
האיך הביא אהרן עגל לחטאת לכפר על עון העגל הלא אין קטיגור 
נעשה סניגור

'ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני ה' )ט ב(: 
ברש"י להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה. צריך באור מה שנקט 
הלשון 'להודיע', דלכאורה היה צריך לכתוב בקיצור ובפשיטות 'עגל, לכפר על מעשה העגל'. 

ועוד קשה מפני מה אהרן הביא עגל לחטאת ואילו ישראל הביאו עגל לקרבן עולה.

נכנס להקטיר קטורת בקודש  גדול  כו.( שאין כהן  )ר"ה  ויש לבאר עפ"י מה שהובא בגמרא 
הקדשים עם בגדי זהב, כי אין קטיגור נעשה סניגור ומעורר קטרוג, שעל ידי שנכנס בבגדי זהב 
מזכיר את העגל שנעשה מזהב. ואם כן קשה היאך אהרן הקריב עגל לחטאתו הרי בכך מעורר 

קטרוג מעון העגל. 

אכן אדרבה מכאן דייקא שאהרן נצטווה להביא עגל לחטאת ישנו את הראיה הגדולה ביותר 
שאהרן לא חטא ומה שעשה היה רק כמו גרמא בעלמא ושגגה ואונס, כי אם היה חוטא בעגל 
הרי זה היה קטיגור ולא יכול להיעשות סניגור ולא היה יכול להקריב את העגל כפי שמצינו 

בגמרא )ר"ה כו.( שהוזכר לעיל.  

ועפי"ז מובן מדוע רש"י לא כתב בסתמא שיביא עגל לכפר על מעשה העגל, כי אם היה כותב 
כך, היה נשמע שכל הטעם שהביא אהרן את העגל היה בשביל לכפר על עצמו במה שחטא, 
והלא זה אינו, שהרי לא חטא אהרן בעגל, ומשום כן בדוקא דקדק רש"י וכתב להודיע שמכפר 
שהיה  להם  שנראה  לאחרים  להודיע  בשביל  עגל  להביא  לאהרן  הקב"ה  שציוה  והיינו  וכו', 
במעשי אהרן חטא, שאף הם ידעו נאמנה שלא היה כאן חטא. ועפ"י כל הנ"ל מתבאר נמי היטב 
מדוע אהרן נצטווה להביא את העגל לחטאת ואילו ישראל הביאו עולה, והיינו משום שאצל 
אהרן שלא חטא ליכא חשש שהקטיגור יהיה סניגור ]שאצלו אין זה קטיגור[ אמנם בני ישראל 

לא היו יכולים להביא את העגל לעולה מפני שחטאו ואין קטיגור נעשה סניגור.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א ד"ה פסוק(

מפני מה נבחר אהרן לכהונה גדולה
'ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת ֹעָלֶתָך ְוַכֵּפר ַּבַעְדָך ּוְבַעד 
ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' )ט ז(: ברש"י מלמד שהיה אהרן 

בוש, אמר לו משה למה אתה בוש, לכך נבחרת. וקשה מהו דקדוק הלשון לכך נבחרת.

ויש לבאר, דהנה נראה לומר הטעם שאהרן עשה את העגל, כי ידע שבני ישראל יש בלבם 
מחשבת עבודה זרה, ובאם תישאר המחשבה בלבם לא יעשו תשובה כראוי בחשבם שחטא 
ההרהור אינו נחשב כל כך לחטא. ברם, לאחר שיעשו את העגל ויוציאו מחשבתם לפועל, ידע 
אהרן שבודאי יעשו תשובה ויתחרטו. ואם כן בכך שעשה את העגל גרם להם לעשות תשובה 
כראוי ולהתבייש מחטאם ועל ידי כך ימחלו להם עונותיהם, כי אמרו חז"ל כל העושה עבירה 

ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיו. 

נראה  ובכך  העגל  במעשה  מתבייש  הנך  מדוע   – בוש'  אתה  'למה  משה  לו  שאמר  מה   וזה 
ולשוב  להתבייש  להם  גרמת  אתה  אדרבה  הלא  העגל,  את  להם  כשנתת  חטא  עשית  שאכן 
לקונם, ודייקא 'לכך נבחרת', היינו שדוקא מפני מעשה זה זכית שנבחרת, מפני שכוונתך הייתה 
לטובה ולשם שמים שעשית להם את העגל כדי שיעשו תשובה שלימה ואכן בכך גרמת להם 
להתבייש ולעשות תשובה כראוי והבאת עליהם כפרה, והיות שמשלם הקב"ה מדה כנגד מדה 

ראוי שאתה תהיה הכהן גדול ותמשיך לעולם לכפר על עונותיהם בכך שתקריב קרבניהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א ד"ה ועוד(

ברכה על רעות ויסורין הבאים מאת ה'
להלן יובא קטע מתוך מה שרבנו מבאר בהרחבה שכל הרעות הבאות עלינו הם טובה עבורינו, 
ובבוא הישועה צריכים אנו להודות אף על הצער והצרה, ואחר שמברר רבנו ענין זה ממשיך 
ואם תאמר אם כן שכל הרעות הבאות עלינו הם לטוב לנו, למה מברכין על  וז"ל:  ומקשה 
הרעה דיין האמת, היה לנו לברך אף על הרע הטוב והמטיב, וכפשט משמעות לשון המשנה 

פ"ט דברכות )ברכות נד.( חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.

וי"ל דאם היה מברך על הרעה הטוב והמטיב היה נראה כמי שאומר שלפי חטאיו הוא צריך 
וראוי לעונש יותר, ומצינו בגמרא )ברכות יט.( בענין ברכה של אבלות דלא יאמר האדם הרבה 
חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף משום דהוי פותח פיו לשטן שיכול לגרום להוסיף 
לו היזק משום כן עיי"ש, ולכך תקנו לברך דיין האמת דמשמע שמה שבא עליו היה בדין אמת, 

שכך היה חייב לפי עוונותיו וכבר נגמר דינו ולא יוסיף עוד.

על  לברך  אדם  שחייב  המשנה  כוונת  שמבארת  )שם(  הגמרא  דברי  את  ולבאר  להוסיף  ויש 
הרעה כשם שמברך על הטובה, שהכוונה שהן דבר טוב והן דבר רע יקבל בשמחה. רבה בר 
בר חנה בשם ר"י יליף לה מקרא )תהלים נו יא( 'בה' אהלל דבר באלוקים אהלל דבר', ר' אבהו 
יליף לה מקרא )תהלים קא א( 'חסד ומשפט אשירה', ר' תנחום יליף לה מקרא )תהלים קטז יג( 
'כוס ישועות אשא וגו' צרה ויגון אמצא, רבנן אמרי מקרא )איוב א כא( ה' נתן וה' לקח יהי שם 
מבורך. )גירסת רבינו בשמותיהם עפ"י ילקוט איוב רמז תתצ"ג(. ויש לבאר במה נחלקו כל הני 

אמראי ומפני מה צריכים לכל הני פסוקים.

וי"ל דאכן אינם חולקים כלל, אלא דנמצאו בעולם ארבע מקרים רעים וצרות שבאים על האדם 
וכל אחד מביא פסוק על מין צער אחר ללמוד שגם בזה צריכים להודות. א. אדם שהיה בגדולה 
'בה' אהלל דבר  זה אמר הכתוב  וכנגד  גדול,  לו מכך צער  ויש  וירד מגדולתו  וקרוב למלכות 
באלוקים אהלל דבר',  דבר הוי לשון מלכות וכמו שמצינו בכמה מקומות )הושע א א, שמואל 
א ז טז, אסתר א יב( ב. מי שהיה עשיר ובא לידי עניות, כנגד זה אמר 'חסד ומשפט אשירה', 
כי החסד מרמז על העושר, והמשפט מרמז על העניות, כמו שמצינו במדרש )ב"ר לג א(. ג. מי 
שמצטער ביסורין, וכנגד זה אמר 'כוס ישועות אשא צרה ויגון אמצא'. ד. מי שמת לו איזה קרוב 
וכנגד זה אמר 'ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך'. נמצא שלא נחלקו כלל, אלא רצו להודיע 

שבכל מיני צער וקושי צריכים להודות להשי"ת וכל אמורא נקט אופן אחד ולא פליגי.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

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 165זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת שמיני תשע"ז

אמרות שמשון

מעות יזכור לטובת נשמת המחבר
בתרומה קבועה או חד פעמית

הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 
קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות

ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-
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גודל עונש אכילת שקצים משום דהוה דבר המאוס
כל מצוה שטרחה מרובה לפום צערא אגרא, והשקצים דמאיסי אין טורח לשמור המצוה כמו ריבית ומשקלות 

שאדם מתאוה להן, אמנם אם לא ישמרו אותם יהיה להם עונש כפול משום דמאיסי. )זרע שמשון וארא 

אות י(

השרצים הם כוחות הטומאה וכת דיליה 
השרצים נמי הם נגד הערב רב שקבל משה, שעשו העגל והחזירו היצה"ר למקומו לאחר שכבר קבלו התורה 

חירות ממלאך המות מיצה"ר ומשעבוד מלכיות, כמו שכתב הש"ך, וזה לכם הטמא הוא סמא"ל והשמונה 

שרצים הם ח' כחותיו, והוא סוד מה שאמרו ז"ל )ברכות ד:( מלאך המות בשמונה. וכן איתא במדרש )ויק"ר 

יג ה( זאת החיה וכו' שכל אלו נגד האומות ונגד הגלויות שגלו ישראל, את הגמל זו בבל וכו'.

 )זרע שמשון תצוה אות א(

איסור אכילת שקצים מבדיל בין ישראל לעמים
הוא מחמת ששומרים  גופייהן, אלא שבישראל  זה דחביל  בענין  ונכרים הם שוים  נמצינו למדים שישראל 

יאכלו  לא  אם  שהנכרים  לאומות,  ישראל  בין  גדול  הפרש  וזהו  השקצים,  אכילת  מחמת  ובאומות  התורה, 

שקצים לא חביל גופייהו, ואף אם יאכלום אינו בודאי שחביל גופיהו, דהא סלקא בתיקו, אמנם ישראל כולם 

שוים, שבודאי חביל גופייהו מחמת התורה והמצות, אבל אם גם ישראל יאכלו השקצים אף שחביל גופייהו 

לא יהיה ההבדל וההפרש, שהרי יאמרו דחביל גופייהו מחמת השקצים ושפיר קאמר העיון יעקב שאיסור 

השקצים והרמשים הוא כדי להיות היכר והבדלה בין ישראל לעמים, משום הכי סמך הכתוב פרשת אשה 

כי תזריע לאיסור השקצים. וזהו נמי הטעם שנקראו דוקא זרע אמת, וכתיב כלה זרע אמת, לפי שכל ההפרש 

בא מחמת שכל ישראל דאיגי במצות, דהיינו מחמת התורה שהיא אמת. 

)זרע שמשון שמיני אות ח(

לעתיד לבא לא יאסר אכילת השרצים 
את  קל"ט( כשהעלה שאול  רמז  )שמואל  בילקוט  כדאיתא  עולם שקר,  שנקרא  לפי  נאסרו  בעוה"ז  ודוקא 

שמואל בבעלת אוב כד הוינא גבך הוינא קאים בעלמא דשקרא וכו' ברם השתא אנא קאים בעלמא דקושטא 

וכו', ובעולם הזה נאסרו לפי שהאומות הם תחת השרים והיינו עלמא דשקרא, ומשום הכי צריך להבדיל בין 

ישראל לעמים, אבל לעוה"ב שיהיו כולם תחת ממשלת הקב"ה יהיו מותרים השקצים שאין צריך עוד שום 

הבדל, ולכן נקראו ישראל זרע אמת לפי שהם תחת ממשלת הקב"ה, דכתיב )ישעיה י י( וה' אלהים אמת. 

)זרע שמשון שמיני אות ח(

אף הגויים יודעים שמאכלם מזיק לכן נתנו לאסתר להמנע מאכילתם
ועל מה שהאכילה מאכל יהודי קשה והא עדיין לא ידע בה שהיא יהודית, ועוד דאדרבא מזה היה לו להכיר 

שהואיל שמאכל הנכרים הם מזיקים לגוף, כגון השקצים והדם ובשר בחלב וכדומה,  וי"ל  שהיא יהודית. 

משום הכי היתה אומרת כי לבריאות גופה לא היתה רוצה לאכול כי אם מאכל יהודי, וזהו שדייק קרא לומר 

וישנה ואת נערותיה לטוב, מה ששנה מאכלה ממאכל הנכרים לא נתכוון אלא לטובתה דהיינו לבריאות גופה. 

)זרע שמשון אסתר אות י"א(

גבורת שמשון סיפורי ישועה
מספר הרב י.ב. שמתעסק בהפצת ספר זרע שמשון: בתחילת 

חודש ניסן התקשר אלי אברך וכבר מתחילת דיבורו היה ניכר 

בקולו ההתרגשות הגדולה שאופפת אותו. הבנתי שעוד ישועה 

באה לעולם בכוחו של אותו צדיק.

פתח ואמר לי: לפני כשנה קראתי את מאמרו וסיפורו של הרב 

נחמן זלצר בספרו רגעים על דבר ספר 'זרע שמשון' והישועות 

הגדולות שזוכים הלומדים וההוגים בדבריו הנחמדים והמתוקים 

מדבש ונופת צופים, התרגשתי מאד וקניתי את הספר, ואכן כבר 

זכיתי לראות כמה דברים מופלאים מאד.

ובהיות שאמונת צדיקים פיעמה בי, אמרתי לאחד מבני משפחתי 

שזה לו ארבע שנים מנישואיו ועדיין לא זכה להיפקד בזש"ק, 

שהנני ממליץ לו מאד לקנות את הספר ולעשות בו קביעות, כי 

כשרואים אחד קדוש מדבר ומבטיח ישועות, בודאי לא בחינם 

אמר את דבריו, וברור שיש לו יכולת לספק הבטחתו, ולכך אין 

ספק שדבר מדבריו לא ישוב ריקם. הלה שמע לעצתי, ותיכף 

ומיד קנה את הספר והתחיל ללמוד בו ולעשות קביעות, וב"ה 

בשבוע הזה שעדיין לא עברה שנה מתחילת לימודו, נתבשרנו 

שנולד לו בן זכר.
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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

ארה"ב - הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק - הרב ישראל זילברברג 05271-66450

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

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

מרדכי בן מרים שנדיל
שיזכה לרוב ברכה והצלחה

'בתים מלאים כל טוב 
גם עושר גם כבוד'

הודעה
השיעור בבית מדרש הר צבי בירושלים
)בקומת העזרת נשים הכניסה מהצד של הגשר(

מתקיים בכל ליל שישי בשעה 8:00 בערב
כיבוד קל במקום

שמעו ותחי נפשכם

פניני שמשון ענייני איסור אכילת שקצים 

מדת שבת הוא האמת
ומטעם זה ניתן לשומרי שבת נחלת יעקב דוקא כדכתיב )ישעיה נ"ח י"ג( אם תשיב משבת וכו' אז תתענג על ה' והאכלתיך נחלת יעקב אביך', לפי 
שמדת השבת הוא אמת כי כן חתם הפסוק כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בר'א אלקי'ם לעשו'ת, סופי תיבות אמת, ועוד שהשבת הוא רמז ליום 

שכלו שבת שהוא אמת.

וזהו הטעם דאמרינן בפרק ד' דדמאי )משנה א( דאימת שבת על עמי הארצות, שמתייראים לעבור עבירה ולשקר בשבת יותר מבחול ועיי"ש בפירוש 
הרע"ב, וקשה דהא עינינו הרואות שעושים כמה עבירות אחרות בשבת, ועוד כי אין עם הארץ חסיד. אלא לפי שמדתו של שבת הוא האמת כמו 

שאמרנו, משום הכי זכות השבת מגין עליהם שיזהרו בדבר זה דוקא שבו תלוי כל סוד השבת. )אות ח(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד 

לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל 

הענינים


