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

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

פר˘˙ ב˘לח ˙˘ע"ט

אמרות שמשון
ביציאת מצרים ראו כולם כי רם ה' על כל רמים
וַ יְ ַחזֵּ ק ה' ֶאת לֵ ב ַפּ ְרעֹה ֶמלֶ ִ מ ְצ ַריִ ם וַ יִּ ְרדֹּף ַא ֲח ֵרי ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְֹצ ִאים
אוֹתם חֹנִ ים ַעל ַהיָּ ם כָּ ל סוּס ֶרכֶ ב ַפּ ְרעֹה
ְבּיָ ד ָר ָמה וַ יִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ֲח ֵר ֶיהם וַ יַּ ִשּׂיגוּ ָ
ָ
וּפ ָר ָשׁיו וְ ֵחילוֹ ַעל ִפּי ַה ִחירֹת לִ ְפנֵ י ַבּ ַעל ְצפֹן )יד ח-ט( :דקדוק מה שאמר הכתוב
כאן 'יוצאים ביד רמה' ולא 'ביד חזקה' ,וכן יש לדקדק בפסוק )במדבר לג ג-ד(
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת
הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ומצרים מקברים את אשר
הכה ה' בהם כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים ,שנכתב יצאו בני ישראל ביד
רמה ולא נכתב יצאו ביד חזקה כמו שנכתב בשאר מקומות.
ונראה הביאור כי ביציאת מצרים מלבד מה שנתגלה גבורתו וחוזקו של
השי"ת וכפי שראו כולם במכות הקב"ה הביא על המצריים ,עוד נתברר
רוממותו של השי"ת שהוא רם על כולם ,שהרי הזכיר הכתוב מה שהכה ה' את
אלהי מצרים ועשה בהם שפטים ,שמזה מתברר גם שהשי"ת רם על כל רמים
והיינו שהוא מלך מלכי המלכים ואין עוד מלבדו ,וכל העבודות זרות בטלים
מלפניו ,ועל דבר זה מתאים לומר ביד רמה ,מה שאין כן במקומות דמיירי על
שידוד ושבירת דברים וברואים גשמיים מתאים יותר לומר ביד חזקה ,כי באלו
מתברר חוזקו וגבורתו ,אולם כשמתבטלין הע"ז כנגדו ,יותר מתאים להזכיר את
ענין רוממתו יתברך שמתבררת בכך.
ומטעם זה גם בפרשתנו דקדק הכתוב לומר ביד רמה ,כי גם כאן אמר להם
השי"ת שיחזרו לפני בעל צפון שנשאר מכל אלהי מצרים כדי להטעותם ,ועתה
יראו מצרים שגם בבעל צפון אין בו שום ממש ,ובכך יתברר מלכותו יתברך.
ולכך דקדק הכתוב לומר ובני ישראל יוצאים ביד רמה ,כי אז נתברר רוממתו
יתברך ולא היה זה רק גבורה וחוזק גשמי') .זרע שמשון' פרשת מסעי אות א(

מה מרמזים חמשה האלפי"ן שבראשי התיבות בפסוק אמר אויב
ישׁמוֹ יָ ִדי
תּוֹר ֵ
ָא ַמר אוֹיֵ ב ֶא ְרדֹּף ַא ִשּׂיג ֲא ַחלֵּ ק ָשׁלָ ל ִתּ ְמלָ ֵאמוֹ נַ ְפ ִשׁי ָא ִריק ַח ְר ִבּי ִ
)טו ט( :יש לתת טעם על ענין חמשה האלפי"ן אלו שבתחילת תיבות ראשונות
שבפסוק.
ונראה עפ"י מה שנודע שבגלות מצרים היו צריכים ישראל להתעכב ת"ל
שנים כמנין חמש פעמים אלקים ]חמשה פעמים מספר  ,[86אכן מבואר בחז"ל
שקושי השעבוד לא היה להם רק פ"ו שנים משנולדה מרים עד שיצאו ממצרים,
נמצא שהשעבוד היה עליהם רק חלק חמישית ממה שהיה ראוי לבוא עליהם.
וכן כתב בספר תורת חיים ,דלכך גם כן נגזר על ישראל עוד ארבע גלויות
אחרות להשלים את הארבע חלקים מן העינויים שלא השלימו במצרים ,אלא
שבמצרים ויתר להם הקב"ה היות וכבר היו במ"ט שערי טומאה ואם לא היה

לרפואה שלימה במהרה

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' מנחם מנ„ל בן רחל מינ„ל

‡בי הי˜ר

הו˜„˘ ע"י י„י„ו הנ‡מן המ˙פלל בע„ו

הרה"ח ר' „ו„ פי˘ער הי"ו

מוציאם מיד ,היו ח"ו נטמעים שם ,ולכך הוצרך להוציאם משם בחיפזון.
ונראה שכנגד זה יש לנו חובה לאכול ד' כזיתים של מצוות בליל פסח,
המוציא ,ואכילת מצה ,כורך ,אפיקומן ,שכיון שמיהר הקב"ה את הקץ ארבע
חלקים ,יש לנו לאכול ארבע חתיכות של מצוה ,לרמז על ארבע חלקי מהירות
שלא הספיק בציקן של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם הקב"ה וגאלם.
ועתה שפרעה רדף אחריהם אמר בלבו ,עדיין לא השלימו ישראל את
החמשה אלקים ]שרומז לעינויים ולמדת הדין[ שראוי לבוא עליהם ,וא"כ
בודאי אינם ראויים עדיין להיגאל ,ולכך היה בטוח שישיג אותם ,ועל ענין זה
רומזים החמשה אלפי"ן בפסוק שרומזים לחמשה שמות אלקים אלו') .זרע
שמשון' פרשתינו אות יא(

בזכות ההודאה להשי"ת על נס אחד זוכים לעוד ניסים
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת וגו' )טו א( :כתב בשו"ע )רי"ח
ָאז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
סעיף ה( מי שנעשו לו ניסים הרבה בהרבה מקומות ,בהגיע אל אחד מהמקומות

שנעשה לו שם נס צריך להזכיר כל שאר המקומות עמו ויכלול כולם בברכה
אחת.
יש לפרש הטעם שצריך להזכיר כל הניסים בראיית אחת מהם ,לפי שהראשון
גרם השני ,וכן השני גרם השלישי ,וכן כולם ,וביאור עומק הענין נראה שהוא
מפני שאם לא היה מודה להקב"ה בנס הראשון והיה כפוי טובה ,לא היה נעשה
לו הנס השני ,נמצא שהנס הראשון גרם את הנס השני ,כי היות שנעשה עמו
הנס הראשון ומפני אותו הנס בא לו חיוב ההודאה וזכות ההודאה גרם שיעשו
עמו את הנס השני ,ולכן כשיזדמן לפניו מקום הנס השני ,צריך להזכיר ולהודות
גם על הנס הראשון שהרי הוא היה הגורם לנס השני ,וכשיראה את מקום הנס
הראשון ,צריך להודות ולהזכיר אף את הנס השני להראות כחו שהביא עמו
גם את השני.
ובזה מתפרש יפה בביאור חדש ונפלא הפסוק )תהלים קו א( 'הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו' ,היינו שנודה לה' בעת שיתן לנו את הטוב האחד ,ועל ידי כך
נזכה שיתמיד לנו הטוב לעולם ולנצח') .זרע שמשון' פרשתינו אות כד(

ביאור נפלא מדוע נכתב 'נתן' לשון עבר
ֹאמר
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ָמן הוּא כִּ י א יָ ְדעוּ ַמה הוּא וַ יּ ֶ
וַ יִּ ְראוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יּ ְ
מ ֶֹשׁה ֲאלֵ ֶהם הוּא ַהלֶּ ֶחם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ה' לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה' )טז טו( :יש לדקדק למה אמר
אשר נתן בלשון עבר ,ולכאורה יותר היה ראוי לומר הוא הלחם אשר נותן ה'
לכם לאכלה.
וי"ל עפ"י מש"כ רש"י )טז לה( מחז"ל )קידושין לח (.שאף בעוגות שהוציאו
ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן .ולפי"ז י"ל דזה מה שהשיב להם משה,
הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה וכוונתו היתה לומר להם שבמן הזה ישנו
את אותו הטעם שהיה לכם כבר וטעמתם אותו בלחם שהוצאתם ממצרים.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות יט(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

˘יזכה לרפו‡ה ˘לימה ולברי‡ו˙ ‡י˙נה
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רובוט ר‡ובן בן חיים יˆח˜ ז"ל
נלב"ע ר"ח ˘בט ˙˘ע"ח ˙.נ.ˆ.ב.ה

הו˜„˘ ע"י בנו מר„כי בן רב˜ה ˘יינ„ל

לישועה ולברכה בכל עת
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שלוחה 3

•

לנחת יהודית

ל+ברכה והצלחה
חיים ברוך בן ˘רה פע˘‡

הרך הנול„ יˆח˜ ˘לום בן חיה

לברכה והˆלחה בכל הענינים
וי˙˜יימו בו כל ברכו˙ המחבר

˘יזכו הוריו ל‚„לו ל˙ורה חופה ומע˘ים טובים
וי‚„ל ב˙ורה ויר"˘ מ˙וך נח˙ ו˘מחה

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

ה‡˘ה הח˘ובה מר˙ יוכב„ ˆ'יפה

˘כטר ע"ה

ב˙ הרה"ח ר' חיים ‡לעזר הכהן ז"ל נלב"ע ה' ˘בט ˙˘נ"„ ˙.נ.ˆ.ב.ה.
• הו˜„˘ ע"י בנה ר' י˘ר‡ל הי"ו •
˘יזכה לפרנסה בריווח וב˘פע ולברכה והˆלחה בכל הענינים

הוצאת הגליון והפצתו לעילוי נשמת

ה‡˘ה הח˘ובה מר˙ חיה מלכה

פ‡˘˜עס ע"ה

ב˙ הרב ר' מר„כי ז"ל נלב"ע ט' ˘בט ˙˘ס"ה ˙.נ.ˆ.ב.ה.

• הו˜„˘ ע"י בניה •
הרה"ח ר' מנחם בנימין פ‡˘˜עס ˘ליט"‡ ◆ ו‡חיו הרה"ח ר' מ˘ה פ‡˘˜עס ˘ליט"‡

פניני שמשון

גבורת שמשון

• עניני פרנסה

סיפורי ישועה

קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף
)פסחים קיח(.

קשה מזונתיו של אדם כקריעת ים סוף

וא"ת אם כן איך אמרו ז"ל )פסחים קיח (.קשים מזונותיו של אדם
כקריעת ים סוף ,והא לא דמו ,דהתם הוה צורך רבים והכא הוי צורך
יחיד ,והדין נותן שיהיו המזונות יותר קשים מקריעת ים סוף .י"ל
דהתם בפרק י' דפסחים נפקא לן מדכתיב לגוזר ים סוף לגזרים ,היינו
שנקרע הים לי"ב גזרים לכל שבט ושבט לבדו ,ולא היה הנס מוצרך
לרבים ,שעיקר צורך הרבים היה לעבור הים ביבשה ,כמו שאמר
הכתוב ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהומות וכו' )תהלים קו ט( ,וזה
היה נס אחר שעשה הקב"ה להגדיל הנס של קריעת ים סוף ,וא"כ
שפיר מצי למילף שיהיו המזונות שהם צורך והכרח ליחיד דומיא
דקריעת הים לי"ב גזרים ,שלא היה בו כל כך צורך לרבים.
)פרשת תולדות אות יא(

נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו

ואם כן הנבילה אינה נאכלת לפי שבה הקב"ה רוצה להודיע שאינו
מקפח שכר כל בריה ,ואף לכלבים ממציא המזון בעת ששואלים
אותו כדכתיב )תהלים קמז ט( נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר
יקראו ,וזה שאין בו דעת שאינו מבקש רחמים ,הקב"ה אינו רוצה
לתת לו ואיהו דאפסיד אנפשיה ,ולכן הנבילה טובה ממנו שהנבילה
משתבחת במה שמתה בידי שמים להפיק רצון הכלבים והוא אינו
משתבח לבקש מזונותיו מאת השמים רק סומך על מעשה ידיו.
)פרשת ויקרא אות ב(

נס עבור מזוני

ומתחיל מהולכי מדברות ,תעו במדבר וכו' ,אבדו הדרך ועוד אין
להם מזונות ,רעבים גם צמאים ויצעקו אל ה' ,והקב"ה ענה בשתים
אלה ,וידריכם בדרך ישרה וכו' ,ועוד ,כי השביע וכו' ,ולכן יודו לה'
חסדו ונפלאותיו לבני אדם ,ולמאי אצטריך ונפלאותיו לבני אדם
דאי למילף דצריך לאודויי באפי עשרה ,כבר אנו למדים אותו מן
וירוממוהו בקהל עם וכו' דכתיב לבסוף ,ואי משום שצריך תמיד
לזכור הנס ,כבר שמענו זה בתחילת המזמור בפסוק הודו לה' כי
טוב כי לעולם חסדו ,אלא ודאי בא להשמיענו איזה חידוש .דאמרינן
בפרק י' דפסחים )קיח (:קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה,
ועוד בפרק ה' דשבת )נג (:אמרינן תדע דמתרחיש ניסא ולא איברו
מזוני .וזהו יודו לה' חסדו ,החסד הגדול שעשה עמם ,ועוד ,יגידו
לבני אדם אם שמעו מימיהם פלא גדול כזה שיברו מזוני.
)פרשת צו אות ה(

פירוש מה שאמרו אהוב
את המלאכה ושנא את הרבנות

אי נמי בדרך אחר ,הנה ידוע שיש שני דרכים לתלמיד חכם להרויח
ולהתפרנס ,האחד הוא להיות נהנה מיגיעו וממלאכתו ולא לקבל שום
הנאה מחמת תורתו ,כמו שפירש הרע"ב לקמן בפ"ד על ולא קרדום
לחפור בהם .והדרך השני להיות נמנה על הצבור פרנס או ראש
הסדר ,שאז מותר לו ליקח מהם פרס ,ואפילו שכר הרבה יותר מכדי
פרנסתו ,כדי שיהיו מזונותיו בריוח ,ומתוך כך יהיה גדול בעיניהם,
כדאשכחן בכהן גדול ,הגדול מאחיו ,גדלהו משל אחיו וכו' ועי"ש
בדברי הרב הנ"ל .ועל זה אמר התנא ,מאלו השני דרכים תבחר הדרך
הראשון ,שהוא לעשות מלאכה להרויח ,אהוב את המלאכה ,והדרך
השני שבא לך העושר מחמת הרבנות ,זה יש לך לשנוא ,ושנוא את
הרבנות ,כי המלאכה הוא יותר משובח מהרבנות כמו שאמרנו.

סח הרה"ג ר' שמעון פרג שליט"א
מראשי הרמי"ם בישיבת מיר:
לפני כשנתיים נתוועדתי לתורתו המופלאה של רבנו שמשון חיים נחמני זי"ע,
בספריו הנחמדים מפז ומפנינים 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון' ,במשך הזמן זכיתי
למסור מאות שיעורים בספרים אלו בפני קהלים שונים .בהתרגשות גדולה יכול אני
להעיד נאמנה ,כי שמעתי מאנשים נאמנים ,חלקם הם מאלו שלמדו עמנו בשיעורים,
מעשי ישועה רבים ,כאשר יש מהם שנעשו בדרכים פלאיים ממש ,זכינו לראות עין
בעין שהמחבר הקדוש הזה דבריו לא שבו ריקם ,והבטחתו הגדולה שחרט בהקדמת
ספריו ,קיימת לדורי דורות .פלאי פלאים.
לפני תקופה אחד מתלמידי הישיבה ,נחבל ונפגע קשות בראשו ,כאשר חלק ממנוף
גבהים של בנין נפל על ראשו .הוא התמוטט במקום והיה בסכנת חיים ממש .חששות
גדולות ליוו את בני משפחתו וידידיו .בהתייעצות עם ידידי הגאון הבקי ר' יעקב חיים
סופר שליט"א ,בקרנו אותו במיטת חוליו ,כשהוא היה במצב מורדם ומונשם ולא הגיב
כלל ,קבענו שם כמה סדרי תפילה ולימוד ,וביניהם קבענו שיעור ולימוד יחדו בספר
'תולדות שמשון' ספרו הראשון של המחבר ,שכתב שם בהקדמת הספר ,שהלומדים
בספרו יזכו 'למיטב חיי אריכי' ,התפללנו שבזכות הלימוד ברבים בתורתו של אותו גאון
וקדוש ,כאן בסמיכות לחולה הלז ,נזכה לראות שינוי ממשי בהחלמתו.
מורי ורבותי! על אף הייאוש שהכניסו בנו הרופאים ,ואף שלעיני בשר אפסה כל
תקוה ,לא אבדנו אמונתנו ,וקווינו שזכותו של רבנו הזרע שמשון יעמוד לנו שיתקבלו
תפילותינו ולימודינו לרפואתו .ואכן בסמיכות לקיום השיעור התחיל שינוי פלאי
לטובה ,אשר המשיך לטובה בימים שאחריו יותר ויותר ,עד שלאחר כמה שבועות
הבריא לחלוטין ,לתדהמת הרופאים ולשמחת כל בני משפחתו הקרובים .וראו כולם
והודו ,כי זכות המחבר הוא שעמדה לו לצאת ממיטת חוליו ולהיות כאחד האדם.
נוכל לספר כאן כמה לילות בלי הפסק ,סיפורי פלא מגודל מעלת המחבר וספרו ורוב
כוחו וגבורתו ,סיפורי ישועה כבירים בעניני פרנסה ,חינוך הילדים ,זרע של קיימא,
רפואה וחיים ,ועוד ,כל אלו מתגלגלים מתחת לשולחנו בקביעות ,אולם בודאי שכלל
הדברים ,שראוי לכל אחד לעשות נחת רוח למחבר ולקבוע שיעור בספר הנפלא
והמתוק הזה ,אשר מלא בפנינים מתוקים מתובלים עם פניני מוסר והדרכה ,דברים
השווים לכל נפש ,ובכך לקיים את רצונו ובקשתו הנרגשת ,ובודאי יזכו כל הלומדים
להתברך בברכותיו הכבירות והנדירות ,שימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה ולברכה.
)מתוך דבריו בסעודת הילולא שנערכה ע"י 'האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון' אולמי היזדים,
ירושלים ו' אלול תשע"ח .ניתן לשמוע את הדרשה במלואה במערכת השיעורים העולמית 'קול זרע
שמשון' ,הקישו בכניסה למערכת (1-8-1-3

הסיפור הנ"ל התפרסם ככתבו בגליון זרע שמשון פרשת וירא  ,240 -לפני כשבועיים
התקשר אלינו ר' מ.צ .וסיפר לנו הוספה מדהימה בענין סיפור ישועה זה :בתקופת
חנוכה נקלעתי לשיחה עם הבחור הנ"ל שנחבל בראשו ,דברנו על האירוע שאירע
עמו ,ועל הנס הגדול שזכה להינצל ולשוב לאיתנו ,תוך השיחה שאלתי על אמיתות
כמה וכמה פרטים שנשמעו בציבור בענין מה שאירע עמו והישועה הגדולה שזכה.
בין הדברים הזכרתי את מה שנתפרסם שהתקיים לימוד ברבים בספריו המסוגלים של
הזרע שמשון סביב מטת חוליו ,ושבודאי גם זכות הלימוד ברבים בתורתו עמדה לו
לזכות לישועה גדולה .הביט בי הבחור בפליאה רבתית ,מה ענין זרע שמשון לכאן?! כל
הפרטים שהזכרת נכונים ,אכן הרב שמעון פרג שליט"א ביקר אצלי ועשה כמה וכמה
תפילות ברבים וסדרי לימוד ,אבל לא היה לזה שום קשר לזרע שמשון! אני לכשעצמי
הופתעתי לשמוע את ההכחשה הזו 'מבעל המעשה' בעצמו ,וקצת הרהרתי ,הנה שוב
יתכן שכל ישועה מדביקים לזרע שמשון...
ויהי למחרת ,פוגש אותי שוב הבחור ,רץ לקראתי ואמר לי אכן צדקו דבריך! ממש
פלאי פלאים ,אתמול בלילה שעות ספורות לאחר שדברתי איתך והכחשתי את ענין
הישועה בזכות הזרע שמשון ,הסבנו קבוצת בחורים גדולה למסיבת מרעים לכבוד
חנוכה ,ניגש אלי אחד הבחורים ואמר לי ,אני שמח לפגוש אותך כאן ,אני הייתי אחד
מהבחורים שבקרנו אותך בכל אותו תקופה ששכבת בבית חולים בלי הכרה ובמצב
סכנה ,ולמדנו שם ברבים בתורת זרע שמשון לזכות רפואתך ,שמחה והתרגשות היא
לי לראותך עתה בבריאות השלימה .מה אומר ומה אדבר סיים 'בעל המעשה' בעצמו
והודה על טעותו ,השתוממתי על הדבר הזה ,שרק שעות ספורות מאז שכביכול
'הכחשתי' בפניך את הסיפור ,מיד נשלח אלי משמים להודיעני את אמיתת המעשה.
הרגשתי שמשמים דאגו לכבודו של ה'זרע שמשון' ,ושלא אהיה ח"ו כפוי טובה על כך
שזכות הלימוד בתורתו הוא שעמדה לי.

)ניתן לשמוע ]באידיש[ ב'קול זרע שמשון' ,הקישו בכניסה למערכת ( 2-3-1
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