
טעם שבתחילה הוכיח אותם ברמז ואחר כך הוכיחם במפורש
'ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף 
ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ֹּתֶפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב' )א א(: ברש"י מחז"ל, לפי שהם דברי תוכחות 
ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז 

מפני כבודן של ישראל.

ויש להקשות הרי בהמשך הפרשיות הזכיר במפורש את מה שהכעיסו, חטא מרגלים )א כב(, 
חטא העגל )ט טז( מחלוקת קורח )יא ו(, וא"כ מה הועיל שסתם כאן וכתב ברמז ומה כבוד יש 

לישראל בכך הרי לבסוף כתב זאת במפורש.

בדרך הפשט יש לפרש, שמתחילה הוכיחם דרך רמז כלפי מי שחטא מעט, שחשש לכבודם, 
ואחר כך הוכיחם בפרטות, כנגד מי שחטא הרבה.

בלעם  מפי  לומר  התוכחות  היו  ראויים  ד(  א  )דב"ר  במדרש  איתא  דהנה  לתרץ  יש  ועוד 
והברכות מפי משה, אלא אילו הוכיחם בלעם היו ישראל אומרים שונא מוכיחנו, ואילו ברכם 
ויברכם  יוכיחן משה שאוהבן,  משה היו אומות העולם אומרים אוהבם ברכם, אמר הקב"ה 
בלעם ששונאם כדי שיתבררו התוכחות והברכות ביד ישראל. וזה כוונת הכתוב אלה הדברים 
אשר דבר משה אל כל ישראל וגו' והמשיך לומר הכל ברמז, דנתכוון להדגיש להם דהיות וכל 
תוכחות אלו נאמרו על ידי משה שאוהבן משום כן אף שאמר להם הכל בפירוש נחשב להם 
הדבר כרמז בעלמא ולא היה להם בזה כל כך בושת פנים, והוי לטוב להם ולכבודם כדי שלא 

ישמעום מפי בלעם ששונאם, וכשמשה אוהבן אומר להם זאת הרי זה נחשב כרמז בעלמא.

ועוד יש לתרץ דמצינו בגמרא )סנהדרין מג:( שסובר רבי נחמיה דלא נתחייבו ישראל ערבות 
אחד על חברו אפילו בעבירות הגלויות עד שעברו את הירדן. ולכך יש לומר שהיות שעדיין 
לא עברו את הירדן ועדיין לא נתחייבו בערבות וא"כ כל אחד לא יענש אלא על חלקו שהיה 
באותו החטא, ובודאי הרבה מבני ישראל לא היה להם רק חלק קטן מאד באותם החטאים 
ולכך גם הוכיחן ברמז היות והיה להם רק חלק קטן בעבירות כרמז בעלמא וכך גם עונשן על 
זה רק במקצת כרמז בעלמא. ואף שאח"כ פירט את החטא, מכל מקום בתחילה אמר זאת 
בדרך רמז לומר להם שהיות שעדיין נמצאים בעבר הירדן ולא קבלו על עצמם עדיין ערבות 

אחד על חברו, א"כ כל חטאם הוא במקצת כרמז בעלמא.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

ע"י קולו של המדבר יש להבין אם בדעת מדבר
'וישמע ה' את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר' )א לד(: קשה למה לא אמר וישמע ה' 
את דבריכם ואמר קול דבריכם. ומצינו כיוצא בו כמה פעמים )ואתחנן ה כה, איוב לג ח, לד 
טז( וצריך טעם מהו תיבת קול. ]רבינו מפרש גם את הפסוקים שבפרשת ואתחנן עיי"ש וכאן 

לא הבאנו רק את מה שמבאר על הפסוק שבפרשתן[

וי"ל עפ"י מה שנקדים לפרש את הפסוק באיוב, שמאחר שמקודם אמר אליהוא לאיוב )שם 
לב יח( כי מלאתי מלים הציקתני רוח בטני, והיינו דלפעמים יש לאדם איזה סיבה לדבר מחמת 
כעס וכדו' ואינו יכול לעצור בנפשו ולמשול ברוחו מלדבר, אזי אפילו כשדיבר, אין ראוי לשום 
לב כלל לדבריו שהם בלא דעת ורק הסיבה של הכעס וכדו' מכרחת אותו לדבר. ולכן אליהוא 
אחר שהקדים לומר כי מלאתי מלים הציקתני רוח בטני דמשמע שיש לו איזה טעם שמכריח 
אותו לדבר, הוסיף לומר שאף על פי כן האזינה לקול מילי, הדגיש לומר האזינה לקול מילי, 
כי אם היה אומר האזינה למילי, פשיטא שאיוב לא משית לבו לדבריו שהרי הוא עצמו הודה 
האזינה לקול מילי, להודיעו  ואין לשית לב עליהם, לכך אמר  שדבריו באים מחמת טירדא 
שאין דבריו מחמת טירדא ובלי דעת, אלא מדבר בנפש צלולה ובדעת מיושבת, והראיה לכך, 
הקול שעמו אני מוציא את הדברים, שמי שאינו מכוון דבריו בדעת, אף אינו מכוון את קולו, 
הכי  ומשום  מיושבת,  בדעת  מדבר  שאני  מינה  שמע  קולי  את  מכוון  שאני  רואה  וכשאתה 

האזינה לקול מילי.

ועפי"ז יתפרש יפה מה שאמר משה וישמע ה' את קול דבריכם, דהנה הכא דיברו ישראל נגד 
הקב"ה במעשה המרגלים, אולם אין להאשימם בדבריהם שהרי היו טרודים ומתפחדים במה 
שאמרו להם המרגלים נמצא שדבריהם היה בלא דעת ואין להביט על כך כלל, אלא שוישמע 
ה' את הקול שהוציאו את דבריהם, שבכך היה נודע כי בדעת מיושבת היו מדברים וא"כ היה 
זה בחטא ובפשע ובכוונה תחילה לחטוא לפניו, לכך אחר שוישמע ה' את קול דבריכם אזי 
דוקא ויקצוף וישבע לאמר אם יראה איש באנשים האלה וגו' את הארץ הטובה אשר נשבעתי 

לתת לאבותיכם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(

~ מגילת איכה ~

ביאור הכתוב 'בכו תבכה בלילה'
'ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלּה וגו' )איכה א ב(: יש להבין דקדוק הכתוב בכו תבכה בלילה. ועוד יש 

להבין מדוע כפל לומר בכו תבכה.

ויש לפרש דאמרינן במדרש )איכ"ר א מ( על פסוק אשר הוגה ה' ביום חרון אפו, לא היה חרון 
אפו של הקב"ה אלא יום אחד, אם היו עושים תשובה מיד היו נגאלים עכ"ל. ולכך אמר הכתוב 
בכה תבכה בלילה, כי הבכיה היא לעורר הרחמים כידוע, אמנם ביום ראשון אי אפשר, שהרי 
אמרו )אבות פ"ו מי"ז( אל תרצה את חברך בשעת כעסו, אבל בלילה שכבר עבר היום והחרון 
אף, אז הוא זמן הבכיה לעורר הרחמים כדי שיהיו נגאלים. ועוד אמרו ז"ל )ירושלמי יומא פ"א 
ה"א( כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ולכן כפל ואמר בכה שלא 

נבנה, תבכה שהוא כאילו נחרב בימיך. 

)'זרע שמשון' קינות סוף אות ב(

'ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך )ונשוב( ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם' )איכה ה כא(: יש לדקדק וליתן 
טעם למה כתיב בפסוק ונשוב וקרינן ונשובה. ועוד יש להבין מה כוונת מה שסיים לומר חדש 

ימינו כקדם.

כא:(  )יומא  בגמרא  אמרו  דהנה  השניה,  את  מתרצת  האחת  שקושיה  באופן  לתרץ  ויש 
שבמקדש שני היו חסרים חמשה דברים, לא ירדה אש מן השמים, לא היה אורים ותומים, 
לא היה ארון וכו', וזה נרמז בפסוק זה שנכתב אחר כל הפסוקים שבמגילת איכה שמדברים 
מענין צרות הגלות ומבקשים בבקשה מאת השי"ת השיבנו ה' וגו', והיינו שישיב ה' אותנו אליו, 
ונשוב חסר ה"א, לרמז שאף אם אין אנו ראוים לכך שישיב אותנו בשלימות, על כל  כתיב 
פנים שישיב אותנו אפילו מבלי הה"א, כלומר מבלי החמשה דברים, וכפי שהיה בבית המקדש 
ונשובה  הקריאה  כפי  בנו  היא שיתקיים  ותקותינו  תפילתינו  כי  ונשובה,  קרינן  אולם  השני. 
מלא, שישיב אותנו ויהיו לנו אף אותם הה' דברים שחסרו בבית שני, וזה יתקיים כשיחדש 
קיימא סיהרא  בימי שלמה, דאז  היינו כמו שהיה במקדש ראשון בעת שנבנה  כקדם,  ימינו 

בשלימותא, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן.

)'זרע שמשון' קינות סוף אות יג(

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

הוצאת הגליון והפצתו לזכות הרה"ח ר' חנוך קמינר שליט"א 
וזוגתו תחי' – ירושלים

להצלחה בכל הענינים ולקיום ברכת המחבר 'בני חיי ומזוני בנים בני בנים 
כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים'

הוצאת הגליון והפצתו לזכות יצחק בן מרים רחל

זכות המחבר והבטחותיו יעמוד לו לחיים ארוכים ומתוקים מתוך בריאות הגוף 

והנפש וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה למצוא את הברכה בכל אשר יפנה



בית המקדש השלישי יבנה הקב"ה 
וישאר לעד 

וכתב הבית יוסף )סימן תקנה, בשם הגהות 

תחת  אבן  שמשימין  אדם  בני  יש  מרדכי(, 

ראשם ליל ט' באב, ורמז לדבר ויקח מאבני 

המקום, ובית המקדש ראה דכתיב מה נורא 

המקום הזה וחורבן ראה עכ"ל. וקשה היכא 

אלא  החורבן.  ראה  שיעקב  בפסוק  רמיזא 

כך פירושו, מה נורא המקום הזה היינו הבית 

המקדש שראה, ואחר שראה הבית המקדש 

לא אמר 'זה בית אלקים', ]אלא אמר 'אין זה 

כי אם בית אלקים'[ אלא אין זה אותו הבית 

עתיד  שזה  לעד,  קיים  שיהיה  המקדש 

ליחרב, ומהו הבית המקדש שיתקיים, מה 

שיבנה הקב"ה מעצמו, 'כי אם בית אלקים', 

השמים  שער  הוא  לעולם  זה  מקום  אמנם 

דרך  בתפלתם  לבם  מכוונים  עלמא  וכולי 

בית קדש הקדשים.    

)פרשת ויצא אות ו(

גרמה  בנימין  הזריזות של שבט 
שבית המקדש בחלקם

בשעה  אומר  מאיר  ר'  לז.(  )סוטה  בגמרא 

היו  הים  שפת  על  עומדים  ישראל  שהיו 

שבטים מנצחין זה עם זה, זה אומר אני יורד 

תחילה לים וזה אומר אני יורד תחילה לים, 

נעשה  לפיכך  וכו'  בנימין  של  שבטו  קפץ 

אושפיזכן לשכינה. והיינו שהיה לו הזריזות, 

)ברכות מז:(  זה דומה למאי דאמרינן  והרי 

אפילו מאה  לבית הכנסת,  שהנכנס ראשון 

באים אחריו נוטל שכר כנגד כולם. ופירשו 

הטוב  שכל  לומר  שרצה  האמת  חכמי  בה 

יהיה  הוא  אחריו,  לבאים  שיבוא  והשפע 

חלקו.  אחד  לכל  והמחלק  המשפיע  הצנור 

והיה  זריז  היה  שבנימין  הואיל  כאן  ואף 

לישראל  הבא  השפע  שכל  יזכה  ראשון, 

נבנה  ולכן  להם,  יחלק  והוא  בחלקו  יבא 

הברכות  יבאו  שמשם  המקדש  הבית  שם 

לישראל.  

 )פרשת בשלח אות ז(

מה  לשלם  עלי  אומר  הקב"ה 
שהבערתי     

דאמר  יצחק  דר'  דדיוקיה  לומר  יש  ועוד 

קוצים תצא  ומצאה  כי תצא אש  ס:(  )ב"ק 

הבערה,  את  המבעיר  ישלם  מעצמה, שלם 

הבערה  את  לשלם  עלי  הקב"ה  אמר 

ואני  וכו'  בציון  אש  הצתי  אני  שהבערתי, 

עתיד לבנותה באש וכו', הוא מסיפיה דקרא 

ישלם המבעיר  דכתיב )שמות כב ה( שלם 

ישלם  שלם  לומר  די  שהיה  הבערה,  את 

המבעיר, ומהו את הבערה, אלא ודאי שבא 

לומר אפילו במקום שהבערה תהיה נבערת 

שהעבירות  בירושלים  שהיה  כמו  מאליה, 

סופם להיות בערה מאליהם, אפילו הכי מי 

שמבעיר אותה חייב לשלם, והיינו הקב"ה 

שהצית בה האש.                                                                         

        )פרשת משפטים אות ד(

לא  קיים  המקדש  בית  כשהיה 
הגיעו לידי עבירה במזיד  

חוטאים  שכשישראל  אפשר  איך  וא"ת 

והלא  עליהם,  לכפר  המקדש  מהם  נוטל 

כשאין קרבן אדרבא אין כפרה. והכי נמי יש 

להקשות כשהיה בית המקדש קיים איך היו 

מתכפרין על הזדונות, והא המשכן לא נעשה 

אלא להקריב עליו קרבנות, והקרבן אינו בא 

בקרבנות  יתכפרו  ואיך  השוגג,  על  אלא 

והלא נשאר עליהם העבירות יותר חמורות 

הכי  דאין  וי"ל  עליהם  מכפר  אינו  שהקרבן 

השוגג,  על  אלא  מכפר  אינו  שהקרבן  נמי 

שהרי מלת קרבן משמעו לשון קריבות, וזה 

לא יתכן אלא על מי שחטא בשוגג, שבשביל 

וצריך לקרבו, אבל  חטאו נתרחק מהקב"ה 

מי שחטא בעבירות חמורות, הוא פגם בעונו 

שפגם  מה  שיתקן  עד  להתקרב  יכול  ואינו 

בנפשו, והקרבן אינו מועיל לו, אמנם הואיל 

שמסורת בידינו שהיצה"ר לא יחטיא האדם 

מתחילה בעבירה חמורה, רק בעבירה קלה 

ובא לחמורה,  גוררת עבירה  ואח"כ עבירה 

שיתכפרו  כדי  המקדש  להם  נתן  לכן 

ומיד מן העבירה קלה קודם שיבאו  תיכף 

להם  שהיה  התועלת  וזהו  חמורה,  לידי 

ז"ל  ובקרבנות, כמו שאמרו  בבית המקדש 

בירושלים  אדם  לן  לא  כא(  כא  )במדב"ר 

ובידו עון.      

)פרשת פקודי אות ד(
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רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, 

מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו וכו', יכול אפילו תקפה עליו משנתו, 

תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב 

ויסירם מלבו. )פ"ג מ"י( 

יש זריז לשקוד בלימודים ונשכר, יש שפל ונפסד ומתחייב בנפשו, אלא דקשה על 

התנא למה אמר הלשון של כאילו מתחייב בנפשו, היה לו לומר מתחייב בנפשו.

ויובן במה שאמר הכתוב )הושע ד ו( ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני, 

והבנים הם כמו גוף אביהם, דהא ברא כרעא דאבוה, אבל אינם גוף האב ממש. 

וא"כ יפה אמר אם הוא ישכח דבר ממשנתו יגרום מיתה לבניו, והרי הוא כאילו 

מתחייב בנפשו. שמי שאין לו בנים חשוב כמת )נדרים סד:(, והבנים הם לזכרון 

עולם על אביהם, כמו שמצינו במצות יבום שהקפידה תורה והיה הבכור אשר 

תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. וכן אבשלום על כי לא היה 

לו בן, לקח מצבת על קברו לבעבור תעיד עליו אחרי מותו. ומי ששוכח התורה, 

יאבד זכרונו מן העולם, וכדי שלא תשכח ממנו, צריך לחזור וללמוד כדאמרינן על 

פסוק נפש עמל עמלה וכו'. וכתב הרמב"ם בפ"א מהלכות תלמוד תורה, עד אימתי 

חייב ללמוד תורה, עד יום מותו, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן 

שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח עכ"ל. וא"כ כשיעסוק בלימוד לא ישכח. ומשמע 

אפילו בלימודים אחרים, שאם חוזר תמיד עליהם פשיטא שלא ישכחם. ולדידיה 

קשיא מתניתין דתנן יכול אפילו תקפה עליו משנתו וכו'.

ויש לומר, דאמרינן בפ"ה דעירובין אמר רבא א"ר סחורה אמר רב הונא, מאי דכתיב 

הון מהבל ימעט וקובץ וכו', אם משים אדם תורתו חבילות חבילות מתמעטת, 

ואם קובץ על יד ירבה. אמר רבא, גמירי לה רבנן להא מלתא ועברי עלה. ע"כ. 

תורתם  ועושים  עוברים  הרבה,  ללמוד  תאותם  לרוב  מינה שהתלמידים  דשמע 

חבילות חבילות, ומתוך כך אינו מתקיים כל כך בזכרונם. ועל זה אמר התנא יכול 

אפילו תקפה עליו וכו', יכול שאפילו אותם התלמידים מתחייבים בנפשם, הואיל 

שעל ידי זה אינו מתקיים כל כך תורתם בידם. ותירץ הא אינו מתחייב בנפשו וכו'.

והשתא מה שכתב הרמב"ם וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח, מיירי לאחר 

יד,  שלמד הפעמים הצריכים להתקיים אותו הלימוד בזכרונו, דהיינו קובץ על 

אם יתמיד ללמוד אפילו בלימודים אחרים לא ישכח. אבל אם יתבטל מהלימודים 

לגמרי, ישכח ואז הוא מתחייב בנפשו. אבל אם לא יהיה קובץ על יד מחמת חשקו 

עליו  חזר  שלא  הראשון  הלימוד  ישכח  הפעמים  שברוב  אף  אחרים,  בלימודים 

כל מה שצריך, לא יהיה נקרא מתחייב בנפשו, והיינו מתניתין. ומטעם זה כתב 

הרמב"ם לשון שלילה ולא אמר וכל זמן שיעסוק בלימוד לא ישכח.

)מתוך דברי רבנו בספרו 'תולדות שמשון'(

אבות שמשוןפניני שמשון עניני בית המקדש

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ

הרה"צ ר' שלמה בן הרה"צ ר' מרדכי גולדמן זצוללה"ה

האדמו"ר מזוועהיל - ארה"ב
נלב"ע כ"ז תמוז תשע"ז  ת.נ.צ.ב.ה.
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