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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"

גרינבוים  אברהם  הרב  איז  רחוקים  קירוב  פון  וועלט  די  אין 
שליט"א זייער א באקאנטער פיגור. ער שטייט בראש פון א 
וועלן  תלמידים  די  פון  חלק  גרויס  א  וואו  ישיבה  סקול  היי 
פולשטענדיגע  ווערן  און  סקול  היי  די  איבערלאזן  שפעטער 
ישיבה בחורים. די געטרייע שטאב פון די ישיבה לייגט אריין 
אן א שיעור כוחות און טוט די מערסטע אין זייער מעגליכקייט 
שטאב  גוטע  די  פון  הצלחה.איינער  שפיץ  די  צו  אנצוקומען 
מיטגלידער איז הרב דוד נוליס שליט"א, א מחנך און א מלמד 
אין גמרא אין איינער פון די היי סקול שולעס אין צפון טייל 

ארץ ישראל.
ישיבה  די  זענען  תש"פ  יאר  פארלאפענער  דער  פון  אנהייב 
שטאב געזעסן אויף א מיטונג זוכנדיג און גערעדט צווישן זיך 
ווער פון די תלמידים וועלן זיך ציילן אויף די וואס מען וועט 

קענען שפעטער איינשרייבן אין א ישיבה גדולה.
וויכטיג.  זייער  איז  פרי  גענוג  פריער  פון  אנגרייטן  זיך  דער 
אריינלייגן  מען  קען  פרי  גענוג  פון  גרייט  איז  מען  אז  נאר 
די נויטיגע כוחות אין דער בחור און אינוועסטירן אין זיי די 
זיי  אין  אריינצולייגן  זיך  פאדערט  עס  וואס  כוחות  נויטיגע 
ארבעט.  די  פון  פירות  די  ארויסנעמען  קענען  זאל  מען  אז 
אריבערגייענדיג אויף די ליסטע האט מען אויך אריינגעלייגט 
די סארט וואס די שאנסען אז זיי זאלן עווענטעל אריינגיין אין 
די ישיבה זענען זייער שוואך, אבער אויך צווישן די וואס די 
שאנסען אז זיי זאלן זיך עווענטעל איינגלידערן אין א ישיבה 
זענען געווען שוואך, האט זיך נישט געציילט דער בחור משה.
משה, איז צו די גרויסער צער פון די ישיבה, געווען זייער ווייט 

פון דארט, ממש כמטחווי קשת.
אויף די ווערטער פון אונזער פרשה 'אם בחוקתי תלכו' ברענגט 
דער רבי אין זרע שמשון אראפ די ווערטער פון דער מדרש 

'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך'.
דער מדרש זאגט אז דוד המלך האט געזאגט אז טאג טעגליך 
זיינע טריט און געטראכט אז כ'גיי  האט ער אויסגערעכענט 
דא אבער צום סוף האבן אים זיינע פוס אריינגעשלעפט אין 
שול אריין. געט דער רבי אן עצה צום לעבן לויט די ווערטער 
מעגל  פלס  זאגט:  משלי  אין  פסוק  דער  ווי  המלך,  דוד  פון 
דרכיך וכל דרכיך יכנו און דאס איז זיין לשון: ווען דו וועסט 
אריינטראכטן און אפוועגן די בעסטע וועג וואס דו דארפסט 
לשם  זיין  וועט  כוונה  דיין  און  הבורא  רצון  די  טון  צו  גיין, 
שמים, דעמאלטס וועט מקויים ווערן ביי דיר דער פסוק 'וכל 
דרכיך יכונו' ווייל חז"ל זאגן שוין אז הבא לטהר מסייעין בידו 
און אויב אין דיין מחשבה וועט נישט ארויפקומען די בעסטע 
ברירה, וועט מען דיר העלפן פון הימל, אז עס זאל ארויפקומען 

ביי דיר די גוטע טובה.
אויף דעם שניט לייגט צו דער רבי אז עס טרעפט זיך אמאל ביי 
מענטשן אז זיי זענען שואף צו זאכן וואס איז נישט אין זייער 
השגה ווי עשירות און זיי זענען זיך מצטער אלע זייערע טעג 
אז זיי האבן עס נישט געקענט דערגרייכן און ווי דער לשון 
פון דער רבי איז אז דער מענטש האט צער אז זיינע פלענער 
און תאוות זענען ארויף להבל, ווי דער פסוק זאגט, כל דרכי 
איש זך בעיניו, אבער די פשוטע עצה איז, לויט'ן רבי'ן, איז 
זיך צופירן ווי דער פסוק אין משלי, גול אל השם מעשיך ויכנו 
מחשבותיך, אז אויב א מענטש האט אינזינען לשם שמים, דאן 
וועט הקב"ה צופירן אז עס זאל נישט ארויפקומען ביי אים א 
גלוסטעניש צו א זאך וואס ער קען נישט משיג זיין, אז עס 
זאל פארמיטן ווערן פון אים אנטוישונגען, אבער לאמיר נישט 

פארפרירען וואס עס קומט שפעטער.
די יאר תש"פ איז געווען זייער א שווערער יאר פאר די אנשי 

חינוך אין די גאנצע וועלט. אין דעם יאר האט אויסגעבראכן 
בראשית.  סדרי  געווען  האט משנה  און  מגיפה  די קאראאנע 
דער נישט קענען לערנען געהעריג אין א ישיבה נאר לערנען 
האט  שטוב  אין  זיך  ביי  איינעם  יעדן  און  פונדערווייטענס 
ר'  אבער  פארמעסט,  שווערע  א  יעדן  פאר  פארגעשטעלט 
אייזערנער  אן  די שוועריגקייט מיט  אין  איז געשטאנען  דוד 
משה,  בחור  דער  הצלחה.  א  און  גבורה  א  מיט  שטארקקייט 
]א פאלשער נאמען[ ווי דערמאנט, איז געווען פון די שוואכע 
בחורים אויף וועמען מען האט נישט געגעבן קיין האפענונג. 
זיינע אויסצייכנונג אין לערנען איז געווען זייער שוואך. אויב 
דער  איז  זיבעציג  געווען  איז  כיתה  די  אין  דורכשניט  דער 
און  און אראפ  אויף פערציג  פון משה געשטאנען  דורכשניט 
די שוואכע אויסצייכנונג איז געווען אין יעדער הינזיכט סיי 
אין די לימודי קודש און סיי אין די לימודי חול ווי ענגליש, 

מאטעמאטיק און אזוי ווייטער.
זיך  צייט  קאראאנע  די  אין  האט  משה,  ווען  דעם,  וועגן 
פארבינדן מיט ר' דוד און אים געזאגט אז ער האט גענומען 
אויף זיך צו ענדיגן אליינס די מסכתא פון ברכות האט ר' דוד 
נישט געגלייבט אז ער וועט קענען שטיין אין דעם. ער האט 
גוטע  געגעבן אלע  און אים  רייד  גוטע  מיט  געמוטיגט משה 
ווערטער אין די וועלט, אבער ביי זיך אין הארץ איז ער געווען 
מסופק צי ער וועט קענען שטיין אין דעם. פאר זיינע אויגן 
איז אקעגנגעקומען די שווערע און די לאנגע שעות וואס ער 
פלעגט אוועקגעבן פאר משה פראבירנדיג אים אויסצולערנען 
אויך  און  הכונס  פרק  אין  תוספות  די  פון  קשיא  פשוטע  א 
נאכדעם וואס עס האט אים אויסגעזען אז ער פארשטייט שוין 
האט ער עס פארגעסן א מינוט דערויף און ער האט געמוזט 

אנהייבן מיט אים פודאסניי.
אויסגעזען  האבן  כיתה  זיין  אין  שיעור  זיין  אין  לימודים  די 
וועגן  און  ערמעגליכט  האבן   כשרונות  זיין  ווי  מער  זיין  צו 
זיכער  געווען  ישיבה  די  אין  שיעור  מגידי  אלע  זענען  דעם 
ישיבה הק',  די  צו  זיין מסוגל אנצוקומען  נישט  וועט  אז ער 
וואו מען זיצט און לערנט אגאנצן טאג. אפילו דער לערנען 
ווער רעדט  און  געווען מסוגל  נישט  אן עמוד גמרא איז ער 
נאך פון קענען לערנען א גאנצער מסכתא. ר' דוד האט נישט 
פארשטאנען וואס דא גייט פאר, אבער ער האט געהאלטן די 

זאך ביי זיך אין הארץ.
אויף די ווערטער 'ואת מצותי תשמרו' זאגט דער רבי אז דער 
ווארט 'תשמרו' איז מלשון ואביו שמר את הדבר אז פון גרויס 
און  די מצות  צוגיין קעגן  מוז'ן צואיילן  זיך  וועט איר  אהבה 
ווערן דער  וועט בוודאי מקויים  זיי נאכלויפן און דעמאלטס 

'ועשיתם' אותם ווייל זריזות ברענגט צו נקיות.
ממשיך  האט  דוד  ר'  געענדיגט.  זיך  האט  יאר  קאראאנע  די 
געווען מיט זיין כיתה צו נאך א יאר פון לימודים. אגאנצער 
צייט האט ר' דוד באמערקט ווי עפעס ביי זיין תלמיד משה 
האט זיך געטוישט. עס איז געווען ווי זיין מח האט זיך געגעבן 
אן עפן אויף. מיטאמאל איז ער געווארן א שואל כענין ומשיב 
איז  עס  ווען  גרעסער  געווארן  איז  וואונדער  זיין  כהלכה. 
אנגעקומען צו די תעודה וואס מען געט ביי א האלבער יאר. 
ווען ר' דוד האט זיך באגעגענט, אלץ מחנך פון די כיתה, מיט 
שיעורים  פראפעסיאנאלע  די  איבער  געבן  וואס  לערער  די 
טויש  דער  באוואונדערט  איינס  ביי  איינס  לערער  די  האבן 
ענגליש  דער  משה.  ביי  פאסירט  פלוצלונג  האט  עס  וואס 
טיטשער האט זיך אויסגעדרוקט אויף משה אז עס זעט אויס 
ווי מען האט אין אים אריינגעשפריצט נייע מח קעמערלעך, 
זעט  עס  אז  געזאגט  האט  מאטעמאטיק  אויף  טיטשער  דער 
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אויס ווי מען האט פון הימל אוועקגענומען דער אפהאלט פון 
זיין מח. די מסקנא פון אלע איז געווען אז עס האט דא פאסירט 
א נס. עס איז ווי עס וואלט ווען יעצט געבוירן געווארן א נייער 
מענטש מיט א נייער שכל. קיינמאל בעפאר האבן זיי זיך נישט 
באגעגענט מיט אזא ערשיינונג, אויך נישט נאכדעם וואס זיי 
אלע זענען געווען יארן לאנג אין דער פעלד פון חינוך. ווען 
און  נעבן משה  געזעסן  דוד  ר'  איז  די תעודות  מען געטיילט 
נישט געענדיגט אויסדרוקן פון אים זיין טיפער התפעלות ווען 
ער געט אים דערביי א פרעג ער זאל אים געבן צו פארשטיין 
דער באדייט פון דער גרויסער טויש וואס עס האט פלוצלונג 

פאסירט ביי אים.
ווי אזוי איז געשען דער נס? ווער האט דיר פלוצלונג געגעבן אן 
עפן אויף די חכמה קוועלער? ווען משה האט געהערט די שאלה 
וואס  דוד  ר'  געוויין.  הילכיגער  א  אין  אויסגעשאסן  ער  האט 
אין  געווען  פוגע  אז ער האט אים חלילה  געהאט  האט מורא 
עפעס א פערזענליכער זאך האט אים פראבירט צו איבערבעטן 
אבער ווען ער האט משה האט געענדיגט וויינען האט ער קוים 

קוים ארויסגעזאגט פון מויל די ווערטער.
"אזוי האב איך געוויינט ביי אביי ורבא".

ר' דוד איז געווארן נייגעריג. נאך דעם וואס ער איז געקומען צו 
זיך האט ער אים מיטגעטיילט די גאנצע געשיכטע.

"עס איז געווען אין די תקופה פון די קאראאנע. אין יענער צייט 
זענען מיר נישט געגאנגען אין שולע. האט זיך געמאכט א טאג 
ווען מיין משפחה איז געפארן א נסיעה אויף מקומות הקדושים. 
און  ורבא  אביי  פון  מערה  די  צו  אנגעקומען  זענען  מיר  ווען 
געזען דארט זייערע נעמען אויסגעלייגט אויף די שטיינער בין 

איך געווארן זייער גערירט פון דעם. 
"דא ליגן אביי מיט רבא וועמענס ווערטער איך מוטשע זיך אזוי 

צו פארשטיין".
זיך געאיילט אריבערצוגיין צו א צווייטער  האט  מיין משפחה 
פלאץ אבער איך האב געבעטן מיין טאטע אז ער זאל מיר דא 
איבערלאזן אליינס. איך האב אפגעמאכט מיט מיין טאטע אז 
דא.  פון  קומען אפנעמען  מיר  וועט ער  צוויי שעה ארום  אין 
איך בין געבליבן דארט אליינס מיט אביי ורבא און איך האב 
אויסגעשאסן אין א געוויין. דער געוויין איז געווען א ביטערער 
געוויין. עס איז געווען אזוי שטארק אז איך געדענק זיך נישט 
וויינען אזוי שטארק אין מיין לעבן. פון די טיפעניש פון מיין 
הארץ האב איך אויסגעשריגן צו זיי רעדנדיג ווי איך שמועס 

מיט זיי פנים אל פנים.
"וואס וויל איך דען?". האב איך זיי געזאגט.

"איך וויל פארשטיין וואס איר רעדט? די קשיא וואס האט ענק 
געמוטשעט, די תירוץ וואס איר ענטפערט".

איך האב געוויינט און געוויינט ביז איך האב שוין נישט געהאט 
קיין כח מער צו וויינען. ווען מיין משפחה איז מיר געקומען 
אפנעמען בין איך געזעסן דארט א פאר'חליש'טער פון אזויפיל 
וויינען און פון דעמאלטס האט עס פאסירט. איך האב געשפירט 
ווי מיין שכל האט זיך געגעבן אן עפן אויף. מיטאמאל פארשטיי 
איך אלעס, איך כאפ אויף גמרא, עס האט זיך געעפענט ביי מיר 
די מח קוועלער נישט נאר ביי גמרא, נאר אויך ביי אנדערע 
זענען  אויסצייכנונגען  מיין  זאכן,  וואכענדיגע  אויך  זאכן, 
געווארן דראסטיש בעסער, פלוצלונג פארשטיי איך אלעס, איך 

געדענק זאכן, איך האב א הבנה.
און  אקסעל  זיין  אויף  הענט  מיינע  ארויפגעלייגט  האב  "איך 
האב  איך  דוד.  ר'  דערציילט  צוזאמען".  אים  מיט  געוויינט 
געוואוסט ווי אמת און ווי ריכטיג איז וואס ער זאגט. אויך משה 
איז געווען איבערגענומען און באגייסטערט פון דער גרויסער 
וואס תפילה האט. פון דעמאלטס אן האט ער אנגעהויבן  כח 
מתפלל זיין פאר זיינע חברים וואס האבן געהאט שוועריגקייטן 
אין אנדערע זאכן. צווישן אנדערע האט ער זיך אויך געוואנדן 
צו די איבריגע שטאב מיטגלידער בעטענדיג אז זיי זאלן אים 
געבן מאטריאל אויף די נושא פון תפילה ווי שטארק עס איז 
זעט  מצב  דער  ווען  אויך  אז  און  כח  איר  איז  גרויס  ווי  און 

דאווענען  מיט'ן  טוישן  אלעס  מען  קען  האפענונגסלאז  אויס 
טוישן  און  טויערן  פארשלאסענע  אויף  עפענט  תפילה  ווייל 
מצבים און איז אויך משנה זמנים. ווי מער ער האט געגלייבט 
מער  און  מער  אלץ  געווארן  ער  איז  תפילה  פון  כח  די  אין 
ווען נאך א תקופה זענען  פון איר כח, אזוי איז אויך געווען 
געבליבן א  איז אים  געווארן בעסער. עס  זיי אויסצייכנונגען 
טראומא פון דער פארגאנגענהייט, פון די צייטן ווען ער האט 

מיטגעמאכט דורכפעלער און ביטערע אנטוישונגען.
צוגיין דער פארהער אויף די ענגלישע  איז געקומען  ווען עס 
אויסטערליש  געווען  משה  איז  תשפ"א  יאר  אנהייב  שפראך 
אנגעגרייט  גוט  זיך  האט  ער  וואס  נאכדעם  אויך  אנגעצויגן. 
דערצו, האט ער נאך אלץ מורא געהאט פאר דעם. מיטטיילנדיג 
זיין פחד פאר ר' דוד האט אים ר' דוד געזאגט אז ווער אזוי ווי 
ער ווייסט די כח פון תפילה. דאווען אז דו זאלסט מצליח זיין, 
אז דער באשעפער זאל דיר באגליקן דיין וועג אין דעם און 
אז דו זאלסט ארויסגיין גוט ביי דער פארהער אויף ענגליש. 
זיך געשטעלט  משה האט אנגענומען די גוטע עצה. ער האט 
דאווענען און בעטן פאר השי"ת ער זאל מצליח זיין ביי דער 
און  געזעסן  ער  איז  פארהער  דער  איידער  טאג  א  פארהער. 
איבערגעלערנט די מאטריאל מיט דער טיטשער פאר ענגליש. 
האט  נערווערז  זייער  איז  משה  אז  שפירנדיג  טיטשער  דער 
אים געוואלט בארואיגן און אפירגעזוכט אן אלטער פארהער 
וועלכער מען האט גענוצט אין דער יאר תשע"א און צוזאמען 
האבן זיי גע'חזר'ט דער אלטער פארהער. דער טיטשער האט 
ענטפער'ס.  די  געגעבן  האט  משה  און  שאלות  די  געפרעגט 
נאך עטליכע טעג קומט משה צוגיין צו ר' דוד און דערציילט 
אים איבער די וואונדערליכע השגחה העליונה וועלכער האט 
זיך דארט אפגעשפילט און אז ער איז געווען דער ערשטער 
צו ענדיגן די פארהער און ער האט באקומען הונדערט אויפ'ן 
פארהער. עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז די השגחה העליונה 
האט אזוי געפירט אז איינער אין די אפיס פון די ערציאונג האט 
באשלאסן זיך צו נוצן מיט דער פארהער פון תשע"א און אזוי 
זעלבע  די  גענוי  געווען  פון תשפ"א  דער פארהער  איז  ארום 
ווי די פארהער פון תשפ"א און נאכ'ן חזר'ן אויף דער פארהער 
מיט'ן טיטשער האט ער געקענט אויסגעצייכענט די פארהער.

געדאווענט  האט  ער  ערנערגיע.  פרישע  באקומען  משה האט 
און קעגן יעדער שאצונג און אנדערש פון זיינע ברודער האט 
ער זיך פארהערט און מען האט אים אנגענומען אין א הייליגער 
ישיבה, וואו ער איז ממשיך צו שטייגן און ארויפצוגיין מעלה 
מעלה אין זיינע ליומדים און מוסיף צו זיין טובה וברכה עד בלי 
די, ווי די ווערטער פון דעם רבי'ן די וואך אז גוטס גייט אויף 

די וואס טוען גוטס און אז די ברכות בענטשן זייער בעלים.
אונזער  אין  די קשיא  רבי  דער  יסוד פארענטפערט  מיט דער 
פרשה פארוואס זאגט דער פסוק 'ורדפו מכם חמשה מאה' און 
ווי ער זאגט אין פרשת דברים אז ביי די חלק הקללה  נישט 
אונזער  אין  אויך  וואלט  לכאורה  אלף'.  ירדוף אחד  'איכה  אז 
און  טויזנט  נאכיאגן  זאל  איינער  אז  שטיין  געדארפט  פרשה 
פארוואס זאגט דער פסוק אז פינעף וועלן נאכיאגן הונדערט? 
נאר רש"י געט צו פארשטיין אז דער פסוק רעדט פון שוואכע, 
די  ווייל  אז  פארשטיין,  צו  געו  דעם,  קעגן  רבי,  דער  אבער 
ברכה קומען בדרך נס, העכער ווי די טבע, נאר פון די שפע 
וואס השי"ת געט און וואס ער איז מרבה אויף די וועלט איז 
די  נאר  שטארקע,  און  שוואכע  צווישן  חילוק  קיין  דא  נישט 
ברכה פון השי"ת אליין ברענגט נאך און נאך ברכה, ווייל די 
ברכה אליין בענטשט די בעלים ווי די טבע וואס השי"ת האט 
איינגעפלאנצט אין די ברכה און וועגן דעם זאגט ער נישט נאר 
'ורדפו מכם חמשה מאה' און די ברכות וועלן זיך בענטשן פון 

זיך אליין עד בלי די.


