
ב' אופני נטילת שוחד
ף  ַֹחד ְיַעוֵּר ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסלֵּ י ַהשּׁ ח ׁשַֹחד כִּ ִנים ְולֹא ִתקַּ יר פָּ ט לֹא ַתכִּ פָּ ה ִמשְׁ 'לֹא ַתטֶּ

יִקם' )טז יט(: יש לדקדק בשינוי הלשון בין מה שנכתב בפרשתנו, למה שנכתב  ְבֵרי ַצדִּ דִּ

בפרשת משפטים )שמות כג ח( 'ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים', ויש להבין מדוע 

יש  ועוד  פקחים.  יעור  נכתב  ואילו התם בפרשת משפטים  חכמים,  עיני  יעור  נכתב  הכא 

'ולא תקח שוחד', הקדים לכתוב את הלאו  להתבונן שהכא נכתב בלשון חזק של איסור, 

בתחילת הדברים קודם שהזכיר את דבר האיסור, ושם נכתב בלשון שלא משמע כ"כ איסור, 

ושוחד לא תקח, הקדים להזכיר את השוחד קודם הלאו.

וי"ל עפ"י מה שמצינו בגמרא )כתובות קה.( שמותר לדיין לקבל שכר בטלה ואף שלא מוכח 

שהיה לו בטלה ממלאכתו, אלא שמכוער הדיין שלוקח שכר על כך, אולם אף אם נטל, דינו 

דין עיי"ש.

כוונת הפסוק בפרשתנו מכוונת הפסוק בפרשת משפטים, איסור  י"ל דאכן חלוק  ולפי"ז 

נטילת שוחד שבפרשתינו מדובר על דיין דלוקח שוחד ממש, ועל כך אמר הכתוב שאסור 

סיום  כוונת  וזה  איש,  אותו  על  חובה  שום  לראות  יוכל  לא  שכבר  גורם  שהשוחד  מפני 

הכתוב כי השוחד יעור עיני חכמים, והיינו שמפני קבלת השוחד מפסיד את ראיית החכמה 

האמיתית ולא יוכל לפסוק כדין. וכמו שאמרו בגמרא )שם( כל דיין שלוקח שכר, אינו נפטר 

מן העולם בלא טירוף הדעת ובלא סמיות הלב. והיינו שמחמת לקיחת השוחד יאבד לגמרי 

את עיני חכמתו. ולכך גם אמר הכתוב ולא תקח שוחד, דמשמע איסור ולאו גמור.

אולם בפרשת משפטים כוונת הכתוב לנטילת שכר בטלה, שמעיקר הדין מותר לקחת אלא 

שמכוער הדיין שעושה כן, ולכן אמר הכתוב בלשון שאינו משמע כאיסור גמור, ושוחד לא 

תקח. וסיים שם הכתוב כי השוחד יעור פקחים, נתכוון לומר שאף על פי שעדיין תתקיים בו 

חכמתו, שהרי לא עבר על איסור גמור, מ"מ אינו נקרא פקח ]דמשמע חכמה יתירה[, הואיל 

ופגם בעצמו לעשות מעשה מכוער.

)'זרע שמשון' פרשת משפטים אות ז(

כשישראל עושים רצונו אין להם לירא מכשפים ומזלות
ְמעְֹנִנים  ֶאל  אוָֹתם  יוֵֹרׁש  ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶׁ ה  ָהֵאלֶּ ַהּגוִֹים  י  כִּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ִעם  ְהֶיה  תִּ ִמים  'תָּ

ה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' ֱאלֶֹקיָך' )יח יג-יד(: מצאנו בחז"ל )ילקוט  ָמעּו ְוַאתָּ ְוֶאל קְֹסִמים ִישְׁ

שמעוני ישעיה רמז תנה( שדרשו על הפסוק ואתם עדי נאום ה' ואני ֵקל, כשאתם עדי אני 

ֵקל, וכשאין אתם עדי כביכול איני ֵקל. 

ונראה לבאר עומק כוונת המדרש, דהנה כשישראל זכאים אינם יראים לא מן המנחשים 

ולא מן המכשפים, כדכתיב )במדבר כג כג( כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, וכן אמרו 

בגמרא )חולין ז:( אין עוד מלבדו אפילו כשפים, איני והא אמר רבי יוחנן למה נקרא שמם 

מי  שאצל  והיינו  זכותיה.  דנפיש  חנינא  ר'  שאני  מעלה,  של  פמליא  שמכחישים  כשפים, 

שזכויותיו גדולות אין הכשפים יכולים להזיק לו. נמצא דכשלישראל יש להם הרבה זכות, 

זכות, אזי  וניכר בעולם שאין עוד מלבדו, אולם כשחלילה אין לישראל  אין לכשפים כח, 

נקראו כשפים על שם שמכחישים כביכול פמליא של מעלה ח"ו. וזה עומק כוונת המדרש 

כשאתם עדי היינו כשאתם מתנהגים כראוי ומקיימים מצוותי, אזי אני ֵא-ל, אין לכשפים כח 

כנגדכם ומתגלה בעולם שאין עוד מלבדו.

והטעם לזה נראה, לפי שכל עצמם של המקטרגים והקליפות אין להם אחיזה רק באחורי 

הקדושה אבל לא בפנים של הקדושה ח"ו, וכשישראל עושים רצונו של מקום השגחתם 

מצד פנים, וכתיב )משלי טז טו( באור פני מלך חיים, ואזי אין להם להתיירא מן הכשפים 

שהרי אין להם רשות להתקרב לצד פנים של הקדושה.

ולכך גם אמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים, כי מי שבוטח בהקב"ה ואינו שם 

לבו למנחשים לקוסמים ולמזלות נקרא תמים, וכדכתיב תמים תהיה עם ה' וגו', וסמיך ליה 

וגו', חזינן דמי  כי הגוים האלה וגו' אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך 

שאינו שומע לקוסמים וכו' נקרא תמים, וזה מה שאמר הקב"ה לאברהם דכשתתהלך לפני 

ותזכה ליהנות מאור הפנים, בודאי תהיה תמים שלא תירא משום נחש ומשום כשוף. 

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

~ הפטרת הפרשה ~

הטעם שנכתב ב' פעמים אנכי
ֵתן' )ישעיה  ן ָאָדם ָחִציר ִינָּ יְרִאי ֵמֱאנוֹׁש ָימּות ּוִמבֶּ 'ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם ִמי ַאתְּ ַותִּ

נא יב(: במדרש )ילקוט ישעיה רמז תע"ד( אמר ר' אבא משל למלך שכעס על מטרונה 

כתובתי  לי  יכפול  אמרה  להחזירה,  בקש  ימים  לאחר  שלו,  פלטין  מתוך  והוציאה  וטרדה 

ואחר כך יחזירני, כך  אמר הקב"ה לישראל, בסיני אמרתי לכם פעם אחת אנכי ה' אלוקיך, 

ובירושלים לעתיד לבוא אני אומר לכם שתי פעמים אנכי אנכי הוא מנחמכם.

וקשה להבין מה יתן ומה יוסיף לישראל שבח כפול בכך שמזכיר תיבת אנכי ב' פעמים ומה 

נפקא מינה יש בזה.

וי"ל עפ"י מה דאיתא במדרשים )עי' ילקוט זכריה רמז תקע"ז( שגאולות הראשונות מפני 

שהיו על ידי בני אדם, לא היו גאולה לעולם והיה אחריהם שיעבוד, אבל גאולה האחרונה 

תהיה על ידי הקב"ה בעצמו ולא יהיה עוד שיעבוד אחריה. והנה בגאולת מצרים אף שגם כן 

נתקיים במכת בכורות מה שאמר הקב"ה )בראשית טו יד( וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי 

וגו', שהרי נאמר בה )שמות יב יב( ועברתי בארץ מצרים וגו', ואמרו חז"ל אני ולא מלאך אני 

ולא שליח, מכל מקום רוב הגאולה היה על ידי משה ואהרן, אמנם לעתיד לבוא יהיה הכל 

ביד הקב"ה, ולכך כתיב הכא בפסוק שמיירי על ענין הגאולה העתידה שני פעמים אנכי 

לרמוז שממש הכל יהיה על ידו. ]ולא כמו בענין גאולת מצרים שאף שג"כ אמר הקב"ה דן 

אנכי אפ"ה נתקיים רק במקצת ע"י הקב"ה בעצמו ורוב הגאולה היה על ידי משה ואהרן, 

לכך דקדק כאן לכתוב ב' פעמים אנכי לרמוז שהכל יהיה על ידו[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

גליון 182זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת שופטים תשע"ז

אמרות שמשון

הטבילה מוספת טהרה אף שעדיין 
אי אפשר להיטהר לגמרי

'קיימא לן )ר"ה טז:( חייב אדם לטהר עצמו ברגל, ואף על פי שבזמן 
הזה כולנו טמאי מתים, עם כל זה המדקדקים נזהרים בטבילה זו, לפי 
שרומזת הטהרה על טהרת הנפש, על ידי טהרת הגוף מתעורר ומזדכך 
ישראל  ואומר מקוה  כאן  ואף  וכמו שכתבו המקובלים,  הנפש  טהרת 
ה' מה מקוה מטהר את הטמאים, כלומר שהם עדיין טמאים שאינם 
קדושה  עליהם  מוסיף  המקוה  כן  פי  על  ואף  לגמרי  ליטהר  יכולים 
אף  מעט  מעט  ישראל  את  מטהר  הקב"ה  כך  הנפש,  טהרת  ומעורר 
להם  יוסיף  הטהרה  מקצת  שאותה  כדי  לגמרי,  טהורים  שיהיו  קודם 

אומץ וכח להתחזק בטהרה'. 
)'זרע שמשון' פרשתנו סוף אות ד(



דבר העורכים
זה לנו חמש שנים שאנו זוכים להפיץ תורת המחבר בכל העולם, בהפצת והדפסת הספר  

'זרע  גליונות  בהוצאת  שליט"א,  וואהגשהל  אלימלך  נפתלי  ר'  הרה"צ  ידידינו  בראשות 

שמשון', ספר זרע שמשון המבואר, הקמת מערכת השיעורים 'קול זרע שמשון', וקו ישיר 

ב'קול הלשון', הקמת שיעורים, ועוד מגוון פעולות להרבות את הלומדים בכל קצוות תבל. 

המחבר,  בתורת  לימוד  הקובעים  הם  ורבים  מדרשא,  בבי  ספסלי  איתרבו  בס"ד  ואכן 

אשר ביקש בהקדמת ספריו שיעשו נחת לרוחו ונשמתו על ידי הלימוד בתורתו, והוסיף 

בהבטחה וברכה מפורשת לכל הלומדים 'בני חיי ומזוני, בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב 

לשולחנכם חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'

מן  חלק  הלומדים,  שזכו  ישועה  סיפורי  מאות  לפנינו  ובאו  התקבצו  אלו  שנים  במשך 

הסיפורים מפורסמים מדי שבוע בגיליונות במדור גבורת שמשון. לכבוד יומא דהילולא 

נכתב המדור באופן מורחב.

בהזדמנות זו נציין, כי ישנם סיפורי ישועה רבים שנשלחו אלינו ולא פורסמו, עקב כפילות 

שמשתפים  הלומדים  לכל  מודים  אנו  הגליון,  גבי  על  להביאם  הקושי  או  וכדו'  הדברים 

זכו  לא  ועדיין  לאלו שלומדים  גם  קוראים  אנו  האישית שלהם.  הישועה  בסיפורי  אותנו 

ובכך לקיים את בקשתו  לראות בעיניהם את הישועה, להמשיך להתמיד בלימוד הספר 

הנרגשת של המחבר, ובודאי דבריו הגדולים יעשו פירות ולא ישובו ריקם. 

עד  להגיע  זכינו  ושותפותם  בזכותם  שרק  והמסייעים,  התורמים  לכל  להודות  הננו 

הלום, ובזכותם הצטרפו אלפים למעגל לומדי הספר זרע שמשון, זכות המחבר יעמוד 

להם להיוושע בכל הישועות וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה. 

הפגישה בדרך לשיעור
מספר הרב אברהם מרדכי זילברברג שליט"א מג"ש בספר זרע שמשון בביהמ"ד הר צבי: 

לפני תקופה בדרכי לשיעור עם הספר זרע שמשון בידי, נפגשתי באקראי עם יהודי שראה 

אותי מחזיק בידי את הספר זרע שמשון, ושמתי לב מתוך האופן שהוא הביט בי שיש לו מה 

לומר לי, שהוא רוצה לומר לי משהו. משכך, פניתי בעצמי אליו ושאלתיו לפשר הסתכלותו.

והוא השיב לי, אני פשוט מתרגש לראות אותך מחזיק את הספר 'זרע שמשון', אני התארסתי 

ולא התקדם שום שידוך עבורי, ואף בקושי  בזכות הספר הזה, בהיותי בתקופת השידוכים 

היו הצעות, הכל הלך קשה, והיינו אובדי עצות. באותו הפרק הזדמן לפני גליון זרע שמשון, 

וראיתי את הסגולה הגדולה ללמוד בספר, מיד קבלתי על עצמי תקופה ללמוד בספר, ומאותו 

רגע באופן בלתי מוסבר הכל השתנה, וב"ה באותה תקופה זכיתי להשתדך. 

בראותי דבר זה, פניתי לאחי שהיה גדול ממני ועדיין לא זכה להשתדך, אמרתי לו: אחי היקר, 

יודע מה יש בספר הזה, אבל זה מה שהסיר ממני באחת את כל התקופה  תאמין לי אינני 

הוא עשה  וכך  תוושע.  ה'  ובעזרת  אותי! תלמד אף אתה  זה מה ששידך  הקשה שעברתי, 

התחיל ללמוד ולאחר תקופה לא ארוכה זכה למצוא את זיווגו.

'עכשיו אתה מבין מדוע לא יכולתי להסתיר את התרגשותי', סיים היהודי בהתרגשות את 

המפגש האקראי שאליו נקלעתי בדרכי לשיעור הקבוע שאני מוסר, והרגשתי בעצמי כמין 

אות משמים על חשיבות קיום השיעור ברבים.

העצה שנשכחה
מספר הרב נ.ל. מבני ברק: לצורך עסקיי הזדמנתי לפגישה במשרד שרוב העובדים בו אינם 

שומרי תורה ומצוות, במשרד זה עבדה פקידה שומרת תורה ומצוות אשר כשבע שנים לא 

זכתה להיפקד בזש"ק, והיות שאני נראה כאדם מבוגר עם דמות של 'רב', ביקש ממנו מנהל 

המשרד לברך אותה ולתת לו עיצה כדי שתזכה להיפקד. 

אולם  תתקיים,  שאכן  בברכה  לברך  שאוכל  אני  מי  וכי  מהבקשה,  נבהלתי  הראשון  ברגע 

וסגולת  מעלת  ענין  כל  את  לה  וספרתי  שמשון,  זרע  מהספר  מיד  נזכרתי  שניה  במחשבה 

הספר, ואמרתי לה שתוכל לומר לבעלה שיעשה קביעות בלימוד הספר, ובודאי יראו ישועה 

וברכה.

לאחר יותר משנה, וכבר שכחתי מכל הענין ומכל מה שהיה שם, הזדמנתי שוב לאותו משרד, 

והוא  ובשמחה,  בהתלהבות  מיוחדת  פנים  בקבלת  המנהל  ע"י  התקבלתי  כשנכנסתי  ומיד 

שואל אותי בקול רם, אתה זוכר? אתה זוכר?, השבתי: לא, אינו יודע איזה דבר שנוגע לענינך 

שאני צריך לזכור!  והוא ממשיך לדחוק בי אתה הרי לפני כשנה היית כאן, אינך זוכר מה 

עשית?! אתה נתת עצה גדולה לפקידה שעובדת כאן, ואכן זכתה לישועה!  אכן מיד נזכרתי, 

ונתמלא ליבי שמחה על כך שזכיתי להיות שליח מצוה לקרב להם את הישועה. כמובן מיד 

השבתי לו שלא אתכבד בכבוד שלא שייך לי, וזה לא היה סתם עצה, אלא הכל בזכות הספר 

לקיום  זכו  הקדוש  המחבר  ובזכות  בו,  ללמוד  התחילו  'זרע שמשון' שהם  והמסוגל  הנפלא 

הבטחתו ולישועה גדולה.

מספר הרב מ.ש.פ. הי"ו: לפני תקופה התחלתי ללמוד בספר זרע שמשון לזכות אחי שהוא 

כבר 'בא בשנים' ועדיין לא זכה לבוא בקשרי שידוכים. 

הייתי  הגליון  או  הספר  לפני  שהזדמן  בעת  ורק  בקביעות,  למדתי  לא  הראשונה  בתקופה 

לי פנאי הייתי לומד, אולם לאחר  זה, אלא כשהיה  זמן מיוחד ללימוד  בו, לא עשיתי  לומד 

זמן נתעוררתי לדבר, שיתכן שיש משנה תוקף אם אתחיל לעשות לימוד בקביעות ולא רק 

כשמזדמן, שהרי רק על ידי הקביעות יחשב הדבר שאני מ'לומדי' זרע שמשון. וכך עשיתי 

התחלתי ללמוד בקביעות בכל יום במשך נ"ב ימים וביום החמישים ושניים כמנין ב"ן, זכה אחי 

להשתדך בשעה טובה ומוצלחת.

החוזה שנחתם בו' אלול
מספר רבי ארי שמואל הי"ו שעובד לפרנסתו כרואה חשבון במשרד גדול של רו"ח בארה"ב, 

ולומד בקביעות בספר זרע שמשון: במשך תקופה עברתי כרואה חשבון פשוט במשרד של 

רו"ח, ורציתי מאד שיעלו לי את המשכורת אולם זה לא יתכן רק אם אני יביא חברות ועסקים 

שיתעסקו במשרד זה. אולם דבר זה אינו קל כלל כפי שידוע לכל אחד, כי מי שכבר נמצא 

במשרד מסויים לא יעבור, וחברות חדשות קשה למצוא אותם ברגע הנכון. 

לפני קצת יותר משנה פנה אלי מכר שיש לו חברה מצליחה, שעבדתי עמו לפני יותר מחמש 

שנים ומאז לא נפגשנו, בהצעה שאני אהיה הרואה חשבון שלהם דרך המשרד שאני עובד 

בו. ורצה לקבוע פגישה עמי או בערב שבת או ביום שני שלאחריו, ובתחילה העדפתי שלא 

להכנות  לי  יפריע  ושלא  השבת  כבוד  מחמת  מוקדמת,  בשעה  ואפילו  שבת,  בערב  לקבוע 

של שבת, אולם כשהתבוננתי שמתי לב שבאותו ערב שבת שהוא רוצה להיפגש, יחול יומא 

דהילולא של רבנו הזרע שמשון, וחשבתי לעצמי שיתכן שזה יהיה יום מסוגל עבורי להצלחה, 

וזה סימנא מן שמיא שזכות הלימוד בזרע שמשון עומד לי.

ובאותו מעמד  יום הילולת רבנו המחבר,  ו' אלול  ואכן ב"ה הפגישה התקיימה בערב שבת 

התקבלתי  שכבר  אף  כי  מאד,  גדול  רווח  בזה  לי  והיה  במשרד,  העבודה  על  חוזה  חתמנו 

לעבודה במשרד זה תקופה לפני כן, זה היה החברה הראשונה שהבאתי למשרד שבו אני 

עובד, ובכך קבלתי העלאה גדולה במשכורת, ותוספת בונוס חד פעמי בסוף השנה. והרגשתי 

בעצמי שזכות הלימוד הקבוע שאני לומד בחברותא בכל ליל שישי הוא שעמד לי להצליח 

בזה.

תרופת הפלא
מספר ר' ר.צ. הי"ו מנתיבות: זכיתי ללמוד בספר המסוגל 'זרע שמשון' ואף סייעתי להפצת 

נפלאה בדבר שסבלתי ממנו הרבה,  ישועה  וראיתי  'זרע שמשון',  תורתו בפרסום הגליונות 

למעלה משבע שנים היה לי סבל וכאבים בגרון באופן שלא הצליחו להתגבר על זה, ביקורים 

אצל רופאים, טיפולים, תרופות, בדיקות, כל אלו היו מנת חלקי במשך שנים אלו, וכמעט שלא 

הועילו מאומה. מאז שהתחלתי ללמוד בספר זרע שמשון ולהיות שותף לעושי מצוה יחד עם 

האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון, ראיתי שינוי גדול ואני מרגיש כמו שהזדמן לפני 

תרופת פלא, עד כדי שבתקופה האחרונה כמעט הכל עבר לי והסבל הגדול ירד פלאים.

גבורת שמשון סיפורי ישועה

הודעה מיוחדת 
ביום ב' פרשת כי תצא ו' אלול, יחול יומא דהילולא של רבינו הקדוש ה'זרע שמשון' אשר לא השאיר אחריו 

יהיו  למען  תורתו  בחידושי  וילמדו  ונשמתו  לרוחו  נחת  שיעשו  ספרו  בהקדמת  ומתחנן  ומבקש  זש"ק 

שפתותיו דובבות, מקום קברו המדויק של רבינו אינו ידוע, ואיתא מצדיקים קדמונים שהלימוד בספר הרי 

ביום  נשמתו  לעילוי  בחידושיו  ולהגות  בספרו  ללמוד  הראוי  מן  בודאי  לכך  הקבר,  על  השתטחות  כמו  הוא 

היארצייט. וכן מי שבאפשרותו ילמד משניות וידליק נר. 

אי"ה יתקיים בירושלים שיעור וסעודת הילולא ביום ההילולא כל המעוניין להשתתף מתבקש להירשם בטל: 

05271-66450 או 05832-80300  ניתן להשאיר הודעה בטל: 02-80-80-600 שלוחה 1-7

לבירורים בענין הסעודה בארה"ב ניתן לפנות לטל: 347-496-5657

כמו כן הרוצה להשתתף בהוצאות הסעודה יפנה להנ"ל

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל



במשך שנים אנו נשאלנו על ידי רבים היכן מקום מנוחת קברו של רבינו הזרע שמשון 
שנלב"ע ביום ו' אלול תקל"ט )1779(. ואכן רבים עמלו לברר היכן ספון מקום קברו של 
רבינו המקובל הקדוש בעל הזרע שמשון, וממעט המידע שהיה בידינו עלה, כי רבינו 
פארמא  בין  Reggio Emillia( השוכנת  )ובאיטלקית:   אמיליה  ריגייו  בעיר  נקבר 
למודינא. אשר שם הרביץ תורה בשנותיו האחרונות, בבית הקברות אשר ליד רחוב 
אולם למרבה הצער כמה עשרות שנים לאחר   )TIRA TORA BIA( טורא  טירא 

פטירת רבנו פינו השלטונות את בית הקברות וכל הקברים הועברו למקום אחר.

הקהילה היהודית ברייג'ו נודעה לשם 
הגדולים  הרבנים  בזכות  ולתהילה, 
ביניהם  ברבנות,  בה  ששימשו 
הכהן  בנימין  רבי  הנודע  המקובל 
זלה"ה )הרב"ך(, שהיה אחד מרבותיו 
של רבנו ה'זרע שמשון', ואחריו חתנו 
הנודע מוהר"ר ישעיה באסאן זלה"ה 
)מהר"י באסאן(, ובנו מוהר"ר ישראל 

בנימין באסאן זלה"ה, ועוד. למרבה הצער הקהילה היהודית בעיר רייג'ו הפסיקה את 
עניני הקהילה  כל  זו.  בעיר  מצויים  יהודים  וכמעט שאין  רבות,  שנים  לפני  פעילותה 
הועברו לשליטת פרנסי העיר מנטובה הסמוכה. אולם במשך השנים כנראה מחוסר 
שבעיר  המכובדת  הקהילה  עניני  השתלשלות  בענין  הפרטים  כל  נאבדו  התעניינות, 
רייג'ו, וכמעט אין ידוע פרטים בעניניהם. להלן ננסה לציין קצת מהפרטים אשר ידועים 

כיום.

ישנו בית קברות יהודי חדש בעיר, אשר מצוים בו מצבות לערך משנת ת"ר )1840( 
והיהודי האחרון שנקבר בו היה לפני שנים בודדות, והקודם לו היה כעשר שנים קודם. 
הקהילה  מרבני  אחד  של  ומכובדת  גדולה  מצבה  למצוא  ניתן  קברות  בבית  בסיור 
כמוהר"ר הרב יעקב ב"ר מרדכי הלוי שנלב"ע בשנת תרמ"ב )1881(, כמו כן נמצאים 
עשרות קברים מתוחזקים היטב ומצבות יצירתיות במיוחד, בעיקר של משפחות נגידים 

וחשובי הקהילה.

אחד  של  גדולה  הנצחה  עם  מכובדת,  בימה  ולפניה  וטהרה  הספד  חדר  יש  במקום 
מעשירי הקהילה שבנה את המבנה המיוחד בתוך בית הקברות.

חצי  גדול,  לא  הקברות  בית  שטח 
משטחו מלא עם מצבות של נפטרים 
בין השנים ת"ר – תש"ע, ובחצי השני 
מלבד  לחלוטין  ריק  המקום  משטחו 
לפני  )עוד  מאד  ישנות  מצבות  כמה 
יש  בשטח.  פזורים  אשר  ת"ר(  שנת 
הריק  שבשטח  גדולה  הסתברות 

שפונו  העצמות  כל  הוטמנו  הזה, 
מבית הקברות הישן. אולם בכל שטח 
בית הקברות אין שום ציון וסימון על 
שיציין  או  שם,  שקרה  מיוחד  משהו 
מבית  שהועברו  הקברים  מקום  על 
קברות הקודם, מלבד שנמצא במקום 
באיטלקית  עליו  שכתוב  ישן  שלט 
הועברו  הזה  החדש  קברות  לבית  כי 

כל הקברים מבית הקברות הישן אשר נחרש ונחרב בגזירת השלטונות בשנת 1804. 
1920. וכן אי אפשר לדעת אם נקברו כולם בקבר אחים  השלט נקבע במקום בשנת 

אחד, או שאת הרבנים וחשובי הקהילה קברו באופן נפרד ומכובד. 

ניובירט  ישעיהו  אברהם  את הרב  והשקיע  הקורה  לעובי  שנכנס 
במחקר  והונו  כוחו  מרצו  מומחים כל  עם  ובהתייעצות  הענין, 
בירורים ובבירורים אצל שלטונות מדינת  לאחר  העלה  איטליה, 
ישנה  שאכן  שאף  שעצמותיו עמוקים  גדולה  הסתברות 

הועברו  שמשון  הזרע  בעל  אולם של  החדש,  הקברות  לבית 
היות  גמורה,  ודאות  בזה  אין  הישן עדיין  הקברות  בית  בשטח  ועל 
ספר  לבית  כיום  שמשמש  בנין  לנוצרים, ובחלק משטחו ישנו גינה, בנו 
היה  שלא  הגינה  שבשטח  וממילא ויתכן  חפרו,  לא  לבנות,  צריכים 
בשלימותם. וזה נותן קצת הסבר על השאירו את הקברים מתחת לאדמה 
מקום קברם של הרבנים החשובים, כך שבני הקהילה לא דאגו לציין את 
בשלימותם.כי יתכן שאכן הם נשארו במקומם 

הציב  הענין,  בהירות  אי  אף  והנצחה על  זיכרון  שלט  נויברט  הרב 
החדש,  הקברות  בית  בקיר  לזיכרון נכבד  יעמוד  למען 

אשר  המקום  קדושת  על  קדוש ולעד  קבור  שבו  יתכן 
בעל  רבינו  המקובל  כל עליון  ועל  שמשון',  ה'זרע 
לכבוד יחיד ומיוחד מרבניה פנים יהיה בכך הקמת מצבה 

וגדוליה של קהילת רייג'ו.

יש לציין כי הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א הורה לנו שבודאי כל זמן שאין 
ובכך  בספרו,  אשר  תורתו  בחידושי  לעסוק  אלא  לנו  אין  קברו,  מקום  בבירור  ידוע 

לעשות נחת לרוחו ונשמתו, וכפי בקשתו הנרגשת בהקדמת ספריו.

פרטים נוספים בתולדות המחבר ניתן לקרוא בהקדמת הספר 'זרע שמשון' שיו"ל ע"י 
הרה"צ ר' נפתלי אלימלך וואגשהאל שליט"א רב דביהמ"ד אור לשמים – אפטא. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

כל  נזכרים  ששם  והתלמוד  הקדושה  תורתינו  חתימת  שמזמן  נראה  'ולענ"ד 

נשמות חדשות והגלגולים, נותן הקב"ה לתלמידי חכמים כח החידוש, וכל דבר 

על ידי צירופים חדשים יש בהם אחיזה לנשמות מגולגלות חדשות. 

ועל כן תראה פלא, שיש ספרי גדולי ארץ יקרים מפז, ואין לומד בהם, וספרים 

מקטנים שממש חוטפים אותם ונדפסים כמה פעמים, ולדעתי בספרים שנמצאים 

צירופי נשמות שבאותו הדור יש להם קונים כי נמשכים הנשמות אחריו, וספר 

שכבר אותן הנשמות עברו מהעולם אין להם קונה ולומד, וכמו שמצינו בחוני 

המעגל בתענית שקם בדור אחר, לא היה להם המשכה אליו.

שיש  השרת  במלאכי  כמו  דזהו  כמהרש"א,  כללים  לספרים  כוונתי  אין  כמובן 

כן  וכמו  חלפין,  כך  ואחר  לצפרא,  נבוט  חדתין  ויש  וגבריאל,  כמיכאל  קיימים 

בספרים, אבל גם זה לפעמים אחר כמה דורות בא גלגול אותן נשמות ומבקשים 

ומדפיסים עוד הפעם אותו הספר, וכשתעיין היטב בזה תראה פלאות התמים 

דעות, איך מנהיג העולם על ידי תורתינו הקדושה'. 

)מתוך דבריו עפ"י סוד בפרשת קרח(

רעיון נורא ונשגב מאת הרה"ק המקובל אשר נודע כפועל ישועות הצדיק ר' יצחק הוברמן זלה"ה 
מרעננה בעל מחבר ספר בן לאשרי – ברכה משולשת, ובדבריו הנשגבים מתגלה עומק הענין 

שבשנים האחרונות מפציע ביתר שאת אור תורת זרע שמשון בכל העולם כולו

מקום מנוחתו של רבינו הזרע שמשון זי"ע

קיר בית הקברות החדש ברייג'ו עם מודעות הזכרון שקבע הרב 
אברהם ישעיהו נויבירט

השטח הריק שבבית הקברות החדש ברייג'ו, האם כאן טמון 
הזרע שמשון?

מרחב הכניסה לבית הקברות ברייג'ו עם החדר טהרה והספד



מהמלאכים  יותר  הצדיקים  גדולים 

וכ"ש במיתתן

אל  להתקרב  יכולים  אינם  המלאכים  ולכן 

אפילו  מהם  גדולים  הצדיקים  כי  הצדיקים, 

)סנהדרין  בחלק  דאמרינן  כההיא  בחייהם, 

לבר  דמי  רביעאה  די  וריויה  פסוק  על  צה:( 

ברכיה  כר'  מיתה  לאחר  שכן  ומכל  אלהין, 

דאמר  ט(  הלכה  ו  )פרק  דשבת  בירושלמי 

עתיד הקב"ה לעשות מחיצה לצדיקים לפנים 

ממלאכי השרת וכו'. 

)פרשת נשא אות י( 

במאמר  ומחודש  נפלא  פירוש 

'גדולים' צדיקים במיתתן

גדול  בן  אמרינן  )יב.(  דמציעא  קמא  ובפרק 

ואינו  קטן  קטן,  זהו  אביו  שלחן  על  וסומך 

כאן  ואף  גדול.  זהו  אביו  שלחן  על  סומך 

הצדיקים כל זמן שהם חיים הם סומכים על 

ופרנסה,  מזונות  להם  שיתן  הקב"ה  שלחן 

שאין להם כלום משלהם, דשכר מצוה בהאי 

עלמא ליכא, ומשום הכי נקראו קטנים, אמנם 

כשמתו והם אוכלים משלהם ונהנים בעוה"ב 

כפי זכותם אז נקראו גדולים, שאינם סמוכים 

עוד על שלחן אביהם.

 )נשא יב(

בצירוף  רק  מכפרת  צדיקים  מיתת 

תשובה

כנודע שהשפע הראוי לבא ע"י צדיק מתמעט 

כשאין הדור ראוי לכך, ולכן הצדיק מסתלק 

הדור  ואם  הדור,  עונות  בשביל  העולם  מן 

מתכפר  אז  תשובה  ויעשה  בעצמו  ירגיש 

אדומה  מפרה  לה  יליף  הכי  ומשום  עליהם, 

שכשם שפרה אדומה מטהרת טומאת המת, 

ומינה  כך מיתת הצדיקים מכפרת על הדור, 

אינה  לבדה  פרה  שאפר  שכשם  נמי  יליף 

ועוד  חיים,  מים  צירוף  עם  אלא  מטהרת 

קודם  גופו  את  שיטבול  צריך  הזאה  שאחר 

אם  מכפרת  הצדיקים  מיתת  כך  שיטהר, 

ירגיש בעצמו ויעשה תשובה. 

)פרשת חקת אות ה(

כלום  נחסר  אינו  הצדיק  בפטירת 

להצדיק רק לדורו

ומשום הכי הביא המשל לאדם שאבדה ממנו 

רוצים  היו  שהם  בודאי  כלומר  וכו',  מרגלית 

לחיות עוד כדי להוסיף מצות ומעשים טובים 

שייך  לא  מקום  ומכל  למות,  להם  רע  ולכן 

לומר הצדיק אבד לדידיה, אלא לדורו דוקא, 

שהרי הצדיק כבר הוא שלם מכל מקום ולא 

אבד כלום, כמו המרגלית ממש שהיא לעולם 

טובה  דמחשבה  משום  מקום,  בכל  מרגלית 

הקב"ה מצרפה למעשה, וכמו שמצינו )סוטה 

יד.( במשה שאמר לו הקב"ה מעלה אני עליך 

שכר כאילו קיימת כל המצות התלויות בארץ, 

ואף על פי כן היה קשה עליו למות, הגם שלא 

אבד,  לדורו  קאמר  ושפיר  כלום,  אובד  היה 

שלא אבדה אלא מבעלה. 

)פרשת חקת אות יא(

צדיקים אינם מתים רק נאספים

שאמרו  מה  נמי  לפרש  אפשר  זה  דרך  ועל 

שאף  לפי  מת,  לא  אבינו  יעקב  ה:(  )תענית 

כמה  וסבל  וקדוש,  טהור  גופו  היה  הוא 

על  ואף  לגמרי,  הטהור  גופו  ונמרק  יסורין 

ולא  מיתה,  נקראת  לא  נשמתו  שיצאתה  פי 

קשה תו וכי בכדי ספדו ספדנייא וכו'. ואפשר 

שמטעם זה אף מיתת שאר הצדיקים נקראת 

דוקא בלשון גויעה ואסיפה. 

)פרשת וזאת הברכה אות ט(

הטהורה,  בהבטחתו  עלינו  יגן  תורתו 

ונזכה כולנו לכל טוב סלה וכמאמר חז"ל 

גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן 
אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

  )אבות פ"א מי"ב(

מה שאמר ורודף שלום, קשה, איך שייך רדיפה בשלום, שהרי השונאים הם 

הרודפים, ומי שאוהב שלום אינו יכול להיות רודף, והכי נמי קשה על הפסוק 

בקש שלום ורדפהו.

שבא  בשעה  אדם,  נעשה  פסוק  על  ה(  ח  )ב"ר  במדרש  דאיתא  לומר  ויש 

הקדוש ברוך הוא לברוא האדם נעשו מלאכי השרת כתות כתות, מהם אומרים 

יברא, מהם אומרים אל יברא, הדא הוא דכתיב חסד ואמת נפגשו צדק וכו', 

חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומר אל יברא שהוא כולו שקרים, 

צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו קטטה, מה 

עשה הקדוש ברוך הוא, נטל אמת והשליכו לארץ הדא הוא דכתיב ותשלך 

אמת ארצה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא תעלה אמת מן הארץ, 

ומה אתה מבזה תכסיס שלך, הדא הוא דכתיב אמת מארץ תצמח עכ"ל.

והטעם שהשליך האמת ולא השלום, יש לומר, דבשלמא בלא אמת יש שלום, 

שמותר לומר שקר מפני השלום, אבל בלא שלום אין אמת, שכשיש מחלוקת 

אין אמת ואין שכינה שורה. ומשום הכי השליך האמת מפני השלום. ועל זה 

האמת  יהיה  אם  הלא  שלך,  תכסיס  מבזה  אתה  למה  השרת,  מלאכי  הקשו 

מושלך לארץ, יהיה מותר גמור לשנות מפני השלום לכל אדם ולכל הפעמים, 

ואז ילמדו לשונם דבר שקר לגמרי, אלא יעלה אמת מן הארץ, כלומר שלא 

יהיה כל כך מושלך עד לארץ, שאף שמותר לשנות מפני השלום, לא הותר 

לכל אדם ולכל פעם, אלא למי שהוא מתלמידיו של אהרן דוקא, וכמו שכתבנו.

וזהו אמת מארץ תצמח, כלומר לא צמחה ולא עלתה, אלא מן הארץ, שלא 

תהיה כל כך שפלה עד לארץ, אבל עדיין מעט נפילה יש לה, שהרי איזה פעם 

מותר לומר שקר מפני השלום.

תובע  היה  רודף שלום, שהרי השלום  נמי הלשון של  יובן  ובביאור המדרש 

שרודף  נקרא  השלום  שאוהב  ומי  קטטה,  דכוליה  משום  יברא  אל  ואומר 

השלום, שבא להחזיק השלום כמו שקרן שהיה טוען טענת שקר לומר דכוליה 

קטטה, והרי עינינו הרואות שזה אוהב השלום, ואינו אמת דכוליה קטטה.

ועוד יש לומר שהטעם שהשליך האמת ולא השלום, לפי שכשיש השלום רוב 

הפעמים אינם מקפידים הבריות זה על זה, ואין צורך לשנות האמת, וממילא 

באה גם האמת לעולם, אבל אם תהיה האמת לבדה, לא תביא השלום עמה, 

אלא אדרבה תרחיק השלום, שאי אפשר עוד לשנות מפני השלום, שאם כן 

תפול האמת.

אוהב את הבריות, לא אמר אוהב את חביריו או אוהב את ישראל, אלא הבריות, 

כלומר כל הבריות שנבראו, דמי שאוהב השלום, הוא מראה שהאדם היה ראוי 

להבראות, ואינו כולו קטטה כמו שהיה טוען השלום, ובדין נבראו כל הברואים, 

והיינו דאוהב הבריאה של אדם, כדכתיב ורחמיו על כל מעשיו, ואפילו הנכרים 

נקראו בכלל הבריות, לפי שגם הם נבראו והם בכלל אדם, ונקראו בני האדם.

)מספר תולדות שמשון פ"א מי"ב(

אבות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה
שמשקיע מכשרונו המיוחד 

למען הוצאת הגליונות בפאר והדר
זכות המחבר יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב

מתוך בריאות איתנה ולכל מילי דמיטב

הצאת הגליון והפצתו לזכות 

דוד בן מזל טוב 
שיזכה לזיווג הגון משורש נשמתו בקרוב

וימלא ה' כל משאלות 
לבו לטובה ולברכה

הוצאת הגליון והפצתו לזכות  

חנניה יו"ט ליפא בת רחל לאה 
שמסייע רבות להפצת תורת המחבר

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו
שיזכה לזיווג הגון בקרוב
לבנות בית נאמן בישראל

'קול זרע שמשון' 
שיעורים ופנינים 

מתוך הספר המסוגל 'זרע שמשון'
ועוד מגוון מדורים ייחודיים ומרתקים בארבע שפות

02-80-80-600
שמעו ותחי נפשכם

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך! 
אנחנו זקוקים לסיוע!

בתרומה קבועה או חד פעמית
הנכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם

ותראו ישועות ונפלאות
ארץ ישראל:  05271-66450  ~ ארה"ב:  347-496-5657
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