בסייעתא דשמיא

זרע שמשון
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 ומקום קברו לא נודע
והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

פרשת בראשית תש"פ

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון
ביאור דברי המדרש שאמר הקב"ה כתוב והרוצה לטעות יטעה
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שקר ולא ירגיש הדיין בשקרו .ועוד שמצינו שאמרו במדרש (ב"ר יב טו) שאין
העולם יכול להתקיים בדין [והיינו במה שראוי להיות באמת] ולכך שיתף מדת
הרחמים עיי"ש .והיינו שאכן צדקה טענת האמת שהעולם הזה מוכרח שיהיה
בו שקר ולא שייך להתנהג בו ממש בדין האמת ,ולכך כשבא הקב"ה לברוא
העולם הוצרך להשליך את האמת ארצה( .וראה עוד מש"כ רבנו בספר תולדות
שמשון סוף פרק א פירוש נאה ומתקבל בקושיה זו)'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ט)

מּותנּו וְ יִ ְרּדּו ִב ְדגַ ת ַהּיָ ם ְּובעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֹלקים נַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ְּב ַצלְ ֵמנּו ּכִ ְד ֵ
ֹאמר ֱא ִ
'וַ ּי ֶ
ּובכָ ל ָה ֶר ֶמׂש ָהר ֵֹמׂש ַעל ָה ָא ֶרץ' (א כו) :במדרש (ילקוט רמז
ַּוב ְּב ֵה ָמה ְּובכָ ל ָה ָא ֶרץ ְ
יג) בשעה שהיה משה כותב התורה היה כותב מעשה כל יום ויום ,כיון שהגיע
פה ביאור עומק דברי המדרש בענין מעלת הזהב
לפסוק נעשה אדם אמר לפניו רבונו של עולם למה אתה נותן פתחון
ּוזְ ַהב ָה ָא ֶרץ ַה ִהוא טֹוב ָׁשם ַה ְּבדֹלַ ח וְ ֶא ֶבן ַהּׁש ַֹהם (ב יב) :במדרש (ב"ר טז ג) אמר
לאפיקורסים ,אמר לו כתוב והרוצה לטעות יטעה .וזה תמוה שהרי קושיית
ריש לקיש לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב ,ולמה נברא ,בשביל המשכן
משה היא קושיה חזקה ,ותשובה הקב"ה תמוהה.
והמקדש שנאמר וזהב הארץ ההיא טוב ,כמה דאת אמר ההר הטוב הזה
ויש לבאר דעיקר סברת משה היתה שמחמת פסוק זה יתהפכו בני אדם
והלבנון .יש להקשות מה מעלה יש בזהב שלא היה ראוי להשתמש בו יותר
למינות לומר ח"ו שיש שתי רשויות ,ועל כך השיב לו הקב"ה שאי אפשר
משאר דברים ,אם מפני שהוא דבר חשוב ,היה לנו לומר כן אף באבנים טובות
שמפני פסוק זה יתהפכו למינות ,שהרי מיד בפסוק
ומרגליות שהם יותר חשובים מזהב ,כמו שמבואר
שלאחריו כתוב ויברא אלקים את האדם בצלמו
בכתוב עצמו שם הבדולח ואבן השוהם ,שמשמע
וגו' ,ומוכח שהקב"ה לבדו בראו ,והטעם שבתחילה
שיותר חשיבות יש לבדולח ולאבן השוהם.
אמר הקב"ה נעשה אדם ,היה כדי ללמד מדת דרך
יוסף'
ראובן
'זכרון
שיעור
ויש לומר דהגם שהאבנים טובות ומרגליות
ארץ וענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן
חשובות יותר מהזהב ,מכל מקום לא דמו לזהב,
הקטן וכמ"ש רש"י ,וממילא בודאי שמחמת פסוק
מוזמנים
הינכם
שהרי המרגליות נעשו לתכשיט לשרים למלכים
זה לא יכשל אדם לבוא לידי מינות .אלא שעדיין יש
לשיעור הותיק והקבוע בירושלים
ולעשירים ,והואיל שהקב"ה נתן להם כבוד וגדולה,
שיתגבר
חשש שמי שיש לו כבר מחשבת מינות,
בספר הקדוש והמסוגל 'זרע שמשון'
יכולים וראוים הם להתקשט בהם שזו היא הגדולה
ירצה
ולא
כח סכלותו ורשעתו מחמת פסוק זה
שנמסר בבהירות ובמתיקות ע"י
שלהם ,ולכך מובן שנברא בעבורם ,אולם הזהב אין
לשמוע מה שאנו משיבים לו ,על זה אמר לו הקב"ה
הרה"ג ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט"א
זה תכשיט שמיוחד דוקא למלכים ולעשירים
כתוב והרוצה לטעות יטעה ,והיינו שאין חשש
גדולים ,אלא כל העולם משתמשים בו לתכשיטים
יתקיים בביהמ"ד 'צלותא דאברהם  -סטריקוב'
שיתקלל אדם מפסוק זה ,ועל האדם שכבר נטה
שלהם בין העניים בין העשירים ,ולכן אמר המדרש
ברח' דוד  32פינת רחוב בר אילן מדי ליל שישי
לדרך המינות שע"י פסוק זה יחזק את דעתו
~
~ היכל רחב ידיים וממוזג ~
שהיות וזה חפץ עם יופי מיוחד ,לא היה העולם
הקלוקלת ,אדם זה אין אחריותו עלינו מפני שכבר
כיבבמוד קל
קום
ראוי שייברא הזהב לתשמישיו ,ולא נברא אלא
בשעה  8:00בערב בדיוק
רצה והחליט מקודם לטעות .וזה דקדוק מה שאמר
~
מחמת המשכן והמקדש.
כמו"כ יתקיים לאחר השיעור אמירת תהלים עבור
הקב"ה למשה ,הרוצה לטעות יטעה ,והיינו שהוא
ועוד יש לומר דהואיל שמצאנו שבפסוק וירא
התומכים והמסייעים .ניתן להעביר שמות לתפילה.
גורם לעצמו דבר זה ולא מפני הפסוק טעה'( .זרע
אלקים את האור כי טוב ,דרשו רז"ל (חגיגה יב).
הצטרפו ללימוד הקבוע ברבים ותזכו לקיום ברכות המחבר
שמשון' פרשתינו אות ז)
שבשביל שהיה טוב עמד וגנזו לעתיד לבוא .ונראה
לפרטים נוספים ארץ ישראל 05832-80300
שהטעם שגנזו הוא לפי שאין העולם הזה ראוי
מדוע השליך הקב"ה רק את האמת
ארה"ב 347-496-5657
להשתמש במה שהוא טוב .משום הכי מקשה
מּותנּו וְ יִ ְרּדּו
ֹלקים נַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ְּב ַצלְ ֵמנּו ּכִ ְד ֵ
ֹאמר ֱא ִ
'וַ ּי ֶ
המדרש דכך גם היה ראוי להיות בענין הזהב שגם
ִב ְדגַ ת ַהּיָ ם ְּובעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ַּוב ְּב ֵה ָמה ְּובכָ ל ָה ָא ֶרץ
עליו אמר הכתוב וזהב הארץ ההיא טוב ,וא"כ
ּובכָ ל ָה ֶר ֶמׂש ָהר ֵֹמׂש ַעל ָה ָא ֶרץ' (א כו) :במדרש (ב"ר ח
ְ
לכאורה לא היה ראוי להיבראות בעולם הזה ,ולא היה העולם ראוי להשתמש
ה) בשעה שבא הקב"ה לברא אדם הראשון ,נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות
בו ,שהרי אין מקום בעולם הזה לדבר שנקרא טוב ,וממילא לא די שאין ראוי
וחבורות חבורות ,מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא וכו' ,חסד אומר
להשתמש אלא שלא היה לו להיות נברא כלל ,דבשלמא האור שהוא דבר
יברא שהוא גומל חסדים ,אמת אומר אל יברא שכולו שקרים ,צדק אומר יברא
רוחני היה יכול לגנזו אבל הזהב שהוא דבר גשמי אין סברא לגונזו לעתיד
שהוא עושה צדקות ,שלום אומר אל יברא שהוא כולו קטטה ,מה עשה הקב"ה
לבוא שהוא כולו רוחני ,ואם כן למה נברא ,ותירץ משום המשכן והמקדש.
נטל אמת והשליכו ארצה שנאמר ותשלך אמת ארצה וברא את האדם .מקשים
[והיינו שלכך לא הקשו במדרש לענין אבנים טובות שהם יותר חשובים ,כי אין
העולם למה השליך הקב"ה דוקא את האמת ולא השליך גם את השלום.
המדרש מקשה לפי מה שנראה חשיבות אצל בני אדם ,כי בודאי יתכן דברים
וי"ל דהנה על טענת השלום שטען שהעולם כולו קטטה יש תירוץ ,שיכולים
שנראים חשובים אצל בני אדם ,ובאמת אינם חשובים ואין בהם מעלה ,וכל
אנו לעשות פשרה בין בעלי הדינין שמתקוטטים ,ועל ידי כך ישכון השלום
ביניהם ולא יהיה קטטה ,אולם במה שטען האמת שהעולם כולו שקר אין לנו
עיקר הקושיה היה רק מחמת שהתורה מעידה על הזהב שנקרא טוב'( ].זרע
תירוץ ,כי אכן הרבה פעמים אף כשיבואו לדין ואחד מבעלי הדינין יטעון דבר
שמשון' פרשתנו אות טו)
•

לרפואה שלימה במהרה

כאליפה אביגדור בן אסתר
שיזכה לרפואה שלימה
ואריכות ימים שנים טובות

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

הרה"ח ר' מנחם מנדל בן רחל מינדל
שיזכה לרפואה שלימה ולבריאות איתנה
הוקדש ע"י ידידו הנאמן המתפלל בעדו

הרה"ח ר' דוד פישער הי"ו

לברכה והצלחה

יצחק אייזיק בן אסתר
לפתיחת שערי שפע והצלחה
וברכה בכל הענינים

•

לרפואה שלימה במהרה

יעל בת מיכל
לרפואה שלימה
ובריאות איתנה

דוד אבישר בן אסתר
לרפואה שלימה
ובריאות איתנה

זכות המחבר והבטחותיו יעמוד להם שבזכות הסיוע להפצת תורת זרע שמשון יזכו להצלחה ולברכה בכל הענינים וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה וברכה

פניני שמשון

• בריאת האדם

חובת האדם בעולמו

~ מאמר נפלא מתוך הספר תולדות שמשון ~

ומתחלה נשים לב ,מהו אדם ,ומה
יעשה להשלים חובתו בעולם הזה
לקיום נפשו ולקיום העולם .אדם
הוא שם חשוב ,ולכן אמר הכתוב
אדם אתם ,אתם קרויים אדם .ועוד
כתיב בהו ואתם תהיו לי ממלכת
כהנים ,והתנא שאמר כל ישראל
בני מלכים הם ,ולא אמר מלכים הם
כדכתיב בקרא.
האמת יורה דרכו ,כי האדם בעוה"ז
אינו עשוי לישב בארמונו ולשכון
כמלך בגדוד ,רק להיות כמו ממונה
של המלך מלכי המלכים לקיים
עולמו ,ולעשות נחת רוח ליוצרו.
כמו שיעשה מלך האדמה ,שימנה
רב ושליט בכל מדינותיו שיקיימו לו
מדינותיו בכבוד ,ולגבות מהם המס
כדי שיתמלאו אוצרות שלו.
ולכן קודם בריאת האדם אמר
הכתוב ואדם אין לעבוד את
האדמה ,ולא די שמכלל לאו אתה
שומע הין ,שאדם נברא לעבוד את
האדמה ולקיום העולם ,אלא שבא
בזה קרא מפורש ויקח ה' אלקים
את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה
ולשמרה .וכן אמר דוד יצא אדם
לפעלו ולעבודתו עדי ערב .אם
כן מה שאמרו ישראל בני מלכים
הם ,רצה לומר כמו שרים ממונים

מהמלכים לעבוד עבודתו ,והפסוק
שאומר ממלכת ,סמיך ליה תהיו
לשון עתיד ,כי לעתיד ישבו לבטח
איש תחת גפנו ותחת תאנתו ,כמו
מלכים גמורים ,ואף בשעת מתן
תורה היה הכל מתוקן ,כדכתיב
חרות על הלוחות ,חירות ממלאך
המות וכו' ,אם לא היו חוטאים
כנודע.
ומעתה שהאדם ממונה על
מדינתו של הקב"ה שהוא העולם,
יש לו לשום כל מגמתו כדי למלאות
אוצרו של הקב"ה מנפשות טהורות,
לזכות ולזכות אחרים עמו ,וכשם
שאם איש אחד יבזבז ממון המלך,
אותו השר והממונה מחוייב לעשות
בו משפט המלך ,כך כל ישראל
ערבים זה לזה ,שאם יחטא האחד
מחוייב חבירו להוכיחו ולהדריכו
באורח משפט .צאו וראו מיעקב,
כשנתמנה על צאן לבן מה כתיב בו
הייתי ביום אכלני חורב וכו' טריפה
לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי
תבקשנה ,ואף הקב"ה רוצה לדרוש
צאנו מאת הרועים כדכתיב הנני אל
הרועים ודרשתי את צאני מידם.
ואינו מן התימא שאם אדם אחד
יעבור עבירה אחת ,יכריע עצמו ואת
כל העולם לכף חובה ,כי כל אחד

ואחד תלוי בחבירו ובכל העולם,
ומשום הכי נברא אחרון לכל מעשה
בראשית ,לפי שהוא קיום הכל,
ויש לו לפקח עינו על הכל ,ואין
לומר שאדרבא נברא באחרונה כדי
שיהיה זנב לכל העולם ,שאם היה
ראש שר וממונה היה לו להבראות
מתחלה ,כדרך השר והמנהיג שהולך
בראשונה ,כדכתיב ויעבור מלכם
לפניהם.
זה אינו ,דהא קרא כתיב אחור
וקדם צרתני ,הוא אחרון והוא
ראשון ,אם ירצה לעבוד עבודתו
ולתת נחת רוח למלכו ,כמו שיעשה
כל מנהיג חכם וטוב ,אז הוא ראשון.
כמו שכתוב במדרש אם זכה אדם
אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה
בראשית ,יש לך קדימה על כל
הנבראים ,שאתה ראוי והגון לקיים
העולם ולתת גדולה להקב"ה,
מה שאינם יכולים לעשות שאר
הנבראים כולם .ואם לאו ,אומרים
לו יתוש קדמך ,שלשול קדמך,
יש אדרבא יותר מעלה ורוממות
לשקצים יותר שפלים ממה שיש
לך ,שהם אינם משחיתים העולם
כמו האדם ,שבעת שאינו רוצה
להשתדל בקיומו הרי הוא מתעסק
באיבודו.
ולזה ירמוז מה שאמרו רבותינו ז"ל
במסכת יומא אין מעמידין פרנס על
הצבור אלא אם כן קופה של שרצים
תלויה לו מאחוריו .דקשה אמאי
נקט לישנא דקופה של שרצים .אלא
מי שהוא פרנס שיש לו גדולה על
הצבור ,צריך להשתדל בצרכי צבור

'קול זרע שמשון'
ארץ ישראל  02-80-80-600ארה"ב 716-229-4808
לונדון 0333-300-2515

בקול רינה וזמרה נשגר

טנא מלא איחולים
וברכות
להאי גברא רבה יקירא

הרה"ג
שליט"א
ר'
ולחותנו היקר ,ראש וראשון למען הפצת
תורת זרע שמשון
הרבני המופלג ר'
מנחם בנימין פאשקעס שליט"א

יוסף מנחם פישמן

~

לכבוד שמחת
נישואי החתן

ימעות
זכור

המופלג בתורה ויר"ש
יעקב בנציון פישמן הי"ו
עב"ג הכלה שרה חנה שתחי'

~

הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם!
• ושמכם יוזכר בשעת הלימוד הקבוע ברבים לישועה ולברכה! •

ניתן להשיג בחנויות הספרים

ששון ושמחה ישיגו

יצחק אלטר צוויבל שליט"א
ולכל המשפחות הנכבדות הי"ו

בתרומה קבועה או חד פעמית
ארץ ישראל 05271-66450 02-80-80-500
ארה"ב 347-496-5657

(תולדות שמשון פרק א ,עי"ש עוד
במתיקות ובהרחבה)

ולמחותנם היקר הרה"ח

לשון הקודש * אידיש * אנגלית * צרפתית

השתתפו עמנו .יחד נכניס למקומות
נוספים את אור תורת 'זרע שמשון'

ובקיומם ,ושמעשיו מוכיחים עליו
שבודאי לא יקלקל העולם ,ואם לאו
הרי הוא גרוע מהשרצים.
ואף אחרי ראותנו הפסוק אחור
וקדם צרתני ,אין לנו לומר כי יהיה
ברשותנו לזכות ושלא לזכות ,להיות
שר ממונה לקיים העולם או לאו ,כי
בעל כרחו צריך האדם לקבל עליו
שררה זו ולהיות ממונה ושליח של
המקום .כי בשלמא מלך האדמה
אם ירצה לעשות איזה בן אדם שר
ומנהיג על איזה מקום ,צריך לעיין
מתחלה אם נולד תחת ממשלתו
ואם הוא יושב תחת רשותו ,ואז יכול
בעל כרחו לכופו לקבל עליו שררה
ההיא אף אם לא ירצה .אמנם אם
לא יהיה נולד ותושב במדינתו ,אינו
יכול לו .אבל הקב"ה שהוא אדון כל
העולם ,והכל מעשה ידיו ,מי יכול
להשמט ממנו ,והלא יונה כשרצה
למאן ללכת בשליחותו של מקום
וברח ממנו ,לא הועילה לו בריחתו.
ומדרך המוסר נמי האדם אינו יכול
לסרב ,כי אין מסרבין לגדול.

בורא עולם השלם זה הבנין ויזכו לבנות בית נאמן
בישראל ויראו הוריהם רוב שמחה ונחת מהם ומכל יוצ"ח
ויעלה הזיווג יפה לבנין עדי עד ענבי הגפן בענבי הגפן
לשם ולתפארת המשפחות ולתפארת כל בית ישראל

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

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרw w w.zerashimshon.com :

ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

יוצא לאור ע"י זרע שמשון ע"ר 580624120
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעסZera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

בארה"ק05271-66-450 :
בארה"ב347-496-5657 :

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ()17

סניף  635מ.ח 71713028 .ע"ש זרע שמשון

כמו"כ 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

