
פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא
הרב מוה"ר שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זלה"ה

מח"ס 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון' נלב"ע ו' אלול תקל"ט ומקום קברו לא נודע
שהבטיח שכל הלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

בסייעתא דשמיא

זרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשון

הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים
'ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוֹלא ָׁשַמע ֵאָלי ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר 
'בדבר הזה', עפ"י מה  לומר  יש לפרש שדקדק  )ג, כז(:  ַהֶּזה'  ַּבָּדָבר  ֵאַלי עֹוד 
וכדי  צדיקים.  לתפילתן של  א( שהקב"ה מתאוה  סד,  )יבמות  בגמרא  שאמרו 

שלא יאמרו  ח"ו שמשה אינו צדיק, ומפני זה אין הקב"ה חפץ בתפילתו, 
לכך הדגיש הכתוב לומר 'בדבר הזה', כלומר, רק בדבר זה איני חפץ 

)'זרע  לה.  ומתאוה  חפץ  אני  אדרבה  אחר  בדבר  אבל  בתפילתך, 
שמשון' פרשתינו אות א ד"ה ואמר(

ביאור כפל הלשון שבפסוק 'קול דברים 
אתם שומעים'

ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים 
ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול )ד יב(: יש לדקדק על 
כפל הלשון קול דברים, שהרי 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. 
הכתוב  שנתכוון  הלשון  כפל  היטב  מתבאר  ולפי"ז 
דיבר  קול, שהקב"ה  היו משמיעים  לרמוז שהדברים 
עמהם דברים שהיה בהם קול נוסף, שהיו שואלים את 

ישראל האם יקיימו אותם. )'זרע שמשון' פרשת דברים אות ה(

בעיר מקלט מוגנים הרוצחים מן המזיקים הרוצים 
לשלוט עליהם

ָאז ַיְבִּדיל ֹמֶשׁה ָשֹׁלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָשֶׁמׁש )דברים ד, מא(: בגמרא  
)מכות י, א( דרש רבי שמלאי מאי דכתיב )דברים ד, מא( 'אז יבדיל משה שלש 

הזרח  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  מזרחה שמש',  הירדן  בעבר  ערים 
שמש לרוצחים. איכא דאמרי אמר לו הזרחת שמש לרוצחים. צריך ליתן טעם 

מפני מה הקמת עיר מקלט נקרא כמו הזרחת שמש.
ונראה לבאר הטעם שערי מקלט לרוצחים נקראים זריחת שמש, לפי שידוע 
שמי שחוטא גורם שיסתלק מעליו צלם אלוקים, ובפרט בעון שפיכות דמים, 

ומי שהרג והפסיד את הצלם נענש אף  כי בצלם אלוקים עשה את האדם, 
הוא מדה כנגד מדה שיפסד ממנו הצלם, ואז הוא מוכן להיות ניזוק מהמזיקין 
השולטים בעולם כמו שכתוב בזוהר )ח"א קכג, ב(, וכל עיקר שליטת המזיקין 
הוא בלילה, ולכן ערי מקלט אלה שהיו קולטים מכל צר ומשטין כמו שכתב 
הזוהר )שם קיד, ב( שזהו עומק הענין של ערי המקלט, ששם מוגנים הרוצחים 

מכל המזיקים והמשטינים עיי"ש. 

ובזה מובן הטעם שנקרא כמו זריחת השמש, שכמו שביום אין להם למזיקין 
רשות לשלוט כמו שכתוב )תהלים קד, כ( 'תשת חשך ויהי לילה אז תרמוש כל 
חיותו יער' שזה רומז על המזיקין שיש להם רשות לשלוט ולהזיק רק 
בלילה, אולם ביום אין להם רשות לשלוט, כך בערים האלה שנעשו 
ערי מקלט לא היה להם למזיקים רשות ליכנס, ונמצא שלרוצחים 
שהסתלק מהם צלם אלוקים ואצלם יכולים המזיקים 
מהם  יסתלקו  מקלט  לעיר  כשיבואו  ביותר,  לשלוט 
המזיקים ונחשב להם כמו שעתה זרח השמש עבורם. 

)'זרע שמשון' פרשת מצורע אות ב(

בקיום המצוות צריך ציווי מיוחד 
שיעשוהו בכוונה גמורה

ּוְבָכל  ַנְפְשָׁך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך 
נמצא  שלא  בטעם  ולהבין  לדקדק  יש  ה(.  )ו,  ְמֹאֶדָך 
בכל התורה סמוך לציווי של יראה אלא בסמוך לציווי 
אלקיך  ה'  את  'ואהבת  כאן  בספוק  כמו  אהבה,  של 
בכל לבבך ובכל נפשך', וכן להלן )יא, יג( 'לאהבה את 
ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם', ומדוע 
בציווי התורה על היראה לא נכתב גם כן ליראה אותו 

בכל לבבך ובכל נפשך. 

ויש לפרש הענין כך, דכתב הרע"ב )אבות פ"א מ"ג( שהיראה גורמת 
להיזהר מלעבור על מצות לא תעשה. והאהבה גורמת שיהיה זהיר 
במצות עשה עיי"ש. והנה מי שאינו עובר על לא תעשה, פשיטא שעובד 
את ה' בלבו ובנפשו, שהרי בודאי מה שהוא מתרחק מהנאת האיסור היינו 
מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא, ורק בכוונה זו נזהר מלעבור על דבריו, שהרי 
בלא זה לא היה מתרחק ממה שמתאוה לו, וזה כבר נחשב שעובד  את ה' 
ואין צריך לצוות על כך באופן מיוחד. אולם מי שאוהב את  ובנפשו  בליבו 
צירוף  בלי  המצוות  את  עושה  לפעמים  במצות עשה,  זהיר  והיינו שהוא  ה' 
מתוך  המצוות  כל  את  שיעשה  להזהירו  הוצרך  כך  ומשום  וכוונה,  מחשבה 
שמשון'  )'זרע  ובנפש.  בלב  תהיה  המצוות  בקיום  יתברך  אליו  ואהבתו  כוונה 

פרשתנו אות יא(
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הילולת המגלה עמוקות זלה"ה
ביום רביעי פרשת ואתחנן חל הילולת 
המקובל האלוקי הנודע איש אלוקים 
נתן נטע שפירא בעל  רבי  קדוש הוא 
המגלה עמוקות זלה"ה שנלב"ע ביום 
י"ג לחודש אב שנת שצ"ג, נקבר בעיר 
מרבה  רבינו  אשר  שבפולין.  קרקוב 
הקדושים  מחידושיו  בספריו  להביא 
והנפלאים, כידוע לכל לומדי הספרים 
להלן  שמשון,  ותולדות  שמשון  זרע 
אשר  רבינו  של  דבריו  מתוך  נצטט 
זלה"ה,  עמוקות  המגלה  של  הקדושים  דבריו  עפ"י  ומבאר  מחדש 
ויהי רצון שזכות הצדיקים יעמוד למליץ ולזכות עבור כל הלומדים 

ועבור כל כלל ישראל.

מפני מה ביקש משה להיכנס לארץ ישראל
מדרש ילקוט )שמעוני רמז תתי"ב( ואתחנן אל ה', למה ואתחנן, כדי ליכנס 

לארץ עכ"ל. והוא תמוה. 

ויובן במאי דאמרינן בסוף פרק קמא דסוטה )יד א( דרש רבי שמלאי מפני 

מה נתאוה משה ליכנס לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא אמר משה 

יש כמה מצות תלויות בארץ ואני רוצה לקיימם וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא 

כלום אתה מבקש אלא ליטול שכר וכו', מעלה אני עליך כאילו קיימתם עכ"ל. 

]עדיין[ יש לתמוה איך יתכן שמשה רבינו עליו השלום ירצה לעבוד על מנת 

לקבל פרס, ואפילו הדיוט שבישראל אם יש לו לב טוב אינו עובד על מנת 

לקבל פרס, וכו', ונמצא שאף אחר דברי רבי שמלאי עדיין אין  אנו יודעים 

הטעם למה נתאווה משה להיכנס לארץ ישראל ולמה הרבה כל כך בתפלה.

אמנם המגלה עמוקות באופן ד' תירץ דבגמרא )ערכין לב, ב( איתא דעזרא 

בעא רחמי על יצרא דעבודה זרה ובטלי וכו', בשלמא משה לא בעא רחמי 

דלא הוה ליה זכותא דארץ ישראל וכו'. ואם כן היה משה רוצה ליכנס לארץ 

ישראל כדי להעביר היצר דעבודה זרה ולתקן העולם כמו שעשה עזרא, וזהו 

'ואתחנן אל ה' בעת ההיא', בעת ההיא שתיקן עזרא את העולם, וזהו 'לאמר', 

לאמר לדורות זה התיקון, וזהו 'אעברה נא' דהרמב"ם בהקדמתו לספר היד 

שלו מנה נ"א איסורין בענין עבודה זרה וכל אלו היה רוצה משה להעבירן. 

ועוד מלת 'אעברה' גימטריא עזרא, והקדוש ברוך הוא אמר לו 'רב לך וכו' 

וצו את יהושע', דאין 'צו אלא עבודה זרה וכו' ועיי"ש.

ובזה יובן המדרש שבא לאפוקי מרבי שמלאי הנ"ל ולומר טעם אחר מפני 

מה ביקש משה להיכנס, וזה מה שאמר המדרש, 'למה ואתחנן', כלומר למה 

הרבה והפציר כל כך בתפלה, למה נתאוה ליכנס לארץ וכי לקבל שכר המצות 

הוא צריך, זה אי אפשר. ותירץ, 'כדי שיכנס לארץ', לא היתה מחשבתו אלא 

ליכנס לארץ, שכשיהיה לו זכות הארץ יתפלל על היצר הרע דעבודה זרה 

ויבטלנו, ואף אם היה מת מיד בלי ליהנות מפרי הארץ או בלי לעשות שום 

מצוה אחרת היה די לו בכך לתיקון העולם. )זרע שמשון פרשתנו אות ג(

ההכנות ליום ההילולא
הילולא קדישא זרע שמשון. אמנם 
להתפלל,  קבר  אין  ליבנו  לדאבון 
מספרי  מובא  ספר.  יש  אולם 

הקדמונים כי הלימוד בספרו של הצדיק 
חשובה כהשתטחות על קברו. צדיקים זלה"ה 

אמרו על נשמות התנאים הקדושים כי מקומם בגמרא במימרות 
וחידושים שהשאירו לדורות. דבריהם הם הם זכרונם, שם הם 

נמצאים.

כפי שפורסם אנו נערכים למיזם ייחודי של לימוד המוני 
מיוחד של כל ספר זרע שמשון ברוב עם, שייערך לאחר סעודת 
ההילולא המרוממת בליל הילולת רבינו ו' אלול, ולאחר חצות 
הלילה מעמד אמירת תהילים. במשך זמן הלימוד יערך תפילה 
עבור התומכים. מעולם לא התקיים לימוד נשגב שכזה בתורת 

זרע שמשון.

גדולי עולם קבעו כי המתנה הגדולה ביותר שיכולים אנו 
להגיש מנחה במרומים לפני נשמת רבינו זלה"ה אשר לא 
ולהגות  ללמוד  הוא  קיימא,  בר  קודש  זרע  אחריו  השאיר 
בחידושיו המתוקים, אשר רבינו עצמו העיד וחרט בקולמוסו כי 
בכך יעשו עידון ונחת לרוחו ונשמתו. ובודאי שמחה זו תבקיע 
את כל העולמות העליונות, ומשפע שמחה זו יתמשך עלינו ועל 

כל ישראל טללי ברכה ורפואה בלא גבול ומדה.

אנו קוראים לכל לומדי זרע שמשון, אלו שכבר זכו לישועות 
ואלו המצפים לישועות, אנא הושיטו את ידכם לקראת יום 
ההילולא והשתתפו בהוצאות הפצת תורתו למען זכרו של 
ברכותיו  כל  ובמשפחתכם  בכם  שיתקיימו  ותזכו  המחבר, 
והבטחותיו של רבינו, וכפי שקבעו בפסק הלכה חד וברור 
זקן  מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוקלה"ה ולהבלחט"א 
הפוסקים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, כי אף התומכים 
והתורמים בכלל הברכה, "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי 
זיתים בסיב לשולחנכם חכמים ונבונים ובתים מלאים כל טוב גם 

עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם". אכי"ר.

 להשתתפות בהוצאות יום ההילולא 
ולפרטים נוספים:

ארץ ישראל 02-80-80-500  05271-66450 
 ארה"ב 347-496-5657 
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