
הטעם שמשה לא מוזכר בפרשה
איתא בזוה"ק )ח"ג רמו.( דבשביל שאמר משה )שמות לב לב( 'ואם אין מחני נא מספרך', לא 

נזכר שמו בפרשה זו של ואתה תצוה. וצריך להבין מדוע דוקא בפרשה זו לא נזכר שמו.

ונראה עפ"י מה שידוע שאהרן נבחר לכהונה מפני שמשה לא רצה להיות השליח לישראל 
כדאיתא בגמרא )זבחים קב.(, והטעם שלא רצה, כי היה חפץ שהקב"ה בעצמו יגאלם כדי שלא 
יהיה להם עוד שעבוד, כי מה שנעשה ע"י הקב"ה אין לזה הפסק. ]ראה בהרחבה בדברי רבינו 
ביאור כוונת הדברים[, אלא שהקב"ה לא הסכים למשה היות והיה גלוי וידוע לפניו שעתידין 
לחטוא, ואם הקב"ה היה גואלם ולאחר מכן היו ישראל חוטאים, היות שלא היו יכולים שוב 

לילך לגלות, ממילא היו נענשים במיתה ולא היה להם תקומה ח"ו.

והנה כאשר חטאו בני ישראל בעון העגל ביקש משה לפני השי"ת שימחול להם והוסיף לומר 
'ואם אין מחני נא מספרך', שביקש שהקב"ה ימחה את שמו אם אינו מוחל להם. ולכך בפרשה 
זו שנכתב בה מה שנבחר אהרן לכהונה ]שהיה זה כעונש למשה מפני שמאן ללכת, וכנ"ל[ לא 
הוזכר שמו של משה, כדי לרמוז לחטא העגל שאמר משה ואם אין מחני מספרך, וכשיוזכר 
חטא העגל יובן ממילא הטעם שמשה לא נבחר לכהונה, כי משה לא שם לבו לחטא זה שעתידין 
לחטוא ולכך רצה שהקב"ה בעצמו יגאלם, אולם השי"ת שידע שעתידין לחטוא הבין שאין ראוי 
שהוא יגאל אותם, וכשאכן חטאו נתברר שלא יפה היתה בקשת משה, ויפה עשה הקב"ה שלא 

גאלם בעצמו, וא"כ ראוי משה להפסיד את הכהונה בסירובו שלא כהוגן לגאול את ישראל.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ג(

הטעם שניטלה הכהונה ממשה
ַאֲהֹרן  ִלי  ְלַכֲהנֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך  ְוֶאת  ָאִחיָך  ַאֲהֹרן  ֵאֶליָך ֶאת  ַהְקֵרב  'ְוַאָּתה 
ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן' )כח א(: מצינו בגמרא )זבחים קב.( שאחר שסירב 
משה לילך בשליחות הקב"ה לגאול את ישראל ממצרים ואמר לפני הקב"ה שלח נא ביד תשלח 

הפסיד את הכהונה וניתנה לאהרן. ויש להבין מה עונש מדה כנגד מדה יש בזה.

וי"ל עפ"י מה שמצינו בגמרא )קידושין כג:( דכהנים שלוחי דרחמנא נינהו. וכן פסק הרמב"ם 
)הלכות נדרים פ"ו ה"ג(, ולפי"ז מובן מאד בדרך הפשט דאכן יש כאן מדה כנגד מדה, דלפי 
שמשה סירב לילך בשליחות הקב"ה לישראל, לכך הפסיד גם כן את שליחות הכהונה שהוא 

גם כן שליחות עבודה מהקב"ה.

פורים
ויגרש מפניך אויב זה המן

'מעונה אלוקי קדם ויגרש מפניך אויב' )וזאת הברכה לג כז(: דרשו חז"ל )שמו"ר לה ה( 
והמצוות  בזכות התורה   -( ועליהם  נברא העולם  ישראל שבזכותן  אלו   – 'מעונה אלקי קדם' 
שמקיימים-( העולם עומד, 'ויגרש מפניך אויב'  - זה המן הרשע עיי"ש במדרש בהרחבה. ויפלא 
מאוד, מה לו למשה להזכיר מפלת המן בסוף וחתימת התורה, ומדוע מכל אויבי וצוררי ישראל 

בחרו חז"ל לומר שהאויב שעליו מדבר הפסוק זה המן.

ויש ליישב דהנה משה לפני מיתתו, מגודל אהבתו לישראל הוכיחם ואח"כ נתן להם את התורה 
יקיימו  אכן  אם  מסתפק  משה  והיה  עומד.  העולם  שעליה  התורה  את  שיקיימו  בהם  וִהתרה 
ישראל את התורה שאף שקיבלוה בהר סיני, מכל מקום שם הרי זה היה בבחינת 'כפה עליהם 

את ההר כגיגית' ואמרו חז"ל )שבת פט.( 'מכאן מודעה רבה לאורייתא', והיינו שיכולים לחזור 
בהם ולומר שלא קבלוה אלא מאונס, עד שאמר משה מה שראה ברוח הקודש 'מעונה אלוקי 
קדם ויגרש מפניך אויב', והיינו שעל ידי שיגרש את המן והניסים שיהיו באותו הדור, הם יקבלו 
שוב את התורה באהבה גמורה, ואז מובטח אני שלא יעזבו את התורה לעולם, וממילא יהיה 
כי באותו  נגד המן,  ישראל  נצחון  ענין  להזכיר את  נמצא שבדקדוק בחר משה  לעולם.  קיום 
הדור נעשה המשך לקיום קבלת התורה שע"י כלל ישראל. ורצה משה לרמז זאת בסיום התורה 

להודיע שהתורה היא ניצחית ולעולם תישאר אצל ישראל.

)'זרע שמשון' פרשת וזאת הברכה אות ה(

לאחר שעברו מרצון לא יועיל להם טענת אונס
'ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש' )א 
יפטרו  ח(: ברש"י כרצון המן ומרדכי, שהמן לא רצה שיאנסו את ישראל לשתות כדי שלא 
מהעונש בטענת אונס. וקשה דאם כן מדוע הכריח את ישראל להשתחוות לו וכפי שמבואר 
במדרש שעיקר כוונתו הייתה שישתחוו לצלמים שהיו על לבו, הלא אם משתחווים באונס לא 

יענשו.

ויש ליישב בדרך הפשט, דאכן לאחר שנהנו מסעודתו של אחשורוש ושתו מהיין שלא באונס 
כבר לא הקפיד שלא לאונסם, היות וידע שלא יועיל להם טענת אונס ושוב לא יפטרו אותם מן 
העונש בטענה זו, שהלא כבר עברו מרצונם שנהנו מן הסעודה וא"כ האיך יוכלו לתרץ עצמם 

בטענת אונס, שהרי אף בלי שאונסו אותם כבר עברו על רצונו יתברך.

)'זרע שמשון' אסתר אות ג(

ביאור נפלא מדוע חשד אחשורוש בהמן שרוצה להורגו
ַוִּיְהיּו  ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  ַהִּזְכֹרנֹות  ֵסֶפר  ֶאת  ְלָהִביא  ַוֹּיאֶמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשַנת  ָנְדָדה  ַההּוא  'ַּבַּלְיָלה 
)מגילה טו:( אמרו שנפלה לו מחשבה בראשו שאולי  בגמרא  )ו א(:  ַהֶּמֶלְך'  ִלְפֵני  ִנְקָרִאים 
המן מטכס עצה להורגו. ולכאורה תמוה מאד מאין באה סברה זו בראשו הלא המן היה עבדו 

הנאמן ביותר.

ויש לתרץ עפ"י מה שאי' בגמרא )גיטין נו:( 'כל המיצר לישראל נעשה ראש' והטעם מבואר 
)עי' תוס' חגיגה יג: ד"ה שלא( כדי שלא יאמרו ביד אומה שפילה מסר הקב"ה את ישראל. ולכך 
פחד אחשורוש דאולי היות והמן רוצה להרוג את ישראל א"כ לא יהיה די שיחשב 'ראש' בכך 
שיהיה עשיר, אלא זה יגרום שימות, והמן יהיה מלך במקומו, כי בכך הוא יהיה 'ראש' מהודר 
זו שהמן חושב על  וזה מה שנפל מחשבה בראשו שע"י עצה  ידו,  וראוי שייהרגו ישראל על 

היהודים להורגם, יגרם שהוא עצמו ימות.

)'זרע שמשון' אסתר אות ד(

טעם שנכתב קיימו וקבל בלשון יחיד
'ִקְּימּו )וקבל( ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות 
ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה )ט כז(: כתיב וקבל וקרינן 
וקבלו, יש לפרש עפ"י מה שדרשו חז"ל  קיימו מה שקבלו כבר, והיינו שהייתה באותו דור כמו 
קבלת התורה שקבלו את התורה מאהבה, ובקבלת התורה איתא ויחן שם ישראל לשון יחיד, 
ופירש רש"י שהיו באחדות כאיש אחד בלב אחד, לכן אף הכא כתיב קבל לשון יחיד לרמז שהיו 

באחדות כפי שהיו בקבלת התורה בסיני.

)'זרע שמשון' אסתר אות יד(

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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טעם למה המן נקט דוקא עשרת אלפים ככר כסף, שלפי שראה הקב"ה שעתיד המן  יש לתת 

לשקול וכו' לכך הקדים שקליהן לשקליו )מגילה יג:(, והשקלים נקראים תרומה כדכתיב )שמות ל 

טו( לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם, והמן הרשע שרצה לבטל השקלים של ישראל שהם 

תרומה, ותרומה מתבטל באחד ומאה, לכן לקח עשרת אלפים ככר שהם מאה פעמים מאה ככר, 

כי כל שקלי ישראל היו מאת ככר כדכתיב )שם לח כה( וכסף פקודי העדה מאת ככר, ועיקר ביטול 

זה שרצה לערב הקודש בחול כדי שתהיה הקדושה בטילה במיעוטה ח"ו.      )מגילת אסתר אות ז(

לפי שנדדו שינה מעיניהם בשעת הגזירה, כמו דכתיב )ו א( בלילה ההוא נדדה שנת המלך, נדדו 

ובששון.  בשמחה  הלילות  באלו  נעורים  יושבים  אנו  הכי  משום  טו:(,  )מגילה  ותחתונים  עליונים 

וכנגד עשיית העץ שעשה המן למרדכי בשביל שנטה אוזן לעצת אשתו, משום הכי אנו אוכלים 

מיני מתיקה וקוראים אותם אזנים של המן, שעיקר הנס בא מחמת עשייתו העץ שחרה אף המלך 

עליו ואמר תלוהו עליו.                                                                                          )שם אות י(

וזהו נמי הטעם של משלוח מנות ומתנות לאביונים, שהמנות צריך שיהיו שתים לאיש אחד כנגד 

השתי עטרות שנטלו כל אחד ואחד מישראל כשאמרו נעשה ונשמע, כדאמרינן בפרק ט' דשבת 

)פח.(, אכן לאחר שחטאו אבדו אחד מהם ונשארו אביונים.                                    )שם אות י"ד(

ואם כן הואיל שבימי אחשורוש קבלו עליהם מרצון נפשם אף התורה שבעל פה שהיא נמשלת 

לשתיה, משום הכי צריך לשתות הרבה כדי לרמוז שאין קץ לדקדוקי סופרים שהם בתורה שבעל 

פה, ולא רצו שישתה אדם במדה בינונית, אלא בלי שיעור, כדי שלא יהיה נראה שקבלו עליהם 

התורה שבעל פה במדה וגבול. וכמו שהיין לפעמים מפקח ולפעמים מבלבל המוח, כך הפלפול 

של התורה שבעל פה לפעמים מועיל, שמתוך הויכוח מתברר האמת, ולפעמים מבלבל כדאמרינן 

לפום חורפא שבשתא )בבא מציעא צו:(, ואתי שפיר דנקט רבה הלשון לבסומי לרמוז שהתורה 

שבעל פה היא המבסמת והמפרשת התורה שבכתב.                                               )שם אות ט"ו(

שהם  לפי  אחד  גוי  נקראו  וישראל  אח"ד  בגימטריא  שהוא  מפני  דוקא,  י"ג  יום  עד  המתין  המן 

מובדלים מן העמים, ועתה שנתערבו בגויים והשתחוו לצלם ונהנו מן הסעודה אינם נקראים עוד 

גוי אחד, ולכן המתין עד יום י"ג. ולפי זה יתורץ הייתור של ביום אחד הכתוב באגרות המן )אסתר 

במספר  ישראל  הפגם שעשו  לרמוז  היתה  לא, שכוונתו  ותו  לומר בשלשה עשר  די  יג( שהיה  ג 

י"ג, ואף באגרות מרדכי יש נמי ביום אחד מיותר )שם ח יב( לרמוז להיפך שתקנו  אח"ד דהיינו 

מה שקלקלו וחזרו להיות נקראים עם אחד.                                                         )שם אות ט"ו(

והכי נמי יש לנו לומר בפורים שאם היו קוראים אותו ששון או שמחה או ניסים וכיוצא, לא היו 

הדורות הבאים מכירים תוקף הנס או טעם השמחה, וכמה ימים טובים אחרים היו במגילת תענית 

שאף על פי שהיו עושים בהם שמחה אינם משגיחים לשאול מה טיבם, ולפיכך קראו פורים שרומז 

לפור שהשליך המן ועל ידי זה יכירו וידעו הדורות הבאים תוקף הנס.                       )שם אות י"ז(

גבורת שמשון סיפורי ישועהפניני שמשון ענייני ומנהגי פורים
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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 הגאון ר' י.א. שליט"א: סיפר לי אחד מתלמידי שהיה קשה לו מאד 

בשידוכים ובאחד מן הימים שמע מענין סגולת הלימוד בספר 'זרע שמשון', 

ובפרט נתעורר מהבטחת המחבר שכתב לברך את כל הלומדים בספרו, 'ועיניכם 

תראינה בנים בני בנים כשתילי זתים סביב לשולחנכם בתים מלאים כל טוב', 

ועלה במחשבתו שבודאי נכלל בברכת המחבר גם ענין השידוכים שהרי הכתוב 

אומר לא טוב היות האדם לבדו, והתחיל ללמוד בספר 'זרע שמשון' בכל יום. 

והנה דבר צדיקים יעמוד ולאחר שלמד במשך ארבעים יום רצופים שידכו לו 

ונתן הסכמתו לכך. אלא שאף שהוא היה  הצעה טובה שחשב שראוי עבורו 

חפץ בכך, הצד השני עדיין היה להם הרבה ספיקות אם לעשות את השידוך.

וכשראה שהענין מתעכב, קיבל על עצמו להמשיך עוד בלימודו ולהגות בספר 

'זרע שמשון', ובסייעתא דשמיא אירע עמו דבר פלא שביום הארבעים נתארס 

למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.

וסיים הרה"ג ר' י.א. שליט"א את דבריו, דמן הראוי להדגיש ולהודיע ברבים, 

דאף שבפעם הזאת אכן כך היה המעשה שהחתן למד ב' פעמים ארבעים יום 

בספר 'זרע שמשון' ולאחר מכן זכה לישועה גדולה, אך בודאי הבטחת וברכת 

המחבר קיימת ומועלת לכל מי שילמד בספרו, כל אחד כפום שיעוריה דליביה, 

וכל אחד לפי האפשרות שלו, ולא כתב המחבר שיעור זמן וכדו' כלל, ובודאי 

המחבר  וברכת  כהבטחת  ולישועה  לברכה  מסוגל  שהוא  אופן  בכל  הלימוד 

הקדוש זי"ע. אולם מסתבר הדבר –וכך שמענו מגדולי תורה- שראוי לעשות 

איזה קביעות ושיהיה הלימוד בדרך קבע ולא בדרך עראי. ובכל קביעות בכל 

אופן וזמן שהוא שילמד האדם יזכה שיתקיים בו ברכת והבטחת המחבר למי 

'ועיניכם  הספר  בהקדמת  ברגש  וכפי שכתב  בספרו,  וילמד  בקשתו  שיקיים 

תראינה בנים בני בנים כשתילי זתים סביב לשלחנכם, חכמים ונבונים ובתים 

מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'.

המקור הראשון למנהג אכילת אזני המן ]המן טאשע'ן[
'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( 

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

בתרומה קבועה או חד פעמית

הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם
קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות

ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

ארץ ישראל:  02-80-80-500    |    05271-66450
ארה"ב:  347-496-5657


