
 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

דאס איסור פון מאכן נדרים • נדרים ווען מ'איז אין א עת צרה • זיי 
נישט פרומער פון די תורה! • די שטרויכלונגען וואס קומען ארויס 

דערפון
'ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעָּמִדי ּוְשָׁמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶשׁר 

ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש' )כח, כ(: די מדרש אויפן 
ארט )בראשית רבה ע, א(, זאגט: כתיב )תהלים סו, יד(, אשר 
פצו שפתי ודבר פי בצר לי. אמר רבי יצחק הבבלי ודבר 
פי בצר לי - שנדר מצוה בעת צרתו. מהו 'לאמר', לאמר 
לדורות כדי שיהיו נודרים בעת צרה. רבי יצחק הבבלי 
דרש'נט - יעקב אבינו האט צוגעזאגט א נדר ווען ער 
האט זיך געפונען אין א עת צרה, דאס קומט אונז צו 
לאזן הערן א 'לימוד לדורות' ווען אומער א איד געפונט 
זיך אין א עת צרה אדער אין ענגשאפט זאל ער צוזאגן 
א נדר פארן באשעפער, וואס מיט דעם זכות וועט ער 

געראטעוועט ווערן פון זיין צרה און נויט.

שטעלט זיך דער הייליגער זרע שמשון, עס שטייט אין 
פסוק )קהלת ה, ד(, טוב אשר לא תדור - עס איז נישט 
גוט א מענטש זאל מאכן נדרים. אזוי ווי עס שטייט אין 
חז"ל )נדרים נט.(, דער וואס מאכט א נדר, איז געגליכן 
ווי ער האט געבויעט א 'במה' צו מקריב זיין דערויף 
קרבנות. )די סיבה פארוואס נדרים איז געגעליכן צו א במה, 
איז מסביר דער ר"ן אין נדרים, אזוי ווי ווען מ'בויעט א במה, 

טראכט דער מענטש ער טוט א מצוה מיט דעם וואס ער 

גייט מקריב זיין דערויף קרבנות פארן באשעפער, אבער 

באשיינפערליך איז דאס אן עבירה וויבאלד די תורה האט 

דאס פארבאטן. דאס זעלבע מיט א נדר ער מיינט ער טוט א מצוה, אבער אין 

אמת'ן איז דא אן עבירה(.

הגם - מען וואלט דאס געקענט ערקלערן לויט ווי רש"י איז מסביר 
)חולין דף ב. ד"ה שאינו(, די טעם פון דעם איסור פון מאכן נדרים איז כדי א 

מענטש זאל זיך נישט צוגעוואוינען צו מאכן אפט נדרים )און קען צוקומען 
דורכדעם צו מכשולות(.

דאקעגן ווען א מענטש זאגט צו א נדר ווען ער געפונט זיך אין א עת 
צרה וועט דאס אים נישט צוגעוואוינען צו מאכן אפט נדרים. דעריבער 

קען מען זאגן אין א עת צרה איז נישטא דאס פולע הארבקייט פון 
מאכן א נדר.

פארט דארף מען פארשטיין - זאגט דער זרע שמשון - לויט דעם דארף 
מען זאגן, אין א עת צרה איז 'מותר' צו מאכן נדרים. אבער דער מדרש 
לערנט ארויס פון דאס ווארט 'לאמר' יעקב אבינו האט דאס ספיציעל 
געלערנט פאר זיינע דורות זיי זאלן זיך אזוי פירן און צוזאגן נדרים אין 
א עת צרה, פון דעם ווייזט זיך אויס כאילו דאס איז א 'מצוה' 

און פליכט צו טוהן.

ענטפערט דער 'זרע שמשון' און שטעלט אוועק א 
שטארקע יסוד: די טעם פארוואס אין אלגעמיין איז 
פארבאטן צו מאכן נדרים, וויבאלד עס איז נישט גוט 
פאר א מענטש זאל ארויפלייגן און זיך אסר'ן פון זאכן 
וואס די תורה האט נישט פארבאטן. ווי עס שטייט א 
פסוק אין קהלת )ז, טז(, אל תתחכם יותר - קלוג דיך 
נישט איבער. זיי נישט קלוגער פון די תורה וואס האט 
דאס יא ערלויבט, און דו גייסט און די האלטסט זיך 

אפ פון דעם.

נישט נאר דאס, דאס זיך אפשיידן פון זאכן וואס די 
תורה האט ערלויבט, ברענגט אויך צו שטרויכלונגען. 
ווי עס האט פאסירט מיט חוה ווען זי האט גע'אסר'ט 
אדם הראשון צו אנרירן דעם בוים - עץ הדעת, טראץ 
וואס די אויבערשטער האט נאר פארבאטן צו עסן פון 
דעם. דאס האט צוגעברענגט צום ענדע זיי זאלן עובר 
זיין אויפן רצון ה' און עסן פון דעם. אזוי אויך געפונען 
מיר )נזיר דף יט.(, א נזיר ווערט אנגערופען א 'חוטא' 

וויבאלד ער האט זיך אפגעשיידט פון וויין.

זעצט פאר די זרע שמשון - אבער ווען מען געפונט 
זיך אין א צרה, וואס דאן געפונט מען זיך אויף א סיטואציע וואס מען 
קען נישט ריכטיג הנאה האבן פון די וועלט, )כדאיתא בחז"ל ברכות דף נו. 
בההיא דפסיד עסקך ולא אכלת ולא שתית. ועיי"ש(. דאן איז א מצוה צו מאכן 

א נדר און זיך אפשיידן פון געוויסע פארגעניגן פון די וועלט.

דאס איז וויבאלד די אויבערשטער האט דיר אריינגעלייגט אין אזא 
סארט ענגע מצב וואס האלט דיר צוריק פון הנאה האבן פון געוויסע 
זאכן אויפן וועלט, זעהט מען פון דעם אז דאס איז דער רצון ה' אז מען 

זאל זיך אפשיידן און מאכן א נדר. )זרע שמשון פרשתינו אות ז'(

- א לימוד וואס איז משפיע ישועותא לימוד וואס איז משפיע ישועותויצא תשפ"ג   - שמשוןשמשון  זרעזרע  

אמרות שמשון
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לומדים 
זרע שמשון 
וזוכים לישועה.

הספר שמחולל פלאות. 
אלפים נושעו בהבטחתו.

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

אפרים מנחם מנדל בן רבקה * דינה בת לאה
חיה ריזל בת דינה

לישועה גדולה והצלחה ולהתבשר בשורות טובות בקרוב

••הוצאת הגליון והפצתו לזכות ••

'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

https://www.zerashimshon.co.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94/


ארויסגעגעבן דורך 'האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו הזרע שמשון'. 
zera277@gmail.com :צו באקומען דעם גליון וועכענטליך, פאר באמערקונגען, אדער איבערצוגעבן פערזענליכע סיפורים, קען מען זיך ווענדן צו

 אדער קענט איר זיך פארבינדען צו דאס פאלגענדע: ארץ ישראל הרב ישראל זילברברג: 052-716-6450
Zera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 St. Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657 :אמעריקע הרב מנחם בנימין פאשקעס

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

פאלגנד ציטירן מיר א בריוו וואס איז אנגעקומען צום טישל פונעם מערכת:

געטראפן א פאסיגער פאסטן
לכבוד הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א, והאיגוד העולמי להפצת 

תורת הזרע שמשון.

שלום וברכה.

איך וויל אנפאנגן מיינע שורות מיטן אויסדרוקן מיין טיפע הכרת הטוב פארן 
באשעפער, און פאר זיינע געטרייע שלוחים פון האיגוד העולמי להפצת תורת 

הזרע שמשון, וואס זענען פארנומען יומם ולילה מיט א אויסערגעווענליכע 
איבערגעגעבנקייט צו פארשפרייטן די הייליגע בקשה פון הצדיק 

המקובל רבינו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זי"ע, און דערמיט 
זענען זיי משפיע ישועות פאר אידישע קינדער אויף א 

מורא'דיגע פארנעם.

מיין  פארציילן  און  מיטטיילן  אייך  וויל  איך 
האב  איך  וואס  ישועה  פערזענליכע 

זוכה געווען בזכות דער הייליגער זרע 
שמשון זי"ע.

איך וואוין אין ניו יארק, און איך האב 
לאנגע יארן געארבעט אין א געוויסע 
פלאץ, אבער אין די לעצטע פאר יאר 
געטוישט  זאכן  געוויסע  זיך  האבן 
דארט, וואס דאס האט צוגעברענגט אז 
איך זאל דארפן זוכן א פרישע פרנסה.

נאך  לייכט,  געווען  נישט  איז  עס 
אזוי פיל יאר זיין אין א פלאץ, זאל 
איך מיטאמאל זיך דארפן אויפהייבן 
און זוכן א נייע קוואל פון פרנסה, אבער 
איך האט געדאווענט צום אויבערשטן, 
און געהאפט מיט סייעתא דשמיא, אז 
מיט אזוי פיל יארן עקספיריענס וועל 
איך שנעלערהייט קענען טרעפן א נייע 

דזשאב.

איך האב געשיקט מיין אנגעפילטע 
רעזומע"י פאר עטליכע קאמפעני'ס, 

אבער איך האב פון קיינעם גארנישט 
וויפיל איך  און  צוריק געהערט, 
האב נאר פראבירט צו טון, און סיי 

וועלכע השתדלות איך האב נאר 
געמאכט, האט זיך גארנישט געטוישט.

אזוי איז אריבער גאנצע דריי יאר, וואס איך האב בלית 
ברירה ממשיך געווען מיט די אלטע דזשאב, טראץ וואס איך בין געווען 

זייער אומצופרידן, און דורכאויס די גאנצע צייט האב ווייטער געשיקט מיין 
רעזומע"י פאר נאך און נאך קאמפעני'ס.

לעצטע יאר פסח, בשעת איך האב פסח'דיג געמאכט ביי מיר אינדערהיים, 
האב איך מסדר געווען א הויפן אלטע צייטונגן און פאפירן וואס איך האב במשך 
די יאר געשטופט אין א זייט, און איך בין עס דורכגעגאנגען און סארטירט, און 
עס אוועקגעלייגט פאר א געלעגנהייט וואס איך וועל האבן צייט זיי צו ליינען.

צייט, האב איך  זוממער, האבנדיג אביסל איבריג  נאכט אינמיטן  איין 
ארויסגענומען איינע פון די פאפירן, און דורכבלעטערונג האב איך געטראפן 
אן ארטיקל איבער דער הייליגער זרע שמשון און זיין ספר, און עס איז געווען 

דארט ברייט באשריבן איבער די אלע ישועות וואס אידן זענען זוכה למעלה 
מדרך הטבע, בזכות'ן מקיים זיין די צוואה און לערנען דער ספר.

אינמיטן האט דאס מיר געגעבן א בליץ אין מוח, דאס איז דאך פונקטליך וואס 
איך דארף, נאך דריי יאר פון זוכן א פאסיגער דזשאב אן קיין ערפאלג, איז נישט 
מער ווי טרעפליך אז איך זאל נעמען די סגולה אין האנט אריין, און אזוי אויך 
זיין א טייל פון די פולע געהאלפענע אידן, בזכות דער הייליגער זרע שמשון.

און עס איז אינטערעסאנט צו צולייגן, אז איך האב שוין פארמאגט דער 
ספר זרע שמשון ביי מיר אינדערהיים, איך האב עס אמאל באקומען א 
מתנה פון איינעם, אבער זייענדיג פארנומען על המחיה ועל 
הכלכלה האב איך דאס קיינמאל נישט אפילו געעפנט.

אבער יעצט, האבנדיג דער ספר צום האנט, האב 
איך זיך מקבל געווען מיט א ערנסטקייט 
צו לערנען דער ספר מיט א קביעות 
יעדן טאג פאר א לענגערע צייט, און 
אין לויף פון דריי חדשים האב איך 
מסיים געווען דער גאנצע ספר, פון 

דעקל צו דעקל!

און די ישועה איז ב"ה נישט געבליבן 
אונטערשטעליג, בלויז נאך א קורצע 
תקופה זינט איך האב אנגעהויבן צו 
לערנען דער ספר, האב איך פלוצלונג 
באקומען א ענטפער פון א געוויסע 
טייערע פראמינענטע קאמפעני וואס 
די שאנסן צו ווערן אנגענומען דארט 
איז גאר קליין. איך האב זיי געשיקט 
ווי א יאר  מיין רעזומע"י פאר מער 
צוריק, און ווי געראכטן האבן זיי מיר 

אפילו גארנישט געענטפערט.

איך  האב  טאג  קומענדיגע  די 
טעלעפאון  א  זיי  מיט  געהערט 
געשפרעך פון אונטער פינעף מינוט, 
א  מיט  נאכגעפאלגט  האט  וואס 
בלויז  און  אינטערוויאו,  קורצע 
צוויי וואכן שפעטער בין איך שוין 
געווען אנגענומען דארט, און איך 
האב אנגעהויבן צו ארבעטן ביי זייער 
קאמפעני, אויף זייער א שיינע חודש'ליכע 

געהאלט.

מיינע חברים פרעגן מיר מיט וואונדער: "ווי אזוי ביזטו געווארן אנגענומען 
דארט אין יענע קאמפעני? עס איז דאך כמעט אוממעגליך!" און די אמת'ע 
און פשוט'ע ענטפער אויף דעם איז, אז דאס האט נישט מיט מיר, דאס איז 
דער הייליגער זרע שמשון, וואס פועל'ט ישועות אויף יענע וועלט פאר די 

אידן וואס ערפילן זיין בקשה אויף די וועלט, און דארט איז אלעס מעגליך.

איך וויל פארענדיגן מיינע ווערטער מיט א בקשה אז איר זאלט פארעפנטליכן 
מיין בריוו כדי צו מזכה זיין נאך אידן, און דורכדעם מוסיף זיין און פארמערן אז 
נאך אידן זאלן מקיים זיין די הייליגע בקשה פונעם גרויסן צדיק וקדוש זי"ע.

מיט גרויס דאנק און הכרת הטוב
)-(

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

מתוך ברכת והבטחת הרב המחבר 

רבנו שמשון חיים נחמני זלה"ה
 בבקשתו ותחינתו בהקדמת ספריו

הטוב  ועל  שפתם,  על  שמי  את  ישאו  ותלמידי  רעי  אחי  'למען 
תפילה  של  לשונות  בעשר  כאשר  מותי,  אחר  בפיהם  שמי  יזכר 
אני מחלה פניהם, ובעל הגמול ישלם במיטב חי אריכי ומזוני טפי 

לגומלי חסדים טובים'.
* * *

'כאשר אני מחלה פניהם בעשר לשונות של תפילה לברור המנה 
מותי  אחרי  ובפרט  הללו,  בחידושים  בעיניהם  ייטב  אשר  היפה 
נשמתי,  ולזכות  רוח  ולעידון  נפש  להשיב  לי  יהיה  לימודם  כי 
וצדקה תהיה להם וצדקתם תעמוד להם לאכול בעוה"ז ולשבוע 
בעוה"ב, ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של 

אמת במותב תלתא, בני חיי ומזוני טבי'.
* * *

 'ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת 
במותב תלתא, בני חיי ומזוני טבי'. 'ועיניכם תראינה בנים בני 
בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם, חכמים ונבונים, ובתים 

מלאים כל טוב, גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'.
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