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 במדבר תש"פ

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון

גליון 320

חג השבועות

מדוע הכל מודים שבעצרת חייבים לעסוק באכילה ושתיה

בגמרא (פסחים סח ):אמר ר' אלעזר ,הכל מודים שבעצרת בעינן בו נמי לכם,
מי שאינו מתקוטט סימן שהוא מיוחס
מאי טעמא ,יום שניתנה בו תורה .וצריך עיון איך יתכן שיהיה כן ,שבעצרת
ְ'ׂשאּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות
בעינן לכם מפני שנתנה בו תורה ,הלא אדרבא ביום שקבלו התורה שהיא
ֹלתם' (א ב) :קשה מדוע מייחסים את בני ישראל רק לבית אבותם
ּכָ ל זָ כָ ר לְ גֻ לְ ּגְ ָ
כולה לעולם הבא דשכר מצות בהאי עלמא ליכא ,היה מן הראוי שיהיה אותו
ולא אף מצד האמהות ,שהרי עיקר כשרות היחס שנשאר בבני ישראל בא מצד
יום כולו מוקדש לשמים.
הנשים ששמרו על זה במצרים ,ועל כך העיד הכתוב (במדבר כו יד) הראובני,
ויש לתרץ ,שהנה הלא מלאכי השרת נתאוו לתורה ,ולפי שאינם יכולים
השמעוני ,שנתן בהם שמו ,ה"א בתחילה ויו"ד בסוף ,להכחיש מה שאמרו
לקיים המצות בגופניות ובמעשה זכה משה ונצחם כמו שאמרו בגמרא (שבת
נדחו
האומות אם בגופם שלטו המצריים כל שכן בנשותיהן ,ואם כן מדוע כאן
פח ,):אם כן מטעם זה עצמו מחויבים בני ישראל לאכול ביום זה ,שהרי אם לא
הנשים ואמר הכתוב רק למשפחותם לבית אבותם.
היתה ביניהם אכילה ,התורה גם כן אינה ראויה להם ,וכמו
דבבל
'יחסותא
ויש לתרץ לפי הנאמר בגמרא (קדושין עא).
השבועות
חג
לכבוד
שאמר משה למלאכים ,שהרי כמה אזהרות נאמרו בתורה
סימן
זה
מתקוטט
שתיקותא' ,שמי שהוא איש שלום ואינו
ע"ה
המלך
דוד
הילולת
יום
לאסור באכילה הרבה דברים ,ובטענה זו בלבד נצח משה
שהוא מיוחס .והוכחה זו אינה שייכת בנשים ,כי הנשים
את המלאכים ,ומשום כן כדי להוכיח שדוקא אנו ראוים
ממילא יושבות כל אחת בביתה ביחידות כי כל כבודה
לקבל את התורה מרבים אנחנו באותו יום באכילה ושתיה.
בת מלך פנימה .אולם ענין זה שייך ביותר אצל האנשים,
(שיר השירים אות א)

שכאשר רואים שהם חיים בשלום מבלי מחלוקת ,אז יודעים
שהם מיוחסים .ולכן דקדק הכתוב לומר למשפחותם לבית
אבותם ,והיינו דלפי התנהגות האבות תדע את מעלת
משפחותם אם הם מיוחסים או לא'( .זרע שמשון' פרשתינו אות

מגילת רות

על ידי שנשאה רות את בועז
נתרבה שכרה ביותר

ג ד"ה ויובן)

ענין הדגלים הוא השלום
יט ְב ְּת ַח ְס ֵּדְך ָה ַא ֲחרֹון ִמן
ֹאמר ְּברּוכָ ה ַא ְּת ה' ִּב ִּתי ֵה ַ
'וַ ּי ֶ
ישראל
כשראו
תורה
מתן
במדרש (במדב"ר ב ב) בשעת
חּורים ִאם ַּדל וְ ִאם ָע ִׁשיר' (רות
ָה ִראׁשֹון לְ ִבלְ ִּתי לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ַה ַּב ִ
את המלאכים שהיו עשוים דגלים דגלים ,אמרו הלואי אנו
ג י) :בתרגום פירש שיותר הטיבה בחסד האחרון שעשתה
נעשים דגלים כמותם ,אמר להם הקב"ה נתאויתם לדגלים
להינשא עם בועז מאשר החסד הראשון שעשתה שבאה
אותם
חייכם שאני עושה שאלתכם ,אמר למשה לך עשה
להתגייר .וקשה האיך יתכן לומר שבמה שלא הלכה אחר
דגלים כמו שנתאוו.
ישראל
ארץ
02-80-80-500
הבחורים אלא נשאה את בועז ,עשתה יותר טוב מהמעשה
את
מכיר
אחד
שכל
היינו
הדגלים
ענין
יש לפרש דיסוד
05271-66450
הראשון שבאה להתגייר.
מקומו ואז יש ביניהם שלום מבלי מחלוקת ,וכפי שנרמז
ארה"ב
347-496-5657
ויובן עפ"י מה דאיתא בגמרא (ברכות יז ).גדולה הבטחה
בפסוק (שמות יח כג) וגם כל העם על מקומו יבא בשלום,
ניתן להשיג בחנויות הספרים
שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים וכו' אמר ליה
היינו שאם כל אחד יכיר את מקומו ,מתקיים השלום .וזה
רב לר' חייא ,נשים במאי זכיין ,באקרויי בנייהו בי כנשתא
מה שיש אצל המלאכים ,שאין ביניהם מחלוקת .ובשעת
ובאתנויי גברייהו בי רבנן ומנטרו לגברייהו עד דאתו מבי רבנן .והיינו שנשים
מתן תורה נתאוו בני ישראל לדגלים ולהכיר כל אחד את מקומו ,כי רצו
שבעליהן תלמיד חכם זוכים לשכר מרובה.
שיהיה תמיד השלום ביניהם.
והנה רות כשנתגיירה היה לה שכר כמו סתם אשה ישראלית ,אמנם אחר
וכשיש שלום אין דבר רע פוגע בהם ,וזה מה שאמרו חז"ל שכשראה בלעם
שהלכה להינשא לבועז שהוא תלמיד חכם ותהיה צריכה להמתין לו עד
את ישראל עשויים דגלים ,אמר מי יוכל ליגע באלו .והיינו מפני שע"י שאין
שיבוא מבית המדרש ,עתה בודאי נתרבה שכרה יותר מכל האנשים וכמו
מחלוקת ביניהם ועשויים דגלים מובדלים כל אחד לפי מקומו אין דבר רע
שאמרו בגמרא הנ"ל גדולה הבטחה של הנשים יותר מן האנשים ,ולכך מובן
פוגע בהם ,כי שורש השטן הוא מערבוב שאז הוא היפוך השלום ,והשלום הוא
מה שאמר לה שבמעשה האחרון שלא הלכה אחרי הבחורים אם דל אם
כלי מחזיק ברכה ,וזה עומק מה שאמרו חז"ל (שבת פט ).שבשעת העגל בא
עשיר וגו' ,אלא הלכה אחר התלמידי חכמים ,בכך תזכה לריבוי שכר יותר
שטן וערבב העולם ,שידע דכשיעמדו כל אחד על מקומו מבלי מחלוקת אין
מכל האנשים ,והיינו שנתרבה שכרה על ידי כך יותר מהשכר שזכתה על ידי
יכול לפגוע בהם ואין לו שליטה ,וכן מצינו בכמה מקומות ששלט השטן ופגע
מעשה הראשון ,כי עתה בעלה תלמיד חכם ונתרבה שכרה בכך מאד'( .זרע
בבני ישראל ,שהיה שם את ענין הערבוביא שרומז על כך שאינם בשלום ,ואז
יכול השטן לפגוע בבני ישראל'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ג ד"ה וזהו הטעם)
שמשון' מגילת רות אות יא)
•

לרפואה שלימה

לאה לונאר בת סלביה
שתזכה במהרה
לבריאות איתנה
בתוך שאר חולי ישראל.

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

לישועה ולברכה בכל עת והיום יותר מתמיד! כולם זקוקים לישועה וברכה!
ברכת והבטחת הצדיק תעמוד לכל הלומדים והתורמים להנצל מכל נגע ומחלה
ניתן לתרום  24שעות ביממה באתר w w w.zerashimshon.co.il :או ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת
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ארה"ב 347-496-5657

זכות המחבר והבטחותיו יעמוד להם שיזכו להצלחה ולברכה בכל הענינים וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה וברכה

לעילוי נשמת
האשה החשובה

הענדיל לאה

לרנר ע"ה

בת הרה"ח ר' אברהם מרדכי רוטבלט ז"ל
נלב"ע כ"ט ניסן תש"פ ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש ע"י בני משפחתה

פניני שמשון

•

מעלת לימוד
תורה לאחרים

גבורת שמשון

סיפורי ישועה

'וְ ֵא ֶּל ה ּת וֹ לְ דֹ ת ַא ֲה רֹ ן ּו מֹ ׁ ֶש ה' וגו' (במדבר ג א),

ברש"י :כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו.

התלמידים נקראים בנים

כלפי מאי דתנן התם שרו חכימייא
למהוי כספרייא וחזניא כעמא
דארעא שמחמת מיעוט הפרנסה,
מטילין על המלמדים הרבה מלאכות
ועולות ,ומתוך כך מתמעטת מלאכת
ה' ,שהתלמידים מפסידים .ועיין בהון
עשיר מה שכתב שם .ולכן הזהיר הוי
קל כנשר ,שהנשר נותן בניו על כנפיו
ואומר מוטב שיכנס החץ בי ולא בבני,
כמו שפירש רש"י על פסוק ואשא
אתכם על כנפי נשרים .והתלמידים
קרוים בנים ,ואף אם הוצרך לך
לעשות איזה עסק ,תמהר לעשותו,
כדי שהתלמידים לא יפסידו ,ואף
להפסיד ריוח מזונותיך ,כדי שלא
יפסידו הבנים שהם התלמידים.
(תולדות שמשון פ"ה מ"כ).

שימוש רבו מועיל
להשגה בתורה

וזהו והתקן עצמך ,כשתשמש
בעצמך תעשה תיקון לך בחסד
ויראת שמים ,ועוד תלמוד יותר
תורה ,שבעוד שאתה משמשו הוא
ילמד לך תורה.
וכדי שלא יאמר התלמיד מה צורך
יש לטרוח גופו ולאבד ממונו כדי
שהרב ילמדהו תורה ,והרי חייב הרב
בלאו הכי ללמד תורה לתלמידו,
דאמרינן בפרק חלק כל המונע הלכה
מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת
אבותיו ,שנאמר תורה צוה לנו משה
מורשה וכו' ,מורישה היא לכל
ישראל וכו' .על זה אמר שאינה ירושה
לך ,אעפ"י שלגבי הרב שאינו מלמד
נקראת ירושה ,לגבי התלמידים אינה
ירושה לך ,שכתב מהרש"א בפ"ז
דסנהדרין על ההיא דעכו"ם שלמד
תורה חייב מיתה ,דמאורסה היא לנו
ולא להם ,דמאחר שלמד אדם תורה
ונעשית תורתו ,אז נקראת נשואה לו
והיא ירושה שלו ,אבל קודם שלמד,
או מי שאינו מתעסק בה ,נקראת כמו
ארוסה בבית אביה וכו' ,ועיין שם.
ואם כן אם זה התלמיד לא ירצה
לשמש את הרב ,הרב לא ילמדהו
אלא בשעות המיוחדות ,והרב לא
יעבור ,לפי שהתלמיד אינו שואל לו

ואינו עמו לשרתו תמיד .ועל כן צריך
לשמש הרב בגוף ובממון ,לפי שאינה
ירושה לך ,כלומר אותן הלכות שלא
למדת עדיין אינן ירושה לך רק כמו
ארוסה בבית אביה( .תולדות שמשון
פ"א מי"ד).

כשמלמד תורה לאחרים
זוכה לתורה בלא יסורין

ויש לומר דבפרק קמא דברכות
מצינו שתי מימרות סותרות זו את זו,
דמתחלה אמר ריש לקיש כל העוסק
בתורה יסורין בדלין ממנו ,ואחר כך
שם בסמוך אמר ר' שמעון בן יוחאי
שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך
הוא לישראל ולא נתנן אלא על ידי
יסורין .תורה מנין ,דכתיב אשרי
הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך וכו',
ועי"ש .ואיך אפשר שהעוסק בתורה
יסורין בדלין ממנו ,אם התורה
עצמה לא ניתנה אלא על ידי יסורין.
ומלבד מה שתירצו המפרשים ,יש
לומר דאיתא במדרש פרשת נצבים,
כי חיים הם למוצאיהם יש אומרים
למוציא לאחרים ,ויש אומרים
לממציא אותם .עכ"ל .משמע מזה
שהחיים של התורה אינם באים אלא
או בשעה שהגיע למעלה זו ללמד
לאחרים ,אי נמי למעלה אחרת
לחדש חידושים בתורה ,שאז נקראת
התורה שלו ,כדאמרינן בפרק קמא
דעבודה זרה כתיב כי אם בתורת ה',
וכתיב בתורתו ,מעיקרא התורה אינה
שלו לכך נקראת תורת ה' ,ולבסוף
היא שלו ונקראת תורתו.
ולכן מתחלה שעדיין לא ניתנה
לו במתנה ונקראת תורת ה' ,אז לא
ניתנה אלא על ידי יסורין כדי לצרפו
ולטהרו ,כמו שהיו ישראל בכור
הברזל במצרים קודם קבלת התורה.
אבל אחר כך כשלמד ,והתורה
ניתנה לו במתנה ,אז יסורין בדלין
ממנו .וזהו דקאמר שהיא נותנת
חיים לעושיה ,דוקא לעושיה ,דהיינו
שמלמד לאחרים שנקרא עושה זה
התלמיד או זו התורה ,שיחדש זה
התלמיד או שימציא דברי תורה
שיחדש חידושים בתורה( .תולדות
שמשון פ"ו מ"ז).

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :

מספר הרה"ג רבי יוסף חיים אוהב ציון שליט"א
מג"ש בספר המסוגל זרע שמשון מדי יום חמישי בבית הכנסת
מוסיאויף בירושלים:

התסמינים של המחלה נעלמו
בימי חודש ניסן התעוררו אצלי תסמיני נגיף הקורונה ,רותקתי
למיטה וסבלתי סבל רב ,חולשה אדירה היתה מנת חלקי ,צער
רב ועגמת נפש מרובה היתה לי מכך ,מה עוד שנאלצתי לבטל
את שיעורי התורה הקבועים שאני רגיל למסור ברבים ,מתח רב
התווסף עלי ועל משפחתי ,האם אוכל לקיים כראוי את סעודת
החג הנשגבת בליל הסדר.
באחת הלילות עלתה על לבי להרבות בתפלה ובתחנונים
בזכותו של רבינו בעל ה'זרע שמשון' שאני עוסק רבות בדברי
תורתו ,הן בלימוד הקבוע שלי והן במסירת השיעורים ברבים,
אמרתי בלבי אתן צדקה לעילוי נשמתו ולמען הפצת תורתו,
אתפלל ואבקש בזכותו ,שיתקיים בי הבטחתו לעוסקים בדברי
תורתו.
חשתי ולא התמהמתי ,וממחשבה למעשה נטלתי בידי סכום
כסף הגון ,והתחלתי מסובב מעל ראשי ,ואמרתי זה חליפתי,
זה כפרתי ,זה תמורתי ,זה הכסף ינתן לצדקת 'האיגוד העולמי
להפצת תורת זרע שמשון' ,ואני אלך לחיים טובים ארוכים
ולשלום .סמוך ובטוח הייתי בכוחו של אותו צדיק וקדוש ,אשר
דבר מדבריו לא יפול ארצה.
ואכן תפילתי לא שבה ריקם ,בקומי בבוקר חזרתי להיות כאחד
האדם ,רענן ובריא לעבודת הבורא יתברך .כל התסמינים נעלמו
כלא היו .בבטחון גמור בקשתי שיערכו לי בדיקה לשלול את
קיומו של הנגיף בגופי ,ולאחר ימים ספורים התבשרתי כי אכן
גופי נקי לחלוטין.
מורי ורבותי אחי ורעי היקרים ,אני מודה לבורא כל העולמים
שזיכה אותי בלימוד תורותיו של רבנו הקדוש המקובל האלוקי
רבי שמשון חיים נחמני זלה"ה ,מכירו הייתי לשעבר כששמעתי
מרבים וטובים וביניהם מאלו שהשתתפו בשיעורים שאני
מוסר ,שהעידו על ישועות כבירות בזכות הלימוד והסיוע
להפצת תורת רבנו הקדוש בעל זרע שמשון זלה"ה ,אולם
עכשיו ביותר ,כשזכיתי לראות על עצמי ובשרי את רב כוחו
וגבורתו של רבינו המחבר להשפיע שפע של טללי ברכה נחמה
וישועה לתומכים ולמסייעים להפצת דברי תורתו .אני קורא
לאחינו בית ישראל בכל מקום שהם ,הביאו ברכה לביתכם,
תקבעו לימוד בספר הקדוש והנורא והמסוגל הזה ,ותזכו לכל
הברכות ולכל הישועות .זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

אנו פונים לכל מי שזכה לישועה בגין הלימוד בספר
זרע שמשון או הסיוע להפצתו ,שיועיל נא לזכות את
הרבים ויפרסם את סיפור ישועתו.
ניתן לפנות כדלהלן:

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

או במערכת 'קול זרע שמשון' שלוחה 7

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרzerashimshon.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 :

זרע שמשון ע"ר 580624120

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

