
שכרו של פנחס מדה כנגד מדה
'ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום' )כה יב(: מצינו שזכה פנחס לאחר שהרג את זמרי 
לג' דברים, א. לברית שלום שיהיה חי וקיים לעולם. ב. לכהונה עבורו ועבור זרעו. ג. שיהיה 
הוא המלאך שיבשר לבני ישראל על הגאולה. ויש לבאר שזכה לכל הדברים במדה כנגד מדה, 
דהיות שהקב"ה חפץ להגדילו ולהחשיבו ולעשות כהן ]ורבינו באות ב' הוסיף שאף נעשו הוא 
ימות פנחס  פז:(, א"כ אם  )פסחים  ומצאנו שהגדולה מקברת בעליה  גדולים[,  וזרעו כהנים 
בקוצר שנים, יטעו האנשים ויאמרו שמת מפני שחטא בהריגת זמרי, לכך אמר הקב"ה הנני 
נותן לו בריתי שלום, שיהיה חי וקיים כמו מלאך, וממילא הגדולה שאני נותן לו יהיה רק זכות 

עבורו ולא יגרום לו מיתה.

וכן לפי שמבואר בחז"ל )במדב"ר כא ד( שהשופך דמם של רשעים כאילו הקריב קרבן, לכן 
אחר שהרג את זמרי, זכה פנחס להיות כהן ולהקריב עוד קרבנות תמיד.

ולפי שעצר את המגיפה והטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, זכה שהוא יהיה המלאך 
שמבשר לעתיד לבוא באחרית הימים ]פנחס זה אליהו[ לעשות שלום בכל העולם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

פנחס זכה לשלום המושלם והאמיתי
'ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום' )כה יב(: במדרש )במדב"ר כא א( גדול השלום 
שניתן לפנחס שאין העולם מתנהג אלא בשלום, והתורה כולה שלום, ואם בא אדם מן הדרך 
שואלין לו שלום, וכן שחרית שואלין לו שלום וכו', שמע ישראל חותמין פורס סוכת שלום, 

התפילה חותמין בשלום, ברכת כוהנים חותמין בשלום וכו'. עיי"ש.

ויש להקשות בדקדוק הלשון שאמרו גדול השלום שניתן לפנחס, ולא אמרו גדול פנחס שניתן 
לו השלום, ומשמע שיש שלום מיוחד שניתן לפנחס, ומשונה שלום זה משאר השלום, וצריך 
ביאור במה משונה שלום זה. ועוד קשה שפתח ואמר גדול השלום שניתן לפנחס, וסיים ואמר 

שלכל אדם נותנים שלום, וגם בזה משמע שכל עניני השלום שוים.

וי"ל עפ"י מה שאמרו במדרש )במדב"ר יא טז( גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה 
זרה ושלום ביניהם, כביכול אמר הקב"ה אין השטן נוגע ביניהם, שנאמר חיבור עצבים הנח 
להם, אבל משנחלקו מה נאמר בהם, חלק לבם עתה יאשמו, הא למדת שגדול השלום ושנואה 
המחלוקת. ולמדנו מזה כי כל עוצם וגדולת השלום הוא מפני שאין השטן נוגע במקום שיש 
שלום, ועד שיתקיים בלע המוות לנצח לא יזכה העולם ליהנות מהשלום האמיתי והשלם, כי 
כל זמן שיש עדיין שליטה לשטן ומלאך המוות, הרי זה סימן שעדיין אין את השלום האמיתי, 
ולכן אנו מתפללים בכל יום לתיקון העולם ושנזכה לזה השלום, ובכל יום ויום ובכל תפילה 

ותפילה מתתקן העולם מעט עד שיבוא יום הישועה.

לו רשות  יהיה  לא  היה השלום האמיתי שאפילו מלאך המוות  אולם השלום שניתן לפנחס 
להתקרב אליו, שהרי פנחס נעשה מלאך כמו שמבואר במדרש )ילקוט שמעוני רמז תשעא(, 
ואצלו נתבטל המוות לגמרי, ונמצא שפנחס כבר לא צריך להתפלל על השלום כי כבר זכה בו, 

ורק אנו צריכים להתפלל בכל יום על ענין השלום. ובזה מתיישב היטב דקדוק לשון המדרש 
גדול השלום שניתן לפנחס, כי רצו להדגיש בכך שזכה פנחס בשכרו לקבל את השלום הגדול 

והאמיתי ולא סתם שלום.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א, וראה עוד זרע שמשון פרשת עקב אות ה(

על  לכפר  ימשיך  אם  רק  היינו  לכהונה  שזכה  פנחס  של  שכרו 
ישראל

'ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי 
ְּבִריִתי ָׁשלֹום  ֹנֵתן לֹו ֶאת  ִהְנִני  ֱאֹמר  ָלֵכן  ְּבִקְנָאִתי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִכִּליִתי ֶאת  ְוֹלא  ְּבתֹוָכם 
ְּבֵני  ַעל  ַוְיַכֵּפר  ֵלאֹלָהיו  ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם  ְּכֻהַּנת  ְּבִרית  ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  ּלֹו  ְוָהְיָתה 
ִיְׂשָרֵאל )כה יא - יג(: יש לדקדק שתיבות תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל 

לכאורה מיותרות שהרי כבר כתב בתחילה השיב את חמתי וגו'.

ישראל אינו  בני  וכפר על  )ילקוט שמעוני רמז תשעא(  ויש לומר עפ"י מה דאיתא במדרש 
בזה  שנרמז  המתים.  שיחיו  עד  ומכפר  עומד  אלא  זז  אינו  עכשיו  שעד  ויכפר,  אלא  אומר, 
שימשיך ויכפר על ישראל. ולפי"ז י"ל שלכך אחר שאמר הכתוב את השכר שקיבל פנחס על 
מעשהו חזר ואמר תחת אשר קנא וגו' ויכפר על בני ישראל, כי רצה לומר שזה הברית של 
כהונת עולם שנתן לפנחס, יתקיים רק בתנאי שימשיך ויכפר על בני ישראל, כפי שעשה עתה 
שקנא לאלקיו, מה שאין כן אם לא ימשיך לעשות כן אזי יפסיד משכרו, וכמו דאיתא במדרש 
)הובא בכלי יקר על נ"ך למהר"ש לאניידו( שבמעשה שהיה בשיטים שהרג פנחס את זמרי 
ברוב  ישראל  בגבעה שפקרו  ובימי פלגש  דהיינו פנחס,  וזרעו  גדולה לאלעזר  ניתנה כהונה 
המצוות, ופנחס גרם לכך היות שהיה עליו לילך מעיר לעיר ולהוכיחם ולא עשה כן, משום כך 
ניטלה ממנו הכהונה גדולה וניתנה לזרעו של איתמר והיינו בית עלי, וכשנבנה בית המקדש 
חזר לזרעו של אלעזר, שגירש שלמה את אביתר שהיה מזרע איתמר, וקירב את צדוק שהיה 
מזרעו של פנחס. נמצאנו למדים שאכן בזמן שלא המשיך פנחס לכפר על בני ישראל הפסיד 

את הכהונה גדולה.  

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

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 176זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת פנחס תשע"ז

אמרות שמשון

ינוחו לו ברכות על ראשו  
ברכת מזל טוב מעומקא דליבא נשגר קדם האי גברא חשיבא יקירא הוא הגבר 

הוקם עול שזכה להיות מיוזמי הקמת מערכת השיעורים המוקלטים בספר הקדוש 

והמסוגל 'זרע שמשון' ה"ה ידידינו רב הפעלים 

רבי חיים מאיר גנץ שליט"א ומשפחתו היקרה הי"ו 

לרגל שמחת נישואי בתם שתחי' 
יעזור השי"ת שיעלה הזיווג יפה לראות דורות ישרים מבורכים מתוך שמחה ונחת 

מכל יוצ"ח ויקויים בהם כל ברכות רבנו וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה 

תשובה באמת היא מכפרת אבל עדיין צריך למרק הנאת החטא, 

רחמים  ידי  על  ולפעמים  יסורין,  ידי  על  לפעמים  נעשה  וזה 

נשיא  חתן  חכם  ה"ג(  פ"ג  )ביכורים  בירושלמי  ואמרינן   ... עליונים, 

גדלותן מכפרת. וקשה דאם מיירי בלא תשובה פשיטא שהגדולה 

אין לה כל כך כח לכפר, ואי מיירי בתשובה, הלא בלאו הגדולה יש 

את התשובה שמכפרת, אלא ודאי צריך לומר שהתשובה מכפרת 

אבל אינה מסרת החטא לגמרי, ולעולם צריך יסורין למרק החטא, 

ומי שזוכה לעלות לגדולה ניצול מן היסורין ונתכפר לגמרי, והיינו 

המירוק שנעשה על ידי הרחמים עליונים. )אות ד(  

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(



 

יוסף השלים בשבת לימוד התורה של 
ו' ימים 

וימהר(  ד"ה  רפח  )סימן  חיים  אורח  יוסף  והבית 

ימי  כל  במלאכתם  העוסקים  שהפועלים  כתב 

השבוע מחוייבים ללמוד תורה כל יום השבת, אמנם 

התלמידי חכמים היגעים בתורה כל השבוע, יכולים 

היום  כל  אף  ושתיה  באכילה  להתענג  שבת  ביום 

ימי החול  וכל  יוסף שהיה עבד שם  כאן  ואף  כלו. 

להשלים  יכול  היה  ולא  רבו  במלאכת  טרוד  היה 

חובתו וללמוד כל ימי השבוע, משום הכי ויהי כהיום 

מלאכת"ו,  לעשות  הביתה  ויבא  שבת  ביום  דהיינו 

דהיינו מלאכת ו', מלאכת לימוד התורה של ו' ימים.   

)פרשת וישב אות יד(

ישראל  על  הגינה  השבת  שמירת 
ממכת ערוב

במכת  ללקות  ראויים  ישראל  שהיו  נראה  במדרש 

הצילם.  והקב"ה  זרה  עבודה  ועבדו  הואיל  ערוב, 

במפרשים  דאיתא  לומר  ויש  הצילם.  למה  וקשה 

עשרת  כנגד  הם  מכות  שהעשר  הזוהר  בשם 

הדברות. נמצא שמכתב ערות שהיא הרביעית היא 

ואמרינן  הרביעי.  הדיבור  שהוא  שבת  שמירת  נגד 

כהלכתו  שבת  המשמר  כל  קיח:(  )שבת  בגמרא 

אפילו עובד ע,ז כאנוש מוחלין לו. וישראל במצרים 

היו שומרים שבת כדאיתא בטור )או"ח סימן רפא(. 

אולם בפסוק ושמתי פדות חסר וא"ו, לרמוז שעדיין 

רק  הגינה  והשבת  ימים,  חסרים התיקון של ששה 

על מה שעבדו ע"ז ביום השבת עצמו.

את  שמשמר  שמי  נראה  הגמרא  שמפשט  ואף 

כל  ומשמע  זרה,  עבודה  איסור  לו  מוחלין  השבת 

עליהם  להגין  לשבת  לו  היה  כן  ואם  ע"ז,  איסור 

לגמרי. י"ל דהתם אמרינן כל השומר שבת כהלכתו, 

לא  אדרבה  שהרי  כהלכתו,  שמרוהו  לא  ובמצרים 

מצווים  היו  לא  נמי  אי  מצוה,  לשם  מתכוונים  היו 

ועושים. 

ואם תאמר אם כן אמאי ניצולו מהערוב, י"ל שהרי 

כבר היו משונים מן המצריים שלא היה להם זכות 

שבת כלל, ולגבי ישראל הגנה פורתא מיהא הויא. 

טובים  המעשים  על  האדם  את  דן  שהקב"ה  ועוד 

ידיהם  למשוך  עתידין  וישראל  לעשות,  שעתיד 

כהלכתו,  השבת  את  ולשמור  לגמרי  זרה  מעבודה 

ואז יתוקנו כל הששה ימים דחול. 

 )פרשת וארא אות יב(

שייכות האמת לשבת קודש    
מצות השבת הוא כנגד לא תענה ברעך עד שקר. 

ישראל,  ובין  הקב"ה  בין  אות  היא  השבת  דהנה 

זכר  היא  והשבת  כזב,  ידברו  לא  ישראל  ושארית 

לבריאת העולם שנברא במאמר, ומי שמדבר שקר 

והשקר  העולם  מקיים  והאמת  פיו,  במאמר  פוגם 

תורה,  בדברי  לקדשו  צריך  דהשבת  ועוד,  מכלהו. 

יעסוק  ולשון הרע מאי תקנתיה,  ומי שאומר שקר 

רמז  קצת  לנו  יצא  ומכאן  טו:).  דף  )ערכין  בתורה 

א(  )משנה  דדמאי  ד  פרק  ריש  דתנן  למאי  וטעם 

מתייראים  הארצות  שעמי  הרע"ב  בפירוש  ועיי"ש 

עבירה  דבשום  וקשה  מבחול.  יותר  בשבת  לשקר 

ועל כרחך צריך לומר  זה,  אחרת לא מצינו חילוק 

עליה  לעבור  בעיניהם  טובא  חמירא  זו  דעבירה 

עד  ברעך  תענה  לא  יש  זכור  שכנגד  לפי  בשבת, 

שקר.                                                                        

        )פרשת יתרו אות כה(

כח  שום  בכך  אין  גופו  שמענג  אף 
לחיצונים  

והנה המקטרגים אינם מוסיפים כח אלא כשהאדם 

נוטה אחר תאוותיו והנאת גופו הקרוץ מחומר, לא 

שאז  נשמתו  להנאת  רוחניים  לדברים  כשנוטה  כן 

מתחבאים  וביום השבת  להתקרב,  רשות  להם  אין 

ליום  שיר  מזמור  וזהו  בזוהר,  כדאיתא  הקליפות 

השבת, ליום ששבתו המזיקים מן העולם. ולכן דייק 

לומר כל המענג את השבת, ולא אמר כל המשמר 

את השבת, שאף על פי שבעונג זה הוא נוטה אחר 

הנאת גופו, עם כל זה לא יוסיף כח בחיצונים, ולא 

יהיה רשות למדת הדין לעכב על מדת החסד שלא 

המקטרגים  יתנו  ולא  גדול,  בשפע  עליו  תתפשט 

מדה וגבול לטובה הראויה לבא עליו.    

)פרשת כי תשא אות ז(

אילו היה ישראל שומרים את השבת 
כראוי היה מתכפר להם עון העגל

שימחול  להקב"ה  להתפלל  טרח משה  כמה  ונודע 

עד  להם  נתרצה  ולא  העגל,  מעשה  על  לישראל 

כשירד  הכיפורים  יום  למחרת  ולכן  הכיפורים,  יום 

מן ההר רצה להודיע לישראל, שכל הטורח שסבל 

ליום הכיפורים שיכפר,  והצורך שהוצרך  בשבילם 

היו  שאם  השבת,  את  שמרו  שלא  בשביל  היה 

שומרים אותו כהלכתו לא היה צורך לשום תפלה, 

שאף על פי שעשו העגל היה העון מתכפר מאליו 

בזכות השבת.   

)פרשת ויקהל אות א(
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אבות שמשוןפניני שמשון עניני שבת
שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על 
ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם  דברים  שלושה 

גמילות חסדים. )אבות פ"א מ"ב(

בגמרא )יומא סט:( למה נקרא שמם כנסת הגדולה, שהחזירו העטרה 

ליושנה, משה אמר הא-ל הגדול הגבור והנורא וכו'. ויש לדקדק מדוע 

משה אמר אלו הג' שבחים, הלא לכאורה היה לו לשתוק אף משבחים 

אלו שהרי 'לו דומיה תהילה', וכמו שאמרו בגמרא ברכות )לג:(.

ונראה שזה נתכוון שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה לתרץ, 

שהעולם עומד על שלשה דברים אלו, ואלו השלשה דברים הם כנגד 

ארץ  מצוקי  לה'  כי  שנאמר  בשבילם,  נברא  שהעולם  אבות  שלשה 

וישת עליהם תבל, וכמו שכתב העיון יעקב, שהתורה נגד יעקב שהיה 

ולילה אפילו כשהיה הולך בדרך,  יום  בחיר שבאבות שעסק בתורה 

כדאיתא בילקוט על פסוק בהתהלכך תנחה אותך, ועבודה נגד יצחק, 

שהיה עולה תמימה, וגמילות חסדים נגד אברהם שהיה ראש וראשון 

לכל גומלי חסדים, וכן כתוב חסד לאברהם עכ"ל.

שאפילו  והנורא,  הגבור  דהגדול  שבחים  אלו שלשה  נגד  ממש  והם 

לחסד,  צריך  היה  בעולם,  בשבילו  מתגלגל  היה  שהחסד  אברהם 

כדאיתא במדרש על פסוק ועשה חסד עם אדוני אברהם, והטעם הוא, 

לפי שהעולם הזה מתנהג עם הצדיקים בדין, ואם כן יש קל וחומר 

דאם לעושי רצונו כך, למכעיסיו וכו', ועל זה נקרא גדול, דומיא דעל 

וכיון שיש קל  נגד מדת אברהם,  הוא  וגם הגדול  וכו',  ביתו לא חס 

וחומר זה, דמשום הכי נקרא גדול, על כרחך צריך לומר שהוא תולה 

על חטאיו של אדם, שאם לא היה תולה אלא היה עושה בהם דין מיד, 

לא היה צורך ומקום לקל וחומר, וכיון שתולה צריך לומר שתולה להם 

כדי שישובו, ואם לא ישובו יעשה בהם דין.

ועיקר תקנת השבים תלויה בקרבן כדכתיב נפש כי תמעול מעל וכו', 

דהיינו העבודה נגד הגבור שהוא מדריגת יצחק, ולכן קדשי הקדשים 

שחיטתן בצפון מצד הגבורה, והן הן גבורותיו שכובש את כעסו ואינו 

עושה דין ברשעים מיד.

וכדי להנצל מיצר הרע צריך התורה, כדאיתא בקידושין )ל:( ושמתם 

סם תם וכו', שכל זמן שישראל עסוקים בתורה אין נמסרים ביד יצרם. 

וכן בפרק קמא דבתרא )טז.(, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין 

וכו'. אמנם האדם בעצמו אין לו כח להנצל ממנו אלא בעזר הקדוש 

עליו  יצרו של אדם מתחדש  דסוכה  ה'  בפרק  הוא, כדאמרינן  ברוך 

בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, כדכתיב צופה 

רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו בידו, ואם כן התורה היא 

להנצל  יכול  האדם  איך  כן  דאלמלא  נוראותיו,  הן  שהן  הנורא,  נגד 

מיצר הרע, והוי דומיא למה שאמרו דאלמלא כן איך אומה זו יכולה 

להתקיים בין שבעים אומות, והנורא הוא נגד מדת יעקב. ומשום הכי 

הוכרח משה רבינו ע"ה לומר אלו שלשה שבחים דוקא, מפני שהם 

נגד השלשה דברים הצריכים לקיום העולם, ואינם כמו שאר שבחים.

וירמיה לא אמר נורא לפי שהוא נגד התורה, וכשישראל הלכו בגלות 

אין עוד תורה שלימה, שהרי אין תורה כתורת ארץ ישראל. ודניאל לא 

אמר גבור, לפי שנחרב הבית ולא היו עוד קרבנות.

העולם,  לקיום  הצריכים  דברים  שהם  הגדולה  כנסת  אנשי  וכשראו 

ואפילו אם אין בידינו לקיימם בתיקונם ובשלימותם, עם כל זה צריכים 

אנו להזהר בהם כפי יכלתינו, החזירו העטרה ליושנה והטילו החובה 

אנו  שבהגדול  תפלה,  דרך  כמו  והם  המקום,  לפני  להזכירם  עלינו 

מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שיעשה נקמה מאויבינו, ובהגבור 

בתשובה,  עד שנשוב  עוונותינו  על  לנו  תולה  שיהיה  מתפללים  אנו 

ובהנורא, שיצילנו מיצר הרע.
)מצוטט כלשונו בספרו 'תולדות שמשון'(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה 

לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים


