
משה רצה לבטל את יצר הרע של עבודה זרה
ֵעֶבר  ר בְּ ָרה נָּא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאשֶׁ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר וגו' ֶאְעבְּ ן ֶאל ה' בָּ ָוֶאְתַחנַּ

ָבנוֹן' )ג כג- כה(: במדרש )ילקוט שמעוני רמז תתיב( ואתחנן  ן ָהָהר ַהּטוֹב ַהזֶּה ְוַהלְּ ַהיְַּרדֵּ

אל ה', למה ואתחנן, כדי ליכנס לארץ. ואין מובן מה בא המדרש ללמד בדרשא זו.

ר' שמלאי מפני מה נתאוה משה ליכנס  יד.( דרש  )סוטה  ויש לבאר דהנה מצינו בגמרא 

לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא אמר משה יש כמה מצות תלויות בארץ וכו' אכנס 

וכו' מעלה אני עליך  וכו', אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא ליטול שכר  אני לארץ 

כאילו קיימתם. ויש לתמוה איך יתכן שמשה רבינו ע"ה ירצה לעבוד על מנת לקבל פרס, 

פי  על  ואף  פרס.  לקבל  מנת  על  עובד  אינו  טוב  לב  לו  יש  אם  הדיוט שבישראל  ואפילו 

שתירץ מהרש"א שמתחילה קודם שיכנס היה לו מחשבה זו לקבל פרס, אבל אם היה נכנס 

היה עובד שלא על מנת לקבל פרס, במחילה מכבודו אין אלו אלא דברי נביאות, ועדיין 

אין אנו יודעים הטעם למה נתאוה משה ליכנס לארץ ישראל, ולמה הרבה כל כך בתפלה.

)ערכין לב:( שעזרא  )אופן ד( עפ"י מה שאמרו בגמרא  זו תירץ המגלה עמוקות  וקושיה 

התפלל לבטל יצרא דעבודה זרה ובטלי וכו', ומקשה הגמרא, בשלמא משה לא בעא רחמי 

דלא הוה ליה זכותא דארץ ישראל, אלא יהושע אמאי לא בעא רחמי עיי"ש. ומדברי הגמרא 

יש ללמוד שבארץ ישראל יש כח מיוחד לבטל יצרא דעבודה זרה, ומסתמא משה אם היה 

נכנס לארץ ישראל היה מבטלה כמו שעשה עזרא. 

וי"ל, שהיה משה רוצה ליכנס לארץ ישראל כדי להעביר היצר דעבודה זרה ולתקן העולם 

כמו שעשה עזרא, וזהו מה שאמר ואתחנן אל ה' בעת ההיא, היינו שהתפלל משה שרוצה 

לעשות כבר עתה את מה שעתיד עזרא לעשות בעת ההוא, שתיקן עזרא את העולם, וזה מה 

שהמשיך לומר 'אעברה נא', שהרמב"ם בהקדמתו לספר היד החזקה מנה נ"א איסורין בענין 

עבודה זרה עיי"ש, וכל אלו היה רוצה משה להעבירן, וזה כוונת מה שאמר 'אעברה נ"א', 

היינו אני רוצה להעביר את העבודה זרה שיש בה נ"א איסורין. ועוד מלת אעבר"ה גימטריא 

עזר"א, והיינו שרוצה לבטל יצרא דעבודה זרה כפי שעזרא עשה.

והיה  הנ"ל,  שמלאי  ר'  מדברי  להוציא  שבא  המדרש  דברי  כוונת  עומק  היטב  יובן  ובזה 

קשה למדרש למה הפציר משה כל כך בתפלה, ולמה נתאוה ליכנס לארץ, וכי לקבל שכר 

המצות הוא צריך, זה לא יתכן שיעבוד משה את ה' על מנת לקבל פרס. ותירץ המדרש 'כדי 

שיכנס לארץ', שלא היתה מחשבתו אלא ליכנס לארץ, שכשיהיה לו זכות ארץ ישראל יוכל 

להתפלל על היצר הרע דעבודה זרה ויבטלנו, ואף אם היה מת מיד בלי ליהנות מפרי הארץ, 

או בלי לעשות שום מצוה אחרת היה די לו בכך לתיקון העולם.

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ג(

הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים
ר ֵאַלי עוֹד  בֵּ ַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתוֶֹסף דַּ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא שָׁ ר ה' בִּ ְתַעבֵּ 'ַויִּ

סד.(  )יבמות  בגמרא  דאי'  הזה',  'בדבר  לומר  שדקדק  לפרש  יש  כז(:  )ג  ַהזֶּה'  ָבר  דָּ בַּ

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 סוף אות א(

ע"י אש התורה מרחיקין את היצר הרע
ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני  ר ָראּו ֵעיֶניָך וגו' ְוהוַֹדְעתָּ ָבִרים ֲאשֶׁ ח ֶאת ַהדְּ כַּ שְׁ ן תִּ ֶמר ְלָך וגו' פֶּ 'ַרק ִהשָּׁ

ְוֶאת  וגו'  אִֹתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון  ר  ֲאשֶׁ וגו'  חֵֹרב  בְּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ִלְפֵני  ָעַמְדתָּ  ר  ֲאשֶׁ יוֹם  ָבֶניָך 

ֵאׁש' )ד, ט - יב(: יש לדקדק  ַחת ָהָהר ְוָהָהר ּבֵֹער בָּ ַעְמדּון תַּ ְקְרבּון ַותַּ דּון ַותִּ ֵניֶהם ְיַלמֵּ בְּ

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

 ויש לפרש דידוע )זוה"ק ח"א לה:( דהיצר הרע הוא נחש ונקרא נחש. והנחש טבעו להתרחק 

מן ההבל )כמ"ש ברמב"ם פי"א מהלכות רוצח הלכה ח( שזוחלי עפר מתייראין מן ההבל, 

כשהיו  אף  מהם  לשתות  ומותר  גילוי,  דין  בהם  אין  מהן  עולה  שהבל  מים  או  ביין  ולכך 

מגולים.

ולפי"ז י"ל דמשום כן ניתנה התורה באש, כדי לתקוע בלבנו יראה שלימה, שהתורה היא 

אש, וע"י האש של התורה מרחיקים את היצה"ר שטבעו שטבעו לברוח מן האש. וזה מה 

שאמר הכתוב אשר ילמדון ליראה אותי, ואת בניהם ילמדון, היינו שכשיראו שניתנה התורה 

באש, ילמדו מכך שכשיעסקו בתורה יהיו ניצולים מהיצר הרע, ואת זה ילמדו את בניהם, 

בניהם שלא שמעו את  ]והיינו שילמדו את  אלו שלא שמעו את קולו של הקב"ה בסיני. 

בסגולת  רק  מהיצר  להינצל  אפשר  שאי  בניהם  יאמרו  ושלא  הקב"ה,  מפי  בסיני  התורה 

שמיעת קולו של הקב"ה, וכפי שמצינו שזכו בסיני שע"י שמיעת קולו של הקב"ה נעקר 

יצר הרע מלבם, לכך אמר להם שיש להם ללמוד ממה שנתן התורה באש, שסגולת התורה 

להבריח את היצר הרע[.

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

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 179זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ואתחנן - נחמו תשע"ז

אמרות שמשון

בפרשת מטות מסעי בתחילת שיעור 'זכרון ראובן יוסף' שבספר זרע שמשון אשר 

מתקיים כל ליל שישי בביהמ"ד הר צבי בירושלים, סיפר המג"ש הנפלא הרב אברהם 

מרדכי זילברברג שליט"א: ניגש אלי הרב ש.כ. וסח בפני בהתרגשות, היות ואתה 

מוסר שיעור בספר המסוגל 'זרע שמשון', אני רוצה לשתף אותך במה שבדידי הוי 

עובדא בכדי שתזכה את הרבים ותפרסם סיפור זה ברבים, אחד מבני משפחתינו 

הגיע לגיל מבוגר מאד ועדיין לא זכה להשתדך, הדבר גרם צער לכל המשפחה. 

החלטנו שני גיסים לקבל על עצמנו ללמוד בקביעות בספר 'זרע שמשון', והנה זה 

פלא לאחר שלושה שבועות זכה גיסינו לבוא בברית האירוסין.

וכך היה מעשה, שידוך שהיה תקוע למעלה משנה ולא הצליח לבוא לידי גמר, עלה 

וירד, שדכנים ניסו מכאן ומשם, ולא התקדם לשום כיון, ואף שאכן ההצעה עדיין 

לא נדחתה לגמרי, כל הנוגעים בדבר שהשתדלו בזה כבר התייאשו מרעיון שידוך 

כל  נפלו  כאילו  נראה  היה  זרע שמשון,  ללמוד בספר  זה. לפתע לאחר שהתחלנו 

החומות שהפריעו לשידוך להתקדם, ומבלי שום הסבר שהיה נראה לעין, התבטלו 

כל הדברים שמנעו את קיום השידוך, ובא לידי גמר לשמחת שני הצדדים.

הרב ש.כ. סיים את דבריו ואמר לי: אני יודע שאתה לא מבין אותי, אבל כמי שמכיר 

את הסיפור מקרוב, אני יכול לומר שזה פשוט נס!!! 

גבורת שמשון סיפורי ישועה

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג 

הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים

'קול זרע שמשון'
שיעורים בספר המסוגל  'זרע שמשון' 

בשלושה שפות

02-80-80-600
שמעו ותחי נפשכם



כשישראל בגלות יש חילול ה' 

בגמרא )שבת פט:( לעתיד לבוא יאמר הקב"ה 

לאברהם בניך חטאו, אמר לפניו, רבש"ע ימחו 

על קדושת שמך וכו' וכן יעקב אומר ימחו על 

קדושת שמך עיי"ש. ויש לדקדק  למה האריכו  

לומר ימחו על קדושת שמך, הלא די להם לומר 

תמחה אותם. וי"ל שרצו לרמוז לו הלא כוונתך 

יראתך  תתמעט  שלא  כדי  לגאלם  שלא  היא 

לפניהם, ואם האמת הוא כך שבאריכת הגלות 

יתקדש שמך אנו מודים לך וימחו ישראל על 

קדושת שמך, אבל האמת היא להיפך כדכתיב 

)יחזקאל לו כב כד( לא למענכם אני עושה וכו' 

כי אם לשם קדשי וכו' וקדשתי את שמי הגדול 

המחולל בגויים וכו' ולקחתי אתכם וכו', אם כן 

אדרבא כשישראל הם בגלות יש חילול שמך, 

ממהר  אתה  הגאולה  ממהר  שאתה  עוד  וכל 

קדושת שמך.     

)פרשת מסעי אות ו(

מאליהו  עירבון  יעקב  לקח  מדוע 
דוקא את האות וא"ו

כו  )ויקרא  יעקוב  בריתי  את  וזכרתי  פסוק 

מב(, פירש רש"י בחמשה מקומות נכתב מלא 

שיעקב  לפי  מקומות,  בחמשה  חסר  ואליהו 

נטל אות אחת משמו של אליהו עירבון שיבא 

ויבשר גאולת בניו עכ"ל. וצריך עיון מהו הענין 

הזה של נטילת אות זו. וי"ל שיעקב לקח הוא"ו 

ימי  שבחמשה  לרמוז  פעמים  חמשה  מאליה 

השבוע יכול לבוא, אבל לא ביום שישי וביום 

שבת קודש כדאמרינן בפרק ד' דעירובין )מג:(.   

 )פרשת בחקותי אות ד( 

הוא  אנכי  אנכי  הפסוק  בכפילות 
מנחמכם     

על כפל מלת אנכי, יש לומר דאיתא במדרשים 

תקעז(  רמז  זכריה  שמעוני  ילקוט  )עיין 

שגאולות הראשונות על ידי שהיו ביד בני אדם, 

גאולה  אבל  שעבוד,  אחריהן  היה  הכי  משום 

עוד  יהיה  ולא  הקב"ה  ביד  תהיה  האחרונה 

שעבוד אחריה עכ"ל. והנה בגאולת מצרים אף 

על פי שנתקיים דן אנכי במכת בכורות דכתיב 

בה )שמות יב יב( ועברתי, אני ולא מלאך אני 

היה  הגאולה  רוב  מקום  מכל  וכו',  שליח  ולא 

על ידי משה ואהרן, אמנם לעתיד לבוא יהיה 

הכל ביד הקב"ה, ולכן כתיב שני פעמים אנכי. 

]והיינו שלא יהיה בשליחותו, אלא יהיה על ידו 

בעצמו[

עוד בדרך אחר שידוע שגאולת מצרים היתה 

)ישעיה  כתיב  לבוא  לעתיד  אמנם  בחפזון, 

והיינו ששם  וכו',  לא בחפזון תצאו  כי  יב(  נב 

משוקעים  שהיו  לפי  בחפזון  להגאל  הוצרכו 

והוצרך  נטהרו,  ולא  ובגילולים  בטומאות 

המזיקים  שיברחו  כדי  גדול  אור  להם  להאיר 

תזרח  כב(  קד  )תהלים  כדכתיב  והמקטרגים, 

השמש יאספון, ואחר יום טוב הראשון שכבר 

יצאו, נגנז אותו האור וחזרה הטומאה למקומה 

חיים  עץ  )פרי  זצוק"ל  האר"י  מכתבי  כנודע 

לעתיד  הכי  ומשום  פ"ב(  המצות  חג  שער 

שתהיה גאולת עולם תהיה כמו שחר שהולך 

ויקיים  לגמרי,  שיטהרו  עד  מעט  מעט  ומאיר 

עולם,  לאור  ה'  לך  והיה  יט(  ס  )ישעיה  בהם 

כתב  הכי  משום  ויתרבה,  ילך  שהאור  והואיל 

שתי פעמים אנכי.                                                     

        )פרשת שופטים אות ח(

מידת  נחמו  הרחמים  מידת  נחמו 
הדין  

נחמו  יש לתרץ הכפל של  נמי בדרך אחר  אי 

)קול  גלאנטי  הרב  שכתב  במה  עמי,  נחמו 

בוכים קינת סתרים על איכה) על פסוק )איכה 

ה( הביטה וראה את חרפתנו וז"ל, לא מיבעיא 

שאין לנו כח להפוך הדין לרחמים אלא אפילו 

יתהפכו  קט  שבמעט  לדין  שנהפכו  הרחמים 

לשרשם אפילו זה אין בנו כח, וכי יש לך חרפה 

לנחמה  בא  הנביא  ומעתה  עכ"ל.  מזו  גדולה 

יחזרו  שהרחמים  די  לא  כלומר  כפול  בלשון 

לשרשם אלא אף הדין יתהפך לרחמים.          

       )פרשת מסעי אות ט(

לעתיד לבוא ע"י אור גדול שיתגלה 
ידחו כל המזיקים

המזיקים  מחמת  באה  הטומאה  עיקר  כל 

אור  וכשמתגלה  דבר,  באותו  שם  השולטים 

הזה  ואור  כנודע,  המזיקים  כל  נדחים  העליון 

הכי  בלאו  אפשר  כשאי  אלא  מתגלה  אינו 

יהיה  כן  ומעתה  דוקא,  הראוי  בזמן  דהיינו 

פי  על  אף  הגאולה  זמן  שכשיבא  לעתיד, 

כל  וידחה  העליון  נועם  יתגלה  טמאים  שאנו 

המזיקים ויגאלנו וישיב לבנו לעבודתו.

)מגילת קינות אות ה(
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    )ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(

אבות שמשון
רבי שמעון בן אלעזר אומר, 

אל תרצה את חברך בשעת כעסו )פרק ד משנה כב(
ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים, שאנו לומדים אותו בפרק קמא דברכות 

)ז.( מדכתיב )שמות לג יד( פני ילכו והניחותי לך, שאין מרצין לו לאדם בשעת 

כעסו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן עד שיעברו פנים של זעם. 

ומהו המוסר שחידש לנו התנא.

מי  בשביל  מרצים  כשאחרים  דמיירי  אומר  הייתי  דברכות  דההיא  לומר,  ויש 

שחטא, שאין להם לרצות הכועס בשעת כעסו, כמו משה שהיה מרצה להקדוש 

ברוך הוא בשביל ישראל. והטעם הוא, כדי שלא יאמרו עליו שהוא קשה לרצות, 

וכההיא דפרק ז' דחולין אל יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו 

ויודע בו שאינו מקבל. עכ"ל. אבל אם החוטא  סועד, ולא ירבה לו בתקרובת 

שכשיראה  משובח,  זה  הרי  הקודם  כל  אדרבא  הכועס,  לרצות  ירצה  עצמו 

הכועס שזה שב מזדונו ומתחרט, ישוב אפו ממנו וימחול לו ותעבור חמתו.

משום הכי הוצרך התנא להשמיענו שגם בנדון זה אין לו לרצותו בשעת כעסו, 

כלומר אין הכי נמי שיש לו להתחרט תכף ומיד עם הכועס עליו, כדי שבין כך 

ובין כך לא יעשה לו שום רע בכעסו, אבל אין לו להתאמץ ולבקש ממנו ריצוי 

גמור, ריצוי של אהבה כמו שהיה מתחלה, אלא לאחר שעברה שעת הכעס. ואף 

ההיא דברכות כך משמעה, שהרי משה היה רוצה שיחזור הקדוש ברוך הוא עם 

ישראל כבתחילה, דכתיב אם אין פניך הולכים וכו' ונפלינו אני ועמך, שכבר היה 

בטוח שלא ימיתם, כדכתיב וינחם ה' על הרעה וכו'.

ומה שדקדקו המפרשים מלת חבירך, שהיה לו לומר אל תרצה את האדם, לפי 

דרכנו שהחוטא עצמו הוא המרצה, לא שייך אלא דוקא בשני אנשים חבירים 

לילך לרצותו  לו  וריעים, שהרי אם החוטא הוא קטון מהכועס, פשיטא שאין 

תיכף ומיד, דהא קרא כתיב ואביה ירוק ירק וכו' הלא תכלם וכו'. וכן ר' חייא 

וכו'. אלא יש לו להרבות  כשידע שרבי נקיט ליה מלתא בהדיה נהג נזיפותא 

דין שילך הגדול ממנו לרצותו  אינו  ואם הכועס הוא קטן ממנו,  ריעים.  עליו 

ולהשתחות לו, אלא ודאי צריך לומר דמיירי דוקא בשוים ובחבירים.

)נכתב כלשון רבנו בספרו 'תולדות שמשון'(

הוצאת הגליון והפצתו והלימוד בכולל ליל שישי

לעילוי נשמת הנגיד המפואר מעוז ומגדול איש הצדקה 

והחסד מקים עולה של תורה ומגדולי תומכי התורה בימינו

הרה"ח ר' אברהם ב"ר נחום יואל הלפרן ז"ל

נשיא קרן השביעית

נלב"ע ש"ק ו' אב תשע"ז

מעשיו הכבירים ילווהו למנוחה נכונה 

תחת כנפי השכינה

ת.נ.צ.ב.ה.


