
הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים
'ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוֹלא ָׁשַמע ֵאָלי ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד 
סד.(  )יבמות  בגמרא  דאי'  הזה',  'בדבר  לומר  שדקדק  לפרש  יש  כז(:  )ג  ַהֶּזה'  ַּבָּדָבר 
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים, וכדי שלא יאמרו  ח"ו שמשה אינו צדיק ומפני 
זה אין הקב"ה חפץ בתפילתו של משה, לכך הדגיש הכתוב לומר שבדבר הזה איני חפץ 

בתפילתך אבל בדבר אחר אדרבה אני חפץ ומתאוה לה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א ד"ה ואמר(

ע"י אש התורה מרחיקין את היצה"ר
'ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך וגו' ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך וגו' ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני 
ְוֶאת  וגו'  ֹאִתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון  ֲאֶׁשר  וגו'  ְּבֹחֵרב  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ִלְפֵני  ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום  ָבֶניָך 
ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש' )ד, ט - יב(: יש לדקדק 

לאיזה לימוד נתכוון הכתוב, והאיך ילמדו זאת. ועוד מה ענין שהסמיך את היראה לאש.

ויש לבאר כוונת הכתובים עפ"י מה שאי' במדרש )ילקוט ישעיה רמז תע"ט( שכששמעו 
ישראל קולו של הקב"ה נתקע תלמוד תורה בלבם, והיו לומדים ולא שוכחים, אבל כשאמרו 
למה דבר אתה עמנו וכו' חזרו להיות לומדים ושוכחים. והנה כאן אמר הכתוב הקהל לי 
את העם ואשמיעם את דברי, והיינו דמיירי בסגולת שמיעת קולו של הקב"ה בעצמו ובכך 
יצה"ר מלבם, עד שאמרו למשה דבר אתה עמנו שאז חזר בהם היצה"ר. אך כל  נעקר 
זה היה רק למי ששמע קולו של הקב"ה ולא לבניהם דור השני שלא שמעו את קולו של 

הקב"ה והאיך יעקרו הם את יצה"ר מלבם.

 וי"ל דידוע דהיצר הרע הוא נחש ונקרא נחש, והנחש טבעו להתרחק מן ההבל )כדאי' 
ברמב"ם פי"א מהלכות רוצח הלכה ח( שזוחלי עפר מתייראין מן ההבל ולכך ביין או מים 

שהבל עולה מהן אין בהם דין גילוי ומותר לשתות מהם אף כשהיו מגולים.

ובזה י"ל דמשום כן ניתנה התורה באש, כי לתקוע בלבנו יראה שלימה, שע"י האש של 
התורה מרחיקים את היצה"ר שטבעו שבורח מן האש.

את  שקבלו  היום  את  שיזכרו  ישראל  את  ולהזהיר  לומר  שהתחיל  הכתובים  כוונת  וזה 
שאח"כ  ואף  הקב"ה,  מפי  ששמעו  היות  בלבם  היראה  נתקע  ואז  הקב"ה  מאת  התורה 
איבדו מדריגה זו ע"י שאמרו דבר אתה עמנו, לכך הוסיף הכתוב לומר שילמדון ליראה 
אותי כל הימים ואת בניהם ילמדון היינו דצריכים הם עוד ללמוד ממה שראו שהתורה 
בניהם שגם אצלם  ילמדו את  זה  ודבר  ינצלו מיצה"ר,  יעסקו בתורה  ניתנה באש, שאם 
יתקע היראה בלבם, וזה ע"י שראו שההר בער באש, ובכך נעשה התורה אש שמרחיק 
את כל הנחשים והיצה"ר, וממילא גם הם אחר שאמרו למשה דבר אתה עמנו, וגם בניהם 
שלא שמעו את קולו של הקב"ה, יש להם עדיין עצה לתקוע את היראה בלבם ע"י שיעסקו 

בתורה שניתנה באש. 

שעוסקים  זמן  שכל  ל:(  )קידושין  המפורסמים  חז"ל  דברי  כוונת  עומק  לפרש  יש  ובזה 
בתורה אין מסורים ביד יצרם, כי בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין. והיינו טעמא משום 
שהתורה היא אש, והיצה"ר הוא הנחש עצמו, והרי הנחש בורח מן ההבל ומן האש, וא"כ 

הרי הוא בורח מן התורה שניתנה באש, וכל העוסקים בתורה ניצולים מן היצה"ר.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד, עיי"ש עוד שמרחיב בטוטו"ד(

המקיים מצות עושה צדקה לעצמו
'ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו' 

)ו כה(: יש להבין כוונת אומרו וצדקה תהיה לנו.

ונראה לפרש שהלא הכתוב אומר )דברים יא יד( והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי 
מטר ארצכם בעתו וגו' ואם ח"ו לא נשמע אל מצוותיו ועצר את השמים וגו', נמצא שאם 
נשמור מצוותיו נעשה צדקה לעצמינו שעל ידי כך יהיה לנו מזונותינו, מה שאין כן אם ח"ו 

לא נשמע יחסר לנו מזונותינו ולא יהיה לנו צדקה.

נ.(  וצדקה תהיה לנו, עפ"י דאיתא בגמרא )כתובות  עוד יש לפרש כוונת דקדוק אומרו 
לפרש את הכתוב )תהלים קו ג( אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, וכי אפשר 
לאדם לעשות צדקה בכל עת, אלא זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. וכתב רש"י )שם( 
שתמיד יום ולילה הם עליו והיא צדקה שאין עליו חיוב בהם. וי"ל דלכן אמר הכתוב כשאנו 
עושים רצונו של מקום נהיה כמו בנים הסמוכים על שולחן אביהם דאנו כמו קטנים, ואף 
גדול הסמוך על שולחן אביו נקרא קטן כמבואר בגמרא )ב"מ יב.( וכן גדול שאינו יודע 
בעניני עסקיו של אביו ג"כ נקרא קטן, וכן אנחנו איננו יודעים כלל בעניני הקב"ה כדאיתא 
בגמרא )ברכות ז.( וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון, אף על פי שאינו כדאי 
עיי"ש. וזה כוונת הכתוב וצדקה תהיה לנו, שהקב"ה יעשה עמנו צדקה שתמיד יום ולילה 

אנחנו עליו ויזון אותנו כאדם שעושה צדקה עם בניו הקטנים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יב(

הפטרת הפרשה

צריך האדם תמיד להתפחד שמא יבוא לידי חטא
ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱאֹלֵקיֶכם )ישעיה מ א( במדרש )ילקוט ישעיה רמז תמה( חטאו 
בכפלים שנאמר חטא חטאה ירושלים, ולקתה בכפלים שנאמר כי לקחה מיד ה' כפלים 
בכל חטאתיה, ומתנחמים בכפלים שנאמר נחמו נחמו. והקשה בספר זרע ברך וכי גבול יש 

לחטא דקאמר חטאו בכפלים. ומה כוונת המדרש שדרשו חטאו בכפלים.

ויש לתרץ דהנה כתבו המפרשים שבכל עבירה יש להאדם תמיד להתפחד פן יבוא לידי 
חטא בשוגג ויש לו לחשוב תמיד מחשבה זו כדי להיזהר, ומי שאינו עושה כן אלא מתרשל 
מלהכין עצמו בפחד זה, וסובר שאף אם יפול ויכשל בחטא יהיה זה רק בשוגג ושגיאות מי 
יבין וממילא לא יהיה לו עונש, איש כזה נכלל בגדר בא ליטמא שפותחין לו )יומא לח.(, 
והיינו שמסתלק ממנו הסיוע העליון שמצילו ושומרו מן החטא, וממילא בודאי שיהא נכשל 

בחטא.

וזה עומק כוונת חז"ל שאמרו חטאו בכפלים, )מלבד הפשוט שהכוונה ששינו בעבירה( 
שההתרשלות שלא להיזהר קודם החטא שע"י כך אבדו את הסיוע העליון זה נקרא חטא 
הראשון, ואח"כ כשנפלו בחטא עצמו זה נקרא שחטאו בכפלים. )ועיין עוד בדברי רבנו 

שמבאר המשך כוונת המדרש לקתה בכפלים ומתנחמים בכפלים(.

)זרע שמשון פרשתינו אות יד(

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 132זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ואתחנן תשע"ו

אמרות שמשון

הפצת הגליון לזכות מרדכי אליהו בן חיה לאה זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים



ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱאֹלֵקיֶכם )ישעיה מ א(
שלושה ביאורים בכפילות הלשון נחמו נחמו.

א. נחמה לכלל ישראל ונחמה לדור המדבר

במדרש ויקרא רבה )לב ב( משל למלך שכעס על 
בנו וגזר עליו שלא יכנס לפלטין מה עשה המלך 
סתריה ובניה והכניס בנו עמו לפלטין נמצא מקיים 
אשר  הקב"ה  אמר  כך  בנו,  את  ומכניס  שבועתו 
זו  יבואון אל מנוחתי, למנוחה  נשבעתי באפי אם 

אינם באים אבל הם באים למנוחה אחרת.

ומבאר היפה תואר דמיירי בדור המדבר שחטאו 
היה  שלא  למדים  ונמצאנו  המרגלים,  בעוון 
נשבע  כי  הבית  שיחרב  בלי  שיכנסו  אפשרות 
במדבר  מתו  לכן  זו,  למנוחה  יבואו  שלא  הקב"ה 

ולא נכנסו לארץ.

ברם עכשיו שכבר נחרב הבית אין כבר עיכוב על 
הלשון,  כפילות  וזהו  לארץ,  שיכנסו  המדבר  דור 
נחמו - כלל ישראל כולם בנחמת ציון, ועוד נחמה 
מיוחדת בשביל דור המדבר שמאחר שהבית נחרב 
כבר יכולים גם הם להנחם ולחזור לגבולם מאחר 

שקיים שבועתו ומכניס את בנו כנ"ל במדרש. 

הדין  מפני  נחמו  הרחמים  ביאת  על  נחמה  ב. 
שתיהפך לרחמים 

הרב  שכתב  כמו  בכפליים  לקו  ישראל  בני  הנה 
וז"ל לא  וראה חרפתינו  גאלנטי על פסוק הביטה 
אלא  לרחמים  הדין  להפוך  כח  לנו  מיבעיא שאין 
אפילו הרחמים שנהפכו לדין שבמעט קט יתהפכו 

לשרשם אפילו זה אין לנו כח וכי יש לך חרפה גדולה מזו עכ"ל.

היוצא לנו ששבר על שבר הושברנו שמידת הדין הפך לשולט, וגם הפך מידת הרחמים 

לדין, ונרמז בסוף הפסוק כי לקחה מיד ה' כפליים, והיינו שאף מידת הרחמים נהפכה לדין, 
וזה בא הכתוב לנחמנו בכפילות, נחמו - שמידת הרחמים תחזור למקומה לפעול ברחמים, 
ועוד נחמה שאף מידת הדין יתהפך לרחמים וזהו נחמה שלימה היפך ממה שהיה בזמן 

החורבן.

ג. נחמה ע"י כולם

בדיני  הלכה  יז.(  )סנהדרין  בגמרא  מצינו  הנה 
מחייבים.  אין  לחובה  כולם  פתחו  שאם  נפשות 
ולכאורה תמוה שאם כל הבית דין של מעלה פתחו 
והודו לחובתינו הדין נותן שנצא לזכות ולא לחובה, 
והאיך קאמר קרא )ירמיה ל יג( אין דן דינך למזור 
רפאות תעלה אין לך, הלא אם אין דן למזור והיינו 
שכולם מחייבים, היה צריך להיות הדין שנפטרים 

מן העונש.

אלא יש לפרש הכוונה דכשעלה הקטרוג על כלל 
אולם  לזכות,  שדרשו  מקצת  היו  בוודאי  ישראל, 
רוב.  פי  על  לחיוב  הפסק  ויצאה  רבו  המחייבים 
המקטרג  הגיע  אחרות  עבירות  כשעשו  ואח"כ 
לקטרג שוב, אזי אלו שדרשו לזכות בתחילה, טענו 
לחובה, והגם שהיו מן המחייבים בראשונה שעכשיו 
טענו לזכות, מ"מ גם בדין הראשון וגם בדין השני 
יצא דינם לחובה כי היה רוב מחייבין, וכוונת הפסוק 
אין דן דינך למזור וגו', לומר שבסופו של דבר דינם 
לזכותם,  שיצדד  מי  יהיה  שלא  כולם  ידי  על  יצא 
ואף שלכאורה ע"י כך צריכים ליפטר מהעונש, לא 
יועיל להם, מפני שחלקם היו בעבירות הראשונות, 
רפאות  ולכך  האחרונות,  העבירות  מפני  וחלקם 
תעלה אין לך, והיינו שלא ירוויחו את המעלה של 
זה  שהיה  מפני  וכו',  לחובה  כולם  שראו  סנהדרין 

בב' עבירות נפרדות.

ועתה כשבא לנחמם אמר נחמו בכפילות הלשון, לרמוז שכולם הסכימו על הנחמה, גם 
הרוב הראשון וגם הרוב השני הסכימו לנחמה. והוא תמימות דעים בסנהדרין של מעלה 

לנחמה.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
ומעתה שפיר קאמר קרא נחמו נחמו עמי בלשון כפול, כלומר לא די אותם 
כל  דהיינו  כלל,  נחרבת  היתה  לא  אם  אף  לירושלים  לחזור  יכולים  שהיו 
ישראל חוץ מדור המדבר, אלא אף זה הדור נחמו, שהרי פנים חדשות באו 
לכאן, ומעתה שחרבנה של ירושלים היה בשביל דור המדבר צריך לדבר עמה 
תנחומין ולהראות לה שזה היה לטובתה כדי שתתמלא מכל צבאה, דהיינו 

שיכנסו לתוכה כל הששים רבוא של דור המדבר, וזהו כי מלאה צבאה. 
הרב  שכתב  במה  עמי  נחמו  נחמו  של  הכפל  לתרץ  יש  אחר  בדרך  נמי  אי 
גלאנטי )קול בוכים קינת סתרים על איכה) על פסוק )איכה ה א( הביטה 
וראה את חרפתנו, וז"ל: לא מיבעיא שאין לנו כח להפוך הדין לרחמים, אלא 
אפילו הרחמים שנהפכו לדין, שבמעט קט יתהפכו לשרשם, אפילו זה אין 
בנו כח, וכי יש לך חרפה גדולה מזו עכ"ל, ומעתה הנביא בא לנחמה בלשון 
כפול כלומר לא די שהרחמים יחזרו לשרשם אלא אף הדין יתהפך לרחמים.  
ויובן בזה נמי סוף הפסוק כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה, דקשה דאין 
זו משורת הדין ליתן לחוטא עונש כפול מן הראוי לו, דהלא צדיק הוא וצדיק 
דינו. וי"ל דאם היה אומר כפלים על כל חטאתיה אז היה נשמע שנותן לה 
עונש יותר מהראוי לה והיה נראה היפך שורת הדין, אבל השתא דקאמר בכל 
חטאתיה משמע שמחמת חטאתיה לקחה כפלים, דהיינו שאף מדת הרחמים 

נהפכה למדת הדין שהרשעים מפכים מדת הרחמים למדת הדין.
חטאתיה  בכל  כפלים  ה'  מיד  לקחה  כי  נמי  וזהו  הדרוש:  בהמשך  עוד 
שנידונה שתי פעמים בתרי רובי,  וכנגד זה אמר נחמו נחמו, כלומר שבין 
הרוב הראשון ובין הרוב השני הסכימו לנחמה, והואיל שנידונה על פי סברת 

כל הסנהדרין של מעלה הגם שהיו חלוקים בדיעותם.
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וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.
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הוצאת הגליון והלימוד בכולל בליל שישי ט"ו באב

לע"נ הרה"ח ר' שלמה בן הרה"ח שבתי יהודה ז"ל
נלב"ע ט"ו מנחם אב תשמ"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש ע"י בתו קרינדל ריסה בת רחל
יעזור השי"ת שזכות רבינו והבטחותיו יעמוד לה

שתזכה לזיווג הגון בקרוב לבנות בית נאמן בישראל 
לראות דורות ישרים מבורכים מתוך שמחה והרחבת הדעת

בקול רינה וישועה נשגר ברכותינו קדם ידידינו הנעלה איש אשר רוח בו 

הרה"ג ר' שלמה נאדל שליט"א
מג"ש בכולל זרע שמשון ולכל משפחתו הנכבדה הי"ו

לרגל שמחת אירוסי בתו שתחי'
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם שיעלה הזיווג יפה לבנות בית נאמן

מתוך שמחה עושר וכבוד

שיעור 'זכרון ראובן יוסף' ע"ש הר"ר ראובן יוסף 
ב"ר אלכסנדר זושא ז"ל

נלב"ע כ"ה אדר ב' ולא השאיר אחריו זש"ק

הננו להודיע כי במסגרת הלימוד בכולל 'זרע שמשון' 
בספר  שיעור  שישי  ליל  בכל  מתקיים  בירושלים, 
המסוגל זרע שמשון בביהמ"ד 'הר צבי' )בקומת העזרת 
נשים, הכניסה מהצד של הגשר( ברחוב צפניה פינת רחוב 

מלאכי בשעה 8:00 בערב

בברכת התורה

האיגוד העולמי להפצת 
תורת הזרע שמשון


