
אף מי שיש לו הרבה זכיות צריך לבקש רחמים
'ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' )א א(: במדרש )ויק"ר א טו( כל תלמיד 
חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו, תדע לך שכן שהרי משה אדון הנביאים ואבי החכמים 
וכו', ולא נכנס לפנים עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל משה. ויש להבין איך אפשר שיהיה תלמיד 

חכם ולא יהיה בו דעת.

ונראה הביאור עפ"י מה שעולה מדברי המהרש"א )סנהדרין צב:( שדעת האמור הכוונה שהיות 
ומכיר שהכל בא מהשגחה עליונה יש לו דעת לבקש רחמים מאתו יתברך שיתן לו מה שצריך 
עיי"ש בהרחבה. ולפי"ז מתבאר הטעם שגינו חז"ל ביותר את התלמיד חכם שאין בו דעת, היות 
והתלמיד חכם שיודע התורה ויודע כחו של הקב"ה אי אפשר שלא יכיר שהכל בא מהשגחה 
עליונה, ואם כן מדוע אין לו דעת לבקש רחמים, ובודאי הטעם משום שהוא סומך על זכותו 
חכמתו ותורתו שהקב"ה יעשה עמו כל מה שצריך אף בלא בקשת רחמים, ומפני מחשבתו זו 
אין לו דעת לבקש רחמים על צרכיו, ועל זה אמר שנבילה טובה הימנו. ונלמד ממשה שאף 
זכויותיו  ולא סמך על  נכנס עד שקראו הקב"ה  זה לא  זכויות עם כל  לו כל כך הרבה  שהיה 
היפך דעת זה התלמיד חכם שאין בו דעת וסובר שבזכותו הקב"ה יעשה עמו טובה בלא בקשת 

רחמים. ]וראה בדברי רבנו במתיקות מדוע נקט לומר נבילה טובה הימנו[

 )'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

ביאור כוונת המדרש 'חייך שדיבורך חביב עלי יותר מן הכל'
לפי  ו(  א  )ויק"ר  במדרש  א(:  )א  ֵלאֹמר'  מֹוֵעד  ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  ֹמֶׁשה  ֶאל  'ַוִּיְקָרא 
שהייתה דעתו של משה עגומה עליו, אמר כולם הביאו נדבתן למשכן ואני לא הבאתי, אמר 
לו הקב"ה חייך שדיבורך חביב עלי יותר מן הכל, שמכולם לא קרא הדיבור אלא למשה הדא 
הוא דכתיב ויקרא אל משה. לכאורה קשה דברי המדרש 'חייך שדיבורך חביב עלי וכו' דמשמע 
שמשה הוא זה שדיבר ובהמשך מביא המדרש את הפסוק ויקרא אל משה ושם הקב"ה הוא 

זה שדיבר.

ויש לפרש עפ"י דברי המדרש )במ"ר יב ט( עה"פ )משלי כז יח( נוצר תאנה יאכל פריה, לפי 
שנתן משה נפשו על המשכן להראות כל חכמי לב והאומנים שלא יטעו ממה שצוה הקב"ה לכך 
נקרא על שמו שנאמר 'ויהי ביום כלות משה', וכן בכל דיבור ודיבור שנאמר כאשר צוה ה' את 
משה. ועפי"ז יש לפרש כוונת דברי המדרש 'דיבורך חביב עלי' שהכוונה על דיבורו של משה 

לכל האומנים ועושי המלאכה, זה חביב לפני הקב"ה יותר מכל המנדבים, והטעם כמו שאיתא 
אנשים  לעוד  וגורם  שמסייע  שמי  היינו  העושה,  מן  יותר  הֶמַעֶשה  שגדול  יא:(  )ב"ב  בגמרא 
שיעשו את המצוות יותר חשוב ממי שרק עושה בעצמו. נמצא מעשיו של משה יותר חשובים, 
ומשום כן אמר לו הקב"ה שלא יהיה עגום בנפשו. ולכך רק לו קרא הקב"ה ונתייחד עמו לבדו 

הדיבור תוך המשכן, כי נחשב שהוא עשה את הכל ונקרא על שמו. 

וזה גם מה שסיים הפסוק לאמר, היינו שבזכות שהוא אמר לכולם והורה להם איך צריך לעשות 
כל דבר, זכה שויקרא ה' אליו.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

הכפרה שע"י הקרבנות התחיל אחרי כפרת חטא העגל
'ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' )א א(: יש לדקדק מדוע הוזכר כאן המקום 

שמשם דיבר הקב"ה עם משה ולא מצינו בשום מקום בתורה כן.

הנפש  אלא  מושג של תשובה  היה  לא  עדיין  העגל  דקודם חטא  שידוע  מה  עפ"י  לבאר  ויש 
החוטאת תמות, ולאחר חטא העגל ותפילתו של משה לפני הקב"ה נתהווה  מושג חדש שאפשר 

לעשות תשובה ולהתכפר.

ועל כך גם מרמז ה'משכן' כמו שכתב רש"י )ריש פרשת פקודי( שנקרא שמו משכן ע"ש שעתיד 
גופא  דהא  והיינו  העון.  מחילת  על  מעיד  אף  והמשכן  ישראל.  של  עוונותיהם  על  להתמשכן 
שעתיד להתמשכן זה עצמו מוכיח שהיה כאן מחילה על החטא, כי אם לא היה מחילה לא היה 

מועיל להחריב את המשכן אלא החוטאים היו מחויבים מיתה.

ובזה מובן מאד שהוזכר כאן מאהל מועד, כי בפרשה זו נכתבו כל ההלכות של קרבנות חטאות 
ואשמות, ולכך רמזה תורה שכל זה התחיל רק לאחר הכפרה שהתקבלה לאחר חטא העגל 
וזה נרמז בתיבות 'אהל מועד', שמאותה עת שנקראת בית ה' משכן ואהל, והיינו ע"ש שהוא 
עראי ועתיד להתמשכן בכדי שבכך יהיה כפרה לישראל, רק אז נקבע והתחדש כפרה על ידי 

קרבנות.

ובדרך זו אף יבואר היטב מדוע בפרשת יתרו )כ כא( כשנצטוו על בניית המזבח נכתב 'וזבחת 
ולא הוזכר כלל מענין החטאות והאשמות, משום שלכתחילה  עליו את עלותיך ואת שלמיך' 
לפני חטא העגל ובקשת משה עבור ישראל, עדיין לא היה דרך של כפרה ללא מיתה, ולא יכלו 
להתכפר על ידי קרבן, ורק לאחר שהתקבלה תפילותיו והפצרותיו של משה נעשה דרך של 

כפרה, וכשנעשה 'אהל מועד' אז דייקא נצטווה על ענין חטאת ואשם.

)זרע שמשון פרשת פקודי אות א(

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני
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אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו נדבת

הרה"ג ר' פנחס אלתר שליט"א
וזוגתו תחי' - ירושלים
להצלחה בכל הענינים

שיתקיים בהם ברכת המחבר זי"ע

'בני חיי ומזוני בתים מלאים כל טוב 
גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'

בתרומה קבועה או חד פעמית
הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות
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עומק כוונת חנה באמרה לעלי אנכי האשה הנצבת עמכה כתשובה על דברי 
עלי שאמר ששמואל מורה הלכה בפני רבו

אנכי האשה הנצבת עמכה, מזה הפסוק ילפינן דאין לישב תוך ד' אמות של המתפלל וכתב שם 

הבית יוסף בפירוש דברי הרא"ש, מי שבא להתפלל תוך תחומו של חבירו אין חברו חייב לעמוד, 

כשאינו  כופר  הוא  שחבירו  ונראה  חברו  של  תחומו  לתוך  שנכנס  זה  כשורה  עושה  אינו  אבל 

גנות  צד  בכאן  יהא  שלא  כדי  לעמוד  היא  מצוה  מדקדק,  הוא  אם  היושב  הצד  ומזה  מתפלל, 

למתפלל שלא עשה כשורה, וגם לו שלא יהיה נראה בצד מה ככופר, ומזה הצד עמד עלי, שהרי 

לאיש כמוהו היה לו להחמיר עכ"ל.

ואף חנה נתכוונה לומר כך לעלי הואיל שהחמרת עליך שם ]שעמדת כשהתפללתי[ כדי שלא 

יהיה לא לך ולא לי שום צד גנאי, אף כאן יש לך למחול, ואדרבא לתלות ולומר דלית דין בר איניש 

ורוח ה' דבר בו, כמו שלפי האמת לא היה לשמואל רק שתי שנים ]כוונת רבינו שהיה שמואל 

באותו עת רק בן שתי שנים ובודאי מוכרח שדיבורו מאת ה'[, שאם תעשה להיפך ולומר ששמואל 

אמר כך מסברתו ולדונו מורה הלכה וכו' וחייב מיתה, אז יהיה גנאי לשמואל שעשה שלא כהוגן 

וגם גנאי לך שלא ידעת ללמוד זה הדין מסברתך.

ומשום כן הוסיפה ואמרה אל הנער הזה התפללתי כדאיתא במדרש )שוח"ט שמואל ג( שקודם 

שנולד שמואל היתה בת קול מכרזת ואומרת עתיד נער אחד להיוולד ושמו שמואל שיהיה נביא 

לה', והיו כל הנשים משיאות שם שמואל לבניהם הנולדים, ואח"כ היו אומרות לית דין שמואל. 

וזהו שסיימה חנה אל הנער הזה דוקא, והוא שאול לה' דהיינו שנחשב כמו מלאך ולא כבר 

איניש. ]שנתכוונה לומר שזהו שמואל הנבחר להיות לנביא[ 

)זרע שמשון אות ד(

אחר החורבן ננעלו השערים אבל נשארו חלונות לעלות תפילתנו

ובזה ניחא שמיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה כלומר אותם המקומות הקדושים היותר 

מוכנים לקבול תפלה הנקראים שערים, אבל אין הכי נמי שנשארו מקומות וחלונות לקבול תפלה 

אבל אינם גדולים כמו השערים, והשערים ננעלו לפי שחרב הבית, והיינו דכתיב )שיר השירים ב 

ט( משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים, כשאנו בגלות שאין עוד שערים פתוחים, ורישיה דקרא 

מוכיח, דומה דודי לצבי וכו' עיין בתרגום על פסוק ברח דודי ודמה לך לצבי )שם ח יד( דמיירי 

בענין הגלות והתפלה.

 )זרע שמשון אות ה(

ראיה מדינא דגמרא דקודם סור מרע ואח"כ עשה טוב

בבבא מציעא )קה:( מתניתין, המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש וא"ל מה איכפת לך הואיל 

שאני נותן לך חיכורך, אין שומעין לו, מפני שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני 

א"ל  ואי  בעינא,  מעלייתא  חיטי  א"ל  לה,  כריבנא  הכי  לבתר  א"ל  אי  איתא,  ובגמרא  עשבים. 

מנכישנא לך שיעור מנתיך, א"ל קא מנסבת שם רע לארעאי, והתנן מפני שמעלה לפני עשבים, 

ואם  ולשמרה,  ישראל קבלו את התורה לעבדה  והנה  ע"כ.  נפל  דנפל  ביזרא  אלא משום דא"ל 

הרע  לתקן  דוקא  צריך  טוב, שמתחילה  ועשה  מרע  סור  טו(  לד  )תהלים  הכתוב  אמר  חוטאים 

והפגם ואחר כך לעשות טוב, ואם יאמרו ישראל אנו נותנים לך חיכורך שהם תרי"ג מצות אבל 

אין אנו רוצים לנכש, כלומר להסיר ולתקן הפגם של העונות שעשינו, ומה איכפת לך הואיל 

אתם  שלמחר  מפני  לכם,  שומע  איני  הקב"ה  להם  אומר  העבירות,  מן  עצמנו  פירשנו  שכבר 

יוצאים ממנה, משום דקיימא לן )אבות פ"ד מ"ב( עבירה גוררת עבירה, וכל צמר המלוכלך בטיט 

אינו קולט צבע יפה. 

)זרע שמשון אות ו(

מעלת פושעי ישראל שאפילו חטאו נקראים דבוקים למקום

אף שכשהיו במצרים שכחו את ה', מ"מ לא עבדו עבודה זרה אלא מתוך אונס, ולעולם הם דבוקים 

לי, והראיה שלא שינו את שמם  ואת לשונם והיו גדורים מן הערוה ומן לשון הרע. ואל תאמרו 

כי זה הוא מעט דביקות  ואינו נקרא דביקות ממש שהרי בפרק ט' דחולין )קכט:( מצינו שהאבר 

ונפרדים אף על פי  והבשר המדולדלין באדם ובבהמה אינם מטמאים ואינם חשובים כתלושים 

שאינם דבוקים אלא כחוט השערה. ועיי"ש דרק מיתה עושה ניפול, ואף כאן אינו נקרא מת רק 

כשכופר בכל התורה, כמו המחלל שבת ומומר לעבודה זרה, שאז הוא מת לגמרי, והואיל שהם 

דבוקים לי הם לי לבנים ואני אהיה להם לאב וכמו האב שמצוה את בנו כך אני אומר לך צו את 

בני ישראל. 

)זרע שמשון אות ח(

פניני שמשון רעיונות ופנינים שנזכרו בפרשתנו 

גבורת שמשון סיפורי ישועה
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ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

מספר הרב פישל ב. מבני ברק: ידידי הרב שלמה חיים ג. שהוא סופר 
מאד  מתקשה  תקופה  שבמשך  כך  על  בפני  התאונן  וותיק  גדול  סת"ם 
בפרנסתו עד כדי שאירע לו מקרה שלא היה לו מעולם, שהצטבר ברשותו 
סכום עצום של מזוזות שכתב במשך תקופה ארוכה ולא הצליח למוכרם. 
ועל אף שאכן פונים אליו סוחרים שרוצים לקנות ממנו מזוזות, אולם הוא 
אינו חפץ ואינו מסוגל למכור להם ממזוזותיו, היות והם מוכנים לשלם רק 
ובנתיים מתקשה מאד  זול במיוחד שיש בכך ממש הפסד עבורו,  מחיר 

בפרנסתו.

הצעתי לו לקבוע שיעור בספר המסוגל 'זרע שמשון', ואכן נענה הסופר 
הנ"ל להצעתי והתחיל לעשות קביעות ללמוד בו. לאחר שבועיים התקשר 
אלי וסיפר לי בהתלהבות: ר' פישל אני מוכרח לספר לך שפלא נעשה עמי, 
לאחר שבוע שבו למדתי כל יום מתוך הספר המסוגל 'זרע שמשון', פנה 
אלי סוחר סת"ם גדול ואמר לי שהוא צריך לקנות סכום גדול של מזוזות. 
מבקשה  המדה  על  יתר  התרגשתי  לא  שבתחילה  לך,  אומר  האמת  את 
זו, היות שאני מורגל לדרכם של סוחרי הסת"ם שעומדים על כך להשיג 
מחיר זול, ומשום כך דחיתי אותו מיד ואמרתי לו שאין לי מזוזות עבורו, 
כי המחיר שהוא רוצה לשלם הוא לא המחיר שאני מוכן למכור. השיב לי 
אותו סוחר אני צריך דחוף מזוזות ואשלם בעדם את מחירם המלא, ואיני 

מבקש ממך שום הוזלה במחיר! 

ואכן הוא קנה ממני באותו רגע את כל המזוזות שהיו ברשותי, שכאמור 
משך  של  מכתיבה  אצלי  שהצטברו  מזוזות  של  עצום  סכום  על  מדובר 

חודשים ארוכים.

כי מאז תחילת עסקי במלאכת כתיבת סת"ם  עיני,  לא האמנתי למראה 
לא הזדמן לי למכור סכום כה גדול של מזוזות במכירה אחת, הרגשתי 
בעליל שזכות המחבר שהתחלתי לעסוק בתורתו ולקיים את בקשתו הוא 
שעמדה לי. ומאז לפני כל כתיבה וכתיבה אני לומד זמן מה מתוך חידושי 
דרכי  ה'  יצליח  המחבר  שבזכות  להשי"ת  ומתפלל  המחבר  של  תורתו 
בפעולתי, ואכן תיכף ומיד לסיום כתיבתי מזדמן לפני קונה שרוצה לקנות 

מבלי שאצטרך להמתין כלל.

הוצאת הגליון לזכותם ולהצלחתם של 

יוסף בן עליזה    •    אריב בן חוה    •      מאי הודיה בת לידר רחל
שרי בת רינה    •      מאיה בת רחל   •    רונית בת מרים

שיזכו לברכה והצלחה גדולה בכל הענינים
ויתקיים בהם כל ברכותיו של המחבר הקדוש


