
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

הגלות נקראת ברכה משום שמועלת להינצל מן הגיהנום 
ַוֵיֵּצא ַיֲעֹקב ִמְבֵּאר ָשַׁבע ַוֵיֶּלְך ָחָרָנה )כח, י(: מצינו במדרש )ב"ר עה, ח( על הפסוק 
)כח, א( 'ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו', שבירכו יצחק ברכת הגלות. ודבר 

זה קשה ותמוה וכי הגלות ברכה היא, ומה שייך לומר שבירכו ברכת הגלות 

וי"ל עפ"י מה שאמרו במדרש )ב"ר מד, כא( שבברית בין הבתרים הראה 
גיהנום, שעבוד מלכויות, מתן תורה,  לו הקב"ה לאברהם 
עסוקים  יהיו  שבניך  זמן  כל  הקב"ה  לו  ואמר  וקרבנות, 
בשתיים יהיו ניצולין משתיים.  אחר כך חזר הקב"ה ושאל 
אותו, במה אתה רוצה שירדו בניך, בגיהנום או במלכויות. 
אברהם  שבחר  והיינו  המלכיות.  את  אברהם  לו  ובירר 
שיסבלו בניו משעבוד מלכיות ובכך יועיל להם שלא יסבלו 
גיהנום. והגלות אצל האומות זה במקום הגיהנום. ולפי זה 
מובן היטב שאכן הגלות היא ברכה, כי מחמתה אנו זוכים 

להינצל מעונש הגיהנום המר. )'זרע שמשון' פרשתנו אות ד(

מדוע מצוה לידור בעת צרה
ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱאֹלִקים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאֹמר  ֶנֶדר  ַיֲעֹקב  'ַוִּיַּדר 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש' 
)כח, כ(: במדרש )ב"ר ע, ד( מאי לאמר, לאמר לדורות שיהיו 

נודרים בעת צרה. 

יש לפרש מדוע בעת צרה מצוה לנדור ולא חששו למה 
משום  תדור',  לא  אשר  'טוב  ד(  ה,  )קהלת  בפסוק  שנאמר 
עצמם  על  יעשו  שלא  טוב  יותר  אדם  בני  בסתם  שאכן 
יותר ממה  עצמו  על  האדם  שיאסור  ראוי  אין  כי  נדרים, 
שאסרה עליו תורה, וכפי שמצינו אצל חוה שלפי שהוסיפה 
איסור, שאמרה שהקב"ה הזהיר אף על הנגיעה, מחמת כן 
באה לידי חטא וכמו שמבואר במדרש )ב"ר יט, ג(, וכן אמרו 
בגמרא )נזיר יט.( שהנזיר נקרא חוטא לפי שציער עצמו מן 

היין. ומכל זה אנו למדים שאין ראוי להאדם להוסיף צער על עצמו יותר ממה 
שאסרה תורה. ולכך גם טוב לו לאדם שלא ידור ולא יוסיף על עצמו איסורים.

אולם כשהוא בעת צרה, שמחמת הצרה הלא כבר אינו יכול ליהנות כראוי מן 
העולם הזה, וכעין מה שמצינו בגמרא )ברכות נו:( שהאדם שיש לו צרה וצער, 
אינו יכול אף לאכול ולשתות כראוי, לכן בעת הזאת מותר לו לאסור על עצמו 
הנאות מן העולם הזה, שהרי מחמת הצרה ששלח לו הקב"ה, ניכר שכך רצונו 

יתברך שלא יהיה לו הנאה בעולם הזה, וכפי ששלח אליו את הצרה, וממילא 
מותר לו אף לעשות נדרים ואיסורים חדשים על עצמו  ולהוסיף איסורים על 

עצמו. )זרע שמשון פרשתנו אות ז(

הטעם שהיה לרחל קנאה במעשי לאה
ַוֵתֶּרא ָרֵחל ִכּי ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְתַּקֵנּא ָרֵחל ַבֲּאֹחָתּה ַותֹּאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִלּי 
וגו',  'ותרא רחל'  ָאֹנִכי )ל, א(. יש לפרש כוונת מה שנאמר  ַאִין ֵמָתה  ְוִאם  ָבִנים 
והיינו משום  עליה שתלד,  לב להתפלל  אינו משים  שראתה שיעקב 
שאינו סובר שהאימהות צריכות לתפילה, ומוכרח לומר שטעמו משום 
שסובר שהכל בא מן הזכות, והכל תלוי לפי רוב הזכויות 
'ותקנא  אזי  כן  רחל  שהבינה  ומאחר  תפילה.  יועיל  ולא 
רחל באחותה', וכפי שפירש רש"י שקנאה במעשיה. והיינו 
משום שהבינה שאם היא אינה זוכה לבנים הרי זה סימן 
שאמרה  מה  וזה  צדקת.  אינה  והיא  זכויות  די  לה  שאין 
אנכי', שמכל מקום  אין מתה  ואם  בנים  לי  'הבה  ליעקב 
חייב אתה להתפלל עלי, כי אם לא יהיה לי בנים יאמרו 
ש'מתה אנכי', כלומר, שאני רשעה  ואין לי זכות ורשעים 

בחייהם נקראים מתים. )'זרע שמשון' פרשתנו אות יג(

שמירת המלאכים ושמירת הקב"ה
ב(:  )לב,  ֱאֹלִקים  ַמְלֲאֵכי  בֹו  ַוִיְּפְגּעּו  ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב 
הלא  למלאכים,  ליעקב  היה  צורך  מה  המפרשים  הקשו 
ושמרתיך  עמך  אנכי  'והנה  טו(  )כח,  הקב"ה  הבטיחו  כבר 

בכל אשר תלך'.

ויש לתרץ, ששמירת המלאכים הוא דבר אחד ושמירת 
הקב"ה הוא דבר אחר, שהמלאכים המשמרים את האדם 
שעושה  טובים  המעשים  ידי  על  שנבראו  המלאכים  הם 
האדם, וחובה עליהם לשמור מכל פגעים רעים את האדם 
לו  מנכין  אין  ידם  על  האדם  וכשניצול  אותם.  שברא 
מזכויותיו, כי זה חובתם לעשות לאדם שבראם. אולם אלו 

המלאכים לא יצילו את האדם בדרך נס רק בדרך טבע.

יותר, כי הוא  שמירתו של הקב"ה מועלת לאדם  אמנם 
מציל את האדם אפילו בדרך נס, אכן כשעושים לאדם נס ממעטין מזכויותיו, 
מהקב"ה  שהובטח  יעקב  אצל  ועתה  היכולת.  ככל  בניסים  למעט  ראוי  ולכן 
שיכול  ההבטחה  זאת  לו  הועילה  אזי  ילך,  אשר  בכל  וישמרהו  עמו  שיהיה 
לכתחילה לילך במקום סכנה, שבודאי יעלה לו נס, וגם לא ינכו לו מזכויותיו, כי 
אם בנס זה ינכו לו מזכויותיו נמצא שאין זה הבטחה טובה. )'זרע שמשון' פרשתנו 

אות כב(
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מספר לנו הרב חיים נחמן שרייבער מירושלים: 

זרע שמשון כרטיס כניסה לישיבה
כמה דמעות שפכנו על בננו שיגדל תלמיד חכם ירא שמים, שנים 
ארוכות התפללנו וקיוונו שבננו יעלה על דרך המלך, בתורה וביראת 
שמים טהורה, אולם לא הכל הלך כפי שאיפתנו ונחלנו אכזבות רבות 
להתחנן  להתפלל  והמשכנו  נואש  אמרנו  לא  אולם  הדרך,  לאורך 
ולקוות. הלחץ הגדול היה לנו לפני כניסת בנינו לישיבה ועתיד גורלו 
טובה  לישיבה  אותו  חפצנו שיקבלו  ומאד  המאזניים,  כף  על  מונח 
חששנו  מאד  איתו  שעברנו  שונים  דברים  מחמת  אולם  ומובחרת, 

שלא יקבלו אותו.
שנה שעברה כשבננו נהיה בר מצווה החלטתי לעשות מעשה טוב 
ביומו  יום  מידי  ללמוד  התחלתי  הדמעות,  מלאות  לתפילות  בנוסף 
יחד עם חמי שליט"א בספר זרע שמשון לאחר הלימוד הקבוע שלנו 
בגמרא בסדר הדף היומי, הלימוד נמשך לזמן ממושך כשבמשך ימי 
וזוכים  הקדוש,  הספר  מדרושי  נכבד  חלק  קוראים  אנחנו  השבוע 
יחד להתענג בדבריו המתוקים מנופת צופים, ובכך קיוונו שזכות זו 
גזירת  את  המקיים  כל  אדון  לפני  יתקבלו  שתפילותינו  לנו  תעמוד 
הצדיקים, וזכותו תעמוד לנו שבננו יתקבל לישיבה טובה שתרומם 

אותו בתורה ויראת שמים טהורה.
על  להבחן  הלך  שבני  בימים  גם  הקבוע  בלימוד  המשכנו  וכך 
ומנסה  כלל  מתפשר  לא  כשאני  לישיבה,  כניסתו  לקראת  תלמודו 
מה  לי  שאין  לי  אמרו  שרבים  אף  ועל  ביותר,  המובחרות  בישיבות 
לנסות בישיבות האלו, שהרישום הוא פי כמה וכמה ממה שמכניסים 
בפועל, השם שלו לא הכי הכי, אני ידעתי שיש ביד בני כרטיס כניסה 

לישיבה המובחרת ביותר )"חכמים ונבונים"...(. 
ואכן בס"ד בני שיחי' התקבל לאחת הישיבות הטובות ביותר, וכל 
סובבי אינם חדלים מלומר לי שאדע שהכניסה שלו לישיבה אינה 
מובנת מאליה כלל וכלל. בחורים שנחשבים ברמה יותר גבוהה ממנו 
נדחו. בין אם זה מובן ובין אם לא,  הוא בתוך הישיבה!!! ואני אין לי 
אלא להודות לה' על חסדיו הגדולים איתנו ששתל צדיקים בכל דור 

ודור להשפיע שפע של ברכה לעמך בית ישראל.

 אנו פונים לכל מי שזכה לישועה אנא הכירו טובה למחבר 
הקדוש זלה"ה ופרסמו את ישועתכם ויהי חלקכם עם מזכי 

הרבים ועם ריבוי הלומדים בספר המסוגל זרע שמשון. 

ניתן לשלוח את סיפור הישועה:

למייל: zera277@gmail.com או להתקשר 05832-80300 
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גבורת שמשון
סיפורי ישועה

ַעם אֹוֶדה  אֶמר ַהַפּ ן ַוֹתּ ֶלד ֵבּ ַהר עֹוד ַוֵתּ ַוַתּ
מֹו ְיהּוָדה )כט, לה( ן ָקְרָאה ְשׁ ֶאת ה' ַעל ֵכּ

זכות וכח ההודאה
כתב בשו"ע או"ח סימן רי"ח )סעיף ה(, מי שנעשו לו 
נסים הרבה בהרבה מקומות בהגיע אל אחד מהמקומות 
שנעשה לו שם נס צריך להזכיר כל שאר המקומות עמו 

ויכלול כלם בברכה אחת עכ"ל. 
והטעם שצריך להזכיר כל הנסים בראיית אחת מהם, 
לפי שהראשון גרם השני וכן השני השלישי וכן כלם, 
שאם לא היה מודה להקדוש ברוך הוא בנס הראשון 
והיה כפוי טובה לא היה נעשה לו השני, ונמצא שהראשון 
גרם השני, שבשביל שקבל הראשון בא לו חיוב ההודאה, 
וזכות ההודאה גרם השני, ולכן אם יראה השני צריך 
להזכיר הראשון שהרי הוא היה הגורם, ובראותו הראשון 
צריך להזכיר השני להראות כחו שהביא עמו גם השני.
והנס הראשון מביא לו חיוב ההודאה, וזכות ההודאה 
צדיק  הוא  אחרים, שהרי מעתה  נסים  לראות  מזכהו 
גמור כמו שאמרו חז"ל שמי שנעשה לו נס ואומר שירה 
)תהלים  הכתוב  וזהו פשט  עוונותיו.  כל  על  לו  מוחלין 
קו, א( 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו', 'הודו לה' כי 

טוב' בעת שנותן לכם הטוב, כי בזה יתמיד לכם לעולם 
הטוב והחסד. 

וכן הוא אומר )משלי כח, יב( 'בעלוץ צדיקים רבה תפארת', 
וכן הוא לשון רז"ל )שבת צז, א( נס בתוך נס, ולא אמרו שתי 
נסים, שמילוי נס דהיינו נו"ן סמ"ך גם הוא גימטריא נ"ס, 
ולרמוז שהנס הראשון גורם לשני שהוא בלוע בתוכו. 

)פרשת בשלח אות כד(

הודאה על ניסים גורמת לעוד ניסים
ולפי שעדיין היה סלקא דעתך לומר, שאין ראוי לנו 
להרבות כל כך לספר ביציאת מצרים, שהרי עיקר הנס 
וזו  של יציאת מצרים היה מפני שיצאנו קודם זמננו, 
לרדת  הוצרכנו  זה  שמחמת  לנו,  שלימה  טובה  אינה 
בגלויות אחרות, משום הכי סיים המגיד וכל המרבה 
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, דבאיתערותא 
דלתתא איתער איתערותא דלעילא, ואם נזכור הניסים 
ניסים  יגרום שיעשה עמנו  שכבר עשה עמנו הקב"ה 
אחרים, כדכתיב )תהלים קיח א( הודו לה' כי טוב כי לעולם 

חסדו. )הגדה של פסח אות ג(

הודאה לה'•פניני שמשון
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