
 געקליבענע געדאנקען און טרעפליכע פערל ווערטער אויף די וועכענטליכע פרשה. 
 צוזאמגענומען פון די ספרים פון דער גרויסער צדיק 

און גאון רבינו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זלה"ה.
 וועלכע האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס לערנען זיינע ספרים און תורות, וועלן זוכה זיין 

צו זעהן ישועות און נפלאות אין אלע הינזיכטן - 'בני חיי ומזוני'.

בסייעתא דשמיא

זרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשון

וואס  דער   • ביהמ"ד  צום  גיין  געוואלט  נישט  המלך  דוד  האט  פארוואס 
זיך  האבן  קעניגן  די   • קרענק  אלע  פון  באשוצט  ווערט  תורה  לערנט 

געדארפט אויסלופטערן צוליב געזונט
מדרש  דער  ג(:  )כו,  ֹאָתם  ַוֲעִשיֶתם  ִתְשְמרו  ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵתֵלכו  ְבֻחֹקַתי  ִאם 

אויפן ארט )ויק"ר לה, א(, שטעלט צו דער פסוק אין תהלים )קיט, נט(, 
'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך'. דוד המלך זאגט צום 

רבוש"ע, יעדן טאג פלעג איך טראכטן צו וועלכע פלאץ איך 
וויל היינט גיין, אבער מיינע פיס האבן מיר געטראגן אריין 

אין בית המדרש.
זצ"ל,  אשכנזי  יפה  שמואל  )רבי  תואר'  'יפה  דער  זיך  שטעלט 
רבה(,  מדרש  אויף  תואר'  'יפה  ספר  דעם  פארפאסט  האט  וועלכע 

וואס איז דער באדייט פון דער מאדנע געשעעניש אז דוד 
המלך וויל גיין צו געוויסע ערטער אבער זיינע פיס טראגן 

אים אומווילנדיג צום בית המדרש?
המלך  דוד  האט  פארוואס  פארשטיין  מען  דארף  אויך 
נאר  המדרש  בית  צום  גיין  געוואלט  נישט  זעלבסט 
געדארפט גיין דארט געצווינגערהייט צוליב וואס זיינע פיס 

האבן אים דארט געטראגן?
ענטפערט דער הייליגער 'זרע שמשון', עס שטייט אין חז"ל 
)ברכות ד.(, דוד המלך האט געבעטן דעם באשעפער )תהלים 

פו, ב(, 'שמרה נפשי כי חסיד אני'. איך בין אנדערש פון אלע 

אנדערע קעניגן וועלכע זיצן און פארברענגן די צייט מיט 
פארגעניגן און כבוד, נאר איך בין פארנומען מיט מלחמות 

און פסק'נן הארבע שאלות.
אלע  אז  מסביר  איז  ארט  אויפן  דארט  יעקב'  'עין  דער 

אנדערע קעניגן האבן זיך געפירט זיך צו לאזן וואוילגיין מיט תענוגים צוליב 
דעם וואס זיי האבן געהאט דער עול צו פירן די לאנד וועלכע איז פארבינדן 
מיט דאגות און טרדות, און כדי דאס זאל נישט שאדן צום געזונט פלעגן זיי זיך 

שטענדיג אויסלופטערן זיך צו האלטן פריש און מונטער.
דאס האט דוד המלך געבעטן צום באשעפער, וויבאלד איך טוה נישט די סארט 
זאכן, דעריבער בעהט איך אז איך זאל בלייבן געזונט טראץ וואס איך פיר זיך 

נישט מיט די אלע סארט תענוגים.
מיט דעם קען מען פארשטיין די מדרש ביי אונז אין פרשה, די אורזאך פארוואס 
דוד המלך האט געקלערט צו גיין צו געוויסע סארט ערטער איז געווען זיך צו 
זיין  פון  וואס ער האט געהאט  אויסלופטערן פון די אלע טרדות און דאגות 
מלוכה. און ער האט געוואלט מקיים זיין דעם פסוק )דברים ד, טו(, 'ונשמרתם 

מאד לנפשותיכם'. און זיך היטן די געזונט אזוי ווי די תורה פאדערט.
אבער דערנאך האט זיך דוד המלך איבערגעטראכט מיטן פסוק )שמות טו, כו(, 
פון  'אם שמוע תשמע וגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. 
דעם פסוק איז משמע א ספיציעלע צוזאג פאר די וואס זענען מקיים די מצות 
ה', אפילו אויב עס דארף קומען א געוויסע מחלה מצד דרך הטבע, וועט די 

אויבערשטער אפהיטן דערפון )ועיי"ש(.
האב  איך  דרכי'  'חשבתי  געזאגט  האט  המלך  דוד  מדרש,  דער  זאגט  דאס 
געוואלט גיין צו געוויסע ערטער צוליב געזונט, אבער 'ואשובה רגלי 
אל עדתיך' כ'האב זיך געקערט צום ביהמ"ד וואס דורכדעם וואס 
מען לערנט תורה האבן מען די הבטחה פונעם אויבערשטן 
האט  דעריבער  ווערן,  קראנק  חלילה  נישט  וועט  מען  אז 
)זרע שמשון  ביהמ"ד.  צום  זיינע טריט  געוואנדן  דוד המלך 

פרשתנו אות א'(

ווערט  ישראל  כלל  אויב  רוהן  ערד  די  ווערט  אזוי  ווי 
נאר  איז  ישראל  ארץ  פון  גרויסקייט  דאס   • פארטריבן 
ווען כלל ישראל איז דארט • גוים געפונען זיך נאר אויף 

א קליינעם טייל אין ארץ ישראל
ָאז ִתְּרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל ְיֵמי ֳהַׁשָמּה ְוַאֶתּם ְּבֶאֶרץ 
ֹאְיֵביֶכם ָאז ִתְּׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה )כו, לד(: עס 
שטייט אין פסוק אז דער ערד וועט דארפן רוהן אנטקעגן 
נישט אפגעהיטן די  וואס כלל ישראל האט  יארן  די אלע 
מצוה פון שמיטה און באארבעט זייערע פעלדער. דערפאר 
נישט  זיי  וועלן  אזוי  גלות  אין  ווערן  פארטריבן  זיי  וועלן 
קענען ארבעטן אין זייערע פעלדער און די ערד וועט רוהן.
שטעלט זיך דער הייליגער 'זרע שמשון', וואס איז פשט אין 
די סארט עונש, אויב וועט כלל ישראל פארטריבן ווערן פון 
לאנד, וועט ארץ ישראל אריינפאלן אין די הענט פון גוים, 
און זיי וועלן דאך זיכער ארבעטן מיט די פעלדער אויף שמיטות און יובלות. 
אויב אזוי ווי וועט ערפילט ווערן דעם פסוק 'אז תרצה הארץ את שבתתיה'? 

)גיטין  חז"ל  אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  לויט  שמשון'  'זרע  דער  ערקלערט 
נז.(, כתיב בה )דניאל יא, מא(, 'ארץ צבי'. מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו, אף 
ארץ ישראל בזמן שיושבים עליה רווחא, אין יושבים עליה גמדא. דאס לאנד 
'ארץ ישראל' איז געגליכן ווי דער הויט פון הערש, ווילאנג דער הויט איז אויפן 
הערש איז דאס דער פאסיגער מאס, אבער איינמאל עס גייט אראפ פונעם 
הערש שרימפט דאס איין און עס ווערט קלענער. דאס זעלבע איז מיט ארץ 
ישראל, ווילאנג כלל ישראל האט געוואוינט דארט, איז דער לאנד געווען גרויס 
און אויסגעצויגן, אבער נאכדעם וואס כלל ישראל איז פארטריבן געווארן פון 

דארט האט זיך דאס צוזאמגעצויגן און געווארן פיל קלענער.

- א לימוד וואס איז משפיע ישועותא לימוד וואס איז משפיע ישועותפרשת בחוקותי תשפ"ב   - שמשוןשמשון  זרעזרע  
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« די המשך און עמוד ב'

לברכה ולהצלחהלברכה ולהצלחה
צבי יצחק דוב בן גיטל חיה וזוג' מרים סאבל בת אסתר

 ובניהם שמעון יחזקאל, ישעיה, יואל אלעזר 

שיזכו לסייעתא דשמיא ולהצלחה בכל הענינים

משה בן פרידא
 הצלחה וברכה בכל מילי דמיטב 

"בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד"

••הוצאת הגליון והפצתו לזכות ••

 הופיע הספר 
זרע שמשון המבואר 

על שיר השירים

פרטים בטל:  

ארה"ב 347-496-5657
א"י 02-80-80-500

דש

דשלכבוד שבת קו

לכבוד שבת קו

'קול זרע שמשון'
02-80-80-600 ארץ ישראל 

716-229-4808 ארה"ב 

0333-300-2515 לונדון 
ניתן להקדיש שיעורים לזכות לברכה ולעילוי נשמת

תורמים ונושעים
02-80-80-500 ארץ ישראל 

347-496-5657 ארה"ב 
 www.zerashimshon.co.il או באתר: 

כולם זוכים! קחו חלק בהפצה העולמית הנרחבת
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ארויסגעגעבן דורך 'האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו הזרע שמשון'. 
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 אדער קענט איר זיך פארבינדען צו דאס פאלגענדע: ארץ ישראל הרב ישראל זילברברג: 052-716-6450
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וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו

 אזוי אויך קענט איר אטייל נעמען אין די הוצאות, 
 צו מנדב זיין לזכות אדער לע"נ און גלייכצייטיג זוכה זיין 
צו די זעלטענע ברכה פון דער הייליגער 'זרע שמשון' 

 צו באקומען די ספר 'זרע שמשון' 
קען מען זיך פארבינדן 

 ארץ ישראל: 05271-66-450 
בארה"ב: 347-496-5657

 ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( 
 סניף 635 מ.ח. 71713028 ע"ש זרע שמשון 

כמו"כ ניתן לתרום בכרטיס אשראי

זרע שמשון ע"ר 580624120

עס פארציילט הרב א. ג. הי"ו מקהילת יוצא גיברלטר בארץ ישראל.

געהאלפן געווארן מיט א שוועריקייט ביי א קינד • געקויפט ספרי זרע שמשון 
 אין א קורצע פרייטאג • אויפגעשטעלט א שיעור אין די קהילה 

• שטיינער אין די נירן ווערן מיסטעריעז פארשווינדן • קויפער פונעם הויז 

צאלט דאס גאנצע סומע במזומן 
צו  געווען  זוכה  האב  איך  וואס  נאכדעם  ישועות  עטליכע  זען  צו  געווען  זוכה  שוין  האב  איך 
אויפשטעלן א שיעור און מיין קהילה, און איך שפיר אז דער מחבר הק' שטייט צו מיין רעכטע 
האנט בזכות דעם וואס איך בין מקיים זיין הבטחה און בקשה, און איך בעט מען זאל פארעפנטליכן 
די ישועות וואס איך האב זוכה געווען בזכות לערנען דער ספר הק' 'זרע שמשון', לטובת ולזיכוי 

הרבים:

נאכדעם וואס איך האב מיר דערוואוסט איבער דער הייליגע ספר זרע שמשון און זיין הבטחה, 
און אנגעהויבן דאס צו לערנען, האב איך געשפירט א געוויסע נאנטקייט צו די תורות און צו דער 
מחבר זי"ע, און דערביי האב איך אויך זוכה געווען צו א וואונדערליכע ישועה מיט מיין זון וואס 
האט זיך געמוטשעט מיט א געוויסע שוועריקייט, האב איך באשלאסן צו אויפשטעלן א שיעור אין 

מיין קהילה ווי איך באלאנג.

דאס ערשטע זאך וואס עס האט זיך אויסגעפעלט צו אוועקשטעלן א שיעור, איז געווען צו קויפן 
עטליכע סעט'ס פונעם ספר 'זרע שמשון'.

נישט געווען צו באקומען דער ספר, האב איך  וואוין איז  ווי איך  וויבאלד אין די געגנט  אבער 
געמוזט אראפ פארן קיין ירושלים צו דאס קויפן.

געוואלט  נישט  דאס  האב  איך  און  זיין,  מסדר  צו  דאס  אנגעשטרענגט  שטארק  זיך  האב  איך 
אפשטופן פאר א צווייטע געלעגנהייט, בין איך אראפ געפארן קיין ירושלים און א קורצע פרייטאג 
זיך  האבן  געשעפטן  לעצטע  די  איידער  ספרים  די  קויפן  צו  אריינגעכאפט  און  אינדערפרי, 

פארמאכט, אזוי אז די שיעור האט זיך שוין געקענט אנפאנגען יענעם שבת קודש.

פארציילט ווייטער הרב א': און לויף פון די לעצטע יאר א האלב, האב איך שווער געליטן פון 
שטיינער און די נירן. פאר דער וואס איז אביסל באקאנט ווייסט, אז טראץ וואס דאס איז נישט 
זיך  די צייט  ווייטאגן. איך האב פראבירט במשך  יסורים און  געפארפול איז דאס גאר שטארקע 
און  בלעטער,  גראזן,  מעדעצינען,  מעטאדן,  און  הייל-מיטלן  ערליי  אלע  מיט  דערפון  היילן  צו 

געוואוקסן, אבער אן ערפאלג.

יענעם שבת קודש נאכדעם וואס איך האב איינגעקויפט די ספרי זרע שמשון כדי אויפצושטעלן 
א שיעור, איז מיר אויף א אומנאטירליכע וועג פארשווינדן געווארן און ארויסגעגאנגען אלע נירן 
שטיינער וואס איך האב געהאט, און מיט דעם האט זיך גענדיגט  אויף א וואונדערליכער וועג אלע 

יסורים וואס איך האב געהאט.

שטארק  אזוי  זיך  האב  איך  וואס  זכות  דער  אין  געקומען  איז  דאס  אז  מיר  ביי  שפיר  איך 
אנגעשטרענגט צו איינקויפן די ספרים, און נישט אפגעשטופט פאר א צווייטע געלעגנהייט, און 
א  מיט  הימל  פון  געווארן  געהאלפן  איך  בין  דעריבער  מחבר,  פונעם  בקשה  די  מקיים  דערמיט 

באלדיגע ישועה.

אזוי אויך מיין חברותא וואס איך גרייט זיך צו מיט אים דער שיעור, האט גלייכצייטיג אויך זוכה 
געווען צו א ספעציעלע ישועה, נאכדעם וואס ער פראבירט שוין א לענגערע צייט צו פארקויפן זיין 
דירה, און דערמיט האט ער זיך געוואלט אריבערציען צו א גרעסערע און ברייטערע דירה, אבער 

צוליב אומפארשטענדליכע סיבות איז אים נישט געגאנגען צו פארקויפן זיין דירה.

ממש נאכדעם וואס אונז האבן אנגעהויבן צו לערנען בחבורתא האט ער געטראפן א קונה וואס 
האט אפגעקויפט זיין דירה און באצאלט די גאנצע סומע מזומן, אזוי ארום האט ער גלייך געקענט 

גיין קויפן די צווייטע דירה אן קיין אפהאלט.

פירט אויס הרב א. ג.: נאכן מיטלעבן די אויבנדערמאנטע ישועות, האב איך ווידעראמאל מקבל 
און  זי"ע,  המחבר  רבינו  פון  בקשה  די  פארשפרייטן  צו  זיין  ממשיך  צו  ווייטער  נדר  בלי  געווען 
אויפשטעלן און פארברייטערן דעם שיעור אויף פארשידענע סארט וועגן, וואס דאס זאל זיין א 

זכות פאר מיר און פאר אלע וואס טון דאס ערמעגליכן, לזכות בכל מילי דמיטב, זי"ע אמן. 

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

פארענטפערן  שיין  זייער  מען  קען  דעם  מיט 

וועט דער  ווי אזוי  די אויבנדערמאנטע קשיא, 

ווערט  ישראל  כלל  וואס  נאכדעם  רוהן  ערד 

דארט  זיך  וועלן  וואס  גוים  די  פארטריבן, 

געפונען וועלן דאך ארבעטן אין שמיטה? נאר 

וויבאלד נאכדעם וואס כלל ישראל פארלאזט 

און  צוזאמגעצויגן  דאס  ווערט  לאנד  דאס 

קלענער, טראצדעם וואס די גוים וואס געפונען 

זיך דארט ארבעטן אין שמיטה, פארט איז דאס 

נאר אויף א קליינעם טייל פונעם לאנדשאפט, 

אבער מיינסטענס פון די לאנד וועלכע די אידן 

האבן געארבעט אין שמיטה וועט רוהן צוליב 

דעם וואס די לאנד איז געווארן אסאך קלענער 

ווי פארדעם. )זרע שמשון פרשת בהר אות א'(

• טעם פארוואס די קללות אין פרשת כי 
תבא זענען דאפעלט פון די קללות אין 

פרשת בחקותי
ערקלערן  טוט  שמשון'  'זרע  הייליגער  דער 

פשט, פארוואס די קללות אין פרשת בחקותי 

איז ניין און פערציג, און די קללות פון פרשת כי 

תבא איז אכט און ניינציג, פונקטליך דאפעלט. 

אויך דארף מען פארשטיין פארוואס זענען די 

קללות פון בחקותי געזאגט געווארן מיט 'לשון 

געזאגט  דאס  איז  תבא  כי  פרשת  און  יחיד', 

געווארן מיט א 'לשון רבים'.

וויבאלד אין פרשת בחקותי האט כלל ישראל 

נאכנישט געהאט מקבל געווען 'ערבות' וועלכע 

א  אויף  איד  איין  אחריות  אן  פארפליכטעט 

איינער  יעדער  האט  דעריבער  איד,  צווייטע 

און  אליינס  זיך  אויף  נאר  אחריות  פארמאגט 

דארף נישט קימערן איבער א צווייטן, דערפאר 

איז דאס געזאגט געווארן בלשון יחיד וויבאלד 

יעדער האט אחריות נאר אויף זיך.

דאקעגן אין פרשת כי תבא וואס איז אנגעזאגט 

וואס  נאכדעם  אויף  ישראל  כלל  צו  געווארן 

שטייט  עס  )ווי  ירדן  דעם  אריבערגיין  וועלן  זיי 

אין פסוק 'כי תבאו אל הארץ(, וואס דאן האבן זיי 

שוין מקבל געווען ערבות איינע אויפן צווייטן, 

דאפעלט  געווארן  געזאגט  איז  דעריבער 

די  אפהיטן  נישט  וועט  ער  אויב  א'(  קללות. 

תורה, ב'( אויך אויב זיין חבר וועט נישט מקיים 

תורה און מצות וועט די אחריות זיין אויף אים. 

דערפאר איז דאס אויך געזאגט געווארן מיט א 

לשון רבים כדי איינער זאל מקבל זיין אחריות 

אויף די אנדערע. )זרע שמשון פרשתנו אות ג' ד"ה 

והטעם(
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