
                                     

  בסייעתא דשמיא

  

זרע שמשון זרע שמשון 
  וארוארפפהמהמ

  ערבים ומתוקים דרושים ואמריםגליון ללימוד תורת מים עמוקים, 
  תורת האדם הגדול בענקים, תורת אמת היתה בפיהו 

  

  זי"ע  שמשון חיים נחמניהרב המקובל חסידא קדישא מורנו הרב ר' 
  בעל מחבר הספרים הקדושים 'תולדות שמשון' ו'זרע שמשון'  

  בהם מסוגל לישועות רבות בכל הענינים  שהלימוד
  כמפורסם בכל קצווי תבל

  
  

  תשע"ו נצביםפרשת  גמ"גליון 

  
  
  

  :להשיב נפש ולעידון רוח ולזכות נשמת
  רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זי"ע זצ"ל



                                     

  בס"ד.

  זרע שמשון המפואר 
  580623841מס' יוצא לאור על ידי תולדות שמשון (ע"ר) 

  05276-97791טל: 
  

  ' שמשון זרע'ה תורת להפצת בסיוע: האיגוד
  בנים של מפתח י"שע

  mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657הרב מנחם בנימין פאשקעס : ב"ארה
  05271-66450הרב ישראל זילברברג : ק"ארה

*  

: במייל' שמשון נפלאות'ו' וארהמפ שמשון זרע' שבועי גליון לקבלת
zera277@GMAIL.COM  

 אצל הרבנים ק"לזש למצפים בדואר בחינם' בנים של מפתח' גליון לקבלת
    M48485252@GMAIL.COM: ] מייל08-9108484[וכן בתא קולי: . דלעיל

  0732951727שמשון בכל השפות  בזרע שיעורים לשמיעת
נבקש מהלומדים היקרים להרים תרומת ידכם בחפץ לב להחזקת הגליון. ניתן 

שועה, שמחה, נדר בעת צרה, הנצחה לעילוי לתרום מכספי מעשר עבור י
 יחישו ישועה ויגנו הקדושים תורתו ודברי נשמת. ובוודאי זכות הצדיק רבינו זי"ע

 סלה טוב וכל ומזוני חיי בני המסייעים ועל הלומדים על ויושפע וצוקה צרה מכל
  .ספריו בהקדמת כהבטחתו ורוחניות בגשמיות

  הבהרה והודעה נחוצה
ב'תולדות שמשון (פרק ו): 'שומע ומוסיף, לפעמים אדם שומע איזה חידוש וכשאומרו  כתב רבינו זי"ע

לאחרים מוסיף בו מדעתו, ובמה שמוסיף יש קושיא והוא גנאי לראשון. ומשום הכי אמר שומע ומוסיף, 
שמה שמוסיף אומרו בלשון הוספה משלו, ובזה אינו עובר משום 'לא תענה ברעך' וכו'. ואם תפיל 

  ל תוספת זה לא יהיה גנאי לראשון'. קושיא ע
לכן הננו להודיע שכל מה שנתבאר בס"ד בבאור המשולב ומראי מקומות ובכל מקום שהוא, הכל רק 
על דרך אפשר, והוא רק הוספה על דבריו, ולא דבריו הקדושים, ואבקש שיסלחו וימחלו הלומדים 

מי יכול לומר שהגעתי להבנה בקצה הנכבדים במקומות שלא נתבאר הפשט האמיתי בדברי רבינו, כי 
הפשט של רבינו הקדוש. ולכן הנני חוזר ומודיע שכל הדברים שנכתבים בביאור דברי רבינו הקדוש, 
הם רק בדרך אפשר ואינם דבריו הקדושים. ואבקש מהלומדים שיואילו ברוב טובם להועיל לשלוח 

  ולהודיע על הערותיהם והשגותיהם.
  המו"ל



                                     

  בחשיבות לימוד ספרי תולדות וזרע שמשון
 שמשון חיים נחמני רנו הרב רביהקדוש מורבינו המחבר גאון צדיק יסוד עולם המקובל 

, בתוך משפחת גאונים וקדושים שרפי מעלה. באיטליה זי"ע חי לפני כשלש מאות שנה
רבינו זי"ע למד תורה מגדולי עולם ארזי הלבנון ואדירי התורה ובקיאים בקבלה מעשית, 

ושמעתי חסידא קדישא מוה"ר שמשון נחמני' וכו' וכתב עליו החיד"א 'הרב המקובל 
'. ובספר דברי פי חכם חן שהיה בקבלה מעשית. וצוה לגנוז כל כתביו בקבלה בקברו

 מקדש ספר נדפס כי בראותו אך, הקדוש הזוהר על פירוש לחבר במחשבתו כתב: 'ועלה
  לכתוב'. ידו השיב, מלך

פניו בנפטר שכה לבן יחיד ומיוחד בחייו ידע הרבה סבל ומכאובים אך הגדול הכביד שז
אמנם הוא קיבל את ייסוריו באהבה, והתנחם בכתיבת הספרים שהשאיר  זש"ק.ללא 

' על תולדות שמשוןאחריו, והם הם תולדותיו, כפי שמרומז בשמות הספרים: ספר '
' על התורה וחמש מגילות (יצא זרע שמשוןמסכת אבות (יצא לאור שנת תקכ"א), הספר '

  יום פטירתו ו' אלול תקל"ט.  תקל"ח). לאור בשנת

בעשר לשונות של תפילה אני ' ',במטותא בעינא מינייכו'מבקש ומתחנן רבינו זי"ע 
לימודם יהיה לי ', ובכך תורתושיעשו עמו גמילות חסדים וילמדו בדברי  'מחלה פניהם

דשו לברך ולהבטיח בני חיי . והוסיף בדבר ק'להשיב נפש ולעידון רוח ולזכות נשמתי
ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר לגומלי חסד של אמת, במותב תלתא בני 'ומזוני: 

   '.חיי ומזוני טבי דבזכותא תלו

וכי מרובה מדת תשלומי חן וחסד ושלמא רבא מן שמיא, ועיניכם וכופל את ברכתו: '
נבונים ובתים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים וותראינה בנים 

מלאים כל טוב גם עשר גם כבוד לא יסופו מזרעכם עד יתקיים בכם המה יראו כבוד 
 .'ה' הדר אלקינו ונשא לגוים ואסף נדחי זרע ישראל, במהרה בימינו אמן

 לבם ונדב בלבם אלקים נגע אשר' וכו דעת יודעי קצינים 'גבירים מתייחס לאותם רבינו
 בית' -  הזה בעולם אשריהם חלקם יקחו הם 'וגם :חיל' ומברכם אל מחיל ללכת אותם

  המטמון'. גנזי צחצחות שובע -  הבא לעולם להם וטוב ,'אבות נחלת הון

האדמו"ר הרה"צ רבי פנחס אבוחצירא שליט"א מעיד: 'כל מי שהבאתי לו את יבלח"ט 
תדעו, שמי שקיבל את הספר הקדוש היתה לו ישועה ברוך ה''. וכה אמר למקורביו, '

 . 'זרע שמשון' היתה לו ישועה ב"ה' הספר

 בדור ביותר שנתפרסם בישראל גדולמנשה ישראל רייזמאן שליט"א, ' ה"צהרהמשפיע 
 שמשון רבינו, שמשון הזרע בעל :ק"בספה שיעסוק מיל תונצורו גדולות הבטיח, אחרון
 מי שכל והבטיח, ל"רח בחייו מתו בניו. איטליה מחכמי, מיכאל נחמן רבי בן חיים

 על נושעו ורבים, התייאש כבר כשהרופא גם ,ומזוני חיי לבני יזכה ק"בספה שיעסוק
.'ידו



                                     

  בס"ד
  ז'כויות ושר'ע - ת'ולדות ש'משון  :ערב ראש השנה

  ם יקרים ואהובים שליט"אאחים ולומדי
  

נודה לה' על השגחתו עלינו בכל פרט ופרט, מאמינים ובוטחים אנו בו 
  שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. 

יונות הללו, כגון בפרשה לגדברים נפלאים רואים אנו גם ב  .א
ורך הקודמת פרשת כי תבוא הבאנו את המאמר על הפסוק 'ש

טבוח' וכו', וציינו בהערות שיש במאמר זה ארבעה דינים 
כ"ד אלול תשע"ו, ממסכת בבא קמא. והנה השבוע ביום שלישי, 

  מסיימים את מסכת בבא קמא. הפלא ופלא.

דברים נפלאים בגליון השבוע פרשת נצבים, לומדים אנו   .ב
את חינם ופירוד חלילה, וריבוי ומעוררים, בענין ההרחקה משנ

אהבת חינם, ונרמז בתיבות 'משם יקבצך', שעל ידי הקיבוץ 
נזכה ל'משם יקחך'. והנה גם  ,וההרחקה משנאת חינםוהאחדות 

השבוע הוא יום הילולא דכהנא רבה, מרן החפץ חיים זי"ע, 
ומרומז היטב כי שהנחיל לדורות את הזהירות בשמירת הלשון. 

י'קחך, מרמז על הר"ת של החפץ חיים הרב ראשי תבות מ'שם 
 י'שראל מ'איר זצ"ל. 

ארעה תקלה ורוב ולפרשת וילך, התחלנו לכתוב שני מאמרים   .ג
על המאמר השני הלכה לטמיון. ולאחר ההשתדלות  העבודה

ם מאמר זה בקבלת הדין באהבה, ראינו שיותר מתאים לפרס
, משום שמדבר על ראש השנה, וכפי ער"ה- פרשת נצבים  השבוע

מישרים [נמצא בסוף ללא ביאורים]. ולא  שתראינה עיניכם
   בשבוע הבא פרשת ילך שהוא כבר אחרי ראש השנה.

  

נסיים בהודאה להשם יתברך על השנה החולפת ולכל המשתתפים הן 

  כוי הרבים האדיר. בממון הן בגוף והן בנפש בכל ז

שנת  ,שנת ש'מחה ,שנת ת'ורה :ונבקש שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה

  .נּו'ּכֵ זַ  נּוֵר 'זְ ושנת ת'ורת ש'משון עָ  .שנת ז'רז גאולתנו ,ע'תירתנו קבל

  

  בברכת התורה והישועה

  כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה

מכון תולדות שמשון



אאאא א אות נצבים פרשת - שמשון זרע

א אות נצבים פרשת
זקניכם ׁשבטיכם ׁראשיכם א�היכם ה' לפני ּכּלכם ֹהיום ּ ּנצבים ּאתם ©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥¡¥¤¨¥¤¦§¥¤¦§¥¤

יׂשראל ׁאיש ּכל כט,ט)ׁושטריכם :(דברים §Ÿ§¥¤Ÿ¦¦§¨¥

רבינו ומשה חלילה, שיכלו כפשוטם שהקללות חששו ישראל
כפשוטם שאינם פייסם

ּאתם כט,ט)ּנצבים'' רׁש"י(דברים ּפרׁש והוא), ד"ה יב ּאתם(פסוק ּפרׁשת נסמכה ּלמה ©¤¦¨¦¥¥©¦¨¨¦§§¨¨¨©©¤

ֹלקללות ּ ּׁשתיםאּנצבים חסר ֹקללות מאה יׂשראל ּכׁש�מעו ּ לפי , ¦¨¦©§¨§¦§¤¨§¦§¨¥¥¨§¨¨¥§©¦

ּהוריקו ֹ ּכהנים, ֹׁשּבתורת ותׁשע מארּבעים לעמדבּחוץ ּיוכל מי ּואמרו ּפניהם ¥©§¨¦§¥©¤§©Ÿ£¦¦§¥¤§¨§¦©©£Ÿ

ּוכו'גּבאּלה ֹלמקום ּ ּהכעסתם הרּבה ֹהיום', ּ ּנצבים ּאתם ' ּלפיסם מׁשה התחיל , §¥¤¦§¦Ÿ¤§©§¨©¤¦¨¦©©§¥¦§©§¤©¨§

לפניו ּקימים אּתם והרי ּכליה אּתכם עׂשה עכ"לו�א .ד, §¨¨¦§¤§¨¨©£¥©¤©¨¦§¨¨

ׁשל ֹּבתוכחות ֹ ּ כן ו א ֹהתוכחות ֹ ּ ּבאּלה ּפניהם ּהוריקו ֹ ּלמה ּטובא ¤¨©¥§¨©¤¥§¤¥§¦¨¨¨¤̈קׁשה

ֹּבחקותי כו,מד-יג)ּ ּפנים.(ויקרא ֹלהורקת ֹוהותר ּדי היה ּבהם ּגם וה א , §ª©©£©¨¤¨¨©§¥§¨©¨¦

ֹוׁשמונה ּ ּתׁשעים ֹלומר ֹלו היה ּׁשתים', חסר ֹקללות 'מאה אמר ּלמה ֹועוד, §¨¨¨©¥¨§¨¨¥§©¦¨¨©¦§¦§¤

אין מאה ׁשהרי ּכהנים', ֹׁשּבתורת ותׁשע מארּבעים ּחוץ ' ׁשאמר ֹכמו ּ ֹקללות, §¨§¤¨©¥©§¨¦§¥©¤§©Ÿ£¦¤£¥¥¨¥

'מאה'. נקט ּולמה ¨¥©¨¨¨§ּ̈כאן,

ׁשהרּבה ּמ�ום ואי ּוכו', ֹהיום' ּ ּנצבים ּאתם ' ֹלומר ּהוא ּתרוץ ּ מה ֹועוד, §©¥©©¤¦¨¦©§§¦¦¤©§¥

ּדדילמא א מסּפיק, ּתרוץ ּ ֹאינו זה ה א ּכליה, ּבהם עׂשה ו א לפניו ּהכעיסו ¦§¦§¨¨§¨¨¨¤§¨¨£¤¥¥©§¦§¦§¨

ֹהתוכחות ֹ ּ אּלה עדין ּהיו ו א ּבּברית ּעברו ׁשעדין א לפי ּכליה ּבהם ¨©¤¥¦©£¨§¦§©§¨¦©£¤¦§¨¨§¤¨¨̈עׂשה

ּיוכל מי לדאג ליׂשראל להם ּׁשיׁש ּנמי הכי אין ואיל$ ּמכאן אבל ֹּבעולם, ¨¨£¨¦¨¨¥¨¦¨¥©¦¤¥¨¤§¦§¨¥¦§Ÿ¦©

ּבאּלה. ¤¥§Ÿ£©לעמד

לפי היתה, ֹהתוכחות ֹ ּ ּבאּלה יׂשראל ׁשל ּפניהם ֹהורקת ּדעקר ּ ֹלומר, ¦§¨§¨¨©¤¥§¥¨§¦¤¤¥§©¨©¦§©¥§ויׁש

ּכאן ּׁשכתוב כח,סא)ּ ּוכו'(דברים ּכתוב' אׁשר א ּמכה וכל חלי ּכל אּלהה'ּגם וגם ¤¨¨©¨¢¦§¨©¨£¤¨§§©¥¤

אּלא ֹקללות, מאה הם ּכן ואם ּנכתבו ּ ׁש%א אּלא ּומכה, ּ חלי ֹקללות ּׁשתי ¨¤¨§¨¥¥¥¦§§§¦¤¨¤¨©¦Ÿ¨§¥§¥הם

ֹוׁשמונה ּ ּתׁשעים אם ּכי ּנכתבו ּ צרי$וׁש%א ּנכתבו. ּ ּואּלו א ּנכתבו ּ ּאּלו ּולמה . ¤¦§§¦¦¦§¦§¤§¨¨¥¦§§§¥¦§§¨¦

ׁש%א ֹאותם אבל וככתבן, ּכפׁשוטן ּ ֹהתוכחות ֹ ּ ּיתקימו ּ ּׁשּנכתבו ּ ֹׁשאותן ¤¨¨£¨¨§¦§¨§¦¨©§©§¦§§¦¤¨¤©ֹלומר

ֹחמורות ּ ּכ$ ּכל אינן ּנכתבו .זּ ¦§§¥¨¨¨£

לזה זה ּבין הפרׁש ּדיׁש קללהחּומּנין עלי 'והבאתי יעקב �אמר מה על ׁשהרי , ¦©¦§¥¤§¥¥¤§¤¤£¥©©¤¨©©£Ÿ§¥¥¦¨©§¨¨

ּברכה' יב-יג)ו א כז, (בראשית
ֹלומרט ֹלו היה 'עלי', והבאתי ּמהו ּהמפרׁשים ּהקׁשו §§¨¨¦§©§¨§¦©§¥¥¦¨©¨¨©

קללה "לי" קללהיּויתן ֹלו ּיתן ׁשאם ּדפׁשיטא ּברכה', 'ו א ּכפל ּלמה ֹועוד, . §¦¥¦§¨¨§¨¨¨©§§¨¨¦§¦¨¤¦¦¥§¨¨

ּברכה. ֹלו ּיתן ¨¨§¥¦ א

בדברי קושיות כמה מקשה

רש"י

רש"י דברי ביאור

והוספות ביאורים
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zellwd.ז. oiipna epnp `l okle

mdyח. yexita eazkpy zellwd oia lcad yiy oiipn ,xnelk
zexeng mpi`y yexita eazkp `ly zellwd izyn zexeng xzei

.jk lk

rYrznMט. eipira iziide ia` ipXni ilE` :miweqtd oeyl©§ª¥¦¨¦§¨¦¦§¥¨¦§©§¥©
K` ipA Lzllw ilr FO` Fl xn`Ye ,dkxa `le dllw ilr iz`ade§¥¥¦¨©§¨¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤¦¨©¦§¨§§¦©

.il gw Kle ilwA rnW§©§Ÿ¦§¥©¦

`ipי. 'ilr iz`ade' :x`al azke `iyewa yibxdy w"cxa d`x
did`y ,'ebe 'iz`ade' :jiyl`d x`ia oke .dllw ilr `iadl mxeb

.e"g ilr dllw `iand ip`



אבבבב אות נצבים פרשת - שמשון זרע

ּהּפסוק ּבהבנת מסּפק היה ּׁשיעקב ּהוא, ּהטעם כז,יח)אּלא מׁשּגה(דברים ּארור ' ¤¨©©©¤©£Ÿ¨¨§ª¨©£¨©©¨¨©§¤

ֹהוגנת ּׁשאינה עצה ֹלחברו ֹׁשּנותן רׁש"י: ּופרׁש ּחוץיאּעור', ּהוא ּהּפרוׁש וזה . ¦¥¥¥©¦¤¥©£¥¥¨¤¥¨¤¤§¤©¥

מקרא ׁשל ֹמּפׁשוטו ּׁשמטעהיבּ מי לכל ּׁשי$ ּארור' ה' זה אם יעקב ּונסתּפק , ¦§¤¦§¨§¦§©¥©£Ÿ¦¤¨¨©¨§¨¦¤©§¤

ּׁשיהיה אביו את ֹלהטעות ּהוא ֹלעׂשות צרי$ ׁשהיה ֹכמו ּ ּסומא, ֹאו ּעור ¤§¦¤¦¨¤§©§£©¦¨¨¨¤§¨¥¦¨̈אדם

עׂשו ּׁשהוא ׁשאנייגּסבור ֹזו ּבהטעאה ֹכלומר ּ קללה', עלי 'והבאתי אמר ולכן , ¨¤¥¨§¨¥¨©§¥¥¦¨©§¨¨§©§©§¨¨¤£¦

ּארור ' ׁשל ּהקללה עלי אמׁשי$ ּפן מתירא אני ּסומא, ּׁשהוא לאבי ¨¤¨¨§©©¨¦§©¤¥¨§¦¦£¨¤¦¨§¤ֹעוׂשה

ּלחול ֹיכולות ֹ אינם ֹהּברכות לי לתת אבי ירצה אם ּאפּלו ואז ּעור', ¨§¨¥¨§©¦¥¨¦¨¤§¦¦¦£¨§¥¦¤§©מׁשּגה

ּוהארור ּהקללה ּכבר ּׁשיׁש ֹכלומרידֹּבמקום ּ ּבני', קללת' 'עלי ֹלו אמרה ֹואמו ּ . §¨¤¥§¨©§¨¨§¨¨§¦¨§¨¨©¦§¨§§¦§©

עצה ֹלחברו ֹׁשּנותן רׁש"י ׁשּפרׁש ֹכמו ּ אּלא ֹכפׁשוטו, ּ ּ ּמובן ֹאינו ּהּפסוק ©¨¥¨¦§¤¨§¤¥¥©¦¤¥©£¥¥¨

ּראויה היתה ּהקללה ֹהוגנת, ּׁשאינה עצה היתה אם ּכן, ואם ֹהוגנת, ּׁשאינה ¤¥¨¤¤§¦¥¦¨§¨¥¨¤¥¨¤¤©§¨¨¨§¨§¨

ּׁשתׁשמע ּהמצוה ּׁשּבזכות ּבקלי', 'ׁשמע ּאדרּבא א$ עלי'. ו א 'עלי' ֹלבוא ¨¨©§¨¤©©§©¨§©§Ÿ¦¤¦§©¦§¨¤¦§©

הּברכה ל' ֹתבוא ּ ּאמ', .טולדברי §¦§¥¦§¨§©§¨¨

ּנמי ּׁשיבואוטזוהכא ֹ ּ ֹלומר ּנוכל ּכפׁשוטן, ּ ּהדברים ׁשאין נאמר אם ּבׁשלמא , §¨¨©¦¦§¨¨¦Ÿ©¤¥©§¨¦¦§¨©©¤¨

אבל רּבים, יּסּורין ֹּבנויהיועליהם את איׁש ּׁשמיּסר ֹכמו ּ ּיהיויזּבאהבה ֹאו , £¥¤¦¦©¦£¨§©£¨§¤§©¥¦¤§¦§

לגמרי ֹדומים ּ ּיהיו אבל א ּהכתובים, ּ ּלאּלו ֹדומים ּ ּבפרקיחיּסּורין ּכדאׁשכחן ּ . ¦¦¦§¥©§¦£¨¦§¦§©§¥¦§©§§©§¤¤

ֹדברכות ּ ּאּלו(נו,א)ט' ׁשל ּּפסוקים הרּבה לאּביי מפרׁש היה הדיא ּדבר , ¦§¨§©¤§¨¨¨§¨¥§©©¥©§¥§¦¤¥

ֹכגון ּ ּלטיבותא, ֹהתוכחות ֹ כח,לא)ּ לעיני'(דברים ּטבוח ֹׁשור' ּממּנו'' ּ תאכל נפיׁשו�א - ©¨§¦¨§§¨©§¥¤§Ÿ©¦¤§¦

ּדליּב$יטעסק$ מחדוותא וׁשתית ּאכלת ו א ּדמפרׁשכּוטבחת לרבא ּואפּלו , ¦§¨§¨©§§§¨©§§§¨¦¥¤§¨¨§¦¨©£¦§¨¨¦§¨¥

ּלריעותא ֹכפׁשוטוכאּליה ּ ּ ּליה מפרׁש ו אכב, א עסק$ ּפסיד ּליה אמר אּלא , ¥§¥¨§¨¥¥¦§¤¨¨©¥¨¥¦§¨§

ּדליּב$ ּמעוצבא למיכל ל$ ּבזה.כגאהנית ֹכיוצא ּ ּ הרּבה וכן , ©£¦¨§¥©¥§¨§¦¨§¥©§¥©¥¨¤

ּׁשזהו ּ ֹלומר ֹמקום יׁש ּכתבן, ה�אר וכל ּכתבן ׁש%א ּׁשתים ּׁשיׁש ֹהואיל ¤¤©¨¥¨¨§¨§©¨§¨¨§¤¦©§¥¤¦¨£אבל

הכי ּומ�ום ּ ּממׁש, ֹכפׁשוטו ּ ּ ּהדברים ּׁשיתקימו ּ ּ ֹרוצה ּ�כתב ּׁשמה מבהק ¥¨¦¨©§¦¦¨§©§©§¦¤¤©¨¤©¤¨§ª¨¦סימן

ּאמרו הכי ּומ�ום ּ ּכהנים. ֹתורת ּ ׁשל ֹּבאותן ו א ּּבאּלו ּדוקא ּפניהם ּהוריקו ֹ¦§¥¤©§¨§¥§§¨¤©Ÿ£¦¦¨¥¨§

ּׁשתים' חסר ֹקללות .כד'מאה ¥¨§¨¨¥§©¦

הפסוק לפשט חשש יעקב

עור משגה ארור

ששאר הבינו ישראל

כפשוטם הקללות

והוספות ביאורים
drx.יא. dvr e`iyne xaca `neqd - 'xer dbyn' :i"yx oeyl

`l xer iptle' :(iptle d"c) i"yx yxit (ci,hi `xwie) xg` mewnae
,el zpbed dpi`y dvr ozz `l ,xaca `neqd iptl - 'leykn ozz
dlhepe eilr swer dz`e ,xeng jl gwe jcy xekn xn`z l`

.epnid

d`ex.יב. epi`y ynn xeera xacn aezkd hyt

okיג. iptl xn`pk ,xedpibq dry dze`a did epia` wgvi
.'ebe 'ze`xn eipir oidkze wgvi owf ik idie' (`,fk ziy`xa)

'dbynיד. ly xex`d eilr legz `ly aezkd hytl awri yyg
dxen`d dllwd `id 'dllw ilr iz`ade' xn` okle ,'jxca xer§¥¥¦¨©§¨¨

.dxeza

lrטו. xaecn `ly meyn ,'ilr' aezk recn `iyewd uxezn dfae
envr lr jeyniy dllwdn `l` ,ellwi eia` wgviy cgty dn
xzei dllwd envr lr jyenyke] .'xer dbyn xex`' dxezd zllwn

.[w"cxdn lirl ep`ady itk 'ilr' oeyld mi`zn

eaz`.טז. ik zyxtay zellwd oipra

zwiqta`יז. d`x .ebxedl ick `le ezaehl epa z` xqiny
yecwd bdpy epizea` lr lyn ,(`,hl ziy`xa ,aeh gwl) `zxhef

xy`k' xne` `ed oke ,oad lr a`d htynk l`xyi z` `ed jexa
awri eid oicizr ,(d,g mixac) 'jxqin jidl` 'd epa z` yi` xqii
dxtl lyn ,mdiptl sqei z` micwd jkitl ,mixvn zcxl eipae

.eixg` dqpkp `ide dpa z` eqipkd ,qpkil zp`nn dzidy

ynn.יח. mheytk l`xyi lr zellwd e`eai `ly

oldl.יט. oke awri oird zqxibk epiax zqxib

el,כ. de`zz `l ,jlk`nl xey hgyzy s`e jiwqr eaxi :xe`ia
.(i"yx t"r) jal zgnya xak rayz ik

eideכא. ,melg eze` mi`ex eid `axe iia`y `aen my `xnba
ozep did iia`y oeike ,zenelg xzet didy `icd xa iptl mi`a
sqk el ozep did `ly `axe ,daehl melgd el xzet did sqk el

.drxl melgd eze` z` el xzet did

miaie`d.כב. eze` elfbi ik hgyy xeydn lek`l lkei `ly

jal.כג. oeavrn jl mrhi `l jlk`ne ,jiwqr eciqti :xe`ia

exaqeכד. ,zellw d`n l`xyi ernyy epeyla wiicl i"yx `a
okle ,mheytk x`yde mheytk e`eai `l mizy mkezny l`xyi

.mdipt ewixed
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ּוכו'התחיל ּהכעסתם הרּבה ּוכו', ֹהיום' ּ ּנצבים ּאתם ' ּלפיסן ו�אמׁשה ֹלמקום ּ ¦§¦Ÿ¤§©§¨©¤¦¨¦©§©§¥¦§©§¤§©¨§

לפניו ּקימים אּתם והרי ּכליה אּתכם העגלעׂשה את עׂשיתם ה א ֹכלומר ּ . ¨¨¦§¤§¨¨©£¥©¤©¨¦§¨¨§©££¦¤¤¨¥¤

ּּביה כב,יט)ּוכתיב ּכליה,(שמות ּאתכם עׂשה זה א ּכל ועם יחרם' לא הים 'זבח §¦¥Ÿ¥©¨¡¦¨¢¨§¦¨¤¨¨¦§¤§¨¨

ֹלאבות נׁשּבע ּׁשכבר לפי ּדקרא, ּכפׁשטיה ּ האדם את מעניׁש ּהקּב"ה ¨¨©§¦¨§¤¦§¨§¦¥¨§¦¨¨¨¤¦£©¨¨©¥¤ׁשאין

אחרת ּּבאמה זרעם מחליף ֹזוכהׁשאין ּבפרׁשה ז"ל רׁש"י ּכאן ּׁשכתב ֹכמו .כוּ ¤¥©§¦©§¨§ª¨©¤¤§¤¨©¨©¦©§¨¨¨

ּכל 'ּגם ּּבפסוק ׁשהרי ּכפׁשוטן, ּ ּיתקימו ּ ֹהקללות א ּ אּלה ׁשּגם ּנמי הכי ¨©¨©¥£¤¨§¦§©§¦¨§©¤¥©¤¦©¥¨¦§ואין

ׁשאף ּמוכח ּומזה ּ ה�מד$', עד עלי' ה' 'יעלם ּכתוב ּ ּוכו' ּמכה' וכל ©¤¨¤¦¨§¨¦©¤¨¥§©¨§¨©¨§¦¢חלי

וזה ֹוׁשלום, חס הׁשמדה ּבהן יׁש ׁשהרי הרּבה, ֹחמורות ּ הן ּנכתבו ּ ׁש%א ¤§¨§©¨¨§©¤¨¥¥£¤¥§©£¥§§¦¤¨ֹאותן

ֹמקום ּׁשמכל ּ אּלא ֹחמורות. ּ ּכ$ ּכל ׁשאינן ּסבורים �הייתם ּממה להפ$ ¨¨¦¤¨¤£¨¨¨¥¤¦§¤¦¡¤©¦¤¥§ּהוא

ֹכפׁשוטו, ּ ּ ּיתקים ּובודאי א ּ ּדוקא ֹאינו ה�מד$' ׁש'עד ֹלומר ּאנו §¦¥©§¦©©§¨§©¥¨§¨¦©¤©¨¦¨§ªמכרחים

ֹלעולם ֹּגוי ֹמהיות ּיכרתו ּ יׂשראל א .כזׁשהרי ¤£¥¦§¨¥¦¨§¦§§¨

היה ּהקּב"ה ֹלעולם ֹכלומר ּ א היכם', ה' לפני ּכּלכם ֹהיום ּ ּנצבים ּאתם ' ּוזהו §¤©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥¡¥¤§©§¨©¨¨¨¨

ּבין ֹוהקללות ּ ּקימים, ּאתם' ' ּׁשתהיו ּ למד ּאתה זה ּומכלל ּ 'א היכם', ¥¨§©§¦¨©¤©§¦¤¥¨¨©¤¨§¦¤¥¡¤§¦§ויהיה

ּדברים. ׁשל ּכפׁשוטן ּ ּממׁש ּיתקימו ּ ּנכתבו א ּ ׁש%א ֹאותן ּבין ּׁשּנכתבו ּ ¦¨§¤¨§¦¨©§©§¦§§¦¤¨¥§§¦¤¨ֹאותן

כפשוטו ייענש כפשוטו, יתקלל שלא הסבור החוטא
ּהכתובוזה ּ כט,יח-יט)ׁשאמר והתּבר$(דברים ּהזאת האלה ּדברי את ֹּבׁשמעו 'והיה §¤¤¨©©¨§¨¨§¨§¤¦§¥¨¨¨©Ÿ§¦§¨¥

ּכל ּוכו' ה' יאבה ּוכו' א ּהקללה)ֹּבלבבו ּהזה'( ּבּספר ּהכתובה ּ ,כח[האלה] ¦§¨§Ÿ¤§¨©§¨¨¨¨¨©§¨©¥¤©¤

ֹמבארות ֹׁשהקׁשיות .כטּ ¤©ª§§Ÿ¨

ּכפׁשוטן, ּ ּיתקימו ּ ֹהקללות א ּ ׁשאּלה ּׁשאמרנו ֹהואיל ּהכונה, ּ היא ּכ$ ¨§¦§©§¦¨§©¤¥¤§©¨¤¦¨¨©©¦¨¨¤אּלא

הדיא ּבר ֹכפתרון ּ לי' יהיה ֹׁשלום ' רק ּכלל ּיבואו ֹ ויאמר א אדם ֹיבוא ¨§¤©§¦§¦¤§¦¨©¨§¨©Ÿ§¨¨¨¤ּפן

אּלאללאּביי ּוכו', ס ח' ה' יאבה ' א אז ּפׁשע. על חטא ֹמוסיף הכי ּומ�ום ּ , §©©¥¦¨¥¦¥§©¤©¨Ÿ¤§©§¤¨

ּהקללה ּכל 'את ּוזהו ּמדה, ּכנגד ּמדה ּכפׁשוטן ּ ּהדברים עליו ¨¨§©¨¤¤§¨¦¤¤§¨¦¨§¦¦¨§©¨¨©§¦יׁשלח

ּממׁש. ּהכתובה ּ ּדהינו ּ ּהכתובה', ּ '©§¨§©§©§¨©¨

שאין ישראל את פייס משה

כפשוטם הקללות

והוספות ביאורים
yxtzpכה. zea`d zekfay ,(`) `yz ik zyxta epiax ixac d`x

.lwyd zivgn ytp xtek mi`ian okle ,deabl ycwd - mxg

ai,hk).כו. mixac) df weqta qexbl jixv ile`e .ef 'ta x"etca

i"yx.כז. o`k x`iay itk

KxAzdeכח. z`Gd dl`d ixaC z` FrnWA dide :miweqtd oeyl§¨¨§¨§¤¦§¥¨¨¨©Ÿ§¦§¨¥
dexd zFtq ornl Kl` iAl zExxWA iM iN didi mFlW xn`l FaalA¦§¨¥Ÿ¨¦§¤¦¦¦§¦¦¦¥¥§©©§¨¨¨
Wi`A Fz`pwe 'd s` oWri f` iM Fl glq 'd da`i `l ,d`nSd z ¤̀©§¥¨ŸŸ¤§Ÿ©¦¨¤§©©§¦§¨¨¦

FnW z` 'd dgnE dGd xtQA daEzMd dl`d lM FA dvaxe `Edd©§¨§¨¨¨¨¨©§¨©¥¤©¤¨¨¤§
.minXd zgYn¦©©©¨¨¦

'jxazdeכט. jiiy 'z`fd dl`d ixac z` ernya' ixg` cvik
dl`d' aezkd yibcd dnl oiadl yi oke .'ebe 'xn`l eaala

daezkd.'dl`d lk' aezkl leki did ,'dfd xtqa

aenk`ל. ,dkxal dxeza exn`py zellwd z` el xzet didy
.lirl

���
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ב אות נצבים פרשת

כשיהיה ישראל קבוץ הגדולה. הישועה תצמח העמוקה מהנפילה
אחדות.

ּוכו''אם א הי' ה' יקּבצ' מ�ם ה�מים ּבקצה ּנדח' יהיה אם ּומ!םיהיה ¦¦§¤¦¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§¡¤§¦¨

ל,ד),ּיקח"' .(דברים ¦¨¤

ּבקצה ּנדח' יהיה אם ֹלומר היה ּׁשדי ּמיתרת, 'מ�ם' ּׁשתבת ּלדקדק, ¥§¦£©¦¤§¦¦©¨¨©¤¤¤ª§¨¦©¥¤¥§©§¥יׁש

ּיקח' 'ּומ�ם' ּהכפל ּמהו ֹועוד, א הי'. ה' יקּבצ' .אה�מים ©¨¨¦§©¤§¡¤§©©¤¤¦¨¦¨¤

ּדמגּלה ּקמא ּבפרק ּדאמרינן ֹלומר, לפניו'(טז,א)ויׁש ֹתּפול ּ ֹנפול 'ּכי ו,יג), (אסתר
,ב §¥©§¨§¦©§¤¤©¨¦§¦¨¦¨¦§¨¨

ּאמה ֹלו ּׁשאמרו ּמלמד אלעאי, ּבר ּיהודה רּבי ּדרׁש ּלמה, ּאּלו ֹנפילות ּׁשתי §¥§¦¥¨¨¨©©¦§¨©¦§©§©¥¤¨§ª¨

עפר עד ֹיורדין ֹיורדין, ּכׁשהם ֹלכוכבים: ּ ּומׁשולה ּ לעפר ּמׁשולה ּוכׁשהםגֹזו , §¨¤¨¨§¨©¨¦§¤¥§¦§¦©¨¨§¤¥

לרקיע ֹעולין ֹדברכותדֹעולין, ּ ּקמא ּבפרק וכן הכי(ד,ב). ּלה מתרצי ּבמערבא ,ה, ¦¦¨¨¦©§¥§¤¤©¨¦§¨§©£¨¨§¨§¦¨¨¥

יׂשראל' ּּבתולת ּקום ' ֹעוד, לנּפל - ֹתוסיף' .ו'נפלה א ¨§¨¦¦§Ÿ§©¦§¨¥

ׁשאין ֹהאחרון קצה ּדהינו ּ ה�מים' ּבקצה ּנדח' יהיה 'אם ּהכתוב ּ ׁשאמר ¥¤£©¨¤¨§©§¦¨¨©¥§¦£©¦¤§¦¦¨©©¨¤¤§וזה

ֹּבדיוטא ּ ּדהינו ּ עפר עד ּירדת ּׁשכבר ּלהדיח' ֹמקום ֹהתחתונה(-במדרגה)ֹעוד ּ ּ ¨§©¦£¤§¨¨©§¨©¨¨§©§©§¨©©§¨

ּדו 'מ�ם' ֹעוד, לנּפל ֹתוסיף ּ ּּבתולתׁש%א ּקום ' נאמר אז ׁשהרי 'יקּבצ'', קא ¤¦¦§Ÿ¦¨©§¨§©¤§¤£¥¨¤¡©§©

לרקיע. עד ֹלעלות סּבה היא ֹהתחתונה ּ ּ ּׁשהירידה - ©¦¨¨©£©¨¦¦¨§©©¨¦§©¤¥¨§¦יׂשראל'

חּנםּולפי ׂשנאת מחמת אּלא ּּגלו אּלאזּׁשיׂשראל א להּגאל להם אפׁשר ואי , §¦¤¦§¨¥¨¤¨¥£©¦§©¦¨§¦¤§¨¨¤§¦¨¥¤¨

ּכדכתיב ּביניהם, ֹׁשלום ּכׁשיהיה ד,יז)ּ ֹלו'(הושע הּנח אפרים עצּבים ּחבור ח' §¤¦§¤¨¥¥¤§¦§¦££©¦¤§¨¦©©

י,ב)ּוכתיב ּיאׁשמו'(הושע ּעתה לּבם 'מ�םט'חלק ּמתחּלה אמר הכי ּמ�ום , §¦¨©¦¨©¨¤§¨¦¨¥¨©¦§¦¨¦¨

אחד ּכאיׁש מקּבצים ּכּלכם ּותהיו ֹּבׁשלום ֹאותם יבר$ - ּהקּבוץייקּבצ'' ּ ּומזה ּ , §©¤§§¨¥¨§¨§¦§ª§¤§ª¨¦§¦¤¨¦¤©¦

ּיקח'' 'ּומ�ם ּוזהו ּהּגלות. מן ּיקח' .יאֹוה�לום §©¨¦¨¤¦©¨§¤¦¨¦¨¤

לדיוטא כשיורדים

עולים משם התחתונה

כך ואחר הקבוץ קודם

הגאולה

והוספות ביאורים
xzein.א. `ed 'jgwi myne' exne` :jiyl`d dywd oke

`xWב. lM z` eiad` lklE FYW` Wxfl ond xRqie :weqtd oeyl©§©¥¨¨§¤¤¦§§¨Ÿ£¨¥¨£¤
ikCxn micEdId rxGn m` FYW` Wxfe einkg Fl Exn`Ie Edxẅ¨©Ÿ§£¨¨§¤¤¦§¦¦¤©©§¦¨§¢©

.eiptl lFRY lFtp iM Fl lkEz `l eiptl lRpl zFNgd xW £̀¤©¦¨¦§Ÿ§¨¨Ÿ©¦¨¦§¨¨

xy`kyג. epiid ,'eke oiler odyke 'eke oicxei odyk `xnbd yexit
`edy d`xpe .riwxl cr miler md cin if` ,xtrd cr `id mzlitp
'eiptl letz letp ik' :epeyl dfe ,(dlibna awri oir lr) s"ixd it lr
dn ,'letpl zelgd' xn`y oeik ,el dywed ,dnl el` zelitp izy
elld zelitp izy wcwc cer .elld zelitp izy cer xnel jxev
'letp' ik ,eyxc jkl ."letz letd" aizk `le 'letz letp' aizkc
ozlitpy itl ,eiptl 'letz'y jzltn edip `ed ,ux`l l`xyi ly
mdy ,riwxl cr mziilre mzniwl oniq `ed ux`l l`xyi ly
aizkc dnke ,miakekl elynpy miler cine ozcixia xtrl elynp
jezny ixd ,'epl dzxfr dnew epytp xtrl dgy ik' (cn mildz)
letz oziilrae miler ciny ,eiptl letz jynp xtrl l`xyi zlitp

.eiptl

awri.ד. oird zqxibk epiax zqxib

mEwה. siqFz `l dltp' (a,d qenr) weqtd z` d`ian `xnbd¨§¨Ÿ¦
weqtd oi`y exiaqd l`xyi ux`ay ,zxne`e ,'l`xUi zlEzA§©¦§¨¥
,"cer letpl" siqez `le dltp `l` ,dnewz `ll dlitp lr xacn

.letl siqez `ly epiid .l`xyi zleza mew

aו. zeny) 'zeti mipt'a d`xe .'letz letp' lr lirl dxrda d`x
,dlrnl miler dwenrd dlitpa `wecy mrhdy ( minia idie d"c
,`ed oiprde :epeyl dfe .ald oexaya milltzn f`y meyn

dfae ,'l`xyi zleza mew' f` o"epd xry cr ce`n `id dlitpdyk
ick dzid jxazi 'dn dpeekde ,(fhw mildz) 'ipe`vn le`y ixvn'
''d mya' `exwl mze` xxerz `id '`vn` oebie dxv'y jezny
`xnbd lr g"lva oiir ,`zlin icecgle] .eil` lltzdle werfl

.[epiax ly mcewd xn`nl xywl lkeze ,o`k

dxezaז. oiwqer eidy ,ipy ycwn :(a,h `nei) `xnba exn`y enk
z`py ea dzidy iptn ,axg dn iptn ,micqg zelinbe zevnae

.mpig

ithח. xingc mpg z`py ip`y ,(d wxt izax) dlk zkqna exn`e
onfa ,'el gpd mixt` miavr xeag' aizkc ,ol `pne ,dxf dcearn

pd ,mdiavrl elit`e ,oixagzn mdydzr mal wlg' ,mdl g
.'eny`i

dnny.ט. ly yper mdl yi if` mdipia zwelgn yi xy`ky

iciי. lry (ck) glya zyxta epiax ixaca dagxda d`x
.miwifnd mixey oi`e dkxa wifgn ilk `xwp ,zecg`d

yecwdיא. oi`y ,melyd lecb :(eh d mihtey x"ac) yxcna d`x
xn`py ,melya `l` mil`bp eidiy milyexi z` xyan `ed jexa
dz` :(c miavp xaea) `negpzae .'ebe 'mely rinyn' (ap diryi)
dinxi) xn`py ,zg` dceb` eidiy cr mil`bp l`xyi oi`y `ven
l`xyi ipa e`eai 'd m`p `idd zrae [dndd] (mdd) minia' (c,p
zia ekli [dndd] (dl`d) [minia'] xne`e ,ecgi dcedi ipae [dnd]
odyk ,(gi,b my) 'oetv ux`n eicgi e`eaie l`xyi zia lr dcedi

.dpiky ipt oilawn miceb`



הההה ב אות נצבים פרשת - שמשון זרע

רּבהֹוזוהי ֹּבׁשמות ּהמדרׁש ּכונת ּּפסוק(ב,ה)ּ ג,א)על רעה'(שמות היה ,יב'ּומׁשה §¦©¨©©¦§¨¦§©¨©¨Ÿ¤¨¨Ÿ¤

ּהיו ּכ$ ֹׁשּבעולם, ֹהאילנות ּמכל ׁשפל הּסנה מה ֹאומר: אליעזר ¨¨¨¨¤¨¦¨¨¦¥¨¤§©©¥¤¤¦¡¦©רּבי

ּוכו'. ּוגאלם ּהקּב"ה עליהם נגלה לפיכ$ ּבמצרים, ּירודים ׁשפלים §¨¨§¨¨©¤¥£¨§¦¨¦§¦©§¦§¦§¦¥§¥¨§¦יׂשראל

ּ�אמרנו ּובמה זה. ּהוא ּטעם מה ּתמוה ּ ּ ּׁשהיויגֹולכאורה ׁשּלפי ׁשּפיר, אתי §¦§¨¨©©©©¤§©¤¨©§¨¥©¦¤§¦¤¨

לגאלם. ּמיד הצר$ ּה�פלות, ּבתכלית ´¨¢¨§¨¦©§ª§¦©¦§©§¦¥§ׁשפלים
ישראל בגאולת יוסף את הכתוב שהזכיר בטעם

ּהכתובידזהּובדר$ ּ עז,טז)ּיובן ּוכו'(תהלים ּעמ' ֹּבזרוע ּּגאלת ֹויוסף' יעקב ּבני §¤¤¤©©¨¨©§¨¦§©©¤§§¥©£Ÿ§¥

.סלה' ¤¨

ּהּפסוק ֹסוף עם זה ענין ּומה ּהדין, ּמכח ׁשּגאלם מׁשמע ֹדבזרוע ּ ּלדקדק ¨©¦¤©§¦¨¦©©Ÿ¦¨¨§¤©§©©§¦§¥§©§¥§ּדיׁש

יעקב. ּבני ּבכלל ּהוא וה א ֹיוסף, ּהזכיר ּולמה סלה'. ֹויוסף יעקב Ÿ§¥¤¨§¨¨¦§¦¥©£¦§©§¥©£Ÿ£©¥§'ּבני

ּהמקּבלים ּׁשכתבו ּ ֹלומר, קדםטוויׁש ֹיוסף על ה�בטים ּׁש�לטו ּׁשאּלולי §¥©¤¨§©§ª¨¦¤¦¥¤¨§©§¨¦©¥Ÿ¤

ּׁש�לטו ידי על אבל ֹלעולם, ׁשם ּמׁשקעים יׂשראל ּהיו למצרים ּׁשירד ¤¨©§¦§©¦¨¦§¨¥§ª¨¦¨§¨£¨©§¥¤¨§

ּהיו ּׁשהמצריים ּ נמצא מצרים, על מל$ ּכ$ ואחר ּתחּלה ֹּביוסף ¨¦¦§¦©¤¨§¦¦©§¦©©¨¨©©§¨¦§¥§¦¨§©ה�בטים

א' חלק חי ּכל אם מאמר ֹמאמרות ּבעׂשרה ֹעוד ּועין יׂשראל. לכל ¤¥©¨¥©£©¨£©¨¨£©¥©§¥¨§¦¨§¦¨£עבדים

ח' .טזסימן ¦¨

ֹרּבו קנה עבד ּ�קנה ּׁשמה ּהדין, ּבכח ּדהינו ּ ֹּבזרוע' ּּגאלת ' ּהכתוב ּ ׁשאמר ©¨¨¤¤¨¨¤©¤¦©©Ÿ§§©§©§¦¨§©¨¨©©¨¤¤§וזה

פח,ב) ׁשהיתה(פסחים ה,נאה ּבׁשביל ֹכלומר ּ ֹויוסף', יעקב 'ּבני ּמ�ום היה וזה ,§¤¨¨¦§¥©£Ÿ§¥§©¦§¦©¦§¨¤¨§¨

אחיו ּׁשיׁשלטו ּ היה ּצר$ ּומה ּתאמר, ואם לעבד. ּמכרוהו ּ ּכ$ ֹומתו$ ּ ּ ¨¤§§¦¤¨¨¤Ÿ©©Ÿ¦§¤¤§¨§¨¦¤¥¥ּביניהם

'עבד' ׁשם ּבלי ֹּבעצמו ׁשם ֹהול$ היה אם ּאפּלו וה א לעבד, ׁשם ּוׁשיל$ ¤¤¥¦§§©§¨¥¨¨¦¦££©¤¤§¨¥¥¤§¨̈עליו

ּויהיו לעבדים, ֹלו ּקנויים ּהמצריים ּ ּהיו ּהמצריים ּ על ׁשם מל$ נעׂשה §¦§¦¨£©¦§¦¦§¦©¨¦¦§¦©©¨¤¤¤£©¨¨§והיה

ּכפופים ּ יעקב ּבני ּכל ּהיו ׁשאז ֹלומר, ויׁש ֹיוסף. ּבני לכל עבדים ּהמצריים ּ ©¦§¦¦£¨¦§¨§¥¥§¥©¤¨¨¨§¥©£Ÿ§¦

ּׁשלטו ּמתחּלה ולכן ּלחרות. ֹלהוציאם ודין טענה ֹלו יׁש ֹלבדו ּ ּׁשהוא ֹליוסף, §¥¤§©¥©£¨§¦§¦¨§¥§¨¥¦§¦¨¨§

ּובזה ּהמצריים, ּ על ּהוא ׁשלט ּכ$ ואחר עליו, סלה'אחיו ֹויוסף יעקב .יז'ּבני ¤¨¨¨§©©¨¨©©©¦§¦¦¨¤§¥©£Ÿ§¥¤¨

תבואלקוטים, כי פרשת בסוף עיין

בשפלות ישראל כשהיו

נגאלו מצרים

יוסף על שלטו השבטים

עבדים יהיו שהמצרים כדי

ויחוייבו ישראל בני של

לחרות להוציאם

והוספות ביאורים
KFYnיב. W` zAlA eil` 'd K`ln `xIe ,(a,b zeny) `ad weqtae©¥¨©§©¥¨§©©¥¦

.'ebe dpQd©§¤

cnlpeיג. .dle`bd `a f` dpezgzd `heicl micxeiyky lirl
.lirl zexrda oiire .mixvn z`ivia mb did jky ,o`kn

dilr,יד. yi dpezgzd `heicdny epxn`y dnl ezpeek dxe`kl
.eig`le el dle`bd d`a carl xknpy dnn `wec sqei lv` oke

w"defטו. i"tr (bt ze` ,einiay xece awri) ycg hewlid oeyl
.(`,ctw ziy`xa)

carlטז. didi `ly ick dpeilrd zrc dfa dnikqde :epeyl df
ea ehlyi dligza `l` ,minrd ixrn zxg` zeyxa sqei xknp
,mixvn ux` lka lyen `ed didi jk xg`e ,dyecwd zeyxa eig`
x`eank mixvn ci zgz l`xyi ly ocearyn xezqnle dqgnl
mixzad oia dxn`py mecare zxifb ixdy ,(`,ctw ayie) xdefa

,mixvnl iepw eteb didy sqeia dniiwzpe ynn zecar daiig
`l` ,dligz eig` ea ehly `le sebd ceary mr my cxi eli`e
rnhdl xyt` did my xknpe mil`rnyi e` mipicnn dayp did
car oic ixdy ,epniwi in e"g l`xyin hay rxbpe ,mlerl mdipia
l`xyi xkena `l` epi` xwrl xknpyk sqk oerxba z`vl ixar
mb ik ,mixvna l`xyi ecarzypy ixg` xnel jixv oi`e .'eke
eig` edexkny eiykr la` .livi `le lirei `l sqei ly ezeklna
,edpew mr ayge el didz dle`b l`xyi ux`a mzlgp zfeg`a
x`y lka s`e .dlklkd lre dignd lr `vie epeict rxb ixde
setk did mlerle ,mixvna eini lk dxxy bdp zekln iqiqkz
,'sqei l` eevie' eig`a aizk oky ,'d ldwa xeav zni`l rpkpe
edlk lr ehlyc l`xyi egkzy` eil` mzripk zrya elit`

.(sqei lr mzni` didy eevie oeyl epiide-)

cal.יז. sqeil `wec e`le l`xyi lkl die`x dle`bdy





  בבריאת העולם במוצאי א' דר"ה לא שמשה הלבנה לרמז על החסדים ביום זה.

ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר  'ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש) תהלים פא,ד(ָּפסּוק 

, ֶׁשְּביֹום ֹראׁש )ר"ה ח,א(ַחֵּגנּו'. ְוָאְמרּו ַז"ל  ְליֹום

  ֵאית. ַהָּׁשָנה ַהְּלָבָנה ִנְכֵסית ְוֵאיָנּה ִנְר 

ְוָקֶׁשה, ְּדַמהּו 'ְל'יֹום ַחֵּגנּו, ָהָיה לֹו לֹוַמר 'ְּב'יֹום 

א ָלֶמ"ד.    ַחֵּגנּו, ִאי ַנִּמי יֹום ַחֵּגנּו ְּב

א ָהְיָתה  ְועֹוד, ְּדִבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַאְּדַרָּבא 

א ָהיּו עֹוִׂשים ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאָּלא  ִנְכֵסית, ֶׁשֲהֵרי 

ָּבאּו ֵעִדים ְוָיִעידּו ֶׁשָראּו ַהְּלָבָנה ַהֲחָדָׁשה ְלַאַחר ׁשֶ 

  . )פ"ב-ר"ה פ"א (

 ָאְמָנם ִאיָתא ַּבֹּזַהר ֵריׁש ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח: 'ַוְיִהי

ַההּוא יֹוָמא, יֹוָמא  -ַהּיֹום' ַהָּכתּוב ְּבׁשּוַנִּמית 

ְּדֹראׁש ַהָּׁשָנה ֲהָוה; ְוֵכן 'ַוְיִהי ַהּיֹום' ָהָאמּור 

ִאּיֹוב ִאיָתא ָׁשם ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֹּבא ְּדיֹוָמא ְּדֹראׁש ּבְ 

  ַהָּׁשָנה ֲהָוה. 

ְוֵיׁש ְלַדְקֵּדק, ָלָּמה ַּדְוָקא ְקָראֹו ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון 

  'ַוְיִהי ַהּיֹום' ְסָתם. 

ְוֶזה יּוַבן ְּבַמה ֶּׁשָאְמרּו ַז"ל ֶׁשְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשל 

א ָהיָ  א ְּבִריַאת ָהעֹוָלם  ה ּבֹו ַלְיָלה ַאֲחָריו, ְוָלֵכן 

יֹום ַהְּׁשִביִעי". ִנְמָצא  ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ְּכִתיב "ַוְיִהי

א ָהָיה ּבֹו ַלְיָלה. ְוָידּוַע ֶׁשְּביֹום  ֶׁשְּביֹום ַׁשָּבת 

ִׁשִּׁשי ָהָיה יֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּנְבָרא ּבֹו ָאָדם 

יֹום ִנְתָאֵר יֹוֵתר ִמְּׁשָאר  ָהִראׁשֹון, ְוהֹוִאיל ֶׁשאֹותוֹ 

ַהָּיִמים, ִמּׁשּום ָהֵכי ִנְקָרא ַּבּתֹוָרה ְּבֵׁשם 'ַהּיֹום' 

  ְסָתם ְּבֵה"א ַהְּיִדיָעה. 

ּוָבֶזה ָמִצינּו ֶרֶמז ָלָּמה ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְׁשֵני ָיִמים ַאף 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוַגם ְלַמה ֶׁשָאְמרּו ַז"ל יֹוָמא 

  א הּוא. ֲאִריְכּתָ 

ּוֵמַעָּתה, הֹוִאיל ֶׁשְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּבא 

א ִׁשְּמָׁשה ַהְּלָבָנה ַּבַּלְיָלה ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ָּבעֹוָלם 

ּוְבַעל ָּכְרִחין ִּכְּסָתה ַעְצָמּה, ִּדְׁשָרָגא ְּבִטיֲהָרא ַמאי 

חולין ) (האור בצהריים אינו מועיל-(ְמַהְנָיא 

ּום ָהֵכי ַׁשָּי ַׁשִּפיר לֹוַמר ְליֹום ַחֵּגנּו , ִמּׁש) ס,ב

ְּבָלֶמ"ד ְּדַהְינּו ַהַּלְיָלה ֶׁשְּלַאַחר אֹותֹו ַהּיֹום. 

ּוַבֲאִריכּות יֹום ֶזה ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשַהָּקָּב"ה רֹוֶצה 

ְלִהְתַנֵהג ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ַאף ַּבּיֹום 

י ַהּיֹום רֹוֵמז ְלֶחֶסד ְוַהַּלְיָלה ֶׁשהּוַכן ְלִדין, ֶׁשֲהרֵ 

רֹוֵמז ְלִדין, ְוֶהֱאִרי ָהאֹור ְּדַהְינּו ַהֶחֶסד ּוִבֵּטל 

  ַהֹחֶׁש ֶׁשהּוא ִּדין. 

ּוִמּׁשּום ָהֵכי ִצָּוה ָלנּו ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר 

ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְלַבֵּטל ַהִּדין ּוְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים, ְוָאַמר 

ַבֹחֶדׁש' ְּכלֹוַמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתַחְּדָׁשה  'ִּתְקעּו

ַהְּלָבָנה ְוֶיְׁשָנה ָּבעֹוָלם, ִעם ָּכל ֶזה 'ִּתְקעּו ׁשֹוָפר' 

א  ִמּׁשּום ְּד'ַבֵּכֶסא ְליֹום ַחֵּגנּו' ֶׁשֵאין ַהֵּפרּוׁש ֶׁש

  ִנְרֵאית ַהְּלָבָנה ֶאָּלא ַהֵּפרּוׁש הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו.

*  

  סודות השופר נהנים מהאור שהיה בר"ה הראשון בכונת

 'ַאְׁשֵרי ָהָעם) תהלים פט,טז(ְוִעם ֶזה יּוַבן ַהָּכתּוב 

ְיַהֵּלכּון',  ָּפֶני ְּבאֹור' ֹיְדֵעי ְתרּוָעה ְוכּו' ה

ֶׁשְּכֶׁשֵהם יֹוְדִעים ְלַכֵּון סֹודֹות ַהּׁשֹוָפר ִיְזּכּו ֵלָהנֹות 

ֹוָלם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵמאֹותֹו ָהאֹור ֶׁשָהָיה ָּבע

'. ְוכּו'.  ָהִראׁשֹון, ְוֶזהּו ֶׁשִּסֵּים 'ְּבאֹור   ָּפֶני

  



  בכח התורה והרוחניות הולכים כל הזמן

ְוֵיׁש ְלַדְקֵּדק ַמהּו 'ְיַהֵּלכּון', ְּדָמה ִעְנַין ֲהִליָכה ִעם 

  ָהאֹור. 

ְוֵיׁש לֹוַמר, ִּדְׁשֵני ֲחָלִקים ֵיׁש ָּבָאָדם, ּגּוף ְוֶנֶפׁש, 

ְוִאם ָהָאָדם הּוא ִלְפָעִמים ָעֵיף ְוָיֵגַע הּוא יֹוֵׁשב 

, ֲאָבל זֹו ַהְּיִׁשיָבה ִהיא ִלְמנּוַחת ַהּגּוף  ְוֵאינֹו הֹוֵל

ַּדְוָקא, ֶׁשֲהֵרי ֵחֶלק ַהֶּנֶפׁש ְּדַהְינּו ֵחֶלק ָהרּוָחִנּיּות 

ּבֹו ְלעֹוָלם ֵאינֹו יֹוֵׁשב ְוֵאינֹו ָעֵיף. ִאם ֵּכן ְלַגֵּבי ׁשֶ 

ָהרּוָחִנּיּות ַׁשָּי ְלׁשֹון ֲהִליָכה, ֶׁשְּלעֹוָלם הֹוֵל 

  ּוִמְתַרֶּבה. 

ַּתְלִמיֵדי ) ברכות סד,א(ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשָאְמרּו ַז"ל 

ר ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאמַ 

ָחִיל', ְלִפי ֶׁשָאז  ֶאל ֵמַחִיל 'ֵיְלכּו) תהלים פד,ח(

ֵהם ֻּכָּלם רּוָחִנּיּות ְוֵאין ֹצֶר ִלְמנּוָחה ְלִפי ֶׁשֵאין 

  ָׁשם ֲעֵיפּות ִויִגיָעה. 

ְוֵכן ִהְרִּגילּו ֲחַז"ל לֹוַמר ְלׁשֹון 'ֲהָלָכה' ְּבָכל 

ִמֶּקֶדם ַעד ַהַּתְלמּוד, ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדָבר ֶׁשהֹוֵל ּוָבא 

סֹוף. ִאי ַנִּמי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַהְּלִכים ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 

 .   ֶהָערּו

ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתנֹוֲעִעים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות, ְלִפי ֶׁשֵחֶלק ָהרּוָחִנּיּות ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָנח 

ת ְלעֹוָלם ִהיא ִמְתנֹוַעַעת ְּכמֹו ַהֵּנר ְּכֶׁשִהיא ּדֹוֶלקֶ 

  ְוהֹוֶלֶכת. 

ְוַעֵּין ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס ַּדף רי"ח ע"ב, ֶׁשִּדיֵני 

ֲאָהִבים' ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ִנְקְראּו 'ַאֶּיֶלת

הֹוֶגה ָּבֶהם, מֹוֵצא ָּבֶהם ַטַעם. ְוַעֵּין ַמה ֶּׁשָּכַתב 

ּוִנים ַּבִּדין. ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָהרע"ב ַעל ֱהוּו ְמת

ֲהָלכֹות, ֶׁשָּצִרי ָּתִמיד ָלֶלֶכת ָּבֶהם ְּכמֹו ֶּדֶר 

  ָחָדׁש. 

*  

  תקעו בחודש, שמצות כל החודש ממליצים זכות ביחד עם השופר

ַהַּנ"ל, ָקֶׁשה ִאם ִחּיּוב  'ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו'עֹוד ַעל 

ִראׁשֹון ִּבְלַבד, ָלָּמה א יֹום א' ׁשֹוָפר ֵאינֹו ֶאּלָ  ְּתִקיַעת

ָאַמר 'ַבֹחֶדׁש' ְּדַמְׁשַמע ָּכל ַהֹחֶדׁש, ְוָהָיה לֹו לֹוַמר 

  ַהֹחֶדׁש".  "ְּביֹום

ַעל ָּפסּוק ) ויק"ר כד,ד(ֶאָּלא ָאְמִריַנן ַּבִּמְדָרׁש 

ַלֹחֶדׁש'  ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי 'ּוַבֹחֶדׁש) במדבר כט,א(

י ְתרּוָעה' ְוִכי ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֹיְדעֵ  ָהָעם 'ַאְׁשֵרי

יֹוְדִעים ְלָהִריַע ְוכּו', ֶאָּלא ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַפּתֹות ּבֹוְרָאם 

ִּבְתרּוָעה ְוהּוא הֹוֵפ ָלֶהם ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת 

ָהַרֲחִמים, ֵאיָמַתי, ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי, עכ"ל. ְוסֹוף 

ֵאיָמַתי ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי, ְּדָמה  ַהִּמְדָרׁש ָּתמּוַּה, ְּדַמהּו

א ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבִמְצַות  ִעְנַין ַהֹחֶדׁש ְלָכאן, ַוֲה

  ַהּׁשֹוָפר. 

 )ויק"ר כד,ד(ְוֵיׁש לֹוַמר, ְּדָאְמִריַנן ָׁשם ְּבָסמּו 

ֶׁשִּמַּלת ְׁשִביִעי ְרצֹונֹו לֹוַמר ֶׁשהּוא ְמֻׂשָּבע ְּבִמְצוֹות: 

, ִּכּפּור ְּבתֹוכֹו, ֻסָּכה ְּבתֹוכֹו, לּוָלב ׁשֹוָפר ְּבתֹוכוֹ 

ַוֲעָרָבה ְּבתֹוכֹו, עכ"ל. ּוְגִמיִרי, ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמיִטיב 

ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשִביל ַהּטֹוב ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעׂשֹות ַאף ַעל ִּפי 

א ָעׂשּו, ְוַעֵּין ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים ְּדרּוׁש ד',  ֶׁשֲעַדִין 

ר ֵאיָמַתי ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי, ְּכלֹוַמר ַאף ִאם ְוָלֵכן ָאמַ 

ֵאיָנם ְראּוִיים ֶׁשַהּׁשֹוָפר ְלַבּדֹו ַיְמִליץ ֲעֵליֶהם, ִמָּכל 

ָמקֹום ֵמֲחַמת ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵהם ֲעִתיִדים ְלַקֵּים ְּבֹחֶדׁש 

ֶזה, ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָלֵכן ָאַמר 'ִּתְקעּו' 

  ְוכּו'.

  



  32 -     טוב להודותבס"ד.                                        

  הזרע שמשון זי"ע ממעיין הישועות של הגה"ק בעל
 

  עבודה מצאתי -תורה קבעתי 

בליל  - ניחוח מיוחד יש לסיפור דלהלן, משום שהוא סופר באתרא קדישא מרון 
לאחר השיעור הקבוע   - שישי ו' אלול יום היארצייט של רבינו הזרע שמשון זי"ע 

   בספר הק', המתקיים במקום. (נכח במקום, הרה"ח ר' ב. רוזנבלט שליט"א).

הנהלת חשבונות, אך מלימוד עד עבודה הדרך ארוכה, 'בתי שתחי' סיימה לימודי 
חפשנו עבורה עבודה אך לא מצאנו. לכן קבלתי על עצמי לקבוע לימוד בספר 

תשמעו איזה פלא: אני עובד במוסד 'לימודי חיים' והקדוש זרע שמשון להצלחתה. 
ששלחו אותי לרואה חשבון של המוסד, והנה יומיים אחרי מעולם לא קרה לי ו

כמה  כדי שיחתום עלאת הקבלה הנ"ל, בקשו ממנו לפנות לרואה חשבון  שקבלתי
שאלתי אותו: היות ובתי סיימה לימודי הנהלת הסידורים הטכניים מסמכים. לאחר 

 :עבודה בשבילה. להפתעתי הוא ענה בחיוב נמרץ, ואמר לי ךחשבונות אולי יש ל
הוא הכיר במקום  בו ,ואכן ברוך ה' .תוך שעתיים לראיון עבודה כאןשתתייצב 

. בל אותה לעבודה בתשלום ותנאי משכורת מכובדיםיוקביכולת ובכשרונות שלה 
, מקום הנכון ברגע הנכוןו את יד ה', המשגיח עלינו בכל פרט ומפנה אותנו לינרא

, 'בתים וכו' ', כפי שברך והבטיח 'בית והוןומושיע אותנו בזכות הצדיקים זי"ע
  .י ומזוני רויחי'בני חי', וכו' 'מלאים

  תרמתי ונושעתי

הרופאים אמרו ' :מג"ש בזרע שמשון בביהכנ"ס עזרא הסופר -הי"ו  .מספר הרב ע
'גליונות אמרתי להם, לתרום עבור אמנם . מסויים ניתוח שצריכה לעבורגיסתי ל

הכל הסתדר על הצד היותר טוב והכל . וכך עשו וברוך ה' שהמפואר' זרע שמשון
   .'היה כשורה

  שנה טובה ומתוקה ,כתיבה וחתימה טובה ,ברכת בני חיי ומזוני רויחי

  .והמסייעים ,לכל הלומדים, התורמים

  !כם סנגור ליום הדיןקחו ל

  !נא תרמו להוצאות הגליון הנוכחי והגליונות הבאים
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