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  ערבים ומתוקים דרושים ואמריםגליון ללימוד תורת מים עמוקים, 
  תורת האדם הגדול בענקים, תורת אמת היתה בפיהו 

  

  זי"ע  שמשון חיים נחמניהרב המקובל חסידא קדישא מורנו הרב ר' 
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  :להשיב נפש ולעידון רוח ולזכות נשמת
  רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זי"ע זצ"ל



                                     

  בס"ד.

  זרע שמשון המפואר 
  580623841מס' יוצא לאור על ידי תולדות שמשון (ע"ר) 

  05276-97791טל: 
  

  ' שמשון זרע'ה תורת להפצת בסיוע: האיגוד
  בנים של מפתח י"שע

  mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657הרב מנחם בנימין פאשקעס : ב"ארה
  05271-66450הרב ישראל זילברברג : ק"ארה

*  

: במייל' שמשון נפלאות'ו' וארהמפ שמשון זרע' שבועי גליון לקבלת
zera277@GMAIL.COM  

 אצל הרבנים ק"לזש למצפים בחינם בדואר' בנים של מפתח' גליון לקבלת
    M48485252@GMAIL.COM: ] מייל08-9108484[וכן בתא קולי: . דלעיל

  0732951727שמשון בכל השפות  בזרע שיעורים לשמיעת
נבקש מהלומדים היקרים להרים תרומת ידכם בחפץ לב להחזקת הגליון. ניתן 

צחה לעילוי לתרום מכספי מעשר עבור ישועה, שמחה, נדר בעת צרה, הנ
 יחישו ישועה ויגנו הקדושים תורתו ודברי נשמת. ובוודאי זכות הצדיק רבינו זי"ע

 סלה טוב וכל ומזוני חיי בני המסייעים ועל הלומדים על ויושפע וצוקה צרה מכל
  .ספריו בהקדמת כהבטחתו ורוחניות בגשמיות

  הבהרה והודעה נחוצה
ומע ומוסיף, לפעמים אדם שומע איזה חידוש וכשאומרו כתב רבינו זי"ע ב'תולדות שמשון (פרק ו): 'ש

לאחרים מוסיף בו מדעתו, ובמה שמוסיף יש קושיא והוא גנאי לראשון. ומשום הכי אמר שומע ומוסיף, 
שמה שמוסיף אומרו בלשון הוספה משלו, ובזה אינו עובר משום 'לא תענה ברעך' וכו'. ואם תפיל 

  שון'. קושיא על תוספת זה לא יהיה גנאי לרא
לכן הננו להודיע שכל מה שנתבאר בס"ד בבאור המשולב ומראי מקומות ובכל מקום שהוא, הכל רק 
על דרך אפשר, והוא רק הוספה על דבריו, ולא דבריו הקדושים, ואבקש שיסלחו וימחלו הלומדים 

קצה הנכבדים במקומות שלא נתבאר הפשט האמיתי בדברי רבינו, כי מי יכול לומר שהגעתי להבנה ב
הפשט של רבינו הקדוש. ולכן הנני חוזר ומודיע שכל הדברים שנכתבים בביאור דברי רבינו הקדוש, 
הם רק בדרך אפשר ואינם דבריו הקדושים. ואבקש מהלומדים שיואילו ברוב טובם להועיל לשלוח 

  ולהודיע על הערותיהם והשגותיהם.
  המו"ל



                                     

  בס"ד
  

  אחים ולומדים יקרים ואהובים שליט"א
  

  נביע קצת מרגשות לבנו בימים נעלים אלו: 
  

א. חסדי ה' עלינו וזכינו לספר נפלא בעניני תשובה ותשובה מאהבה מאת 
מרנא ורבנא חסידא קדישא איש האלקים, בעל התולדות וזרע שמשון 

חברים, זי"ע. חודשים רבים עמדנו על המלאכה וביגיעה רבה ובדבוק 
נימא אחר נימא, חבל אחר חבל, להתקשר להשי"ת ולתורתו הקדושה 
בחבלי אהבה. ואף עניני ה'מאדך' התסדרו ברוך ה', ואנו יכולים להודיע 

זרע שמשון בעניני תשובה ולפרסם שיצא לאור הספר / הקונטרס: '
  '. קחו ומשכו לכם, ויהיו הדברים בתוך לבבנו ולבבכם.מאהבה

  
  

עוררות גדולה ביום היארצייט ו' אלול, הן בסעודות ב. שמענו על הת
מטוב הארץ ו'לחיים' על מיני מתיקה, שהוגשו בהרבה מקומות. על 
ביקוש גדול לספרים ולגליונות. על כתבות שפורסמו בעיתונים 
ובשיעורים. על דבריו של הגאון המשפיע הצדיק הרב מנשה ישראל 

 ביותר שנתפרסם לבישרא גדול הילולת היוםרייזמאן שליט"א, '
, ק"בספה שיעסוק מי על ונצורו גדולות הבטיח, אחרון בדור
, מיכאל נחמן רבי בן חיים שמשון רבינו, שמשון הזרע בעל

 מי שכל והבטיח, ל"רח בחייו מתו בניו. איטליה מחכמי
 כבר כשהרופא גם ומזוני חיי לבני יזכה ק"בספה שיעסוק
  .'ידו על נושעו ורבים, התייאש

  
  

פרנסה, וכן [בנים ו]וע הבאנו מאמרים מהפרשה העוסקים בעניני ג. השב
המאמר האחרון העוסק כיצד יתכן שכר מצוה בהאי עלמא, וזוהי דרכו 
של האי צדיקא חסידא קדישא, לעורר זכות ולהשפיע טוב על ישראל. 
ודברים נוראים כתב בפרשת עקב (אות א) שהצדיק כוחו לפסוק כאחד 

על ישראל וכך יפסקו בשמים! ונאים הדברים  השיטות כדי לעורר זכות

ְּכֶׁשָּׁשַמע ִּגְדעוֹן ֶׁשַהַּמְלָא למי שאמרם, שכך דרכו בקודש! וזה לשונו: 
 , ָאַמר לוֹ ה' ִעְּמ ִּגּבוֹר ַחִיל ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ָהָיה ַצִּדיק ְוָראּוי ְלָכ

ׁש ִלי ָּכל ָּכ ְזכּות, ִאם ֵּכן ָאַמר לוֹ ִּבְלׁשוֹן ֵּתיָמא ִּבי ֲאֹדִני ְּכלוַֹמר יֵ 



                                     

א ִיְהֶיה ִעִּמי ְלַבִּדי, ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ִעם ָּכל  ָצִרי ַעל ָּכְרָח ֶׁש
ִעָּמנּו, ֶׁשֲהֵרי ֶאָחד ֵמִעיר ְמַזֶּכה ָּכל ָהִעיר, ' ה ִיְׂשָרֵאל. ְוֶזהּו ְוֵיׁש

א ֹזאת ַּדֲאַנן ְסִביָרא ָלן  ָּכל ְמָצַאְתנּו ְוָלָּמה ְּכַדַעת ַרִּבי יוָֹחָנן ְו
ְּכַדַעת ֵריׁש ָלִקיׁש. ְוַאף ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ָצִרי לוַֹמר 

ה'' ְוכּו'.  ְנָטָׁשנּו ֶׁשּפוְֹסִקים ְּכַרִּבי יוָֹחָנן. וכו'. ְוִאם ֵּכן 'ָלָּמה ַעָּתה
ַרִּבי יוָֹחָנן ֶזה ֶׁשָּפַסְקָּת ּכְ  ְּבֹכֲח ִמָּיד ָאַמר לוֹ ַהָּקָּב"ה ֵל

א ִיְׂשָרֵאל ֶאת 'ְוהוַֹׁשְעָּת  '. וכו'. ִמַּכף ְוכּו' ֲה   ְׁשַלְחִּתי
  
  

ד. עתה בפרוס הימים הנוראים הרבו תחינה ובקשה עבור כלל ישראל 
ועבור כל התורמים והלומדים, הרבו בלימוד בספרים הקדושים כדי 

ת ידו, שיעמוד לכם הצדיק למלאך סניגור, ומי שביכלתו ירים מתנ
  ויתברך בברכות רבינו הפועלים ישועות בקרב הארץ.

  
  

ה. הבאנו בפרשת שופטים גימטריאות בענין הספר תשובה מאהבה 
  משובבות לב שהגיעו למערכת: גימטריאותולהלן עוד 

), ומרמז 936( 'היטב ודרשת') גי' אותיות 14עם  922( נחמני חיים שמשון*
שדרשותיו הם דרשות טובות ונפלאות, וצריך ללומדם ולדרשם היטב. 

  והתיבות ודרשת היטב כתובים בפרשת שופטים שאז חל היארצייט שלו.
שצריך ), 924( 'תמיד עת') גי' מילים 2עם  922( נחמני חיים שמשון*

  .[והיינו תמיד כל יום או תמיד כל שבוע] לקבוע עיתים תמידיים ללימוד
 'בעתה אחישנהגי' ' )אותיות 14ו מילים 3עם  922( נחמני חיים שמשון *

, והיינו שעל ידי הלימוד והתשובה מאהבה שעושים,  )939 (עם הכולל
  יזדרז ביאת הגאולה.

  
  

  

  והישועהבברכת התורה 

  שנזכה לשוב מאהבה 

  כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה

מכון תולדות שמשון



אאאא ו אות תבוא כי פרשת - שמשון זרע

ו אות תבוא כי פרשת

ובקללה בפרנסה והמשיך בבנים התחיל בברכות מדוע באור
להיפך


ּּברו ''אדמת ּופרי בטנ אּפרי
כח,ד) ּכ
(דברים ואחר ה), פסוק טנא(שם 
ּּברו ' ¨§¦¦§§§¦©§¨§§©©¨¨©§£

'ּומׁשארת ּ טנא ּארור ' :
להפ ּהוא ֹוהקללות ּ .'ּומׁשארת (דבריםּ ¦§©§¤§©§¨§¥¤¨©§£¦§©§¤

ּכ
כח,יז) ואחר יח), פסוק בטנ'(שם ּפרי ּארור .ב' §©©¨¨§¦¦§§

הּסדר. 
הּפ ּלמה ¤¥©¥¦¨¨¤¨§וקׁשה,

ּדנדה ּ ג' ּדבפרק ּהראוי, ּכּסדר ּכתיב ּּבקללה ּבין ּבּברכה ּדבין ֹלומר, (לא,ב)ויׁש §¥©§¥©§¨¨¥©§¨¨§¦©¥¤¨¨¦§¤¤§¦¨

ּכר זה - 'זכר' ֹּבידו, ֹככרו ּ ּ ּבא ֹלעולם, זכר ּבא (-מזונות)אמרינן
ּנקיהג - 'נקבה' , ¨§¦©¨¨¨¨¨¨¦¨§¨¨¨¤¨§¥¨§¦¨

ּלה יהבי "א ֹמזוני, ּדאמרה עד עניןדּבאה, ּהוא ּוהכל מהרׁש"א, ּופרׁש . ¨¨©§¨§¨§¥§¨¥¨¥¥©©§¨§©Ÿ¦§©

ּמזל ּלה אין ּונקבה ֹלטוב, ּבין לרע ּבין ֹמזלו ּ ּדהינו ּ ֹּבידו ֹככרו ּ ּ ּדהא ּהמזל, ּ ©©¨§¨¦¨§¨§©§©¨¥§©¥§§¥¨¥¨©¨

ֹובסוף ּ עכ"ל. ּוכו', ּובעלה ּ אביה ּּבמזל ּתלוי ּ ּׁשמזלה ּ ּ ּמזל, ּב"א ּבאה ּונקיה ּ§¦¨¨¨§©¨¤©¨¨¨§©©¨¦¨©£¨§§

ּקדוׁשין ֹנקבות(פב,ב)ּ ׁשּבניו למי ֹלו ֹואוי זכרים ׁשּבניו מי אׁשרי .וּוכו'האמרינן, ¦¦¨§¦©©§¥¦¤¨¨§¨¦§§¦¤¨¨§¥§

זכרים ּבנים ּׁשיהיו ּ ּהוא ּדהענין ֹּבּברכות, זה ּהכתובזּולפי ּ ּהקדים הכי ּמ%ום §¦¤©§¨§¨¦§¨¤¦§¨¦§¨¦¦¨¥¦§¦©¨


ּּברו ' יהיה ואז לאביהם ֹטוב ּמזל ּויביאו זכרים ּׁשיהיו ּ - 'בטנ ּפרי 
ּּברו '¨§¦¦§§¤¦§§¨¦§¨¦©¨©£¦¤§¨¦§¤¨

'טנא ּארור ' ּוזהו רע ּמזל לאב ּׁשיהיה 
להפ ּכתב ֹּבקללות ּ אבל ּוכו'. '£§©¨¤§©¨©¨¨¤§¦¤¤¥§©¨¨§©¨£§£§©טנא

ֹנקבות ּיהיו ׁשּבניו לפי רע ּהמזל ּ זה ֹּבו ּיתקים ֹולעולם ּ ֹתלויותחּוכו', ּ ּ ותהיינה , §§¨¦§©¥¤©©¨©§¦¤¨¨¦§§¥§¦§¤¨§

ּוכו' 'בטנ ּפרי ּארור ' ּוזהו ֹׁשּלו, רע ּּבמזל .טּ ©©¨©¤§¤¨§¦¦§§§

ק"גאי ּדף י"ב ּפרק ֹּבכתּבות ּדאמרינן אחר 
ּבדר ׁשאמרה(ע"א)ּנמי אלמנה , ¦©¦§¤¤©¥§¨§¦©¦§ª¤¤©©§¨¨¤¨§¨

אפׁשי אּבא(-אפשר)אי מּבית ּאצלנויּלזוז ּאת אם ּלה ֹלומר ֹהיורׁשים ּ ֹיכולים , ¦¤§¦¨¦¥©¨§¦©§¦©¨¦©§¤§¥


לי ּבּגמרא:(-לך)יׁש 
ּופרי ֹמזונות. ֹ 
לי אין ּאצלנו ּאת אין אם ֹמזונות, ֹ ¥¦§¦¥©§¤§¥¥¦§¨¥©§¨¨

רׁש"י, ּופרׁש מרּבה. הּבית ּּברכת ּהונא, רב אמר התם, יתבה ּכי ּלה ּוליתבו §¥§¨¦¨§¨¨¨¨©©¨¦§©©©¦§ª¨¥¥©¦

עדיף ּדרּבים עכ"ל.יאּמזלא , ©¨¨§©¦¨¦

ּׁשכׁשהם ּפי על אף ּדהינו ּ ּברכה, ֹיותר יׁש ּבּבית מרּבים ּכׁשהם ּכן ¥¤§¤¦©©§©§¨¨§¥¥¦©©¦ª§¥¤§¥¦§ואם

ופרנסה ברכה מביא זכר א.

מזל אין ולנקבה

פרנסה נמשך הבנים ידי על

יש מרובים הבית כשבני ב.

ברכה יותר

יגדל בבית רבים כשיהיו

הפרנסה

והוספות ביאורים
xbWא. LYnda ixtE Lznc` ixtE Lpha ixR KExA :miweqtd oeyl¨§¦¦§§§¦©§¨§§¦§¤§¤§©

.Lp`v zFxYWre Litl £̀¨¤§©§§Ÿ¤

zxYWreב. Litl` xbW Lznc` ixtE Lpha ixR xEx` :weqtd oeyl¨§¦¦§§§¦©§¨¤§©£¨¤§©§§Ÿ
.Lp`vŸ¤

mdlג. dxkie' (bk,e 'a mikln) aizkc (a ,`l) dcp :`xnbd jynd
'EYWIe Elk`Ie dlFcb dxM mdl dxkIe' weqtd oeyle .'dlecb dxik©¦§¤¨¤¥¨§¨©Ÿ§©¦§

.'eke

iwpד. ipelt `vi (`n sc w"a) enk dxqg - diwp :i"yx yxit
aewpzyk - dawp .lltzdl zrceiy - ipefn dxn`c cr .eiqkpn

.opiyxc ikd inp dawpe dpz`e jxky yxtze

`ixyה. ly mrhd epiidc ,eicgi zekexk zexnbd ipy ,epiax itl
ok oi`y dn ,aeh lfn el didi mzekfay meyn ,mixkf eipay in

.lfn odl oi`y zeawp eipay in

eke'.ו. ezpeek oaen oi`

aeh.ז. lfn el didiy ick

odlח. oi`y meyn rxl `le aehl `l ,lfna iepiy oi` zeawpae
.rx lfnd zekiynny odlv` jiiy `le ,lfn

didiy,ט. dqpxtd rtye aeh lfnd lr jxal weqtd zpeeky epiid
mdy mipad z` jk xg`e lfnd z` mcew azk zekxaa okl
jiiy oi` zellwa ok oi`y dn .aeh lfnd z` mikiynne mitiqen
iptn ,rx lfnd z` zekiynny xnel seqa zeawpd z` aezkl
meyn jynii df jke rx lfn didiy mcew azk okl .lfn odl oi`y

.zeawp wx el didiy

epiid ,jpha ixt xex` ly dllwd epiax itl mewn lkny oiivl yie
.eheytk `le zeawp eidiy

zzlי. miaiig mdy xnel minezid milekie ,dpnl`d a` epiid
.xhtpd dlra ziaa `idyk `wec ,zepefn dl

idyk`יא. zepefn dl mipzep oi` recn ,zl`ey `xnbd :xe`a
,miax miyp` ea yiy ziay meyn ,`xnbd zvxzne .dia` ziaa
dxyz minezid ziaa didz dpnl`dyk okle ,dkxad ea dxey

.dkxad
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ולכן ֹּגדולה. ֹיותר ּברכה יׁש מרּבים ּכׁשהם הכי ּאפּלו ּברכה, יׁש ּנמי ¥¨§¨§¥¨¨§¥¦ª§¥¤§¥¨¦£¨¨§¥¦©¦¨ּמועטים

ֹּגדולה ֹיותר ּתהיה מרּבים ּבית ּבני ּׁשכׁשיהיו ּ ּ 'בטנ ּפרי 
ּּברו ' ּהקדים ֹּבּברכות ©§¨¦§¦¨§¦¦§§¤§¤¦§§¥©¦§ª¦¦§¤¥§¨

.טנא 
ּּברו 
ּכ אחר אמר וׁשּפיר £§©¨¨©©©¨¦©§¨¨§©הּברכה,

היה ,'טנא ּארור ' 
ּכ ואחר 'בטנ ּפרי ּארור ' ּמקדים היה אם ּובקללה, ּ©§¨¨¦¨¨©§¦¨§¦¦§§§©©¨¨©§£¨¨

ׁשּנת ּהרּבוי אּלא יתמעט ׁש'א ּׁשמתומׁשמע ּ ועכׁשו הּבנים, רב מחמת רּבה ©§©¤¦§©¥¤¨¨¦¤¦§©¤¥£©Ÿ©¨¦§©§¨¤¥

הכי ּומ%ום ּ ֹהתוספת. ּ אּלא נתמעט "א אבל הּברכה, אף נתמעטה ּונתמעטו §¦§©£¦§©£¨©©§¨¨£¨¦§©¥¤¨©¤¤¦¨¥

ּתהיה "א מרּבים ּבית ּבני ּׁשיהיו ּ ּׁשאפּלו ֹלומר ּכדי 'טנא ּארור ' ּהקדים ¦§¦¨©§£§¥©¤£¦¤¦§§¥©¦§ª¦¦§¤

ּוכו', 'בטנ ּפרי ּארור ' 
ּכ אחר ּׁשכתוב ּ ֹכמו ּ ּׁשיתמעטו, ּ ּׁשכן ּומכל ּ §§§¦¦§¨¨©©¨¤§£©§¦¤¥¤¨¦¨¨§©הּברכה,

ֹהמזונות. ֹ ּ ֹיותר ּיתמעטו §©¥£©§¦¨¤ׁשאז

���

שאין מה על נוספת קללה

בבית רבים
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ז אות תבוא כי פרשת

וכו' בבואך אתה 'ברוך הפסוקים בין בקשר פליאה המדרש באור
ובואך' צאתך ישמר ל'ה' בצאתך',

כח,ו)מדרׁש דברים פסוק על ז,ה ׁשּל,(דב"ר ּבפרקמטיא - 'ּבבא ּאתה 
ּּברו ' : ¦§¨¨©¨§Ÿ¤¦§©§©§¨¤§

'ה' ּמפרׁשה ודוד ,ׁשּל ּבפרקמטיא - 'ּבצאת ּאתה 
ּוברו ּ '¨©¨§¥¤¦§©§©§¨¤§§¨¦§¨§¨

ֹעולם' ֹועוד ּמעתה ֹובוא ּ צאת קכא,ח)יׁשמר עכ"ל.(תהלים , ¦§¨¥§¤¥©¨§¨

ֹּבו ּנׁשתּברו ּ ּקלמוסים ּוכמה ּתמוה, ּ ּ .אּוהוא §¨©§©¨ª§¦¦§©§

,ּבבא ּאתה 
ּּברו ׁשּפרׁש ּהּפרוׁש על קׁשיא ׁשהרּגיׁש ׁשּלפי ֹלומר, ¤ª§¨©©¥¤¥¥¨©¨§Ÿ¦§¦¤¦§¤©¨§¤§ואפׁשר

ׁשם איתא ּדבמדרׁש ּ ּמפרׁשה. ודוד אמר: ז,ה)לכן ּּפסוק(דב"ר על אחר ּּפרוׁש ¨¥¨©§¨¦§¨§¨§©¦§¨¦¨¨¥©¥©¨

מן ּביציאת - 'ּבצאת ּאתה 
ּוברו ּ ' ֹלעולם ּבביאת - 'ּבבא ּאתה 
ּּברו ' ¦§¨¦¦¤¥§¨©¨¨¨§¨¦§¤Ÿ§¨©¨¤זה,

ֹלעולם ּבא ׁשאדם ֹכמו ּ ,לצאת ֹּבוא ּׁשהקדים יפה ֹעולה זה ּופרוׁש ּ ֹהעולם. ¨¨¥¤¤¨¤¤¦§¦£§¥§§¤¨¨¨¨¨

ֹצאתו. ¥¤Ÿקדם

ּהיציאה ּלהקדים ֹלו ׁשהיה קׁשה, ,ׁשּל ּבפרקמטיא %ּפרׁש למה ¨¦§©¦§©§¨¨¤¤¨§¤¨§©§©§¦¥¥¤©§¨§̈אמנם

ֹּפורׁשות ֹ ּּבתחּלה ֹפינות והּס ּלמכר, ֹּבואו ֹ קדם ֹלקנות יצא ׁשהאדם ֹכמו ּ §¨¦§©¦§©§Ÿ¤¦§Ÿ§¦¨¨¨¨¨¤§¨¦©לּביאה


ּכ ּהמדרׁשואחר ׁשאמר ֹכמו ּ ֹחוזרות ז,ד)ֹ ּּפסוק(קה"ר ז,א)על ּהמות(קהלת ֹויום ' §©©¨§§¤¨©©¦§¨©¨§©¨¤

ֹהולדו' ּ ֹמיום הייתיבּ ולכן ּבא, 
ּכ ואחר ֹמּביתו ֹיוצא ּמתחּלה האדם וכן , ¦¦¨§§¥¨¨¨¦§¦¨¥¦¥§©©¨¨§¨¥¨¦¦

ֹנכון. ֹאינו ׁשּל ּפרקמטיא ׁשל ּהזה ּׁשהּפרוׁש ¨¥§¤¨§©§©§¤¤©¥©¤¥ֹאומר

לביאה יציאה ּׁשהקדים - ּמפרׁשה ודוד אמר ּהּפסוקגלכן ׁשאף ּכרחין ועל , ¨¥¨©§¨¦§¨§¨¤¦§¦§¦¨§¦¨§©¨§¦¤©©¨

ֹּבאוריתא(-בתורה)ּהזה רמיזא ּד"א ּּבכתובים ּ מידי ּליכא ּדהא ,
ּבכ דמיירי
(תענית ©¤©§¥§¨§¨¥¨¦¦©§¦§§¦¨§©§¨

ּבכאןט,א) ׁשהרי יציאה(-בתהלים), ּׁשהקדים ֹהואיל ֹלעולם ֹּביאתו לפרׁש אפׁשר אי ¤£¥§¨¦¤§¨§¨¥¦¨¨¨¦¤¦§¦§¦¨

ׁשּל ּבפרקמטיא ֹלומר 
צרי ּכרחין ועל .הלביאה, §¦¨§©¨§¦¨¦©¦§©§©§¨¤§

ֹיוצא ולפעמים ֹלקנות ֹיוצא אדם ׁשּלפעמים ּמ%ום ּהינו ּהכתובים ּ ּוׁשּנוי §¦©§¦©§¦¤¦§¨¦¨¨¥¦§§¦§¨¦¥

ּבפרקמטיא ּבצאת ּאתה 
ּּברו ּכׁשתתקים ּ ּ 
ּכ ּהוא ּהכתוב ּ ּומׁשמעות ּ ּלמכר, ¦§Ÿ©§¨©¨¨§¤¦§©¥¨©¨§¥¤¦§©§©§¨

ּביציאת הּברכה ל ּׁשתהיה ּבביאת,וׁשּל אף ל ּׁשתהיה מבטח ּתהיה , ¤§¤¦§¤§©§¨¨¦¦¨§¦§¤ª§¨¤¦§¤§©§¦¨§

הּברכה עם אחרת ּפרקמטיא לבית ּובאה חזרה ּכבר ּכאּלו .זּ §¦§¨¨§¨¨¨§¥§§©§©§¨©¤¤¦©§¨¨

מן ּהמתּבקׁשת ּ ּהתכלית היא ֹׁשזו ּ ,ּבבא ּאתה 
ּּברו ּהקדים הכי ּומ%ום ּ¦¨¥¦§¦¨©¨§Ÿ¤¤¦©©§¦©¦§©¤¤¦

שאם המדרש: קושית

היה סחורה על מדובר

היציאה להקדים

על מדבר שדוד ממה

התורה שגם מוכרח סחורה

בסחורה מדבר

למכור, היציאה על מדובר

לו שמובטח היא והברכה

מבורך שיבוא

והוספות ביאורים
-א. `ihnwxta :azk e"fxdn yexitae .l"cxd iyecig oiir

xnel el dide ,dxegql jz`vae dxegqa xirl j`eaa eheytk
cecy ,dyxtn cece xn`y edfe ,d`iad jk xg`e d`ivid dligz
.l"pd zeyxcd lr zexedl `a dxeza wx ,d`ial d`ivid micwd

rceiב. ipi`e enya aiag mc` xn` qgpt iax :yxcnd x`an
mein zend meie aeh onyn my aeh yxte dnly `a ,odn dfi`a
mc` clep ,miigl el oipen zn ,dzinl el oipen mc` clep ,ecled
oigny oi`e mc` clep `l` ,ok epi`e .oikea lkd zn ,oigny lkd
ryx m`e wicv m` ,cenri miyrne wxt dfi`a oircei oi`y ,el
`vie aeh mya xhtpy genyl oikixv md zne ,rx m`e aeh m`
zg` ,lecbd mil zeyxet zepitq ipyl lyn .melya mlerd on
lkd onld on z`veid ,onll zqpkp zg`e [lnp-] onld on z`vei
mdl xn` cg` gwt my did .dl egny `l onll zqpkpde ,oigny
oikixv `l onld on d`vei dzidy ef d`ex ip` mixacd selig

zbeecfn mini dnk zcner wxt dfi`a oircei oi`y dnr genyl
genyl oikixv lkd onll zqpkpye ,zebeecfn od oilerlr dnk dl

,melyl dqpkpy

j`eae.ג. jz`v xnyi 'd :weqtd oeylk

fnexnד. `ly miaezke mi`iapa aezkd xac oi` ixdy :xe`a
.dxeza

oaenה. dzre .xgqn - `ihnwxt lr xaecn dxeza weqtd oke
,eplv` weqtd oaen `l j` ,jz`v mcew jiyy ,mildza weqtd
iepye' weqtd xiaqn epiax okle jz`v iptl j`ea jiiy ji`

.'eke 'miaezkd

xeknl.ו. dxegq jl yiy epiidc

jlז. didiy geha didz jz`va xaky ,eply weqta yecigd dfe
.oldlcke ,j`eaa geex
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ֹּבביתו הּברכה ּׁשתתקים ּ ּהכתובחהּברכה ּ %אמר מה 
ּדר על סה,טז), 'אׁשר(ישעיה ©§¨¨¤¦§©¥©§¨¨§¥©¤¤©¤¨©©¨£¤

אמן' ּבא"הי 
יתּבר ּבארץ 
וטּהמתּבר אמן' 'ּבא"הי ּמהו ּדקׁשה, איתא, ©¦§¨¥¨¨¤¦§¨¥¥¥¨¥§¨¤©¥¥¨¥§¦¨

א,יג)ּּבמדרׁש ּּפסוק(דב"ר כג,יט)על ּברעה(במדבר אבל ֹּבטובה, - ּויכזב' אל איׁש '"א ©¦§¨©¨¦¥¦©¥§¨£¨§¨¨

יעׂשה' ו"א אמר ּההוא .י' ©¨©§©£¤

ּתמיד ּׁשיהיה אמן', ּבא"הי 
יתּבר ּבארץ 
ּהמתּבר 'אׁשר ּהכתוב ּ אמר ¦¨¤§¦¤¥¨¥¥¥¨§¦¤¨¨¥¨§¦©¤£¨©©¨¥¨§ולכן

ֹאחור ֹדברו ּ ּיׁשוב ו"א קץ ּבלי עד הּברכהיאנאמן ּכׁשהתחילה ּכאן ואף . ¤¡¨©§¦¥§¨§¨¨§©¨§¤¦§¦¨©§¨¨

ֹלביתו.יבּּביציאה ּובאה חזרה ּכבר ּכאּלו ּ מבטח ויהיה ֹאחור, ֹדברו ּ ּיׁשוב "א ©§¦¨¨§¨¨§¦§¤ª§¨§¦§¨¨§¨¨¨§¥ ´
ֹלעולםֹועוד ּביאת ׁשל ּהדרׁשא מאייגעל וה"א ֹזו, ּברכה ענין ּדמה קׁשה, . §©©§¨¨¤¦¨§¨¨¨¤§¨¦§©§¨¨©£©

אין ֹלעולם ֹובביאתו ּ ּיזכו, ּ אם ּדוקא הם ּאּלו ֹדברכות ּ ֹועוד הוה. ¥¨¨¨¦§§¦¦¨§©¥¥¨§¦§¨£¨£©ּדהוה


ּדר על לתרץ ואין ּזכות. ּׁשום א,ה)ֹלו ּהקדׁשתי'(ירמיה ּ מרחם ּתצא ,יד'בטרם §§¥§¨¥©¤¤§¤¤¥¥¥¤¤¦§©§¦

ּׁשיזכו. ּ ּ ּתנאי על ּנאמרו ֹהּברכות ּאּלו §¦¤©§©§¤¤¨§©¥¥£¤ׁשהרי

ֹדביבמות ּ ֹלומר, מׁשלימים(מט,ב-נ,א)ויׁש אם וחכמים עקיבא רּבי ּאפליגו §¥©§¦¨©§¦©¦£¦¨©£¨¦¦©§¦¦

ֹּפוחתין עלמא ּלכוּלי זכה ׁש'א למי אבל ֹמוסיפים, ֹאו ּׁשזכה למי .טוה%נים ©¨¦§¦¤¨¨¦¦£¨§¦¤¨¨§¥¨§¨£¦

ֹהתוספות ֹ ּ ׁשם משלו)ּוכתבו לרּבי(ד"ה ּאפּלו אדם, ּלׁשום ּנגזרו ּׁשכבר ׁשה%נים §¨§¨©§¤©¨¦¤§¨¦§§§¨¨£¦§©¦

ׁשם ּועין ּׁשזכה, למי ֹמוסיפים .טזעקיבא £¦¨¦¦§¦¤¨¨§©¥¨

ּּבמזל ֹנולד ׁשאם ֹלעולם, ּבביאת - 'ּבבא ּאתה 
ּּברו ' קאמר הכי ּומ%ום ּ¦¨¥¨¨©¨©¨§Ÿ¤§¦¨§¨¨¤¦©§©¨

ֹנולד "א אם ואף ּתזכה. ּ אם ל ּויׁשלימו ּׁשיתקים ּ ּּבודאי ימים ּאריכות ©¦©§¤§¦¦§¦§©§¥©§¦¤©©§¦¨¦£¤ׁשל

ּולמר ּליה ּכדאית למר ה%נים, ל ּׁשיוסיפו ֹ ּ - 'ּבצאת 
ּּברו ' ּתהיה זה, ּּבמזל §©¨¤¦§¤¨§¥¤¤¦§©¨¦§©¦§¦¥§©

ּליה .יזּכדאית ¦§¦¥

- בבואך אתה ברוך באור

לעולם ביאתך

שישלימו - ביאתך

שנגזר, ימים האריכות

נגזר, לא אף - ביציאתך

יוסיפו.

והוספות ביאורים
gehaח. didiy ,j`ea - jz`v iptl xn`p df oipr yibcdl

.jxaziy

jkט. lk ,xnel epevx - ux`a jxaznd xy` :zecevnd yexit
lka miyp` ita lldznde jxaznd lky xy` cr mny lcbi
eilr xnel lldzi z`fa m` ik xac meya lldzi `l ux`d
zeny lcbl `idd dghadd xnye oni`y zn` midl`a wacpy
oin`dy lr ea epin`i mlek ik - on` idl`a rayi .ea miwacd

.(hi lirl) ze`av 'dl zeraype y"nke ea erayi okle ezghad

`lי. yi` `l' xn` mrla la` :(onxail 'ecdn) yxcnd oeyl
`iadl 'xn` m` ,daeha ,(hi,bk xacna) 'mgpzie mc` oae afkie
dpzepe ux`l l`xyi z` qipkn `edy xn` ,miiwn `ed daeh
edn .ea xfeg drx `iadl xne` `edyk la` .mdl dpzpe ,mdl
ipnn sxd' ,dyrn eze` l`xyi eyry drya dynl xne`
on ea xfg `l` ,ok mdl dyr `l ,'ebe (ci,h mixac) 'mciny`e
ied ,miiwzn eixac daeha .'drxd lr 'd mgpie' xn`py ,drxd
diryi) 'mlerl mewi epidl` xace' xne` `ed oke ,'ebe ''d mlerl'

.(g,n

aEWiיא. `l iRn `vi xW` ixac didi oM' (`i,dp diryi) weqta¥¦§¤§¨¦£¤¥¥¦¦Ÿ¨

.'eiYglW xW` gilvde iYvtg xW` z` dUr m` iM mwix il ¥̀©¥¨¦¦¨¨¤£¤¨©§¦§¦§¦©£¤§©§¦
'd `ed dz` on`p' :`ed gqepd zay ly dxhtdd zekxaae
mwix aeyi `l xeg` jixacn cg` xace jxac mipn`pe epidl`

.'dz` on`p jln l` ik

xeknl.יב. `ihnwxt el yiy meyn

Lz`iaAיג. - 'L`aA dY` KExA' :l"fg zyxc lirl `iad epiaxy¨©¨§Ÿ¤§¦¨§
.mlFrd on Lz`iviA - 'Lz`vA dY` KExaE' mlFrl̈¨¨©¨§¥¤¦¦¨§¦¨¨

ekfy.יד. aiygn d"awd ,ekfy iptl cery epiid

zexec,טו. ipy el` '`ln` jini xtqn z`' `ipzc :`xnbd ixac
minkge ;`aiwr 'x ixac ,el oizget dkf `l ,el oinilyn dkf

.el oizget dkf `l ,el mitiqen dkf ,mixne`

itlטז. ztqez dil ixwe - el etiqed elyn :zetqezd ixac el`
sc) dbibgc `nw wxta xn`c `de .oer ici lr zegtl xfbpy dn
xarnc opaxn `axev opifg ik `iyp `lcbn `zzi` iab (mye a,c
oi`c ,`aiwr iaxl elit` `gipc i"x xne` ,dil oitiqen dilin`

.mc` meyl exfbpy oeik ,ztqez df

iptlיז. xhtpy in ly mipyn `wec mitiqen `aiwr iaxl epiid
.mipy mzq mitiqen opaxle ,epnf

���
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ח אות תבוא כי פרשת

שבכיס פרוטה שיתברך הגמרא ופשט לך' ה' 'יפתח באור

ּיפתח '
ּולבר ֹּבעתו ּ ארצ מטר לתת ה%מים את ֹהטוב ּ ֹאוצרו ֹ את ל ה' ¦§©§¤¨©¤©¨©¦¨¥§©©§§§¦§¨¥

'יד מעׂשה ּכל כח,יב)את ּובּגמרא(דברים ּּבמדרׁש ז"ל ּואמרו (תענית, ¥¨©£¥¨¤§¨§©©¦§¨©§¨¨

ֹּבו.ח,ב) מתּברכת ּׁשּבכיס ּּפרוטה ּׁשאפּלו ּוכו', '
'ּולבר ¤¤¨§¦¦©¤¨§¦£¤§¥¨§©מאי

ּׁשּבכיס ּּפרוטה עם ארצ מטר וענין ּקׁשר מה ּׁשּפרׁשואקׁשה, ֹכמו ּ אם . ¨¤©¤¤§¦§¨§©©§§¦§¨¤©¦¦§¤¥§

על הּברכה ֹתבוא ּ ּובזה ֹּבזול ּהתבואה ּ ּתהיה ֹּבעתו ּ מטר ּיתן ׁשאם ּהמפרׁשים ©§¨§¦¤¦¦¥¨¨§¦¦§¤©§¨§§¤¨©§¨¨©

ּׁשּבכיס ֹּברכותבּהּפרוטה ּׁשתי הם ּכאּלו ּ ׁשּנראה ּמיּניה קרא ֹדלׁשתוק ּ ּ קׁשה, , ©§¨¤©¦¨¤§¦§§¨¦¥¤¦§¤§¦¥§¥§¨

אחת. אּלא ּואינה §¥¨¤¨©©

ה' ּפרק ּבבתרא ּדאמרינן ּבמאי ׁשּפיר (צא,ב)ּויובן
אמרג חּנה ּבר ּבר רּבה אמר , §©©¦§©§¨§¦©§©§¨¤¤¨©©¨©©©¨¨©

ּאפּלו ּביקר ֹמעות אבל ּביקר, ֹופרות ּ ֹּבזול ֹמעות אּלא ּׁשנו "א ֹיוחנן, ¦£¤Ÿ¤£¨¨§Ÿ§¥§¨¨¤¨¨¨¦©רּבי

אף ּכן ואם ּכאן. עד לארץ, ּלחוץ מהארץ ֹיוצאין ּבסלע סאין ארּבע ּעמדו ¨§©§©§¦§¤©§¦¥¨¨¤§¨¨¤©¨§¦¥©

ֹּבזול ּתהיה ּוהתבואה ּ ֹּבעתו ּ ּהמטר ֹנותן היה ּהקּב"ה ּברכהאם ּאינה ֹזו , ¦©¨¨¨¨¥©¨¨§¦§©§¨¦§¤§¥¨§¨¨

ֹיוחנן רּבי ואמר ּביקר, ּיהיו ֹׁשהמעות ּ ׁשאפׁשר ֹהוו(שם)ּּגמורה, ּכד נהירנא §¨¤¤§¨¤©¨¦§§Ÿ¤§¨©©¦¨¨§¦§¨©£

איסר ּמדלית ּבטבריא ּכפן נפיחי נפיׁשי ֹוהוו ּבסלע סאין ארּבע .דקיימין ¨§¦©§©§¦§¤©©£§¦¥§¦¥¨¨¦§¤§¨¦§¥¦¨

ּׁשּבכיס, ּהּפרוטה ּהינו 'יד מעׂשה כל את 
'ּולבר קאמר הכי ּומ%ום ּ¦¨¥¨¨©§¨¥¥Ÿ©£¥¨¤©§©§¨¤©¦

ֹּבזול. ּיהיו ֹׁשהמעות ּ ¤©¨¦§§

וגם בזול תהיה התבואה גם

לקנות כדי מעות יהיה

והוספות ביאורים
miciא. dyrn elit` - qikay dhext :`xnbd lr i"yx d`x

.oikxazn minybl mikixv opi`y

dhextcב. ,xnel yi cere :(dhext d"c) ,`xnbd lr `"yxdn d`x
oi`e lefa zexite d`eazdy ,minybd ici lr mikxazn qikay
dhextd `vnpe ,xweid onfa enk qikay dhextn xqgl jixv

.lefd onfa dzr el zaxzn qikay

eidג. xecd ilecb ,oeilke oelgn ,jlnil` :(`,`v) `xnba `aen
iptn [a`en ux`a ezny-] eyprp dn iptne ,eid xecd iqpxte
`xnbd jyndae .[arxd zepya-] ux`l dvegl ux`n e`viy
oi`y-] epy `l :opgei iax xn` dpg xa xa dax xn` :(a cenra)

zexite lefa zern `l` [arxd zepya ux`l uegl ux`dn z`vl
,oi`vei rlqa oi`q rax` ecnr elit` ,xweia zern la` ,xweia

.'eke `pxidp opgei 'x xn`c

elkieד. lefa dzid d`eazdy xkef ip` xn` opgei iax :xe`a
mewn lkne ,[lecb jxr lra rahn-] rlqa mi`q rax` zepwl
lra rahn -] xqi` did `ly meyn ,dixaha arxa miznd eax

.d`eaz ea zepwl [ohw jxr

okziy meyn ,ic epi` ,lefa d`eaz yi m` s`y ,o`kn dlerd
.sqk didi `ly

���
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ט אות תבוא כי פרשת

הפסוק בלשון דיוקים באור

ֹׁשור '
ל ּיׁשוב ו"א מּלפני ּּגזול חמר ּממּנו ּ תאכל ו"א לעיני ּטבוח §¨©§¥¤§Ÿ©¦¤£Ÿ§¨¦§¨¤§¨¨

ֹמוׁשיע', ל ואין לאיבי ֹנתנות כח,לא)צאנ .(דברים Ÿ§§ª§Ÿ§¤§¥§¦©

'ואין ּובצאן ּ ,'
ל ּיׁשוב 'ו"א ֹובחמור ּ ּממּנו', ּ תאכל 'ו"א אמר ֹׁשּב%ור ּהטעם ©©©¤©¨©§Ÿ©¦¤©£§¨¨©Ÿ§¥

ֹמוׁשיע'. ©¦§ל

רּבים. ֹלׁשון ֹנתנות' ' 
ּכ ואחר יחיד, ֹלׁשון ''צאנ אמר ּלמה ֹועוד, §¨¨¨©Ÿ§§¨¦§©©¨§ª§©¦

ז' ּבפרק ּדאמרינן ֹלומר, ּדקמאאיׁש הּבעלים(עט,א)ּ ּּברׁשות וטבח ּגנב ּדאם , ¥©§¨§¦©§¤¤§©¨§¦¨©§¨©¦§©§¨¦

וחמשה)ּּפטור ארבעה ּמרׁשותם(-מתשלומי ּהוציאו ֹ ׁש'א ּכל ּטבוחב, ֹׁשור ' אמר: ולכן . ¨¨¤¦¥§¨§¨¥¨©§¨©

ׁש'א ּממּנו, ּ ּבא ׁשהיה הרוח ּהינו ּממּנו', ּ תאכל 'ו"א ,ּּברׁשות - '¤¤¦¨¨¨¤©¤¨§©¤¦©Ÿ§§§¦¤¥§לעיני

ּּברׁשות ּדטבחוהו ּ ּ ּמ%ום וחמ%ה ארּבעה ׁשל ֹהּפרעון מהם לתּבע ּתוכל ּ©¦§Ÿ©¥¤©¥¨¤©§¨¨©£¦¨¦¦§¨¦§§

הם ּופטורים .גּ §¦¥

לן ּדקיימא :'
ל ּיׁשוב ו"א מּלפני ּּגזול צד,ב)'חמר ּׁשהחזירו,(ב"ק הּגזלנים , £Ÿ§¨¦§¨¤§¨¨§¨§¨¨©©§¨¦¤¤§¦

ּהימּנו ֹנוחה חכמים ּרוח אין מהם אףדּהמקּבל - '
ל ּיׁשוב 'ו"א הכי ּומ%ום ּ . ©§©¥¥¤¥©£¨¦¨¥¤¦¨¥§¨¨©

ּתׁשובה ּ יעׂשה .האם ¦©£¤§¨

ּדקמא ּ ּבתרא ּבפרק ּדתנן ֹמוׁשיע': ל ואין לאיבי ֹנתנות מ"ב)'צאנ ּּגזלו(פ"י , Ÿ§§ª§Ÿ§¤§¥§¦©¦§©§¤¤©§¨§©¨¨§

ּוכו' אחרת ּכסות ּ ֹלו ּונתנו ֹכסותו ּ ּ את ּדבלסטיםולסטים ׁשם, הרע"ב ּופרׁש , ¦§¦¤§§¨§§©¤¤§¥¥¨¨¦§¦§¦

ּדין ׁשּבית ֹדהואיל ּ ּמייאׁש, "א ֹּגויים לסטים אבל נתיאׁש, מּסתמא ¦¥¤¦§©©¦¦¦§¦¨£¥¨§¦¨¨§¦¦¥§§¦יׂשראלים

וכאן וטל, ראיה הבא עדים, הבא אמרי יׂשראל, ּּבודאישׁשל עדים ֹלו אין ¤¦§¨¥¨§¥¨¥¥¦¨¥§¨¨§Ÿ§¨¥¥¦§©©

ּדעת ּּבאמדן ּדנין ֹׁשהּגויים ֹדהואיל ּ ּמייאׁש "א ֹּגויים לסטים אבל ©©©§¨§¦¨¦©¤¦§©©¦¦¦§¦¨£¥¨§¦נתיאׁש;

ּמייאׁש. "א מּסתמא הכי ּמ%ום עדים ©©¦¨¨§¦¥¨¦¦¥§ּב"א

'לאיבי ֹנתנות 'צאנ ּהכתוב ּ אמר ּבידזוכאן ּׁשתהיינה ּפי על אף ֹכלומר ּ , §¨¨©©¨Ÿ§§ª§Ÿ§¤§©©©¦¤¦§¤¨§©

ֹמוׁשיע'. ל 'ואין ּוזהו ּּבדינים, מהם ֹלהוציא ּתוכל ּ "א ֹהּגויים ©¦©§¦¥¤§©¨¦§¤§¥§¦©

רּבים ֹלׁשון ֹנתנות' ' ֹּבבורחואמר ֹונופלת נמׁשכת ֹהראׁשונה ּׁשכׁשהעז לפי . §¨©§ª§©¦§¦¤§¤¨¥¨¦¨¦§¤¤§¤¤§

אחריה העדר ּכל ֹונופל 
נמׁש ֹוכיוצא, ּקמאטּ ּדבבא ב' ּבפרק ּכדאמרינן (נב,א), §©¥¦§¨§¥¨¨¥¤©£¤¨¦§¨§¦©§¤¤§¨¨©¨

ענא על רעיא רגיז .יאּוכו'יּכד ©¨¥©£¨©¨¨§

שלא ברשותך, - 'לעיניך'

וחמשה ארבעה ישלם

הקרן אף - ישוב' 'ולא

אף - מושיע' לך 'ואין

הגוי בידי שנתונים

העדר שכל - רבים לשון

הראשונה העזר אחרי נופל

והוספות ביאורים
g"t.א. oey`x qetca

xeht.ב. ,milrad zeyxa zne `veie ekyen did :dpynd oeyl

jzeyxl.ג. epiid - jipirl hwp okl

lreta.ד. apby daipbd z` apbdn milawn `ly epiid

daeyz.ה. oeyl - aeyi hwp okl

elfbו. ,xg` xeng el epzpe exeng z` oiqken elhp :dpynd oeyl
iptn ,ely el` ixd ,zxg` zeqk el epzpe ezeqk z` mihql

.odn oiy`izn milrady

ciqtnז. xeya epiid ,'ef s` ef `l'a weqtd x`an epiaxc okzii
o`vae ,oxwd mb ciqtn xenga ,dynge drax` inelyz wx

it lr x`ean weqtd lky ze`xl oiprn] .xcrd lk z` ciqtn
.[`nw `aa zkqna mipic rax`

cigi.ח. oeyl - 'jp`v'a gzty s`

miiebט. icia e` xeal ltpy cigid 'jp`v' ici lry ,ahid x`eane
.o`vd lk - 'zepezp' xcrd eayy

frdי. ipir z` xeerne `nqn `ed ,ep`v lr fbex drexdyk :xe`a
.dixg` miltep mlek zltep `idyke ,dpey`xde dliaend

-יא. zikekyn el xqny oeik ,exiagl xcr xkend :`xnbd ixac
yixa `lf`c `fir ,xne` awri 'x ,'eke ,zikekyn i`n .'eke .dpw
lr `irx fibx ck ,`cqg axc dilr d`lilb `edd yxcck .`xcr

.`zenq `cbpl ciar ,`pr

���
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יב אות תבוא כי פרשת
תבוא כי כט,ח)פרשת ועׂשיתם(דברים ּהזאת ּהברית ּדברי את ּושמרתם ׁ ּ :§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ©£¦¤

נצבים פרשת ּתעׂשון. ּ ׁאשר ּכל את ּתׂשכילו ּ ּ למען כט,ט)אתם :(דברים Ÿ¨§©©©§¦¥¨£¤©£
זקניכם ׁשבטיכם ׁראשיכם א היכם ה' לפני ּכּלכם ֹהיום ּ ּנצבים ּאתם ©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥¡¥¤¨¥¤¦§¥¤¦§¥¤

יׂשראל. ׁאיש ּכל ׁושטריכם §Ÿ§¥¤Ÿ¦¦§¨¥

יינזקו לא בקב"ה דבקות ידי שעל הפסוקים בין הסמיכות

ּוׁשמרתם ּ ּהזאת'' הּברית ּדברי כט,ח)את ּליה(דברים 
ּוסמי נצבים), (-בפרשת §©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§¦¥

ּנצבים' ּאתם כט,ט)' .(דברים ©¤¦¨¦

ּׁשכתב ּמ%ום ּעמהם ּוהדין זה, ּסמיכות להבין עצמם ּדחקו ּ ּמהמפרׁשים ©¨¤¦¤¨¦¦©§¤¦§¦¨§¨§©£¨¦§¨§©¥¨§קצת

למעלה ּקׁשורה ּנצבים ּאתם ׁשּפרׁשת ֹלומר ּׁשמכרח תשס"ט, ּּבתׁשובה ¨§©§¨§¦¨¦¤©©¨¨¤©¨§ª¤¨§¦©§©רדּב"ז

ּנכתבו ּ "א תבא ּכי ׁשל ֹּבקללות ּ ּלמה קׁשה הכי לאו ּדאי תבא, ּכי ּפרׁשת §§¦Ÿ§¦¨¨¥¨¤¨¨©§¨¤¦¨Ÿ¨¦©¨¨¦עם

אף יׁש אחת ּפרׁשה ּׁשהכל לפי אּלא ֹּבחקותי, ּ ׁשל ֹאותן ֹכמו ּ אחריהן ֹנחמות ¤¨©£¥¤§¨¤§ª©¤¨§¦¤©Ÿ¨¨¨©©¥©

ּכדכתיב ּּבסופה, ֹ ֹנחמות ל,א)ּכאן ּוכו'(דברים ּיבאו' כי .א'והיה ¨¤¨§¨§¦§¦§¨¨¦¨Ÿ§

וגם קׁשיא יׁש ֹראׁשון ּׁשּבפסוק זה, 
ּבדר ּמיכות הּס לתרץ נראה ©§¨§ª¥¦¨§¤¤¤¤§¦§©¥¨§¤§¦©¦§ּולדידן

ׁשניהם. ּיתרצו ּמיכות ּובּס קׁשיא, יׁש ׁשני ּּבפסוק §¨¥¦¥ª§¨©§¦§Ÿ§§¥¤

ּתׂשכילו' ּ ּ למען ּוכו' ּוׁשמרתם ּ ' אפׁשר 
תבוא)ּדאי כי ּבהאי(סוף ֹמצות ׂשכר והא §¥¤§¨§©§¤§§©©©§¦§¨§©¦§§©

ׁשני ּּפסוק על וגם ּליכא. נצבים)עלמא ׁש'א(תחילת ׁשּנׁשּבע לפי רׁש"י ּכתב ¨§¨¥¨§©©¨¥¦¨©©¦§¦¤¦§©¤

ּוכו' ֹיכולבלהחליף ֹׁשאינו מאחר ּוכו' ּהּללו ֹּב%בועות ּ אתכם ֹאוסר ּהוא 
לכ §©§¦§§¨¥¤§¤©§©¨§¥©©¤¥¨

ֹכביכול ּ הם ֹוה%בועות ּ ֹהאלות ּאּלו ּׁשכל נראה ּומכאן ּ עכ"ל. ּמכם, ¨§¦¥§©§¨¨¥¨¤¤§¦¨¦¤¦¥¨¦§להּבדל

ליׂשראל ּתרעמת ּתהיה ֹולעולם ּ יׂשראל, ׁשל ֹלטובתן ו"א ּהקּב"ה ׁשל ֹלטובתו ֹ §¨¤©¨¨§§¨¨¤¦§¨¥§¨¦§¤©§Ÿ¤§¦§¨¥

ֹה%בועות. ּ ּאּלו §©¥©על

זרה ֹדעבודה ּ ּקמא ּובפרק ּתׂשכילו', ּ ּ 'למען קרא ּכתב הכי ילפינן(יט,ב)ּמ%ום ¦¨¥¨©§¨§©©©§¦§¤¤©¨©£¨¨¨¨§¦©

ּּפסוק על התם אמרינן ֹועוד מצליחין, נכסיו ֹּבתורה ּ ֹהעוסק ּׁשכל קרא ¨©¨¨©¦§¨§¦¦§©¨¨§¨©¥¨¨¤¨§©¥מהאי

א,ב) אם(תהלים ֹחפצו'ג'ּכי ה' זהדֹּבתורת ואין חפציו. ֹלו ֹעוׂשה ּׁשהקּב"ה - ¦¦§©¤§¤©¨¨¤£¨¨§¥¤

מצוה ּדבוקהלׂשכר ּ ּהוא ׁשה' ּוכו', ּכּלכם' ֹהיום ּ ּנצבים ּאתם ׁש' ּבׁשביל אּלא ¦§©¦§¨¤¨¦§¦¤©¤¦¨¦©ª§¤§¤¨

ּמזיק ֹאו רע ּׁשום אין ּּבהקּב"ה ׁשּנדּבק ּומי ּמכם, להּבדל ֹיכול ֹואינו וּבכם ¨¤§¥¨§¦¨¥¦¤¦¤¦§¨§©¨¨¥©©¦

אליו להתקרב .זֹיכול ¨§¦§¨¥¥¨´

אין שהרי תבוא, בכי קושיה

בנצבים, קושיה מצוה. שכר

אינם שהשבועות שמשמע

ישראל לטובת

והקושיות הסמיכות באור

השבועה ידי על הנ"ל:

אין וממילא בקב"ה דבוקים

שכר ויש רע

והוספות ביאורים
dא. lM Lilr E`ai ik dide :weqtd oeyldkxAd dN`d mixaC §¨¨¦¨Ÿ¨¤¨©§¨¦¨¥¤©§¨¨

xW` miFBd lkA Laal l` zaWde Liptl iYzp xW` dllTde§©§¨¨£¤¨©¦§¨¤©£¥Ÿ¨¤§¨¤§¨©¦£¤
.dOW Lidl` 'd LgiCd¦¦£¡Ÿ¤¨¨

xacyב. itl - 'midl`l jl didi `ede' :ai weqt my i"yx oeyl
jkl ,zxg` dne`a mrxf z` silgdl `ly jizea`l raype jl
epi` `edy xg` edehipwz `ly ,elld zereaya mkz` xqe` `ed
yxcne .dyxt ly eheyt itl izyxit o`k cr .mkn lcadl leki
ernyy itl ,zellwl miavp mz` zyxt dknqp dnl dcb`
,mipdk zxezay h"nn ueg ,mizy xqg zellw d`n l`xyi
mqiitl dyn ligzd ,el`a cenrl lkei in exn`e mdipt ewixed
diilk mkz` dyr `le mewnl mzqrkd daxd ,meid miavp mz`

.eiptl miniiw mz` ixde

`m.ג. zaiz `zil x"etca

minד. iblt lr lezy urk dide' :(b,` mildz) miweqtd jynde
.'gilvi dyri xy` lke leai `l edlre ezra ozi eixt xy`

a,hl).ה. oiyecw) `kil `nlr i`da devn xky ixdy

lWו. FpFvx miUFr l`xUIWkE' ,(c) mihtey epiax ixaca d`x§¤¦§¨¥¦§¤
Kln ipR xF`A' (eh,fh ilyn) aizkE ,mipR cSn migBWp md mFwn̈¥¦§¨¦¦©¨¦§¦§§¥¤¤
axwzdl zEWx mdl oi`W mitEXMd on mi`xizn mpi`e ,'miIg©¦§¥¨¦§¨§¦¦©¦¦¤¥¨¤§§¦§¨¥

.'mipR cvl§©¨¦

daxc`yז. meyn ,zereayd lr znerxz l`xyil didi `l okle
.rx xac mey mda waci `l d"awa mixacy ici lr
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שבהם קלות והמצות המשפטים על כשמקפידים מצוה שכר


יתרץּובדר ּּפסוקחזה על ֹהעולם ז,יב)קׁשית ּתׁשמעון(דברים ּ עקב 'והיה §¤¤¤§Ÿ©ª§©¨¨©¨§¨¨¥¤¦§§

אתםּוכו' ועׂשיתם ּוׁשמרּתם ּהאלה ּהמׁשּפטים ּוכו'את א"הי ה' וׁשמר §¥©¦§¨¦¨¥¤§©§¤©£¦¤Ÿ¨§¨©¡¤§

לאבתי#' נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את ּליכאטל# עלמא ּבהאי ֹמצוות ׂשכר ּדהא , §¤©§¦§¤©¤¤£¤¦§©©£Ÿ¤§¨§©¦§§©¨§¨¥¨

לט,ב) ּהזה.(קדושין ֹּבעולם ּלנו ֹלטוב ֹהבטחות ּכמה ּ עׂשה ּהקּב"ה 
¤©¨¨¨§¨§©¨©¨¨¨¨©¥§ואי

זה: ּּפסוק על רׁש"י %ּפרׁש מה על -ֹועוד ּּתׁשמעון' עקב ֹקּלות'והיה ֹהמצוות ּ אם §©©¤¥¥©¦©¨¤§¨¨¥¤¦§§¦©¦§©

עכ"ל. ֹהבטחתו, ל יׁשמר - ּוכו' ה'' 'וׁשמר ּתׁשמעון, ּ ּבעקביו ּדׁש ¨¨§©§Ÿ§¦§©¨§§§¦¨¥£©¨¨¨¤ׁשאדם

ׁשהם מׁשמע ׁשהיה ּוכו', ֹקּלות ֹהמצוות ּ "אף" אם ֹלומר ֹלו ׁשהיה ¥¤©§©¨¨¤§©§¦©©¦©¨¨¤¤¨§וקׁשה

'אם' ׁשל ֹהּלׁשון אבל ֹחמורות. ּ ֹּבמצוות ּבין ֹקּלות ֹּבמצוות ּבין לגמרי ¦¤¨©¨££§¦§¥©§¦§¥¥§©§¦¨§¦נזהרים

אם אף סּגי ּבלבד ֹקּלות ֹּבמצוות נזהרים ּיהיו ׁשאם מׁשמע ֹקּלות, ֹהמצוות ּ ©¦§©©§©¤¦¦§¦§¨¦§¦§©¦§©©¦©¦

ּכן. ֹלומר ּיתכן "א ּּבודאי וזה ֹחמורות, ּ ֹּבמצוות נזהרים ּיהיו ¥©¥¨¦©©§¤§£§¦§¦¨§¦§¦"א

ּקיום ּ לׂשכר ֹההבטחות ּאּלו להם ֹלעׂשות ּהכתוב ּ ּכונת ּ ׁשאין ֹלומר, ¦©§¦¨§©©¥¤¨£©¨©©¨©¥¤©¥§ויׁש

ּהכתוב ּ ּדיק ּ הכי ּומ%ום ּ ּליכא. עלמא ּבהאי ֹמצוות ׂשכר ּׁשּבודאי ֹהמצוות, ּ ©¦§¤§©©§©¦§§©¨§¨¥¨¦¨¥¦¥©¨

הם ׁשה'ּמׁשּפטים' ּוידוע האּלה', ּהמׁשּפטים את ּתׁשמעון ּ עקב 'והיה ¥¦¨§¦©¤©¨§¤¥¨¦¨§¦©¥§§¦¤¥¨¨§©ֹלומר

ּׁשאפּלו ּבפרׁשתאםּדברים רׁש"י ׁשּפרׁש ֹכמו ּ ּלקימן, ּכדאים ּהיו ּנכתבו ּ "א §¨¦¤£¦¦§§¨§¨¦§©§¨§¤¥¥©¦§¨¨©

ּּפסוק על ֹמות יח,ד)אחרי ּהאמורים(ויקרא ּדברים ּאּלו - ּוכו' ּתעׂשו' ּ מׁשּפטי 'את ©£¥©¨¤¦§¨©©£§¥§¨¦¨£¦

ֹּבתורה ּגזליּ ֹכגון ּ הרא"ם, ּופרׁש עכ"ל. לאמרם, ּכדאי ּהיו ּנאמרו "א ּׁשאּלו ©¨¤¦¤¤§¨§©§¨§¨¥¥¨§¥¤

נזהרים ֹלהיות ּמחיב ּהטבע ּהדברים ּאּלו ּומעתה ּ עכ"ל. ּדמים, ּוׁשפיכות ּ§¦¨¦¥©¨¥©§¨¦©¤©§©¥¦§¦§¨¦

ֹזכותו ּ ֹּגדול ֹהּבורא מצות לׁשם מהם ׁשּנזהר ּומי ּהכתוב, ּ ּצווי ּ ּב"א אף ,יאמהם ¥¤©§¦©¨¦¤¦§¨¥¤§¥¦§©©¥¨§

ֹההבטחות. ּאּלו ּכל ֹמבטיחו ּוהקּב"ה §©¨¨©§¦¨¥©©§¨

ּליכא עלמא ּבהאי ֹמצוות ׂשכר ּדאמרינן ֹהמצוותיבּומאי ּ ּבׁשאר מיּלי הני , ©§¨§¦©§©¦§§©¨§¨¥¨¨¥¦¥¦§¨©¦§

עבדיו על 
מל ּגזרת הם רק לׁשמרם, מכריח ֹהעולם ּוקיום ּ ּהטבע ¨¨£©¤¤©¥§¥©¨§¨§©¦§©¨¨¦§©¤©¥¤ׁשאין

ׂשכר ואף ּרוחנית היא ֹׁשהתורה ּ מּפני ּהזה, ֹּבעולם ׂשכרם ּלטל אין ּובאּלו ּ§¥¥¦Ÿ§¨¨¨¨©¤¦§¥¤©¨¦¨¦§©§©

ֹאותם אבל ּרוחני. ּׁשיהיה ּראוי ֹהתורה ּ ּמכח ּחיובם ּ ׁשּבא ֹהמצוות ּ ¨¨£¦¨¤§¦¤¨¨©©Ÿ¦¨¦¨¤§¦©¨ֹאותם

ֹּבעולם ֹׁשצריכות ּ מּפני ֹאותם ּמקימים ּהיינו ֹהתורה ּ ּצווי ּ ּב"א ׁשאף ֹהמצוות ּ ©¦§¤©§¦©¨¨¦§©§¦¨¦§¥¤§¦¨¨

ּומ%ום ּ ּהזה, ֹּבעולם ֹׂשכרו ּׁשיטל ּ ּּבודאי מצוה לׁשם ֹאותם ֹׁש%ומר מי ּהזה, ©¤¦¤¥¨§¥¦§¨§©©¤¦Ÿ§¨¨¨©¤¦

ֹהבטחות. ּכמה ּ ּהכתוב ּ הבטיח ¨§©¨©¨©©¦§¦¥̈הכי

ּוכו' ֹקּלות ֹהמצוות ּ אם רׁש"י %ּפרׁש ּּבאּלויגּומה ֹהתלויות ּ ּ ֹאותם ּנמי ּהינו , ©¤¥¥©¦¦©¦§©§©§©¦¨©§§¥

ֹהעולם ׁשאין ּדהינו ּ ּבעקביו ּדׁש ׁשאדם אּלא ּמחיבם, ּׁשהטבע ּהמׁשּפטים ©¦§¨¦¤©¤©§©§¨¤¨¤¨¨¨©£¥¨§©§¤¥¨¨

נזהרים ֹהעולם ורב ּמחיב ּׁשהטבע ּדבר ּהוא ּדמים ּׁשפיכות ֹכגון ּ מהם ¦¨§¦¨¨Ÿ§¥©§©¤©¤¨¨¦¨¦§§¤¥¦¦§זהירין

ֹמחיבו ּ ּׁשהטבע ּפי על אף ֹוכדומה ּ ּברּבים ֹחברו ּפני ּהמלּבין אבל ּממּנו, איןידּ ¦¤£¨©©§¦§¥£¥¨©¦§©¤©©¦¤©¤©§©§¥

שאדם מצות על השכר

מקום ומכל בשכלו מבין

הבורא רצון עבור מקיימם

שכר אין רוחנית מצוה על

גשמי

שמקיים מבאר רש"י

של קלות המצות

המשפטים

והוספות ביאורים
lknח. ,`kil `nlr i`da devn xkyy s`y epxac lirly epiid

dzre .eil` miaexw wifn e` rx mey oi` d"awa miwacyk mewn
zevnd miiwny epiide ,devn xky yiy ote` yiy dagxda x`ai
.`xead oevx zeyrl ezpeeke ,mdiwecwce mdihxt lk lr zeilkyd

.onqp mye (`) d`x zyxta cer oiire

Lad`eט. .zetqep zekxa (fh-bi,f mixac) miweqtd jynda d`xe©£¥§
l miOrd lMn didY KExA .'ebe Lpha ixR KxaE LAxde LkxaE` ¥©§§¦§¤¥©§¦¦§§¨¦§¤¦¨¨©¦Ÿ

Ylk`e .'ebe ilg lM LOn 'd xiqde .LYndaaE dxwre xwr La didi¦§¤§¨¨©£¨¨¦§¤§¤§¥¦¦§¨Ÿ¦§¨©§¨
.'ebe miOrd lM z ¤̀¨¨©¦

htyna.י. dxeza mixen`d mixac el` :`qxibd epiptly i"yxa

lkydyיא. devnd z` miiwny meyn `ed xkydy ,epiax zybcd
.`ed epevx meyn `le `xead oevx meyn ,eaiign

zeevnlיב. maiign lkydy zevn oia weligd dn ,dyw dxe`kle
.maiign lkyd oi`y

xaecnyיג. lirl x`eand z` xzeqy i"yx ixacn d`xp dxe`kle
.zelw zevn xne` i"yx ixdy ,aiign lkydy mihtyn lr

epiaxyיד. `xnbdn cnlp ile` ,eaiign rahdy xne` epiaxy dn
dgivxk d`xp `edy (d`ad dxrda dagxda `aen) oldl `ian
:(`,hp n"a) `xnbd jynda oke .`xeeg iz`e `wneq lif`y meyn
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ּדמציעא ד' ּבפרק ּכדאמרינן ּממּנו, ּ נזהרים ֹהעולם ֹחברו(נט,א)רב ּפני ּהמלּבין , Ÿ¨¨¦§¨¦¦¤¦§¨§¦©§¤¤¦§¦¨©©§¦§¥£¥

ּוכו' ּדמים 
ֹׁשופ ּכאּלו אּפיטוּ ֹּבאחוורי זהירי ּבמאי ּבמערבא פנים), ,(-בהלבנת §¦¥¨¦§§©£¨¨§©§¦¦§©§¥©¥

ֹהמקומות ֹ ּ ּבׁשאר כן "א .טזּדמׁשמע §©§©¥¦§¨©§

סּגי, ּּבלחודייהו ֹ ֹקּלות ֹמצוות ּדבׁשמירת ּוכו', למטעי ּליכא ּתו ּ ּוהׁשתא §©§¨¥¨§¦§¥§§¦§¦©¦§©¦§©§©¦

ֹטובה ּׁשיקּבל אפׁשר ואי ֹּבחמורות, ּ ּׁשכן ּמכל ּּבאּלו, ּמחיב ּׁשהטבע ֹדהואיל ּ §¦¤©¤©§©¥§¥¦¨¤¥©£§¦¤§¨¤§©¥¨

מצוה לׁשם ּׁשזהיר מי אּלא ּבהם, ֹׁשּפוׁשע ּכּנ"ל.יזמי ¦¤¥©¨¤¤¨¦¤¨¦§¥¦§¨©©

והוספות ביאורים
exiag ipt oiali l`e y`d oyakl envr litiy mc`l el gep
.'ding l` dgly `ide z`ven `id' aizkc ,xnzn ol `pn .miaxa

.[scd lr sc oiir] `xaqn df oic dcnl xnzy d`xpke .k"r

lif`cטו. ,dil `pifgc ,zxn` `w xity ,dil xn` :`xnbd jynd
enewna `ae eipta mec`d rav wlzqn-) `xeeg iz`e `wneq

.(oal rav

xza`טז. `aa 'qna m"ayx `xnbd zxne` ,lfb oipra oke]
oirk ,lfbd lr oiceyg mc` ipa aex :m"ayxae ,lfba aex :(`,dqw)
el ie`xd geixn yi` akrl oznae `yna `xizdl oixeny ,lfb

.[exiagl

epidיז. ,zelw zeevna mb xdfpy dny ,epiax zpeek d`xp dxe`kl
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  גליםנסים נ -זכות מגלגלים 
"מה אומר ומה אדבר, היה זה מבצע קשה ולוגיסטי לכל ענין, אך סופו של דבר זה 

נכדי היקר שיחי' המתין זה כמה שנים לזש"ק, לא  היה משתלם, מאוד משתלם.
ידעתי לשית עצות בנפשי, מה אוכל לעזור לו, כמובן שהתפללתי והעתרתי בעדו 

  יך לעשות עוד פעולות. וסייעתי לו במה שיכולתי לסייע, אך הרגשתי שצר

בהשגחה פרטית שמעתי בשם הגאון הרב זילברברג שליט"א על הספר הקדוש 
המסוגל לזרע של קיימא, והתחלתי ללמוד בו, ובנוסף ניסיתי להמציא את הספר 

  לנכדי. 

תכלה היריעה כמה גלגולים עשיתי והתאמצתי כדי שהספר יגיע לידיו בצורה 
שחלילה וחס סבו  יחשובבחשק ובהתמדה, ולא  מכובדת, שתגרום לו ללמוד בספק

מתערב לו בחיים... ובחסדי ה' תוך שנה מאז שהתחיל ללמוד בספר, נושע בזש"ק 
  לשמחת כל המשפחה. 

  תרתי משמע -יגעת ומצאת 
מספר המג"ש בשיעור ליל שישי 'זכרון ראובן יוסף' בביהמ"ד הר צבי ירושלים 

: )סופר בנפלאות שמשון פרשת עקב( "אהרה"ג ר' אברהם מרדכי זילברברג שליט
בס"ד מתקיים תקופה ארוכה לימוד בכולל ליל שישי ושיעור קבוע בספר הקדוש 
והמסוגל זרע שמשון ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת הזרע שמשון, בשבוע 
שעבר עקב ימי בין הזמנים חשבנו בני המשפחה המוחרבת לצאת יחד לשבות 

כל בני המשפחה יצאו יחדו ביום חמישי בבוקר  בש"ק בעיר הקודש צפת, ואכן
  בכדי להישאר בצפת עד לאחר השבת.

אולם היות ולא רציתי חלילה לוותר על הלימוד בכולל ואמירת השיעור המתקיים 
בליל שישי, החלטתי שאני יסע יותר מאוחר, באוטובוס אשר יוצא מירושלים 

מה שאירע בנסיעה קשה  בשעה אחד עשרה בלילה. אין כאן המקום להאריך ולספר
זו, אשר עקב כמה וכמה עיכובים בלתי מובנים האוטובוס יצא מירושלים לאחר 

  לפנות בוקר!  4:30השעה אחד בלילה, והגענו לצפת בשעה 
והנה כשאני יורד מהאוטובוס אני רואה שאין את המזוודה [=רענציל] אשר בה היו 

ם יקרי ערך. הרהרתי בליבי כל בגדי השבת שלי והתפילין ועוד כמה וכמה חפצי
כנראה שעקב חשכת הלילה והשעה המאוחרת משהו התבלבל באחד התחנות 
הקודמות ובטעות הוריד את המזוודה שלי. וכך עמדתי משתומם לערך כדקה, 
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וחשבתי לעצמי האיך אעשה את השבת הבעל"ט שבת נחמו עם בגדי חול, חלילה 
  תאמצתי לאמירת השיעור?!כשבת העבר ט' באב?!, וכי זה שכרי על כך שה

ויותר התגברו חששותי כשהתבוננתי שלכאורה אין שום שם כתובת וטלפון רשום 
בשום דבר שבתוך המזוודה, ואף שבדרך כלל ישנם בתוך החליפה שלי המון דפים 
שבחלקם רשום מספר הטלפון שלי, הרי לפני הנסיעה הוצאתי מהכיס את כל 

ף אמצא את המזוודה בודאי לא יהיה זה חבילת הדפים! וא"כ אף אם אכן לבסו
קודם השבת, וכך תוך כדי המחשבות באותם הרגעים שכאמור אולי עבר דקה 
מהרגע שגיליתי שנאבדה מזוודתי, מצלצל הפלפון שלי ועל הקו אברך שאכן 
הוריד את המזוודה במירון, ורגע לפני שעלה להמשיך בנסיעתו לכיוון עפולה שם 

  נה שלו!לב שברשותו מזוודה שאי
לפליאתי האיך הגיע חיש מהר לטלפון שלי שלפי זכרוני לא הופיע ולא היה רשום 
בשום חפץ שבמזוודה?! השיב לי שראה בתוך הכיס שבאחד מבגדיו פתק אחד 
יחיד אשר היה רשום עליו בענין השיעור בספר המסוגל זרע שמשון ושם המג"ש 

ראשי תיבות, וממילא הבין והטלפון שלו, וראה ששמו מופיע על גבי התפילין ב
שזה הטלפון של בעל המזוודה, ומשום כך 'העיז' להתקשר ולהפריע אף בשעה 

לפנות בוקר!, כנראה שהיות שהיה זה דף קטן, 'בטעות' לא שמתי לב וזה  4:30
  נשאר בתוך הכיס. ואכן ב"ה חזרה אלי המזוודה לפני שבת.
' עומד ומשמר למי שעוסק באותו שעה הרגשתי בעליל האיך שרבנו ה'זרע שמשון

בתורתו לבל יארע לו חלילה שום נזק וצער, ואף אם נגזר עלי שתאבד מזוודתי, 
בזכות רבנו הקדוש והלימוד בספרו 'זרע שמשון' חזרה אלי במהירות מבלי שום 

 הפסד ועגמת נפש.

  תשובה מאהבה - החובהלהודות 
, ועלינו 'אהבהמ זרע שמשון בעניני תשובה'השם יתברך זכינו להוציא בחסדי 

מאמרים היו מוכנים, אך לא היה לפני כחודש, אף שרוב הלהודות לו על כך. עד 
בלי חובות, ובחסדי ומפוארת כדי לחשוב להוציא לאור בצורה מכובדת  ממוןלנו 

לה' כי טוב, הודו האפשרות. כספים שנתנו לנו את סו לפתע נכנ ה' וברצון הצדיק
א, ולכל "א כל התורמים והמסייעים שליט"ע ויבלחט"ואנו מכירים הטוב לצדיק זי

  העומדים על המלאכה.
 וכלי רבה עבודה ממש, ביותר נפלא :ד"בלנו בסשכבר קחלק מהתגובות להלן 
 הספר,ראיתי את  .מאהבה תשובה לעשות כולנו שנזכה רצון יהי, ביותר מפואר

תועלת עצומה  טוב מראה עינים משמועת אוזן, ובודאי יביאמאד מאד יפה בס"ד, 
די תורת הזרע שמשון בפרט.מל ישראל וללולכל



                                     

  יוצא לאור בס"ד בסיוע אבותגליון פרשת כי 
  

  הי"ו יהודה איזראעליהודה איזראעלידידנו הרה"ח ר' 
  לרגל נשואי בתו בשעטו"מ

  הי"ו צבי הערש רוזנפלדצבי הערש רוזנפלדעם החתן המופלג הרה"ח 
  רוזנפלד הי"ויהודה הרה"ח ר' משה  בן

יזכו לבתים מלאים כל טוב, בני חיי ומזוני רויחי, יזכו לבתים מלאים כל טוב, בני חיי ומזוני רויחי, 
כוח"ט כוח"ט   ,,בנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנםבנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנם

  שנה טובה ומתוקה וכל משאלות לבם לטובהשנה טובה ומתוקה וכל משאלות לבם לטובה

*  
גבירים קציני הדעת אשר נדב לבם אותם להחזיק 

  ולתמוך בקביעות, 
  איש איש בשמו הטוב יבורך הי"ואיש איש בשמו הטוב יבורך הי"ו

  רמים החשובים הי"ורמים החשובים הי"ווכל התווכל התו
  במהרה בהרחבה ושיתקיים בהם יהי רצון 

בתים מלאים כל טוב, בית והון וכו', בני חיי ומזוני בתים מלאים כל טוב, בית והון וכו', בני חיי ומזוני 
רויחי, רווח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, כוח"ט רויחי, רווח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, כוח"ט 
  שנה טובה ומתוקה וכל משאלות לבם לטובהשנה טובה ומתוקה וכל משאלות לבם לטובה

*  
וקניית סנגור  זכוי הרבים האדירהצטרפות לל

  05276-97791: ליום הדין
*  
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