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 מסעי תשע"ט

אמרות שמשון
הקב"ה רצה שיראו ישראל בעיניהם את השפטים שעשה
באלהי מצרים
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שפטים גם לאלהיהם ויתבזו לעיניהם ,וממילא שוב אין לחשוש שמא יחזרו
המצריים בהם ,כי נחשב הדבר כמו שעתה בבוקר נוסף עליהם מכה חדשה
ונחשב עתה ממש כמו זמן המכה'( .זרע שמשון' פרשתינו אות א)

תפילות הצדיקים עושים נחת רוח
'וְ ִה ִּצילּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמּיַ ד ּג ֵֹאל ַה ָּדם וְ ֵה ִׁשיבּו אֹתֹו ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טֹו

וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ַּב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ִמ ָּמ ֳח ַרת
ּומ ְצ ַריִ ם ְמ ַק ְּב ִרים ֵאת ֲא ֶׁשר
ַה ֶּפ ַסח יָ ְצאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ד ָר ָמה לְ ֵעינֵ י ּכָ ל ִמ ְצ ָריִ ם ִ
ִהּכָ ה ה' ָּב ֶהם ּכָ ל ְּבכֹור ֵּוב ֵ
אֹלה ֶיהם ָע ָׂשה ה' ְׁש ָפ ִטים (לג ג ד) :יש לדקדק דבשלמא במיתת כהן גדול משום שהיה לו להתפלל על בני דורו עיי"ש.
אם היה ממתין עד הבוקר בכדי שיהיה לעיני כל העולם היה מובן הטעם
יש לבאר עומק ענין תפילת הצדיקים עבור בני דורם ומעלתם ,הנה מצינו
שהמתין ,אולם אם גם לבסוף היה זה רק לעיני מצרים ,היה יכול להוציאם אף בגמרא (ברכות יז ).שאמרו אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת ליוצרו ,גדל
בלילה שהרי אף בלילה היה זה לעיני כל מצרים ,שהרי כולם היו טרודים במכת בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה 'טוב שם משמן טוב
בכורות והיו ממהרים ומזרזים את בני ישראל
ויום המות מיום הולדו'.
שיצאו ממצרים ,ואדרבה היה צריך להוציאם מיד
יש להבין מה משמעות של 'עושה נחת רוח
בלילה כי היה לו לחשוש שמא יחזרו בהם
ליוצרו' .ועוד מה משבחים אשרי אדם וכו' גדל
הקב"ה גואל את ישראל
המצריים אחר שתעבור המכה ,וכמו שהיה בכל
בשם טוב ,הלא זה דבר שאין תלוי בו ,שהרי
כשיתעוררו לבקש על הגאולה
המכות ,שבשעת המכה אמר להם פרעה שיצאו
אפשר שיהיה האדם צדיק ואף על פי כן לא
ממצרים ,ומיד שעבר המכה התחרט וחזר בו.
'ואף כאן במה שחטאו עתה שהם בגלות אין
ימצא חינו בעיני הבריות .ועוד מה הכוונה שטוב
להענישם ,שהרי שוגגים ואנוסים הם ונקרא
ועוד יש להקשות מה צורך להזכיר כאן מה
יום המות מיום הולדו ,מה מתכוון למעט בכך.
שאינם מוסיפים לעשות החטא ,אמנם האמת הוא
שהיו מצרים מקברים את מתיהם .וגם יש להבין
וי"ל דכוונת חז"ל על אדם חשוב שמתפלל
שאינם מבקשים מהקדוש ברוך הוא כראוי להם
מה ענין ושייכות יש בין מה שהזכיר מצרים
תמיד על הציבור ,והואיל וידוע (יבמות סד.
שיגאלם ,כמו שרוב העולם בעוונותינו הרבים אינם
מקברים את מתיהם ,למה שעשה שפטים
ובמדרשים) שהקב"ה מתאוה לתפילתן של
מתעוררים על הגלות והגאולה.
באלוהיהם ,וממה שהסמיכם בפסוק נראה שיש
צדיקים ,נחשב הדבר כמי שעושה נחת רוח
ומעתה הקב"ה רצה להודיע לאבות שאף על פי
להם שייכות.
ליוצרו והיינו משום שכביכול נותן להקב"ה את
שהגיע זמן הגאולה אינו יכול לגאלם כדי שלא
ונראה לבאר הטעם שלא חשש שלמחר יחזרו
תאותו ורצונו ,ועושה לו נחת רוח.
תתמעט יראתו לפניהם ,ומודיע להם זה כדי שלא
המצריים בהם ולא ירצו לשלח את ישראל ,עפ"י
והואיל והוא מתפלל תמיד עבור אחרים הרי
יתרעמו על מידותיו אם לא יגאלם עדיין ויאריך
מה שכתב ברבינו בחיי (שמות יב יב) שרק בבוקר
הוא גדל בשם טוב ,והיינו שבני דורו נעשים
הזמן עד שיבקשו הגאולה ,כדכתיב (הושע ג ה) אחר
כשבאו לקבור מתיהם בסמוך לבית העבודה זרה
טובים וראויים ודורו נעשה כולו זכאי ,וכמו
ישובו בני ישראל ויבקשו את ה' אלהיהם ואת דוד
שלהם כפי שהם רגילים לקבור ,אזי ראו שגם
שמצינו בגמרא (כתובות עז ):שבחיי הצדיק אין
מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים'.
באלוהיהם עשה ה' שפטים ,מה שלא ידעו
חוטאים בעולם .וממילא הרי זה שבח גם עבורו
(פרשתנו אות ו)
המצריים בלילה כשהיו בבתיהם.
שהוא מתגדל בשם טוב .היות וכשדורו צדיקים
ולפי"ז מתבאר יפה ,דמשום כך אין חשש שאם
זה מראה על שמו הטוב של הצדיק ,וכפי שמצינו
ימתינו עד הבוקר יחזרו בהם מלשלח את ישראל ,שהרי עתה בבוקר נודע להם שבדקו בריב"ל לידע אם הוא צדיק ע"י שדורו זכאי .וגם נפטר בשם טוב והיינו
שהכה ה' ועשה שפטים גם באלוהיהם ,וא"כ נחשב כשעת המכה ,ועדיין לא שאינו צריך להיתפס ח"ו על עון הדור כי כולם צדיקים וממילא מת בשם טוב
עברה המכה מהם ,וכמו שהיה בכל המכות שבשעת המכה רצו לשלח את ולא מפני העבירות שלהם.
וזה מה שדרשו על צדיק זה טוב יום המות מיום הולדו ,היינו שהרי ביום
ישראל ולהיפטר מהם ,כך גם עתה במכה זו .וזה מה שהדגיש הכתוב לומר
ממחרת הפסח יצאו וגו' לעיני כל מצרים ,והיינו שרצה הקב"ה להוסיף בבושתם הולדו הרי הוא בא לעולם בדור שכולו חייב ,והוא היה צריך להגין עליהם ע"י
ובצערם ,ולכך רצה שירגישו המצריים במכת אלוהיהם כשכל ישראל יראו מעשיו ותפילותיו וכך עשה שהתפלל עבורם עד שעשה אותם דור שכולו זכאי,
זאת ,ובכך יתביישו המצריים בפניהם ,ומשום כן המתין ולא הוציא את ישראל ועכשיו ביום מותו כשהצליח בעבודתו ומת בשם טוב וכמו שנתבאר שהכוונה
ממצרים רק בבוקר ,ואף שגם בלילה היו יוצאים לעיני כל מצרים מכל מקום שאינו מת מפני עוונם והטעם היות ותמיד התפלל עבורם ,נמצא שיום המות
רצה הקב"ה בדוקא שיצאו בבוקר לעיני כל מצרים בעת שהם מקברים היה יותר טוב מיום לידתו כי ביום לידתו היה זה דור שכולו חייב ,וביום המות
והולכים לבית העבודה זרה ,וממילא יראו את השפטים שעשה הקב"ה בהם ,הוא נפטר מדור שכולו זכאי.
ומסיים רבינו את דבריו במעלת וחשיבות התפילות :ומצינו שהאבות
והיינו שיראו גם את המכה שבבוקר.
ובזה נתיישב להפליא סמיכות הפסוקים שפתח ואמר ממחרת הפסח יצאו מתפללים תמיד על בניהם שיהיו נשמרים מהחטאים ומהפגעים רעים ושיהיה
ישראל ,והטעם שהמתין עד הבוקר משום שרצה שיהיה זה לעיני מצרים להם אריכות ימים ושנים .וכן החובה מוטלת על כל גדולי הדור להתפלל על
בני דורם'( .זרע שמשון' פרשתינו ריש אות ה)
כשהם מקברים את מתיהם ,ואז יראו המצריים לעיני כל ישראל שעשה הקב"ה
ֲא ֶׁשר נָ ס ָׁש ָּמה וְ יָ ַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹל ֲא ֶׁשר ָמ ַׁשח אֹתֹו ְּב ֶׁש ֶמן ַהּק ֶֹדׁש' (לה
כה) :בגמרא (מכות יא ):מבואר הטעם שזמן שהיית הרוצח בעיר מקלט תלוי

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'
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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

פניני שמשון

• בין המצרים

יגו ָה ֵּב ין ַה ְּמ צָ ִר ים
ָּכ ל רֹ ְד פֶ ָיה ִה ּ ִ ׂש ּ
אם לא יקיימו ישראל את
'ועבדתם שם'
יתקיים בהם 'ובקשתם משם'
ועוד יש לפרש בין המצרים ,דאיתא
במדבר רבה (ז י) על פסוק וישלחו
אותם אל מחוץ למחנה ,אמר להם
המקום לישראל הואיל ואתם רוצים
בעבודה זרה אף אני אגלה אתכם
למקום שיש שם עבודה זרה עכ"ל.
וכתב הרמב"ם בפירוש משנה ד'
פרק קמא דעבודה זרה ,כל עיר שיש
בה עבודה זרה בלא ספק אותה העיר
אסור לדור בה ,אבל אנחנו אנוסים
ונתקיים בנו מקרא שכתוב (דברים ד
כח) ועבדתם שם אלהים מעשה ידי
אדם וכו' .וכתבו המפרשים דמדאמר
הכתוב ובקשתם משם את ה' אלקיך
ומצאת סמוך לקרא דועבדתם
שם וכו' ,נראה שכוונת הכתוב היא
לומר שאם ישראל יזהרו בעצמם
שלא יתקיים בהם 'ועבדתם' דהיינו
שיתרחקו לגמרי מהעבודה זרה,
אז תיכף ומיד הקב"ה יגאלם וישיב
שבותם ,וזהו הדיוק של ובקשתם
משם ,משם דוקא וכו' ,את ה' אלקיך
ומצאת עכ"ל ,וזהו ממש בין המצרים
כדכתיב (מלכים א ,יח כא) עד מתי
אתם פוסחים על שתי הסעיפים.

השיגוה כל זמן שהיא עדיין בין
המצרים בין הטוב והרע
והנה מצינו שגלתה וכו' ואף ישבה
בגויים ולא נגאלה אפילו בסוף שש,
ואף לאחר זמן הרבה לא מצאה מנוח,
דהיינו לא מצאה הבית המקדש ,דכל
דור שלא נבנה בית המקדש בימיו
כאילו נחרב בימיו ,ולמה כך בשביל
שרודפיה השיגוה ,דאמרינן בזוהר
פרשת פקודי (רלו ).כל זמנא דסטרא
דקדושה שלטא ,סטרא אחרא לא
יכיל לשלטאה ואיתכפיא קמיה ,ועל
דא תנינן כל זמנא דירושלים תהא
מלאה מלכו אחרא יהא חרבה עכ"ל.
ולכן מיד שחרבה ירושלים קנו הם
הממשלה ,שכך היתה גזירת הבורא
(בראשית כה כג) ולאום מלאום יאמץ
כנודע (פסחים מב ,):אבל שליטתם
לא תתקיים כך לעולם ח"ו ,אלא

פרקי שמשון

(איכה א ג)

בין המצרים בלבד ,דהיינו שעיקר
טעם הגלות של ישראל הוא לקבץ
הפזורים דהיינו הניצוצות והנשמות
שנדחו לקליפות מחמת עוונותיהם
של ישראל ,וכבר נודע שבבבל
נתקבצו שם בימי נבוכדנצר כל
האומות וכל הנצוצות ושם גלו
ישראל כדי לקבצם ,וכל עוד שאלו
הניצוצות מובלעות בתוך הקליפה
כל השפע וכל העושר וכל הממשלה
הוא שלה ,ומתגברת ומתגדלת בכח
אלו הניצוצות שבתוכה .וזה סוד היו
צריה לראש (איכה א ה) ואם היו ישראל
מזדרזים לעשות תשובה ומעשים
טובים ולהיות נבדלים מן האומות
היו מקבצים אותם מיד והיו נמי
נגאלים מיד ,וזהו כל רודפיה השיגוה
בין המצרים כלומר בין הגבולים,
דהיינו עד שיהיה הפרש ברור וידוע
בין מצר וגבול של הקדושה למצר
וגבול של הטומאה ,ואז מיד יתקיים
חיל בלע ויקיאנו (איוב כ טו) ,וכן היה
בסוף גלות בבל ,כדכתיב (אסתר ח יז)
ורבים מעמי הארץ מתיהדים.

משנה יא :ה ּוא ָהיָ ה אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשר ּו ַח ַה ְּב ִר ּיוֹ ת נוֹ ָחה ֵה ֶימנּ ּו ,ר ּו ַח
ַה ָּמקוֹ ם נוֹ ָחה ֵה ֶימנּ ּו .וְ כָ ל ׁ ּ ֶש ֵאין ר ּו ַח ַה ְּב ִר ּיוֹ ת נוֹ ָחה ֵה ֶימנּ ּוֵ ,אין ר ּו ַח
ַה ָּמקוֹ ם נוֹ ָחה ֵה ֶימנּ ּו.
יש להבין וכי אינו אפשר שיהיה צדיק גמור ואינו נאהב בעיני הבריות,
והלא מצינו בגמרא (כתובות קה ):שכל בני פומבדיתא היו שונאים את רבא,
וא"כ הלא בודאי שאין רוח אותם הבריות נוחה הימנו וכי נימא שאין רוח
המקום נוחה מרבא.
וי"ל דהנה מצינו (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד) שמצות ואהבת לרעך כמוך הוי
כלל גדול בתורה ,והביאור נראה מפני שמי שנזהר לעבור על דעת חברו
מכל שכן שיהיה נזהר מלעבור על דעת המקום .וזה מה שדייק התנא לומר
רוח הבריות נוחה הימנו ,בדוקא נקט לשון נוחה ולא אמר כל שהבריות אינם
שונאים אותו ,או כל שהבריות אוהבות אותו ,כי עיקר כוונת התנא לומר
דמי שמשאו ומתנו נוח עם הבריות ,שמקבלם ברצון ומעביר רצונו מפני
רצונם ,ואדם זה בודאי שגם רוח המקום נוחה הימנו ,משום שבודאי תמיד
יקבל את רצון ה' ,ובכל שכן ממה שמקבל את רצון הבריות ומתנהג עמהם
בניחותא כך בודאי יתנהג עם הקב"ה .אולם כל מי שאין דעתו מעורבת עם
הבריות ואינו מקיים כראוי מצות ואהבת לרעך כמוך ,אף על פי שנראה
שהוא מקיים מצות ואהבת את ה' אלקיך ,מכל מקום ברור הדבר שזה לא
יתקיים בידו ,הואיל ומזלזל בכבוד חברו סופו שגם יזלזל בכבוד המקום
שעבירה גוררת עבירה[ .ולכך לא קשה ממא שמצינו שבני פומבדיתא היו
שונאים את רבא ,שהטעם שהיו שונאים אותו מפני שהיה מוכיחם ובאופן
זה בודאי שאין זה ראיה וטעם לומר שגם יזלזל בכבוד המקום ,כי אדרבה
הלא כל הסיבה ששונאים אותו הוא מחמת שהוא מקפיד בכבוד המקום]
('תולדות שמשון' פ"ג מי"א)

כל רודפיה השיגוה בין המצרים
מאחר שישראל עברו את המצר
ושתו יין כמו הגויים
ועוד יש לפרש בין המצרים דאיתא
בבראשית רבה (לו ד) על פסוק
(בראשית ט כא) ויתגל בתוך אהלה,
ויגל אין כתיב אלא ויתגל ,גרם גלות
לו ולדורות ,עשרת השבטים לא
גלו אלא בשביל יין דכתיב (עמוס ו
ו) השותים במזרקי יין ,וכתיב (ישעיה
ה יא) הוי משכימי בבקר וכו' ,שבט
יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל יין
דכתיב (ישעיה כח ז) גם אלה ביין שגו
וכו' עכ"ל .ועוד שם בסמוך (שם ג),
בשעה שנח היה הולך ליטע כרם פגע
ביה שידא שמדון ,אמר לו שותפי
עמך אלא איזדהר בך דלא תיעול
לחלקי ,ואם תיעול בחלקי אנא חביל
בך עכ"ל .וזהו בין המצרים שעברו
המצר והגבול הראוי להם בשתיית
היין ,ובשביל זה ניזוקו ונלכדו
ברשות הנכרים והסטרא אוחרא.
(מגילת איכה [קינות] אות ג).

•

פרק ג'

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
הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

•

לאה בת פרידא ריזא
זכות המחבר והבטחותיו יעמוד לה שתזכה לבריאות איתנה
ולאריכות ימים ושנים טובות

השתתפו
ִעמנו!

בתרומה קבועה
או חד פעמית

יחד נכניס
למקומות
נוספים את הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם!
• ושמכם יוזכר בשעת הלימוד הקבוע ברבים לישועה ולברכה! •
אור תורת
שמשון'
'זרע
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

