
מדוע בפרשתינו הוכרח רש"י לפרש הכוונה שבבית המדרש היו 
יושבים ובאו לפני שניהם

ַוִּיְקְרבּו  'ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעֹׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא 
ו(: פירש רש"י בבית המדרש היו יושבים שניהם  ַּבּיֹום ַההּוא' )ט  ַאֲהֹרן  ְוִלְפֵני  ִלְפֵני ֹמֶׁשה 
כשנשאלה שאלה זו בפניהם. הנה בפרשת פנחס בענין שאלת בנות צלפחד כתיב )במדבר כז 
ב( 'ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר' וכתב רש"י לבאר ב' פירושים האיך יכול להיות ששאלו 
גם את אלעזר בזמן שמשה שם. א. בבית המדרש היו יושבים שניהם יחד כשנשאלה שאלה זו. 
ב. סרס המקרא ודרשהו, שבאו קודם לפני אלעזר ואח"כ לפני משה. ויש לדקדק מדוע בפרשתן 

בענין השאלה של האנשים שהיו טמאים לא פירש רש"י רק את הפירוש הראשון.

בדיני  לדון  נותנים רשות לחכמים אחרים  דין  בית  ונראה לתרץ עפ"י מה שמצינו שלפעמים 
ממונות אבל לא באיסורים, עי' רמב"ם )הלכות סנהדרין פ"ד ה"ח( שכתב מי שהוא חכם בית 
דין נותנים לו רשות לדון בדיני ממונות, אבל לא להורות באיסור והיתר. וכן מצינו שיתרו נתן 
למשה עצה שיעמיד דיינים שידונו דיני ממונות, אבל את ההלכות בדיני איסור והיתר אמר לו 
שיורה הוא בעצמו, וכמו שאמר לו 'והזהרת אתהם את החוקים ואת התורות' ודרשו במכילתא 

'את התורות אלו ההוראות'. והיינו שאת זה יורה משה בעצמו.

ולפי"ז י"ל שדין הטמאים בהקרבת הפסח שהיה זה הלכה של איסור והיתר, ודאי שהיו חייבים 
לבוא לפני משה, שהרי אין רשות לחכם אחר להורות, ולכך על מה שמצינו בכתוב שבאו גם 
לפני אהרן הוכרח רש"י לפרש דהיינו משום שישב לצידו בבית המדרש. ברם בבנות צלפחד 
דהוי בדיני ממונות שיכולים בית דין הגדול ליתן רשות לחכמים אחרים לדון, לכך הוסיף רש"י 
ידע  כשלא  ואח"כ  לדון,  ממשה  רשות  שקיבל  אלעזר  לפני  באו  שבתחילה  ב'  פירוש  לפרש 

ההלכה באו לפני משה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

משה היה הענו מכל האדם ולכך זכה לעלות לרקיע
'ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָניו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה' )יב ג( יש לדקדק מה ענין שבח 
ומעלה גדולה זו לכאן, אם ללמדנו שמשה לא השיב כלום למרים ואהרן לפי שהיה ענו וסבלן, 
הלא דבר זה עושים כל הענוים ששומעים חרפתן ואינם משיבים, ואין זה שבח ששייך דוקא 

למי שהוא ענו מכל האדם, ואם כן בשביל כך היה די לומר שמשה היה ענו ולכך לא השיב.

ויש ליישב בהקדים מה שצריך להבין האיך מילא לבם של מרים ואהרן לדבר על משה ולומר 
הרק אך במשה דיבר ה' הלא גם בנו דיבר, הלא משה זכה לעלות לרקיע מה שלא זכו הם. וצריך 
לומר שהם היו סבורים שכל גדולת ומעלת משה לא היה בשביל זכות עצמו אלא בשביל זכות 
ישראל שהיה משה שלוחם, ואין הכי נמי אילו היה זה נביא אחר שהיה נעשה שליח של ישראל, 
גם כן היה זוכה למעלה גדולה ורמה זו, והיה יכול לעלות לשמים. ולכך העיזו לדבר עליו ולומר 
שלא רק הוא זכה וכו' גם הם זכו, והיינו שנתכוונו לומר שכל אחד שנעשה שליח בענין בני 

ישראל זוכה למעלה כפי פעולתו למען ישראל, ואין זה שבח שלו כלל.

ועל כך בא הכתוב להורות לנו שאינו כך, אלא שמשה זכה בזכות עצמו לעלות לרקיע מפני 
שהיה ענו מאד יותר מכל האדם, ואדרבה מטעם זה זכה הוא להיות השליח בין ישראל למקום, 
ואחר שלא היה ענו כל כך לא היה יכול להיות שליח כמוהו, וכמו שדרשו בגמרא )סוטה ה.( 
אני את דכא, שהקב"ה נמצא עם מי שהוא ענו, או שמרכין שכינתו אצלו או שמגביה את האדם 

אליו. ]ומשה זכה ע"י שהיה ענו שהגביהו הקב"ה לרקיע[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ו(

טעם שלקו מרים ואהרן בנגעים
'ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעת' )יב 
י(: בגמרא )שבת צז.( מצינו שגם אהרן נצטרע. ונראה לבאר הטעם שלקו מרים ואהרן בצרעת, 
היות שהנה הם חשדו את משה בגסות הרוח וגבהות שאמרו הרק אך במשה דבר ה' והלא גם 
בנו דבר וגו', ומצינו בגמרא )ערכין טז.( שהנגעים באים על גסות הרוח, שהיינו שחשדו שצריך 

לבוא על משה נגעים, ולכך מדה כנגד מדה לקו הם בנגעים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ו ד"ה והטעם(

הטעם שהותר למשה להגביה קולו ולצעוק בתפילתו
'ַוִּיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל ה' ֵלאֹמר ֵקל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה' )יב יג(: יש לתמוה מאי ויצעק משה אל ה', הלא 

אמרינן בגמרא )ברכות כד:( כל המרים קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר.

ברש"י(  הובא  קה,  )ספרי  חז"ל  עפ"י מה שאמרו  לתרץ  דיש  ליתא,  מעיקרא  דקושיה  ונראה 
קל נא רפא נא לה, בא הכתוב ללמדך דרך ארץ, שהשואל דבר מחברו צריך לומר שנים או 
שלשה דברי תחנונים ואחר כך יבקש שאלותיו. והנה כתב ברמ"א )או"ח סימן קא סעיף ב( דאף 
שאסור להשמיע קולו בתפילתו, אם משמיע קולו כדי שילמדו ממנו בני ביתו מותר. וממילא 
לישראל האי  כי רצה ללמד  ולצעוק  קולו  מתיישב היטב הטעם שהיה מותר למשה להגביה 
כללא של דרך ארץ לומר שנים או שלשה דברי תחנונים קודם בקשת התפילה, ובאופן שבא 
ללמד מותר לצעוק. ]וראה שם עוד שמבאר הטעם שדוקא בתפילה זו לימד את ישראל דין זה 

שצריך לומר שנים או שלשה דברי תחנונים קודם שמתפלל[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

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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אמרות שמשון

חז"ל  אמרו  והרי  בתפילתו  משה  צעק  האיך  מקשים  'יש 
)ברכות כד:( כל המרים קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר. 

ואפשר שמלת ויצעק לא באה לומר שהתפלל בקול רם, רק 
צעקה  )יט:(  שמות  בזוהר  דאיתא  לבו,  מקירות  שהתפלל 
ושועה במאי מתפרשן, אמר רבי יצחק שועה היא בתפילה 
ושעותי  ה'  תפילתי  שמעה  ג(  לטי  )תהלים  כדכתיב  דוקא 
יהודה  ר'  אמר  כלום.  אומר  ואינו  שצועק  צעקה  האזינה, 
הלכך צעקה גדולה מכולן, שהצעקה היא בלב, הדא הוא 
יש  זה  ולפי  ועיי"ש.  ה'  אל  לבם  צעק  יח(  ב  )איכה  דכתיב 
לומר שמתחילה צעק משה בלבו אל ה', ואחר כך התפלל, 

ובזה הכל ניחא. )אות ז(

הפצת הגליון לזכות  

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים



 

והמן כזרע גד )יא ז(
המן הכין לבם לתורה

המן היה מזון רוחני שהכין לבם לתורה והיה נס גדול עד שאמרו 

ז"ל )תנחומא בשלח כ( לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן שהיה 

נבלע באברים.

 )זרע שמשון פרשת וירא אות ג(  

המלאכים אכלו אצל אברהם ממזונו הגשמי ולכך 
אף ישראל זכו למזונם הרוחני של המלאכים

אמרינן בבראשית רבה )מח יב( לושי ועשי עוגות היא מדבר סין 

היא מדבר אלוש, מאותו זכות זכו ישראל שינתן להם מן במדבר, 

ח'  בפרק  ואמרינן  עכ"ל,  וכו'  לושי  שאמר  אברהם  של  בזכותו 

אותו.  אוכלים  לחם שמלאכי השרת  אבירים,  לחם  )עה:(  דיומא 

וא"כ אברהם נתן לחם למלאכי השרת והם נתנו לחמם לישראל.

 )זרע שמשון פרשת וירא אות ד( 

טעם למה בא המן בצער  
ואי תימא אם כן למה היה להם הצער שלא היה להם פת בסלם, 

כדאמרינן בפרק ח' דיומא )עד:(, ועוד שהיו טועמים הטעמים ולא 

והא העוה"ב הוא כולו מעדנים בלי צער כלל.  היו רואים )שם(, 

נסותך  ולמען  ענותך  למען  זה  שעשה  הכתוב  תירץ  הכי  משום 

באחרית  שיזכו  כדי  הצער  זה  להם  שנתן  באחריתך,  להטיבך 

הימים לעוה"ב ולא יאכלו עולמם בחייהם, ועיין עוד לקמן בסמוך. 

)זרע שמשון פרשת תולדות אות ז(

ישראל טעמו בעוגות שעשו במצרים ערב פסח 
טעם מן  

וגם צדה לא עשו להם, שלא לקחו ממצרים המאכל הצריך להם, 

שהוציאו  העוגות  אותם  אלא  וטמא,  גופני  מאכל  שהוא  מפני 

הספיקו להם דרך נס עד חצי אייר, וטעמו בהם טעם מן שהוא 

מזון רוחני וקדוש. 

)הגש"פ אות א( 

הלל לטעמיהו ברוך ה' יום יום  
אבל כשנדקדק שפיר מוכח מכאן אף  סברת הלל הזקן, שהרי במן 

לא היו יכולים להכין אלא בערב שבת, שאם היו משיירים ממנו 

בערב שבת  מכינים  ועוד שהמן שהיו  נבאש,  היה  הימים  בשאר 

היה בא להם מן השמים בדרך נס, וכל יום ויום היו מצפים ומקוים 

שירד, כדאמרינן בפרק ח' דיומא )עו.( דמשום הכי היה יורד להם 

כל יום ליומו בלבד כדי שתמיד ישאו עיניהם לשמים, וא"כ מכאן 

מוכח בבירור כסברת הלל הזקן שיש לנו לבטוח בהקב"ה, ודי לנו 

בההכנה של אפיה ובישול, ועיקר ההכנה היא בערב שבת דוקא. 

)זרע שמשון פרשת בשלח אות יח(

הערב רב רעבו למן ולא זכו, לכך החטיאו את 
ישראל לעגל

כי ברע  ידעת את העם  וזה שאמר הכתוב )שמות לב כב( אתה 

הוא. דקשה מהו מלת ברע, ועוד כיצד היה נודע שהעם הוא רע, 

אם אדרבא אתמול השמיעם הקב"ה את קולו וזכו לראותו פנים 

בפנים. וי"ל דאמרו בזוהר )כי תשא קצא:, הביאו ידי משה פרשת 

יתרו(  שהמן לא היה יורד לערב רב, רק לישראל, והם היו ניזונים 

ולכן  עכ"ל.  בעגל  והחטיאום  בהם  נתקנאו  זה  ובשביל  מהשאר, 

אמר לו אהרן אתה ידעת את העם, דהיינו הערב רב, כי ברע הוא, 

דאותיות בר"ע הם אותות ער"ב, והם אותיות רע"ב כי רעב הוא 

משה(  אל  ה'  ויאמר  )ד"ה  בשלח  בפרשת  הש"ך  כתב  וכן  למן. 

יורד, אלא כפי  היו טועמים את המן כמו שהיה  שהערב רב לא 

עובי חומרם היה מתעבה ולזה היו טוחנים אותו וכו', וכן כתבו גורי 

האר"י זלה"ה בסוד הפסוק שטו העם ולקטו וכו' 

)זרע שמשון פרשת תצוה אות א(

הטעם שהיה המן לבן  
דוקא,  לבן  שהוא  המן  על  שתפלו  במה  חטאם  שהזכיר  והטעם 

יש לומר דבפרק י"ג דכתובות )קי"א:( אמרינן טוב המלבין שינים 

לחבירו יותר ממשקהו חלב, והמלבין שינים רצה לומר שנותן לו 

מועט בסבר פנים יפות, והואיל שבכאן הקב"ה נתנו להם בסבר 

זה, ואף על פי כן תפלו עליו  יפות לכן היה לבן לרמוז על  פנים 

דברים. 

)זרע שמשון פרשת בהעלותך אות ד(

מזה שהמן נקרא עינוי אנו למדים שצריך להדליק 
נרות שבת שיהיה הסעודה עונג בשלימות

לכמה  משתנה  והיה  המן,  אלא  רואים  היו  שלא  בזמן  כן  ואם 

טעמים נקרא עינוי ורעבון, כדאמרינן בפרק ח' דיומא )עד:( אינו 

ואינו דומה מי שרואה  לו,  דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין 

ואוכל, למי שאינו רואה ואוכל, שהסומין אוכלים ואינם שבעים, 

ולפי זה הואיל שאסור לנו להתענות בשבת ואדרבא חובה עלינו 

משום  עונג,  לשבת  ולקרות  בליל שבת  סעודה  ולעשות  לאכול 

הכי צריכין אנו להדליק נרות בשבת כדי שלא יהא שם שום עינוי 

את  ויאכילך  וירעיבך  ויענך  קרא  מדקאמר  שאמר  וזהו  ורעבון. 

המן, מכאן רמז להדלקת נרות בשבת כדי שיהיו שם כל ההנאות, 

הנאת הטעם והנאת הראיה, וזהו וקראת לשבת עונג, שהדבר תלוי 

ביד האדם לקרותו עונג, ואף לאחר שזימן המאכלים לא סגי אם 

לא יקראנו עונג דהיינו בהדלקת הנרות. 

)זרע שמשון פרשת עקב אות ג(

גבורת שמשון סיפורי ישועה
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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

פניני שמשון במעלת המן

ההוצאות גדולות באו לעזרתנו
בתרומה קבועה או חד פעמית   

הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות ותראו 

ישועות ונפלאות
ארץ ישראל:  05271-66450  

ארה"ב:  347-496-5657

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  ע"י מערכת
 ממוחשבת 24 שעות ביממה:

02-80-80-500 שלוחה  3   

)ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(

שסיפר  מה  הובא   )131( דברים  פרשת  בגליון 

שמשון  זרע  בספר  מג"ש  שליט"א  ג.  א.  הרב 

באנגלית אשר קבע חברותא עם אברך משבט 

להשלמה  והוצרך  בכולל  הלומד  הכהונה 

וכבר  בכולל,  הניתנת  למילגה  מעבר  בפרנסתו 

בספר  שלמד  ראשונות  שבועות  בשלושה 

פלא  באורח  לו  הזדמן  שמשון',  'זרע  המסוגל 

פדיון  במצות  הכהן  פעמיים  להיות  בכל שבוע 

לו  הזדמן  כן  לפני  השנים  במשך  אשר  הבן, 

ומיותר  שנה.  בחצי  פעם  היותר  לכל  זו  מצוה 

לציין את ההתרגשות האדירה שיש לכהן בקיום 

מצוה נדירה זו, ועוד שבקהילה שמשתייך אליה 

נוהגים לשלם לכהן סכום מכובד עבור הפדיון 

והיה לו בזה גם קצת הרווחה.

ג. שליט"א  א.  הרב  לנו  וסיפר  השבוע המשיך 

תקופה  עבר  המופלא:  הסיפור  המשך  את 

ומשום שלא הסתדר לנו הזמנים יחדו, הופסקה 

וידידי האברך הפסיק ללמוד  בינינו,  השותפות 

בספר זרע שמשון, ומאז במשך כמעט שנה לא 

הזדמן לו אפילו פעם אחת לקיים מצות פדיון 

הבן. 

וקבענו  אותו  פגשתי  שבועות  כשלושה  לפני 

בספר  יחד  וללמוד  השותפות  את  להחזיר 

באותו שבוע  כבר  זה פלא,  וראה  זרע שמשון, 

שהתחלנו ללמוד נתבקש ידידי הכהן ע"י אברך 

את  הפודה  הכהן  להיות  בכור,  בן  לו  שנולד 

גם בשבוע השני  ונשנה  וכך חזר הדבר  בכורו, 

הפעמים  באחד  כאשר  המחודש,  לימודינו  של 

היה אמור להיות הכהן אחד מגדולי המקובלים, 

וברגע האחרון לא היה יכול להגיע, ובקשו ממנו 

למלאות את מקומו ולהיות הכהן. ויהי לפלא!!! 


