
ראוי לנדור רק לשם המיוחד בלבד
 'ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי' 
)כה ב( ברש"י לי לשמי. ויש להבין מה נתכוון להודיעם הלא כל המצוות צריך לעשותם לשם 

הקב"ה ומאי נשתנה מצוה זו שציוה בה מפורש על כך.

ויש לומר עפ"י מה דאיתא בגמרא )מנחות קי.( תניא אמר רבי שמעון בן עזאי בוא וראה מה 
כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא קל ולא אלקים אלא ה', שלא ליתן פתחון פה לבעל 
דין לחלוק. ופירש רש"י שלכך כתב בכולן ריח ניחוח לה', כדי שלא יאמרו חלילה שיש כמה 
רשיות ולכל אחד מביאים קרבן הראוי לו. וכן אמרו בגמרא )סנהדרין ס:( לפרש הפסוק )שמות 
כב יט( זבח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו, ריקן העבודות כולן לשם המיוחד. ומכל זה יש ללמוד 
שאין נודרים אלא לשם המיוחד. ולכך גם הכא אמר הכתוב ויקחו לי תרומה, לי לשמי, היינו 
שמי המיוחד, דרצה הכתוב לומר גם זאת התרומה שהם נודרים לא תהיה אלא לשם המיוחד 

בלבד וכמו שאמרו בגמרא מנחות הנ"ל.

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ה(

הטובות להעוסקים בתורה באים למי שמתמידים בה
במדרש )שמו"ר לג א( ויקחו לי תרומה הדא הוא דכתיב )משלי ג( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי 
אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. ויש להקשות מפני מה יש לחשוש שירצו לעזוב 

את התורה אחר שקיבלוה עד שהוצרך להזהירם על כך שלא יעזבו את התורה.

יעזבו את התורה לגמרי, שהרי קבלוה  נתכוון להזהירם על כך שלא  דודאי לא  לומר  ונראה 
מרצון ולא נתכוון להזהירם על כך, אלא שבא להשמיע לנו שאינו דומה שכר של מי שעושה 
יתמיד  שלא  מי  וכן  יום,  בכל  אותה  אותה  ומקיים  בה  למי שמתמיד  בשנה  אחת  פעם  מצוה 
בלימוד התורה לא יחדש כמו מי שתמיד עוסק בה. ומשום כן הזהיר ואמר תורתי אל תעזובו, 
היינו שלא יעזוב את התורה אפילו רגע אחד, כי אם יתרפו מהלימוד בה לא ימצאו את רוב 
הטובה שהבטיח הקב"ה להעוסקים בה. וזה כוונת המדרש כי לקח טוב נתתי לכם, היינו שע"י 
התורה אפשר לזכות לרוב טובה שנכלל בה, אולם כל זה רק בתנאי שתורתי אל תעזובו, היינו 
ידי כך לא תפסידו את  ועל  ותתמידו בה  לרגע אחד אלא תרדפו אחריה  שלא תעזבו אותה 

המקח שיש עם התורה. ]וזה מה שהדגיש לומר אל תעזבו את המקח[.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ג(  

ביאור נפלא מפני מה היה דאגתו של יעקב רק על הקרשים
'ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים' )כה ה(: ברש"י ומאין היה להם במדבר, פירש 
רבי תנחומא, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים 

למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים.

ויש לדקדק מדוע דאג יעקב דוקא לקרשים, ואי משום שלא היו מצויים במדבר, א"כ היה לו 
לדאוג גם שיביאו אבני שוהם ואבני מילואים, ואם תאמר שלא מצא ידו להביאם ולכך סמך 
שענני כבוד יורידום להם, א"כ גם את הקרשים יכולים לקבל בדרך זו, ומדוע היה צריך שיביאו 

אותם בני ישראל ממצרים.

ויש לתרץ עפ"י מה שמצינו במדרש )שמו"ר לה א( א"ר חנינא לא היה העולם ראוי להשתמש 
בארזים, ולא נבראו אלא בשביל המשכן והמקדש, שנאמר ישבעו עצי ה' ארזי לבנון. ולכך י"ל 

דהואיל שצפה יעקב אבינו שהארזים שיש בעולם לא נבראו אלא לצורך המשכן והמקדש, מן 
הדין היה להשתמש מאותם שיש בעולם שנבראו בשביל כך, ולא להשתמש באותם שיביאו 
ונטעם, כדי  ולכך הביא ארזים למצרים  נבראו,  ימצא שלחינם  כי אז  ענני הכבוד מן השמים 

שיהיה לישראל בצאתם ויקחו עמהם למדבר.

דרך  הקב"ה  למד  שיטים,  עצי  למה  ב(  לה  )שמו"ר  במדרש  דאיתא  מה  עפ"י  לתרץ  יש  עוד 
ארץ לדורות שאם יבקש אדם לבנות את ביתו מאילן עושה פירות, אומרים לו, ומה מלך מלכי 
המלכים הקב"ה שהכל שלו כשאמר לעשות המשכן אמר לא תביא אלא מאילן שאינו עושה 

פירות, אתם על אחת כמה וכמה.

ולימוד זה אפשר רק אם יש להם הרבה מיני אילנות ונטלו דוקא את הארזים, אזי שפיר יש 
בזה לימוד לדורות שמי שבונה בית יבנה רק מעצים שאינם עושים פירות, אך אם העננים היו 
מביאים להם עצים דרך נס, אין ללמוד כלל מזה, שהרי לא השחיתו שום אילן, ואדרבה הייתי 
אומר שיש סוד בדבר שצריך דוקא ארזים, אכן עתה שיעקב אבינו היה בארץ כנען שהיה שם 
כל מיני האילנות ובחר דוקא באלה, בא להודיע לבניו שילמדו דרך ארץ שאם יבנו בתים, יבנום 
היה  הכי  לאו  דאי  זה,  דבר  אותם  ללמד  יעקב  נתכוון  ובודאי  פירות,  עושים  באילנות שאינם 

ממתין וסומך שהעננים יביאו אותם כפי שהביאו את האבני שוהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ט(

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 159זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת תרומה תשע"ז

אמרות שמשון

עיקר גדול לנשמה לקיים את המצוות 
בשמחה וטוב לבב

'ועשית את נרותיה שבעה וגו' והאיר אל עבר פניה, שצריך להאיר 
הנשמה בתורה ומצות, דהיינו לעשותם בשמחה ובטוב לבב, דזהו 
ו( על פסוק כל  ו  עיקר גדול לנשמה, וכמו שכתב במדרש )קה"ר 
עמל האדם לפיהו, כל מה שמסגל אדם מעשים טובים אינם מספיקין 
להבל היוצא מפיו. וכנגד השבעים שנה שהם חיי האדם, אמר הכתוב 
ועשית את נרותיה שבעה והאיר על עבר פניה, שצריך להאירה כמו 
שהיא נותנת הארה לגופנו שמקיימו בחיים, ושלא לטמאה בעבירות 

]הנקראים חושך[ דכתיב )ישעיה יט כו( והיה במחשך מעשיהם'.

)זרע שמשון סוף אות יב(

לזכות
י.מ.ז. בן ה.מ

שיזכה לזיווג הגון בקרוב
לבנות בית נאמן בישראל
מתוך ברכה שמחה ונחת

ישי בן שולמית
שיזכה לזיווג הגון בקרוב
לבנות בית נאמן בישראל
מתוך ברכה שמחה ונחת

לזכות התורם
החפץ בעילום שמו

שיזכה לזיווג הגון בקרוב
לבנות בית נאמן בישראל

לזכות 

ל. בת ק. 
שתזכה לזיווג הגון בקרוב
לבנות בית נאמן בישראל



מפני מה הוצרך לנס של הבריח התיכון

פסוק )כו כח( והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, ברש"י פירש דמן 
פירש  צח:(  )שבת  בגמרא  בפירושו  אולם  עצמו.  בפני  כותל  כל  של  היינו  הקצה  אל  הקצה 
שנעשה נס שבריח אחד היה מבריח 
אל  הקצה  מן  הרוחות  שלש  בכל 
הקצה. וכ"כ בתרגום יונתן בן עוזיאל. 
היה  צורך  מה  חן  הלוית  והקשה 
ולמה לא נעשה בדרך טבע  זה,  לנס 

שיהיה בריח לכל כותל בפני עצמו.

היצר  את  לנצח  האופן  מהו 
הרע

מה  עפ"י  הענין  עומק  לבאר  ונראה 
דסתרי  גמרות  בב'  להתבונן  שיש 
)נב.(  סוכה  בגמרא  דהנה  אהדדי 
כתיב יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 
יכול  אין  עוזרו  הקב"ה  ואילמלי  יום 
מיוחד  אלוקי  סיוע  שיש  ומבואר  לו. 
שאינו  למי  ואף  מהיצה"ר  להינצל 
תלמיד חכם וירא חטא. ואילו בגמרא 
סוטה )כ.( אמרו הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. ומבואר שם שהכוונה לתלמיד חכם וירא 
חטא שבכך זוכה לינצל מהיצר הרע. ומבואר שאין סיוע אלוקי אלא תלוי בהשתדלות האדם 

בתורה ומצוות.

בתחילת הבריאה לא היה כח היצר חזק

והביאור נראה  עפ"י מה שכתב בספר כלי חמדה שיצר לב האדם שהיה בתחילת הבריאה קל 
להחלישו ולנצחו, משא"כ אח"כ נהיה יותר ויותר קשה. והראיה, שהרי הסם ליצר הוא התורה 
כמו שאמרו בגמרא )קידושין ל.( בראתי לו יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. ובתחילת הבריאה 

היה די בשבע מצוות להתגבר עליו, ועתה צריכים את כל התורה בשביל לנצח את היצה"ר.

זה אפשר לומר שאכן אין מחלוקת בין הגמרות אלא שהגמרא דסוכה דמשמע שתמיד  ולפי 
הקב"ה מסייע מבלי שום תנאי מצד האדם אלא די במעט התעוררות ורצון של האדם לנצחו, 
מדובר על תחילת הבריאה שאז במעט עזר אלוקי יכלו להתגבר עליו, מאחר שהיה קטן ולא היה 
כוחו חזק, ואילו דברי הגמרא בסוטה שמבואר שצריך האדם לעסוק בתורה ובמצוות הרבה כדי 
לנצחו, היינו על התקופות היותר מאוחרות שכבר יש ליצה"ר כח גדול ואז צריך שיהיה האדם 

מלא בתורה ויראת חטא.

והנה מצינו בחז"ל )שמו"ר מח ד( שדימו מלאכת המשכן לבריאת העולם. ולפי"ז י"ל שהבריח 
ומשל  דוגמא  זה  וסובבים אותו, הרי  התיכון שנתון בתוך הקרשים שהם החיצונית שעוטפים 
לנשמה האלוקית שבגוף האדם ולאור הפנימי והסיוע האלוקי הבא לאדם מלמעלה, שגם כן 

נתון ומסובב ע"י הגוף כמו שהבריח נתון בתוך הקרשים.

בנס זה נרמז להם שמעתה יהיה בקל לנצחו

ז(  יט  )ב"ר  במדרש  שאמרו  וכמו  הרע  היצר  של  כוחו  נחלש  המשכן  בניית  בעת  עתה  והנה 
נסתלקה  דורות  שבעה  שחטאו  כיון  היתה,  בתחתונים  שכינה  עיקר  העולם  בריאת  מתחילת 
לרקיע השביעי, עמדו שבעה צדיקים והשביעי הוא משה והורידה לארץ. וא"כ עתה במשכן חזר 
העולם לאיתנו הראשון ומסתמא גם היצר הרע נעשה חלוש כמו שהיה בעת הבריאה, וזה מה 
שרמז להם בזה הנס של הבריח התיכון הרומז לנשמה הפנימית שבגוף האדם ולסיוע האלוקי 
כנגד היצר וכנ"ל, שעתה היצר חלוש ובקל נוכל להכניעו, ובדוקא עשה להם נס זה לגלות את 
אוזנם כדי שיכינו לבם לעבוד את ה' ולא יתייראו מהיצר הרע הרוצה להפריע אותם ולמנעם 

מעבודתו יתברך.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
דסוטה  ההיא  פליגי  דלא  לומר  יש  האמת  ולפי 
עם ההיא דסוכה, שמתחילה שהיצה"ר לא היה לו 
כח גדול כל כך, היה די במעט התעוררות תחתון 
של הגוף ומיד היה הקב"ה מסייעו להצלו מרדת 
שחת, אבל אח"כ שיצה"ר יש לו כח גדול, על זמן 
זה נאמר הגיע לפרשת דרכים ניצול מכלם, שצריך 
שיגיע מעצמו לתכלית יראת החטא, ומשום הכי 
הקמת  בעת  יצה"ר  של  כחו  נחלש  שעתה  הואיל 
בנס  ישראל  של  אזנם  את  לגלות  רצה  המשכן, 
יתייראו  ולא  ה'  את  לעבוד  לבם  שיכינו  כדי  זה 

מיצה"ר.

)זרע שמשון אות י"ג(

קחו חלק קבוע בהדפסת 
והפצת הגליונות

וכל תורת המחבר הקדוש זי"ע

ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

 ארץ ישראל:   05271-66450
ארה"ב:   347-496-5657

 שיעור חדש בספר המסוגל
זרע שמשון

בבית המדרש שאץ לונדון
42 S’ KILDAS RD

ליל שישי בשעה 10:15
(טעימה קלה במקום)

לזכות הה''צ אשר רבים צריכין לו
שרה בן  בנימין   שמואל 

(קרויס) שליט''א
לרפו''ש בתושח''י

 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.
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ז' אדר
יום פטירת משה רבינו

בגמרא )מגילה יג:( הפיל פור הוא הגורל, תנא כיון שנפל הפור בחודש אדר 

שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה רבן, והוא לא ידע 

שבשבעה באדר מת משה ובשבעה אדר נולד משה וכדאי הוא יום הלידה 

שיכפר על המיתה. ויש לדקדק במאמר זה כמה דקדוקים. א. איך אפשר 

שיהיה המן יודע שמשה מת בשבעה באדר ולא יהיה יודע שנולד בשבעה 

באדר. ב. לכאורה היה די לומר ולא היה יודע שבשבעה באדר נולד משה, 

ומפני מה חזר לומר פעם ב' ולא היה יודע שבשבעה באדר מת. ג. מה היה 

כוונת המן וכי לא היה יודע שגדולים צדיקים במיתתם. ד. מפני מה שמח 

במיתתו של משה, הלא משה מת במדבר כדי שבני דורו יזכו לתחיה ואם כן 

מיתתו היתה לטובת ישראל.

ונראה לבאר שהמן היה סובר שגדול מאד זכותו של משה רבינו ע"ה וכמו 

דאיתא בגמרא )שבת נה.( אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם 

מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון, אמר להם מצוה קלה צויתיו ועבר 

עליה, והלא משה ואהרן קיימו כל התורה כולה ומתו, אמר להם מקרה אחד 

לצדיק  אחד  מקרה  שיהיה  יתכן  איך  אכן  להמן  והוקשה  ולרשע.  לצדיק 

שפירש  כמו  משה  של  המיתה  שטעם  בדעתו  הסיק  זה  ומכח  ולרשע. 

התרגום בפסוק זה )קהלת ט ב( הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע, 

כולא במזלא תליא מן שמיא עיי"ש. והיינו שיש מזל לישראל וגם אצלם הכל 

תלוי במזל. והבין המן הרשע שאכן משה רבינו מת מחמת המזל, ואם כן 

הרי זה סימן מובהק שבחודש זה נחלש מזלם של ישראל ומשום כך שמח 

המן שמחה גדולה.

אלא שלא ידע המן שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, היינו עפ"י מה 

שמצינו  שידוע שבעולם הזה לא יתכן שיהיה האדם שלימות כי לכל אדם 

יש צד עון מחמת אביו כעין דאיתא במדרש )שמו"ר יד ה( בפסוק הן בעון 

חוללתי, ואף אם לא חטא האדם עצמו עדיין יש בו צד עון מחמת שנולד 

מאביו. ובשביל זה אין לך אדם השלם שיחיה לעולם וראוי לכל אדם למות. 

ואם כן אין הטעם שמת משה מחמת המזל אלא מחמת צד העון שנברא בו, 

ואם כן אין במיתת משה שום ראיה שיש מזל לישראל, ואין בזה שום ראיה 

שנחלש המזל בחודש זה לישראל. וזה עומק מה שאמרה הגמרא והוא לא 

ידע שבשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד, שלא ידע שהטעם שמת 

יהיה חסיד  וכל אב אפילו  לו אב,  יש  נולד  הוא מחמת שנולד, היינו שכל 

שבחסידים אי אפשר שלא יהיה לו צד עון וזה גורם שאף בנו הנולד לו אינו 

בשלימות לגמרי ולכך גם בנו נכלל בגזירת המיתה שהיה בעולם.

)'זרע שמשון' מגילת אסתר אות ה(


