
טעם שמשה נתנבא בזה הדבר
ב(:  )ל  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהַּמּטֹות  ָראֵׁשי  ֶאל  ֹמֶׁשה  'ַוְיַדֵּבר 
ברש"י משה נתנבא בכה אמר ה' כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם 
משה שנתנבא בלשון זה הדבר. והנה מצינו שפירשו המפרשים הטעם שזכה משה להתנבא 
במדריגה גבוהה יותר משאר נביאים, לפי שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו של משה לכן 

היתה מעלתו יותר משאר נביאים.

אמנם צריך עדיין ליתן טעם מדוע אכן זכה משה בגדולה זו שתהיה השכינה מדברת מתוך 
גרונו.

ויש להסביר הדבר עפ"י מה שכתב בספר עמודיה שבעה בשם הרמ"ע, שכל הנשמות היו 
תלויות באדם הראשון כשאכל מעץ הדעת, יש בפיו יש בראשו וכו' וכולם שמעו והלכו אחר 
הראשון  באדם  תלוי  היה  משה  אבל  אכילה.  מאותה  ונהנו  הראשון  אדם  של  אשתו  עצת 
בצוארו בפנים במקום הקנה מקום שלא נהנה כלל מאותה אכילה, שהקנה אין בו לא אכילה 

ולא שתיה. 

ולפי"ד י"ל דמשום כך זכה שהשכינה היתה מדברת דוקא מתוך גרונו היינו במקום שהיה תלוי 
אצל אדם הראשון, כי מפני שהיה תלוי בגרונו של אדם הראשון במקום שאין בו הנאה לכך 

לא פגם בו כלל חטאו של אדה"ר ויכל לזכות לדרגה נעלה זו, מה שאין כן בשאר נביאים.

)'זרע שמשון' פרשת מטות אות א(

נקמת ה' – נקמת בני ישראל
ָהָעם  ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוְיַדֵּבר  ַעֶּמיָך  ֶאל  ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  'ְנֹקם 
ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין' )לא ב-ג(: 
במדרש )במדב"ר כב ב( הקב"ה אמר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת ה' במדין, אמר להם 
הקב"ה אינו אלא דיקו ]עלבון[ שלכם שגרמו לי להזיק אתכם, אמר משה רבון העולמים אם 
היינו ערלים או עובדי עבודה זרה או כופרי מצות לא היו שונאים אותנו, ואינן רודפין אחרינו 
אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו הלכך הנקמה שלך לתת את נקמת ה' במדין. צריך עיון 
להבין מה עומק החילוק בין דברי הקב"ה לדברי משה, ומה איכפת ליה למשה אם הקב"ה 

אומר נקמת בני ישראל.

ויש לבאר עפ"י מה שמצינו בילקוט )רמז תשפה( בפסוק בפרשתן וידבר ה' אל משה לאמר, 
אין וידבר אלא לשון עז, ולמה דיבר עמו בלשון עז, לפי שלא מיחה בשבטו של שמעון וכו' וזה 
אחר תאסף אל עמך, דבר אחר למה דיבר עמו בלשון עז, שהיה הקב"ה מבקש עלבונן של 

ישראל מיד מדין וכו' וקשה על הקב"ה שקנס מיתה על משה.

ולפי"ז יש לומר דהקב"ה אמר בדוקא נקמת בני ישראל, והתכוון לומר שהואיל וגרמו המדינים 
שימותו מישראל וגרמו תקלה לישראל ראויים הם למות, וממילא נשמע מדברים אלו שגם 
משה ראוי למות משום כך, כי גם הוא היה גרמא בניזקין בתקלה שהיה לישראל, וכפי הטעם 
הראשון שהובא בילקוט שהיה לו למחות בשבט שמעון ולא מיחה, ולכן דייק הכתוב לומר 
נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך, והיינו שהיות שצריך אני לנקום את 
נקמת בני ישראל מהמדינים ממילא צריך אתה ג"כ להאסף אל עמך בכדי שלא יהיה משוא 
פנים בדין, דבשלמא אם לא הייתי עושה נקמה במדינים היה אפשר לטעון ולומר שישראל 
ואף  המדינים,  אחר  להימשך  להם  היה  ולא  לחטוא  צריכים  היו  לא  כי  עצמם  על  אשמים 
שהציעו להם המדינים לחטוא הרי כללא בידינו דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, 
ובכך גם אתה היית פטור בדין זה שהרי אתה למדת אותם דברי הרב והחובה המוטלת עליהם 

לשמוע דברי הרב דוקא, אולם מאחר שעושים נקמה במדינים גם אתה תאסף אל עמך.

מחיתי  בשביל שלא  עלי  מיתה  קונס  אתה  וכי  לפניו,  אמר  ה',  מאת  כך  ומיד ששמע משה 
בשבט שמעון, והלא אדרבה כל שנאתן של מדינים לישראל אינו רק משום שישראל שומרים 

שאני  משום  לומר  צריך  כרחך  על  המצות  את  ישראל  שומרים  ולמה  והמצות,  התורה  את 
תמיד מוכיחן ומדריכם בדרך ישרה, וכשראו המדינים שישראל מקיימים המצות באו ונשתדלו 
להחטיאם, וא"כ הרי הדבר הוא נקמת ה' על כך שלא רצו המדינים שישראל יקיימו התורה 
]והטעם שלא מחיתי הוא מפני שנתעלמה ממני ההלכה שהשעה  לי למות משום כך.  ואין 

היתה עומדת לפנחס וכמ"ש המקובלים עיין שפתי כהן פרשת פנחס[

)'זרע שמשון' פרשת מטות אות ה(

הקב"ה רצה שיראו ישראל בעיניהם את השפטים שעשה באלהי מצרים
יום לחדש הראשון ממחרת הפסח  'ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר 
יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם 
כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים' )לג ג ד(: ויש לדקדק דבשלמא אם היה ממתין עד 
הבוקר בכדי שיהיה לעיני כל העולם היה מובן הטעם שהמתין, אולם אם גם לבסוף היה זה 
רק לעיני מצרים, היה יכול להוציאם אף בלילה שהרי אף בלילה היה זה לעיני כל מצרים, 
שהרי כולם היו טרודים במכת בכורות והיו ממהרים את ישראל שיצאו ממצרים, ואדרבה היה 
צריך להוציאם מיד בלילה כי היה לו לחשוש שמא יחזרו בהם המצריים אחר שתעבור המכה, 
וכמו שהיה בכל המכות שבשעת המכה אמר להם פרעה שיצאו ממצרים, ומיד שעבר המכה 

התחרט וחזר בו. 

ועוד יש להקשות מה צורך להזכיר כאן מה שהיו מצרים מקברים את מתיהם. וגם יש להבין 
מה ענין ושייכות יש בין מה שהזכיר מצרים מקברים למה שעשה שפטים באלוהיהם, וממה 

שהסמיכם בפסוק נראה שיש להם שייכות.

ונראה לבאר הטעם שלא חשש שלמחר יחזרו המצריים בהם ולא ירצו לשלח את ישראל, 
עפ"י מה שכתב ברבינו בחיי )שמות יב יב( שרק בבוקר כשבאו לקבור מתיהם בסמוך לבית 
העבודה זרה שלהם כפי שהם רגילים לקבור, אזי ראו שגם באלוהיהם עשה ה' שפטים, מה 

שלא ידעו המצריים בלילה כשהיו בבתיהם. 

יחזרו בהם מלשלח את  ימתינו עד הבוקר  אין חשש שאם  יפה, דמשום כך  ולפי"ז מתבאר 
נחשב  וא"כ  גם באלוהיהם,  ועשה שפטים  ה'  נודע להם שהכה  ישראל, שהרי עתה בבוקר 
כשעת המכה, ועדיין לא עברה המכה מהם, וכמו בכל המכות שבשעת המכה רצו לשלח את 
ישראל ולהיפטר מהם, כך גם עתה במכה זו. וזה מה שהדגיש הכתוב לומר ממחרת הפסח 
יצאו וגו' לעיני כל מצרים, והיינו שרצה הקב"ה להוסיף בבושתם ובצערם, ולכך רצה שירגישו 
המצריים במכת אלוהיהם כשכל ישראל יראו זאת, ובכך יתביישו המצריים בפניהם, ומשום 
כן המתין ולא הוציא את ישראל ממצרים רק בבוקר, ואף שגם בלילה היו יוצאים לעיני כל 
מצרים מכל מקום רצה הקב"ה בדוקא שיצאו בבוקר לעיני כל מצרים בעת שהם מקברים 
את  גם  שיראו  והיינו  בהם,  הקב"ה  את השפטים שעשה  יראו  וממילא  הע"ז  לבית  והולכים 

המכה שבבוקר. 

יצאו ישראל, והטעם  ובזה נתיישב להפליא סמיכות הפסוקים שפתח ואמר ממחרת הפסח 
שהמתין עד הבוקר משום שרצה שיהיה זה לעיני מצרים כשהם מקברים את מתיהם, ואז יראו 
המצריים לעיני כל ישראל שעשה הקב"ה שפטים גם לאלהיהם ויתבזו לעיניהם, וממילא שוב 
אין לחשוש שמא יחזרו המצריים בהם, כי נחשב הדבר כמו שעתה בבוקר נוסף עליהם מכה 

חדשה והוי עתה כשעת המכה.

)'זרע שמשון' פרשתינו 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

גליון 177זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת מטות מסעי תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ

האשה החשובה מרת פרידא ע"ה בת  אשר ענזיל ז"ל

אשת הרה"ח ר' מנחם בנימין פאשקעס שליט"א

שמסרה נפשה בעבור הפצת תורת רבנו 

וסייעה לבעלה בכל כוחה לברר מקחו של צדיק

נלב"ע י"ט תמוז   ת.נ.צ.ב.ה



זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה

כל  פני  על  ישראל  ארץ  חשיבות 
שבנוי  המקדש  בית  מחמת  הארצות 

בו 
במה  יובן  במקדש,  תלויה  הארץ  שנתינת  והטעם 

יקר. בסוף ספר שמואל על פסוק  שהקשה הכלי 

וכו',  לה'  מזבח  דוד  שם  ויבן  ה(  כד  ב  )שמואל 

דהכתוב אומר )דברים יא יב( ארץ אשר ה' אלקיך 

יתכן  ואיך  בה,  אלקיך  ה'  עיני  תמיד  אותה  דורש 

שיהיה לה' יתברך חן על מקום אחד וחבה יתירה 

על זולתו, כי זה לא יאות כי אם בבן אדם אשר ימצא 

נחת רוח מצד זכות אויר המקום או לריבוי מעדניו 

שכולם  שמאחר  בראשית  ליוצר  חלילה  וכיוצא, 

מעשה ידיו אשר בחכמה עשה, אם כן למה יהיה 

ותירץ שלפי שבית  זולת מקום.  על  חן במקום  לו 

ומפאת  מעלה,  של  נגד  מכוון  מטה  של  המקדש 

הקדושה של הכסא העומד למעלה מאותו מקום 

ואותו המקום הוא הדום רגליו, משום הכי נמשכה 

הקדושה בירושלים ובכל ארץ ישראל. ואם כן אם 

היה נותן לנו הארץ קודם בית המקדש היה מקום 

קושיא מאי אולמיה דזה המקום משאר המקומות, 

נודע הטעם  אבל לאחר שנבנה בית המקדש אז 

של החבה יתירה הנודעת בזאת הארץ.    

)פרשת כי תבוא אות ג(

קדושת הארץ בזכות התורה ומשום 
כך קיימת תמיד

שכתבו  כמו  והתורה  המילה  בשביל  נתנה  הארץ 

ג(  בסעיף  )שם  הלבוש  דעת  ולפי  המפרשים, 

אבל  במילה,  שאינם  לפי  ברית  יזכירו  לא  הנשים 

מצות  בהרבה  הן  שהרי  להזכיר  להן  יש  התורה 

והטעם  להן,  המסורים  הדינים  שתדענה  וצריך 

שלזכות בארץ ישראל הוצרכו שתי מצות חמורות 

כאלו ולא היה די באחת מהן, כתב הכבוד חכמים 

בפרק קמא דמסכת ברכות סימן כ"א משום שהן 

בשבח  הארץ  מתנת  היא  האחת  מתנות,  שתי 

דהיינו  מזו  מרובה  אחרת  מתנה  ועוד  פרותיה, 

שם  לעלות  ומזומן  מקודש  מקום  שם  שיהיה 

וגם  שלנו,  ותורה  טובים  ומעשים  התפילות  כל 

לכל  השפע  בא  ומשם  שם  דרך  עולות  נשמותינו 

העולם ועיי"ש.

בזכות המילה כדאמרינן  והנה מתנת הפירות בא 

מקום  שבאותו  למילה  מנין  קח.(  )שבת  בגמרא 

וכו' מה להלן במקום שעושה פירות אף הכי נמי 

צדיקים  כשהיו  זה  וכנגד  פירות,  שעושה  במקום 

היתה ארץ ישראל עושה הרבה פירות משובחים 

דכתובות  בגמרא  ז"ל  כמו  והאיכות  הכמות  גדולי 

אף  בטהרה  בריתם  שמרו  כשלא  ובעו"ה  )קיא:(, 

לעולם  ואבדו שבחם, אבל הקדושה  לקו  הפירות 

כשהם  אף  קדושתם  שהרי  עומדה  במקומה 

שוממים )מגילה כח.(, וזו היא שער השמים משום 

שמתנה זו באה בזכות התורה ועדיין יש שם תורה 

ואין תורה כתורת ארץ ישראל )ב"ר מז ז(. 

 )שיר השירים אות ג(

טעם שתלמידי חכמים נקראו בנאים    
בנאים  חכמים  תלמידי  נקראו  למה  ויתבאר 

ואיך  קיד.(,  )שבת  עולם  של  בבנינו  שעוסקים 

בונים  אין  אם  עולם  של  בבנינו  עוסקים  נקראו 

של  בנינו  מקיימים  שהם  לומר  לו  והיה  כלום, 

עתידין  כט.(  )מגילה  בגמרא  שאמרו  וי"ל  עולם. 

בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו 

חכם  תלמיד  כל  כן  ואם  ישראל,  בארץ  ויתלשו 

ואותו  לעצמו,  מדרש  ובית  מיוחד  חדר  בונה 

הכנסת  בית  ואותה  מדרש  בית  ואותו  החדר 

שהיה בה אותו צדיק ותלמיד חכם יתוסף על בנין 

ארץ ישראל. ואתי שפיר שאמרו זה על פסוק ורב 

שלום בניך )ברכות סב.(, אל תקרי בניך אלא בוניך 

שהוא סמוך אצל עניה סוערה וכו' ושמתי כדכוד 

וכו' )ישעיה נד יא( שמדבר על נחמת ארץ ישראל 

וירושלים, ומבשר אותה שיתוסף על בנינה.                                                                         

        )פרשת פקודי אות ב(

סגולה  ישראל  ארץ  שישיבת  טעם 
לבנים  

כדי  שם  דר  הוא  ישראל,  בארץ  שדר  זה  ומעתה 

שיהיה לו השראת שכינה, והשראת שכינה באה 

על ידי הבנים, וא"כ על כרחך צריך לשנות מזלו, 

זכות  ישראל  ארץ  ישיבת  מקרי  הבנים  דלענין 

גדול אבל לשאר מילי לא.     

)פרשת משפטים אות ט(

הבאת כלל ישראל על כנפי נשרים 
לאכול קרבן פסח  בארץ ישראל 

כדי שיהיו תחת רשות הקדושה
כדכתיב  הקרבן  עם  אכלו  שכבר  המצה  מלבד 

ואף  יאכלוהו,  ומרורים  מצות  על  ט(  יב  )שמות 

זאת אכלוה תחת רשות הקב"ה כדכתיב )שם יט 

שם  שהביאם  נשרים,  כנפי  על  אתכם  ואשא  ד( 

בארץ ישראל לאכול הפסח כמו שתרגם יונתן בן 

עוזיאל וכו'. וכל זה הוא להכנתם הטובה שהכינו 

לבם לעבודת הקב"ה אף על פי שהיו עדיין במקום 

ולא המתינו אחרי צאתם, שאז לא היה  הטומאה 

שנכנסו  גורם  והמקום  הואיל  שבח  כך  כל  להם 

תחת רשות הקדושה.    

)הגדה של פסח אות א(
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אבות שמשוןפניני שמשון עניני ארץ ישראל

הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. 
בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. 

)פ"ב מ"ד(

מצוה  לעשות  המחשב  כל  ו.(  )ברכות  לן  קיימא  שהרי  לפרש,  יש 
ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. וכלל גדול בידינו 
אנוס רחמנא פטריה. ובפרק קמא דשבת )יא.( אמרינן על מתניתין 
דמפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה, לא שנו אלא כגון רבי 
אנו מפסיקין  כגון  אומנותן, אבל  וחביריו שתורתן  יוחאי  בר  שמעון 
בין לקריאת שמע בין לתפלה. עכ"ל. שהואיל שאנו מפסיקין בשביל 
דברים אחרים, מחוייבין נמי להפסיק לתפלה. והכי נמי אמרינן בשו"ע 
או"ח סי' צ' סעי' י"ח, ודוקא מי שתורתו אומנותו ואינו מתבטל בלאו 
מלילך  עשרה,  בלא  אפילו  המדרש  בבית  שיתפלל  טפי  עדיף  הכי, 

לבית הכנסת. עכ"ל.

וכוונת התנא היא, כשם שאם חפצת לעשות דבר אחד לצורך גופך, 
בודאי שתרצה על כל פנים לעשותה, אף אם יבואו לך עיכובים, כך 
הזהר שלא להפסיק תלמודך אפילו אם יבואו עליך עיכובים ובטולים, 
ולא תאמר אנוס רחמנא פטריה. אלא עשה רצונו כרצונך, שאז אף 
אם לא תעשה תפלה על צרכיך, יהיו מזומנים לך בלי שום עיכוב, כי 
הקדוש ברוך הוא כל אשר יחפוץ יעשה, ואין מי שימחה בידו. ומשום 
דברצונו של הקדוש ברוך הוא לא שייך בו שום עיכוב, דייק לומר כדי 
שיעשה רצונך כרצונו ולא כדי שיעשה רצונו כרצונך, כלומר שיעשה 

לך מה שאתה רוצה, ואף אם יהיו עליך מקטרגים המעכבים.

ועוד בדרך אחר, דאיתא במדרש )ויק"ר כא ה( על פסוק כי בתחבולות 
כנגדן  עשה  עבירות,  של  חבילות  עשית  אם  מלחמה,  לך  תעשה 
והתנא  עכ"ל.  וכו'.  לטוטפות  והיו  רמות  עינים  מצוות,  של  חבילות 
מדבר עם מי שכבר חטא והשלים כל תאוותיו ומאויי לבו והלך בדרכי 
לבו לכל חמדותיו ורצונותיו, והתיקון שלו לעשות כנגדן חבילות של 
כמו שעשית  הבורא,  רצון  דהיינו המצוות דהם  רצונו  מצוות, עשה 
רצונך דהיינו העבירות, שאם תעשה כן ותהיה בעל תשובה, הקדוש 
יהיו  רצונך  שהם  העבירות  ואף  כרצונו,  רצונך  לך  יעשה  הוא  ברוך 

נחשבות לזכיות, שהן רצונו.

מאהבה.  והאחד  מיראה  האחד  פנים,  שני  על  ישנה  התשובה  אך 
ואם היא מיראת העונש, העבירות נעשות כשגגות ולא כזכיות, ואם 
היא מאהבה נעשות כזכיות. ולכן אמר בטל רצונך מפני רצונו, בטל 
העבירות שהיו רצונך, והתחרט מהן באהבה לעשות רצון הבורא ולא 
המקטרגים  אותם  רצון  יבטל  וכו',  אחרים  רצון  יבטל  שאז  מיראה, 
שבראת בחטאתיך, שהיו רוצים לקטרג עליך, מפני רצונך של עכשיו, 

שהעבירות הקודמות אתה רוצה שיהיו זכיות.          

)לשון המחבר בספרו תולדות שמשון(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

איש חי רב פעלים מגדולי מפיצי תורת רבנו

הרב יצחק מרדכי פרייא שליט"א

ומשפחתו הי"ו - ירושלים
זכות המחבר יעמוד להם שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה

ויזכו לבני חיי ומזוני רויחי  בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך!
בתרומה קבועה או חד פעמית

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

ותראו ישועות ונפלאות
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