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 עקב תשע"ו

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון
אימתי זוכים לקבל שכר אף בעולם הזה
ֹלקיָך לְ ָך
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם וַ ֲע ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ָׁש ַמר ה' ֱא ֶ
'וְ ָהיָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעּון ֵאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה ְ
ּופ ִרי ַא ְד ָמ ֶתָך ְּדגָ נְ ָך
ּוב ַרְך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
ּוב ַר ְכָך וְ ִה ְר ֶּבָך ֵ
ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד וגו' וַ ֲא ֵה ְבָך ֵ
וְ ִתיר ְֹׁשָך וְ יִ ְצ ָה ֶרָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ ַע ְׁש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך וגו' (ז ,יב יג) :יש לדקדק הלא אמרו חז"ל
(קידושין לט ):שאין מקבלים שכר בעולם הזה על קיום המצוות .וכן דרשו חז"ל (עירובין
כב ).היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם .ואילו בפסוקי הפרשה מצינו הבטחות שכר על קיום
המצות ,אף בעולם הזה.
וי"ל דהנה כתיב הכא והיה עקב תשמעון את המשפטים וגו' ,דקדק לכתוב המשפטים לרמוז
דמיירי במי שמקיים אף דברים הכרחים וחמורים שאף לולי שנצטוינו על כך היינו מחוייבים
לשומרם ולקיימם מפני קיום העולם ואי אפשר מבלעדם (עיין רש"י ויקרא יח ד) ,ומי שאף
בדברים אלו יעשה אותם לשם מצוה ולא יתכוון לקיום העולם ,יקבל שכרו שאכן בקיום
משפטים אלו יועיל לטובת העולם וגם יתרבה חלקו בטובה הזו ,אולם ודאי שחלקו המגיע לו
מפני שנתכוון לשם מצוה יהיה שמור לו לעולם הבא[ .וראה עוד זרע שמשון כי תבוא אות יב,
וז"ל' :ומעתה אלו הדברים הטבע מחייב להיות נזהרים מהם אף בלא ציווי הכתוב ומי שנזהר
מהם לשם מצות הבורא גדול זכותו והקב"ה מבטיחו כל אלו ההבטחות' עיי"ש בהרחבה]
ועוד י"ל דמי שמקבל עליו יסורין מאהבה יכול לזכות לשכר אף בעולם הזה .וזה נרמז במה
שאמר הכתוב הכא ושמר ה"א לך את הברית וגו' ,שזה הברית רומז ליסורין כמבואר בגמרא
(ברכות ה ).וביסורין אלו תזכו לכל הברכות אף בעולם הזה.
ועוד י"ל דמי שעושה יותר מחובתו והיינו מי שהוא חסיד שמתנהג לפנים משורת הדין ,אף מן
השמים יעשו עמו לפנים משורת הדין ונותנים לו קצת שכר אף בעולם הזה.
וזה כוונת הכתוב והיה עקב תשמעון ,בדוקא אמר עקב ולא אמר והיה אם תשמעון ,לרמוז
שמדובר במי שאינו מסתפק לעשות רק מה שנצטוה אלא מוסיף כדרך החסידים לעשות
תמיד בכל עת ובכל רגע ,אזי ושמר ה' אלוקיך את הברית וגו' ויזכה לכל הברכות האמורות.
[עקב כלשון הכתוב (תהלים קיט לג) ואצרנה עקב ,דמשמע שמקיימם תמיד בקביעות]
('זרע שמשון' פרשתינו אות א)

ברכות שמברכים העכו"ם לא יזיקו לישראל
ּוב ְב ֶה ְמ ֶּתָך' (דברים ז יד) :יש לפרש
ָ'ּברּוְך ִּת ְהיֶ ה ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ֹלא יִ ְהיֶ ה ְבָך ָע ָקר וַ ֲע ָק ָרה ִ
כוונת הכתוב עפ"י דברי המדרש (ב"ר ס יג) למה רבקה הייתה עקרה שלא יאמרו אומות
העולם ברכותינו עשתה פירות .נמצא שע"י הברכה שברך אותה לבן אחיה 'אחותינו את
היי לאלפי רבבה' נגרם שתצטרך להיות עקרה .ולפי"ז מבואר מאד כוונת הכתוב שאמר
שישראל יתברכו גם מפי כל העמים ,ואף על פי כן זה לא יזיק להם ויהיו מבורכים ולא יהיה
בך עקר ועקרה[ .עיי"ש עוד שכתב הטעם שלא יזיק להם ברכות העכו"ם ,מפני שעושים
לפנים משורת הדין]
('זרע שמשון' פרשתינו סוף אות א)

כשאין רואים את המאכל נחשב לעינוי
'וַ יְ ַעּנְ ָך וַ ּיַ ְר ִע ֶבָך וַ ּיַ ֲא ִכלְ ָך ֶאת ַה ָּמן וגו' (ח ג) :במדרש (אבכיר ,מובא בעין יעקב יומא עד):
ויענך וירעבך ויאכלך את המן ,מכאן רמז להדלקת נרות בשבת .וצריך ביאור מה ענין הדלקת
הנרות למן.
ויש לפרש עפ"י מה שמצינו במדרש (קה"ר ה יא) כשם שהאדם נהנה מן הטעם כך הוא
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נהנה מן הראיה .וכן מצינו בגמרא (יומא עד ):בענין המן ,אינו דומה מי שרואה ואוכל ,למי
שאינו רואה ואוכל ,שהסומין אוכלים ואינם שבעין .נמצא שבזמן שאכלו את המן אף שהיה
משתנה טעמו להרבה טעמים ,היות שאין רואים את המאכל ,יש בזה חסרון הנאה ,ונקרא
עינוי ורעבון.
והנה בשבת הלא אסור להתענות ,וחובה עלינו לאכול ולעשות סעודה ולקרוא לשבת עונג,
משום כן צריכים אנחנו גם כן להדליק נרות כדי שיוכלו לראות את המאכל ויהיה הנאה אף
בראיה ועי"ז לא יהיה שום עינוי ורעבון.
וזה מה שאמרו במדרש דמהא שמצינו שקרא הכתוב לאכילת המן עינוי ורעבון ,והטעם הוא
משום שלא יכלו לראות את המאכלים ורק הרגישו את הטעם וכמו שמבואר בגמרא ובמדרש
שיש חסרון הנאה באכילה באופן זה ,ולכך נחשב עינוי ורעבון ,מכאן רמז שצריכים להדליק
נרות בשבת בכדי שיהיה באכילת השבת כל ההנאות הן הנאת הטעם והן הנאת הראיה.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ג)

טעם שהיראה נחשב כדבר קטן
ֹלקיָך לָ לֶ ֶכת ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו
ֹלקיָך ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמְך ִּכי ִאם לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱא ֶ
'וְ ַע ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל ָמה ה' ֱא ֶ
ּוב ָכל נַ ְפ ֶׁשָך' (י יב) :בגמרא (ברכות לג):
ֹלקיָך ְּב ָכל לְ ָב ְבָך ְ
ּולְ ַא ֲה ָבה אֹתֹו וְ לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ֱא ֶ
ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' ,אטו יראה מילתא זוטרתא היא,
והאמר ר' חניניא משום רשב"י אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר
(ישעיה לג ו) יראה ה' היא אוצרו ,אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא .ומקשים הלא הקב"ה
שואל את היראה מבני ישראל ואצלם היראה לא הוי מילתא זוטרתי .ועוד יש לדקדק מה
הוצרך לומר בגמרא משל למי שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו.
וי"ל דהיראה הוא דבר הכרחי לאדם ואם לא יקבלנה ברצון יקבלנה באונס ובעל כורחו,
ומעתה שפיר קאמר אף על פי שלפני הקב"ה היראה מאד חשובה ,לגבי משה שהיה יודע
שבעל כורחו צריך האדם להיות ירא מה' ,וכמו שמצינו שאמרו בגמרא (ברכות נט ).שדרשו
על הפסוק (קהלת ג יד) והאלקים עשה שיראו מלפניו ,לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט
עקמומיות שבלב .והיינו שהקב"ה עושה דברים ופעולות שמכריחים את האדם לבוא לידי
יראה ,וכן אצל כל אדם כמה מקרים באים לו בימי חייו שמכריחים אותו לעבוד את ה' וליראה
אותו ,ולכך לא היתה נחשבת אצלו לדבר חמור ולמצוה גדולה ,שהרי ידע שבעל כורחו יהיה
לו את היראה.
וזה עומק כוונת הגמרא בהוספת המשל וכו' ,כי נתכוונו להוסיף ולומר שלא נאמר הטעם
שנחשב היראה לדבר קטן היינו רק אצל משה מרוב גדלותו וזהירותו בשמירת כל המצוות
משא"כ כל ישראל ,לכך הוסיף לומר את המשל דזה שייך גם אצל כל ישראל ,והיינו שנתכוונו
לומר דיש עוד טעם דהוי מילתא זוטרתא ,דהרי היראה הוי ממש כמשל ממנהגו של עולם דמי
שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דפשיטא דהוי אצלו מילתא זוטרתא וכו' וטבעו של עולם כן
היא ואין בזה שום קושי ,כן הדבר לענין היראה דטבעו ומנהגו של עולם שיהיה היראה אצל
כל אחד ואחד ולכך אף שזה דבר גדול וחשוב ,נחשב מילתא זוטרתא.
וממילא משום כן פשוט דאין היראה דבר קטן רק אצל משה ,אלא גם לישראל אף שהיראה
הוא כלי טוב וחביב בעיני המקום ,מכל מקום הואיל שאף ישראל יהיו מוכרחים לקבלה
עליהם ,וכל דבר הוא הכרח שיבוא הרי הוא כאילו כבר בא כדאיתא (כתובות נא ).כל העומד
ליתלש כתלוש דמי .ולכך מן הראוי שידמה בעיניהם שהקב"ה שואל מהם דבר מועט .משאין
כאן אם היה הקב"ה שואל מהם שאר חכמות שאין מוכרח שיבוא לאדם ,ואין באים לאדם
בעל כורחו בודאי היה נחשב להם כדבר גדול וקשה.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ה)

בינת שמשון

להבין ולהשכיל

בגמרא (ע"ז יז ):אמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין אלו' ,שנאמר וימים רבים
לישראל ללא אלקי אמת .דהיינו מי שעוסק רק בתורה בלי גמילות חסדים ,דומה כמו שאין לו אלקי
אמת .ובביאור הדברים
כתב רבנו כמה ביאורים:

לשון שמשון:

מספר המג"ש בשיעור ליל שישי 'זכרון ראובן יוסף' בביהמ"ד הר צבי ירושלים הרה"ג
ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט"א :בס"ד מתקיים תקופה ארוכה לימוד בכולל ליל
שישי ושיעור קבוע בספר הקדוש והמסוגל זרע שמשון ע"י האיגוד העולמי להפצת
תורת הזרע שמשון ,בשבוע שעבר עקב ימי בין הזמנים חשבנו בני המשפחה המוחרבת
לצאת יחד לשבות בש"ק בעיר הקודש צפת ,ואכן כל בני המשפחה יצאו יחדו ביום
חמישי בבוקר בכדי להישאר בצפת עד לאחר השבת.
אולם היות ולא רציתי חלילה לוותר על הלימוד בכולל ואמירת השיעור המתקיים בליל
שישי ,החלטתי שאני יסע יותר מאוחר ,באוטובוס אשר יוצא מירושלים בשעה אחד
עשרה בלילה .אין כאן המקום להאריך ולספר מה שאירע בנסיעה קשה זו ,אשר עקב
כמה וכמה עיכובים בלתי מובנים האוטובוס יצא מירושלים לאחר השעה אחד בלילה,
והגענו לצפת בשעה  4:30לפנות בוקר!
והנה כשאני יורד מהאוטובוס אני רואה שאין את המזוודה [=רענציל] אשר בה היו
כל בגדי השבת שלי והתפילין ועוד כמה וכמה חפצים יקרי ערך .הרהרתי בליבי כנראה
שעקב חשכת הלילה והשעה המאוחרת משהו התבלבל באחד התחנות הקודמות
ובטעות הוריד את המזוודה שלי .וכך עמדתי משתומם לערך כדקה ,וחשבתי לעצמי
האיך אעשה את השבת הבעל"ט שבת נחמו עם בגדי חול ,חלילה כשבת העבר ט'
באב?! ,וכי זה שכרי על כך שהתאמצתי לאמירת השיעור?!
ויותר התגברו חששותי כשהתבוננתי שלכאורה אין שום שם כתובת וטלפון רשום
בשום דבר שבתוך המזוודה ,ואף שבדרך כלל ישנם בתוך החליפה שלי המון דפים
שבחלקם רשום מספר הטלפון שלי ,הרי לפני הנסיעה הוצאתי מהכיס את כל חבילת
הדפים! וא"כ אף אם אכן לבסוף אמצא את המזוודה בודאי לא יהיה זה קודם השבת,
וכך תוך כדי המחשבות באותם הרגעים שכאמור אולי עבר דקה מהרגע שגיליתי
שנאבדה מזוודתי ,מצלצל הפלפון שלי ועל הקו אברך שאכן הוריד את המזוודה במירון,
ורגע לפני שעלה להמשיך בנסיעתו לכיוון עפולה שם לב שברשותו מזוודה שאינה
שלו!
לפליאתי האיך הגיע חיש מהר לטלפון שלי שלפי זכרוני לא הופיע ולא היה רשום
בשום חפץ שבמזוודה?! השיב לי שראה בתוך הכיס שבאחד מבגדיו פתק אחד יחיד
אשר היה רשום עליו בענין השיעור בספר המסוגל זרע שמשון ושם המג"ש והטלפון
שלו ,וראה ששמו מופיע על גבי התפילין בראשי תיבות ,וממילא הבין שזה הטלפון של
בעל המזוודה ,ומשום כך 'העיז' להתקשר ולהפריע אף בשעה  4:30לפנות בוקר! ,כנראה
שהיות שהיה זה דף קטן' ,בטעות' לא שמתי לב וזה נשאר בתוך הכיס .ואכן ב"ה חזרה
אלי המזוודה לפני שבת.
באותו שעה הרגשתי בעליל האיך שרבנו ה'זרע שמשון' עומד ומשמר למי שעוסק
בתורתו לבל יארע לו חלילה שום נזק וצער ,ואף אם נגזר עלי שתאבד מזוודתי ,בזכות
רבנו הקדוש והלימוד בספרו 'זרע שמשון' חזרה אלי במהירות מבלי שום הפסד ועגמת נפש.

הוצאת הגליון והפצתו נתנדב ע"י

ידידינו הרה"ח ר' אריה לייביש דאסקל שליט"א

לע"נ בנו היקר ר' משה דוד ז"ל
נלב"ע כ"א מנחם אב
ת.נ.צ.ב.ה.
זכות רבנו והבטחותיו יעמדו לו ולכל משפחתו להיוושע
ברוחניות וגשמיות ולרוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח
ולהצלחה וברכה בכל הענינים
הפצת הגליון לזכות

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

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

אין לו אלוקי אמת
והטעם שמי שאינו עוסק בגמילות חסדים נקרא שאין לו אלקי
דהנה ידוע שבתחילה
אמת ,יובן במה שאמרו ז"ל (ב"ר יב טו) בתחילה עלה במחשבה
עלה במחשבה לברוא
לברוא העולם במדת הדין ראה שאין העולם מתקיים שתף עמו מדת
העולם במידת הדין
הרחמים ,וידוע כי אמת כלול מחסד ודין כדכתיב (מיכה ז כ) תתן
אמת ליעקב ,ולכן מי שאינו רוצה לעסוק רק בתורה שניתנה מפי
וראה שאין העולם
הגבורה מסטרא דיצחק דהיינו דין ,אין לו אלקי אמת ,וכמו שאמרו ז"ל
מתקיים ,שיתף עימו
(ב"מ ל ):לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה,
מידת הרחמים .והנה
והעולם מתקיים בחסד כדכתיב (תהלים פט ג) עולם חסד יבנה.
מדת אמת כלול מדין
בהמשך הדיבור :ועוד יש לומר בביאור מה שאמרו ז"ל (ע"ז יז):
ורחמים ,כדכתיב (מיכה ז
כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוק' שכתב הראשית
כ) תתן אמת ליעקב חסד
חכמה (שער היראה פ"ב) שעיקר העבודה היא לזווג ולייחד המדות
לאברהם ,ופירשו שם
העליונות ,שאין שלימות החסד אלא בהיות כלול מהדין ואין שלימות
המפרשים דע"י אברהם
לדין אלא עם הרחמים ,ועל זה נאמר (דברים ד לט) וידעת היום
והשבות אל לבבך וכו' עכ"ל.
לבדו ליכא תביעה מאחר
שכולו חסד ,לכן הקדים
נמצא שהאדם צריך שישתדל להגביר לעולם צד החסד והרחמים על
הדין וזו היא מדת הגמילות חסדים והרחמנות ולהגביר יצר הטוב
הכתוב תתן אמת ליעקב,
על יצר הרע ,ומי שלומד בתורה מטיב לעולם ומאיר לנשמתו באור
דהיינו שיקיים בדין את
פני מלך ומרבה החסד ומרחיק הדין ,אבל אינו מתעסק להמתיק
ההבטחות שנתן בחסדו
הדין שיחזור המר מתוק .אמנם מי שמתעסק בגמילות חסדים כובש
לאברהם ,והיינו שאמת
את יצרו ועושה המר מתוק וממתיק הדין ברחמים ,וזהו שמי שאינו
מורכב מדין ,שהדין נותן
מתעסק בגמילות חסדים דומה כמי שאין לו אלוקי כדכתיב (דברי
שיקיים דברו ,ומרחמים,
הימים ב טו ג) ללא אלקי אמת דהיינו מדת הרחמים.
שזה היה הבטחות מלאי
(זרע שמשון אות ו)
ברכות הבאות מצד
הרחמים.
וראה עוד זרע שמשון פרשת בלק (אות ה) דכתב רבינו פירוש נפלא על תתן אמת ליעקב ,שאמת
מורכב מאות אל"ף שצורתו היא יו"ד ואו ויו"ד ,שהם בגימטריא כ"ו שם הוי"ה ממידת הרחמים,
והיא סמוכה לאותיות מת שזהו מוות דהיינו גבורה ודין ,אשר יחדו נעשה אמת ,דקושטא קאי וזהו
יעקב אבינו לא מת מאחר שהוא מידת האמת וזה מתקיים לעולם.
והנה הלומד תורה בלבד שניתנה מפי הגבורה ,והיינו מסיטרא דיצחק מדת הדין ,נקרא שאין לו
אלוקי אמת ,דבמדת אמת נמזגים מדת החסד והרחמים ,כיון שאינו עוסק גם בגמ"ח ,וכמו שאמרו
חז"ל (ב"מ ל ):לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ,והעולם מתקיים בחסד
וכמ"ש (תהלים פט ג) עולם חסד יבנה.
חסר משלימות שם אלוקים
בראשית חכמה (שער היראה פ"ב) כתב וז"ל :שאין שלימות החסד אלא בהיותו כלול מהדין ,ואין
שלימות לדין אלא עם הרחמים ,וזהו כוונת כי ה' (שם הוי"ה) הוא האלוקים (מידת הדין) דהיינו הך.
ומוסיף לבאר עומק ורמז הענין ,דשם הוי"ה כלול מאותיות יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,וכשהוא במילואו
( )45=20+6+13+6עולה מ"ה ,וכאשר תיקח אותיות הללו במילואם דהיינו מ"ם-ה"א ()86=80+6
יעלה כמנין פ"ו כמנין שם אלקים ( ,)1+30+5+10+40=86וזהו דשם אלוקים (דין) מורכב משם
הוי"ה (רחמים) וזה הכוונה כי ה' הוא האלוקים היינו הך.
ולכן אף שע"י לימוד התורה מטיב לעולם ומאיר לנשמתו באור פני מלך ומרבה החסד ומרחיק
הדין ,מ"מ עדין אינו מתעסק להמתיק הדין שיחזור המר למתוק ,ברם ע"י גמילות חסדים ממתיק
את מידת הדין ברחמים וזהו דומה כמי שאין לו אלוקי ,והיינו מדת הדין ,מאחר שאין שלימות לדין
אלא עם הרחמים.

גבורת שמשון

סיפורי ישועה

