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פרשת מטות
טעם בקשת בני גד ובני ראובן נחלה בעבר הירדן

ַוִיְּראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ  ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד  ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן 
ִגְּלָעד ְוִהֵנּה ַהָמּקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה )לב א( ברש"י פרשת וזאת הברכה )לג כא( פירש 
ביקשו לקבל חלק בארץ  גד  'כי שם חלקת מחוקק ספון', שבני  כוונת הפסוק 

סיחון ועוג, מפני שידעו ששם מקום קברו של משה עיי"ש.
הירדן  בעבר  לנחול  שרצו  בפסוק שהטעם  מפורש  דכאן  המפרשים,  מקשים 

ביותר  ראוי  מקום  היה  ושם  רב  מקנה  להם  מחמת שהיה 
עבור הבהמות, ואילו בפרשת וזאת הברכה )לג כ-כא( משמע 
שהטעם שרצו בני שבט גד לקבל חלק בארץ סיחון ועוג, 
מפני שידעו שעתיד משה להיקבר שם בחלקם וכמו שפירש 

רש"י בפסוק כי שם חלקת מחוקק ספון עיי"ש.
הרמב"ן  שכתב  ממה  ללמוד  שיש  מה  עפ"י  לתרץ  ויש 
)במדבר לב ב( שאף על פי שגם לבני שבט ראובן היה הרבה 
בהמות, מכל מקום לא היו מבקשים לקבל את ארץ סיחון 
כן,  לעשות  להם  מציעים  היו  גד  שבט  שבני  לולא  ועוג 

ומוכח מזה שאף שהיה המקום ראוי ביותר לבהמות, עדיין 
אין זה טעם מספיק שבגללו יבקשו לרשת את אותו הארץ 
נוסף  טעם  כאן  שיהיה  לולא  ישראל,  לארץ  להיכנס  ולא 

לבקש את הנחלה שם. 
הכמוס  הטעם  שאכן  ולבאר  להוסיף  נראה  דבריו  ולפי 

שהיה לבני גד הוא, שמאחר שידעו ששם בחלקם עתיד להיות קברו של משה, 
רצו לקבל את נחלתם שם, כי היו רוצים להיות עמו במחיצתו, אבל לא היו יכולים 
לבוא ולומר למשה רבינו טעם זה, שאין זה מן הראוי לדבר עם משה על מיתתו, 
ועל כן חשבו עצה לבקש נחלה בעבר הירדן מחמת המקנה רב שהיה להם, ולכך 
הוצרכו לשתף את בני ראובן שגם להם היה מקנה רב, ולהציע להם לבקש יחדו 
נחלה בעבר הירדן, וממילא לא יצטרכו להזכיר בפני משה את ענין מיתתו, על 
אף שזה היה הגורם העיקרי לבקשתם. ואכן גם דבר זה היה אמת, כי צורך זה היה 
עבורם צורך חיוני בכדי להאכיל את המקנה הרב שהיה להם, אולם מחמתו לבד 
לא היו מבקשים שלא להיכנס לארץ ישראל, ותחילת המחשבה של בני גד היתה 

מחמת מקום קבורת משה.
ובפרשתנו  ב' הסיבות שהוזכרו הם אמת,  יפה שאכן  הנ"ל מתבאר  כל  ועפ"י 
את  בפניו  שיזכירו  משה  של  מכבודו  זה  שאין  מפני  הטעמים,  ב'  נתפרש  לא 

גד  לבני  סיבה  עיקרו  הזה  שהטעם  ועוד,  וכנ"ל,  מיתתו  ענין 
שבנחלתם יהיה קברו של משה, ולא לבני שבט ראובן, משום 
כן הזכירו את הטעם השני שזה מקום ראוי למקנה שזה סיבה 
הברכה  וזאת  ובפרשת  ראובן.  לבני  וגם  גד  לבני  גם  שמועיל 
גם את הטעם השני שמחמתו בקשו את  רצה הכתוב לגלות 
)'זרע שמשון'  זה, שזה מחמת קברו של משה.  הנחלה במקום 

פרשת וזאת הברכה אות ז(

פרשת מסעי
הקב"ה רצה שיראו ישראל בעיניהם את השפטים שעשה באלהי מצרים

ִמָמֳּחַרת  ָהִראׁשֹון  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָשׂר  ַבֲּחִמָשּׁה  ָהִראׁשֹון  ַבֹּחֶדׁש  ֵמַרְעְמֵסס  ַוִיְּסעּו 
ַהֶפַּסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ְבָּיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָכּל ִמְצָרִים. ּוִמְצַרִים ְמַקְבִּרים ֵאת ֲאֶשׁר ִהָכּה 
ה' ָבֶּהם ָכּל ְבּכֹור ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעָשׂה ה' ְשָׁפִטים )לג ג ד(: ויש לדקדק דבשלמא אם 
היה ממתין עד הבוקר בכדי שיהיה לעיני כל העולם היה מובן הטעם שהמתין, 
בלילה,  אף  להוציאם  יכול  היה  מצרים,  לעיני  רק  זה  היה  לבסוף  גם  אם  אולם 
שהרי אף בלילה היה זה לעיני כל מצרים, שהרי כולם היו טרודים במכת בכורות 
והיו ממהרים את ישראל שיצאו ממצרים. ואדרבה לכאורה בודאי שהיה צריך 
להוציאם מיד בלילה, כי היה לו לחשוש שמא יחזרו בהם המצריים אחר שתעבור 
המכה, וכמו שהיה בכל המכות שבשעת המכה אמר להם 
פרעה שיצאו ממצרים, ומיד שעבר המכה התחרט וחזר בו. 

ועוד יש להקשות מה צורך להזכיר כאן מה שהיו מצרים 
מקברים את מתיהם. 

וגם יש להבין מה ענין ושייכות יש בין מה שהזכיר מצרים 
מקברים למה שעשה שפטים באלוהיהם, וממה שהסמיכם 

בפסוק נראה שיש להם שייכות.

ונראה לבאר הטעם שלא חשש שלמחר יחזרו המצריים 
בהם ולא ירצו לשלח את ישראל, עפ"י מה שכתב ברבינו 
מתיהם  לקבור  כשבאו  בבוקר  שרק  יב(  יב  )שמות  בחיי 
בסמוך לבית העבודה זרה שלהם כפי שהם רגילים לקבור, 
ידעו  שלא  מה  שפטים,  ה'  עשה  באלוהיהם  שגם  ראו  אזי 

המצריים בלילה כשהיו בבתיהם עיי"ש. 

ולפי"ז מתבאר יפה דלכך נחשב גם הבוקר כמו שעת המכה, ובודאי לא יחזרו 
את  אף  הקב"ה  שהכה  גילו  כשפתאום  עתה  שהרי  ישראל,  את  מלשלח  בהם 
העבודה זרה שלהם נחשב אצלם כשעת המכה, וכמי שעדיין לא עברה המכה 
מהם, וכמו בכל המכות שבשעת המכה רצו לשלח את ישראל, כך גם במכה זו. 

וזה מה שהדגיש הכתוב לומר ממחרת הפסח יצאו וגו' לעיני כל מצרים, והיינו 
במכת  המצריים  שירגישו  רצה  ולכך  ובצערם,  בבושתם  להוסיף  הקב"ה  שרצה 
אלוהיהם כשכל ישראל יראו זאת ויתביישו בפניהם, ומשום כן המתין ולא הוציא 
יוצאים לעיני כל מצרים,  את ישראל ממצרים רק בבוקר, ואף שגם בלילה היו 
מכל מקום רצה הקב"ה להרויח שבבוקר יצאו לעיני כל מצרים דוקא בעת שהם 

מקברים את מתיהם ואז יראו את השפטים שנעשו באלילים שלהם. 

יצאו  הפסח  ממחרת  ואמר  שפתח  הפסוקים  סמיכות  להפליא  נתיישב  ובזה 
זה  והטעם שהמתין עד הבוקר, משום שרצה שיהיה  ישראל, 
לעיני מצרים כשהם מקברים את מתיהם, ואז יראו המצריים 
ויתבזו  שפטים  ה'  עשה  לאלהיהם  שגם  ישראל  כל  לעיני 
לעיניהם, וממילא שוב אין לחשוש שמא יחזרו המצריים בהם, 
כי נחשב הדבר כמו שעתה בבוקר נוסף עליהם מכה חדשה 

וזהו עבורם עתה כשעת המכה. )'זרע שמשון' פרשת מסעי אות א(
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ִאים ֶאל  ם ָבּ י ַאֶתּ ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ִכּ ֵני ִיְשׂ ַצו ֶאת ְבּ
ַנַען  ַנֲחָלה ֶאֶרץ ְכּ ל ָלֶכם ְבּ ֹפּ ר ִתּ ָנַען ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָהָאֶרץ ְכּ

ִלְגֻבלֶֹתיָה )לד ב(

 חשיבות ארץ ישראל 
 על פני כל הארצות מחמת 

בית המקדש שבנוי בו
תלויה  הארץ  שנתינת  והטעם 
במקדש, יובן במה שהקשה הכלי 
יקר בסוף ספר שמואל על פסוק 
)שמואל ב כד ה( ויבן שם דוד מזבח 

לה' וכו', דהכתוב אומר )דברים יא יב( 
ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד 
עיני ה' אלקיך בה, ואיך יתכן שיהיה 
לה' יתברך חן על מקום אחד וחבה 
יתירה על זולתו, כי זה לא יאות כי 
אם בבן אדם אשר ימצא נחת רוח 
מצד זכות אויר המקום או לריבוי 
מעדניו וכיוצא, חלילה ליוצר בראשית 
ידיו אשר  שמאחר שכולם מעשה 
בחכמה עשה, אם כן למה יהיה לו חן 
במקום על זולת מקום. ותירץ שלפי 
שבית המקדש של מטה מכוון נגד של 
מעלה, ומפאת הקדושה של הכסא 
העומד למעלה מאותו מקום ואותו 
המקום הוא הדום רגליו, משום הכי 
נמשכה הקדושה בירושלים ובכל ארץ 
ישראל. ואם כן אם היה נותן לנו הארץ 
קודם בית המקדש היה מקום קושיא 
משאר  המקום  דזה  אולמיה  מאי 
המקומות, אבל לאחר שנבנה בית 
המקדש אז נודע הטעם של החבה 
יתירה הנודעת בזאת הארץ. )פרשת 

כי תבוא אות ג(

 טעם שתלמידי חכמים 
נקראו בנאים

ויתבאר למה נקראו תלמידי חכמים 
בנאים שעוסקים בבנינו של עולם 
עוסקים  נקראו  ואיך  קיד.(,  )שבת 

בבנינו של עולם אם אין בונים כלום, 
והיה לו לומר שהם מקיימים בנינו 
של עולם. וי"ל שאמרו בגמרא )מגילה 
כט.( עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 

שבחוץ לארץ שיקבעו ויתלשו בארץ 
ישראל, ואם כן כל תלמיד חכם בונה 
חדר מיוחד ובית מדרש לעצמו, ואותו 
החדר ואותו בית מדרש ואותה בית 
הכנסת שהיה בה אותו צדיק ותלמיד 
על בנין ארץ ישראל.  חכם יתוסף 
ואתי שפיר שאמרו זה על פסוק ורב 
שלום בניך )ברכות סב.(, אל תקרי בניך 
אלא בוניך שהוא סמוך אצל עניה 
סוערה וכו' ושמתי כדכוד וכו' )ישעיה 
נד יא( שמדבר על נחמת ארץ ישראל 

וירושלים, ומבשר אותה שיתוסף על 
בנינה. )פרשת פקודי אות ב(

טעם שישיבת ארץ ישראל 
סגולה לבנים

ישראל,  בארץ  שדר  זה  ומעתה 
הוא דר שם כדי שיהיה לו השראת 
שכינה, והשראת שכינה באה על ידי 
הבנים, וא"כ על כרחך צריך לשנות 
מזלו, דלענין הבנים מקרי ישיבת ארץ 
ישראל זכות גדול אבל לשאר מילי 

לא. )פרשת משפטים אות ט(

 קיום המצוות בארץ ישראל 
אין בו כל כך שבח שהמקום 

גורם להיות תחת הקדושה
מלבד המצה שכבר אכלו עם הקרבן 
כדכתיב )שמות יב ט( על מצות ומרורים 
יאכלוהו, ואף זאת אכלוה תחת רשות 
הקב"ה כדכתיב )שם יט ד( ואשא אתכם 
על כנפי נשרים, שהביאם שם בארץ 
ישראל לאכול הפסח כמו שתרגם 
זה הוא  וכל  וכו'.  עוזיאל  בן  יונתן 
להכנתם הטובה שהכינו לבם לעבודת 
הקב"ה אף על פי שהיו עדיין במקום 
הטומאה, ולא המתינו אחרי צאתם 
שאז לא היה להם כל כך שבח הואיל 
והמקום גורם שנכנסו תחת רשות 

הקדושה. )הגדה של פסח אות א(

עניני ארץ ישראל•פניני שמשון

 כמדי שנה בשנה בימים אלו אנו נערכים לקראת 
יום הילולת רבנו החל בשבת קודש פרשת שופטים ו' אלול.

כידוע מספרי הקדמונים והקבלה, יום ההילולא והימים שמקיפים 
אותו, הינם ימים נעלים ביותר שבו מתנוצץ מאורו הגדול של נשמת 
הצדיק והשפעותיו שהנחיל לדורות. ימים אלו מסוגלים ביותר לקלוט 

מאור קדושת תורתו, ומתעוררים ביותר השפעותיו וברכותיו.

בודאי בימים אלו מן הראוי להרבות בלימוד חידושי תורתו, אשר בכך 
עושים נחת לרוחו ונשמתו וכפי בקשתו הנרגשת שבהקדמת ספריו, 

ובכך שפתותיו דובבות ומעוררים בשמים את זכותו הכבירה.

כמנהג ותיקין ואנשי מעלה, גם השנה יערך סעודת הילולא רבתית 
ברוב עם על ידי 'האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון', בליל 
שישי פרשת שופטים, הסעודה תתקיים בשילוב השיעור המרכזי 
הקבוע שעל ידי כולל זרע שמשון הנמסר ברבים במתיקות מיוחדת 
על ידי הרה"ג רבי אברהם מרדכי זילברברג שליט"א מדי ליל שישי 

בירושלים.

במשך הסעודה יושמעו דברים נלהבים במשנתו הבהירה של רבנו 
הזרע שמשון, וכן פנינים נבחרים מדברי תורתו, עדויות וסיפורי 
ישועה מופלאים. כמו כן יערך סיום סדר משניות עם אמירת התפילה 
המפורסמת והנרגשת שחיבר ותיקן רבנו הזרע שמשון בהיותו ראש 

חברת משניות בק"ק מודינא, לאומרה לפני לימוד המשניות.

מקום קבורת רבנו לא נודע, ומשכך לא ניתן להשתטח על גבי קברו, 
נחמה יש לנו למצוא בעדותם של צדיקים כי נשמת הצדיק משתתפת 
ובכך משתתפי סעודת  בעת סעודת ההילולא הנעשית לכבודה, 
ההילולא הרי הם ממש כמי שעלו להתפלל על גבי ציונו הקדוש, 
ובודאי שעה נעלה זו הרי היא עת רצון שאין דוגמתה, ומסוגלת 

לפתיחת שערי שמים ולקיום הבטחותיו וברכותיו.

בימים אלו באיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון נערכים להוציא 
לאור גליונות מורחבים וקונטרסים מהודרים שיעסקו בתורתו ומשנתו 
הנצחית של הזרע שמשון, לזיכוי הרבים ולקיום בקשתו לריבוי 
הלומדים, הגליונות יודפסו בעשרות אלפי עותקים ויופצו באלפי 

מוקדים ברחבי העולם.

ההוצאות לקראת יום ההילולא מרובות, אנו פונים לציבור הרחב 
בקריאה של חיבה, אלו אשר זכו להיוושע בזכותו של רבנו הקדוש זלה"ה, 
ואלו המצפים להתברך ולהיפקד בזכותו הגדולה, קחו עמכם זכויות 
והושיטו את ידכם עמנו בכדי שנוכל לעשות נחת לרוחו ונשמתו, כראוי 
וכיאה לצדיק כמותו שכל כך ביקש והתחנן על כך, ובודאי תזכו להתברך 
ולהיוושע כפי שחרט רבנו באותיות של זהב בהקדמת ספריו. בשעת 
הסעודה המרוממת יעתירו עבור שמות כל התורמים, ובקשותיהם יוזכרו 

בתפילה חרישית מיוחדת. אל תחמיצו הזדמנות נדירה זו.

 להקדשות והנצחות 
והשתתפות בהוצאות יום ההילולא:

ארץ ישראל 05832-80300  05271-66450

ארה"ב 347-496-5657
זכותו תגן עלינו להיוושע מכל צער ומצוק 

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

לעילוי נשמתו 
ולהפצת תורתו • מהנעשה והנשמע
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