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

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

פרשת ואתחנן תשע"ט

ביאור כפל הלשון שבפסוק 'קול דברים אתם שומעים'

אמרות שמשון
ע"י אש התורה מרחיקין את היצה"ר
הֹוד ְע ָּתם
ַ'רק ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך וגו' ֶּפן ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָראּו ֵעינֶ יָך וגו' וְ ַ
ֹלקיָך ְּבח ֵֹרב וגו' ֲא ֶׁשר יִ לְ ְמדּון
לְ ָבנֶ יָך וְ לִ ְבנֵ י ָבנֶ יָך יֹום ֲא ֶׁשר ָע ַמ ְד ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֶ
לְ יִ ְר ָאה א ִֹתי וגו' וְ ֶאת ְּבנֵ ֶיהם יְ לַ ֵּמדּון וַ ִּת ְק ְרבּון וַ ַּת ַע ְמדּון ַּת ַחת ָה ָהר וְ ָה ָהר
ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש' (ד ,ט  -יב) :יש לדקדק לאיזה לימוד נתכוון הכתוב ,והאיך
ילמדו זאת .ועוד מה ענין שהסמיך את היראה לאש.
ויש לבאר כוונת הכתובים עפ"י מה שמובא במדרש (ילקוט ישעיה רמז
תע"ט) שכששמעו ישראל קולו של הקב"ה נתקע תלמוד תורה בלבם,
והיו לומדים ולא שוכחים ,אבל כשאמרו למשה דבר אתה עמנו וכו' חזרו
להיות לומדים ושוכחים .והנה כאן אמר הכתוב הקהל לי את העם
ואשמיעם את דברי ,והיינו דמיירי בסגולת שמיעת קולו של הקב"ה
בעצמו ובכך נעקר יצה"ר מלבם ,עד שאמרו למשה דבר אתה עמנו שאז
חזר בהם היצה"ר .אך כל זה היה רק למי ששמע קולו של הקב"ה ולא
לבניהם דור השני ,שהם לא שמעו את קולו של הקב"ה וא"כ יקשה האיך
יעקרו הם את יצה"ר מלבם.
וי"ל דידוע דהיצר הרע הוא נחש ונקרא נחש ,והנחש טבעו להתרחק
מן ההבל (ראה רמב"ם פי"א מהלכות רוצח הלכה ח) שזוחלי עפר מתייראין מן
ההבל ,ולכך ביין או מים שהבל עולה מהן אין בהם דין גילוי ,ומותר
לשתות מהם אף כשהיו מגולים .ובדרך זה י"ל דמשום כן ניתנה התורה
באש ,כי לתקוע בלבנו עי"ז יראה שלימה ,והיינו שע"י האש של התורה
מרחיקים את היצה"ר שטבעו שבורח מן האש.
וזה ביאור הכתובים ,שהתחיל לומר ולהזהיר את ישראל שיזכרו את
היום שקבלו את התורה מאת הקב"ה ,שאז נתקע היראה בלבם היות
ששמעו מפי הקב"ה ,ואף שאח"כ איבדו מדריגה זו ע"י שאמרו דבר אתה
עמנו ,וא"כ מפני מה צריכים הם לזכור את אותו היום .לכך הוסיף הכתוב
לומר שילמדון ליראה אותי כל הימים ואת בניהם ילמדון היינו דצריכים
הם עוד ללמוד ממה שראו שהתורה ניתנה באש ,שאם יעסקו בתורה
ינצלו מיצה"ר ,ודבר זה ילמדו את בניהם שגם אצלם יתקע היראה בלבם,
וזה ע"י שראו שההר בער באש ,ובכך נעשה התורה אש שמרחיק את כל
הנחשים והיצה"ר ,וממילא גם הם אחר שאמרו למשה דבר אתה עמנו,
וגם בניהם שלא שמעו את קולו של הקב"ה ,יש להם עדיין עצה לתקוע
את היראה בלבם ע"י שיעסקו בתורה שניתנה באש.
ובזה יש לפרש כוונת דברי חז"ל המפורסמים (קידושין ל ):שכל זמן
שעוסקים בתורה אין מסורים ביד יצרם ,והיינו כמו שאמרו חז"ל (שם ל).
בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין .ועומק הענין הוא כנ"ל משום
שהתורה היא אש ,והיצה"ר הוא הנחש עצמו ,והרי הנחש בורח מן ההבל
ומן האש ,וא"כ הרי הוא בורח מן התורה שניתנה באש ,וכל העוסקים
בתורה ניצולים מן היצה"ר'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ד ,עיי"ש עוד שמרחיב
בטוטו"ד)

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
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שלוחה 3

וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֲאלֵ יכֶ ם ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש קֹול ְּד ָב ִרים ַא ֶּתם ׁש ְֹמ ִעים ְּותמּונָ ה ֵאינְ כֶ ם
ר ִֹאים זּולָ ִתי קֹול (ד יב) :יש לדקדק על כפל הלשון קול דברים ,דלכאורה
ברור הדבר שהדברים הנאמרים נשמעים ע"י הקול ,ומפני מה הוצרך
לכפול ולומר קול דברים.
ויש לבאר עפ"י מה שמצינו במדרש (שיר השירים רבה א יג) שכל דיבור
ודיבור שבעשרת הדברות שהיה יוצא מפי הקב"ה היה הולך אצל כל
אחד ואחד מישראל ושואל אותו האם הוא מקבל על עצמו לקיימו
עיי"ש .ולפי"ז מתבאר היטב כפל הלשון שנתכוון הכתוב לרמוז שהדברים
היו משמיעים קול ,שהקב"ה דיבר עמהם דברים שהיה בהם קול נוסף,
שהיו שואלים את ישראל האם יקיימו אותם.
ועוד י"ל שדיבורו של הקב"ה הוא דיבור שיש בו ממש ,וכמו שמצינו
בכתוב (שמות כ טו) 'וכל העם רואים את הקולות' ,והיינו משום שבדיבור
של הקב"ה יש ממשות עד כדי כך שניתן לראותו .וזה מה שנרמז שבמה
שאמר הכתוב 'קול דברים אתם שומעים' ,היינו שהיה זה קול שיש בו
דברים דהיינו ממשות( .זרע שמשון פרשת דברים אות ה)

הטעם שבפרשתנו הזכירו בענין שמירת השבת לשומרו
כפי שצום במרה
ֹלקיָך (ה יב) :ברש"י ,כאשר
ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּבת לְ ַק ְּדׁשֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ִצּוְ ָך ה' ֱא ֶ
צוך קודם מתן תורה במרה .הקשה העיון יעקב (על עין יעקב ,שבועות כ):
מפני נאמר כן רק בדברות האחרונות ,ואילו בדברות הראשונות שבפרשת
יתרו לא הזכירה תורה לשמור את השבת כאשר נצטווינו במרה.
ויש לתרץ דהנה קיימא לן (שבת קלב ).פיקוח נפש דוחה שבת .וכשנצטוו
ישראל על השבת במרה ,בודאי נצטוו גם לחללו במקום שיש סכנת
נפשות .אמנם כשבאו לקבל את התורה בהר סיני ונצטוו על שמירת
השבת ,לא היה שייך לומר 'כאשר צוך במרה' ,דבכך היה נכלל גם מה
שנצטוו לחלל את השבת במקום חולי של סכנה ,והלא עכשיו לא היה
שייך בהם מושג של סכנה ,שהרי אמרו חז"ל (ע"ז ה ,.שיר השירים רבה ב ד)
דבשעה שקבלו ישראל את התורה לא היה שולט בהם יצר הרע וחטא,
ולא חולי ומיתה ,ורק מחמת שחטאו בעגל חזר עליהם המיתה .ואם כן
נמצא שלפי מצבם בשעת מתן תורה לא היו נצרכים לחלל את השבת
לעולם ,כי לא היה שייך בהם חולי ומיתה ,ומחמת כן לא היה אפשר
להזכיר שהציוי הוא כמו במרה ,שהרי במרה נצטוו לחללו במקום סכנה,
ועתה לא נצטוו כן.
אולם לאחר שחטאו בחטא העגל ושוב נגזר עליהם חולי ומיתה ויצר
הרע ,הוכרח שוב לצוותם שבמקום סכנת מיתה מחוייבים לחלל את
השבת ,ולכך עתה בדברות האחרונות שנכתבו אחר שחטאו בעגל ,אמר
הכתוב 'שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך' ,והיינו שעתה חזר דינם
להיות כמו שהיה בתחילה במרה ,שבמקום סכנה לא ישמרו את השבת
אלא יחללוהו'( .זרע שמשון' פרשת יתרו אות כה)

'קול זרע שמשון'
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מוקד נוסף לקבלת גליונות
זרע שמשון בירושלים:

בחנות 'כדורי סלולר' רחוב ירמיהו 9
בבנין של שערי רווחה החדש בחניון הכניסה
מהדלת שליד ופל בר

החנות פתוחה בשעות הערב

פניני שמשון

• עניני הגאולה העתידה
במהרה בימינו

נחמו מידת הרחמים
נחמו מידת הדין

מדוע לקח יעקב עירבון מאליהו
דוקא את האות וא"ו

אי נמי בדרך אחר יש לתרץ הכפל
של נחמו נחמו עמי ,במה שכתב
הרב גלאנטי (קול בוכים קינת סתרים
על איכה( על פסוק (איכה ה) הביטה
וראה את חרפתנו וז"ל ,לא מיבעיא
שאין לנו כח להפוך הדין לרחמים
אלא אפילו הרחמים שנהפכו לדין
שבמעט קט יתהפכו לשרשם
אפילו זה אין בנו כח ,וכי יש לך
חרפה גדולה מזו עכ"ל .ומעתה
הנביא בא לנחמה בלשון כפול
כלומר לא די שהרחמים יחזרו
לשרשם אלא אף הדין יתהפך
לרחמים( .פרשת מסעי אות ט)

פסוק וזכרתי את בריתי יעקוב
(ויקרא כו מב) ,פירש רש"י בחמשה
מקומות נכתב מלא ואליהו חסר
בחמשה מקומות ,לפי שיעקב
נטל אות אחת משמו של אליהו
עירבון שיבא ויבשר גאולת בניו
עכ"ל .וצריך עיון מהו הענין הזה
של נטילת אות זו .וי"ל שיעקב
לקח הוא"ו מאליה חמשה פעמים
לרמוז שבחמשה ימי השבוע יכול
לבוא ,אבל לא ביום שישי וביום
שבת קודש כדאמרינן בפרק ד'
דעירובין (מג( .):פרשת בחקותי אות ד)

גבורת שמשון

סיפורי ישועה

פליאתו של מוכר הספרים
סיפר הרב מ.ח .שעובד באחד מחנויות הספרים
המפורסמות בבורו פארק:
לפני כשבועיים נכנס אלי יהודי לחנות וביקש לרכוש
את הספר המסוגל זרע שמשון .לאחר ששילם ביקש
ממני לעטוף את הספר לדורון דרשה לכבוד שמחת
הבר מצוה של בנו של אחד מידידיו .התפלאתי מאוד
מה ראה לתת לבחור רך בשנים דווקא את הספר הזה,
שכידוע נצרך בכמה וכמה מקומות להתייגע בו רבות
להבין את כוונת המחבר ,ובפרט שאני יודע מזה כמה
שנים שספר זה יש בו סגולה גדולה ונפלאה להיפקד
בבנים ולזכות לפרנסה בריווח ועוד ישועות נשגבות,
שכל זה עדיין לא שייך בבחור בר מצווה שעדיין לא
נכנס לטרדות של פרנסה ושאר עינינים ,לא מנעתי
את עצמי מלהראות לו את פליאתי הגדולה מה
ראית להביא מתנה לבחור הבר מצוה ספר זה יותר
מכל הספרים שיש בחנות .תוך כדי שאני מראה לו
את המחלקה המיוחדת שלנו עבור ספרי הבר מצוה,
ספרים שאני בטוח שהבחור הבר מצוה ישמח עמהם
הרבה יותר .אולם ראיתי שהוא איתן וברור בדעתו,
ואמר לי ,אני ,מתנה לבר מצווה קונה רק זרע שמשון!
שאלתי אותו מדוע ,מה קרה ,אני יודע שזה ספר יפה
ומיוחד ,אולם יתכן שהוא מתאים יותר למבוגרים
וללומדים .אף פעם אינני מתערב ללקוחות מה לקנות
הוספתי בנימוס ,אולם הפעם זה מאד הפליא אותי
ואני בטוח שיש סיבה מיוחדת לכך ,ולכן חרגתי
מהנוהל להתענין מה מביא אותך לקנות לנער צעיר
מתנה זו.
אכן שאלה במקומה .אולם בכדי שהתשובה תהיה
במלואה אני ימתין בסבלנות עד שתסיים לשרת את

בכפילות הפסוק אנכי אנכי
הוא מנחמכם
על כפל מלת אנכי ,הנה ידוע
שגאולת מצרים היתה בחפזון,
אמנם לעתיד לבוא כתיב (ישעיה
נב יב) כי לא בחפזון תצאו וכו',
והיינו ששם הוצרכו להגאל בחפזון
לפי שהיו משוקעים בטומאות
ובגילולים ולא נטהרו ,והוצרך
להאיר להם אור גדול כדי שיברחו
המזיקים והמקטרגים ,כדכתיב
(תהלים קד כב) תזרח השמש
יאספון ,ואחר יום טוב הראשון
שכבר יצאו ,נגנז אותו האור וחזרה
הטומאה למקומה כנודע מכתבי
האר"י זצוק"ל (פרי עץ חיים שער
חג המצות פ"ב) ומשום הכי לעתיד
שתהיה גאולת עולם תהיה כמו
שחר שהולך ומאיר מעט מעט
עד שיטהרו לגמרי ,ויקיים בהם

הלקוחות שממתינים לעזרתך ,ואז אספר לך את
הסיפור האמיתי .אני ממשיך לשרת את הלקוחות
והוא ממתין לי בצד ,לאחר כמה דקות כשאני מסיים
בזריזות עם הלקוחות התפניתי לשמוע את סיפורו
המרגש.
יש לי בן בחור שכבר עברו כמה וכמה שנים מאז
הגיע לפרק האיש מקדש ,הצעות עלו הצעות ירדו,
לידי גמר לא הגענו .הדבר גרם לי לעגמת נפש גדולה,
אין לשער ואין לתאר את הצער שהיה לי ולמשפחתי
מכך .לא היה לי יום ולא לילה ,הדבר היחיד שהיה
בראש רעיונותי ,הוא מה לעשות בכדי לשדך את בני
בשעה טובה ומוצלחת .אבל לדאבוני לא ראיתי אפילו
פתח של אור ותקוה .כמובן שכל שנה שעברה המצב
נהיה יותר קשה ,כבר לא היו הרבה הצעות ,שדכנים
הפסיקו להתקשר ,והדבר היה כבר קשה מנשוא.
באחד הימים כשכבר ממש הייתי על סף ייאוש ,יצא
לי לשוחח עם בני בענייני הישיבה ,מה מתחדש וכו',
דבר שכבר כמה שנים לא עשיתי ,שהרי אני יודע שבני
אחרי שרוב בני גילו כבר התחתנו ועזבו את הישיבה,
הוא כבר לא כל כך נמצא בסוד עינייני הישיבה כשאר
הבחורים הצעירים ,אבל מכיוון שלא רצה לצערני
ניסה להיזכר באיזה שהוא מעשה בכדי לגרום לי
לחשוב שהוא לומד בישיבה בישוב הדעת וברוגע
על אף גילו המבוגר .ואז הוא מספר לי שמתארגנת
חבורה בישיבה ללימוד הספר 'זרע שמשון' .שאלתי
אותו על איזה ענין כתב המחבר את ספרו ,מוסר,
השקפה ,חסידות?! והסביר לי שזה פירוש על
התורה לפי סדר הפרשיות ,אלא שיש דבר ייחודי
בספר זה שבהקדמת הספר מופיע הבטחות המחבר
לכל הלומדים בספרו ,ומדובר על הבטחות מפליגות
ביותר .באותו רגע הרגשתי שנדלק בליבי ניצוץ של
תקוה ואמרתי לבני ,אתה חייב להיות בקבוצה הזאת
שעוסקת בלימוד תורתו של בעל הזרע שמשון!
בטוחני שבזכות זה נזכה לישועה הגדולה שאנחנו
כ"כ הרבה זמן מחכים אליה .איני יודע מהיכן לקחתי
את תעצומות הנפש לומר את הדברים האלו בבטחון

(ישעיה ס יט) והיה לך ה' לאור עולם,
והואיל שהאור ילך ויתרבה ,משום
הכי כתב שתי פעמים אנכי( .פרשת
שופטים אות ח)

לעתיד לבוא ע"י אור גדול
שיתגלה ידחו כל המזיקים
כל עיקר הטומאה באה מחמת
המזיקים השולטים שם באותו
דבר ,וכשמתגלה אור העליון
נדחים כל המזיקים כנודע ,ואור
הזה אינו מתגלה אלא כשאי אפשר
בלאו הכי דהיינו בזמן הראוי דוקא,
ומעתה כן יהיה לעתיד ,שכשיבא
זמן הגאולה אף על פי שאנו
טמאים יתגלה נועם העליון וידחה
כל המזיקים ויגאלנו וישיב לבנו
לעבודתו( .מגילת קינות אות ה)

חזק שכזה אחרי כמה וכמה שנים שלא ידעתי מהיכן
תבוא הישועה .אולם הרגשתי שאם משמים גרמו לי
לשמוע את הדברים האלו דווקא מבני הבחור המבוגר
בודאי סימן הוא שמכאן תבוא הישועה.
אתה מבין שלא צריך לספר לך את סוף הסיפור
סיים היהודי את סיפורו ,באותו שבוע התקשר אלי
אחד השדכנים ,וזה אחרי תקופה ארוכה שמיעטו
השדכנים להתקשר אלינו ,ובשבוע שלאחר מכן
נגמר השידוך בשעה טובה ומוצלחת ,ההתרגשות
שלי היתה עצומה ,ועל כן מאותו יום שראיתי עין
בעין את רב כוחו וגבורתו של הצדיק המקובל רבי
שמשון חיים נחמני זלל"ה ,חשבתי בדעתי איזה טובה
ונחת רוח אוכל לגרום לנשמתו בגן עדן ,וכפי שביקש
כל כך בהקדמת וכפי שכתב שם 'כי לימודם יהיה לי
להשיב נפש ולעידון רוח ולזכות נשמתי' ,קבלתי על
עצמי שבלי נדר בכל בר מצווה שאני משתתף אני
יתן את הספר הקדוש הזה דורון דרשה לבחור הבר
מצוה ,ואכתוב לו הקדשה מיוחדת במעלת וחשיבות
הלימוד בספר הקדוש הזה וההשפעות הטובות
שניתן לזכות ע"י הלימוד הקדוש ,ובכך אזכה שיהיה
לי חלק בריבוי לומדי הספר מקיימי רצון צדיק ,ובודאי
זכות ברכותיו יעמוד גם לבחור הבר המצוה שיצליח
בלימודיו לעלות במעלות התורה וכפי שכתב המחבר
'ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב
לשולחנכם חכמים ונבונים'.
היהודי היקר הזה סיים את דבריו בצחות ,אני מקוה
שתסלח לי על כך שהפרעתי לך בעבודתך במשך
כמה דקות ארוכות ,אולם והיה זה שכרי ,שמעתה
כשיתעניינו אצלך בדבר הספר 'זרע שמשון' תדע מה
להשיב...
כל מי שזכה לראות ישועה ומעוניין לפרסמו
למען זיכוי הרבים
אנא ישאיר הודעה במערכת העולמית
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