בסייעתא דשמיא

זרע שמשון
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 ומקום קברו לא נודע

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

פרשת כי תבוא תשע"ח
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זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון
הטעם שהוצרך להזהיר לענין ביכורים שכל הכהנים שוים בה
ואין לך אלא כהן שבימיך

וקשה מדוע היפך את הסדר.
ויש לפרש עפ"י מה שמצינו בגמרא (כתובות קג .וברש"י) שברכת הבית מרובה
כשיש רבים בבית ,היות שמזלא דרבים עדיף .ולפי"ז י"ל דלענין הברכות הקדים
לומר 'ברוך פרי בטנך' והיינו שיתרבו ,ואח"כ אמר 'ברוך טנאך' וגו' ,כי כשיהיו בני
הבית מרובים תהיה להם ברכה גדולה יותר ,שהרי מזל של רבים עדיף .אמנם
לענין הקללה אם היה מקדים לומר 'ארור פרי בטנך' ואח"כ 'ארור טנאך' ,היה
משמע שלא יתמעט מהם רק התוספת והריבוי שנתרבה מחמת רוב הבנים,
והיינו שעכשיו שימותו ויתמעטו הבנים ,ממילא יפחת מהם גם כן תוספת
הברכה שבאה על ידי הריבוי שהיה להם ,אולם לא יהיה זה קללה בעצם .לכך
הקדים לומר 'ארור טנאך' וגו' ,לרמוז 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 ,ואז ממילא יתמעט שוב מזונתם'( .זרע שמשון'

ֹלקיָך ּכִ י
את ֶאל ַהּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ִהּגַ ְד ִּתי ַהּיֹום לַ ה' ֱא ֶ
'ּוב ָ
ָ
אתי ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה' לַ ֲאב ֵֹתינּו לָ ֶתת לָ נּו' (כו ג) :ברש"י אל הכהן אשר
ָב ִ
יהיה בימים ההם ,אין לך אלא כהן שבימיך .ואמרת אליו ,שאינך כפוי טובה.
וקשה מפני מה הוצרך להזהיר כאן 'אין לך אלא כהן שבימיך' ,והיינו שאף על
פי שאינו גדול וחשוב כל כך מכל מקום תבוא אליו ותתן לו הדורון ,בשלמא
לענין הוראה צריך ללמד שחייב לשמוע לדבריו אף שאיני גדול כל כך בתורה,
אולם כאן שמדובר לענין נתינת דורון לכהן ,מה איכפת לנו אם זה כהן חשוב
פרשתינו אות ו)
או לא ,העיקר שהוא כהן .עוד יש להבין במה שכתב רש"י ואמרת אליו' ,שאינך
כפוי טובה' .ופשט הדברים היינו שאינו כפוי טובה להקב"ה על שהצמיח בשדהו מי שנדבק בהקב"ה אין שום רע מתקרב אליו
פירות .ולכאורה קשה מה צורך שיאמר זה ,הלא מעשיו מוכיחים ,דמכך שמביא
'ּ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
ְ
ביכורים רואים שאינו כפוי טובה.
ַּת ֲעׂשּון' (כט ח) מצינו במפרשים שדחקו עצמם להבין סמיכות פסוק זה לפסוק
ונראה לפרש ולתרץ ב' הקושיות כאחד ,דהנה המצוה להביא את הביכורים
שלאחריו תחילת פרשת נצבים' ,ואתם נצבים לפני ה' אלקיכם' .ואכן צריך להבין
זאת ,כי בודאי ב' הפרשיות המשך אחד להם ,כמו שכתב
לפני הכהן בכדי שיניף אותם הכהן ,וכמ"ש רש"י כהן מניח
הרידב"ז (שו"ת תשסט) שמוכרח להיות שפרשת נצבים
ידו תחת יד הבעלים ומניף .וידוע שעיקר התנופה היא
קשורה עם פרשת כי תבוא ,דאם לא נאמר כן יקשה מפני
לכוין לעצור רוחות רעות וגשמים וטללים רעים .וי"ל דלכן
מה בקללות של פרשת כי תבוא לא נאמר אחריהם נחמות
הוצרכה התורה ללמדנו שכל הכהנים שוים בה ,כי היה צד
ספרו הראשון של בעל ה'זרע שמשון'
כמו שמצינו בפרשת בחוקתי ,אלא ודאי הכל אחד ובפרשת
שיאמרו אנשים וכי הכהן הזה חשוב וראוי לעצור רוחות
ספר 'תולדות שמשון'
נצבים באו הנחמות וכמ"ש בסוף הפרשה (ל א) והיה כי יבאו
רעות וכו' בכח תפילתו ,הלא אינו דומה כלל בגדלותו
עליך וגו' ושבת עד ה' וגו' ושב ה' אלקיך את שבותך וגו'.
לכהנים שבדורות שלפני כן ,על כך הוצרך להזהיר ולומר
על פרקי אבות
ונראה לתרץ את ענין סמיכות הפסוקים ,דהנה יש לדקדק
אין לך אלא כהן שבימיך .והטעם משום שבעשיית המצוה
להשיג בחנויות הספרים
בא"י  -ארה"ב  -לונדון
בב' פסוקים אלו ,דעל פסוק 'ושמרתם את דברי הברית וגו'
השפע מתפשט בעולם בחסד ה' ,אף אם מי שעושה את
לפרטים :ארץ ישראל 05271-66450
למען תשכילו' ,לכאורה קשה הלא אמרו בגמרא (קידושין
המצוה אינו מכוון ביחודים והסודות הטמונים בה ,כי עצם
ארה"ב 347-496-5657
לא ).שאין שכר מצוות בעולם הזה ,וא"כ האיך מבטיח כאן
קיום המצוה משפיע את השפע הגדול.
שכר על שמירת המצוות .ועל פסוק אתם נצבים וגו' קשה
ולפי דרך זה מתבאר היטב מה שהדגיש רש"י ואמרת אליו
במה שכתב רש"י בהמשך (פסוק יב) 'והוא יהיה לך לאלקים',
שאינך כפוי טובה ,והיינו משום שהרוחות רעות וטללים
לפי שדבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת ,לכך
רעים רוב חכמי הטבע אומרים שהם באים מחמת השבעה כוכבי לכת ומהי"ב
אוסר אתכם בשבועות הללו ,שלא תקניטוהו אחר שהוא אינו יכול ליבדל מכם.
מזלות .כלומר שהטבע גורם אם יבואו או לא .וממילא יתכן שיאמר האדם מה
וקשה דמוכח מכך שכל שבועות הללו הם לטובתן של הקב"ה ולא לטובתן של
שנתברכתי בשדי ובכרמי בשנה הזו ,אין זה מחמת תפילת הכהן ,אלא מחמת
ישראל ,וא"כ בודאי שגם עתה יהיה להם תערומת על אלו השבועות שאינם
המזל והטבע הם שגרמו לכך ,משום כן הזהירה התורה 'ואמרת אליו' שאינך
נצרכות להם ובאים רק מפני שבועתו של הקב"ה.
כפוי טובה ,היינו אליו דוקא ,והכוונה שיודה לכהן על תפילתו ,שידע ויאמין
וי"ל דלתרץ קושיות אלו נסמכו הפסוקים למען תשכילו אשר תעשון ואתם
שבזכות וכח תפילת הכהן זכה שיתבטלו ממנו רוחות וטללים רעים וממילא
נצבים ,והיינו לרמוז שאין כאן שכר על קיום המצוות כלל ,אלא כפי שמצינו
נתברך שדהו וכרמו'( .זרע שמשון' פרשתנו אות ב)
בגמרא (ע"ז יט ):כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין והקב"ה עושה לו חפציו ,שאין
ע"י ריבוי הזכרים והבנים מתרבה המזל בבית
זה מענין שכר על המצוות אלא מציאות קיימת שמי שנדבק בהקב"ה אין שום
ּופ ִרי ְב ֶה ְמ ֶּתָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ ַע ְׁש ְּתרֹות צֹאנֶ ָך ָּברּוְך
ּופ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך ְ
ָ'ּברּוְך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
רע או מזיק יכול להתקרב אליו .וזה נרמז בסמיכות פסוקים אלו ושמרתם וגו'
למען תשכילו ואתם נצבים לפני ה' וגו' ,והיינו שהיות שע"י קיום המצוות אתם
ּומ ְׁש ַא ְר ֶּתָך' (כח ד ה) :בברכות נֶ אמר קודם ברוך פרי בטנך ואדמתך ואח"כ
ַטנְ ֲאָך ִ
נצבים לפני ה' ,משום כן תמיד תשכילו בכל אשר תעשון ושום רע לא ידבק
ברוך טנאך ומשארתך ,ואילו בקללות שנאמרו בהמשך הפרשה (כח יז יח) הסדר
בכם'( .זרע שמשון' פרשתינו אות יב)
הוא להיפך ,ארור טנאך ומשארתך ואח"כ נאמר ארור פרי בטנך ופרי אדמתך.

הופיע!

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

לרפואה שלימה במהרה
אברהם בן מרינה

אלישבע בת סימונה דבורה

לרפואה ברגליו והצלחה וברכה בכל מע"י
בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לעבודת השי"ת

זכות המחבר יעמוד לה לבריאות הגוף והנפש
ולהצלחה בכל הענינים

לישועה ולברכה בכל עת

ניתן לתרום  24שעות ביממה
ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת

02-80-80-500
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•

לרפואה שלימה במהרה
פריידא מרים בת רחל לאה

ד .א .בת מ.

שתזכה לרפואה שלימה
בבריאות איתנה בלי שום דאגה

שתזכה לבריאות איתנה
בגוף ונפש

זכות המחבר והבטחותיו יעמוד להם שבזכות הסיוע להפצת תורת זרע שמשון יזכו להצלחה ולברכה בכל הענינים וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה וברכה

פניני שמשון

מהנעשה והנשמע

• ברכות וקללות

ב' מיני קללות
בפ"ק דע"ז (ד ,):תורה דכתיב בה אמת
אין הקב"ה עושה בה לפנים משורת
הדין ,דין דלא כתיב ביה אמת הקב"ה
עושה בו לפנים משורת הדין עכ"ל.
והכי נמי הקללות הבאות מכח התורה
ומצותיה אין בהן שום צד ברכה ,והיינו
ההיא של לא יהיה לך בביתך אבן ואבן,
אמנם הקללות שנתקללו אדמה ונחש
וכנען וכו' באו מכח קנס ועונש ,והיינו
דין שעושה בו לפנים משורת הדין,
ולכן יש בהן נמי צד ברכה .ולשון של
הברכות מברכות והקללות מקללות
וכו' היינו שבמצות התורה נאמרו עליהן
ברכות וקללות בהר גריזים ובהר עיבל,
ואותן הברכות מברכות למי שעושה
המצוה ,ומקללות לעובר עליה( .בראשית
אות א)

טעם שהברכות באות בערמה
וי"ל שכוונת יעקב היתה כך ,שאם אבי
יכיר בקול שלי שאני בודאי יעקב ואח"כ
ימושני וישמע שאני עשיתי בעצמי און
ושקר להחליף עצמי בשל עשו ,יחשוב
בעצמו שבמעשה שלי המשכתי עלי
קללה ,כדאיתא בויקרא רבה פרשת
תזריע (טו ז) ,הברכות מברכות את
בעליהן והקללות מקללות את בעליהן

קול מצהלות חתנים

וכו' ולא ירצה עוד ליתן לי הברכה ,וזהו
הכפל שאמר הכתוב קללה ולא ברכה.
ועל זה השיבתו רבקה עלי קללתך בני,
כתרגומו ,עלי איתמר בנבואה דלא ליתו
לווטין עלך ברי וכו' ,שכך גזר הקב"ה
שהצדיקים לא יהיו בשלוה בעוה"ז
ומשום הכי רצה שהברכות יבואו לך
בתחבולה ובערמה ,וכשיצחק ירגיש
גם הוא בדבר יבין שזו היתה סיבה
מהקב"ה משום דשכר מצות בהאי
עלמא ליכא ,וצריכות לך הברכות ולא
תבוא לך קללה ח"ו( .תולדות אות טו)

ברוך דיין האמת
וא"ת אם כן שכל הרעות הבאות
עלינו הם לטוב לנו ,למה מברכין על
הרעה דיין אמת ,היה לנו לברך אף על
הרע הטוב והמטיב ,וכפשטה דמתניתין
דסוף פרק ט' דברכות (נד ).חייב אדם
לברך על הרעה כשם שמברך על
הטובה ,וכסלקא דעתין דהתם בגמרא
(ס ):אי לימא דמברך על הרעה הטוב
והמטיב וכו' .וי"ל דאם היה אומר הטוב
והמטיב על הרעה היה נראה כמי
שאומר שלפי חטאיו היה צריך עונש
יותר ,ואמרינן בפרק ג' דברכות (יט).
דלא ליבעי ליה לאיניש לומר הרבה
חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד
מני אלף ,דהוי פותח פיו לשטן וכו' ,ולכן
מברך דיין האמת דמשמע שמה שבא
עליו היה בדין אמת ,שכך היה חייב לפי
עוונותיו וכבר נגמר דינו( .שמיני אות ד)

בגיל וברון בשיר ובשבח נאחל ונברך

החילוק בין קללות שבתורת כהנים
למשנה תורה

לכבוד האי גברא רבה יקירא מראשי האיגוד העולמי
להפצת תורת זרע שמשון
ה"ה ידידינו הרב

ולפי זה יש לומר שהקללות של תורת
כהנים הם מוא"ו עד מ"ם דמשמע שאין
שום תיקון אלא עד שיתוקן המ"ם
דהיינו עד שיבא משיח ,ומשה רבינו
ע"ה שהיה דורש במשנה תורה לזכותן
של ישראל הפסיק הקללות בה"א
שהיא סימן התשובה ,לומר שכשיעשו
תשובה גמורה יהיו נגאלים אף שלא
יתקיימו כל התוכחות .והברכות של
תורת כהנים הם מאל"ף ועד תי"ו שכן
האמת שהברכות אין להם קץ וכוללות
כל כ"ב אותיות התורה דהיינו כללות
כל העולמות שנבראו בכ"ב אותיות
התורה ,שהתורה היתה כלי אומנותו
של הקב"ה( .בחוקותי אות ב)

ברכת מזל טוב

מנחם בנימין פאשקעס
שליט"א

ולחתנו הרב יוסף מנחם

פישמן שליט"א

לרגל שמחת
נישואי הבן – הנכד
החתן המופלג בתורה ויר"ש

מרדכי שלמה הי"ו
עב"ג הכלה

בת הרב יעקב שלמה

ליכטענשטיין שליט"א

יהא רעוא מן שמיא שיעלה הזיווג יפה לבנות בית נאמן
בישראל ולראות דורות ישרים מבורכים מתוך שמחה
ונחת לאורך ימים ושנים טובות

חדש ב'קול זרע שמשון'

שיעור מדי יום ביומו בעניני הפרשה וענינים שונים
למדור בלשון הקודש

למדור בלשון הקודש

מפי הרב אבישי כהן שליט"א

מפי הרב שלום מרגלית שליט"א

הקישו בכניסה למערכת

3

9

3

1

הקישו בכניסה למערכת

9

9

3

1

למדור באידיש

למדור באנגלית

מפי הרב יואל משה סנדר שליט"א

מפי הרב שמואל פרידמן שליט"א

הקישו בכניסה למערכת

7

2

הקישו בכניסה למערכת

1

6

3

3

לזכר נשמתו
• והפצת תורתו

רשמים מסעודות הילולא
שהתקיימו ברחבי העולם
ביום שישי ו' אלול חל יום הילולתו של רבנו הקדוש שמשון חיים ב"ר
נחמן מיכאל נחמני זלה"ה.
כידוע מנהג ישראל לערוך סעודה לכבוד הילולת צדיקים והילולת האבות,
ידוע בשם ספרים הקדושים כי נשמת הצדיק משתתפת בסעודה זו הנערכת
לכבודה .האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון ערך סעודה מרכזית באולם
הגדול שמעל בית המדרש היזדים בירושלים ,בהשתתפות מאות אנשים מכל
גווני הקשת וביניהם מגידי שיעורים רבים וגדולי לומדי תורת זרע שמשון.
התרוממות רבתית ורגשי קודש הורגשו בכל מהלך הסעודה כאשר כולם
מעלים על נס את הייחודיות שבדרך לימודו של הזרע שמשון ,משמיעים
חידושים ופנינים ממשנתו הטהורה ,ומספרים סיפורי מופת שהתגלגלו בזכות
הבטחתו וברכתו.
עם תחילת הסעודה הדליקו כל המשתתפים נרות נשמה ,אשר כידוע הנשמה
שמחה ומתענגת בהדלקת הנרות לכבודה .בהמשך הושמעו דבריו הנפלאים
של הספר הקדוש מאור עיניים שהלימוד בחידושי תורתו של הצדיק נחשב
כהשתטחות על קברו ,וכידוע מקום קברו של רבנו הזרע שמשון אינו ידוע,
ולמגינת כל לב אין מי שיוכל להשתטח על קברו .לבקשת המשתתפים התקיים
במהלך הסעודה השיעור הקבוע שמתקיים בכל ליל שישי בבית המדרש הר
צבי ע"י הרה"ג ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט"א ,כשמבעוד מועד הוכנו
מאות קונטרסים עם הדרוש הנלמד בכדי להקל על כל משתתפי הסעודה
בהבנת ושמיעת השיעור ,כל הציבור האזין בקשב רב למתק שפתיו של הגרא"מ
זילברברג שליט"א שנאמרו בבהירות במתק ובחן.
בהמשך הסעודה נערך סיום לימוד ששה סדרי משנה ע"י הרב ישעיה געטער
שליט"א ראש כולל אור המשנה.
את המשא המרכזי השמיע הרה"ג ר' שמעון פרג שליט"א מראשי החבורות
בישיבת מיר אשר שיתף את המשתתפים בסיפורי ישועה מדהימים ופלאיים
שראה במו עיניו שארעו עם אנשים שהשתתפו בשיעורים ולומדים שספרו לו
על ישועתם .עוד השמיע נקודות רבות ויחודיות במשנת הספר זרע שמשון
ובפרט בענין השלום והויתור והתרחקות ממחלוקת ,שע"י כך זוכים לכל
ההשפעות טובות ולהיפך על ידי המחלוקת .הגר"ש פרג שליט"א קרא לציבור
להתחזק בענין הויתור ועל ידי כך בודאי יזכו כולם לרוב ברכה וישועה.
מאות המשתתפים יצאו נרגשים והודו על קיום הסעודה המכובדת ,רבים
ציינו כי יתכן שמעולם לא התקיים סעודת הילולא מכובדת עבור הילולת רבנו
הזרע שמשון .בקרב המשתתפים הורגשה תחושה של הכרת הטוב על הישועות
הרבים שזוכים בגינו .האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון הכין מבעוד
מועד כמות גדולה ביותר של גליונות זרע שמשון שחולקו לכל המשתתפים
הרבים שבאו מכל חלקי הארץ ,שיוכלו לקחת חלק בהפצה המורחבת לכבוד
יום ההילולא .ראשי האיגוד העולמי הודו וברכו את הקהל הרחב מהארץ
והעולם שסייע לקיום הסעודה כשכל הקהל עונה אמן .תפילה מיוחדת נערכה
על ידי אחד מגדולי מרביצי תורת זרע שמשון למען כל המסייעים ששמותם
הוזכרו בלחש במשך המעמד הנשגב ,שם שם ובקשתו האישית בפרטות.
כמו כן נערכו סעודת הילולא במקומות רבים בארץ ובעולם ,בברוקלין נערכה
סעודת הילולא מרכזית במסגרת השיעור הקבוע שמתקיים בכל ליל שישי
בביהח"ס דגור "קראון הייטס" בבורו פארק ,בראשות כ"ק האדמו"ר מקוסוב
שליט"א והרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א מראשי האיגוד העולמי,
בהשתדלותו ובניצוחו של ידידנו הרב ישראל סגל שליט"א ממקימי השיעור
הקבוע בכל ליל שישי ,הסעודה נערכה בפאר והדר וברב עם כיאה לעשות
לכבודו של צדיק.
נודע שבבתי מדרשות רבים נערך לכבוד ההילולא 'יום שכולו תורה' ,וכן הוגש
מיני מזונות ולחיים לכבוד הילולת האי גברא רבה קדישא ,שמאיר בספריו
מסוף העולם עד סופו להשפיע שפע ברכה .זכותו עלינו ועל כל ישראל אמן.
ניתן לשמוע את הדרשות שנשמעו בסעודות ההילולא במערכת השיעורים
העולמית 'קול זרע שמשון'.

הפתח לברכה ,זרע שמשון מדי יום ביומו
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