
טעם שבתחילה הוכיח אותם ברמז ואחר כך הוכיחם במפורש
'ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול 
סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב' )א א(: ברש"י מחז"ל, לפי שהם דברי 
הדברים  את  סתם  לפיכך  בהן,  המקום  לפני  המקומות שהכעיסו  כל  כאן  ומנה  תוכחות 

והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.

ויש להקשות הרי בהמשך הפרשיות הזכיר במפורש את מה שהכעיסו, חטא מרגלים )א 
כב(, חטא העגל )ט טז( מחלוקת קורח )יא ו(, וא"כ מה הועיל שסתם כאן וכתב ברמז ומה 

כבוד יש לישראל בכך הרי לבסוף כתב זאת במפורש.

ויש לתרץ דהנה איתא במדרש )דב"ר א ד( ראויים היו התוכחות לומר מפי בלעם והברכות 
מפי משה, אלא אילו הוכיחם בלעם היו ישראל אומרים שונא מוכיחנו, ואילו ברכם משה 
היו אומות העולם אומרים אוהבם ברכם, אמר הקב"ה יוכיחן משה שאוהבן, ויברכם בלעם 
ששונאם כדי שיתבררו התוכחות והברכות ביד ישראל. וזה כוונת הכתוב אלה הדברים 
אשר דבר משה אל כל ישראל וגו' והמשיך לומר הכל ברמז, דנתכוון להדגיש להם דהיות 
וכל תוכחות אלו נאמרו על ידי משה שאוהבן משום כן אף שאמר להם הכל בפירוש נחשב 
להם הדבר כרמז בעלמא ולא היה להם בזה כל כך בושת פנים, והוי לטוב להם ולכבודם 
כדי שלא ישמעום מפי בלעם ששונאם, וכשמשה אוהבן אומר להם זאת הרי זה נחשב 

כרמז בעלמא.

ישראל  נתחייבו  דלא  נחמיה  רבי  מג:( שסובר  )סנהדרין  בגמרא  דמצינו  לתרץ  יש  ועוד 
ערבות אחד על חברו אפילו בעבירות הגלויות עד שעברו את הירדן. ולכך יש לומר שהיות 
שעדיין לא עברו את הירדן ועדיין לא נתחייבו בערבות וא"כ כל אחד לא יענש אלא על 
חלקו שהיה באותו החטא, ובודאי הרבה מבני ישראל לא היה להם רק חלק קטן מאד 
כרמז  בעבירות  קטן  חלק  רק  להם  והיה  היות  ברמז  הוכיחן  גם  ולכך  החטאים  באותם 
בעלמא וכך גם עונשן על זה רק במקצת כרמז בעלמא. ואף שאח"כ פירט את החטא, מכל 
מקום בתחילה אמר זאת בדרך רמז לומר להם שהיות שעדיין נמצאים בעבר הירדן ולא 

קבלו על עצמם עדיין ערבות אחד על חברו, א"כ כל חטאם הוא במקצת כרמז בעלמא.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

בדבר  התלוננו  ישראל  שבני  כך  על  היתה  משה  של  תוכחתו 
שהקב"ה עשה לטובתם

'ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול 
סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב' )א א(: ברש"י מחז"ל אמר רבי שמעון 
בן יוחאי חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על הדברים 

שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל וכו' עיי"ש. ומתוך דברי חז"ל 

נראה שחטאם היה בענין לובן המן, וצריך ביאור מה חטא שייך בזה, הרי בפשטות החטא 

היה שדברו בגנות המן ואין זה ענין כלל ללובן המן.

ויש לפרש  לפי מה שנקדים לפרש מה דכתיב בענין המן בפרשת בהעלותך )במדבר יא ו( 

ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו, דצריך להבין מה היה יסוד תלונתם, הלא 

בפשטות היו צריכים לשמוח שהרי לא היה חסר להם דבר, וכל הטעמים טעמו במן כפי 

שמבואר בגמרא )יומא ע"ה.(.

וי"ל דהנה מצינו בגמרא )שבת קכט.( דמי שהקיז דם, צריך לאכול באותו יום בשר, ולשתות 

יין, בשר כדי שיחזיר לעצמו נפש תמורת נפש שיצא ממנו ]הדם הוא הנפש[, יין כדי להשיב 

לעצמו את צבע האדום תמורת הדם שבצבע אדום שיצא ממנו.

ובזה יש לפרש ג"כ עומק כוונת בני ישראל במה שהתלוננו על המן, שאמרו )במדבר יא 

ו( ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו, שאמרו דבכל זמן שאנו מוצאים עצמינו 

שנפשנו יבשה מרוב טרחת הדרך או מחמת דבר אחר, שהתקנה הטובה ביותר להשיב את 

נפשנו היא לאכול בשר ולשתות יין, 'ועתה וגו' אין כל' - אנו אין לנו כל צרכי הסעודה הצריך 

לנו להשיב את נפשנו, כי אין לנו בשר ואין לנו יין.'בלתי אל המן עינינו' היינו אף שאפשר 

שתאמר שהמן מועיל גם במקום הבשר כי במן ישנו לכל הטעמים שבעולם ובכללם גם טעם 

בשר ויין, מכל מקום במקום היין בודאי שאינו מועיל, היות ועיקר סיבת שתיית היין לאחר 

ומועיל להשיב את הדם האדום  והיין הוא אדום  וכשצריך להשיב נפש, היות  הקזת הדם 

שנחסר, והרי המן הוא לבן ובעינינו אנו רואים רק את צבע המן שהוא לבן, ואם כן אין אנחנו 

יכולים להשיב את נפשנו כפי העצה המבוארת בגמרא.

ולפי המתבאר מתפרש גם כן יפה כמין חומר מה שהוכיחן משה ואמר להם בין תופל ובין 

)כתובות קיא:( טוב  לבן, דאיתא בגמרא  והדגיש בפניהם מה שתפלו על המן שהוא  לבן 

מלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב, והכוונה דמי שנותן לחברו אפילו מעט, אך נותנו 

בסבר פנים יפות הרי זה חשוב יותר ממי שנותן נתינה מרובה אך לא בסבר פנים יפות.

והנה המן היה בצבע לבן לרמז על כך שנתינת הקב"ה את המן, זה כביכול בסבר פנים 

יפות מתוך שמחה ואהבה, ובני ישראל תפלו על המן, שאדרבה התלוננו על כך שהיה זה 

בצבע לבן וטענו שבכך חסר להם את המעלה של צבע אדום שיכול להשיב את הנפש 

הקב"ה  להם  שעשה  בטובה  שהשתמשו  נמצא  לעיל(,  )שהובא  שבת  בגמרא  וכמבואר 

להתלונן עליו, ועל דבר זה הוכיחן משה רבנו כשאמר להם בין תופל ובין לבן.

)'זרע שמשון' פרשת בהעלותך אות ג ד"ה ומה שאמרו(

מגילת איכה
ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם' )איכה ה כא(: יש לדקדק  'ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך )ונשוב( ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש 
יש להבין מהו הקשר של  ועוד  ונשובה.  וקרינן  ונשוב  וליתן טעם למה כתיב בפסוק 

המשך הפסוק חדש ימינו כקדם.

ויש לתרץ באופן שקושיה האחת מתרצת את השניה, דהנה אמרו בגמרא )יומא כא:( 
אורים  היה  לא  השמים,  מן  אש  ירדה  לא  דברים,  חמשה  חסרים  היו  שני  שבמקדש 
זה שנכתב אחר כל הפסוקים שבמגילת  וזה נרמז בפסוק  וכו',  ותומים, לא היה ארון 
וגו',  ה'  השיבנו  השי"ת  מאת  בבקשה  ומבקשים  הגלות  צרות  מענין  איכה שמדברים 
ראוים  אנו  אין  אם  שאף  לרמז  ה"א,  חסר  ונשוב  כתיב  אליו,  אותנו  ה'  שישיב  והיינו 
כלומר  הה"א,  מבלי  אפילו  אותנו  שישיב  פנים  כל  על  בשלימות,  אותנו  שישיב  לכך 
מבלי החמשה דברים, אולם קרינן ונשובה, כי תפילתינו ותקותינו היא שיתקיים בנו כפי 
הקריאה ונשובה מלא, וזה יתקיים כשיחדש ימינו כקדם כמו שהיה במקדש ראשון בעת 
שנבנה בימי שלמה, דאז קיימא סיהרא בשלימותא, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן.

)'זרע שמשון' איכה סוף אות יג(

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

גליון 131זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת דברים תשע"ו

אמרות שמשון

הפצת הגליון לזכות מרדכי אליהו בן חיה לאה זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים



מדרש רבה )א יא( על פסוק ה' אלוקיכם הרבה אתכם, זה שאמר הכתוב אשתחוה אל 
בין הני תרי  ופלא מה הקשר  ולכאורה דברי המדרש סתומים  היכל קדשך ביראתך, 

פסוקים.  

קדושה והיפוכו

הנה כשיש ריבוי ושפע רב הרי זה מורה על הקדושה, כי הריבוי נובע מצד הקדושה 
לביטולו  וגורם 
הקליפות  של 
והיפוך  הטמאות, 
היינו  הדברים 
מיעוט   כשיש 
וחסרון אז הוא בא 

מצד הטומאה. 

אלוקיכם  ה' 
הרבה אתכם 

במדרש  ומצינו 
יב(  א  )דברים 
היום  להם  אמר 
ככוכבים,  אתם 
לבא  לעתיד  אבל 
עתידים  אתם 
דומה  להיות 
והנה  לרבכם. 
שאמר  יתכן  איך 
מעלה  אז  להם 
דומים  שיהיו  זו 
כולו  שהוא  לרבם 
והקליפה  קדושה 
לגמרי  תהיה 
הלא  מסולקת, 
דברים אלו ראויים 
לצדיקים  להאמר 
שלא  מה  גמורים 
בעת  ישראל  היו 
שהרי  ההוא, 
מצינו שמשה אמר 
אוכל  'לא  עליהם 
דהיינו  כזו  לקדושה  שיזכו  להם  ואיך אמר  ונרגנים  לבדי שאת אתכם' שהיו טרחנים 

ריבוי ושפע שבא רק מצד הקדושה ומהתרחקות של הקליפה כנ"ל.

ע"י השתחוויה זכו לריבוי המורה על קדושה 

אלא ודאי שזכות הריבוי היתה שמורה להם מימי קדם מעת "ההשתחוויה" בהר סיני 
דכתיב )שמות כד א( והשתחויתם מרחוק, וסוד ההשתחוויה הרי היא לבטל הקליפה 
ולהביא קדושה, וא"כ ע"י ההשתחוויה שמבטל הקליפות זכו לריבוי מחמת הקדושה, 
שבהיות הקדושה יש ריבוי כנ"ל, וכן היה אצל אברהם כשחזר מהר המוריה ששם כתיב 
ונשתחוה ונשובה אליכם, ודוקא אז נתבשר בהרבה ארבה את זרעך וכו' משום דהא 
בהא תליא, והיינו דכשהשתחוה לפני השי"ת ובכך גרם לביטול הקליפה זכה לברכת 

הריבוי.

וכן ישראל בחזרתם מהר סיני פרו ורבו, שבזכות ההשתחויה זכו לריבוי בנים ואע"פ 

שחטאו קדושה ראשונה במקומה עומדת. 

וממילא הקשר בין שני הפסוקים מתיישב היטב כמין חומר, שאמר הכתוב ה' אלוקיכם 
היכל  אל  "אשתחוה"  הכתוב  שאמר  זהו  במדרש  אמרו  כך  ועל  וגו',  אתכם  "הרבה" 
קדשך, והיינו דהריבוי נובע ומתמשך ע"י ההשתחויה שמביאה קדושה הגורמת ריבוי 

ושפע רב בעל העלומות  דקדושה וריבוי חד היא.  

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
הקדושה,  מצד  הוא  שהריבוי  המקובלים  אצל  ידוע  שדבר  וי"ל 
לשליטת  סימן  הוא  הריבוי  וכשיש  הקליפה,  מצד  הוא  והמיעוט 
ה'  כך,  הוא  הכתוב  פשט  זה  ולפי  הקליפה,  ולביטול  הקדושה 
החצונים,  אחיזת  מכם  שהרחיק  דהיינו  אתכם,  הרבה  אלקיכם 
וזה גרם שהיום אתם ככוכבים בלבד, לפי שעדיין לא הגיע הזמן 
שיתבטלו לגמרי הקליפות מן העולם, אבל עוד תהיו לרב, לעתיד 

לבוא כשתתבטל הקליפות לגמרי תהיו דומים לרבכם. 

ומעתה המדרש הנ"ל הרגיש קושיא גדולה על פסוק ה' אלהיכם 
הרבה אתכם, שהלא לזכות למעלה כזו היה מן הראוי שיהיו ישראל 
היו  שאדרבא  כך,  היו  לא  הזמן  באותו  ובודאי  גמורים,  צדיקים 
לבדי  אוכל  לא  ט(  א  )לעיל  אמר  זה  שקודם  ומרגנים,  טרחנים 
שאת אתכם, ואחר זה )שם י"ב( איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
שיזכו  אפשר  איך  כן  ואם  בסמוך,  לקמן  ועיין  במדרש,  כדאיתא 
לריבוי הזה, דהיינו שהקליפה תתרחק מהם ויהיו נדבקים בקדושה, 

אם מעשיהם מוכיחים עליהם להיפך, 

אלא ודאי צריך לומר שזה הזכות של הריבוי כבר זכו בו מחמת 
ההשתחויה שעשו בסיני, דכתיב )שמות כד א( והשתחויתם מרחוק, 
וסוד ההשתחויה הוא, לבטל הקליפה ולהוריד אור מקיף מעולם 
לעולם עד סיום ד' עולמות, ונודע שהקדושה היא פרה ורבה היפך 
הקליפה דאל אחר איסתרס ולא עביד פירין. ומשום הכי כשחזר 
אברהם מהר המוריה, ששם כתיב ונשתחוה ונשובה אליכם, נתבשר 

הרבה ארבה את זרעך וכו'.

נקרא  סיני  שהר  פט:(,  )דף  דשבת  ט  בפרק  אמרו  בישראל  וכן 
מדבר פארן שפרו ורבו ישראל עליו, ופרש"י שכל אחד נתעברה 
אשתו וילדה זכר, שבזכות ההשתחויה זכו לריבוי בנים, ואף על פי 
שאחר כך חטאו, ברכה ראשונה לא זזה ממקומה, ומשום הכי אמר 
המדרש, ה' אלהיכם הרבה אתכם זהו שאמר הכתוב אשתחוה אל 

היכל קדשך וכו'.
)זרע שמשון אות ב( 
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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

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

צדקת שמשון
לכל  פונים  אנו  שמשון',  'זרע  והמסוגל  הסה"ק  הפצת  פעילות  להמשך 
לומדי הספר להיות מהזוכים אשר גם מזכים את הרבים בואו וקחו חלק 
ושותפות בפעולותינו החשובים, ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל סניף 635 
מ.ח. 71713028 ע"ש זרע שמשון. ובודאי יתברכו כל התורמים והשותפים 

בכל ברכות רבנו זי"ע.

לפרטים: א"י - 05271-66450   ארה"ב – 347-496-5657

קול שמשון
'זרע שמשון' במערכת השיעורים  ניתן לשמוע שיעורים בספר המסוגל 
ברורה  בשפה  מובהקים  חכמים  תלמידי  ע"י  שנמסרים  הלשון  קול  של 

ונעימה שוה לכל נפש, בשלושה שפות, אידיש – לשה"ק - אנגלית. 

שיעורים בפרשת השבוע ניתן לשמוע כבר מתחילת השבוע

א"י - 0732-951-727   ארה"ב – 718-506-0105


