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

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

פרשת כי תבא תשע"ו

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון
בני ישראל באו לבית המקדש קודם שבאו לארץ ישראל
'וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש' (כו ט) :ברש"י
אל המקום הזה ,זה בית המקדש ,ויתן לנו את הארץ ,כמשמעו .לכאורה תמוה מה שהקדים
להזכיר מה שהביא אותנו לבית המקדש קודם שמזכיר נתינת הארץ ,הלא הארץ ניתנה לפני
שבאו לבית המקדש.
ויש לפרש עפ"י מה שכתב בתרגום יונתן עה"פ (שמות יט ד) ואשא אתכם על כנפי נשרים,
דבשעת פסח מצרים נשאן הענן למקום המקדש ושחטו שם את פסחיהם .נמצא לדברי
התרגום יונתן הביא הקב"ה את ישראל למקום המקדש קודם שהביאם ונתן להם את ארץ
ישראל ,ולרמוז על ענין זה הקדים וכתב ויבאנו אל המקום הזה קודם שכתב ויתן לנו את
הארץ הזאת ,ומכאן למד זאת התרגום יונתן.
עוד יש לפרש עפ"י מה שכתבו המקובלים (חסד לאברהם מעין ג' נהר ג) ובזוה"ק (ח"ב
רט ):שיש מחיצות המבדילות בין ארץ ישראל לארץ העמים ,ובין רקיע שבאויר ארץ ישראל
לרקיע שעל אויר ארץ העמים ,ומחיצות אלו עולים עד כסא הכבוד ,והע' שרים של האומות
עומדים מרחוק אלפים אמה ואין להם רשות להיכנס שם ,וכשגזר גזירת החורבן ניתן רשות
לשר פרס ויון ליכנס תוך התחום ואז יכלו האומות למטה ליכנס תוך ארץ ישראל עיי"ש.
ולפי"ז מבואר היטב סדר הכתוב שרק אחר שהביא אותנו למקום הזה והיינו בית המקדש
שע"י יש לארץ ישראל את המחיצות מפני האומות ,אזי נתקיים ויתן לנו את הארץ הזאת
שתהיה שלנו לבד ולא לזרים כלל ,דבזמן שאין בית המקדש יכולים לבוא שרים של האומות
לארץ ישראל וממילא אין הארץ שלנו לבד.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ג)

ע"י ריבוי הזכרים והבנים מתרבה המזל בבית
ָ'ּברּוְך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְּופ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך ְּופ ִרי ְב ֶה ְמ ֶּתָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ ַע ְׁש ְּתרֹות צֹאנֶ ָך ָּברּוְך ַטנְ ֲאָך
ּומ ְׁש ַא ְר ֶּתָך' (כח ד ה) :בברכות נֶ אמר קודם ברוך פרי בטנך ואדמתך ואח"כ ברוך טנאך
ִ
ומשארתך ,ובקללות שנאמרו בהמשך הפרשה (כח יז יח) הסדר הוא להיפך ארור טנאך
ומשארתך ואח"כ נאמר ארור פרי בטנך ופרי אדמתך .וקשה מדוע היפך את הסדר.
ויש לפרש עפ"י מה שמצינו בגמרא (כתובות קג .וברש"י) שברכת הבית מרובה כשיש רבים
בבית היות ומזלא דרבים עדיף.
ולפי"ז י"ל דבברכות הקדים לומר ברוך פרי בטנך והיינו שיתרבו ואח"כ ברוך טנאך וגו' ,כי
כשיהיו בני הבית מרובים תהיה להם ברכה גדולה .אמנם בקללה אם היה מקדים לומר ארור
פרי בטנך ואח"כ ארור טנאך ,היה משמע שלא יתמעט מהם רק הריבוי שנתרבה מחמת רוב
הבנים דעכשיו שימותו תתמעט מהם תוספת הברכה שבאה על ידם ,לכך הקדים לומר ארור
טנאך וגו' והיינו שיחול קללה בצרכיהם בעצם ,ואף אם יהיו בני הבית מרובים לא יהיה להם
שום ברכה ,ואח"כ הוסיף לומר שגם הם עצמם יתמעטו ,ארור פרי בטנך ,וממילא יתמעט
שוב מזונתם.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ו)

מי שנדבק בהקב"ה אין שום רע מתקרב אליו
'ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ַהּזֹאת וַ ֲע ִׂש ֶיתם א ָֹתם לְ ַמ ַען ַּת ְׂשּכִ ילּו ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּון' (כט ח)
ְ
מצינו במפרשים שדחקו עצמם להבין סמיכות פסוק זה לפסוק שלאחריו תחילת פרשת
נצבים ,ואתם נצבים לפני ה' אלקיכם ,ואכן צריך להבין זאת כי בודאי ב' הפרשיות המשך
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אחד להם ,כמו שכתב הרידב"ז (שו"ת תשסט) שמוכרח להיות שפרשת נצבים קשורה עם
פרשת כי תבוא ,דאם לא נימא הכי יקשה מפני מה בקללות של פרשת כי תבוא לא נאמר
אחריהם נחמות כמו שמצינו בפרשת בחוקתי ,אלא ודאי הכל אחד ובפרשת נצבים באו
הנחמות כמ"ש בסוף הפרשה (ל א) והיה כי יבאו עליך וגו' ושבת עד ה' וגו' ושב ה' אלקיך
את שבותך וגו'.
ונראה לתרץ את ענין סמיכות הפסוקים ,דהנה גם בפסוק האחרון שבפרשתנו קשה ,וגם
בפסוק הראשון שבפרשת נצבים קשה ,ובסמיכותם יתורצו ב' הקושיות ,דעל פסוק ושמרתם
את דברי הברית וגו' למען תשכילו ,לכאורה קשה הלא קיימ"ל שכר מצוות בהאי עלמא ליכא,
והאיך מבטיח הכתוב הכא שכר על השמירה .ועל פסוק אתם נצבים וגו' קשה במה שכתב
רש"י בהמשך הכתוב (פסוק יב) והוא יהיה לך לאלקים ,לפי שדבר לך ונשבע לאבותיך שלא
להחליף את זרעם באומה אחרת ,לכך אוסר אתכם בשבועות הללו ,שלא תקניטוהו אחר
שהוא אינו יכול ליבדל מכם .וקשה דמכאן נראה שכל שבועות הללו הרי הם לטובתן של
הקב"ה ולא לטובתן של ישראל ,וא"כ בודאי שגם עתה יהיה להם תערומת על אלו השבועות
שאינם נצרכות להם ובאים רק מפני שבועתו של הקב"ה.
ועל קושיות אלו באים סמיכות ב' פסוקים אלו ,למען תשכילו אשר תעשון ואתם נצבים ,והיינו
שאין כאן שכר על קיום המצוות ,אלא כפי שמצינו בגמרא (ע"ז יט ):כל העוסק בתורה נכסיו
מצליחין והקב"ה עושה לו חפציו ,שאין זה מענין שכר על המצוות אלא מציאות קיימת שמי
שנדבק בהקב"ה אין שום רע או מזיק יכול להתקרב אליו ,וזה סמיכות הפסוקים ושמרתם וגו'
למען תשכילו ואתם נצבים לפני ה' וגו' ,והיינו שהיות שע"י המצוות אתם נצבים לפני ה' משום
כן תמיד תשכילו בכל אשר תעשון ושום רע לא ידבק בכם.
('זרע שמשון' פרשתינו אות יב)

בכח המצוה מתפשט שפע בעולם אף
כשאינו מכוין את יחודי וסודות המצוה
ועיקר התנופה היא לכיון לעצור רוחות רעות וגשמים וטללים
רעים ,ומשום הכי איצטריך לומר אין לך אלא כהן שבימיך ,כלומר
אין לך לחשוב ולומר וכי הכהן הזה חשוב וראוי לעצור וכו' בכוונת
תפילתו ,אלא אין לך אלא כהן שבימיך ,והטעם הוא כי ה' יראה
ללבב ואי לאו שהיה לבו פונה למעלה ביראת ה' לא היה עולה
לגדולה ,ועוד שבעשיית המצוה השפע מתפשט בעולם בחסד
ה' אף אם העושה מצוה אינו מכוין ביחודים ובסודות .ואמרת אליו
שאינך כפוי טובה ,שהנה אלו הרוחות רעות וטללים רעים רוב
חכמי הטבע אומרים שהם באים מז' כוכבי לכת ומהי"ב מזלות,
ושמא יאמר האדם מה שנתברכתי בשדי ובכרמי בשנה הזו אינו
מכח תפלת הכהן ,אלא כי המזל והטבע היה כך ,לכן הזהירו
ואמרת אליו דוקא שאינך כפוי טובה[ .והיינו שתדע שהכל בא
מכח תפלת הכהן].
(זרע שמשון אמצע אות ב)

בינת שמשון

גבורת שמשון

להבין ולהשכיל

סיפורי ישועה

במדרש ברוך אתה בבואך בפרקמטיא שלך ,וברוך אתה בצאתך בפרקמטיא שלך ,ודוד מפרשה ה' ישמר צאתך ובואך .ותמוה מאד
מה כוונת אומרו ודוד מפרשה ,ומה פירוש מצאנו בדברי דוד הוספה על דברי הפסוק.
ונקדים במה דיש להקשות לפי מה שפירש במדרש
הכוונה לענין פרקמטיא א"כ מדוע הקדים הכתוב
לשון שמשון:
בואך לצאתך הלא בפרקמטיא קודם יוצאים ואח"כ
מדרש (דב"ר ז ה) ,ברוך אתה בבאך בפרקמטיא שלך וברוך אתה בצאתך
באים בחזרה לבית.
בפרקמטיא שלך ,ודוד מפרשה ה' ישמר צאתך עכ"ל .והוא תמוה וכמה
והנה מצינו במדרש עוד פירוש בפסוק הנ"ל ,ברוך
קולמוסים נשתברו בו .ואפשר לומר שלפי שהרגיש קושיא על הפירוש
אתה בבואך לעולם ,וברוך אתה בצאתך מן העולם.
שפירש ברוך אתה בבאך לכן אמר ודוד מפרשה ,דבמדרש איתא שם פירוש
ולפי המדרש הזה הפסוק נכתב כפי הסדר ,שקודם
אחר על פסוק זה ,ברוך אתה בבאך בביאתך לעולם וברוך אתה בצאתך
באים לעולם ואח"כ יוצאים מן העולם.
ביציאתך מן העולם ,ופירוש זה עולה יפה שהקדים בואך לצאתך כמו שאדם
וכדי שלא נאמר שהפירוש הראשון שבמדרש טעות
בא לעולם קודם צאתו ,אמנם למה שפירש בפרקמטיא שלך קשה שהיה
הוא ח"ו מאחר שאינו כראוי בפסוק ,לכן הביא ראיה
לו להקדים היציאה לביאה ,כמו שהאדם יצא לקנות קודם בואו למכור,
וסימוכין לדבריו שמדובר בפרקמטיא ,מהא דאמר דוד
והספינות בתחילה פורשות ואחר כך חוזרות ,כמו שאמר המדרש (קה"ר ז
ד) על פסוק ויום המות מיום הולדו ,וכן האדם מתחילה יוצא מביתו ואחר
המלך ה' ישמור צאתך ובואך ומדאמר צאתך לפני
כך בא .ולכן הייתי אומר שהפירוש הזה של פרקמטיא שלך אינו נכון ,לכן
ובואך בודאי מיירי בפרקמטיא ,וידוע הכלל שליכא
אמר ודוד מפרשה שהקדים יציאה לביאה ,ועל כרחך שאף הפסוק הזה
מידי בכתובים שלא רמוז בתורה ,ואם דוד אומר שיש
מיירי בכך ,דהא ליכא מידי בכתובים דלא רמיזא באורייתא ,שהרי בכאן אי
ברכה ביציאה ובביאה בפרקמטיא ,בוודאי למדה
אפשר לפרש ביאתו לעולם הואיל שהקדים יציאה לביאה ,ועל כרחך צריך
בפסוק זה ,וזהו כוונת המדרש 'ודוד מפרשה' ,שמדברי
לומר בפרקמטיא שלך ושינוי הכתובים היינו משום שלפעמים אדם יוצא
דוד אנו למדים שהפסוק מיירי על פרקמטיא על אף
לקנות ולפעמים יוצא למכור.
שבפסוק שבתורה הוזכר בואך קודם צאתך.
ומשמעות הכתוב הוא כך ,כשתתקיים ברוך אתה בצאתך בפרקמטיא שלך

שתהיה לך הברכה בצאתך ,תהיה מובטח שתהיה לך אף בביאתך כאילו

ההסבר לשינוי הסדר ,שנכתב ביאה קודם יציאה

לפי מה שכתוב בפסוק (ישעיהו סה טז) אשר
כבר חזרה ובאה לביתך פרקמטיא אחרת עם הברכה .ומשום הכי הקדים
ברוך אתה בבאך שזו היא התכלית המתבקשת מן הברכה שתתקיים הברכה
המתברך בארץ יתברך באלוקי אמן ,וכוונת הכתוב
בביתו ,על דרך מה שאמר הכתוב (ישעיה סה טז) אשר המתברך בארץ
שבעת שימלא דעה את ה' יתברכו כולם באלוקי אמן.
יתברך באלקי אמן ,דקשה מהו באלקי אמן ,ואיתא במדרש (ב"ר כ יז) על
ולכאורה למה נקט אלוקי אמן ולא אלוקי ישראל ,ויש
פסוק לא איש אל ויכזב בטובה ,אבל ברעה ההוא אמר ולא יעשה .ולכן
לפרש על פי המדרש (במדבר כ יז) דמפרש על הפסוק
אמר הכתוב אשר המתברך בארץ יתברך באלקי אמן ,שיהיה תמיד נאמן
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ,דעל ההבטחות
עד בלי קץ ולא ישוב דברו אחור ,ואף כאן כשהתחילה הברכה ביציאה לא
בדברים הטובים לא איש אל ויכזב ,אולם על הדברים
ישוב דברו אחור ויהיה מובטח כאילו כבר חזרה ובאה לביתו.
הרעים ההוא אמר ולא יעשה ,בניחותא ,למרות
('זרע שמשון' אות ז).
שאמר ,אם יעשו תשובה לא יעשה את הרעה ,וזה
הכוונה אלוקי אמן שאינו חוזר בו מהבטחתו לעשות
הטוב ואם יהיה מקרה שיצטרך לעשות רעות ההוא
אמר ולא יעשה דע"י תשובה לא יעשנו וזהו אשר המתברך וגו' אלוקי אמן ,שיהיה נאמן לבלתי לחזור מהבטחות הטובות.
והנה האדם יוצא לעבודתו ועסקו ,למרות שהיציאה היתה מבורכת ובלי כשלונות ,עדיין אין המצב הטוב שביציאתו משליך על חזרתו,
שהרי יכול להיות שיחזור לביתו בלא ברכה ובלי הצלחה ,ואם אין החזרה לביתו מבורכת ,מה הועיל ביציאתו המבורכת ,ומשום כן
התחיל הכתוב ופתח בברוך אתה בבואך והיינו שתהיה מבורך כשתחזור מעשיית הפרקמטיא ,שזהו העיקר והתכלית שלשמה הוא
יוצא שתתקיים הברכה בביתו ,ונתכוון לרמוז שכשאתה רואה שאתה מבורך כבר בעת היציאה ,ממילא תוכל להיות מובטח כבר
באותה שעה שגם בעת הביאה תהיה מבורך ,היות והתחילה הברכה ביציאתך לא ישוב דבר טובתו אחור ,ויכול אתה להרגיש כבר בעת
היציאה ולבטוח כאילו כבר חזרת לביתך מלא ברכת ה'.

דוד בן רחנה כרמלי ז"ל
נלב"ע י"ז תמוז תשע"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

ולרפואת דליה בת רבקה ולהצלחת יצחק בן דליה
שיזכה לפרנסה טובה בהרחבה גם עושר גם כבוד

שלום וברכה הרב דייויס,
את הספר הנפלא 'זרע שמשון' מצאתי כך
באקראי (יש כזה דבר?) ,בשטיבל ב׳חן 60׳
בארונית ,בתחילת שנה זו ,כדרכי מידי שנה
לשהות בערד ,וכשאני מוצא איזה ספר
נפלא אני רוכש אותו.
לקחתי את הספר וקבעתי בו לימוד
בצוותא בבית ,בסעודת ליל שבת להיוושע
בישועה שאנו מחכים לה כבר זה  19שנה
(המספר מדויק).
לא אאריך בתיאורים וסיפורים ,זה לא
מה שקראתי ושמעתי מסיפורים ,הישועה
הגדולה והאדירה ,הנס העצום והנפלא
קרה אצלי בבית ,בזכות הצדיק הנורא רבי
שמשון חיים ברבי נחמן מיכאל נחמני זי״ע.
ברצוני ידידי היקר להודות לך על פועלך
המרובים ,אני מאד אשמח לפגוש אותך
בפעם הבאה ,וכן הנני רוצה להרים תרומה
למפעל הכביר שפשוט מאיר למחפשי
ישועה ותועי דרך את העיניים.
חן חן לך רבי זכריה,

ח.ב.

תשית לראשם ברכות טוב
ברכת מז"ט נשגר קדם האי
גברא רבה ויקירא

הרה"ח ר' יעקב שלמה גולדשטיין
שליט"א
מגדולי מפיצי תורת רבנו בארה"ב
ולבנו הרה"ג

ר' עזריאל שלום גולדשטיין

שליט"א
מורה הוראה דקהל יטב לב דסאטמאר
ודיין בבד"ץ העדה החרדית ירושלים
וכל משפחתם הנכבדה הי"ו
לרגל שמחת נישואי נכדתם – בתם
יעזור השי"ת שיעלה הזיווג יפה
לראות דורות ישרים מבורכים

הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

מרים בת חוה מינדל
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לה
שישלח לה ה' רפואה שלימה במהרה בכל רמ"ח אבריה ושס"ה גידיה
ויהיה לה אריכות ימים ושנים טובות ומתוקות
ברוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח

יו"ל ע"י האיגוד להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים" .לקבלת הגליון נא לשלוח למיילzera277@gmail.com :

ארה"ב  -הרב מנחם בנימין פאשקעס B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY 11249 347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com :ארה"ק  -הרב ישראל זילברברג 05271-66450

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ( )17סניף  635מספר חשבון  71713028ע"ש זרע שמשון

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה ,ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק 05271-66-450 :בארה"ב347-496-5657 :

Elite Art | 212-365-0812

הגליון הוקדש לעילוי נשמת

מכתב שהתקבל
בארגון 'מפתח של בנים'

