
במשנת ה'זרע שמשון'

 בעל ה"זרע שמשון" רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זיע"א
 הבטיח ברכות וישועות מופלגות לעוסקים בתורתו וכך כתב בהקדמה לספרו:

בס"ד

" ועינכם תחזינה בנים ובני בנים  כשתילי זיתים סביב לשולחנכם 
בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם"

 הרב אברהם גרינבוים שליט"א מפורסם  במוסדות הקירוב שהקים. 
ישיבות תיכוניות אשר חלק נכבד מפארי תלמידיהן חובשים לאחר 
מכן את ספסלי הישיבות הקדושות. הצוות המסור והאיכותי שם  עושה 
את המרב להוציא מהתלמידים את המיטב. אחד מהטובים שבהם הוא 
הרב דוד נוליס שליט"א, מחנך ומלמד גמרא בישיבה תיכונית בצפון 
הארץ. בתחילת אותה שנה, תש"פ, ישבו צוות הישיבה והעריכו מי יהיו 
התלמידים שיצליחו להכניסם לישיבות. חשוב להיערך מבעוד מועד 
כדי להכינם לכך, ולהשקיע בהם השקעה יתירה. ברשימה היו גם כאלו 
שיש אך סיכוי קלוש ביותר כי יגיעו בסופו של דבר לישיבה קדושה. 
משה, לצערנו, לא הופיע כלל ברשימה הזו. הוא היה, לצערו, רחוק 

משם כמטחווי קשת...
ואשיבה  דרכי  "חשבתי  המדרש:  את  רבנו  מביא  "אם בחוקתי תלכו" 
רגלי אל עדותיך"- "אמר דוד: רבונו של עולם בכל יום הייתי מחשב 
ואומר למקום פלוני אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות 
דוד  של  מהלכו  פי  על  לחיים,  עצה  רבנו  לנו  נותן  מדרשות".  ובתי 
יכנו"  דרכיך  וכל  דרכיך  מעגל  "פלס  במשלי:  הפסוק  כדברי  המלך, 
וז"ל: "כשתחשוב ותשקול הדרך היותר טובה שצריך אתה ללכת בה 
וכוונתך תהיה לשם שמים, או אז יתקיים אצלך  לעשות רצון קונך, 
אם  ואף  בידו,  מסייעין  להיטהר  שהבא  יכונו"  דרכיך  "וכל  הפסוק: 
במחשבתך לא תעלה הברירה היותר טובה, יסייעוך מן השמיים שיעלה 
בידך הטוב". על משקל זה מטעים ומוסיף רבנו שישנם רבים ששואפים 
כל  מצטערים  והם  עושר,  כגון:  עבורם,  השגה  ברי  שאינם  לדברים 
ימיהם שלא עלתה בידם, וכלשון רבנו: "יש צער לאיש הזה שהלכו 
להבל מזימותיו ותאוותיו, כמאמר הכתוב: "כל דרכי איש זך בעיניו"." 
הוא חושב על מהלכים מסוימים שהינם לטובתו, והם אינם מצליחים. 
אבל העצה הפשוטה, לדברי רבינו, היא לנהוג כדברי הפסוק במשלי: 
"גול אל השם מעשיך ויכנו מחשבותיך"- אם האדם מכוון מעשיו לשם 
שמים, או אז הקב"ה יעשה שלא יעלו בלבו שום מחשבה ותאווה זולת 
נקדים את  בל  אבל  אכזבות.  לו  תהיינה  לא  ואז  להשיג,  שיוכל  מה 

המאוחר…
תש"פ הייתה שנה מאתגרת ביותר עבור אנשי החינוך בכלל. בשנה זו 
פרצה לה מגפת הקורונה ושבשה לה סדרי בראשית.  הלמידה מרחוק 
ושמירת הקשר עם התלמידים הציבו לפניו אתגר לא קל. .אבל הרב 
דוד, , עמד באתגר בגבורה ובהצלחה. משה )שם בדוי(, כאמור, היה 
תלמיד בתחתית הרשימה ומטה מבחינת כישרונות. אם ממוצע הכתה 
בציונים עמד על שבעים, הממוצע של משה עמד על ארבעים ומטה, 
הן במקצועות הקודש, כמו לימודי הגמרא, ולהבדיל, הן גם במקצועות 
החול: אנגלית, מתמטיקה וכדומה. לכן התפלא ואפילו צחק בליבו ר' 
דוד כשתלמידו משה התקשר אליו בתקופת סגרי הקורונה, וסיפר לו 
כי לקח על עצמו ללמוד לבד את מסכת ברכות. ר' דוד אכן עודד את 
משה ונתן לו את כל התמיכה והעידוד, אבל לנגד עיניו צפו השעות 
לו שאלה פשוטה של  הרבות אותן השקיע במשה תלמידו, להסביר 
תוספות בפרק "הכונס", ולאחר עמל רב, נדמה היה שמשה הבין אך 
לאחר כמה דקות משה שכח הכל, והיה צריך להסביר לו מהתחלה... 
היו  לכן  משה,  של  מכישוריו  למעלה  היה  בשיעור   בכיתה  הלימוד 
בטוחים כולם כי לעולם הוא לא יהיה מסוגל להגיע לישיבה קדושה, 
שם לומדים והוגים בתורה כל היום. אפילו לימוד עמוד גמרא לבד לא 
היה מסוגל, וודאי שללמוד מסכת שלמה לבד- מאן דכר שמיה... ר דוד 

לא הבין מה קורה כאן, אך שמר את הדבר בליבו.
"ואת מצוותי תשמרו" מסביר רבנו ה"זרע שמשון" בפרשתנו: "מלשון 
לקראת  ללכת  תזדרזו  אהבתכם  שמרוב  הדבר"-  את  שמר  "ואביו 
שהזריזות  אותם"  "ועשיתם  בוודאי:  אז  אחריהם,  ולרדוף  המצוות 

מביאה לידי נקיות..." 
הסתיימה לה שנת הקורונה. ר' דוד המשיך עם תלמידי כיתתו לשנת 
לימודים נוספת. לאורך כל הדרך שם ר' דוד לב כי משהו נפתח במוחו 
של משה. פתאום שאל כעניין והשיב כהלכה. תמיהתו גדלה שבעתיים 
לקראת תעודות המחצית, כשנפגש ר' דוד, כמחנך הכתה, עם המורים 
של  במוחו  שהתחולל  הנס  בהגדרות  מכליו  הצוות  יצא  המקצועיים, 
משה. המורה לאנגלית היטיב להגדיר זאת: "נראה שהזריקו לו תאי 
מוח חדשים...", "נראה כי שחררו לו משמיים את הפקק במוח"- דברי 
המורה למתמטיקה. המכנה המשותף של כולם, כי ארע כאן נס, הוא 
כאילו נולד עם שכל מחדש, תופעה שלא זכורה להם מיום היכנסם 
לעולם החינוך. בעת הענקת התעודות, כשר' דוד ישב עם משה לשעת 
איכות בה שיקף בפניו את התקדמותו האדירה בכל קנה מידה, ר' דוד 
לא התאפק מלשאול אותו את השאלה השמורה בליבו מזה תקופה: 

"כיצד קרה הנס? מי פתח לך את מעינות החכמה?" למשמע השאלה 
פרץ משה בבכי סוער וסוחף. ר' דוד חשש שפגע חלילה במשה ונסה 
לפייסו. לאחר שמשה התעשת מהבכי הסוער ובקושי הצליח להוציא 
משפט מפיו אמר: " כך בכיתי שם..." ולאחר רגע הוסיף: "אצל אביי 
ורבא". ר' דוד נדרך כולו. לאחר שמשה נרגע מעט הוא שיתף בסיפור 
עם  נסעתי  ספר,  לבית  הלכנו  כשלא  הקורונה,  "בתקופת  מדהים: 
משפחתי לטיול משולב עם קברי צדיקים. כשהגענו למערת אביי ורבא 
וראיתי את שמותיהם מתנוססות על האבנים שם התרגשתי נורא: כאן 
את  להבין  כך  כל  מתאמץ  אני  רבות  שפעמים  ורבא  אביי  טמונים 
דבריהם אך לא מצליח. משפחתי מיהרה להמשיך בטיול. בקשתי מאבי 
שישאיר אותי כאן לבד. סיכמנו שהם יחזרו בעוד כשעתיים לאסוף 
אותי. נשארתי שם לבד עם אביי ורבא, ופרצתי בבכי מר, כזה שאיני 
זוכר את עצמי מעודי. זעקתי מנהמת ליבי. דיברתי איתם כדבר איש 
לרעהו. אמרתי: "מה אני רוצה בסך הכל, להבין את הדברים שלכם! 
בכיתי  החידושים..."  את  התירוצים  את  שלכם!  הקושיות  את  להבין 
ובכיתי ללא הרף. כשהורי באו לאסוף אותי לאחר שעתיים מתישות 
של בכי ותפילה, מצאו אותי על סף עילפון מרוב בכי ותפילה. אך 
מעניין שמאז אני מרגיש כאילו קבלתי שכל חדש. פתאום אני מבין, 
קולט ושומע, לא רק בגמרא אלא בכל המקצעות, גם במקצועות החול 

הציונים עלו. פתאום אני זוכר ומבין היטב". 
עמו,  יחד  ובכיתי  דוד,  ר'  מספר  תלמידי"  של  כתפו  על  "שמתי ידי 
והפעם מהתרגשות ומשמחה. ידעתי כמה נכונים הדברים". גם משה 
עצמו התפעל מעוצמתה של התפילה ומאוד התחבר לעניין התפלה. 
מנגד,  ואחרים.  כאלו  קשיים  שחוו  חברים  על  להתפלל  החל  לפתע 
בדברי  הידע  את  לו  שיעשירו  וביקש  הישיבה  לצוות  פנה  גם  הוא 
חז"ל על כוחה ועוצמתה של התפילה, ואיך גם כשנראה שהמצב הוא 
בלתי הפיך- התפילה יכולה לפתוח שערים, להחליף מצבים ולשנות 
ויותר  יותר  משה  נפעם  התפילה  בכוח  יותר  שהאמין  ככל  זמנים. 
מכוחה ועוצמתה. כך היה כשלאחר תקופה בה ציוניו השתפרו פלאות, 
נשאר לו למשה סוג של טראומה מהעבר, מהמבחנים בהם בעבר חווה 

כישלונות ואכזבות מרים.
היה זה לקראת מבחן הבגרות באנגלית בשנת תשפ"א. משה חש לחץ 
ליבו  את  שפך  הוא  היטב.  המבחן  אל  שהתכונן  פי  על  אף  וחרדה 
בפני ר' דוד רבו, אשר הציע לו: "הרי מי כמוך מכיר ויודע את כוחה 
של תפילה! תתפלל גם על כך, שיצליח השם דרכך במבחן הבגרות 
באנגלית". משה סבר וקיבל, ואכן התפלל מעומק ליבו כי יצליח השם 
ישב משה עם המורה  יום לפני המבחן  את דרכו בבגרות באנגלית. 
לאנגלית ושינן יחד עמו את החומר. המורה שחש בחרדה האופפת את 
תלמידו רצה להרגיעו והשיג עבורו מבחן בגרות ישן משנת תשע"א, 
הנכונות.  והתשובות  השאלות  את  הזה  המבחן  על  תרגלו  הם  ויחד 
לאחר כמה ימים מגיע משה בשמחה לר' דוד ומעדכן אותו בשמחה כי 
הוא הראשון בכתה שסיים את המבחן, ויותר מכך: קיבל מאה במבחן 
במשרד  מישהו  כי  סובבה  העליונה  ההשגחה  כי  מתברר  הבגרות. 
כך  תשע"א,  שנת  של  למבחן  הדבק  העתק  לעשות  החליט  החינוך 
משה  עליו  למבחן  זהה  היה  תשפ"א,  של  באנגלית,  הבגרות  שמבחן 

תרגל יחד עם המורה. כך שלא פלא שגמר ראשון בהצטיינות רבה. 
ובשונה  התחזיות,  כל  ונגד  התפלל,  חדשות:  אנרגיות  קיבל  משה 
משאר אחיו, נבחן והתקבל לישיבה קדושה מצוינת. שם הוא ממשיך 
כיום לעלות ולהתעלות, לעשות חיל בלימודיו, ולהוסיף טובה וברכה 
עד בלי די, כדברי רבנו בפרשתנו: "שהטובה באה על עושי הטובה, 
הקושיה  את  זה  ביסוד  מתרץ  רבנו  בעליהן".  את  מברכות  והברכות 
מדוע בפרשתנו אומר הכתוב: "ורדפו מכם חמשה מאה" ולא על אותו 
משקל שכתוב בחומש דברים לגבי הקללה: "איכה ירדוף אחד אלף". 
לכאורה גם בפרשתנו היה ראוי לומר שאחד מכם ירדוף אלף, ומדוע 
אומר הכתוב חמשה- מאה? רש"י הקדוש מתרץ שהפסוק מדבר כנגד 
החלשים. לעומת זאת מסביר רבנו בדרך אחרת: "כיון שברכות אלו 
באו בדרך נס חוץ מהטבע ומשפע הקב"ה שנתרבה בעולם אין הבדל 
ועוד  עוד  מביאה  עצמה  השם  ברכת  אלא  חלשים,  או  גיבורים  בין 
יתברך  ברכה, שהברכות מברכות את בעליהן כטבע שהטביע השם 
בברכות. ולכן לא אמר אלא: 'ורדפו מכם חמשה מאה' והברכות יתרבו 

מעצמם עד בלי די". 
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