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

פרשת שלח תשע"ט
טעם שהתפלל משה דוקא עבור יהושע

גליון 275

טוב להם ליקח ראש אחר שלא &יטעם שם ,ואף אם יתחייבו גלות יותר טוב להם
לחזור אפילו למצרים מלמות שם .ועל זה אמרו ארץ אוכלת יושביה אם יחטאו,
ולכן נתנה ראש ,כלומר אין אנו רוצים עוד במשה( .זרע שמשון פרשת בשלח אות ד)

הֹוׁש ַע ִּבן
ֵ'אּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לָ תּור ֶאת ָה ָא ֶרץ וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה לְ ֵ
הֹוׁש ַע' (יג טז) :ברש"י י-ה יושיעך מעצת מרגלים .יש לבאר הטעם שמשה
נּון יְ ֻ
התפלל דוקא על יהושע ולא על שאר המרגלים שנשלחו ,שלכאורה נראה כמו
מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה
שהיה למשה משוא פנים בדבר זה.
אֹלקים ֲאנִ י ה'
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיֹות לָ כֶ ם לֵ ִ
הֹוצ ִ
ֹלקיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֵ
ֲ'אנִ י ה' ֱא ֵ
ויש לבאר עפ"י מה שכתב בספר זרע ברך בשם האר"י ,שבכניסת המרגלים
ֹלקיכֶ ם' (טו מא) :בגמרא (ב"מ סא ):למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית,
ֱא ֵ
לתור את הארץ ,התעבר בכל אחד מהם הנשמה של השבטים בני יעקב עצמם,
יציאת מצרים בציצית ,יציאת מצרים במשקלות ,אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי
דהיינו שלנשיא ראובן התעבר הנשמה של ראובן בן יעקב וכן על זה הדרך אצל
במצרים בין טיפה של בכור לשאינה של בכור ,אני הוא שעתיד להיפרע במי
כולם .וליהושע שהלך מטעם שבט אפרים ,התעבר בו לוי ,כי לשבט לוי לא היה
שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותן לישראל בריבית ,וממי שטומן משקלותיו
שליח היות ולא נחלו את הארץ עיי"ש .ולמדנו מדבריו שביהושע נתגלגל נשמת
במלח ,וממי שתולה קלא אילן [צבע דומה
לוי ,ולפי"ז יש לומר דלכך התפלל משה ביותר על
לתכלת] בבגדו ואומר תכלת הוא .יש לדקדק מה
יהושע ,שהרי אם חלילה יהושע יחטא וידבר לשון
ענין ג' מצות הללו עם מה שהבחין הקב"ה במכת
הרע על ארץ ישראל ,יגרום פגם בלוי ראש שבטו,
בכורות בין הבכורים למי שאינם בכורים.
ולכן בודאי הפגם הזה יפריע למשה שהוא משבט
ע"י מצות ציצית מתקדש האדם
ויש לבאר דהנה כשהאדם לובש ציצית כתיקונו
לוי ,ולכן אין כאן משוא פנים מה שהתפלל דוקא
'ובזה יובן מה שאמרו בפרק ד' דמנחות (מג ב) שקולה
יש לו שמירה ,וכשאינו לובשו כתיקונו אין לו
עליו ,כי הוא דבר הנוגע לעצמו ממש[ .וראה עוד
מצות ציצית כנגד כל המצות ר' שמעון בר יוחאי
שמירה והוא מוטל בסכנה ,וכמו שמצינו (עיין זו"ח
בדברי רבינו שהוסיף לפרש בזה בכמה אופנים]
אומר כל הזהיר בציצית זוכה ומקבל פני שכינה.
רות ,ובזוה"ק ח"ג דף דש ):שפירשו את לשון הכתוב
('זרע שמשון' פרשתינו אות א ד"ה ועוד י"ל)
ועוד אמרו במדרש ילקוט (סוף רמז תש"נ) על פסוק
על כנפי בגדיהם לדורותם ,לשון דירה .והיינו
וַ ּי ִֹציאּו ִּד ַּבת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָּתרּו א ָֹתּה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
והייתם קדושים לאלקיכם ,רבי אומר זו קדושת
שע"י הציצית זוכה לשמירה כמו בדירה ,וכמו
לֵ אמֹר ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָע ַב ְרנּו ָבּה לָ תּור א ָֹתּה ֶא ֶרץ
ציצית שמוספת לישראל קדושה יותר מכל שאר
שהבית אשר נקבעת בו מזוזה הוא משומר מכל
יֹוׁש ֶב ָיה ִהוא וְ כָ ל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָר ִאינּו ְבתֹוכָ ּה
אֹכֶ לֶ ת ְ
המצות עכ"ל .וכל אלו הם דברים תמוהים דלמה
משטין ,כך מי שלובש ציצית יהיה שמור מן
ַאנְ ֵׁשי ִמּדֹות (יג לב) :והכי נמי במה שאמרו (במדבר
המזיקין שלא יוכלו ליגש אליו ,ואין בכוחם
י"ג ל"ב) ארץ אוכלת יושביה היא וכו' ,אם נאמר
הציצית שקול כנגד כל המצות ,ומה ענין מצוה זו עם
להדיחו מן הדרך הטובה ,כי מתרחקים ממנו.
שהדברים כפשטן ,זה אי אפשר שהרי הם ראו
הקבלת פני שכינה ועם הוספת קדושה'.
אולם לכאורה כשהוא בביתו שיש שם מזוזה,
שכמה שנים נתקיימו שם הכנענים ,ואדרבא
'ומעתה מצות ציצית שהותר בה הכלאים היא מצוה
יש צד לומר שאף אם אינו לובש הציצית כראוי,
בפיהם היו מודים שהיו חזקים והיו אנשי מדות.
גדולה ,ושפיר קאמר שהיא שקולה כנגד כל המצות,
ואף אם תולה קלא אילן על בגדו במקום התכלת,
ואם נאמר לפי מה שאמרו ז"ל (סוטה דף ל"ה ע"א)
שהרי מייחדת ומקשרת הגוף עם הנפש בעבודת ה'
גם כן אינו בסכנה מן המזיקים ,שהרי יש עליו את
שבכל מקום שהיו הולכים המרגלים היה מת
כמו שהיה מתחילה קודם החטא ,ולכן כתיב (במדבר טו
שמירת המזוזה ,על כך הזהיר ואמר אני הוא
הגדול שבהם כדי שיהיו טרודים באבלם ולא
לט) וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ,שבראיית
שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וכו' אני
יביטו אחריהם ,ומחמת זה אמרו ארץ אוכלת
הציצית יש לנו לזכור תמיד שלא לילך אחר תאות
עתיד להיפרע ממי שתולה קלא אילן על בגדו
יושביה וכו' ,גם זה לא יתכן ,שאין סברא לומר
הגוף ,ובזכרנו זאת ודאי שתוסיף לנו קדושה על
וכו' ,והיינו שכשם שבמצרים אף על פי שניתנה
בשביל מקרה אחד שהיה להם בעת ההיא שיהיה
קדושתנו יותר משאר מצות שאין בהם רמז זה,
רשות למשחיתים להשחית ,מכל מקום רק
כך הטבע של הארץ ,הואיל שרואים שכמה שנים
ובודאי שנזכה להקביל פני שכינה ,שכיון שיתקדש
הבכורים מתו ואותם שאינם בכורים ניצולו .ועוד,
נתקיימו בה הכנענים והיו מרובים וחזקים .ועוד
עצמו וגופו להתרחק מתאוותיו ,אדם מקדש מעט
שהיה יותר סברא לומר שבעת ההיא היתה ידו
שאף שהיה הדם על פתחי בתי ישראל ,היה
מקדשין אותו הרבה ,וכשיהיה קדש בגופו ובנפשו,
של הקב"ה שעושה להם כך כדי לבערם מלפני
המשחית נכנס לבתיהם להרוג את בכורי
ישראל ,ואע"פ שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו,
המצריים שנטמנו שם ,ולא הועיל להם הדם
יהיה במדריגת אדם הראשון קודם החטא שהיה
היה להם לומר דבר שסברא לא תכחיש אותו.
שהיה בפתחי הבתים לאות ,אלא הבחנתי בכל
מטייל בגן עדן והיה כאחד ממלאכי השרת והיה
והכל יובן בהקדים מה שאמרו ז"ל (מגלה עמוקות
אחד ואחד וכל מי שלא היה ראוי למות לא מת,
מקבל פני שכינה ,וכן כתוב בספר החינוך (פרשת שלח
אופן כ') שאילו היה משה מכניסן לארץ היה
ומי שהיה ראוי למות מת ולא יכלו להיסתר ממני,
מצוה שפ"ו) שבמצוה זו יש רמז וזכרון שנפשו של
יחטאו
נוטעם שם ולא היה נחרב הבית ,אלא אם
כך גם במי שאינו לובש את הציצית כתיקונו
אדם וגופו הכל להקב"ה ,כי הלבן רמז לגוף שהוא
ישראל היה הקב"ה ממיתם ולא היו חוזרים בגלות
ותולה קלא אילן בבגדו שיהא נראה כאילו יש לו
מן הארץ וכו' ,והארץ היכן נבראת מן השלג שתחת
עוד ,משא"כ עתה שמשה לא הכניסם ,משום הכי
תכלת ,לא יועיל לו כלום ,ואף המזוזה שבביתו לא
כסא הכבוד (פרקי דר"א פרק ג) והחוטין רמז אל הגוף,
שפך חמתו על העצים ועל האבנים והוליכן
יועיל לו למנוע אותו מן המזיקים ,ויוכלו
שתחילת בריאת הגוף הוא כעין חוטין ,והתכלת עינו
בגלות ,ובזה ניצולו ישראל .ואין הכי נמי שישראל
המקטרגים לבוא עליו ולא יועיל לו שמירת
כעין הרקיע רומז לנפש שהיא מן העליונים וכו'.
היו יודעים זה ,ומשום הכי אמרו מה תועלת לנו
המזוזה[ .וראה עוד בדברי רבינו שמבאר גם מה
זרע שמשון פרשת חוקת אות א
לילך לארץ הקדושה עם משה שהיה הראש
שהוזכר הבחנת הבכורים בריבית ומשקלות] (זרע
שלהם ,והרי אם יחטאו יתחייבו כלייה ,ולכן יותר
שמשון' פרשת קדושים אות ב)

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

לרפואה שלימה במהרה

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'

הרה"ח ר' מנחם מנדל בן רחל מינדל

שיעור בספר המסוגל זרע שמשון מתקיים
בביהמ"ד הר צבי ירושלים (בקומת העזרת נשים)
כל ליל שישי בשעה 8:00

הרה"ח ר' דוד פישער הי"ו

שמעו ותחי נפשכם

שיזכה לרפואה שלימה ולבריאות איתנה
הוקדש ע"י ידידו הנאמן המתפלל בעדו

לישועה ולברכה בכל עת

ניתן לתרום  24שעות ביממה
ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת

02-80-80-500

שלוחה 3

•

'קול זרע שמשון'

02-80-80-600

אל תפספסו להאזין  3דקות זרע שמשון
עברית  * 130אידיש  * 230אנגלית 330

מוקד נוסף לקבלת גליונות
זרע שמשון בירושלים:

בחנות 'כדורי סלולר' רחוב ירמיהו 9
בבנין של שערי רווחה החדש בחניון הכניסה
מהדלת שליד ופל בר

החנות פתוחה בשעות הערב

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

אבות שמשון

• עניני ציצית

ַ ּד ֵּב ר ֶא ל ְּב נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵא ל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲא לֵ ֶה ם וְ עָ שׂ וּ לָ ֶה ם צִ יצִ ת וגו '

הציצית הוא החותם
של עבדות
והציצית לפי שהוא המלבוש
והחותם שלנו ,שמוכיח שאנו עבדים
להקב"ה וכנגד זה אנו בני חורין
מיצה"ר ,כמו שכתוב במדרש (ילקוט
איוב רמז תתצ"ו( על פסוק (איוב ג יט)

ועבד חפשי מאדוניו ,עשה אדם
רצון יצרו הרי הוא עבד ליצרו ,עשה
רצון יוצרו הרי הוא בן חורין מיצרו
הרע ,והרי הוא עבד ליוצרו .והעבדים
יש להם חותם של עבדות כדאיתא
בפרק במה אשה (שבת נח ).יוצא
העבד בחותם שבצוארו ולא בחותם
שבכסותו ,והיינו כבלא דעבדא.
ופירש רש"י כבלא דעבדא חותם
שעושין לעבד לסימן הוכחה שהוא
עבד ועיי"ש .והציצית הוא החותם
של עבדות להקב"ה ,כדאמרינן
בפרק ד' דמנחות (מג ):קשה ענשו
של לבן יותר מענשו של תכלת ,משל
למלך שאמר לעבדיו ,לאחד אמר לו

תשית לראשו עטרת פז

נהלל בשיר ונברך בכל לב
ונשגר סל מלא ברכות קדם האי גברא
רבא ויקירא שפתותיו נוטפות מור
כל השומע אומר ברקאי
כי לו נאה כי לו יאה פה מפיק מרגליות

מראשי העוסקים למען הפצת
תורת זרע שמשון

יוזם ומקים את מערכת השיעורים

הגדולה בעולם 'קול זרע שמשון'
ה"ה הרה"ג

ר' יצחק מרדכי פרייא
שליט"א

מראשי המחנכים בתלמוד תורה
'גירסת ישראל' ירושלים עיה"ק

לר+גל הולדת בנו

בשעה טובה ומוצלחת

(טו לח)

הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר
לו הבא לי חותם של זהב וכו' ,וגמירי
(אבות פ"ו מ"ב) שאין לך בן חורין אלא
העוסק בתורה ובמצות ,שבזה יצא
לחירות משעבוד יצרו הרע( .פרשת
קדושים אות ב)

ע"י הציצית מבין פעולות ה'

מי שתולה קלא אילן אינו מבין
מעשה ידיו של הקב"ה ,דהיינו
הרקיע דכתיב (תהלים ח ד) כי אראה
שמיך מעשה אצבעותך ,ותכלת
דומה לים וים דומה לרקיע (מנחות
מג( .):פרשת שלח אות ט)

כשאינו לובש ציצית מחזק בו
כח המזיקים

מי שאינו לובש ציצית אלא קלא
אילן ישוב עמלו בראשו ,שסמא"ל
יחזק בו וכל המזיקים יזיקוהו,
שקל"א גימטריא סמא"ל( .פרשת שלח
אות ט)

זכות המצות מגנת מהשטן

והיתר כלאים בציצית הוא ממה
שכתב הריקנאטי (טעמי המצות מצוה
ש"כ) ששעטנז ר"ל שט"ן ע"ז ,והוא
מזיק אחד שיכול להזיק למי שלובש
אותו אמנם במקום מצוה הותר לפי
שזכות המצוה מגנת עליו( .פרשת
חוקת אות א)

בראיית הציצית יש לזכור
שלא לילך אחר תאות הגוף

משנה גַ :ר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן אוֹ ֵמרְ ׁ ,שנַ יִ ם ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְשבִ ין וְ ֵאין ֵּבינֵ ֶיהן
ִ ּדבְ ֵרי תוֹ ָרהֲ ,ה ֵרי זֶ ה מוֹ ׁ ַשב לֵ צִ יםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים א) ּובְ מוֹ ׁ ַשב
לֵ צִ ים לֹא יָ ׁ ָשבֲ .אבָ ל ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְשבִ ין וְ יֵ ׁש ֵּבינֵ ֶיהם ִ ּדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה,
ׁ ְשכִ ינָ ה ׁ ְשר ּויָ ה ֵּבינֵ ֶיהםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (מלאכי ג) ָאז נִ ְד ְּבר ּו יִ ְר ֵאי ה' ִא ׁיש
ֶאל ֵרעֵ ה ּו וַ ַ ּי ְק ׁ ֵשב ה' וַ ִ ּי ׁ ְש ָמע וַ ִ ּי ָּכ ֵתב ֵספֶ ר זִ ָּכרוֹ ן לְ פָ נָ יו לְ יִ ְר ֵאי ה'
ּולְ חֹ ׁ ְשבֵ י ׁ ְשמוֹ ֵ .אין לִ י ֶא ָּלא ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּניִ ן ׁ ֶש ֲאפִ ּל ּו ֶא ָחד ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב
וְ עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא קוֹ בֵ עַ לוֹ ָׂשכָ רֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (איכה
ג י) יֵ ׁ ֵשב ָּב ָדד וְ יִ ּ ֹדם ִּכי נָ ַטל עָ לָ יו.
אין לי אלא שנים מנין שאפילו אחד וכו' קובע לו שכר .דסלקא דעתך
אמינא שמי שלומד לבדו אין לו שכר משום דאמרינן (ירמיה ז לו) חרב
אל הבדים וכו' ,ופירש מהרש"א (מגילה לב .ועוד מקומות) שכשהוא ביחיד
יבא להתיר את האיסור ואדרבא הוא חוטא .קמ"ל דאפילו הכי קובע לו
שכר ,והיינו דמי שלומד ביחיד לפי שאינו רוצה ללמוד עם אחרים על
זה נאמר חרב אל הבדים וכו'.
אבל מי שלומד עם אחרים ,וכשאין לו אחרים לומד יחידי כדי לעשות
תורתו קבע ושלא לאבד זמנו ושלא להתבטל מדברי תורה ,מאי
תקנתיה כדי שלא יטעה ,התקנה היא שלא יחדש שום דין מסברתו
כשהוא ביחידות .ונודע (זוהר ח"א ד ).שעיקר השכר של התורה הוא במה
שמחדשים בה .וזה שאינו יכול לחדש לפי שיש לחוש שיטעה ,מה שכר
יהיה לו .על כרחך לומר שלא יהיה לו שכר אלא בשביל שעושה תורתו
קבע ,שאינו מתבטל מהתורה אפילו רגע אחד .ומשום הכי תני קובע לו
שכר ולא נותן לו שכר ,לרמוז שעיקר השכר הוא על הקביעות שנאמר
ישב בדד וידום ,ילמוד יחידי וישתוק מלדבר בו דבר.
והפסוק הזה מביאו התנא לראיית מה שאמר קובע לו שכר ,שאינו
נוטל שכר לימוד תורה לגמרי כמו מי שמחדש חידושין בתלמודו ,אלא
שכר הקביעות לבד .וכן משמע וידום שהוא דומם ואינו מחדש ,וכשאינו
מחדש אין לו רק שכר קביעות הזמן כמו שאמרנו .ואינו מביא הראיה
לומר שיטול שכר ,כמו שנראה מפשט המשנה ,שהרי אין מזה שום גילוי
בפסוק ,אלא על צד הדוחקים שפירש הרע"ב והמדרש שמואל ,ועיין
בדבריהם( .תולדות שמשון פ"ג מ"ג).

ומעתה מצות ציצית שהותר בה
הכלאים היא מצוה גדולה ושפיר
קאמר שהיא שקולה כנגד כל
המצות ,שהרי מייחדת ומקשרת
הגוף עם הנפש בעבודת ה' כמו
שהיה מתחילה קודם החטא( .פרשת

בחודשי הקיץ אשר מנהג ישראל ללמוד במסכת זו
בשבתות אלו ,תוכלו להשיג את הספר הנפלא והמסוגל
'תולדות שמשון' שיצא לאור בהוצאה חדשה ומפוארת,
בכל חנויות הספרים בארץ ישראל ,ארה"ב ,לונדון.
לפרטים נוספים:

ארץ ישראל 02-80-80-500 05271-66450
ארה"ב 347-496-5657

חוקת אות א)

יהא רעוא מן שמיא
שיזכה לראות תמיד רוב שמחה ברכה
ונחת מתוך הרחבת הדעת ומשפע שמחה זו
יושפע עליו ועל כל משפחתו
שפע קודש וברכות עד בלי די
זכות רבנו הזרע שמשון יעמוד לו
שיתקיימו בו כל ברכותיו
והבטחותיו

מעשה קודמת ללימוד

ואפשר דמשום הכי קדמה בתורה
ויאמר שכולה מדברת בעשיית
ציצית ,כדי לגלות לנו סברא זו
שהעשיה קודמת ,וגם שהטלית
קודמת לתפילין ,אמנם בקריאה
אינה קודמת מפני טעמים אחרים.
(פרשת שלח ח)

•

פרק ג'

השתתפו
ִעמנו!

יחד נכניס
למקומות
נוספים את
אור תורת
'זרע שמשון'

בתרומה קבועה או חד פעמית
הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם!
• ושמכם יוזכר בשעת הלימוד הקבוע ברבים לישועה ולברכה! •

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

יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון שע"י ארגון מפתח של בנים

ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס347-496-5657 :

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

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

Zera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com
ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

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

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

