
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

"ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת 
במותב תלתא בני חיי ומזוני טבי דבזכותא תליא"

והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו והנה ה' ניצב עליו "רבנין אמרין 
כשם שנפשי צמאה לך כך רמ"ח אברים שבי צמאים לך, היכן? בארץ 
ציה ועיף בלי מים על כן בקודש חזיתיך לראות עוזך זו פמליא שלך" 

את המדרש הזה מביא רבנו הזרע שמשון זיע"א בפרשת השבוע  ומסביר 
אותו בדרכו על חביבות והשתוקקות יעקב לקיום המצוות.

 כפי הסיפור המדהים שלפנינו אותו כתב ידידי הרב משה קנר שליט"א 
מטורנטו )מופיע בשינוי עריכה קלים( תודה מיוחדת על הרשות להפצתו 

בתשואות חן.
יעקב אבינו הולך לבית לבן אחרי שנות לימוד רבות בישיבת שם ועבר 
בקיום  רוצה להשתדל במעשה  והיה  נשמתו  לתיקון  בתורה  שם עמל 
המצוות לתיקון אברי נפשו שהמצוות הם כנגד רמ"ח אברים שבאדם כך  
מסביר רבנו הזרע שמשון זיע"א את דברי המדרש דלעיל  כשם שנפשי 
צמאה לך ללמוד תורה כך אברים שבי צמאים לקיים המצוות כדי להיות 
ובפרט שהיה  היא התפילה  לידו  והמצוה הראשונה שבאה  מתוקנים … 
יוצא לדרך וחייב תפלת הדרך לכן  נתכוון יעקב להתפלל במקום קדוש 
כדי שתהיה תפילתו יותר מקובלת כדברי המדרש" כן בקדש חזיתיך"  
לו  שיהיו  השתדל  הוא  התפילה,   לקבלת  יעקב  עשה  נוספת  פעולה 
מלאכי השרת לאוהבים כדברי המדרש "לראות עוזך" זו פמליא שלך 
כדברי הג"מ במסכת סנהדרין  ר' יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים 
הכל  ופרש"י  מלמעלה  צרים  לו  יהיו  ואל  כוחו  מאמצין  הכל  שיהיו 

מאמצין את כוחו  הכוונה למלאכי השרת עכ"ל.
הראש"  את  "להחזיק  לשיעור  בהקשר  הסיפור  את  קנר שלח  ר' משה 
פרשת חייו וגבורתו של הרה"ח רבי  פינחס  פיינשטט זצ"ל מטורונטו 

וכה  הוא מספר היה זה  בחודש  סיון תשס"ט, יומיים לפני חג השבועות.  
טלפון  שיחת  מקבל  אני  והנה  לתשעים.  קרוב  היה  כבר  פינחס  רבי 
שרבי פינחס לא חש בטוב, ואושפז בבית החולים, בבואי לבקרו  בבית 
החולים, מצאתי את רבי פינחס ללא מצב רוח, לגמרי שלא כדרכו. הוא 
הביט אלי בעינים מדוכדכות, וכמעט לא הוציא הגה מפיו... הוא אמר 
לי רק את המילים הבאות: "אנה אני בא, הנה מגיע חג השבועות, מתן 
תורה, אקדמות, ואני נמצא כאן בין גויים,  "בארץ ציה ועייף בלי מים" 

ללא  תפילות, קריאת התורה"... 
באותו חדר בבית החולים "סאניברוק" שכב לידו עוד אדם אחד, שלמראה 
התארגנותו ואריזת מטלטליו הבנתי שהוא כבר אמור להשתחרר היום 
ולשוב לביתו. ממבט שטחי לא היה נראה לי שהוא מ"בני ברית", מה 
גם בעיר כטורונטו שהיא "עיר שרובה נכרים", אבל כעבור דקות מספר 
נוכחתי לדעת שטעיתי בזהותו, כיון שהוא התחיל לדבר אלינו באידיש. 
ולאחר שהוא ראה את רבי פינחס, שכנו לחדר, מניח תפילין על היד 
יהודי,  אני  "גם  עצמו:  על  לספר  והחל  יותר  נפתח  הוא  הראש,  ועל 
שמי מאיר מענדל, נולדתי בשידלאווצא שבפולין, אבי נמנה על חסידי 
גור, וזקיני, אבי אמי, היה חסיד אוסטרובצא, ובהיותי לבר  מצוה לקח 
אותי סבי אל האדמו"ר רבי יחזקאלי מאוסטרובצא הי"ד, שהניח לי את 
התפילין ביום הבר מצוה זמן קצר לאחר מכן פרצה המלחמה הנוראה".

את המשך קורות חייו הבנתי לבד, על פי מראהו. המאורעות הקשים 
והסבל הרב שעבר עליו בשנות המלחמה האכזרית, לרבות עינויי נפש 
נוראים, דרדרו אותו לדאבוננו למקום שכבר לא נחלץ משם. הוא אמר 
לי את שם שכונת מגוריו בטורונטו, שכונה גויית מובהקת, בוודאי שאין 

שם יהודים שומרי תורה ומצוות..
אדהכי והכי כבר הספיק רבי פינחס לחלוץ את התפילין, והוא שהספיק 
גם לשמוע את השיחה ביני לבין מאיר מענדל, רימז לי להתקרב אליו, 
וכך אמר לי: "נראה לי שיהודי זה כבר לא הניח תפילין כמעט מאז הבר
מצוה שלו, אולי כדאי לנסות להציע לו לקיים עוד פעם מצוה גדולה 
שכזו" הצעתי את הענין למאיר מענדל, אבל הוא לא התרצה... תגובתו 
היתה: "אחשוב על כך, אם אשנה את דעתי אודיע לך..." - סרוב אלגנטי 

ומנומס...
אבל רבי פינחס, שרק לפני דקות ספורות שכב באפיסת הכוחות, שבור 
ומדודכך כולו, ברגע זה שבה אליו גבורת נפשו, כוחותיו חזרו לו, הוא 
התיישב על המטה ובקול מלא חיות והתעוררות קרא: "מאיר מענדל, 
יש לכם כעת הזדמנות, עליכם לקפוץ על המציאה שהתגלגלה לידכם, 
צריך  המומנטום,  את  לתפוס  צריך  בביזנס,  המסחר,  בעולם  גם  הרי 
מענדל  מאיר  אבל  לפניך.  שהזדמנה  האקראית  ההזדמנות  את  לנצל 
עמד בסרובו, הוא לא יכול כעת... אבל רבי פינחס לא הרפה, הגבורה 
החסידית ששבה אליו במלוא עוצמתה, הנחישות, השמחה של מצוה... 
לא נתנה לא לוותר. הוא פנה אלי, אמנם בלחישה, אבל כולו להט אש 
קודש: "משה, אם תצליח לשכנע אותו שיניח תפילין, אתה יודע מה 
תגרום?... מלאכים בשמים יצאו בריקוד של שמחה... משה, חג שבועות 

קרב ובא, אנו כבר נמצאים יומיים לפני קבלת התורה, קח אותו לידים... 
תשכנע אותו, מלאכי מעלה יצאו במחול, 

ובכן, התיישבתי , ממשיך לרתק ר' משה הי"ו, סמוך למטתו של מאיר 
לחשתי  אותו  ומשונה...  מוזר  "רעיון"  במוחי  הבריק  ומשמים  מענדל 
באזניו של מאיר מענדל בשפה האנגלית והשתדלתי שר' פינחס )שמטתו 
וכך אמרתי לו: "מאיר  עמדה במרחק מה( לא יתפוס  במה המדובר. 
מענדל, כאן לידך שוכב יהודי חולה, בעל יסורים ומלומד סבל, מצבו 
כעת  יכול  מענדל,  מאיר  ואתה,  בערפל...  נמצא  רוחו  מצב  גם  קשה, 
לתרום משהו לשיפור מצבו, זה יחזק את רוחו וממילא גם את גופו, אם 
בתור יהודי עדיין אינך רואה את עצמך בדרגה של קיום מצות תפילין, 
אבל הרי אתה יכול לעשות זאת בתור אדם, בתורת חסד ורחמים על 
הזולת, הרי לזאת יסכים גם השכל ה"הומני" שלך, האם לא כן? ביכולתך 
כעת לעזור לאדם חולה ושבור... מאיר מענדל הנח תפילין, ועכשיו"...

מאיר מענדל  הסכים והפשיל את שרוול ידו השמאלית, והושיט לעברי 
את זרועו החשופה... נראה היה לי איך מקום הנחת התפילין, מתגעגע 
הקדוש את  הרבי  הניח  עליו  המקום  הוא  התפילין...  לקדושת  כך  כל 

התפילין של יד לראשונה... 
אותי אז הרחק הרחק, כשבעים שנה לאחור... לנגד  מחשבותי הסיעו 
עיני רוחי הופיעה דמות קדשו של האדמו"ר רבי יחזקאל'י מאוסטרובצא 
התפילין  את  ורחימו  בדחילו  מענדל  למאיר  מניח  שהוא  איך  הי"ד, 
ומחשבות  בזה תאוות  נגד הלב, לשעבד  הְיד... שהיא  "על  הקדושות, 
ליבנו דמיינתי איך הרבי זצוק"ל אומר יחד עם מאיר מנדל את נוסח 

ה"לשם יחוד": "... 
בעת  שאני נזכר באותו מעמד משתף ר' משה, אני נתקף בחרדת קודש 
ברגע שמאיר מענדל סיים לקשור בזרועו את התפילין של יד ולהדק 
על ראשו את התפילין של ראש, ופיו הוציא את המילים של הפסוק 
הראשון של קריאת שמע: "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' א ח ד!... השתנו 
באחת פניו של מאיר מענדל, כל אבריו הזדעזעו כמי שחטף מכת חשמל 
פתאומית... ודווקא כאן בחדר הנדח והחשוך בצפון מערב העולם, בבית 
והפכה  היהודית  הנקודה  בלבו  פתאום  התלקחה  סאניברוק...  החולים 
לאש להבה, ובקול לא לו הוא החל לצעוק ובקולי קולות שהיו מלוות 

בבכי סוער:
"ְאה, אינך יודע מה שעשית לי... כל כך הוקל לי כעת על הלב... החזרת 
אותי באחת אל ימי ילדותי, אל הבית שלי שם בעיירה הפולנית... הכל 
חזר אלי עכשיו, אבא... אמא... הסבים והסבתות... השטיבל החסידי... 
הרבי הקדוש מאוסטרובצא שהניח לי את התפילין ביום הבר מצווה"...  
פינחס,  רבי  אל  פניו  את  הפנה  הוא  נשלט  בלתי  בכי  אותו  ומתוך 
"אני  לעברו:  הוא קרא  הרף,  ללא  מעיניו  זולגות  רותחות  וכשדמעות 
מודה לך... אני מודה לך מכל לבי, על מה שעשית עמדי כעת! אוי, על 
החסד הגדול שגמלת עמדי"... – מאיר מענדל בכה ובכה ונאלם דומיה, 
הוא כבר לא היה מסוגל להוציא מלה נוספת מפיו, אלא המשיך לבכות 

בקול וללא הפוגות…
"אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי  ולא התפללתי?" דברי 
רש"י בפרשתינו, כך מאיר מענדל שעבר ונזכרבמקום שהתפללו אבותיו 
ורבותיו יהב דעתיה למהדר, נתן בדעתו לחזור בתשובה מיד עם המגע 

בתפילין הקדושות.
רבי פינחס ע"ה שכב כעת על מטת חליו, מחשבתו שוטטה בעולמות 
אחרים... מבטו החודר והמרומם היה תקוע אי שם בחלל החדר, ועיניו 
אודות  במחשבתו  התעמק  הוא  הנראה  ככל  שקטות,  דמעות  זלגו 
הדרכים של "וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח"... ברור שהיתה 
כאן התגלות שמיימית... שני נשמות מדור קודם היו חייבות להיפגש 
בדרך לא דרך, ושאחד ידאג לתיקון מסויים לנשמתו של רעהו, עד היום 
"אם  פינחס:  רבי  של  משמעית  החד  פקודתו  באזני  מצטלצלת  עדיין 
תצליח לשכנע אותו שיניח תפילין, המלאכים בשמים יצאו במחול..." 
- יתכן שמלאכי עליון אכן רקדו במרום, אבל כאן עלי אדמות, בחדר 

האישפוז ב"סאניברוק", כולם בכו…
התגלות  אלוקית מדהימה זו היתה בבחינת "לראות עוזך" זו פמליא שלך 
כדברי רבנו ה'זרע שמשון' דלעיל שיעקב אבינו התכוון שיהיו מלאכי 
השרת מאמצין את כוחו,  נראה כי שם בבית החולים בסאניברוק ניצב 
ומלאכי אלוקים  וראשו מגיע השמימה,  אותה עת, סולם מוצב ארצה 

עולזים ועולים בו.
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