בסייעתא דשמיא

זרע שמשון
פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא
הרב מוה"ר שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זלה"ה

מח"ס 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון' נלב"ע ו' אלול תקל"ט ומקום קברו לא נודע

שהבטיח שכל הלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

פרשת מסעי תשפ"ב

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון
הקב"ה רצה שיראו ישראל את השפטים שעשה באלהי מצרים

גליון

431

ישראל ,והטעם שהמתין עד הבוקר ,משום שרצה שיהיה זה לעיני מצרים כשהם
מקברים את מתיהם ,ואז יראו המצריים לעיני כל ישראל שגם לאלהיהם עשה ה'
שפטים ויתבזו לעיניהם ,וממילא שוב אין לחשוש שמא יחזרו המצריים בהם ,כי
נחשב הדבר כמו שעתה בבוקר נוסף עליהם מכה חדשה וזהו עבורם עתה כשעת
המכה'( .זרע שמשון' פרשת מסעי אות א)

וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ַּב ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָשׂר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ִמ ָּמ ֳח ַרת
ּומ ְצ ַריִ ם ְמ ַק ְּב ִרים ֵאת ֲא ֶשׁר
ַה ֶּפ ַסח יָ ְצאּו ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּביָ ד ָר ָמה לְ ֵעינֵ י ּכָ ל ִמ ְצ ָריִ םִ .
אֹלה ֶיהם ָע ָשׂה ה' ְש ָׁפ ִטים (לג ג ד) :יש לדקדק ,אם גם
ִהּכָ ה ה' ָּב ֶהם ּכָ ל ְּבכֹור ֵּוב ֵ
נֹוח ּכָ ל ר ְֹד ֶפ ָיה
ּומרֹב ֲעב ָֹדה ִהיא יָ ְש ָׁבה ַבּגֹויִ ם ֹלא ָמ ְצ ָאה ָמ ַ
הּודה ֵמעֹנִ י ֵ
ּגָ לְ ָתה יְ ָ
כן
אם
הכתוב,
שאמר
וכמו
מצרים
לעיני
רק
זה
היה
כשהוציא את ישראל בבוקר
ׂיגּוה ֵּבין ַה ְּמ ָצ ִרים (איכה א ,ג) .פירוש ,שגלו בני ישראל וישבו בין הגויים ולא
ִה ִּש ָ
שהרי
מצרים,
כל
לעיני
זה
היה
בלילה
אף
שהרי
בלילה,
היה יכול להוציאם אף
נגאלו אפילו בסוף שש ,ואף לאחר זמן הרבה לא מצאו מנוח ,דהיינו שלא נבנה
ממצרים,
שיצאו
ישראל
את
ממהרים
והיו
בכורות
במכת
כולם היו טרודים
הבית המקדש ,ולמה כך בשביל ש'רודפיה השיגוה' ,והיינו כמו שאמרו
עדיף
שהיה
לומר
חזקה
סברה
יש
ולכאורה
הבוקר.
עד
ומדוע המתין
בזוהר (פרשת פקודי רלו ,א) כל זמן שצד הקדושה שולט אין יכול צד
המצריים
בהם
יחזרו
שמא
לחשוש
לו
היה
כי
בלילה,
מיד
שיוציאם
הטומאה לשלוט והיא מכנעה עצמה לקדושה ,ולכך אמרו שכל זמן
שבשעת
המכות
בכל
שהיה
וכמו
המכה,
שתעבור
אחר
שמלכות ירושלים קיימת ,תהא מלכות האחרת חריבה.
המכה
שעבר
ומיד
ממצרים,
שיצאו
פרעה
להם
אמר
המכה
ולכן מיד שחרבה ירושלים קנו הם הממשלה ,שכך היתה
התחרט וחזר בו [ואף שבודאי הקב"ה יכול להוציאם גם
גזירת הבורא 'ולאום מלאום יאמץ' כנודע (פסחים מב ,ב).
אם המצריים אינם רוצים ,מכל מקום הלא עדיף למעט
אכן שליטתם לא תתקיים כך לעולם ח"ו ,אלא 'בין
בנס ,ומה ענין היה להמתין לבוקר] .וגם יש להבין מה ענין
המצרים' בלבד ,דהיינו שעיקר טעם הגלות של ישראל הוא
השתתפו בהוצאות ותזכו לישועות
ושייכות יש בין מה שהזכיר 'ומצרים מקברים' למה ש'עשה
לקבץ הפזורים דהיינו הניצוצות והנשמות שנדחו לקליפות
שמכם יופיע בתפילה
שפטים באלוהיהם' ,וממה שהסמיכם בפסוק נראה שיש
מחמת עוונותיהם של ישראל ,וכבר נודע שבבבל נתקבצו
המיוחדת ביום ההילולא
להם שייכות.
שם בימי נבוכדנצר כל האומות וכל הניצוצות ,ושם גלו
בהם
יחזרו
שלמחר
חשש
שלא
הטעם
לבאר
ונראה
02-80-80-500
ישראל כדי לקבצם ,וכל עוד שאלו הניצוצות מובלעות
שכתב
מה
עפ"י
ישראל,
את
לשלח
ירצו
ולא
המצריים
בתוך הקליפה ,כל השפע וכל העושר וכל הממשלה הוא
347-496-5657
ברבינו בחיי (שמות יב ,יב) שרק בבוקר כשבאו לקבור
שלה ,ומתגברת ומתגדלת בכח אלו הניצוצות הקדושות
מתיהם בסמוך לבית העבודה זרה שלהם כפי שהם רגילים
זרע שמשון.
שבתוכה ,ואם היו ישראל מזדרזים לעשות תשובה ומעשים
לקבור ,אזי ראו שגם באלוהיהם עשה ה' שפטים ,מה שלא
אלפים נושעו בהבטחתו.
טובים ולהיות נבדלים מן האומות היו מקבצים אותם מיד
ידעו המצריים בלילה כשהיו בבתיהם עיי"ש.
והיו נגאלים מיד ,וזהו מה שאמר הכתוב 'בין המצרים'
ולפי"ז מתבאר יפה דלכך נחשב גם הבוקר כמו שעת
כלומר בין הגבולים ,דהיינו עד שיהיה הפרש ברור וידוע בין
המכה ,ובודאי לא יחזרו בהם מלשלח את ישראל ,שהרי עתה כשפתאום
מצר וגבול של הקדושה למצר וגבול של הטומאה ,שיפרדו כל ניצוצות
גילו שהכה הקב"ה אף את העבודה זרה שלהם נחשב אצלם כשעת המכה,
הקדושה מהטומאה ולא יהיו מעורבים ביניהם.
וכמו שעדיין לא עברה המכה מהם ,וכמו בכל המכות שבשעת המכה רצו
ועוד יש לפרש דקדוק לשון הכתוב 'כל רודפיה השיגוה בין המצרים' עפ"י
לשלח את ישראל ,כך גם במכה זו.
מה שאמרו במדרש (ב"ר לו ,ד) עשרת השבטים לא גלו אלא בשביל יין וכו' ,שבט
וזה מה שהדגיש הכתוב לומר 'ממחרת הפסח יצאו וגו' לעיני כל מצרים' ,והיינו
יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל יין .ועוד מסופר במדרש (שם ג) בשעה שנח
שרצה הקב"ה להוסיף בבושתם ובצערם ,ולכך רצה שירגישו המצריים במכת
היה הולך ליטע כרם פגע ביה שידא שמרון [= חלק הטומאה והסטרא אחרא]
אלוהיהם כשכל ישראל יראו זאת ויתביישו בפניהם ,ומשום כן המתין ולא הוציא
ואמר לו אמנם אנחנו שותפים בכרם ,אולם תיזהר לא להיכנס לחלק שלי ,ואם
את ישראל ממצרים רק בבוקר ,ואף שגם בלילה היו יוצאים לעיני כל מצרים,
תיכנס לחלק שלי אני פוגע בך[ .כלומר ,אף שגם לך יש זכות וחלק ביין ,אם תרבה
מכל מקום רצה הקב"ה להרויח שבבוקר יצאו לעיני כל מצרים דוקא בעת שהם
בכך אתה לוקח מחלקי ואני יזיק אותך] .וזהו 'כל רודפיה השיגוה בין המצרים',
מקברים את מתיהם ואז יראו את השפטים שנעשו באלילים שלהם.
שמפני שעברו את המצר והגבול הראוי להם בשתיית היין ,בשביל זה ניזוקו
ובזה נתיישב להפליא סמיכות הפסוקים שפתח ואמר ממחרת הפסח יצאו
ונלכדו ברשות הגוים והסטרא אחרא'( .זרע שמשון' איכה אות ג)

ביאור הפסוק 'כל רודפיה השיגוה בין המצרים'

יום ההילולא

ו' אלול

•

לברכה ולהצלחה

אהרן בן גיטל בילא

וכל משפחתו וכל הנלוים אליו
לשפע ברכה והצלחה גדולה וסייעתא דשמיא
בכל מכל כל

לברכה ולהצלחה

גליונות של שבתות הקיץ נתנדבו לזכות

חיים דוד בן עטיא
וזוגתו צביה רחל בת רבקה

להצלחה וברכה בכל הענינים פרנסה בשפע
ובהרחבת הדעת

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

'קול זרע שמשון'
ארץ ישראל 02-80-80-600
ארה"ב 716-229-4808
לונדון 0333-300-2515

•

לברכה ולהצלחה

הוקדש על ידי ידידינו יחיאל בן יהודית
לרגל הולדת בתו היקרה שתחי'
יהי רצון שיזכה לגדלה לתורה ולחופה
ומעשים טובים מתוך שמחה ונחת

תרומות למען הפצת תורת זרע שמשון 347-496-5657 * 02-80-80-500

לעילוי נשמת

רבי חיים בן

סוליקה ז"ל

נלב"ע ט"ז כסלו תשפ"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

לאיפם נושעו בהבטחת הזרע שמושן

פניני שמשון

•

ְו ִה ְק ִר ֶית ם לָ כֶ ם עָ ִר ים עָ ֵר י ִמ ְק לָ ט
ִּת ְה יֶ ינָ ה לָ כֶ ם ְו נָ ס ׁ ָש ָּמ ה רֹ ֵצ ַח
ַמ ֵּכ ה נֶ פֶ ׁש ִּב ׁ ְשגָ גָ ה (לב ,יא).
תועלת ערי מקלט
איתא בפרק ב' דמכות (י ,א) 'אז יבדיל משה
שלש ערים' וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה הזרחת השמש לרוצחים .והטעם דמקרי
זריחת שמש צריך לומר לפי שמי שחוטא גורם
שיסתלק מעליו צלם אלקים ,ובפרט בעון
שפיכות דמים 'כי בצלם אלקים עשה את
האדם' ,ואז הוא מוכן להיות ניזוק מהמזיקין
השולטים בעולם כמו שכתוב בזוהר (ח"א ,קכג,
ב) ,וכל עיקר שליטתם הוא בלילה ,ולכן ערי
מקלט אלה שהיו קולטים מכל צר ומשטין כמו
שכתב הזוהר (שם) ,שזהו הטעם של 'והקריתם
לכם ערים' וכו' ,נקרא כמו זריחת השמש ,שכמו
שביום אין להם רשות לשלוט דכתיב (תהלים
קד ,כ) 'תשת חשך' וכו' ,כך בערים האלה לא
היה להם רשות ליכנס( .פרשת מצורע אות ב)

ביאור נפלא בכוונת התוס'
בביאור תירוץ הגמרא בעבר הירדן
שכיחי רוצחים
גמרא דמכות דף ט' (עמוד ב) תנו רבנן שלש
ערים הבדיל משה בעבר הירדן וכנגדן הבדיל
יהושע בארץ .ופריך בגמרא בעבר הירדן
תלת בארץ ישראל תלת ,אמר אביי בגלעד
שכיחי רוצחים .וכתבו התוספות פירוש ולהכי
הוצרכו לערי מקלט שאם היו הורגים מזיד
בלא עדים הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק
אחד .ונדחקו רבים בהבנת פירוש התוספות
דמה ענין מזידים עם שוגגים ,ואפילו אם בעבר
הירדן שכיחי רוצחים במזיד כדמשני אביי,
הדרא קושיין לדוכתא בעבר הירדן תלת בארץ
ישראל תלת [שהרי ערי מקלט הם בעבור
השוגגין ,ובודאי בארץ ישראל ישנם יותר
שוגגין מעבר הירדן].
ונראה לומר שיש שני מינים של הורגים ,יש
מי שהורג בשוגג לפני עדים וזה גולה מיד,
שבית דין מגלין אותו .ויש מין אחר שהורג
בלא עדים ואי אפשר לו לגלות אלא אם כן
יהיו כנגדם כל כך מזידים שיהרגו בלא עדים
שהקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד כדי
שימותו כנ"ל ,ונמצא שבעבר הירדן דאיכא
הרבה רוצחים במזיד ,כל ההורגים בשוגג בודאי
שיגלו ,שהקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד
וכו' ,אבל בארץ ישראל דליכא כל כך הורגים
במזיד ,אם כן לא יגלו כל ההורגים בשוגג,
ומשום הכי בעבר הירדן הוצרכו ערי מקלט
הרבה כמו בארץ ישראל( .פרשת ואתחנן אות ה)

מהנעשה והנשמע

• מהנעשה ונשמע לזכר נשמתו
ולהפצת תורתו

ו' אלול תשפ"ב.
פרוייקט ייחודי נדיר לנחת ולזכות
עומדים אנו כארבעים יום לפני יום הקדוש יום
הילולת רבינו בעל הזרע שמשון המקובל האלוקי
מוהר"ר רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני
זלה"ה ,אשר נלב"ע ביום ו' אלול תקל"ט ומקום
מנוחתו לא נודע .רבינו הקדוש זלה"ה זכה שאור
תורתו יאיר ויפציע ירפא ויושיע ,דבריו אינם שבים
ריקם ,אלפים ורבבות יהודים סמוכים ובטוחים בכוחו
הגדול אשר גזר אומר לכל מי שיעשה נחת לרוחו
ונשמתו על ידי שילמד ויעסוק בחידושיו ודברי
תורתו אשר נדפסו בספרים הקדושים והמסוגלים
זרע שמשון ותולדות שמשון ,כי נפשו תצא ממסגר
חושך ואפילה למרחב ואור הבהיר ,ייוושע בכל מיני
ברכה הצלחה וישועה ,בנים ובני בנים ,חיים ובריאות,
עושר וכל טוב ,נחת מהצאצאים .הכל!!!
לקראת יום ההילולא רבים הם השואלים ,כל
אחד בצורתו ובסגנונו ,מה נוכל להשיב לצדיק על
ההשפעה המיוחדת שהשפיע עבורינו בכח תורתו?!
האיך יכולים אנו להכיר טובה כשהוא כבר בעולם
עליון שכולו טוב?! מה נוכל להוסיף בשביל לזכות
לברכתו?!
לפני שנים רבות נשאל שר התורה הגאון הגדול רבי
חיים קנייבסקי זצוקלה"ה על ידי אחד ממקורביו
שאלה מאתגרת מאד ,יש לי קרוב משפחה שהלך
לעולם שכולו טוב ולא השאיר אחריו זרע קודש,
יום ההילולא שלו מתקרב ,אני רוצה לעשות ביום
ההילולא דבר למען נשמתו ,בספרי הקודש מובאים
הרבה דברים שראוי לעשות עבור הנשמות ,לצערי
איני יכול לעשות הכל ,אני מסוגל לעשות רק דבר
אחד מתוך הרשימה הגדולה ,מה הרב מציע לי
לעשות?! הגר"ח קנייבסקי זצולקלה"ה השיב לו" :אם
הוא כתב ספר חידושים ,הדבר הגדול שתוכל לעשות
עבורו ,ללמוד בחידושיו".
לקראת יום ההילולא ו' אלול ,נערך 'האיגוד
העולמי להפצת תורת זרע שמשון' למגוון פעילויות
ענק למען ריבוי הלומדים וקיום בקשת ותחינת
רבינו זלה"ה ,ביניהם הפצה המונית ורחבה של כל

הגליונות הקבועים
אשר נדפסים על ידינו
בשבע שפות מדי שבוע ,הוצאה לאור
של חוברת מהודרת מרשימה ומיוחדת ובה סיפורי
מופת מדהימים ומרתקים אשר כל השומעם אומר
ברקאי ,וכן יובאו דבריהם הנרגשים ועדויותיהם של
גדולי הדור שליט"א וזלה"ה בגודל מעלת הלימוד
בספר המסוגל זרע שמשון ,ועוד ועוד.
כמדי שנה וכמנהג ותיקין נשגב ,יתקיים סעודת
הילולא מכובדת ומרוממת להנצחת זכרו ומורשתו
של רבינו .במשך הסעודה יושמעו דברים נלהבים
בגודל סגולת הלימוד בספר ובמעלת הסיוע למען
ריבוי הלומדים .לאחר הסעודה יערך התכנסות
רבתית נדירה ומיוחדת ללימוד ברוב עם של כל ספר
זרע שמשון בהבנה ובמתינות על ידי מאות לומדי
כולל זרע שמשון שיתקבצו יחדו ללימוד מיוחד
זה ,וביניהם יתחלק לימוד כל הספר למען עשיית
נחת לרוחו ונשמתו של רבינו כבקשתו ותחינתו
הנרגשת בהקדמת ספריו ,לימוד שלא היה כמותו
מיום פטירתו של רבינו ועד היום הזה .בגמר הלימוד
שיסתיים לאחר חצות הלילה ,נערוך תפילה מיוחדת
למען כלל התורמים והמסייעים להפצת תורת זרע
שמשון.
פעולות קדושות ונשגבות אלו עולים הון רב ,אנו
קוראים לכל לומדי זרע שמשון ,אלו שכבר זכו
לישועות ואלו המצפים לישועות ,אנא הושיטו את
ידכם בהשתתפות נכבדה בהוצאות יום ההילולא
למען זכרו של המחבר הקדוש ,ובודאי תזכו
שיתקיימו בכם ובמשפחתכם כל ברכותיו והבטחותיו
של רבינו ,וכפי שקבעו בפסק הלכה חד וברור מרן
שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוקלה"ה ולהבלחט"א
זקן הפוסקים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א,
כי אף התומכים והתורמים בכלל הברכה" ,ועיניכם
תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם
חכמים ונבונים ובתים מלאים כל טוב גם עושר גם
כבוד לא יסופו מזרעכם" .אכי"ר.

להשתתפות בהוצאות ולפרטים נוספים:

ארץ ישראל 05271-66450 02-80-80-500
ארה"ב  347-496-5657או באתרzerashimshon.com :
שמות כל התורמים יוזכרו בתפילה נדירה ומיוחדת
שתיערך בשעת הלימוד .השם שלך חייב להיות שם.

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרzerashimshon.com :

ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

יוצא לאור ע"י זרע שמשון ע"ר 580624120
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעסZera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

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

זרע שמשון ע"ר 580624120

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

