
 
 

 
       

ל "מאמרי  חז,  ך"מפרשי  התנ,    מתורה  נביאים  וכתובים–ליקוט  עשיר  ועצום  שלא  שזפתו  עין  
 –'  ספרי  מוסר  וחסידות  וכו,  ספרי  קבלה,  וספרי  אחרונים,  ספרי  הראשונים,  גמרא  זוהר  מדרשים

ושכל הארצות נתן השם לשרים של , שת  השם  יתברך  בתמידות  על ארץ ישראלבענין  השגחת  ודרי
אבל  ארץ  ישראל  לא  ניתנה אלהיך  אותם  לכל  העמים  תחת  כל  השמים  '  אשר  חלק  ה'  מעלה  שנא

אלהיך  בה  מראשית  השנה  ועד '    שנאמר  תמיד  עיני  הלשום  שר  שבעולם  כי  ביד  השם  היא  לעולם
ושארץ  ישראל  מושפעת  מאתו  יתברך  מדי  יום   –  ה  עליהואין  לשום  שר  ומזל  שליט,  אחרית  השנה

אבל  שאר  הארצות  הם ,  ביום  ומדי  שנה  בשנה  בכל  הדברים  הצריכים  למזונות  האדם  וחייו
וששם   –כפי  מה  שחלקו  לו  למעלה  ,  מושפעים  על  ידי  השר  והמזל  השולט  עליהם  לזמן  קצוב

כל  מה ,  הכל  כאשר  לכל,  "כרכא  דכולא  ביה  "–  משיגין  השגחת  השם  יתברך  על  כל  פרט  ופרט
וכל  מה ,  שנמצא  באיזה  ספר  על  השגחת  ודרישת  השם  יתברך  בתמידות  על  ארץ  ישראל  הקדושה

 ימצא  הקורא  בגליונות,  "כל  הדר  בארץ  ישראל  דומה  כמי  שיש  לו  אלוה"ל  "שכלול  בהמאמר  חז
 ".לא תחסר כל בה", ת"אלו ובגליונות הבאים בעזהשי 

 –בפרט  בשבתות  ומועדים  ,  חיוב  על  כל  אחד  ואחד  להגות  בהם  בכל  עתות  הפנאי,  רגליונות  אלו  בפורמט  נאה  ומהוד
, מלמדים  וסופרים,  בני  ישיבות  ואברכי  הכולל,  רבנים  ודיינים,  זקנים  עם  נערים,  מיוחד  לכל  השכבות  ולכל  הגילאים

 –י  עמך  ויושבי  קרנות  וסתם  פשוט,  תינוקות  של  בית  רבן  ובחורי  ישיבה,  בעלי  בתים  ועובדי  עבודה,  שוחטים  ומוהלים
דברי  נחמה ,    כל  אחד  ימצא  בו  מה  שלבו  חפץ–)  ראשי  ישיבות  ומלמדים  ילמדו  בהם  עם  התלמידים  בכל  יום  ויום(

 ויקוו  בלי  היסח  הדעת  לביאת  משיח  צדקינו  האמיתי,  שירגיעו  את  לבם  ומוחם  משעבוד  הגליות,  והתחזקות
 .אמן, קרובת שירחם עלינו ב"בהשתוקקות וכיסופין ותפלות להשי 

                        
ישראל ארץ  ישוב  למצות  לחיזוק והתעוררות   גליונות 

מצות  עטרת  ישראל"להחזיר  ארץ   ליושנה" ישוב 
הקדושה לארצינו  ישראל  בני  אחינו  כל   להחזרת 

אמן בימינו  משיח צדקינו במהרה  לביאת  בקרוב  נזכה  זה  ידי   ועל 




–



 – 




– 
                   – 

                              
      

         –                






 
  





        





 
  







 
  




       
 

  

  


