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"ט

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

אמרות שמשון

גליון 288

ע"י ריבוי הזכרים והבנים מתרבה המזל בבית

ּופ ִרי ְב ֶה ְמ ֶּתָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ ַע ְׁש ְּתרֹות צֹאנֶ ָך
ּופ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך ְ
ָ'ּברּוְך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
ּומ ְׁש ַא ְר ֶּתָך' (כח ד ה) :בברכות נֶ אמר קודם ברוך פרי בטנך
ָּברּוְך ַטנְ ֲאָך ִ
בני ישראל באו לבית המקדש קודם שבאו לארץ ישראל
ואדמתך ואחר כך ברוך טנאך ומשארתך ,ואילו בקללות שנאמרו בהמשך
הפרשה (כח יז יח) הסדר הוא להיפך ,ארור טנאך ומשארתך ואחר כך נאמר
ּוד ָבׁש' (כו
'וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְ
ארור פרי בטנך ופרי אדמתך .וקשה מדוע היפך את הסדר.
ט) :ברש"י אל המקום הזה ,זה בית המקדש ,ויתן לנו את הארץ ,כמשמעו.
ויש לפרש עפ"י מה שמצינו בגמרא (כתובות
לכאורה תמוה מה שהקדים להזכיר מה
קג .וברש"י) שברכת הבית מרובה כשיש רבים
שהביא אותנו לבית המקדש קודם שמזכיר
בבית ,מפני שמזל של רבים עדיף .ולפי"ז י"ל
נתינת הארץ ,הלא בתחילה ניתנה הארץ,
דלענין הברכות הקדים לומר 'ברוך פרי בטנך'
ורק לאחר מכן באו לבית המקדש.
והיינו שיתרבו ,ואחר כך אמר 'ברוך טנאך'
יונתן
בתרגום
ויש לפרש עפ"י מה שכתב
וגו' ,כי כשיהיו בני הבית מרובים תהיה להם
על
אתכם
'ואשא
על הפסוק (שמות יט ד)
ברכה גדולה יותר ,שהרי מזל של רבים עדיף.
פסח
קרבן
הקרבת
כנפי נשרים' ,דבעת
הננו להודיע כי החל מהשבוע
אמנם לענין הקללה אם היה מקדים לומר
המקדש
בית
למקום
במצרים ,נשאן הענן
הקדוש
בספר
בירושלים
והקבוע
הותיק
השיעור
'ארור פרי בטנך' ואחר כך 'ארור טנאך' ,היה
ושחטו שם את קרבן הפסח .נמצא לדברי
והמסוגל 'זרע שמשון'
משמע שלא יתמעט מהם רק התוספת
שנמסר בבהירות ובמתיקות ע"י
התרגום יונתן שהביא הקב"ה את ישראל
והריבוי שנתרבה מחמת רוב הבנים ,והיינו
שעכשיו שימותו ויתמעטו הבנים ,ממילא
למקום המקדש קודם שהביאם ונתן להם
הרה"ג ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט"א
יפחת מהם גם כן תוספת הברכה שבאה על
את ארץ ישראל .ולרמוז על ענין זה הקדים
יתקיים בביהמ"ד 'צלותא דאברהם  -סטריקוב'
ידי הריבוי שהיה להם ,אולם לא יהיה זה
הפסוק לומר ויבאנו אל המקום הזה ,והיינו
ברח' דוד  32פינת רחוב בר אילן מדי ליל שישי
קללה בעצם .לכך הקדים לומר 'ארור טנאך'
בית המקדש ,שלשם באו בתחילה ,ואח"כ
כיבוד~
~ היכל רחב ידיים וממוזג ~
במ קל
וגו' ,לרמוז שיחול קללה בצרכיהם בעצם ,ואף
כתב ויתן לנו את הארץ הזאת דהיינו ארץ
קום
בשעה  8:00בערב בדיוק
אם יהיו בני הבית מרובים לא יהיה להם שום
~
ישראל ,כי לשם באו אחר שבאו לבית
ברכה ,ואח"כ הוסיף לומר שגם הם עצמם
כמו"כ יתקיים לאחר השיעור אמירת תהלים עבור
המקדש .ויתכן לומר שאכן מכאן למד זאת
יתמעטו ,ארור פרי בטנך ,ואז ממילא יתמעט
התומכים והמסייעים .ניתן להעביר שמות לתפילה.
התרגום יונתן.
שוב מזונתם'(.זרע שמשון' פרשתינו אות ו)
הצטרפו ללימוד הקבוע ברבים ותזכו לקיום ברכות המחבר
עוד יש לפרש עפ"י מה שכתבו המקובלים
לפרטים נוספים ארץ ישראל 05832-80300
מחמת שלא עישרו פירותיהם
(חסד לאברהם מעין ג' נהר ג) ובזוה"ק (ח"ב רט):
ארה"ב 347-496-5657
שיש מחיצות המבדילות בין ארץ ישראל
הפסידו את הברכה
לארץ העמים ,ובין רקיע שבאויר ארץ
ּומ ַעט ֶּת ֱאסֹף ּכִ י
ּתֹוציא ַה ָּׂש ֶדה ְ
ִ
'זֶ ַרע ַרב
ישראל לרקיע שעל אויר ארץ העמים,
יַ ְח ְסלֶ ּנּו ָה ַא ְר ֶּבה ּכְ ָר ִמים ִּת ַּטע וְ ָע ָב ְד ָּת וְ יַ יִ ן ֹלא
ִת ְׁש ֶּתה וְ ֹלא ֶת ֱאגֹר ּכִ י תֹאכְ לֶ ּנּו ַהּתֹלָ ַעת זֵ ִיתים יִ ְהיּו לְ ָך ְּבכָ ל ּגְ בּולֶ ָך וְ ֶׁש ֶמן ֹלא
ומחיצות אלו עולים עד כסא הכבוד ,והשבעים שרים של האומות עומדים
ָתסּוְך ּכִ י יִ ַּׁשל זֵ ֶיתָך' (כח לח – מ) :יש לדקדק מפני מה הוצרך לפרט כמה מיני
מרחוק אלפים אמה ואין להם רשות להיכנס שם ,וכשגזר גזירת החורבן
פירות ולא הזכירם באופן כללי 'פירות יהיו לך ולא תאכלם' .ועוד יש להבין,
ניתן רשות לשר פרס ויון ליכנס תוך התחום ואז יכלו האומות למטה
מדוע נקט דוקא ג' מיני פירות אלו ,זרע ,כרמים ויין ,זיתים ושמן.
ליכנס תוך ארץ ישראל עיי"ש.
ויש לבאר דהנה אין חייבים במעשרות מן התורה רק שלושה מינים ,דגן
ולפי"ז מבואר היטב סדר הכתוב שרק אחר שהביא אותנו למקום הזה
תירוש יצהר ,דהיינו ה' מיני דגן ,יין ,ושמן .ולכך בדוקא הזכיר כל שלושה
והיינו שהביא אותנו לבית המקדש ומחמת זה יש לארץ ישראל את
מינים אלו שחייבים בהם מעשר מדאורייתא ,כי רצה להודיע שהעונש הזה
המחיצות מפני האומות ,אזי נתקיים ויתן לנו את הארץ הזאת ,שתהיה
בא להם מחמת עון המעשר ,ולכך רמזה תורה את עונש הפירות בפירות
הארץ שלנו לבד ולא לזרים כלל ,דבזמן שאין בית המקדש קיים יכולים
אלו ,שהם גרמו להם להפסיד את הברכה ,ואם היו מפרישים כל המעשרות
לבוא שרים של האומות לארץ ישראל וממילא עדיין אין הארץ שלנו לבד,
כראוי ,היו זוכים לברכה כמו שאמר הכתוב (מלאכי ג י) והריקותי לכם ברכה
אולם בעת שנתן לנו את בית המקדש ,אזי מגין עלינו מפני האומות ועושה
עד בלי די ,וכמו שאמרו בגמרא (שבת קיט ).עשר תעשר ,עשר בשביל
שתתעשר'( .זרע שמשון' פרשת מסעי אות ז)
מחיצות שלא יוכלו להתקרב ולהזיק אותנו'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ג)

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'
הודעה

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

לרפואה שלימה

תהלה בת מזל וציון
שתזכה לרפו"ש
ולזיווג הגון בקרוב

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'
שיעור בספר המסוגל זרע שמשון מתקיים
בביהמ"ד הר צבי ירושלים (בקומת העזרת נשים)
כל ליל שישי בשעה 8:00

שמעו ותחי נפשכם

לישועה ולברכה בכל עת

ניתן לתרום  24שעות ביממה
ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת

02-80-80-500

שלוחה 3

•

'קול זרע שמשון'

להצלחה בתורה ויר"ש

אל תפספסו להאזין  3דקות זרע שמשון
לשוה"ק  * 130אידיש  * 230אנגלית 330

שיזכה ליראת שמים
והצלחה בתורה

02-80-80-600

מאיר ישראל בן יעל

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

גבורת שמשון

• עניני שמחה

טו ב
ַּ'ת ַח ת ֲא ׁ ֶש ר לֹא עָ בַ ְד ָּת ֶא ת ה' ֱא ל ֶֹק ָיך ְּב ִ ׂש ְמ ָח ה ּו בְ ּ
לֵ בָ ב ֵמ רֹ ב ּ ֹכ ל' (כח מז)
ע"י השמחה מתחזק כח
השכלי ויכולים להשיג
במושכלות

אב ואם וכדי לעשות תיקון שלם,
משום הכי תיקנוה בשמיני.

(פרשת

לך לך אות כט)

וידוע כי עיקר שמחת יום טוב
היא דוקא בבשר ,ולכן הכל מודים
בעצרת דבעינן נמי לכם (פסחים
סח ,):לפי שהוא יום שניתנה בו
תורה לישראל ולא למלאכים ,לפי
שלא היה ביניהם יצר הרע ,כמו
שאמר להם משה יצר הרע יש
ביניכם וכו' (שבת פט ,).ועוד לרמוז
שמי שלומד תורה מחוייב לאכול
בשר ,דהיינו לכוף את יצרו כדי
שתהיה דעתו צלולה ,ולרמוז נמי
שמרצון לבנו קבלנוה ,ולא יאמרו
שבשביל שכפה עלינו את ההר
וכו' (שבת פח ,).ואין ראיית השמחה
אלא בכרס מלאה ,ובשביל זה דוקא
עבדי ליה עגלא תילתא שהוא מין
בשר חשוב ,וכן כתב הבחיי בפרשת
בראשית (א כא) שבסיבת המאכל
והמשתה יתעוררו כוחות הגוף,
ובהתעורר כוחות הגופניות יתעוררו
ויתחזקו גם כן כוחות הנפש וכו',
לפי שהמאכל והמשתה סיבות
גדולות לשמחת הלב ולהרחיק
העצבון והדאגה ,וברבות השמחה
יתחזק כח השכלי שיש בנפש
ויהיה יותר מוכן להשיג המושכלות
עכ"ל (שיר השירים אות א)

כשיש עיצבון רוח
אין השכינה שורה
איתא בגמרא (נדה לא ):הטעם
שהמילה ביום שמיני שלא יהיו כל
העולם שמחים ואביו ואמו עצבים.
וכשיש עצבון רוח אינה שורה
הקדושה ,שאין השכינה שורה
אלא מתוך שמחה ,וכדי שלא
יתאחזו החיצונים לעצבון רוח של

ע"י השמחה
מתעוררים לעשות תשובה
דדוקא כשיבא אליהו ויבשרם
שהגאולה קרבה לבוא אז יגל לבם
בקרבם ,ומחמת שמחה זו יתעוררו
נמי לעשות תשובה מאהבה ,ומכל
שכן שאליהו נמי ידבר על לבם
וישיבם ,אבל בלא זה אי אפשר
שיתעורר לבם על התשובה ובלא
תשובה לא תבוא הגאולה .ומשום
הכי יעקב נטל משכון מאליהו כדי
שיבוא ויבשר לישראל וישיב לב
אבות על בנים דהיינו שיעורר לבם
לתשובה( .פרשת בחוקותי אות ד)

על ידי מחילת עוונות
יכולים להיות בשמחה
ואף כאן ישראל אמרו למשה
משכני אחריך נרוצה ,כלומר נרוץ
בשמחה ובטוב לבב וברצון טוב,
אך מתחילה משכני ,כדי לסלק
ממנו היצה"ר שמכריחנו לחטוא,
לכך נאמר ויסע משה שהסיען וכו',
שמשה לימד להם השירה ,כמו
שפירש שם היפה תואר ,ועל ידי
השירה נמחלו להם כל החטאים
שכבר עשו שם בים כדאיתא
במדרש שם( .פרשת בשלח אות ח)

קיום המצוות בשמחה
הוא עיקר גדול לנשמה

לברכה והצלחה

שיזכה להקים בית נאמן בישראל
ובנין עדי עד לראות דורות ישרים מבורכים
מתוך שמחה ברכה ונחת

ביום ראשון כ"ד אב קבלנו טלפון נסער

מאת ידידנו הרב מארק כהן הי"ו מארה"ב והתרגשותו האדירה
הורגשה היטב גם מבעד לשפופרת הטלפון מארה"ב:

הבן שהתעורר לאחר תחילת הלימוד
לפני עשרה ימים ביום חמישי י"ד אב תשע"ט נסעו חמש עשרה בחורים
במיניבוס לדרום קרוליינה ,הבחורים התעתדו לשמש כמדריכים במחנה קיץ
מיוחד באיזור.
לדאבוננו ,ארעה להם תאונה קשה בדרך ,והמיני בוס שבו הם נסעו
התהפך ,הרכב נמעך לחלוטין ,חלקם נפצעו קשה ואושפזו בבתי חולים
באזור .בחסדי שמים לאחר מספר ימים השתפר מצבם ושוחררו לביתם
בשלום .אולם ,הבחור אליהו אברהם ק .שיחי' נפצע קשה והיה מצוי במצב
אנוש ,ואושפז בבית החולים בצפון קרוליינה ,עם פציעות קשות מאוד .ביום
שבת קודש פרשת ואתחנן בשעה  2:30הובל הבחור לניתוח חרום שמאז הוא
היה ללא הכרה.
אני וקבוצת ידידים שיש לנו היכרות עם אבי הבחור היקר הי"ו ,קיבלנו על
עצמנו להתפלל ולהתחזק לזכות ולרפואת הבחור בן ידידינו ,אמרנו פרקי
תהלים מתוך ספר תהלים זרע שמשון שיו"ל ע"י 'האיגוד העולמי להפצת
תורת זרע שמשון' ,והוספנו ולמדנו את פירוש רבנו הזרע שמשון על פסוקי
התהילים ,שמלוקטים מספריו זרע שמשון ותולדות שמשון ,ובכך קיווינו
שנוכל לזכות את הבחור הפצוע בברכת המחבר שהבטיח 'ובעל הגמול ישלם
בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת במותב תלתא בניי חיי ומזוני טבי'.
וממשיך הרב מרק כהן ומספר :מכיוון שאני בקשר קרוב מאד עם אבי
הבחור ,התקשרתי אליו על בסיס יומי והתעניינתי באופן קבוע בשלום
הבן ,ובנוסף שלחתי לו את הקונטרס זרע שמשון המבואר על פרשיות
עקב ראה ושופטים .כמו כן הצעתי לו שיקבל על עצמו ללמוד עשר דקות
מידי יום ביומו בספר 'זרע שמשון' לזכות ולרפואת בנו .ידידי הנ"ל השיב לי
בהתלהבות והתרגשות ,שאכן כבר יש לו את הספר זרע שמשון בביתו מזה
עידן ועידנים ,ושמע על הסגולה של הספר ,ולכן בוודאי מוכן לקבל על עצמו
ללמוד .ואף יעשה קביעות ארוכה יותר של חצי שעה כל יום ,ויתחיל ללמוד
את הקביעות כבר מהיום ,מיד לאחר השיחה.
מסיים מרק את סיפורו עם דמעות בעיניו :כבר באותו ערב היה שיפור עצום
במצבו ,הבחור שהיה כבר כמה ימים ללא הכרה ,חזר להכרה ,אבי הבחור
היה ממש בהלם ובהתרגשות על הנס הגדול שארע עמו ,ואמר בהתרגשות,
המחבר שהבטיח פרע את חובו וקיים את ברכתו והבטחתו תיכף ומיד.
בהמשך התבשרנו שיש עוד התקדמות במצבו הרפואי וכבר מדברים על
האפשרות להעביר אותו לבית החולים באיזור מגורי ההורים ,מה שיקל מאד
על כל המשפחה ואף על אופן הטיפול .ובעזרת ה' נשוב ונבשר לכל קוראי
גליון זרע שמשון על רפואתו השלימה.
הלומדים מתבקשים להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלימה אליהו אברהם
בן קרן.

ועשית את נרותיה שבעה וגו'
והאיר על עבר פניה (שמות כה לז),
שצריך להאיר הנשמה בתורה
ומצות ,דהיינו לעשותם בשמחה
ובטוב לבב ,דזהו עיקר גדול
לנשמה( .פרשת תרומה אות יב)

•

להצלחת החתן דוד בן מזל טוב

סיפורי ישועה

ניתן לשמוע את הסיפור מפי הרב אליהו עמר
[שגם כן שמע זאת מאת הרב כהן]

במערכת השיעורים העולמית קול זרע שמשון
 02-80-80-600הקישו בכניסה למערכת 1-1-3-1

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
לישועה ולברכה בכל עת

הרב אליהו בן אסתר

ניתן לתרום  24שעות ביממה
ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת

להצלחה בהרבצת תורה  
נחת מהילדים פרנסה בשפע

02-80-80-500

שלוחה 3

•

לברכה והצלחה

עודד בן גדעונה * אירית בת גדעונה * אביעד בן מזל
מאיר בן יעל * בתיה בת יעל
שיזכו לזיווג הגון ליר"ש להצלחה בתורה ולתשובה שלימה

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

יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון שע"י ארגון מפתח של בנים

ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס347-496-5657 :

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

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

Zera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com
ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרw w w.zerashimshon.com :

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

