
ביאור מה נתקשה משה במנורה - מחצית השקל - וקידוש החודש
תרומה  שפרשת  תצוה,  פרשת  לתחילת  תרומה  פרשת  סיום  בסמיכות  רמז  ליתן  יש 

מסתיימת 'וכל יתדות החצר נחשת', ופרשה שלאחריה מתחלת 'ואתה תצוה'. 
ונראה לומר שנרמז בתיבת 'נחשת' השלשה דברים שמצינו בחז"ל שמשה נתקשה בהם 
– קידוש החודש,  ח'דש  – מנורה,  נ'ר  'נחש"ת' ראשי תיבות  לו,  והוצרך הקב"ה להראות 
לו,  הראה  עד שהקב"ה  בהם  נתקשה  רבינו  – שמשה  ת'ראה  – מחצית השקל,  ש'קלים 
ומתוך כך תבין הטעם שנכתב כאן 'ואתה תצוה' ולא הקדים לומר וידבר ה' אל משה כמו 
בשאר מקומות, וכך בכל הפרשה לא הוזכר שמו של משה, והיינו שנרמז בזה שמתוך אלו 
שלושה הדברים ידע משה ויבין שיציאת נשמתו תהיה בחוץ לארץ ויהיה נעלם מעין כל 

חי, שלא יכנס עמהם לארץ.

דהנה יש להבין במה שאמרו חז"ל דאופן עשיית דברים אלו נעלמו ממשה, האיך יתכן, 
והלא דברים קשים יותר הבין מיד.

ונראה לבאר שאכן הקושי שהיה לו בדברים אלו, לא היו מפני שלא היה יכול להבין את 
אופן עשייתם בפועל, אלא מפני שדברים אלו ואופן עשייתם, מרמזים על כך שיקבר בחוץ 
לארץ ולא יכנס עם בני ישראל לארץ ישראל, ומשה עדיין לא היה יודע שיהיה כן, ומשום 

כן היה לו קשה להבין מפני מה עושים כן וכדלהלן:

חודש -  דהנה הלבנה הוא רמז למלכותן של ישראל, ישראל מונין ללבנה, ומה שמצינו 
עורו  שאין  לצבי  שנמשלה  ישראל  ארץ  דוגמת  זה  הרי  ומתחסרת,  מתמלאת  שהלבנה 
והיינו  נז.(.  )גיטין  גמדא  יושבין עליה  אין  רווחא,  מחזיק את בשרו,  בזמן שיושבין עליה 

הם  שלפעמים  ישראל  על  רומז  הלבנה  וחסרון  שמלוי 
בגדלותם, ולפעמים הם בשפלותם בזמן הגלות.

וכתבו הקדמונים דאם משה היה מכניס את בני ישראל 
לארץ ישראל, היה קובע אותם שם לעולם, ותמיד היה 
כלל,  המקדש  בית  נחרב  היה  ולא  בישראל,  הממשלה 
ולא היו צריכים לילך לגלות, וממילא היתה הלבנה תמיד 
במילואה מבלי שום פגימה, ולכך עתה כשאמר הקב"ה 
צריכה  שהלבנה  דמשמע  לכם',  הזה  'החודש  למשה 
נתקשה  תמיד,  בשלימותה  תהיה  ולא  להתחדש,  תמיד 
מאד מפני יהיה כדבר הזה, עד שהראה הקב"ה לו שהוא 

לא יכניסם לארץ ישראל והם עתידין לילך לגלות.

מנורה – כי הקב"ה אמר לו לעשות מנורה אחת שיש בה 
שבע קנים, ועל ידי המנורה נחלש הכח של שבע אומות שבארץ כנען. ונתקשה משה ולא 
הבין מפני מצוה אותו הקב"ה לעשות רק מנורה אחת, כי ידע משה שיש שבעים אומות, 
ז' האומות, יכניעו אף את כל הע' האומות, וא"כ ראוי  ולאחר שיכנסו לארץ ויכבשו את 
שיעשה עשר מנורות, וכמו שמצינו שעשה שלמה, וכפי שפירש בספר ש"ך הטעם מפני 
שבימי שלמה היו כל האומות כפופים תחתיו, ששלמה מלך על העליונים ועל התחתונים, 
ולכך עשה עשר מנורות של ז' קנים, להחליש את כוחם של כל הע' אומות, ונתקשה משה 

מפני מה לא נצטוה אף הוא לעשות כן בכדי להכניע את כולם. 

אולם אכן זה מה שהראה לו הקב"ה שעושה רק מנורה אחת, כי הוא אינו זוכה להכניסם 
על  ומלך  הזה  התיקון  את  לעשות  שזכה  שלמה  ורק  האומות,  כל  להם  ולהכניע  לארץ 

העליונים ועל התחתונים, נצטווה לעשות עשר מנורות שהם שבעים קנים. 

מחצית השקל – כי 'שקל' בא"ת ב"ש עולה 'בדכ' גימטריא כ"ו – מנין שמו של הקב"ה, ולכן 
משה נתקשה מדוע מחצית השקל ולא שקל שלם, והראה לו הקב"ה כי הוא לא יכניסם 
לארץ ואינם זוכים שיהיה התיקון השלם, וממילא לא יהיה השם שלם מיד, ורק לעתיד 

יהיה שמו וכסאו שלם.

וכל זה נרמז בתיבה שבסיום פרשת תרומה, 'נחשת',  נר – מנורה, חודש – קידוש החודש, 
להראותך,  שהוצרך  דברים  ג'  שמאלו  היינו  תצוה,  ואתה  תראה  השקל,  מחצית   – שקל 
תלמד מדוע נעלם שמך בפרשה. ]שזה מרמז על שיהיה נעלם וימות, וממילא לא יהיה 
עדיין התיקון השלם[ ורק נאמר ואתה תצוה ולא כפי שנכתב בכל מקום בתורה וידבר ה' 
אל משה, לרמז שאינך נכנס עם בנ"י לארץ ותישאר נעלם. ]וראה עוד בדברי רבנו שמבאר 

יפה, מפני מה הוצרך לרמז לו שלוש פעמים[ )'זרע שמשון' פרשתנו אות א(

מפני מה חומות ירושלים דוקא מאבני שוהם וישפה
'ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוֹׁשַהם ְוָיְׁשֵפה ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו ְּבִמּלּוֹאָתם': )כח כ( מצינו בגמרא 
)ב"ב ע"ה.( שדרשו את הפסוק )ישעיה נד יב( 'ושמתי כדכוד שמשותיך' לענין חומות ירושלים 

שיהיו לעתיד לבוא, חד אמר דשוהם, וחד אמר דישפה, אמר הקב"ה להוי כדין וכדין. וצריך 
עיון מדוע יהיו החומות דוקא מאלו האבנים.

ונראה דהנה על גבי שתי אבנים אלו שבחושן היה כתוב את שמות יוסף ובנימין, ומצינו 
בספר שלטי הגיבורים שכתב וז"ל: השוהם יועיל לזכירה ולעינים, והוא טוב להעשיר, והוא 
מלמד לשון האדם להליץ ולדבר בחכמה, וכמעט יביא את האדם לידי נבואה, וניתנה אבן 
זו ליוסף מפני שהיה לו עינים טובים כמש"כ )בראשית מט כב( 'בן פורת יוסף בן פורת עלי 
עין' והיה לו זכירה כמ"ש )שם מב ט( ויזכור יוסף את החלומות וכו' והיה איש מצליח עכ"ל. 
וי"ל דלכך כדי לרמוז שלעתיד לבוא תתקיים ומלאה הארץ דעה את ה' ויהיה הצלחה רבה 

וזכירה טובה, לרמוז על זה יהיו החומות מאבן השוהם שמסוגל לדבר זה.

ירמוז  ומאן דאמר שיבנו את החומות מאבן ישפה, 
שהישפה  הגיבורים  שלטי  בספר  שם  שכתב  למה 
הסמים  לו  יתנו  שלא  האדם  לשמור  סגולתו 
הממיתים וכו'. וניתן אבן זה לבנימין לזכור לו זכות 
אמו שילדה אותו חי, והיא הלכה לבית עולמה בעת 
לדתה, ולא הזיקה ולא המיתה אותו עמה. ועוד מצינו 
בחז"ל )ילקוט פרשת וזאת הברכה רמז תתקמ"ז( שבית 
המקדש נבנה בחלקו של בנימין לפי שכל השבטים 
הם  יבנו  ואם  מבנימין,  חוץ  יוסף  של  במכירתו  היו 
את בית המקדש וילכו להתפלל שם שהקב"ה ירחם 
עליהם לא יהיו נענים, כפי שהם לא רצו לרחם על 
בנימין  של  שאבנו  בכך  נרמז  גם  וזה  אחיהם,  יוסף 
בחושן נקרא ישפה – יש פה, לרמוז שרק לבנימין יש 
פה להתפלל להקב"ה שירחם על ישראל מה שאין כן שאר השבטים, ולכך בחלקו נבנה 
ביהמ"ק שבזכותו יוכלו להתפלל ולהיות נענים. ]כוונת רבינו נראה שלכך יבנו את החומות 
מישפה אבנו של בנימין, לרמוז שבכח הבית המקדש לשמור את ישראל, וששם יש – פה 

לישראל ומתקבלת תפילתם בזכות בנימין[

ואמר הקב"ה להוי כדין וכדין, שהרי שניהם בני רחל, ורחל היא הממאנת להתנחם כפי 
נד  )ישעיה  אומר  הכתוב  כך  ועל  בניה,  על  להינחם  מאנה  יד(  לא  )ירמיה  בפסוק  שמצינו 
רחל  על  בכך  שנרמז  שמשותיך',  כדכוד  ושמתי  וגו'  נוחמה  לא  סוערה  'עניה  יב(   -  יא 

שנעשים  ]היינו  בניך.  שני  כנגד  שמשותיך  כדכוד  ושמתי  כן  ומשום  מתנחמת  שאינה 
מאבנים שהם וישפה שרומזים על שתי בניה יוסף ובנימין, שזכותם הגדולה עומדת לעתיד 

לבוא וכפי שנתבאר[ )'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

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

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת תצוה-זכור תשע"ח גליון 206••

אמרות שמשון

חיה ציפורה בת שושנה נילי
זכות המחבר והבטחותיו יעמוד לה שתזכה לזש"ק בניקל ובבריאות

•הוצאת הגליון והפצתו לזכות •

שיינדל רבקה בת בריינדל מרים
זכות רבנו והבטחותיו יעמדו לה שתזכה לזיווג הגון בקרוב ולבנות בית נאמן בישראל

•הוצאת הגליון והפצתו לזכות •

פייגא בת בריינדל מרים
זכות המחבר והבטחותיו יעמדו לה שתזכה לבריאות איתנה לאריכות ימים ושנים

•הוצאת הגליון והפצתו לרפואת •

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'
השיעור הקבוע בספר המסוגל 'זרע שמשון' 

שנמסר בבהירות ובמתיקות 
ע"י הרה"ג ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט"א 
בבית הכנסת 'הר צבי' רח' צפניה פינת מלאכי - ירושלים 

)בקומת העזרת נשים הכניסה מצד הגשר(

מתקיים בכל ליל שישי בשעה 8:00 בערב
קחו לעצמכם שעה של עונג וברכה

~
כיבוד קל

במקום 
~



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

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל (17) 
סניף 635 מ.ח. 71713028 ע"ש זרע שמשון 

כמו"כ ניתן לתרום בכרטיס אשראי

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

יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון שע"י ארגון מפתח של בנים 
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

www.zerashimshon.com :או באתר zera277@gmail.com :מוקד זרע שמשון: 02-80-80-500 לקבלת הגליון לשלוח למייל

'קול זרע שמשון' 
שיעורים * פנינים * סיפורי ישועה

‡"י 02-80-80-600

‡רה"ב 929-254-0772
הצטרפו לרבבות לומדים מקיימי רצון צדיק

~ ניתן להקדיש שיעורים לזכות ולברכה ~

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

מספר הרב י.ג. מירושלים: 
כשהתוודעתי לספר זרע שמשון, התרגשתי מאד מבקשת והבטחת המחבר, אשר 
בודאי אין זה דבר של מה בכך, כי בודאי מי שמכונה בתואר נשגב 'מקובל אלוקי' אינו 
מבקש סתם דברים ואינו מבטיח רק כשיודע שיתקיים. בתקופה מסויימת שמעתי 
שבשכונתי ישנם כמה וכמה משפחות שזקוקות לישועה, חפצתי מאד לסייע להם, 
אולם לא היה לי רעיון איך לעזור. באחד הימים התנוצץ במוחי רעיון נפלא, לקנות 
את הספר זרע שמשון ולחלק לידידים בשכונה בחינם. אומר ועושה, רכשתי עשרים 

סטים ונתתי באיזור מגורי לכל מי שהבטיח שילמד בספר בכל יום. 
באותו תקופה הצעתי את הספר לכל מי שהיה עמי בקשר, ביניהם היה יהודי שהגיע 
לביתי לאסוף צדקה, בהיותו מחוסר פרנסה הצעתי לו שילמד בספר המסוגל זרע 

שמשון ובודאי ימצא ברכה וישועה.
המתנה  על  נרגשות  לי  הודה  הוא  שוב,  חודשים  כשלושה  לאחר  אותו  כשפגשתי 
וחצי  שבוע  עצומה:  בהתרגשות  לי  סיפר  הוא  וכך  בנו,  חיי  את  שהצילה  הגדולה 
והתגלה אצלו דלקת  בני הצעיר באופן פתאומי,  לי את הספר, חלה  לאחר שנתת 
חמורה בראש, כשלאחר בדיקות מקיפות, הרופאים ייאשו אותנו לגמרי, ואמרו לנו 
שהוא נמצא במצב סכנה מוחלט, כדאי לעשות ניתוח שאולי יציל את המצב, אולם 
גם לאחר הניתוח שספק רב אם יצליח, מסתבר שהוא ישאר נכה לכל חייו, ואף אם 
יעשו לו ניתוח, לא יוכלו לדעת תוצאות כמה זה הועיל, רק לאחר כשלושה חדשים. 

הניתוח נקבע לאחר חג הסוכות.
הקב"ה  בודאי  לעצמי  אמרתי  ממך,  שקבלתי  המיוחדת  מהמתנה  כשנזכרתי  אני 
הקדים רפואה למכה ושלח לי את הספר המסוגל זרע שמשון בשביל שהלימוד בו 
יגן מכל צרה וצוקה, ובזכות קיום בקשת המחבר יקויים בנו ברכתו הגדולה שנזכה 
תקוה  ובליבי  קבוע,  באופן  בספר  ללמוד  להתחיל  עצמי  על  קבלתי  מיד  לישועה, 
שאכן בני היקר יחזור לאיתנו הראשון, ואף שזה בניגוד מוחלט לחוות דעתם של 

הרופאים, שהביעו בפנינו ספיקות אם בכלל ישאר לחיות.
מה אומר ומה אדבר, אכן הניתוח בוצע, וכל המשפחה היתה שרויה במתח אדיר, 
אולם הפלא התרחש כאשר תוך פחות מעשרים וארבע בני כבר התחיל לדבר כרגיל 
ניכר  לא  כבר  ובפחות מחודש  רגליו כאחד האדם,  ימים אף הלך על  ולאחר כמה 
עליו שום סימן ממה שעבר. הרגשנו כאילו שהוא קם לתחיה, ממות לחיים כפשוטו. 
התפעלותם,  את  הסתירו  לא  הניתוח,  שלאחר  אלו  בימים  אותו  שבקרו  הרופאים 
ואמרו בפה מלא שאירע כאן נס רפואי!, איננו יכולים להסביר מה שהתרחש כאן, 
כמעט אף פעם לא ראינו שמישהו שסבל מדבר זה ויצא בריא לחלוטין, ובודאי לא 

תוך מספר ימים. מה עשיתם בימים אלו?! הוסיפו ושאלו.
אותו יהודי סיים את דבריו: לי כמובן היה תשובה ברורה לפליאת הרופא, אני ידעתי 
שאין זה מקרה חלילה, אלא הכל יד הבורא וכוחם של תפילות של רבים שהתפללו 
עבורו, וזכות הלימוד בספר זרע שמשון! אני הרגשתי בעליל שכוחו של אותו זקן 

הוא שעמד לנו, ובזכות הלימוד בחידושי תורתו זכינו לנס!

   טעם ששקל המן עשרת 
אלפים ככר כסף

יש לתת טעם למה המן נקט דוקא עשרת 
הקב"ה  שראה  שלפי  כסף,  ככר  אלפים 
הקדים  לכך  וכו'  לשקול  המן  שעתיד 
והשקלים  יג:(,  )מגילה  לשקליו  שקליהן 
טו(  ל  )שמות  כדכתיב  תרומה  נקראים 
לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם, 
של  השקלים  לבטל  שרצה  הרשע  והמן 
מתבטל  ותרומה  תרומה,  שהם  ישראל 
באחד ומאה, לכן לקח עשרת אלפים ככר 
שהם מאה פעמים מאה ככר, כי כל שקלי 
לח  )שם  כדכתיב  ככר  מאת  היו  ישראל 
כה( וכסף פקודי העדה מאת ככר, ועיקר 

ביטול זה שרצה לערב הקודש בחול כדי 
שתהיה הקדושה בטילה במיעוטה ח"ו. 

)מגילת אסתר אות ז(

אכילת מיני מתיקה 
הנקראים אוזני המן

לפי שנדדו שינה מעיניהם בשעת הגזירה, 
כמו דכתיב )ו א( בלילה ההוא נדדה שנת 
)מגילה  ותחתונים  עליונים  נדדו  המלך, 
טו:(, משום הכי אנו יושבים נעורים באלו 
עשיית  וכנגד  ובששון.  בשמחה  הלילות 
העץ שעשה המן למרדכי בשביל שנטה 
אוזן לעצת אשתו, משום הכי אנו אוכלים 
של  אזנים  אותם  וקוראים  מתיקה  מיני 
המן, שעיקר הנס בא מחמת עשייתו העץ 
שחרה אף המלך עליו ואמר תלוהו עליו. 

)שם אות י(

רמז לנעשה ונשמע
וזהו נמי הטעם של משלוח מנות ומתנות 
שתים  שיהיו  צריך  שהמנות  לאביונים, 
שנטלו  עטרות  השתי  כנגד  אחד  לאיש 
נעשה  כשאמרו  מישראל  ואחד  אחד  כל 
ונשמע, כדאמרינן בפרק ט' דשבת )פח.(, 
מהם  אחד  אבדו  שחטאו  לאחר  אכן 

ונשארו אביונים. )שם אות י"ד(

טעם ריבוי שתיית יין
אחשורוש  שבימי  הואיל  כן  ואם 
אף  נפשם  מרצון  עליהם  קבלו 
נמשלת  שהיא  פה  שבעל  התורה 
הרבה  לשתות  צריך  הכי  משום  לשתיה, 
סופרים  לדקדוקי  קץ  שאין  לרמוז  כדי 
שהם בתורה שבעל פה, ולא רצו שישתה 
שיעור,  בלי  אלא  בינונית,  במדה  אדם 
עליהם  שקבלו  נראה  יהיה  שלא  כדי 
וכמו  וגבול.  במדה  פה  שבעל  התורה 
ולפעמים מבלבל  שהיין לפעמים מפקח 
המוח, כך הפלפול של התורה שבעל פה 
מתברר  הויכוח  שמתוך  מועיל,  לפעמים 
כדאמרינן  מבלבל  ולפעמים  האמת, 
צו:),  מציעא  )בבא  שבשתא  חורפא  לפום 
לבסומי  הלשון  רבה  דנקט  שפיר  ואתי 
לרמוז שהתורה שבעל פה היא המבסמת 

והמפרשת התורה שבכתב. )שם אות ט"ו(

טעם שהמתין המן לי"ג בחודש
המן המתין עד יום י"ג דוקא, מפני שהוא 
בגימטריא אח"ד וישראל נקראו גוי אחד 
ועתה  העמים,  מן  מובדלים  שהם  לפי 
שנתערבו בגויים והשתחוו לצלם ונהנו מן 
הסעודה אינם נקראים עוד גוי אחד, ולכן 

המתין עד יום י"ג. )שם אות ט"ו(

נקרא פורים כדי שיידעו 
בדורות הבאים תוקף הנס

היו  לנו לומר בפורים שאם  יש  נמי  והכי 
ניסים  או  או שמחה  אותו ששון  קוראים 
מכירים  הבאים  הדורות  היו  לא  וכיוצא, 
תוקף הנס או טעם השמחה, וכמה ימים 
שאף  תענית  במגילת  היו  אחרים  טובים 
אינם  שמחה  בהם  עושים  שהיו  פי  על 
משגיחים לשאול מה טיבם, ולפיכך קראו 
פורים שרומז לפור שהשליך המן ועל ידי 
זה יכירו וידעו הדורות הבאים תוקף הנס. 

הודעה חשובה)שם אות י"ז(
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לומדי זרע שמשון מתרחבים. יש לך חלק בזה?!

ותראו ישועות ונפלאות!
~

מעות 
פורים

~

'ודרך צחות יש ליתן טעם למה נהגו כל ישראל לעשות 
ביום פורים אזנים של המן מתוקים, 

ולמה דוקא עושים אזנים ולא עינים וידים או אבר אחר, ועוד יש 
להבין איך עשו מתיקות באיברי המן הרשע שהוא כלו מקולל ורע 
ומר. וי"ל שהכתוב אומר שמעו ותחי נפשכם, ואמרו ז"ל )שמו"ר כז 
ט( שהכל תלוי באוזן, מי שמטה אזנו לשמוע דברי תורה ותוכחות 
יש לו חיים, וכתיב )משלי טו לא( אוזן שומעת תוכחת חיים, והנה 
ישראל עד זמן המן לא רצו לנטות אוזן לקבל עליהם עול תורה, 

ובימי המן נטו אוזן וקבלו עליהם, והיה זה לטוב להם ואם כן 
אלו האזנים מתוקים שאנו עושים אינם אזנים של המן ממש, רק 

האזנים של ישראל שגרם המן שיטו אוזן לתורה ומנהג של ישראל 
תורה היא, תורה היא ממש'. )זרע שמשון מגילת אסתר אות כא(

המקור הראשון בקדמונים 
•למנהג אכילת אזני המן [המן טאשע'ן] •

ענייני ומנהגי פורים


