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 משפטים תשע"ז

אמרות שמשון
אם אין מקיימים הדינים כראוי הקב"ה נוטל
תורתו מישראל
יהם' (כא א) במדרש (שמו"ר
'וְ ֵאּלֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּת ִׂשים לִ ְפנֵ ֶ
ל כג) אמר להם משה לישראל הרי נתן לכם תורתו ,אם אין אתם
את הדינים הוא נוטל תורתו מכם ,שלא נתן לכם את תורתו אלא על
מנת שתעשו את הדינים שנאמר (תהלים צט ד) ועוז מלך משפט
אהב .וקשה מה נשתנה מצוה זו של הדינים שאם לא יקיימו אותה
יטול השי"ת מהם את התורה ולא מצינו שאמר כן בשאר במצוות
שבתורה.
וי"ל דהנה בשאר עבירות כשהאדם חוטא בהם הדבר ברור שנעשה
במעשה זו נגד רצון התורה [ואינו מחליף ופוגם בעצם דיני התורה
במעשיו] ,מה שאין כן כשהדיין מקלקל את הדין נראה הדבר כאילו
כך הוא הדין של התורה ומשום כן עונשו מרובה כל כך[ .כי הוא
פוגם בעצם התורה שמשקר ומשנה את עצם דיני התורה]
ועוד יש לבאר דהנה התורה הוא קיום העולם וכמו שכתוב (ירמיה
לג כה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי,
ומשפט מקולקל משחית ומקלקל את העולם כי אין היישוב יכול
להתקיים כשעושים עול בדין ,ומשום כך כשאין מקיימים הדינים
כראוי נוטל הקב"ה את תורתו כדי שלא יהיה קיום לעולם.
ולהיפך כשמקיימים הדינים מקרבים גאולתן של ישראל וכמו
שמסיים המדרש ואם אתם עושים הדינים הריני מחזיר הבתי דינים
שלכם שנאמר (ישעיה א כו-כז) ואשיבה שופטיך וגו' ציון במשפט
תפדה .היינו שהיות וישראל עושים את הדינים כראוי ומרחיקים
את השקר והמחלוקת ומקרבים את האמת והשלום ,אזי גם הקב"ה
ירחיק את השקר מן העולם לגמרי ויביא את הגאולה שאז ה' יברך
את עמו בשלום.

סמיכות ברכת הרפואה לברכת המזונות
ימיָך וַ ֲה ִסר ִֹתי
ּוב ַרְך ֶאת לַ ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
ֹלקיכם ֵ
'וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱא ֶ
ַמ ֲחלָ ה ִמ ִּק ְר ֶּבָך'( :כג כה) :מה 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 ויוכלו לאכול כראוי ,וכשיהיה כן אזי בודאי שגם ינצלו מן
המחלות ויתקיים בהם והסירותי מחלה מקרבך.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ט)

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות
עומק כוונת ישראל במה שהקדימו נעשה
לנשמע
ֹאמרּו ּכל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה'
וַ ּיִ ַּקח ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית וַ ּיִ ְק ָרא ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וַ ּי ְ
נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע (כד ז) :בגמרא (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 בלשון הגמרא מי גילה רז זה לבניי ,מה רז ודבר
שאין ידוע שייך בזה.
וי"ל עפ"י מה דמצינו במדרש (במדב"ר יג טז) עה"פ (ויקרא יח ה)
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 .ומבואר שהשכר למי שמצווה ועושה ,גדול יותר מהשכר
למי שאינו מצווה ועושה .וכמו שפירשו המפרשים הטעם כי אינו
דומה מי שרעב ויש לו פת בסלו למי שרעב ואין לו פת בסלו.
ומצינו שאמרו 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
יוכלו 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 ,ומשום כן הקדימו
נעשה לנשמע לומר שדי להם לקבל שכר אף כמי שמקיים לפני
ששמע הציווי ,ששכרו פחות ממי שעושה לאחר הציווי .וזה גם סוד
הגדול שמלאכי השרת משתמשים בו ,שהם אינם מקפידים ואינם
מצפים לתשלום גמול.
('זרע שמשון' פרשתינו אות י)

הפצת הגליון לזכות

מרדכי אליהו בן חיה לאה
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו
שיזכה לזיווג הגון בקרוב
ולהצלחה גדולה בכל הענינים
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שלושה שנות
ברכה וישועה
דבר העורכים
שלוש שנים יחד עם  158גליונות 'נפלאות
שמשון' מהווים פרק זמן חשוב לציון דרך ,על
כך מחובתנו להתבונן וליתן שבח והודאה לפני
השי"ת על הזכות הגדולה שנתגלגלה בחלקנו
להיות חלק בפלא הגדול המתרחש לנגד עינינו
בהיגלות לפנינו ספר המסוגל 'זרע שמשון' אשר
כבר נהפך להיות אצל רבבות אלפי ישראל
ממש חלק משיגרת החיים' .זרע שמשון'! הספר
שמחולל פלאות ,מסוגל לישועות ,ומעורר
השפעות.
זכינו בהשגחה פרטית מיוחדת וכמעט בלתי
נתפסת ,לעשות רצון צדיק ולהימנות בין מזכי
הרבים בהפצת תורת רבנו הזרע שמשון בכל
העולם כולו .הספר במהדורתו הישנה אשר
מחמת הקושי הגדול ללמוד בו הן מחמת חוסר
ציוני מראי המקומות ,וביותר מחמת צורת
אותיותיו הישנות ,ומה גם שכמעט לא היה ניתן
להשיגו ,היה מונח בקרן זוית ,רק יחידי סגולה
אשר ידעו על עוצם גאונותו ויופי חידושי תורתו
ועל רום מעלתו וקדושתו ,הגו והתענגו בו
ללא לאות ,וזכו לטעום מצוף אמריו הנחמדים
והמתוקים מפז ופנינים.
וכאמור ,בהשתלשלות דברים נדירה ,לאחר
שפעלנו רבות למען יהיה ניתן להשיג את הספר,
זכינו לפני שלושה שנים בפרשת משפטים
תשע"ד להוציא לאור עולם את הגליון הראשון
של 'נפלאות שמשון' שעד מהרה נעשה מפורסם
ומבוקש ומופץ בכל רחבות תבל במאות בתי
מדרשות ומקומות צבוריים ,ובכך התחיל
להתפרסם ברבים בקשתו הנרגשת והבטחתו
הנודעת של רבינו שכל מי שילמוד בספרו ויעשה
גמילות חסד לרוחו ונשמתו ,יזכה לרוב טוב 'בני
חיי ומזוני בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב
לשולחנכם חכמים ונבונים בתים מלאים כל טוב
גם עושר גם כבוד' .רבותי ,מי לא זקוק לכך?! מה
יכול אדם לאחל לעצמו יותר מזה?! מה הם צרכי
האדם אשר חשובים מאלו?!
ואכן ,בסייעתא דשמיא נתקבלו הדברים בחיבה
ואהבה אצל רבבות עמך בית ישראל אשר
נתמלא ביתם אורה תרתי משמע ,אור התורה
ואור הברכה ,רבים הם הקובעים שיעורים
בלימוד תורת הזרע שמשון .ובד בבד יחד עם
הרה"צ ר' נפתלי אלימלך וואהגשהל שליט"א
רב דביהמ"ד אור לשמים – אפטא זכינו להוציא
את הספר זרע שמשון בהוצאה חדשה מאירת
עיניים אשר כל הלומד בה אומר ברקאי .כמו
כן אנחנו ממשיכים בהוצאת והפצת הגליונות
שבהם פנינים נפלאים וקצרים הנלקטים כציצים
ופרחים מתוך תורת רבנו.
המשך בעמוד הבא

בינת שמשון

להבין ולהשכיל

מרומזים בהם ,שהנה לכאורה יש להבין מדוע צריך הקב"ה לשלם
בגמרא (ב"ק ס ):יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא ,מר
את הבערה ,הלא עונותינו גרמו לכך ,אלא שמכאן יש ללמוד האי
אמר ליה לימא מר שמעתתא ומר אמר ליה לימא מר אגדתא ,פתח
דינא (ב"ק נט ):אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור המביא
למימר אגדתא ולא שביק מר ,פתח למימר שמעתתא ולא שביק
את האור חייב .ואף כאן אף
מר ,אמר להם אמשול לכם משל
שישראל הביאו את העצים שהם
למה הדבר דומה וכו' ,אמר להם
העונות ,הקב"ה שהביא את האש
אי הכי אימא לכו מילתא דשויא
לשון שמשון:
צריך לשלם ,נמצא שבדברי אגדה
לתרוייכו ,כי תצא אש ומצאה
פסוק כי תצא אש אנו לומדים הדין השנוי במשנתינו (ב"ק
אלו נרמז היטב גם דבר הלכה
קוצים תצא מעצמה ,שלם ישלם
נט ):אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור המביא
ואתי שפיר מה שאמר להם אמינא
המבעיר את הבערה ,אמר הקב"ה
את האור חייב ,ואף כאן ישראל הביאו את העצים שהם
העונות ,והקב"ה הביא את האש שנאמר ויצת אש בציון
מילתא דשויא לתרווייכו.
עלי לשלם את הבערה שהבערתי
וכו' ,והואיל שאמר הקב"ה הפסוק כי תצא אש ולימד לנו
אני הצתי אש בציון שנאמר ויצת
ברם אחרי זאת הקושיא מתעצמת,
זה הדין ,הרי הוא כאילו אמר עלי לשלם ,שכך הוא הדין
אש בציון ותאכל יסודותיה ,ואני
דהלא אין היתר לבעל האש להצית
דין אמת ,וניחא השתא דמילתא זו דמיחזי אגדתא היתה
עתיד לבנותה באש שנאמר ואני
אש למרות שהיא מחוייב ומתכוון
שויא לתרוייהו ,שיש בה דין ואגדה.
אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב,
לשלמו .והתירוץ על כך מרומז
עוד שם בהמשך הדיבור – אלא ודאי שבא לומר אפילו
שמעתתא ,פתח הכתוב בנזקי
בדין אשו משום חציו ,דהאש
במקום שהבערה תהיה נבערת מאליה ,כמו שהיה
ממונו וסיים בנזקי גופו לומר לך
שהבעיר ה' בציון היה גם כן משום
בירושלים שהעבירות סופם להיות בערה מאליהם ,אפילו
אשו שום חציו.
חציו ,היינו בגלל העבירות של
הכי מי שמבעיר אותה חייב לשלם ,והיינו הקב"ה שהצית

קשה דמלשונו שאמר אימא לכו
מילתא דשויא לתרווייכו משמע
שהיה רוצה לומר דבר אחד בלבד
שבאותו דבר עצמו יהיה בו דין
ואגדה ,ובאמת אמר שני דברים חד אגדה וחד שמעתתא.
בה האש.

ויש לבאר שאכן אמר דבר אחד שמשמע ממנו שני דברים ,בחלק
הראשון של עלי לשלם את הבערה מרומז גם דברי הלכה ,וכן
בסיפא דמילתיה דאשו משום חציו מרומזים גם דברי אגדה כאשר
יתבאר להלן באופן עמוק ונפלא.
במה שדרש דברי אגדה בפסוק כי תצא אש ומצאה קוצים וכו'
הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי וכו' ,אף דבר הלכה

ישראל שהם כמו גיצי אש ממש
שנעשה ממעשיהם וכמ"ש (ישעיה
(זרע שמשון אות ד)
ט יז) כי בערה כאש רשעה .נמצא
שבדין אשו משום חציו מתבאר
היטב דבר ההגדה שאמר לפני כן ,שכשרף הקב"ה את המקדש
מפני העצים – העבירות של ישראל היה זה ממש כמו החיצים
שלהם והם בעצמם הדליקו את האש במקדש ומשום כן היה יכול
להשי"ת לעשות בהם את השריפה.
אולם לכאורה לפי"ז שוב יקשה לנו מדוע אמר הקב"ה עלי לשלם
את הבערה הלא ישראל גרמו הכל בחיציהם ,י"ל דאף שאכן
העבירות של ישראל סופם היה ראוי שישרף המקדש מאליו ,מכל
מקום היות שבאמת הקב"ה שרף בעצמו את המקדש כמו שנאמר
ויצת אש בציון משום כן אמר עלי לשלם את הבערה.

הודעה ובקשה נחוצה
בכדי לערוך בכל שבוע גליון עם דברי תורה באידיש
שמבוקש מאד אצל חלק נכבד מהציבור ,אנו פונים למי
שיכול לסייע בעריכת המאמרים בשפת האידיש שיפנה
אלינו בדחיפות.
 347-496-5657או

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות
וכל תורת המחבר הקדוש זי"ע
ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

05271-66450

ארץ ישראל05271-66450 :

Zera277@gmail.com

ארה"ב347-496-5657 :

וזכות הרחבת גבולי תורת המחבר זי"ע יעמוד לכל
המסייעים להתברך בכל מילי דמיטב

הודעה משמחת
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם ציונים והערות ערוך בשפה ברורה ונעימה שוה לכל נפש.

מדור מיוחד הצבנו בגליון 'גבורת שמשון' יכונה,
ובו מפרסמים מעת לעת מקצת תקפו וגבורתו
של רבנו המחבר בקיום הבטחתו הנאמנה
לעם מבקשי תורתו ,סיפורי ישועות מופלאים
שנובעים ממקור הברכה .וזאת למודעי כי במשך
השנים שמענו מבעלי מעשה סיפורי ישועות
כמעיין הנובע ,אין ספור ,ממש פלאי פלאים ,ומה
שנתפרסם בגליון אינו אלא בבחינת מקצת שבחו
בפניו .כי רבים הם שעשו קביעות ללמוד ולהגות
בספר הקדוש והמסוגל הזה וראו ברכה וישועה
גדולה בכל מעשיהם ,ומאות אנשים כבר העידו
בפנינו בהתפעלות על שינויים מיוחדים שאירעו
להם באופן פלאי לאחר שהחלו להגות בספר
התורה הזה.
כמו כן פועלים אנו בהרבה אופנים למען הפצת
תורתו למען יוכלו רבים ללמוד ולהתענג בתורתו,
כהקמת שיעורים ,הקלטת שיעורים במערכת
קול הלשון במגוון שפות ,מפעל זרע שמשון
המבואר ,שכבר זכינו להוציא לאור את ספר 'זרע
שמשון המבואר' על שיר השירים ,ומצורף בו
מגילת שיר השירים באותיות מפוארת ומאירות
עיניים לתועלת רבבות עמך ישראל הנוהגים
לאומרם מדי שבת בשבתו ,וב"ה שנתקבל בחיבה
ואהבה אצל כלל הלומדים ,שהעידו שבכך זוכים
להבין בבהירות את עומק דברי רבינו הנשגבים
מבלי קושי ,ובעזרת ה' עוד היד נטויה להמשיך
בשאר הספר ביתר שאת.
לא נמנע טוב מבעליו ,מרגישים אנו חובה
שהוא זכות לפרסם ולהוקיר בשער בת רבים
את המסייעים לנו ממונם ,כי לולא תרומתם
הגדולה לא היינו זוכים להגיע עד הלום ,ובפרט
הוצאת 'זרע שמשון המבואר' שהוא מפעל
כביר ועצום הדורש השקעה מרובה והון רב,
זכות ריבוי הלומדים מקיימי רצון צדיק שלהם
הוא ,ואכן רבים מהתורמים והעומדים בראש
זכו לראות בעצמם רוב הצלחה וברכה ,ובודאי
יוסיף להתקיים בהם עוד במלוא חופניים ברכת
והבטחת המחבר ,שיזכו תמיד לכל מילי דמיטב
וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה בלי
גבול ומדה.
מודים על העבר ומבקשים על העתיד ,יהא
רעוא מן שמיא שנזכה להמשיך ביתר שאת ויתר
עז בבירור מקחו של צדיק ולהוסיף כהנה וכהנה
את לומדי תורתו ,ואנו פונים לציבור הלומדים
מבקשי רצון המחבר הקדוש זי"ע ,להיות
שותפים נכבדים בפעילות קדושה זו ,ולהטות
עמנו שכם ולסייע עמנו בתרומות הגונות בכדי
שנוכל להמשיך בהפצת תורת המחבר להגדיל
תורה ולהאדירה ,ונראה כולנו יחד בקיום
ברכותיו הנאמנות וזכותו הגדול יעמוד לנו תמיד
להמליץ טוב בעדנו עד אשר יתקיים בנו המה
יראו כבוד ה' הדר אלקינו ונשא נס לגוים ואסף
נדחי ישראל במהרה בימינו אמן.

האיגוד העולמי
להפצת תורת זרע שמשון

וכולל יצירה מיוחדת הכוללת למעלה מארבע מאות! ציונים ומקורות לפענח את צפונות רבנו בהקדמתו לספרו 'זרע שמשון'
לגלות טפח מגאונתו ובקיאותו הגדולה של רבינו המחבר.
ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

פרטים בטל :א"י –  05271-66450ארה"ב – 347-496-5657

לא בא כבושם הזה ~ הביאו ברכה לביתכם

Elite Art | 212-365-0812

יו"ל ע"י האיגוד העולמי 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 ,כמו כן 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.
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק 05271-66-450 :בארה"ב347-496-5657 :

