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תשע"ה
‰לימו„ לזכו˙ ‰מחבר „˜‰ו˘ מו‰ר"ר ˘מ˘ון חיים ב"ר נחמן מיכ‡ל זיע"‡

בהנפת הכהן את הביכורים
הרי הוא מבטל רוחות וטללים רעים
'ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת
אליו הגדתי היום וגו' )כו ג( :וברש"י אין לך אלא
כהן שבימיך כמו שהוא .יש להקשות מפני מה
צריכה התורה ללמדנו דבר זה הרי אין לכאורה
אין שום סיבה לומר שיצטרכו עבור זה אנשים
גדולים וחשובים ,בשלומא אי היה מדובר בענין
הוראה צריך להזהיר שיקבלו את דבריו אף שאינו
חשוב כמשה אלא אמרינן יפתח בדורו כשמואל
בדורו ,אבל בענין ביכורים שכל תפקיד הכהן הוא
לקבל את הדורון א"כ ברור הדבר שכל הכהנים
יהיו שוים בזה ומדוע הייתה צריכה התורה ריבוי
מיוחד לכך .ועיין ברמב"ן שהרגיש בקושיה זו.
עוד יש לדקדק במה שכתב רש"י על דברי הכתוב
'ואמרת אליו' שאינך כפוי טובה .מה צורך שיאמר
זאת ,הלא מעשיו מוכיחים עליו שאינו כפוי טובה
שהרי מביא ביכורים.
וי"ל דקושיה אחת מתורצת בחברתה ,דהנה
ממצות הכהן בענין הבכורים הוא לקחת את הטנא
מיד הבעלים ולעשות תנופה וכמ"ש רש"י )כו ד(
כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף .וידוע שעיקר
התנופה היא לכוון לעצור רוחות רעות וגשמים
וטללים רעים .נמצא שמלבד עצם קבלת הדורון
עושה הכהן עבודה מיוחדת של תנופה שזה פועל
ע"י כוונותיו ותפילתו של הכהן לעצור טללים
ורוחות רעים .ומשום כך הוצרכה התורה ללמדנו
ולהזהירנו שאין לך אלא כהן שבימיך .כדי שלא
נחשוב לומר וכי הכהן הזה ראוי וחשוב לעצור
רוחות רעות וכו' בכח תפילתו ,לא תאמר כן אלא
אין לך אלא כהן שבימיך.
והטעם שאכן כל כהן יכול לפעול זאת ולא צריך
דוקא כהנים חשובים ומיוחדים ,היות ואין אנחנו
יכולים לקבוע מי הוא הכהן החשוב ,אלא ה' יראה
ללבב ובודאי אי לאו דלבו פונה למעלה ביראת
ה' לא היה עולה לגדולה ,ועוד שבעשיית המצוה

השפע מתפשט בעולם בחסד ה' ואף אם העושה
מצוה אינו מכוון בייחודים ובסודות.
ומתיישב ג"כ הקושיה הב' ,דהוסיף לומר ואמרת
אליו שאינך כפוי טובה ,והיינו שהנה אלו הרוחות
וטללים רעים רוב חכמי הטבע אומרים שהם באים
מהשבעה כוכבי לכת ומהשתים עשרה מזלות וכך
גם שמא יאמר האדם מה שנתברכתי בשדי ובכרמי
בשנה הזו אינו מכח תפילת הכהן אלא היות והמזל
והטבע היה כך ,על כך הזהירה התורה ואמרת אליו
הגדתי היום וגו' שאינך כפוי טובה כלומר יודע אני
שהכל בא מאת השי"ת ובכח וזכות תפילת הכהן.
]והיינו שיש כאן דגש מיוחד לומר לכהן על תנופתו
ותפילתו ולא להיות כפוי טובה ,וזה אין רואים
מעצם הבאת הביכורים ,כי רק את ההודאה לפני
השי"ת רואים מעצם הבאת הביכורים[
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

בני ישראל באו לבית המקדש
קודם שבאו לארץ ישראל
'ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת
ארץ זבת חלב ודבש' )כו ט( :ברש"י אל המקום
הזה ,זה בית המקדש ,ויתן לנו את הארץ ,כמשמעו.
לכאורה תמוה מה שהקדים להזכיר מה שהביא
אותנו לבית המקדש קודם שמזכיר נתינת הארץ,
הלא הארץ ניתנה לפני שבאו לבית המקדש.
ויש לפרש עפ"י מה שכתב בתרגום יונתן עה"פ
)שמות יט ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים,
דבשעת פסח מצרים נשאן הענן למקום המקדש
ושחטו שם את פסחיהם .נמצא לדברי התרגום
יונתן הביא הקב"ה את ישראל למקום המקדש
קודם שהביאם ונתן להם את ארץ ישראל ,ולרמוז
על ענין זה הקדים וכתב ויבאנו אל המקום הזה
קודם שכתב ויתן לנו את הארץ הזאת ,ומכאן למד
זאת התרגום יונתן.
)ע"פ מש"כ ב'זרע שמשון' פרשתינו אות ג(

אין הברכה שלימה
עד שיהיו גם המעות מצויים
'יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר
ארצך בעתו ולברך את כל מעשי ידיך וגו' )כח יב(:
ואמרו בגמרא )תענית ח (:מאי ולברך את כל מעשי
ידיך ,שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו ]ביום
הגשמים[ .וקשה מה שייכות יש בין ברכת מטר
ארצך לברכה שבפרוטה שבכיס שהלא הכתוב
מיירי בברכה לענין מטר ומדוע דורשים חז"ל את
ייתור הפסוק לענין ברכה שלכאורה אין לה שייכות
לענין שהכתוב עוסק בו .ומה שפירשו המפרשים
הכוונה שאם יהיה המטר הזמן אזי תהיה התבואה
בזול ובכך תבוא הברכה על הפרוטה שבכיס ,קשה
דלפי"ז אין כאן אלא ברכה אחת שהמטר יגיע בזמן,
ושאר הברכות באים ממילא ומדוע צריכה התורה
לכתוב זאת באופן שנראה דיש כאן ב' ברכות.
ויתורץ עפ"י מה שמצינו בגמרא )ב"ב צא (:לענין
איסור היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ בשעת
הרעב ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו
אלא מעות בזול ופירות ביוקר ,אבל מעות ביוקר
אפילו עמדו ארבעה סאין בסלע יוצאין מהארץ
לחוץ לארץ .והיינו דכשמעות ביוקר שקשה
להשיג מעות ,מותר לצאת לחו"ל יותר בשופי אף
אי הפירות בזול .ונמצא דאף אם הקב"ה היה נותן
את המטר בעתו והתבואה תהיה בזול עדיין אין זה
ברכה גמורה כי אפשר שהמעות יהיו ביוקר ולא
יהיה לאנשים מעות וכמו שאמר רבי יוחנן בהמשך
הגמרא שזוכר שמחירי התבואה היו ממש בזול
והיו הרבה אנשים בטבריה שמתו מרעב היות ולא
היה בידם אפילו סך מעות אלו .ובזה מובן היטב
מדוע הוסיפה תורה אחר ברכת המטר ברכה
לפרוטה שבכיס שתהיה מצויה שבכך יהיה להם
ברכה גמורה הן תבואה בזול והן מעות בזול ולא
יחסר להם כלום.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(
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פניני ˘מ˘ון

‚בור˙ ˘מ˘ון
סיפורי י˘וע‰

עניני חו„˘ ˙˘רי

ידוע שהקב"ה כדי לזכות את ישראל נתן להם ז' מצות בחודש
השביעי ,לרמוז להם שינצלו נפשם מז' מדורי גהינם ומז' שמות
הטומאה שיש ליצר הרע שהם השורש של ע' אומות ,ועוד יזכו ע"י
קיום מצות אלו לז' שמחות ולז' חופות המזומנות לצדיקים ,ולכן
בחודש השביעי דוקא צוה לישראל על שביתתם ממלאכה בשלשה
זמנים דהיינו ראש השנה ,יום הכיפורים וסוכות ,ויש בהם ארבע
מצות ,שופר סוכה לולב ועינוי של יום הכיפורים) .פרשת אמור אות ז(

מספר הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א :לפני חדשים אחדים הייתי
בסעודת ברית ואמרתי בסעודת הברית בהתלהבות כמה חידושי תורה
מספר 'זרע שמשון' והוספתי שהלימוד בספריו מסוגלים ביותר לזכות
לדבר ישועה ורחמים בבני חיי ומזוני ,ושאל אותי גיסו של בעל הברית ר'
ב.ז .הי"ו מי הוא מחבר ספר 'זרע שמשון' ,סיפרתי לו במעלת וסגולת
הספר ,והוספתי ואמרתי לו שבימים אלו עושים מגבית לנדב פרשיות
עבור המהדורה החדשה והמפוארת של ספר זרע שמשון ,מיד נענה ר'
ב.ז .ואמר לי שהוא מנדב פרשה אחת לזכות גיסו הבחור שהוא כבר
בן  28שנים ועדיין לא זכה להשתדך ,וגם גיסו הבחור נתן מעות עבור
הדפסת המהדורה החדשה.
בשבוע שעבר ביום ראשון פרשת כי תצא פגשתי אותו ואמר לי שבחסדי
ה' גיסו בא בקשרי שידוכין ביום ערש"ק ו' אלול יומא דהילולא של רבינו
זי"ע ,ובודאי יש דברים בגו.
באותו יום בא אלי אחד מבני משפחתי ר' ג.א.ז .הי"ו וסיפר לי שלפני
תקופה קנה דירה חדשה בויליאמסבורג ,ובמשך תקופה ארוכה עבר
כמה וכמה ענייני עגמת נפש שלא הצליח לקבל רשיון לגור בדירה
החדשה ,כי היה חסר לו ' 'C.O.Oוהיה לו הרבה מניעות בזה וצער גדול.
בחודש סיון כשיצא ספר זרע שמשון במהדורה החדשה קנה את הספר
והתחיל ללמוד בו ,ובסייעתא דשמיא ביום ו' אלול יומא דהילולא של
רבינו זי"ע קיבל את הרשיון שיכול לגור בדירתו החדשה והרגיש שזכות
רבינו הוא שעמדה לו.
השבוע סיפר לי ר' ארי סמואל הי"ו שלומד בקביעות בספר זרע שמשון,
שהוא רואה חשבון ושותף במשרד של רואי חשבונות ,בתחילת חודש
אלול קיבל טלפון מידיד שעבד עמו לפני שבע שנים ומאז לא היה לו
קשר עמו ,אשר יש לו חברה גדולה ורוצה שהוא והשותפים שלו יהיו
הרואי חשבונות של החברה ורוצה לפגוש אותו לשם כך.
ר' ארי הי"ו שיודע מכבר את כח וסגולת הלימוד בספר 'זרע שמשון'
קבע את זמן הפגישה החשובה ליום ו' אלול יום ההילולא של רבינו
זי"ע בתקוה ובבטחון שזכותו של רבינו שהבטיח מזוני רויחי ועושר
יעמוד לו לסגור את העיסקה שיכול לצאת מזה רווחים גדולים לאורך
ימים ושנים ,ואכן נפגש עמו ביום ו' אלול ,ובס"ד עלתה בידו ובשבוע
שלאחר הייארצייט הודיעו לו שמקבלים אותו להיות הרואה חשבון
שלהם למזל ולברכה.
ואמר לי שרוצה מאד לפרסם את הדבר וגם עושה סעודת הודאה
מיוחדת על כך וכמ"ש בזרע שמשון )פרשת בשלח אות כד( לפרש
באופן נפלא את הפסוק הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ,שע"י שמודים
על טובה אחת ,זוכים לראות עוד טובות עיי"ש ,והעוסקים בתחום
זה יודעים ומבינים שזה אינו דבר קל להשיג לקוחות גדולים חדשים,
ובטוח בעצמו כי כוחו של צדיק הוא שעמדה לו .וגם מנדב את הוצאת
הגליון לזכות ולברכה ,ארי ערן בן רבקה וזוג' שרה מירב רחל בת עדנה
שיזכו כהבטחת רבינו לבני חיי ומזוני רויחי וימלא ה' כל משאלות לבם
לטובה בקרוב.

עיקר כוונת השופר לעורר זכותו של יעקב כדאיתא בזוה"ק )ח"ג צט(:
שהקול כלול מאש מים ורוח ומעורר את יעקב הכלול משלשה אבות
אברהם  -מים ,יצחק – אש ,יעקב – רוח ,והקול עולה עד כסא הכבוד
ומעוררין רחמים שהם בחינת יעקב) .שם(
בפסוק 'כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם' קשה שסיום הפסוק
'לפני ה' תטהרו' נראה מיותר ,ונראה לומר הפירוש שאם עבר על לא
תעשה ועשה תשובה מיראה ,היא תולה עד שיבוא יום הכיפורים
ויכפר ,שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ,ואז הוי גמר הכפרה מכל
חטאתיכם ,אבל אם התשובה היתה לפני ה' דהיינו מלב ונפש כי ה'
יראה ללבב ששב בכל לבו ,אז תטהרו עם התשובה מכל וכל ,ואין
צורך כלל לכפרת יום הכיפורים) .פרשת אחרי אות א(
במדרש )ויק"ר כא ד( אם עשית חבילות של עבירות עשה כנגדן
חבילות של מצוות ,עינים רמות ,והיו לטוטפות וכו' עיי"ש .ובפירוש
יפה תואר הרבה להקשות על דברי המדרש .ויש לבאר עפ"י מה
שנודע כי האדם נברא לתקן איזה דבר בעולם או איזו מצוה ,וכל עוד
שלא השלים תיקונו הרי הוא כלא היה וטוב ממנו הנפל ,וכתב הרב
הקדוש האר"י ז"ל שהיצר הרע המסית את האדם לחטוא ,משיאו יותר
לקלקל באותו דבר שבא לתקן יותר ממה שממשיכו בשאר מצות.
וי"ל דזה מה שאמר המדרש לא די שתעשה תשובה מעונותיך ,כי
אף על פי שתצא זכאי בדינך ,עדיין לא הועלת כלום בתיקון העולם,
ולכך הדרך הנכון שבמה שפגמת תשוב לקיים המצות ,כי בודאי בכך
תעשה החובה המוטלת עליך ,ובמה שקלקלת הוא האות שאותו
הדבר היה צריך תיקון) .שם(
בשאר ימות השנה אי אפשר שיסתלקו העבירות לגמרי אם לא ע"י
תשובה הגדולה מאהבה ,ואין כל חוטא ופושע יכול לזכות בזה כל כך
בניקל ולכך הזדונות נעשות כשגגות לבד ,אמנם ביום הקדוש הזה
נעשו זכיות] .אפילו בתשובה מיראה[ )שם אות ג(

יו"ל ע"י האיגוד להפצת תורת רבינו ה'זרע שמשון' שע"י ארגון 'מפתח של בנים' .הגליון נערך ע"י אברכי כולל ליל שישי ללימוד ספה"ק 'זרע שמשון'

לקבלת הגליון נא לשלוח למייל zera277@gmail.com :לשמיעת שיעורים )אידיש ,לה"ק ,אנגלית(073-2951-727 :
תרומות והנצחות לזכות ולע"נ יתקבלו בברכה ויזכו את התורם בישועה.
ארה"ב -הרב מנחם בנימין פאשקעס B. PASKES 36 RODNEY ST BKLYN N.Y. 11249 :וmbpaskesz@gmail.com 347-496-5657

ארה"ק -הרב ישראל זילברברג05271-66450 :

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"ב347-496-5657 :
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גרפיקה א.ו0 5 4 8 4 - 6 0 2 1 3 .

החודש השביעי סודו להינצל משבע קליפות) .פרשת אמור אות ד(

בתלת הוי חזקה –
חוט המשולש לא במהרה ינתק

