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

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

פרשת משפטים תשע"ו

אמרות שמשון
בפסוק יש ב' טעמים מדוע לא ללחוץ את הגרים
ִיתם ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם' (כג ט) :קשה
ֵרים ֱהי ֶ
ֶפׁש ַה ּגֵר ִּכי ג ִ
ְד ְע ֶּתם ֶאת נ ֶ
ְא ֶּתם י ַ
' ְוגֵר לֹא ִת ְל ָחץ ו ַ
דלכאורה יותר היה ראוי לומר וגר לא תלחץ כי גרים הייתם בארץ מצרים ,שזה הטעם של
האיסור לא ללחוץ את הגר ,ומדוע הפסיק באמצע ואמר ואתם ידעתם וגו'.
ונראה לבאר עפ"י מה דאיתא בגמרא (שבת קמו ).בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא,
ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה
זוהמתן ,גרים אע"ג שלא היו בהר סיני מזלייהו הוו ,ומסיימת שם הגמרא דבעל מאמר זה פליג
על ר' אבא בר כהנא דס"ל שמיעקב פסקה זוהמא מישראל.
ולפי"ז יש לפרש שנכתב כאן ב' טעמים מדוע לא ללחוץ את הגר ,טעם האחד מפני שהם
שוים עמכם ,כי בהר סיני פסקה זוהמתן יחד עם זוהמתכם ,ואעפ"י שהם לא היו שם ולא עמדו
רגליהם בהר סיני מ"מ מזלייהו הוה ,וזה גם מה שהדגיש לומר ואתם ידעתם את נפש הגר ,אמר
נפש דוקא שרומז על המזל ולא על הגוף ,והיינו שידעתם את נפשו שהיה עמכם בהר סיני וא"כ
שוים אתם במעלה עמהם ,ואם תאמרו שפסקה זוהמתכם כבר מעת יעקב אביכם וא"כ אתם
גדולים מהם שלא פסקה זוהמתם רק בהר סיני ,לכך בא הטעם השני ,שסיים ואמר עוד טעם
אחר כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ולכך תרחמו עליהם ולא תלחצו אותם.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ח)

סמיכות ברכת הרפואה לברכת המזונות
ַה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִּק ְר ֶּב ָך'( :כג כה) :מה
יך ו ֲ
ימ ָ
ְאת ֵמ ֶ
ּב ַר ְך ֶאת ַל ְח ְמ ָך ו ֶ
ֹקיכם ו ֵ
ַע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱאל ֶ
'ו ֲ
שנסמך והסירותי מחלה מקרבך לוברך את לחמך ,נראה לפרש משום שהחולי תלוי במזונות,
וכפי שמצינו בגמרא (ב"ק צב ):לדרוש בפסוק זה ,מחלה זו מרה ,ולמה נקרא שמה מחלה,
ששמונים ושלשה חלאין יש בה ,מחלה בגימטריה הכי הוו ,וכולם פת במלח שחרית וקיתון של
מים מבטלתן .הרי שע"י שלא יחסר הלחם והמים ויאכלו וישתו כראוי ,יהיו ניצולים מהמחלות.
וזה מה שסמך הכתוב וברך את לחמך ואת מימיך וכשיהיה כן אזי בודאי שגם ינצלו מן המחלות
ויתקיים בהם והסירותי מחלה מקרבך.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ט)

אף מי שבמזלו אינו זוכה לבנים בזכות ישיבת ארץ ישראל יזכה לבנים
ׁש ֵּכ ָלה
ַה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִּק ְר ֶּבךָֹ לא ִת ְהיֶה ְמ ַ
יך ו ֲ
ימ ָ
ְאת ֵמ ֶ
ּב ַר ְך ֶאת ַל ְח ְמ ָך ו ֶ
ֹקיכם ו ֵ
ַע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱאל ֶ
'ו ֲ
יך ֲא ַמ ֵּלא' (כג כה-כו) :איתא בגמרא (מו"ק כא ).בני חיי ומזוני לא
ָמ ָ
ַע ָק ָרה ְּב ַא ְר ֶצ ָך ֶאת ִמ ְס ַּפר י ֶ
וֲ
בזכותא תליא אלא במזלא .וכתבו התוס' (שבת קנו .ד"ה אין) דעל ידי זכות גדול משתנה המזל.
והנה בפסוקים אלו מוזכר ברכה מיוחדת לבני חיי ומזוני ,ומדייק רבינו מתוך הפסוקים שלענין
חיי ומזוני הברכה היא רק באופן שלא צריך לשנות את המזל ,אמנם לענין הברכה בבנים מועיל
זכות ישיבת ארץ ישראל אף באופן שצריך לשנות את המזל ,והטעם מפני שיישוב ארץ ישראל
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נחשב כזכות גדול שמועיל לשנות את המזל עיי"ש.
ומקשה רבינו שלכאורה צריך להבין ,שאם אמרינן שזכות ארץ ישראל נחשב כזכות גדול
שמועיל לשנות את המזל ויזכה האדם לבנים על ידי כך ,מפני מה לא יועיל זכות גדול זה שיזכה
האדם אף לחיי ומזוני.
ומתרץ דהנה הקב"ה דרכו לשלם מדה כנגד מדה ,ואמרינן בגמרא (כתובות קי ):כל הדר בארץ
ישראל דומה כמי שיש לו אלוה ,וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה .ועוד אמרינן
בגמרא (יבמות סד ).כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר
להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך ,בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה ,אין זרעך אחריך שכינה
על מי שורה ,על העצים ועל האבנים .והיינו שכשיש בנים שכינה שורה.
נמצא שכל מי שדר בארץ ישראל הוא דר שם בכדי שיהיה לו השראת השכינה ,והשראת
השכינה באה על ידי הבנים כפי שדרשו בגמרא מקרא דלהיות לך וגו' שרק בזמן שזרעך אחריך
שכינה שורה ,ולכך על כרחך צריך לשנות את מזלו של מי שדר בארץ ישראל וחפץ בהשראת
השכינה וליתן לו בנים ,משא"כ לענין חיי ומזוני אין מועיל זכות ישיבת ארץ ישראל עד כדי
שישתנה מזלו על ידי כך.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ט)

כוונת ישראל במה שהקדימו נעשה לנשמע
ׁש ָמע (כד ז) :בגמרא
ׂה ו ְִנ ְ
ַע ֶש
ׁשר ִּד ֶּבר ה' נ ֲ
ֹּאמר ּו ּכל ֲא ֶ
ִקח ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית ַו ּי ְִק ָרא ְּב ָא ְזנֵי ָה ָעם ַוי ְ
ַו ּי ַּ
(שבת פח ).אמר ר' עקיבא בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להם,
מי גילה רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמר ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו
לשמוע קול דברו ,ברישא עושי והדר לשמוע.
וקשה מאד האיך יתכן שיעשו את המצות קודם שישמעו אותם .ועוד יש לדקדק מהו לשון מי
גילה רז זה לבניי ,מה רז שייך בזה.
וי"ל עפ"י מה שאי' במדרש (במדב"ר יג טז) עה"פ אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,כהנים,
לוים ,ישראלים לא נאמר אלא האדם ,לומר לך דאפילו גוי ועוסק בתורה הרי היא ככהן גדול,
אלא שאינם מקבלים שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה .חזינן שהשכר למי
שמצווה ועושה גדול יותר מהשכר למי שאינו מצווה ועושה.
ומצינו במשנה (אבות פ"א מ"ג) אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס .היות
שאם עושה על מנת לקבל פרס אין זה נקרא עבודה תמה ושלימה.
ונראה דזה היה כוונת בני ישראל באמירת נעשה ונשמע ,דאף שודאי הצורך לשמוע בתחילה
סדר העבודות והמצות ורק אח"כ יוכל לעבוד ,ובלי לשמוע אי אפשר לקיים ,ובודאי מעולם
לא עלתה על דעת ישראל לעשות מבלי לשמוע ,אלא שכוונת ישראל במה שהקדימו נעשה
לנשמע היה לומר ,שאפילו אם לא היית נותן לנו שכר גדול כמצווה ועושה אלא שכר כמי שאינו
מצווה ועושה דיינו ,כי איננו עושים המצוות בעבור קבלת השכר ,ולכך הקדימו נעשה לנשמע
לומר שדי להם לקבל שכר אף כמי שמקיים לפני ששמע ציווי ,ששכרו פחות ממי שעושה
לאחר הציווי .וזה גם סוד הגדול שמלאכי השרת משתמשים בו ,שהם אינם מקפידים ואינם
מצפים לתשלום גמול.

הפצת הגליון לזכות
מרדכי אליהו בן חיה לאה
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים

('זרע שמשון' פרשתינו אות י)

בינת שמשון

להבין ולהשכיל

זכריה הגביר כך כינוהו כולם בעיירה ,ובאמת כשמו כן הוא עשיר גדול היה עסקיו מפוזרים ברחבי
המחוז ,וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו.
מטבע הדברים עסקיו גדלו ותפחו ,וכבר לא יכול לטפל בכולם באותו זמן ובאותו שעה ,שהרי בן אנוש
הוא ותו לא .אי לכך הכניס לעסקיו את בנו המוכשר ,אשר למד היטב אצל מומחים גדולים את ניבי
המסחר על כל מכמניה וסודותיה.
והיה הבן עומד ומשרת הולך ובא לכל מקום הדרוש ,קנה ומכר רכש וכנס לפי רוב ידיעתו ברזי
המקצוע.
אולם ברבות העיתים והזמנים שהעסקים מתרחבים עוד ,היה צריך כוחות חדשים ונוספים בחן ובדק
כמה וכמה אנשים מתאימים ,ולבסוף בחר באחד שגם הוא יקח חלק בניהול העסקים הפורצים לכל
עבר.
וכן היה הבן ממונה על חבל ארץ
פלוני ,והעובד על חבל ארץ מקביל,
וכך פעלו זה לעומת זה כשזכריה
הגביר עיניו פקוחות על כל הנעשה.

לשון שמשון:
וצריך לומר שזו היראת ה' שאמר הכתוב ,היינו
שמי שיהיה בקי בדינים עם יראת ה' אז יעשה

והנה לאחר תקופה מסויימת שמו
לב לפרט מעניין ,שהנה הבן כדרכו
במסחר פעם מצליח ופעם להיפך
יוצא בפחי נפש ,ואילו העובד החדש
הגם שלא למד בכל אלו מוסדות
יוקרתיים לרזי המסחר ,בכל זאת כל
עסק שלו היה נגמר בכי טוב שהיה
טופח עוד יותר את ארנקו של מעבידו.

הפשרה כתיקונה .ומשום הכי בעי ולמה כך,
כלומר למה נקט יראת ה' לחודה ולא אמר
יראת ה' וחכמת התורה עם משפטי ה' אמת
צדקו יחדיו ,אלא לפי דדא ביה כולא ביה וכו',
שאף על פי שמי שהוא בקי בחכמת הדינים אף
אם אין לו יראת ה' אפשר שיעשה פשרה ,מכל
מקום רוב הפעמים לא יעשה הפשרה כתיקונה,

ויהי לפלא!

אבל מי שיש לו יראת השם לא יעשה פשרה

יום אחד נשאל אותו עובד על הדבר,
היאך יתכן שהבן שלמד ויודע ושולט
בענייני המסחר על בוריה ,משיג
תוצאות פחותות ומעוטות ממך שלא
למדת כל הרזים והסודות.

אלא כשיהיה בקי בדינים ,וא"כ הפשרה שלו
לעולם תהיה כתיקונה ,וזהו שסיים יש אדם
שונה אגדות וכו'.
(זרע שמשון אמצע אות ב)

ויען ויאמר ,ההבדל העיקרי ביני לבינו,
שהוא בנו ואינו מתפחד שמא יפטרו וישלחו מעבודתו ,ואילו אני עבדו ושכירו ,ולכן בכל עסק המזדמן
לו הוא בחנו לפי ידיעתו והבנתו בכללי המסחר ובכך תם עבודתו פעמים מצליח ופעמים שלא ,שהרי
אין כללים אמיתיים במסחר.
אולם אני לעומת זה מחמת שאני עבד ומפחד אני ממעבידי ובכל עסק הבא לפני רואה אני אותו
בדמיוני כאילו עומד ומזהירני ,ולכן אני לומד ומתעמק בכל דבר לראות בבירור מה הוא הצעד הנכון
והמוצלח לעשות ,שלא הרי עסק לעסק ומחמת מוראי ממעבידי שלא יפטרנו ,אני בודק וחוקר ושוקל
ומונה כל דבר לגופו של עניין ואין סומך על כללי המסחר הרגלים.
והנמשל למשל דומה ,שמי שהוא ירא אלוקים אין צורך כ"כ בידיעה מוקדמת לפני הגשה לדיון ,כי
מחמת יראו את בראו בטוחים אנו שיבדוק כל דבר לגופו של עניין וגם מה שאינו יודע לא יפשר בכדי,
כי יראת אלוקים עליו כל היום.

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם
שיזכו לזיווגים הגונים במהרה
ולהצלחה בכל הענינים
מתוך בריאות הגוף והנפש

במסגרת הקשר שיש לי עם בחורים מבוגרים בישיבה חסידית בארץ ישראל ,עלה ברעיוני לקבוע
עמהם שיעור בספר המסוגל 'זרע שמשון' כשבמחשבתי להרויח בתרתי ,הן שיהיה להם קביעות
חזק באיזה שהוא לימוד ,והן שיועיל עבורם סגולת והבטחת המחבר שימצאו את זיווגם במהרה.
המדובר בבחורים שכבר כל חבריהם נולדים להם ילדים ואילו הם עדיין מתעכבים בישיבה ,וכבר
זמן רב שכמעט אין מציעים עבורם שידוכים .זאת ועוד שחשבתי שזכות רבינו שהבטיח ברכה
בבני חיי ומזוני רויחי יועיל עבורי להוסיף בפרנסתי ,שבתקופה זו אשר אני עומד להשיא את אחד
מבני שיחי' ויש לי הרבה הוצאות יותר מהרגיל.
וכך בפרשת חיי שרה התחלנו אני יחד עם שבע בחורים מבוגרים ללמוד בכל יום חמישי ,ולמדנו
מתוך הגליון נפלאות שמשון היות ולא היו לנו די ספרים ,וגם משום שנהננו מאופן עריכת
המאמרים מקיצור הדברים ומהרעיונות המתוקים ,שבכך מועיל שנוכל להעביר גם לאחרים
בסעודת שבת ובשאר הזדמנויות ,ויהיו שפתותיו דובבות כבקשתו בהקדמת ספרו.
יש לציין שכולם מאד נהנו מחידושיו הנפלאים והמתוקים מדבש ונופת צופים ממש בבחינת
פיקודי ה' ישרים משמחי לב.
בתחילת סדר שמות הרהרו הבחורים ,האיך זה שעדיין לא זוכים לראות ישועה ,והשבתי להם
בבטחון גמור ובאמונה תמימה ,חזקה על הבטחתו כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם,
ובודאי יראו בקרוב ישועות!

והנה ב"ה הפלא ופלא שמיד לאחר מכן בחודש אחד ארבע! בחורים מלומדי השיעור
זכו להשתדך בשעה טובה ומוצלחת ואף אחד מהם מבוגר ביותר ,ובטוחנו שבודאי עוד
היד נטויה בקרוב לכל הבחורים משתתפי השיעור שמצפים לישועה.
ואף אני שלא הייתי שדכן מעודי נזדמן לי באותם שלושה חדשים לעשות כמה וכמה
שידוכים ובכך נתווסף לי בפרנסתי מלבד עבודתי הקבועה! ובאמת שאנו עומדים
פעורי פה משתוממים לראות האיך שדבריו אינם שבים ריקם ,ואף שבודאי האמנתי
בדבריו של אותו צדיק ,נאלמתי דומיה בראותי את המראה הגדול הזה להבין עד היכן
מגיעים כח דבריו וברכותיו.
כמובן שעכשיו נתפרסם הדבר ואיתרבו ספסלי בבי מדרשא שבאים עוד אנשים להשתתף
בשיעור.
הרגשתי חובה בעצמי לפרסם את דבר הישועה בזיווגים ובפרנסה שראיתי בעיני ,לחזק את
ידכם שתמשיכו להפיץ ולפרסם את דבר סגולת הספר 'זרע שמשון' ואת הגליון המיוחד והנפלא
'נפלאות שמשון' ,כדי שיזכו עוד רבים להתענג מצוף אמריו ולהיוושע בדבר ישועה ורחמים
כהבטחת המחבר בני חיי ומזוני בתים מלאים כל טוב.

ברוב הערכה וברכה
ק.ב.

לזכות אליעזר בן ברכה יוטל
וזוג' מרים פראדל בת מלכה
זכות רבינו והבטחותיו יעמוד להם
להיפקד בזש"ק בקרוב ובניקל
הוצאת הגליון והפצתו לזכות
אברהם בן מרים
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו
שיזכה לזיווג הגון בקרוב
להעמיד דורות ישרים מבורכים

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

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.

ארה"ב  -הרב מנחם בנימין פאשקעס B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY 11249 347-496-5657 mbpaskes@gmail.com :ארה"ק  -הרב ישראל זילברברג 05271-66450
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 :
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ידידנו ר' נפתלי יוסף בן רחל ריזל רחמה
לזכותם של שלמה בן ליבא לאה
וזוג' רחל ריזל רחמה בת מלכה

ומשפחתו הי"ו

אליעזר ,משה ,שרה צירל

כבוד עורכי הגליון ומפיצי ספר זרע שמשון שליט"א
הנני להביא לידיעתכם ישועה מופלאה שאירע עמנו בזכות הלימוד בספר 'זרע שמשון'.

הלימוד בכולל ליל שישי והוצאת הגליון והפצתו

הוצאת הגליון והפצתו הוקדש ע"י

ולזכות בניהם

מכתב שהתקבל במערכת

