©§¨¤¦¨¨¥¤¨¦§§¦בּ לׁש וֹ ן

לחּס רנוּ ". עלינוּ  ¥§©§¥¨¦¨¤"ׁש בּ אים

בּ ּמ דרׁש ויׁש  דּ איתא ּפ סוּ קו לוֹ מר, יט,כט)על יׁש ב (בראשית אׁש ר הערים את 'בּ הפ! §¥©§¦¨©¦§¨©¨©£Ÿ¤¤¨¦£¤¨©

לוֹ ט' יוֹ ׁש ב ז בּ הן היה ֹלא והֹלא הערים, בּ כל יוֹ ׁש ב היה ׁש לּ וֹ ט אפׁש ר וכי , ¨¥§¦¤§¨¤¨¨¥§¨¤¨¦©£¨¨¥

כּ לּ ן  העירוֹ ת לכל בּ רבּ ית מלוה ׁש היה אמרי רבּ נן מהן, בּ אחד עכ"ל.ח אלּ א , ¤¨§¤¨¥¤©¨¨¨§¥¤¨¨©§¤§¦¦§¨¨£¨ª¨

עוֹ לה ׁש הרבּ ית הוּ א (-מצטבר)וידוּ ע
נמצא ט  מעט, מעט ממוֹ נוֹ  וּ מחּס ר הֹּלוה על §¨©¤¨¦¦¨©©¤§©¥¨§©§©¦§¨

צרכיהם, בּ עת להם להלווֹ ת חסד גּ מילוּ ת ׁש עוֹ שׂ ה להם מראה היה ¤¥§¨¥§¤¨§©§¤¤¦§¤¤¤¨¤§©¨¨¤ׁש לּ וֹ ט

גּ דוֹ ל. חּס רוֹ ן להם היה רבּ ית נוֹ טל ׁש היה מּפ ני ¨¨¦¤¨¨¨¦¦¥¨¨¤¥§¦¨£אבל

הגמרא  בדברי מקשה

בריבית  הלוה לוט

והוספות ביאורים
l`א . mecq iyp` opax epz :zekix`a `xnbd oeyl ze`xl aeyg

mda aizk dne d"awd mdl ritydy daeh liaya `l` e`bzp
mFwn ,W` FnM KRdp diYgze mgl `vi dPOn ux` :(g-d ,gk aei`)¤¤¦¤¨¥¥¨¤§©§¤¨¤§©§¥§
,dI` oir EYtfW `le hir Frci `l aizp ,Fl adf zxtre dipa` xiRq©¦£¨¤¨§©§Ÿ¨¨¨¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨©¥©¨
ux`y xg`n ike exn` .lgW eilr dcr `l ugW ipa Edkixcd `lŸ¦§¦ª§¥¨©Ÿ¨¨¨¨¨©
,mikxc ixaer epl dnl ,mgl retiy epl yiy -) mgl `vi dpnn
epil` mi`a oi`y mikxc ixaer epl dnl ,el adf zextre (i"yx
mikxc ixaer exari `ly -) gkype e`ea ,[eppennn] epixqgl `l`
mrn lgp uxR' (c my) xn`py epvx`n lbx zxez (i"yx ,epvx`a¨©©©¥¦

.'Erp WFp`n ENC lbx iPn migMWPd xB̈©¦§¨¦¦¦¨¤©¥¡¨

`mlv,ב . `eal migxe`n repnl evx mecq iyp`y rnyn eheyte
weqtd lr i"yxa oke (lirl dxrda `aen) my i"yx yxity itk
:'Erp WFp`n ENC lbx iPn migMWPd xB mrn lgp uxR' (c,gk aei`)¨©©©¥¦¨©¦§¨¦¦¦¨¤©¥¡¨
mewnn - xb mrn .zixtbe y` ilgp dxenre mecq lr -lgp uxt
egkiyy mecq iyp` el` - lbx ipn migkypd .xbepe raep `edy
did m` dhna gxe`d miaikyn eidy mvx`n migxe` ilbx zxez
yxetn jk eze` oikix`n xvw did m`e eilbx oirhwn xzei jex`

.erp yep`ne df lgp zvixt ici lr - elc .dcb`a

geex.ג . `iand xac `ed dipqk`y ,zyxetn di`x

migxe`lד . dpeekd oi` ,'epvx`n lbx zxez gkyp'y xn`z m`
.mrtl mrtn mi`ad mipncfn

`l`ה. ,oenn mdl miciqtn oi`y ,mxqgl mi`a mpi` ixdy
.geexl mdl mi`ian daxc`

lde`ו. ayi oleka ike :l`eyy mlrpd yxcn `ian xend xexva
dax yxcnae .hel oda ayi xy` edn .odn cg`a `l` ayi `l
ep`vn `le .ziAxA odl deln didW ixn` opAx :(e,`p ziy`xa)©¨¨¨§¥¤¨¨©§¤¨¤§¦¦

.epiax ixacl yxetnd xewnd

`zז. miwl` xMfIe xMMd ixr z` miwl` zgWA idie :weqtd oeyl©§¦§©¥¡Ÿ¦¤¨¥©¦¨©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤
aWi xW` mixrd z` KtdA dktdd KFYn hFl z` gNWie mdxa ©̀§¨¨©§©©¤¦©£¥¨©£Ÿ¤¤¨¦£¤¨©

.hFl odÄ¥

`elח . s` xire xir lka ik 'hel oda ayi xy`' xne` weqtd okle
ayei) mdn qpxtzn did ik dfig`e daiyi my el did my xb `ly
dax yxcnd lr x`ez dtiae .(dpedk zepzn) (qpxtzn oeyln
oda ayi xy` yxtn ,ziaixa odl deln didy xne`de :azk
exn`y enke xrv ilae dgexda `ed ziaxa d`eld wqre ,dgexda
,dakr oeyln ± ayi xy` dpeekd e`] .ziaxa ielnl minec jipt
[ze`eeld epnn eywaie eze` exiki miyp`y ick my akrzn didy
rnync ,epiax yexita dyw zvwe .[ziaixa deln didy ici lr
,okziie .migxe`dn erpny rnyn l"fgne ,heln erpny eixacn
.hel enk mdy dprha ,`eal migxe`d lkn erpn md hel meyny

ziaxzeט. jyp ez`n gwz l`' :(`i,`l dax zeny) yxcnd it lr
xgnle ,jze` deln ip` jl l`y el xn`z `le ,'jidl`n z`xie

.ely z` lhep dz`e dler ziax



-ב ב ב ב  שמשון יג זרע אות וירא פרשת

אף  לחּס רנוּ ', אלּ א בּ אים 'ׁש אינן אמרוּ  לכן אצלם, אוֹ רח היה ׁש לּ וֹ ט ©¥§©§¨¤¦¨¨¥¤§¨¥¨¨§¤©¥¨¨¤¦§והוֹ איל

ׁש לּ בּס וֹ ף  הוֹ איל מקוֹ ם מכּ ל להלווֹ ת, חסד ׁש עוֹ שׂ ה מּת חלּ ה ׁש נּ ראה ּפ י ©§¤¦¨¨¦§©§¤¤¤¤¨¦§¦¤§¦¤¦©על

גּ דוֹ ל  חּס רוֹ ן הוּ א רבּ ית .י נוֹ טל ¥¦¦¦¨¨

למנוע  סדום אנשי כוונת

ממונם  לחסר מלוט

והוספות ביאורים
`okי . epnny ,libx gxe` lr `xnba xaecn `ly uxezne

delne mdly gxe` [lekiak] didy hel lr xaecn `l` ,migiexn
ahid oeyld x`ean dfae .mpenn z` ciqtde ziaxa mitqk mdl

xefrl mzaehl lekiak mi`a eid md ik 'epxqgl `l` mi`a opi`'
.ziaixd ici lr mpenn z` eciqtd zn`a j` ,d`eelda mdl

���



ג ג ג ג  - שמשון טו זרע אות וירא פרשת

טו  אות וירא פרשת
ה מים, מן ה' מאת ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם על המטיר ¦¨¨©¦¥¥¥¨¦§¨Ÿ§©£Ÿ̈§©¦§¦וה'
וצמח  הערים יׁש בי ּכ ל ואת הּכ ּכ ר ּכ ל ואת האל הערים את ©¤§¦¨¤¥§Ÿ¤¤¨¦¨¥§¥¨©¦¨§¥¨Ÿ£©©ויּ הפ#

כד-כה)האדמה .(יט, ¨£¨¨

סדום  וארץ אנשי של בעונשים הטעם באור

סדום  קרקע בענישת טעמים שני

הוּ א וטעם הערים דּ אמרינןא הפיכת למאי דּ וּ מיא לא,ז), רבה בּ דוֹ ר (בראשית §©©£¦©¤¨¦§¨§©§¨§¦©§

הארץ' את מׁש חיתם 'והנני ו,יג)הּמ בּ וּ ל ׁש היה ב (בראשית למל! מׁש ל , ©©§¦§¦©§¦¨¤¨¨¤¨¨§¤¤¤¨¨

לפדגוֹ ג אוֹ תוֹ  וּ מסר בּ ן אומן)לוֹ  פדגוֹ גוֹ (-כשחטא)כּ ׁש ּס רח(-מורה, נלקה, מי הבּ ן ¥¨©§¥¨§¤¨©©¥¦¦§¤¥¨

ׁש היתה  טוֹ בה רב מחמת אלּ א היה ֹלא חטאם ׁש עּק ר הוֹ איל כּ אן ואף, ¨§¨¤¨Ÿ©£¥¨¤¨¨¨§¤©¦¤¦¨©§¤§¦נלקה.

ארצם  להם ּת צמיח'ג מׁש ּפ עת וֹלא תזּ רע 'ֹלא היא אף קללתּה  לכן כט,כב), (דברים
.ד  ©§©©¨¤©§¨¨¥¦§¨¨©¦¦¨©§©§¦©

דּ התם המבול)אלּ א העוֹ לם (-בדור ותּק ן חזר הכי מ"וּ ם כּ ללי קלקוּ ל מה ה ׁש היה , ¤¨§¨¨¤¨¨¦§§¨¦¦¨¥¨©§¦¥¨¨©

ּפ רטי. קלקוּ ל ׁש היה הכא כּ ן ¦¨§§¦¨¨¤¨¨¥¥¤"אין

הּמ ׁש ּפ ט ועוֹ ד, על עוֹ מדת אדּ רבּ א ו ׁש הארץ וכאן בּ סדוֹ ם,ז , הווּ  דּ יּ ני ארבּ עה §¤¨¨¤¤¤©©¦§¨§¨©§©¨©§¨¨©¨¥¨¦§

דינא וכוּ ' ומצלי זייפי ושקרוראי קט,ב),ח שקראי .(סנהדרין §´
ה מים  מן ה' מאת ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם על המטיר ¦¨¨©¦¥¥¥¨¦§¨Ÿ§©£Ÿ̈§©¦§¦וה'

יט,כד) (בראשית

ואש  בגפרית לעונש א. טעם

בּ עברה ט אׁש וגפרית קלקלוּ  ׁש בּ רוֹ תחין על הּמ בּ וּ ל י , כּ דוֹ ר נדּ וֹ נוּ  וּ ברוֹ תחין .יא , §¨§¦¥©¤§§¦¦§§©£¥¨§§¦¦§©©

בטוב  חטאו א. טעם

הארץ  שהשפיע

המבול  דור בין החילוק

הארץ  תיקון לגבי לסדום

על  עומדת הארץ ב. טעם
קלקלו  והם המשפט

המשפט 

רותחים  היינו ואש גפרית

ברותחים  עבירה משום

והוספות ביאורים
jyndaeא . .mixrd ektdpe dnc`d mb dyprp recn le`yl yic

.ztqep dl`y dfa uxezi

migthב . dyly s`y ,ux`d mr - 'ux`d z`' xg` xac :i"yxae
.eyhyhpe egenp dyixgnd wner ly

liayaג . `l` e`bzp `l mecq iyp`' (`,hw) oixcdpqa `aenk
weqtd lr (`,c dax `xwie) yxcnae .d"awd mdl ritydy daeh

Rq mFwn' (e,gk aei`)xaecn dfd mewnde 'el adf zxtre dipa` xi §©¦£¨¤¨§©§Ÿ¨¨
oPBd lv` KlFd odn cg` didWM Exn`' :l"fga x`eane .mecq lr¨§§¤¨¨¤¨¥¤¥¥¤©©¨
FxtrA `vFnE FkWkWn ozFp `EdWM ,wxi xqi`A il oY Fl xn`e§¨©¥¦§¦¨¨¨§¤¥§©§§¥§©§
zcgein dkxa o`k mi`exe .'Fl adf zxtre' :xn`PX dn mIwl ,adf̈¨§©¥©¤¤¡©§©§Ÿ¨¨

.adf mdl d`ivedy rwxwa mdl didy

gnvzד . `le rxGz `l Dvx` lk dtxU glne zixtB :weqtd oeyl¨§¦¨¤©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¨©§Ÿ©§¦©
xW` miFavE dnc` dxnre mcq zkRdnM aUr lM Da dlri `le§Ÿ©£¤¨¨¥¤§©§¥©§Ÿ©£Ÿ̈©§¨§¦£¤

.FzngaE FR`A 'd Ktd̈©§©©£¨

ux`dה. dyprp mecqae leana m`y ,dyw dxe`klc ,uxzl `a
.ginvz `le rxfz `l mecqa `wec recn ,mrh dze`n

Wi`eו. ux` cinri hRWnA Kln :(c,hk) ilyna aezky itk¤¤§¦§¨©£¦¨¤§¦
,xn` inic ax `z` ik :(a,dw) zeaezk zkqnae .dPqxdi zFnExY§¤¤§¤¨

htyna jln' (c ,hk ilyn) aizkc i`n ,odk xa ongp ax yxc
epi`y jlnl oiic dnec m` ,'dpqxdi zenexz yi`e ux` cinri
odkl dnec m`e ,ux` cinri (mixg`n dqpxtl-) melkl jixv

.(cgey lawl jk meyn lelry-) dpqxdi ,zepxbd lr xfgny

mecql,ז. leand xec oia weligd dyw `l df uexiz itly ,d`xpe
xyt` df jldn itle] .mipiicd ly df oipr id `l leand xecay
ok oi`y dn ,ynn ux`d dktdp mecq lv` recn ,oiadl cer
eid `ly wx `l mecqa mipiicdy meyn .dzgyp wxy leana
dxvwa `aenk ,oicd miktdn eid `l` ,zn`d itk miwqet
evx mecq iyp`y ,zegv jxca siqedl cer xyt`e .d`ad dxrda
mlerd mixac dyly lr :(g"in `"t zea`) dpyna `zi`c ,xnel
yi mdly xnel evx mde .melyd lre zn`d lre oicd lr cner

.[oicd miktdn eid mlek zn`a j` ,mipiic drax`

otiifח . ,xwy ax ,xwy ,mecqa eid mipiic rax` :`xnbd xe`a
in oebk ,htyna leer miwqete oicd z` minxn eidy .oic dhne
cr elv` xengd z` gwiy ,rvetl exn` ,exeng ofe` z` rvty

.dnecke ,`ixaiy

zixtBט. dxnr lre mcq lr xihnd 'de :(ck,hi ziy`xa) aezkk¦§¦©§Ÿ§©£Ÿ̈¨§¦
.minXd on 'd z`n W`ë¥¥¥¦©¨¨¦
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בסנורים  עונש טעם

יט,יא)הּס נוריםוּ מכּ ת (בראשית
בּ עיןיב  ׁש חטאוּ  לפי קט,א), רעה (סנהדרין עין להם ׁש היה , ©©©©§¥¦§¦¤¨§¨©¦¤¨¨¨¤©¦¨¨

חבריהם נׁש י נּמ י וחוֹ מדים אחרים, ממוֹ ן כּ נגד (שם)וחוֹ מדים וּ מדּ ה . §§¦¨£¥¦§§¦©¦§¥©§¥¤¦¨§¤¤

בּ עין. לקוּ  ¦©¨¨¨¦מדּ ה,

מסּמ אוזהוּ  סדוֹ מית ׁש ּמ לח בלינד)הּט עם מאכט העינים(-מעוור, יז,ב)את לפי יג (ערובין , §¤©©©¤¤©§¦§©¥¤¨¥©¦§¦

בּ סמוּ ! כּ דלקּמ ן הּפ רענוּ ת על מגן טז)ׁש הּמ לח הראׁש וֹ ן (אות והּפ רענוּ ת , ¤©¤©¥¥©©ª§¨§¦§©¨§¨§©ª§¨¨¦

הּמ לח  עליהם הגן הּס נורים יד ׁש ֹּלא מכּ ת היתה .טו , ¤¥¥£¥¤©¤©¨§¨©©©©§¥¦´
לגיהנם  המרמזים וגפרית באש לעונש נוסף טעם

ׁש אמרוּ אש:,טז ועוֹ ד  כּ מוֹ  הבּ א עוֹ לם מעין טוֹ בה הּק בּ "ה ׁש הטעימן כּ ׁש ם , §§¥¤¦§¦¨©¨¨¨¥¥¨©¨§¤¨§

וצלמות יז ז"ל  חׁש ! ׁש הוּ א גּ יהנּ ם מעין רעה הטעימן כּ ! ,יח , ©¨¦§¦¨¨¨¥¥¥¦Ÿ¤Ÿ¤§©§¨¤

גּ יהנּ ם  ׁש ל א"וֹ  עליהם .יט והמטיר §¦§¦£¥¤¦¤¥¦Ÿ

רבּ ה :כ וגפרית  בּ מדרׁש  כּ דאיתא ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת בּ חיּ יהם הרגּ יׁש וּ  ׁש ֹּלא לפי §¨§¦§¦¤¦§¦§©¥¤©£§¨¦§¦¨§¦§¨©¨

נא,ג) וכוּ '(ב"ר המטיר 'וה' ּפ סוּ ק ואׁש 'על גּ פרית עמרה ועל סדם אמר על , ©¨©¦§¦§©§Ÿ§©£Ÿ̈¨§¦¨¥¨©

סוֹ לדת ונפׁש וֹ  גּ פרית ריח מריח אדם מה מּפ ני יוּ דן ונבהלת)רבּ י עליו,(-נרתעת ©¦¨¦§¥¨¨¨¥¦©¥©¨§¦§©§¤¤¨¨

בּ ּה  נדּ וֹ נת ׁש היא יוֹ דעת ׁש היא מּפ ני לבוֹ א](לעוֹ לם)לּמ ה, עכ"ל.כא [לעתיד , ¨¨¦§¥¤¦©©¤¦¦¤¨§¨¤¨¦¨

ׁש ל  בּ חוּ ׁש  דּ וקא לגּ יהנּ ם רמז ׁש ה וּ א דּ בר הזּ ה בּ עוֹ לם נׁש אר לּמ ה ¤©¨§©Ÿ¦¥©¤¤¤¨¨¤©¨¨©§¦¨¨¤¨§וקׁש ה,

הוכו  רעה עין משום
ועורון  בסנורים

מלח  הסנורים מכת משום
העינים  מסמא סדומית

בטובה  וכפרו היות אש,

נענשו  הבא עולם מעין

בגהנם 

צריכים  שהיו משום גפרית,
ולעשות  בגיהנם להזכר

תשובה 

שמזכירים  הטעם באור

גפרית  ידי על לתשובה

והוספות ביאורים
oteba,י . 'mirx' :dcedi ax xn` :(`,hw) oixcdpqa `aenk

.mpenna 'mi`hg'e

cqg`יא . ax xn`c' (a,gw oixcdpqae `,ai) dpyd y`xa `aenk
,dxiara elwlw oigzexa ,epecip oigzexae elwlw oigzexa
aizke ,'mind ekyie' (`,g ziy`xa) `kd aizk .epecip oigzexae

.'dkky jlnd znge' (i,f xzq`) mzd

mixepQAיב . i"yxae .mixepQA EMd ziAd gzR xW` miWp`d z`e§¤¨£¨¦£¤¤©©©¦¦©©§¥¦©©§¥¦
.oexer zkn -

daegיג . ,mipexg` min exn` dn iptn ,iy` xa `iig ax xn`
.mipird z` `nqny yi zinecq glny iptn

mixeepqa.יד . eked mecq zkitd iptl dlila ixdy

ezngnטו. ewle mdilr obiy glna eynzyd `ly dcn cbpk dcn
obn epi`y mecq ly glnd dwl jk ,oexeera dpey`xd mrta
.(fh ze`) oldl x`eand it lr c"rlpk] ,oexeerl mxeb daxc`e
`l mde zeidy ,dxrda oldl epx`ay dn itl ,epiax zpeek ile`e
,mdilr obiy glna eynzyd `le mdilr `eaiy zeprxeta epin`d

.[glna eyprp okl

zixtbe.טז. y`a yperl mrh

x`eankיז. ,miwifn mlv` eid `le mevre lecb rty mdl didy
`l mecq iyp` (gk aei`a miweqtd it lr `,hw) oixcdpqa
eze`e) `ed jexa yecwd mdl ritydy daeh liaya `l` e`bzp
my aezk leand xec lre `,gw my leand xec lr `zi` oeyl

:(`,hw `xie `"k) w"defa d`xe . (`ad mlerd oirn onirhdy
mecq ded inp ikd `lkc ,`pecre `wetq dia zi`c 'd obk `l`
se` dil d`wy`l yp xa jixhv` `l 'd ob dn ,mixvn inp ikde
dn mecq se` .'eke .dil d`wy`l `xg` jixhv` `l mixvn

ia aizk`l `c lre ,da eed `nlrc oipecr lk - 'dwyn dlk ik' ,d
.da oepcrzi oipxg` `yp ipac o`ra

jygיח . mpdib ,`ed jexa yecwd xn` jk :(`,fk) dax `xwie d`x
jyg medze ,'zewlwlge jyg mkxc idi' (dl mildz) aizkc
(hk diryi) '`py jyg miryxde ,'medz ipt lr jyge' xn`py
(e zldw) xn`py ,jyg dqkie jyg `ai ,mdiyrn jygna dide'
ziy`xa zcb`ae .'dqeki eny jygae jli jygae `a lada ik'
x`a zenlv oeca`e le`y :mpdib z`xwp zeny dray :(k wxt)
:(`,n ziy`xa `"k) w"defae .mpdibe oeid hih oe`y xea zgy
z`c dnk mpdibc xz` `ed `c l"` ,div `ed o`n iqei iax xn`
ipt lr jyge' zlna aizk `c `fxe ,'zenlve div' (e,a dinxi) xn`

.'eke .mpdibc xz` `fx `c 'medz

pica`יט. mecq wgvi 'x xn` :(a,fw `xie ,`"k) w"defa aezkk
y`e zixtb dxenr lre mecq lr xihnd 'de' aizkc ocz` mpdibc
`c ,`y`c `xhqn `ce `iinc `xhqn `c ,'minyd on 'd z`n
.epcz` oil` oipic oixza mpdibc oiaiige mpdibc `pic `ed `ce

zixtba.כ . eyprpy dna sqep mrh x`eai

yxcnd.כא . oeyl it lr ,lyb`ee axd zxecdn it lr owez
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מעט יוֹ תר הם החוּ ׁש , ׁש בּ זה ׁש העברוֹ ת ׁש כּ ן וּ מכּ ל מ"אר (-קצת)הריח, ¨¥©¦¨¤¥¤¨£¥¤§¤©¥¥§©¦§¨

¦©החוּ ׁש ים.

ז"לויׁש  ׁש אמרוּ  מג,ב)לוֹ מר הגּ וּ ף (ברכות ואין מּמ נּ וּ  נהנית ׁש הנּ ׁש מה דּ בר איזהוּ  , §¥©¤¨§©¥¤¨¨¤©§¨¨¤¡¥¦¤§¥©

מעידה  אדם ׁש ל ׁש נּ ׁש מתוֹ  אמרוּ , עוֹ ד הריח. זה אוֹ מר הוי מּמ נּ וּ , ¨¦§¨¨¤¨§¦¤§¨©¥¨¤¥¥¡¤¦¤¡¤נהנה

מּמ נּ וּ  ׁש נּ פרעים ויוֹ דעת יוֹ ם בּ כל העוֹ לם כב בּ וֹ  בּ תאווֹ ת מטבּ ע הגּ וּ ף אבל . §¨§©©¤¦§¨¦¦¤£¨©ª§¨§©£¨¨

מאד' יתר גּ דוֹ ל מחר יוֹ ם כזה 'והיה חוֹ ׁש ב נו,יב)וּ לעוֹ לם (ישעיה
.כג  §¨¥§¨¨¨¤¨¨¨¤¤§Ÿ

כּ די  גּ יהנּ ם, ׁש ל רמז בּ וֹ  נׁש אר מּמ נּ וּ , נהנית לבד ׁש הנּ ׁש מה הריח בּ חוּ ׁש  ¥§Ÿ¦¥¤¤¤©§¦¤¦¥¡¤©§¨¨§©¤©¥¨§¥̈לכן

זה סימן לוֹ  ּת ּת ן האדם אל התראה וּ כׁש ּת עשׂ ה יוֹ תר. הענׁש  הגפרית)ׁש ּת זכּ ר ,(-של ¤¦§Ÿ¨Ÿ¤¥§¤©£¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦¨¤

ּת ׁש וּ בה  ׁש יּ עשׂ ה אפׁש ר ׁש ּמ רגּ יׁש  .כד וכיון §¥¨¤©§¦¤§¨¤©£¤§¨

והוספות ביאורים
id`כב . mc` ly eznyp :xne` `wcig iax (`,`i) ziprza d`x

`"k) w"defae .'jit igzt xny jwig zakyn' xn`py ,eilr dcirn
,`nei lka ciar yp xac dn lk xn` dcedi iax :(`,av jl jl

.`ilila yp xaa dia zcidq` diznyp

xziכג . lFcB xgn mFi dfk dide xkW d`Aqpe oii dgw` Eiz ¥̀¨¤§¨©¦§¦§§¨¥¨§¨¨¨¤¨¨¨¤¤
dgw` eiz`' aizk dn miryx zcna la` (`,`i) ziprzae .c`n§Ÿ

.'xgn mei dfk dide xky d`aqpe oii

dnypdכד . mvrae ,dnypa `ed `hgde zeid ,mrhd x`azpe
okl ,dnypd zecrl drixtn sebdy `l` ,mei lka mc`a dcirn
,gixd epiide zxkef dnypdy xaca `wec dnypl zxekfz mipzep
sebdy xaca dzid zxekfzd m` mpn` .daeyz dyrzy xyt`e
.efd zxekfza oipern epi` sebd ixdy ,liren did `l ,epnn dpdp

���
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טז  אות וירא פרשת
מלח נציב וּת הי מאחריו אׁש ּת וֹ  יט,כו)וּת בּ ט (בראשית ©©¥¦§¥©£¨©§¦§¦¤©

מלח  לנציב נהפכה לוט שאשת הטעם

מלח'ּפ סוּ ק נציב יט,כו)'וּת הי לּה (בראשית ׁש אמר לפי למלח, נהפכה לּמ ה . ¨©§¦§¦¤©¨¨¤¤§¨§¤©§¦¤¨©¨

מאנה והיא לאוֹ רחים מלח מעט ּת ני הסכימה)ל וֹ ט, לא אף (-סרבה, ואמרה §¦§©¤©¨§¦§¦¥£¨§¨§¨©

הזּ ה  בּ ּמ קוֹ ם להנהיג בּ א אּת ה הזּ ה הרע עליו א הּמ נהג רׁש "י הביאוֹ  וכן . ©¦§¨¨©©¤©¨¨§©§¦©¨©¤§¥¡¦©¦¨¨

קׁש ה, אוֹ רחים, הכנסת ׁש ל לוֹ מר רצוֹ נוֹ  הרע' 'הּמ נהג ואם בּ ּפ רׁש ה. ¤¨¦§©¨§©¤©§©¨¨§¦©¦§¨¨¨©¨©ה"לוֹ ם

לּס עוּ דה. להם "ּת ּק ן מה בּ כל וֹלא בּ מלח דּ וקא מאנה ¨§©¤¨¥¦¤©¨§§©¤§¨§©¨£¥¨̈לּמ ה

בּ ׁש ם ויׁש  ה' סעיף קס"ז סימן חיּ ים ארח וּ בלּ בוּ ׁש  ערוּ ! בּ ׁש לחן דּ איתא לוֹ מר, §¥©§¦¨§ª§¨¨©§Ÿ©©¦¦¨§¦§¥

והּמ לח  כּ ּפ רה מזבּ ח ה"לחן נעשׂ ה ה"לחן על מלח יׁש  ׁש אם ©¤©§¨¨©©§¦¨§ª§¨©£¤©ª©©©¤¥¦¤¨§¦©הּמ דרׁש ,

הּפ רענוּ ת  על לזה ב מגן זה ממּת ינים כּ ׁש יּ שׂ ראל ועוֹ ד, מקטרג ג . ה+טן , ¥¥©©ª§¨§§¤¦§¨¥©§¦¦¤¨¤©¨¨§©§¥

מלח' וּ 'ברית עכ"ל.ד עליהם, וכוּ ', עליהם מכּפ ר £¥¤§¦¤©§©¥£¥¤§

חלק בּ פרק קט,א)ואמרוּ  טוֹ בה (סנהדרין רב בּ ׁש ביל אלּ א נתגּ אוּ  ֹלא סדוֹ ם אנׁש י , §¨§§¤¤¥¤©§¥§¦§¨¤¨¦§¦Ÿ¨

דּ כתיב להם ה-ז)ׁש הׁש ּפ יע כח, ידעוֹ (איוב ֹלא 'נתיב וכוּ ' לחם' יצא מּמ נּ ה 'ארץ ¤¦§¦©¨¤¦§¦¤¤¦¤¨¥¥¨¤§¨¦§¨

ֹלא  'נתיב ׁש רוֹ מז כּ מוֹ  הּמ זּ יקים, וּ מן הדּ ין מן מתיראין היוּ  ׁש ֹּלא וכוּ ', ¦¨¥¤§¦¦©©¦¦©¦¦§¨§¦¨¤§¦̈עיט'

איּ ה' עין ׁש זפּת וּ  וֹלא עיט .ה ידעוֹ  §¨¨¦§§¨©¥©¨

לוֹ , אמרה ה"לחן, על מלח להנּ יח רוֹ צה ׁש היה לוֹ ט ׁש ל אׁש ּת וֹ  ¨§¨¨§ª©©©¤©¦©§¤¨¨¤¤§¦¨§¨¤§וּ כׁש "מעה

על  מלח להנּ יח ּת תחיל וּ כׁש אּת ה הּפ רענוּ ת, מן לדאג אין הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ©©¤©¦©§¦§©¨©¤§¨§Ÿ¦©ª§¦¥¤©¨©£©והֹלא

רע  מנהג נראה ל+טןו ה"לחן ּפ יו אדם יפּת ח אל דּ לעוֹ לם יט,א), (ברכות
אמנם ז  . ©ª§¨¦§¤¦§¨©¦§¨©¦§©¨¨¦©¨¨¨§¨

לבוֹ א, ממׁש מׁש ת ׁש הּפ רענוּ ת יוֹ דע והיה הּמ לאכים, לדברי מאמין ׁש היה ¨¤¤§©§¨§ª©¤©¥¨¨§¦¨§©©¥§¦§¦£©¨¨¤לוֹ ט

להגן  מלח רוֹ צה .ח היה ¨¨¤¤©§¨¥

מהפורענות  מגן המלח

ולכן  מהפורענות חשש לוט

מלח  שתביא רצה

שאין  אמרה לוט אשת

לפתוח  אין ולכן לחשוש

לשטן  פה

והוספות ביאורים
lrא . dcnr dlecb zevn wgvi x"` :(c,p) dax ziy`xa d`x

dxn` zede ,gln lilw `ipqk` oil`l ad dl xn` `edc ,glnd
.`kd `tlin ira z` `yia `zipeq `cd s` ,dil

mcewב . gln ogly lk lr gipdl devn mewn lkne :`"nxd ixac
`xwie) xn`pe ,oaxwk dlik`de gafnl dnec oglyd ik ,rvaiy
`ede ,(hwld ilay mya i"a) 'gln aixwz jpaxw lk lr' :(bi,a
oiire ,oikxan cvik wxt ixiy` zedbde 'qez) zeiprxetd on oibn

.(r"w oniq seq onwl

oipiznneג . ogleyd lr miayei l`xyiyk exn` cer :yeald oeyl
mdilr bxhwn ohyd ,zevn `la mde mdici elhiy cr df z` df

.mdilr oibn gln zixae

ipaד . Enixi xW` miWcTd znExY lM :(hi,gi xacna) aezkkŸ§Ÿ©¢¨¦£¤¨¦§¥
gln zixA mlFr wgl LY` Lizpale LipalE Ll iYzp 'dl l`xUi¦§¨¥©¨©¦§§¨¤§¦§Ÿ¤¦§§¨¨§¦¤©

.KY` LrxflE Ll 'd iptl `ed mlFr¨¦¦§¥§§©§£¦¨

dpdeה. :(zekeqd bg mixac wicv ixt) oilaeln odkd wecv 'x d`x
dinkg `lc iig oli` liay mbxzn hir erci `l aizp weqt lr
zecn xyr lk llek n"qdc epiide 'eke `ter jid gxtc n"q

.dtilwc

gln.ו. `iadl dp`n okle

eitז. mc` gzti l` mlerl :iqei iaxc dinyn `pz :`xnbd oeyl
hrnk' :(h,` diryi) xn`py d`xw i`n :sqei ax xn`e .ohyl
'mecq ipivw 'd xac erny' ,`iap edl xcd` i`n ,'epiid mecqk

.(i my)

dzvxח . `ly iptn ,gln aivpl dktdpy hel zy` dyprp okle
xe`aa aigxdl d`xpe .dyprp recn ,oeir jixv oiicre] .dilr obiy

epiax ixac weica ,mixacd' didW hFl mpn`'oin`nixacl ' ¨§¨¤¨¨©£¦§¦§¥
okle dpin`d `l `ide mik`lnl oin`d hely epiid 'mik`lOd©©§¨¦
ixacly ,`xazqin `kti` dzid `ide ,gln `iaiy dzvx `l
dyprp okle ,...ohyl dt geztl dyyg j` dpin`d `l j`lnd
l`' :azky `fx gprtn `iadl xyt` df jldnl di`xe .glna
mka waci ot llk dakr ilan xdn eqep xnelk ,'jixg` haz
lr ,glna ewl mecq iyp` ik ,glne y`e zixtb `ln didy oprd
jexa yecwd xn`e lean `iadl `ly rayp xak exn`e eriyxdy
'lean' ,`ian ip` gln lean la` `ian ipi` min lean `ed
,'gln aivp idze eixg` ezy` haze' jkle ,'gix' ,'gln' `ixhniba
jtdi ji`y jixg` lr xdxdz l`y ,jixg` haz l`e edf ile`e)
xn` el`k dlrn itlk iepik jixg` e` ,rayp `ld z"iyd mze`
,'eixg` ezy` haze' iptn okle (xewna miixbeqd ,'zi eixg`
l"pk epiide .k"r .mzeprxetk 'gln aivp' dcn cbpk dcna - 'idze'
cr ahid wiiecn df itle .j`lnd ixacl dpin`d `l hel zy`y
dpin`n `ly dz`xd dfay dixeg`l dhiadyk `wecy ,ce`n
azk oke .gln aivpl dktdpe dyprp `wec f` ,zktdp mecqy
dkldy hel ly ezy`e ,'haze' :epeyl dfe ,dxvwa m"ialna
hiaz l` xn`y j`lnd ixacl dpin`d `l ,hel ly eixg`n
jtdp dtebe sbpd da wacpe ,dktdnd z` ze`xl dhiade ,jixg`
iyp` dyrnk diyrn eid ik ,dzryx lr ze`l zeidl gln aivpl

.[l"fg y"nk mecq



ז ז ז ז  - שמשון טז זרע אות וירא פרשת

זה ואפׁש ר ׁש ּמ חמת כל ט נּמ י שׂ רפה ומלח 'גּ פרית ׁש ל הּפ רענוּ ת להם בּ א , §¤§¨©¦¤¥£©¤¨¨¤©ª§¨¤¨§¦¨¤©§¥¨¨

¨§©ארצּה '.

והוספות ביאורים
agxendט. itle] .zeprxetdn obnd gln `iaiy dzvx `ly

evx `ly meyn ,glna eyprp mecq iyp` lky epiid ,lirl dxrda
j`lndy epin`d `ly meyn ,zeprxetdn obnd gln `iadl

.[mecq z` jetdi

���



-ח ח ח ח  שמשון כד זרע אות וירא פרשת

כד  אות וירא פרשת

בפסוקים  ודרש פשט באור

וכחוֹ ל ּפ סוּ ק ה"מים כּ כוֹ כבי זרע, את ארבּ ה והרבּ ה אברכ, בר! 'כּ י ¨¦¨¥£¨¤§§©§¨©§¤¤©§£§§¥©¨©¦§©

וכוּ ', היּ ם שׂ פת על גּ וֹ יי אׁש ר כּ ל בזרע$ והתבּ רכוּ  איביו, ׁש ער את זרע$ וירׁש  £¤©§©©¨§§¦©©§£¥©©Ÿ§¨§¦§¨£§©§£Ÿ¥

בּ קלי'הארץ  ׁש מעּת  אׁש ר יז-יח)עקב כב, .(בראשית ¨¨¤¥¤£¤¨©§¨§Ÿ¦

בּ ּמ דרׁש  אמרוּ  והֹלא החוֹ ל, בּ רכּ ת כּ אן "יּ ! מה הם א קׁש ה זכּ אים כּ ׁש יּ שׂ ראל ¨¤©©¨¨¦§©©©£¨§©¦§¨§¤¦§¨¥©¨¦¥

היּ ם, וּ לחוֹ ל הארץ לעפר מׁש וּ לים הם וּ כׁש חוֹ טאים ה"מים לכוֹ כבי ¨©§¤¨¨©£©¦§¥¦§¤§¦©¨©¥§§¦§מׁש וּ לים

לוֹ  היה ֹלא בּ קוֹ לוֹ , ׁש מע אׁש ר עקב לאברהם נּת נה הזּ את ׁש הבּ רכה ¨¨§©¨¤£¤¥¨¨§©§¨§¦Ÿ©¨¨§©¤¨§וכאן

ה"מים. כּ וֹ כבי אלּ א ¦©¨©¥§¨¤¦§©§להזכּ יר

בּ ּמ דבּ ר ּפ רׁש ת אחר מדרׁש  ׁש יּ ׁש  לוֹ מר, ּפ סוּ ק(ב,יג)ויׁש  ב,א)על מסּפ ר (הושע 'והיה §¥©¤¥¦§¨©¥¨¨©©¦§¨©¨§¨¨¦§©

לתוֹ ! ונוֹ תן קמצוֹ  מֹלא מּמ נּ וּ  נוֹ טל אדם זה חוֹ ל מה היּ ם', כּ חוֹ ל ישׂ ראל §¥§§ª§¤¦¥¨¨¤©¨©§¥¨§¦¥§בּ ני

מקהה ׁש הוּ א מּפ ני לטעמוֹ , יכוֹ לה בּ ריּ ה אין ּת בׁש יל לתוֹ ! אוֹ  מחליש)עּס ה (-שובר, ¦¨§©§¦¥§¦¨§¨§¨£¦§¥¤©§¤

הוּ א  הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ וֹ זזן אוֹ  גּ וֹ זלן ׁש הוּ א מי כּ ל ישׂ ראל, הם כּ ! ׁש נּ יו; ¤©¨¨¨§¨§¤¦¨¥¨§¦¥¨¨¦¤את

וכוּ ' לבוֹ א לעתיד ׁש נּ יו את .ב מקהה ©§¤¤¦¨¤¨¦¨§

הינוּ  היּ ם, לחוֹ ל ממׁש ילם חוֹ טאים ׁש כּ ׁש יּ שׂ ראל הּמ דרׁש  "אוֹ מר מה §©¨©§¨¦§©¦§¥¨§¦¤§¤¨§¦©¥¤©¨©¥וּ מעּת ה

כּ דכתיב בּ לבד, היּ ם לחוֹ ל בּ (שם)ׁש ּמ מׁש ילם מסּפ ר היּ ם 'והיה כּ חוֹ ל ישׂ ראל ני ¤©§¦¨§©¨¦§©§¦§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨

אּת ם' עּמ י ֹלא וכוּ ' בּ מקוֹ ם על ג וכוּ ' ה"מים, לכוֹ כבי המׁש ילוֹ  ׁש כּ בר וכאן . §¦§§©¦©¤§¨¤§¨¦§¦§§¥©¨©¦©

ישׂ ראל  כּ ׁש יּ היוּ  ׁש אף לן מׁש מע וקא מיירי, זכּ אים דּ כׁש יּ שׂ ראל ¥¨§¦§¦¤§©¤¨©§©¨§¥§©¦¨©¥¨§¦¤§¦¦§̈כּ רחין

ׁש גּ וֹ זלן  ׁש ּמ י הבּ רכה, להם ּת היה זכּ אים, ׁש אינם לפי היּ ם לחוֹ ל ¨§¤¦¤¨¨§©¤¨¤§¦¦¨©¨¥¤¦§¨©§¦¨§¦נמׁש לים

'כּ חוֹ ל  זרע, יהיה בּ קלי' ׁש מעּת  אׁש ר 'עקב קאמר וׁש ּפ יר וכוּ '. ׁש נּ יו את §£§©¤§¦¦Ÿ§¨§©¨¤£¤¥©¨¨¦©§§¨¦¤¤§©יקהה

היּ ם  כּ חוֹ ל לאּמ וֹ ת יהיוּ  חוֹ טאים יהיוּ  אם ׁש אף .ד היּ ם', ©¨¤©¦¦§§¦¦§§ª§©¨

וּ 'מׁש ּפ טיו וּ בדר! ח'ּק יו הוּ א 'חוֹ ל' ּת בוֹ ת ׁש ראׁש י לפרׁש ], [יׁש  י"ל אחר §¤¤©¥¥§¨¥¤¨¥¥ª¨¦§¨¨

רבּ י] הרב [מוֹ רנוּ  מהר"ר מדבּ ר קדוֹ ׁש  מאחד ׁש "מענוּ  כּ מוֹ  ¦©©¨¥¥©§¨¨¤¥§©¨¤§¥¨§¦§ל'ישׂ ראל,

זצ"ל  ּפ ינצי זוֹ עף ה דּ וד ים הוּ א והעוֹ לם הּמ תהוּ ים ו : והּמ קרים הצּ רוֹ ת מּפ ני ¨¦¦§¦©©§¨¨¨¥¦§¥©¨§©¦§¦©¦§©¦

ברכת  שייך מה מקשה

רצונו  בעושי החול

מגין  אברהם זכות א. באור

כשהם  אפילו ישראל על
לחול  ונמשלים חוטאים

מגינים  הצדיקים ב. באור

מהים  המגין כחול

והוספות ביאורים
miaxdא . iwicvne' :(fn `wqit awr) mixac ixtqa d`x

zezk zezk miakek dn .'eke .(b,ai l`ipc) 'cre mlerl miakekk
oia mewn ly epevx miyer oia e` ,miwicvd jk oipn mdl oi`y
'ux`d xtrk jrxf dide' xnel cenlz ,mewn ly epevx miyer oi`

y`xa) xn,miakekk md ixd mewn ly epevx miyer m` ,(ci,gk zi
mx` jln mca` ik' xne` `ed oke ,ux`d xtrk md ixd e`l m`e
xtr riten df yxcna mpn` .k"r .(f,bi a"n) 'yecl xtrk mniyie
xne`y jd epiidy o`k epiax ixacn rnyn mle` leg `le
dyn did jk :(fi,a) dax xacnae .mid legle ux`d xtrl mileyn
mixac) '`py miakekk mze` lyn l`xyi z` ade` didy iptn
`pey didy mrla la` ,'aexl minyd iakekk meid mkpde' (`
,'awri xtr dpn in' (bk xacna) xn`py xtrk mze` lyn mze`
xn`py legk olyn ,`pey `le ade` `l ipepia didy ryed la`

.'mid legk l`xyi ipa xtqn dide'

'ycwב . (a dinxi) xn`py ycw `edy dnl :yxcnd ixac jynd
mdilr `eaz drx eny`i eilke` lk dz`eaz ziy`x 'dl l`xyi

.dzin aiig ,miycwa rbepy in lke ,''d m`p

cOiג . `l xW` mId lFgM l`xUi ipA xRqn dide :weqtd oeyl§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©

mdl xn`i mY` iOr `l mdl xn`i xW` mFwnA dide xtQi `le§Ÿ¦¨¥§¨¨¦§£¤¥¨¥¨¤Ÿ©¦©¤¥¨¥¨¤
,mi`hegy meyn 'mz` inr `l' l`xyi ipal xn`pe .ig l` ipA§¥¥¨
mi`heg l`xyi xy`ky epiide ,'mid legk' mxtqny aezke

.legl milynp

ziiyewד . el dyw didy d`xpe] weqtd lr dcb` yxcn d`x
.mipeilr mdyk - 'minyd iakekk' :[jxcd eze` lr uxzne epiax
`edy zr lkae mil xcb legd dn - 'mid zty lr xy` legke'
dn lk l`xyi jk ,mixayp md milbd legl `a `edyk mid xreq
mixayp md seqale l`xyi lr mnvr oidiabn mlerd zene`y
,mipeiae ondae laaae `xqiqae drxta `ven dz` oke ,mdiptl
iznwp z` izzpe xn`py ,mdiptl letpl mec` ipa micizr oke
jkl :(weqtd lr) xwi ilka cer d`xe .(ci,dk l`wfgi) 'ebe mec`a
,legd z` xearl elkei `ly milbd xaeyd df legl l`xyi elynp
l`xyil zene`d elkei `l jk mid leabe wg `ed legd ik

.mzelkl

zyxtaeה. .[xzqpae dlbpa dxe`kl] oeyny rxfd lra ly eax
mya .'iwl`d laewnd' exikfn epiax (b ze` seq) dxy iig
mkg it ixacae .dlbpa eax didy rnyn (oeyny rxf 'r) milecbd



ט ט ט ט  - שמשון כד זרע אות וירא פרשת

הדּ וֹ ר  על מגנּ ים הם הצּ דּ יקים ׁש ל טוֹ בים וּ מעשׂ ים .ז בּ עוֹ לם, ¨¨©£¦¦¤©©¦¦¥§¦¦©©

היּ ם', שׂ פת על אׁש ר 'וכחוֹ ל עם בּ קלי' ׁש מעּת  אׁש ר 'עקב ׁש ּפ יר אתי ¨©©§©¤£©§¦¦Ÿ§¨§©¨¤£¤¥¦©¥¨¨§©§והׁש ּת א

זמן  בּ כל לישׂ ראל יוֹ עיל בּ קוֹ לוֹ , ׁש "מע אברהם מוֹ עיל ח ׁש זּ כוּ ת ׁש היה כּ מוֹ  , ¤§©§¨¨¤¨©§¦§¦§¨¥§¨§©§¤¨¨¦

בּ הם. מתעּס קים היוּ  אם והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה זכוּ ת ¤¨¦§©§¦¨¦§¦©§¨©§¤̈להם

אברכך́  ברך כפילות באור

אברכ,'ועדין 'בר! ׁש ל הכּ פל בּ אוּ ר כב,יז),ט צרי! .(בראשית ©£©¦¨¦¥©¤¤¤¨¥£¨¤§

הרצח'ויׁש  יצא יצא 'ואם ע"א, יב דּ ף דּ מכּ וֹ ת בּ גּ מרא דּ איתא (במדבר לוֹ מר, §¥©§¦¨©§¨¨§©©§¦¨Ÿ¥¥¨Ÿ¥©

מכּ ל לה,כו) יצא' יצא 'אם לוֹ מר ּת למוּ ד מנּ ין, בּ ׁש וֹ גג בּ מזיד, אלּ א לי אין ,¥¦¤¨§¥¦§¥¦©¦©§©¦¨Ÿ¥¥¦¨

.י מקוֹ ם  ¨

מצוה, לעשׂ וֹ ת ׁש ּמ תכּ וּ ן למי בּ רכה מבטיח ׁש הּק בּ "ה דּ י ֹלא נאמר אנוּ  ¨§¦£©¥©§¦¤¦§¨¨§©¦§©¨¨©¤©©Ÿ¨©§ואף

שׂ כר  לוֹ  מבטיח הּק בּ "ה וּ בׁש וֹ גג, בּ מתכּ וּ ן ׁש ֹּלא מצוה ׁש עוֹ שׂ ה מי אפלּ וּ  ¨¨©¦§©¨¨©¥§¥©§¦§¤¨§¦¤¤¦¦£¨¤אלּ א

̈גּ דוֹ ל.
בּ ּמ דרׁש  אמרוּ  תעט)וכ! תעח, ויקרא ואׁש ם'(ילקו"ש ידע 'וֹלא ּפ סוּ ק ה,יז)על רבּ י (ויקרא : §¨¨§©¦§¨©¨§¨©§¨¥©¦

אוֹ מר הוּ א הרי אוֹ מר אוֹ מר עזריה בּ ן כד,יט)אלעזר וׁש כחּת (דברים וכוּ ' תקצר 'כּ י ¤§¨¨¤£©§¨¥¥£¥¥¦¦§Ÿ§§¨©§¨

אֹלקי,' ה' יברכ, למען וכוּ ' לגּ ר לידוֹ יא וכוּ ' ׁש בּ א למי בּ רכה הכּ תוּ ב קבע , §©¥§§©©§¨¤§¡¤¨©©¨§¨¨§¦¤¨§¨

בכנפיו צרוּ רה סלע לוֹ  היתה מעּת ה אמר ידיעה, בּ ֹלא בגדו)מצוה נפלה (-שולי , ¦§¨§§¦¨¡Ÿ¥©¨¨§¨¤©§¨¦§¨¨¨§¨

עמר  כּ ׁש וֹ כח בּ רכה לוֹ  קוֹ בע הכּ תוּ ב הרי בּ ּה , ונתּפ רנס עני מצאּה  ¤Ÿ©¥§¨¨§©¥¨©¥£¨¥§©§¦§¦¨¨¨§¤¦מּמ נּ וּ ,

¥¨§בּ שׂ דהוּ .

ארבה́  והרבה כפילות באור

ארבּ ה'והכּ פל 'והרבּ ה ׁש ל כב,יז)נּמ י .(בראשית §©¤¤©¦¤§©§¨©§¤

כחול  מגין אברהם זכות

גם  ברכה מבטיח הקב"ה

בשוגג  מצוה לעושה

בנים  לו יהיו א. באור

בזקנותו 

והוספות ביאורים
.ivpit cec x"xdenk ici lr min wvi zn`d znkgae :azk ,og

cgtaeuaewa `aen ,`zlz jxr ihpxetnl wgvi iaxl) wgvi
ongp miig oeyny 'x xagd zlrn f"tzd zpyae :`aen (iel zian
axd zlrn ici lr min wveie daehpn xira ayeid `pcen xirn

.(dklda dl`y iabl my xaecn) e"xp ivpit cec x"xdnk

mpn`eו. :azk ('a d`eap - c"id) aeh xyan dreyi rinyn xtqa
mi`iapd ixaca rcep xak 'dxv mia xare' (i dixkf) exn`
iyxcad y"nke ,sref mi `xwp dfd mlerdy mlek mivilnde
,mici agx dlevn ax sref mi mlerd (f xry mler zepiga)
zeltype mrt zelerd mid ilb md ,ea xy` zelynnde zelrnde

.mrt

'ז. zaiza fnexn df oeirxelFg- 'geiT'EeihRWn'l,l`xUi' ª¨¦§¨¨§¦§¨¥
itke ,mihtynde miwegd miniiwn miwicvd epiid l`xyiy
lEaB lFg iYnU xW`' (ak,d) dinxia aezkk ,mil leab `ed legdy£¤©§¦§
.srefd mil leabd md miwicvd jk ,'Edpxari `le mlFr wg mIl©¨¨¨§Ÿ©©§¤§

'xwi ilk'd mya (h ze`) exzi zyxta r"if epiax x`ia oke
mildz) weqta miyexit izy x`an oke ,miwicvd md l`xyiy
jxcd df lr 'l`xUil eihRWnE eiTg awril eixaC ciBn' (hi,fnw©¦§¨¨§©£Ÿª¨¦§¨¨§¦§¨¥

.miwicvd md 'l`xyi'e miipepiad md 'awri'y

lirl)],ח . x`azpy itk) leg zpiga md f`y mi`heg mdyk s`]
zekf .` :zeiernyn dnk 'mid legk'a yxec epiax df hyt itle
mdly miaeh miyrnd ici lr mipibnd miwicvde mdxa`

ziaza fnexndlegeidi l`xyi ipa m` s` .b] mid leg enk obi .a
.[mi`heg mdyk epiid 'mid leg' ly dbxca

oal.ט. zg`e a`l zg` i"yxae

yexcpyי . epcnll `a weqtdy micnel ,daizd zelitkny o`kne
.bbey oiprl mb

l`יא . dcVA xnr YgkWe LcUa Lxivw xvwz iM :weqtd oeyl¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤Ÿ
Lidl` 'd Lkxai ornl didi dpnl`le mFzIl xBl FYgwl aEWz̈§©§©¥©¨§¨©§¨¨¦§¤§©©§¨¤§¡Ÿ¤

.Lici dUrn lkA§Ÿ©£¥¨¤



-י י י י  שמשון כד זרע אות וירא פרשת

אמרינןדּ בפרק דּ יבמוֹ ת בּ (סב,ב)ה' בּ נים לוֹ  היוּ  בּ זקנוּ תוֹ ,, בּ נים לוֹ  יהיוּ  ילדוּ תוֹ  ¦§¤¤¦¨¨§¦©¨¨¦§©§¦§¨¦§¦§

יא,ו)דּ כתיב וכוּ '(קהלת ולערב' זרע, את זרע .יב 'בּ בּ קר ¦§¦©Ÿ¤§©¤©§¤§¨¤¤§

דּ כתיב בּ נים, וּ בני בּ נים יראה נּמ י, קכח,ו)אי לבני,'.(תהלים בנים 'וּ ראה ¦©¦¦§¤¨¦§¥¨¦¦§¦§¥¨¦§¨¤

כּ תיב ׁש הרי בּ אברהם, נתקיּ מה והא ׁש הא מצינוּ  א-ב)וכ! כה, 'ויּ סף (בראשית §¨¨¦¤¨§¨¦§©§¨§©§¨¨¤£¥§¦©Ÿ¤

א"ה' ויּ ּק ח מוֹ תוֹ יג אברהם קדם יצחק בּ ני ראה ועוֹ ד .יד . ©§¨¨©¦©¦¨§¨¨§¥¦§¨Ÿ¤

השמים́  ככוכבי באור

ה"מים'ועוֹ ד 'כּ כוֹ כבי לוֹ  כב,יז)רמז בּ יניהם,(בראשית ׁש לוֹ ם הכּ וֹ כבים מה . §¨©§§¥©¨©¦©©¨¦¨¥¥¤

בּ יניהם ׁש לוֹ ם הצּ דּ יקים ב,יג)אף רבה (במדבר
ויהיה טו  צדּ יקים יהיוּ  ׁש בּ ניו . ©©©¦¦¨¥¥¤¤¨¨¦§©¦¦§¦§¤

וכוּ ' זרע,' 'וירׁש  בּ ודּ אי זה וּ לפי בּ יניהם, איביו ׁש לוֹ ם ׁש ער דּ אמרינן את , ¨¥¥¤§¦¤§©©§¦©©§£§¥©©Ÿ§¨§¨§¦©

דּ פאה ה"א)בּ ירוּ ׁש למי ׁש ֹּלא (פ"א, ידי ועל היוּ  זרה עבוֹ דה עוֹ בדי אחאב ׁש ל דּ וֹ רוֹ  ¦©§¦§¥¨¤©§¨§¥£¨¨¨¨§©§¥¤

דּ לטוֹ רין בּ הם הרע)היוּ  לשון בּ ּמ לחמה.(-בעלי נוֹ צחין היוּ  ¨¨¤¥¨¦¨§¦©¦§¨¨´
אׁש ר  עקב הארץ גּ וֹ יי ּכ ל בזרע& והתבּ רכוּ  איביו, ׁש ער את זרע& ¤£¤¥¤¨¨¥Ÿ§¨§¦§¨£§©§£Ÿ©©¥£§©©¦§וירׁש 

בּ קלי' כב,יח)ׁש מעּת  (בראשית ¨©§¨§Ÿ¦

אויביו  בשער באורים שני

כב,יח)'ׁש ער'וּ מלּ ת כ'(בראשית ּפ רׁש ה רבּ ה בּ ׁש מוֹ ת דּ אמרינן בּ מאי יוּ בן ,(יד), ¦©©©©§©§¨§¦©¦§©¨¨¨¨

אין  ישׂ ראל, לארץ עכׁש ו מכניסן אני אם הוּ א בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ¥¥¨§¦¤¤§¨§©¨¦§©¦£¦¨¨©©̈אמר

את  ׁש יּ ירׁש וּ  עד בּ ּמ דבּ ר מעכּ בם הריני אלּ א ׁש בטים, עשׂ ר לׁש נים חלק ¤§¦¤©¨§¦©¨§©§¦¥£¨¤¦¨§¨¨¥§¦¤¥̈בּ ּה 

וכוּ ' היּ רדּ ן המנשה טז עבר שבט וחצי גד ובני ראובן בני מכניסן ויטלוהו אני כּ ! ואחר , ¥¤©©§¥§§©©¨£¦©§¦¨

וכוּ ' נחם' 'וֹלא נאמר לכ! טו,יב)יז לארץ, .(שמות ¨¨¤§¨¤¡©§¨¨§

סיחוֹ ן  יוֹ ׁש בים היוּ  ׁש "ם ישׂ ראל, ארץ ׁש ל ׁש ער כּ מוֹ  היה היּ רדּ ן ׁש עבר ¦¦§¨¨¤¥¨§¦¤¤¤©©§¨¨¥§©©¤¥¤©§ונוֹ דע,

ישׂ ראל  ארץ גּ בוּ לי את לׁש מר בּ לקיח ועוֹ ג בּ פרׁש ת רׁש "י ׁש כּ תב כּ מוֹ  כב,כה , (במדבר §¦§Ÿ¤§¥¤¤¦§¨¥§¤¨©©¦§¨¨©¨¨

הנה) וּ ב+רוֹ ד"ה והרגוּ ם. עליהם עמדוּ  אוֹ תנוּ  ׁש וֹ מרים ׁש היוּ  ועוֹ ג סיחוֹ ן ,¦§¤¨§¦¨¨§£¥¤©£¨¦§

שׂ וֹ נאיו. ׁש ער ׁש הוּ א היּ רדּ ן עבר אף לירׁש  עתיד ׁש זּ רעוֹ  ¨§©©¤¥§©©¤¥©©¦¦¨§©¤¨¨©הּק בּ "ה,

בּ פני ועוֹ ד וּ לחצר לפרוֹ זדוֹ ר ׁש דּ וֹ מה הזּ ה העוֹ לם לירׁש  סוֹ פם ׁש יּ שׂ ראל ירמז §¦§Ÿ¤¦§¨¥¨¦©¨¨©¤¤¤¦§§§¨¥¦§¥

בנים  ובני בנים ב. באור

התקיימו  הבאורים שני
באברהם 

ובזכות  שלום ביניהם יהיה

במלחמה  ינצחו זו

הירדן  עבר את יירשו א.

ישראל  ארץ שער שהוא

גם  האויבים את יירשו ב.
החצר  שהוא הזה בעולם

הבא  לעולם ושער

והוספות ביאורים
`Lpiיב . iM Lci gPY l` axrle Lrxf z` rxf xwAA :weqtd oeyl©Ÿ¤§©¤©§¤§¨¤¤©©©¨¤¦¥§

.miaFh cg`M mdipW m`e df F` dfd xWki df i` rcFi¥©¥¤¦§¨£¤¤§¦§¥¤§¤¨¦

oWwiיג . z`e oxnf z` Fl clYe ,dxEhw DnWE :miweqtd jynd§¨§¨©¥¤¤¦§¨§¤¨§¨
.gEW z`e wAWi z`e oicn z`e ocn z`e§¤§¨§¤¦§¨§¤¦§¨§¤©

(-eyryיד . meid eze`e :mc`d on d"c (l ,dk ziy`xa) i"yx d`x
zn (awri lye ely dxyr yly liba did dfe ,drx zeaxzl `vi

.drx zeaxzl `vei epa oa eyr z` d`xi `ly ,mdxa`

melyeטו. dfl df ceak oiwleg miakekd dn `"c :yxcnd oeyl
md jk ,'einexna mely dyer' (dk aei`) xn`py ,mdipia
,df mr df oiaixn opi` miakekdy myk .dfl df miade` miwicvd

.miwicvd md jk

didieטז. miakekk eidiy ekxazi l`xyi ipay x`azp lirl]
epax zrky xnel okziie .mi`peyd eyxii df ici lre mdipia mely
dn mby epiidc .eiaie` 'xry' mr 'minyd iakekk' z` xywn
ick ,mdipia mely didiy ick did ,l`xyi ux` 'xry' z` eyaky
iakekk' eidi `linne ,dign ghy el didi cg`e cg` lkly

.[zecg`ae melya 'minyd

KxCיז. midl` mgp `le mrd z` drxR gNWA idie :weqtd oeyl©§¦§©©©§Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¨¡Ÿ¦¤¤
mz`xA mrd mgPi oR midl` xn` iM `Ed aFxw iM miYWlR ux ¤̀¤§¦§¦¦¨¦¨©¡Ÿ¦¤¦¨¥¨¨¦§Ÿ¨

.dnixvn EaWe dngln¦§¨¨§¨¦§¨§¨

'eixg`eיח . (hk,b dingp) aezkk ,xrya xenyl xneyd jxce§©£¨
bere oegiqy `vnpe ,'gxfOd xrW xnW dipkW oa dirnW wifgd¤¡¦§©§¨¤§©§¨Ÿ¥©©©¦§¨

.l`xyi ux` ly xrya eayi
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הבּ א מ"ה)העוֹ לם פ"ד (אבות
יוֹ חנן יט  ר' אמר ע"ב, ל"ה דּ ף דּ ברכוֹ ת ו' וּ בפרק . ¨¨©¨§¤¤¦§¨©¨©¨¨

דּ כתיב קוֹ בעת חצר כּ אן כו,יב)(דבריםאפלּ וּ  עד ושׂ בעוּ ', בׁש ערי, כּ ן כ 'ואכלוּ  אם . £¦¨¥©©¦§¦§¨§¦§¨¤§¨¥©¨¦¥

דּ כתיב  הזּ ה, העוֹ לם דּ הינוּ  שׂ וֹ נאיו' 'ׁש ער אף יירׁש וּ  וישׂ ראל ׁש ער , נקרא ¦§¦¤©¨¨§©§¨§©©©§¦¥¨§¦§©©¨§¦¥̈חצר

גּ וֹ ים' ויּ ּת ר ג,ו)'ראה לישׂ ראל (חבקוק ממוֹ נם והפקיר ׁש עמד כא ,
לח,א) קמא .(בבא ¨¨©©¥¦¤¨©§¦§¦¨¨§¦§¨¥´

ֹלא  וּ בגּ וֹ ים יׁש ּכ ן לבדד עם הן אׁש וּ רנּ וּ  וּ מגּ בעוֹ ת אראנּ וּ  צרים מראׁש  ¦©Ÿª¦¤§¤¦§¨£¤¤¨§¨¨¦§Ÿ¥¦ּכ י
כג,ט)יתח ב עד (במדבר יׁש ּכ ב ֹלא יתנ)א וכארי יקוּ ם ּכ לביא עם הן , ¦§©¨¤¨§¨¦¨§©£¦¦§©¨¦§©©

יׁש ּת ה חללים ודם טרף כד)יאכל .(שם Ÿ©¤¤§©£¨¦¦§¤

'הן'. בתיבת הרמז באור הים. וכחול באור

'ים'עוֹ ד כּ אן הזכּ יר לּמ ה  אחר, טעם לוֹ מר  ּפ רׁש ה כב יׁש  רבּ ה דּ בׁש מוֹ ת . ¥©©©©¥¨¨¦§¦¨¨§¦§©¨¨¨¨

מבּק ׁש (ז)ט"ו האֹלקים והיה בּ מים, מים העוֹ לם היה מּת חלּ ה ¥©§¦¡¨¨¨§¦©§¦©¨¨¨¨¨¦§¦©¦§̈אמרינן,

אמר  וזכוּ , האבוֹ ת ׁש בּ אוּ  כּ יון מנּ יחין, הרׁש עים היוּ  וֹלא עוֹ למים ©¨¨§¨¨¨¤¨¥¦¦©¦¨§¨¨§¦¨¥§לכוֹ נן

ׁש נּ אמר העוֹ לם, מכוֹ נן אני אלּ וּ  על הוּ א בּ רוּ ! ב,ח)הּק דוֹ ׁש  א' מצקי (שמואל לה' 'כּ י ©¨¨©¥£¦§¥¨¨¤¤¡©¦©§ª¥

כּ תיב לכ! וכוּ ', כג,ט-י)ארץ' וכוּ '(במדבר צרים' מראׁש  .כג 'כּ י ¤¤§§¨§¦¦¥Ÿª¦§

'הן' מהוּ  וכוּ ', לבדד' עם מזדּ וּ גיןכד 'הן האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל זוג), בן להם מ"ּת י (-יש חוּ ץ ¤¨§¨¨§©¤¨¨¦¦§©§¦¦§¥

וכוּ ' כּ יצד הלּ לוּ , הלּ לוּ כה אוֹ תיּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ׁש "ני כּ ׁש ם הוּ א בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  אמר , ¦©¨¥©§¨©©¨¨§¥¤§¥¦©¨

יכוֹ לין  אינם ישׂ ראל כּ ! לעצמן, אלּ א האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל עם להזדּ וּ ג יכוֹ לין ¦§¨¥¥¨§¦¨¨§©§¨¤¦¨¨¦¥©§¦§¦§¨¥אינם

עליהם  גּ וֹ זר מל! ׁש אפלּ וּ  מפרׁש ים, לעצמן אלּ א האּמ וֹ ת כּ ל עם ¤¥£¥¤¤¦£¤¦¨§ª¤¨§©§¨ª¨¨¦¥©§¦§להזדּ וּ ג

מתערבין  ואין נהרגין הן זרה, עבוֹ דה לעבד אוֹ  הּמ ילה וּ לבּט ל ה"בּ ת ¦§¨§¦¥§¦¨¡¤¥¨¨¨£Ÿ£©¨¦©¥©§¨©©¥©§לחלּ ל

וכוּ ' עם 'הן ׁש נּ אמר יתח&ב'בּ הם, ֹלא וּ בגּ וֹ ים יׁש כּ ן .לבדד ¨¤¤¤¡©¤¨§§¨¨¦§Ÿ©¦¦§©¨

ׁש נּ אמר  הוֹ רגוֹ , אני גּ זרה עליהם ׁש גוֹ זר אוֹ יב וכל מל! כּ ל עוֹ שׂ ה, אני ©¡¤¤§¦£¨¥§¤¥£¥¤¥¨§¤¤¨¤¦£¨וּ מה

יקוּ ם' כּ לביא עם עמלקכו 'הן עליהם בּ א עכ"ל.כז וכו'. וכוּ '. סיסרא , ¤¨§¨¦¨¨£¥¤£¨¥¦§¨§

האבוֹ ת ולזה כּ ! היּ ם, על מגן ׁש החוֹ ל כּ ׁש ם היּ ם', שׂ פת על אׁש ר 'וכחוֹ ל אמר §¨¤¨©§©£¤©§©©¨§¥¤©¥¥©©¨¨¨¨

העוֹ לם. בּ ריאת בּ עת הּמ ים, על ¨¨©¦§¥§¦©©©¥¥הגנּ וּ 

שבשעת  למה מרמז הפסוק

העולם  היה העולם בריאת

האבות  בזכות ועומד מים

הם  שישראל מ'הן' נלמד
מצוות  עבור ונהרגין לבדן

השם 

נוקם  שהקב"ה מ'הן' נלמד
ישראל  באויבי

הגנו  שהאבות לבאר חוזר

בריאת  בשעת המים על
העולם 

והוספות ביאורים
ad`,יט. mlerd ipta xecfextl dnec dfd mlerd xne` awri iax

.oilwxhl qpkzy ick xecfexta jnvr owzd

jd.כ . epiid xrye xvgy o`kn gkene

`uxכא . ccenie cnr' :`xw xn` ,eda` iax xn` :`xnbd oeyl
`ly oeik ,gp ipa mdilr elaiwy zevn ray d`x ,'mieb xzie d`x

.l`xyil openn xizde cnr ,eniiw

recnכב . yibcn epiax zrke ,legd oipra miyext ipy x`azp lirl
.`nlra leg `le 'mi'd leg aezk

jyndכג . z` x`and yxcnd jynd z` ab` jxc `ian epiax
ezl`y z` igkepd yxcnd it lr x`al xfeg okn xg`le ,weqtd
ztU lr xW` lFgke' xn` dfle :epeyl dfe ,'mid' legk aezk recn§¨¤¨©§©£¤©§©
zrA ,miOd lr EPbd zFa`d KM ,mId lr obn lFgdW mWM ,'mId©¨§¥¤©¥¥©©¨¨¨¨¥¥©©©¦§¥
mlerd did mlerd z`ixaay epxn`y epiide .k"r .mlFrd z`ixA§¦©¨¨

legk' `wec weqta aezk okle ,mina minmid.'

`abכד . jxc mpn` ,mid legk oiprl xeyw `l yxcnd jynd
.od zaiz ea yxece e`ian epiax

dnvrl.כה. 'd `vnp ,'i ixd e"c ,'i ixd f"b ,'i ixd g"a ,'i ixd h"`
q"n ,'w ixd r"l ,'w ixd t"k ,'w ixd v"i :bef dl oi` 'pd ze`d oke

.dnvrl 'p `vnp ,'w ixd

Îmceכו. sxh lk`i cr aMWi `l `Vpzi ix`ke :weqtd jynd§©£¦¦§©¨Ÿ¦§©©Ÿ©¤¤§©
.dYWi millg£¨¦¦§¤

'yelgieכז. (fi zeny) xn`py enk eze` ebxde :yxcnd jynd
xn`py edebxde `xqiq `a ,'axg itl enr z`e wlnr z` ryedi
z`va oke ,mdiaie` lk oke ,'`xqiq z` 'd mdie' (c mihtey)
,'ebe 'e`vz `l mz`e' odl xne` `ed jexa yecwd mixvnn l`xyi
'd xare' (ai zeny) '`py mdiaie` z` bxed `ede mdizaa md

.'mewi `ialk mr od' aizkc `ed `cd ,'mixvn z` sebpl
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הוֹ רג וּ מה וׁש הּק בּ "ה הּמ צווֹ ת קיּ וּ ם על נהרגין ׁש יּ שׂ ראל 'הן' מּמ לּ ת "לּ מד ©¤¨©¦¦©¤¤¦§¨¥¤¡¨¦©¦©¦§§¤©¨¨¥

הם כח שׂ וֹ נאיהם  נ'קמה. ה'ריגה דּ רׁש ינן: נוֹ טריקוֹ ן דּ לׁש וֹ ן לוֹ מר יׁש  , §¥¤¥©¦§¨¦¨§¦©£¦¨§¨¨¥

וזהוּ  נקמה, בּ הם עוֹ שׂ ה והּק בּ "ה הּמ צווֹ ת, ׁש ּמ קיּ מים בּ ׁש ביל ישׂ ראל ¤§¨¨§¤¨¤¨¨©§§¦©¦§©§¤¦§¦¥¨§¦¦§הוֹ רגים

יׁש כּ ן'. לבדד עם Ÿ§¦¨¨§¨¤'הן

הריגה  ענין לרמז חוזר

הן  בתיבת ונקמה

והוספות ביאורים
nodyecw'כח. lr mytp mixqen micedidy micnel 'oekyi ccal mr'ne .mydod.mdiaie`a mewpi d"awd seqaly micnel 'mewi `ialk mr

���



                                     

  בחשיבות לימוד ספרי תולדות וזרע שמשון

    
    
    

 
   

    
   
 
   

  
    

    
   





    
     

    
    
  

   


    

    
    
    





    

  

    
    


    

    
    





   
 

   
   
      


     
    

 

 
 







   
   
     
 

    
    

 



                                     

  :גליון פרשת וירא יוצא לאור בס"ד בסיוע

  הידידים היקרים והחשובים הי"ו
  שמחת החלאקה והכנסה לת"ת

  ני"ו שמחה בונם בן בלהלבן 

שיזכו הוריו ומוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים 
  טובים מתוך געזונט פרנסה ונחת

  וכל משאלות לבם לטובה 
  ת המחבר זי"ע:ויתקיימו בהם ברכו

  וטובוטוב  ,,''אבותאבות  וכו'וכו'  הוןהון  ביתבית''  --  הזההזה  בעולםבעולם  'אשריהם'אשריהם
  המטמוןהמטמון  גנזיגנזי  צחצחותצחצחות  שובעשובע  --  הבאהבא  לעולםלעולם  להםלהם

בתים מלאים כל טוב, בני חיי ומזוני רויחי, בנים ובני בתים מלאים כל טוב, בני חיי ומזוני רויחי, בנים ובני 
  ..בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנםבנים כשתילי זיתים סביב לשולחנם

*  

ו נא להרים הזדרז
  05276-97791: תרומתכם

*  
  המסוגל לכל הישועות שיעורים בספר הקדוש זרע שמשון

  השיעור בעברית. מידי יום חמישי בין שש לשבע בערב.. ירושלים ,20רח' הטורים  ,ופרבביהכנ"ס עזרא הס

  .בערב 8:00 בשעה, שישי לילב מלאכי פינת צפניה' רח) מהגשר הכניסה, נ"העז בקומת( צבי הר ד"ביהמב

 05276-08648, לפרטים: 10:15-10:45 ק"ש במוצאי. , ביתר עילית2ביהמ"ד שאגת אריה, נועם אלימלך 

 השיעור בעברית.
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