
הטעם לחסרון האות יו"ד אצל הנשיאים
ְוַלֹחֶׁשן' )לה, כז(: ברש"י  'ְוַהְּנִׂשִאם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים ָלֵאפֹוד 
מחז"ל מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחילה, 
אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו הציבור מה שיתנדבו, ומה שמחסרין, אנו משלימין אותו, כיון 
שהשלימו הציבור את הכל כמו שנאמר והמלאכה היתה דים, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, 
הביאו את אבני השוהם, ולכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה, ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה 
אות משמם והיינו אות יו"ד מתיבת והנשאם.  ויש לדקדק מדוע נחסר מהם דוקא האות יו"ד, 

ומה מדה במדה יש בעונש זה.

ויש לבאר דהנה בני ישראל הביאו את ממונם דהוי ממון שבא מעולם הזה עבור המשכן דהוי 
סימן לעוה"ב, אמנם הנשיאים הביאו את אבני השוהם שבאו להם בדרך נס )כמבואר בתרגום 
יונתן בפסוק( והוי ממון של עוה"ב. והיה אפשר לומר שנדבתם של הנשיאים גדולה וחשובה 
יותר משל ישראל היות שממון של עוה"ב מתאים למשכן שהוי סימן לעוה"ב, וכדי שלא יאמרו 
כן ולא יהיה חלישות הדעת לבני ישראל, נחסרה אות יו"ד משמם, שהיו"ד רמז לעוה"ב שנברא 
שבאה  התרומה  את  מסתיר  שהקב"ה  לרמז  והיינו  כט:(,  מנחות  בגמרא  )כמובא  יו"ד  באות 
משא"כ  עצמם,  בממון  כלום  חסרו  ולא  היות  כך  על  זכות  כך  כל  להם  שאין  לומר  מעוה"ב, 
התרומה של ישראל היות שחסרו ממונם חשוב מאד אף דהוי ממון עוה"ז. ]עיין עוד בדבריו 

שביאר בכמה אופנים נחמדים ומתוקים[

)'זרע שמשון' פרשת ויקהל אות ה(

טעם שסיימו את מלאכת המשכן בכ"ה בכסלו והמתינו בהקמתו 
עד חודש ניסן

במדרש )ילקוט מלכים קפ"ד( אמר רבי חנינא בכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן והקב"ה 
עיכב את הקמתו לחודש ניסן שנולד בו יצחק. משמע שיש חשיבות מיוחדת בכך שנגמר דוקא 
ביום כ"ה כסלו, ויש לדעת ולהבין מה נרמז בתאריך זה, שהרי לא הוקם עד ר"ח ניסן וא"כ מפני 
מה מיהרו בעשייתו עד שהוצרך אח"כ לעכב הקמתו. ועוד צריך להבין מה ענין יצחק להקמת 

המשכן.

ויש לבאר עפ"י מה שמצינו ברבינו בחיי )פקודי כא, בשם מדרש( שכתב שמעשה המשכן היה 
ועוד כתב ברבינו בחיי )תצוה כט טו(  עיי"ש שהרחיב בזה.  נגד בריאת העולם  ומכוון  שקול 
שבאבני החושן היו ע"ב אותיות כנגד ע"ב אותיות שבשמו הגדול של הקב"ה, להורות בזה קיום 
העולם שנברא בע"ב שעות. ]רק בימים ברא הקב"ה את העולם ולא בלילות ונמצא ע"ב שעות[

לבריאת  מכוון  והוא  הועיל  ימים,  ע"ב  בדוקא  נמשכה  גם עשיית המשכן  כי  לומר  יש  ועפי"ז 
העולם וגם בזה יש לרמז על ע"ב האותיות של שמות השבטים ושל שמו הגדול. והחשבון עולה 
ע"ב ימים, שהרי ביום הכיפורים ירד משה מן ההר וציוה על עשיית המשכן, כ' ימים מחודש 
ימים  ב'  ימים, הפחת  יחדו ע"ד  וכ"ה מחודש כסלו עולים  ימים מחודש מרחשון,  תשרי, כ"ט 
שאספו את הנדבות שהיה זה ב' ימים )כדאיתא במדרש שמו"ר מא ב(, ואת השבתות אפשר 
לחשב כי י"ל שגם אז נחשב שעסקו במלאכה שלמדו את ההלכות כדי שיוכלו להיות זריזים 
בימות החול, נמצא כי עסקו במלאכה ע"ב ימים ובכך מובן העמקות שהסתיימה המלאכה בכ"ה 
בכסלו דייקא כי רצה הקב"ה שעשיית המשכן תימשך כמנין ע"ב רמז לשמות השבטים ולשמו 

הגדול שבהם קיום העולם.

ניסן זמן לידת יצחק, כי אף שנשלמה המלאכה  והטעם שלא הוקם מיד אלא המתין לחודש 

לאחר ע"ב ימים, רצה הקב"ה שגדלו מעשיו ועמקו מחשבותיו, להמתין לחודש שנולד בו יצחק, 
לפי שהמשכן נקרא משכן ע"ש שעתיד להתמשכן על עוונותיהן של ישראל ובכך לכפר להם. 
והנה דעת אברהם ויעקב מבואר בגמרא )עי' שבת פט:( שסוברים שאם חטאו ישראל חייבים 
מיתה, אבל לדעת יצחק ראויים לרחמים, ומשום דברי יצחק אכן ריחם הקב"ה על עמו ישראל 
וכשחטאו שפך חמתו על העצים והאבנים והחריב את בית המקדש ולא כילה אותם וכמ"ש 

רש"י )קידושין לא: ד"ה איסתייעא מילתא(.

וכדי להראות לישראל שמה שקרוי 'משכן' ע"ש שעתיד להתמשכן ולהיחרב זה לטובתם שבכך 
לכן  עונותיהם,  מתכפרים  המקדש  ובחרבן  ואבנים  עצים  על  חמתו  הקב"ה  ויכלה  ימתו,  לא 
המתין לחודש שנולד יצחק, לרמז שקיבל את דעת יצחק שאף כשיחטאו יהיו ראויין בני ישראל 

לרחמים, ויתמשכן המקדש וינצלו ממיתה.

)'זרע שמשון' פרשת פקודי אות ד(

מהפסוק  משה  של  גבורתו  על  ראיה  הגמרא  הביאה  לא  מדוע 
שמצינו שהקים את המשכן

ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָמְעָלה  ָעָליו  ָהֹאֶהל  ִמְכֵסה  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ָהֹאֶהל  ֶאת  'ַוִּיְפֹרׂש 
ֶאת ֹמֶׁשה' )מ יט( בגמרא )נדרים לח.( אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשיר 
וכולם ממשה וכו' גבור דכתיב גבי המשכן ויפרוש את האהל וגו' ואמר מר משה רבנו פרסו. 
ומדחה הגמרא דאין להביא ראיה מפסוק זה כי דילמא היה משה ארוך וקטין. ופירש רש"י ארוך 
בקומה וקטון בכח. ותמה הרא"ש )שם( מדוע לא למדה הגמרא על גבורתו של משה מהפסוק 
שמקודם )פסוק יח( ויקם משה את המשכן וגו' וישם את קרשיו וגו', ומוכח שהיה גבור שהרי 

הקרשים היה כבדים.

ויש לתרץ שעיקר הראיה דוקא מהפסוק השני ויפרוש את האהל וגו', משום שאם היה לנו רק 
את הפסוק של ויקם את המשכן לא היינו לומדים על גבורתו של משה, כי היינו אומרים שבאמת 
משה לא היה גיבור אלא שרצה הקב"ה שיהיה למשה גם כן קצת עסק במלאכת המשכן לכן 
נתן לו כח מיוחד בדרך נס שיוכל להקים את המשכן, וכעין מה שמצינו במדרש )שמו"ר לג ח( 
שהוריד אבני שוהם ואבני מילואים מן השמים כדי שיהיה לנשיאים מה להביא, וכך גם היינו 
אומרים שעשה השי"ת נס מיוחד למשה שיוכל להקים לבדו את המשכן ובכך יהיה לו שייכות 
במעשה הקמת המשכן. אולם בפסוק שאחריו דכתיב ויפרוש את האהל מזה חשבה הגמרא 
ללמוד על גבורתו, כי אין לומר שהיה בזה נס מיוחד בכדי שיהיה לו עסק במלאכת המשכן, 
שהרי כבר עשה חלק בהקמת המשכן בכך שהקים את הקרשים ועל כרחך שמה שפרס את 
האהל על המשכן היה בלא נס ומוכח שהיה ארוך ומסתמא מי שהוא ארוך בגופו הוא גם כן 
גבור. ועל כך דחתה הגמרא דאפשר שהיה ארוך בגובהו ולכך היה יכול לפרוס את האהל על 
המשכן אולם היה קטן בכח ולא היה גבור. ]כתבנו אימרא זו ע"פ הבנתנו בכוונת רבנו המחבר, 

המעיין בדבריו וימצא פירוש אחר בדבריו נשמח אם יועיל להודיענו[ 

)'זרע שמשון' פרשת פקודי אות ו(
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נתקשה משה על מולד הלבנה - מאחר שיש בה רמז על מיתתו בחוץ 
לארץ

תשלח  ביד  נא  שלח  נגד  והוא  ישראל,  של  למלכותן  רמז  שהיא  הלבנה,  במולד  נתקשה  משה 

שלא יהיה הוא המביא והמלך. והנה דבר ברור הוא שהלבנה מתמלאת ומתחסרת, והיא דוגמת 

ארץ ישראל שמשולה לצבי שאין עורו מחזיק את בשרו, בזמן שיושביה עליה רווחא אין יושביה 

דורות מאברהם עד  ט"ו  היו  ימים הראשונים של הלבנה  ט"ו  וכנגד  נז.(  דף  )גיטין  גמדא  עליה 

שלמה, שאז קיימא סיהרא באשלמותא כדאיתא בזוהר )ח"ב דף פה:(, וכנגד ט"ו ימים האחרונים 

עיניו, דוגמת הלבנה  נבוכדנצר את  שהיא פגומה, היו ט"ו דורות מרחבעם עד צדקיהו שסימא 

שמתחשכת, וכההיא דאמרינן בילקוט דברי הימים )רמז תתרפ"ב( אם זכיתם אתם מונים למילואה 

של לבנה דכתיב החדש הזה לכם, אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ וכו', 

ואם  ועיי"ש.  וכו'  לפגימתה, רחבעם אביה אסא  מונים  לאו אתם  ואם 

היה משה מכניסם לארץ לעולם היו יושבים עליה תמיד, שהיה נוטעם 

שם כנודע, ותמיד היתה הממשלה בישראל ולא היה נחרב הבית והיתה 

ולכן כשאמר לו הקב"ה החדש הזה לכם דמשמע  הלבנה במילואה, 

לשון חידוש שהלבנה מתחדשת, נתקשה למשה, ואז הראה לו הקב"ה 

יהיה  שלא  דהיינו  לארץ,  יכניסם  לא  והוא  אדמתם  מעל  יגלו  שישראל 

המביא והמולך.

 )תצוה אות א(

ראש חודש כמו יום טוב
בגמרא ר"ה פרק קמא )טז:(, אמר ר' יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את 

הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת, מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה למיזל ע"כ. יש לדקדק 

דפתח ברגל וסיים בחדש ושבת, ואיך יליף מקרא דחייב להקביל ברגל והלא לא כתיב אלא חדש 

ושבת. וא"ת דבכלל חדש ושבת איכא נמי רגל, היה לו לומר דבחדש ושבת ורגל איבעי למיזל. 

וי"ל דהואיל שהנשים משמרות ראש חודש כמו יום טוב כדאיתא בטור אורח חיים הלכות ראש 

לא  ומשום הכי  יום טוב,  והיינו  והיינו חדש  הוי בכלל חדש,  יום טוב  כן  תי"ז( אם  )סימן  חודש 

איצטריך קרא לפרושי יום טוב, משום דהכא באשה עסקינן וראש חודש הוא לה כמו יום טוב, ור' 

יצחק אתא לפרושי לן מה שלא נתפרש בכתוב. והטור ברקת )על שו"ע אורח חיים( כתב שיש 

רמז בקרא אף בחיוב הרגל, מדכתיב מדוע את הולכת ולא כתב למה את הולכת, שאותיות מדו"ע 

הם אותיות מוע"ד. 

)וירא אות כ"ה(

טעם למה נצטוו בקידוש החודש קודם יציאת מצריים
פסוק החדש הזה לכם וכו' )יב ב( יש לתת טעם לשבח למה הוצרך לומר לישראל פרשת קידוש 

החדש קודם שיצאו ממצרים. ומהו הזה ומהו לכם. 

ומלבד מה שדרשו חז"ל )ראש השנה כ.( כזה ראה וקדש יש לומר דבפרק ב' דעדיות )משנה 

היתה  יב( שכל מכה  ט  )שמו"ר  ואיתא במדרש  י( אמרינן משפט המצריים שתים עשר חדש. 

משמשת רביע חודש ושאר ימי החודש הם להתראה, ועיי"ש על פסוק וימלא שבעת ימים אחרי 

הכות ה' את היאור. ולפי זה לא היה משפט המצריים אלא עשרה חדשים כמנין עשר מכות. 

במצרים,  מאבותינו  עבודה  בטלה  דבר"ה  ההיא  על  )יא.(  השנה  דראש  קמא  בפרק  ומהרש"א 

תירץ דאיכא למימר שהיו ימים מופסקים ביניהם בלי מכה והתראה כלל, ומשפט המצריים י"ב 

חודש דקאמר היינו מתחילת מכותן והתראתן עכ"ל. וגם זה קשה למה היה הענין כך שיהיו ימים 

בלי הפסק עשרה חדשים  היו המכות  לא  ולמה  חודש,  י"ב  היה  לומר שמשפטן  כדי  מופסקים 

בלבד. 

וי"ל שבדווקא היה מוכרח שיהיה משפטן י"ב חודש שהרי שם ההוי"ה 

יש  העולם  ברא  שהוא  כמו  ההויות,  כל  מהווה  שהוא  משמעו  ב"ה 

מאין ונתן לו הויה, ובזה היה פרעה הרשע כופר והיה סובר שהכל בא 

מהמזל מהחרטומים וכיוצא, ורצה הקב"ה שילקה י"ב חודש ויתארך 

משפטו כל זה הזמן כדי שלא יאמר אם היה עובר עלי חודש זה היה 

המזל של אותו חודש מציל אותי, ולכן היה משפטו י"ב חדשים כנגד י"ב מזלות, וכנגד השעבוד 

ששעבד י"ב שבטים שמשולים לכוכבים ומזלות, וכנגד י"ב גבולי אלכסון שהציב הקב"ה בבריאת 

העולם שנברא בשמו של הקב"ה, והם הם י"ב צירופי הוי"ה ברוך הוא, שבכל חודש וחודש שולט 

צירוף אחד מהשם ומזל אחד מי"ב מזלות, והם מכוונים לי"ב שבטים ולי"ב גבולים, לכך לקה והיה 

משפטו בכל צירופי אותיותיו של השם ולפי שעיקר אלו הי"ב צירופים הם לפי חדשי הלבנה ולא 

לפי חדשי החמה משום הכי אמר להם לישראל שיתחילו להיות מונים ללבנה, ואמר החדש הזה 

לכם, לכם דוקא ולא לאומות וכדברי רז"ל, ועוד שכשיראה אדם חידוש הלבנה ומברך עליה, 

הנה הוא מורה על חידוש העולם שהוא עיקר האמונה, ומודה על אלהותו של יוצר בראשית 

שחידש העולם כשם שמחדש הלבנה בכל חודש וחודש, וכמו שכתב הבחיי ז"ל )שם יב ב(, וזהו 

הפך מה שהיה כופר פרעה הרשע. 

)פרשת בא אות ו(

ראשון הוא לכם לחודשי השנה
בחידושינו במסכת אבות )בספרו תולדות שמשון( פרק ה' )משנה י"ז( על כל מחלוקת וכו' כתבנו 

שהוא  כד"ת  של  שם  יש  זה  כח  ולבטל  התורה,  לבטל  שפעולתה  רי"ב  הנקראת  קליפה  שיש 

זו  קליפה  כח  לבטל  לכ"ם, שרצה הקב"ה  הז"ה  ובגימטריא החד"ש  רי"ב  ב' פעמים  בגימטריא 

בחודש הראשון שהוא הבכור בכל שנה ושנה, כדי שיהיו כל החדשים והמזלות הבאים אחריו 

של כל השנה נכנעים וכפופים תחת כדי  שם הקדוש הזה ולא יהיה להם כח לבטל התורה. 

)מגילת אסתר ז(
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 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל
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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

הודעה משמחת
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם ציונים והערות 
ערוך בשפה ברורה ונעימה שוה לכל נפש. וכולל יצירה מיוחדת הכוללת 

למעלה מארבע מאות! ציונים ומקורות לפענח את צפונות רבנו בהקדמתו 
לספרו 'זרע שמשון' לגלות טפח מגאונתו ובקיאותו הגדולה של רבינו המחבר.    

בספר מצורף מגילת שיר השירים באותיות מפוארות מאירות עינים.

ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

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

התענגו בחג הפסח בחידושי רבנו
על שיר השירים עם ספר 'זרע שמשון המבואר'

פניני שמשון
עניני פרשת החודש

תשית לראשו עטרת פז
ברכות מאליפות נשגר קדם האברך 

היגע בתלמודו בפלפול וסברה ישרה ושוקד בהתמדה בלימוד התורה 

הרב אשר אנזיל פישמן שליט"א

שנתעטר בכתר הוראה בחבורת יו"ד דישיבת מיר

יעזור השי"ת שילך מחיל אל חיל 

להמשיך ברוב ברכה והצלחה בכל מקצועות התורה מתוך הרחבה

מאחלים

משפחות פישמן – פאשקעס - טויבער


