
ראש השנה
רעיון נפלא לבאר האיך מועיל תשובת יחיד עבור כל ישראל

בנוהג  וכו'  זו  כאומה  אומה  איזו  וגו'  גדול  גוי  מי  כי  ה"ג(  פ"א  )ר"ה  בירושלמי 
אבל  יוצא,  דינו  האיך  יודע  שאינו  וכו'  שחורים  לובש  דין  לו  יש  אדם  שבעולם 
ישראל אינם כן אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ואוכלים 
ניסים. קשה מה שדקדקו לומר  ויודעים שהקב"ה עושה להם  ושותים ושמחים 
אין אומה כאומה זו, דמשמע שהשבח הוא במה ששונים ישראל מהאומות, והלא 
לכאורה עיקר מה שלמדים מהפסוק הוא מה שהקב"ה מחבב את ישראל ועושה 

להם ניסים, ולא מפני שהם שונים בעצמם מהאומות.

יחיד שעשה  גדולה תשובה שאפילו  פו:(  )יומא  בגמרא  איתא  דהנה  לבאר  ויש 
תשובה מוחלין לו ולכל העולם. ובודאי זה דבר תימה מאד לומר דכשיחיד עושה 
תשובה ימחלו לכל העולם ולוקה מדת הדין, ולכאורה אין טעם וסברה לומר כך.  

וי"ל הטעם עפ"י מה שידוע שישראל הם גוי אחד בארץ, וכל ישראל נחשבים לגוף 
אחד וכל אחד ואחד מישראל נחשב לאבר אחד. ולכך היות וכל אחד מישראל 
נחשב כאבר אחד מתוך גוף שלם,  ממילא מובן שכשאחד עושה תשובה זוכים 
כולם, דהנה מצינו בגמרא )תמורה יא:( ר' יוסי ורבי שמעון אומרים מנין לאומר 
לה', כשהוא אומר  יתן ממנו  עולה, שנאמר כל אשר  זו עולה שכולה  רגלה של 
מן  אחד  אבר  דבמקדיש  לבאר  מוסיפה  והגמרא  כולה.  את  לרבות  קדש  יהיה 
וברמב"ם  ועבודה.  בגיזה  כולה  אסורה  אי  איפשטא  דלא  איבעיא   הוי  הבהמה 

הלכות מעילה פ"א הל"ד פסק לחומרא.

הגוף,  כל  מתוך  אחד  אבר  נתקדש  תשובה  עושה  דכשיחיד  הדין  הוא  ולפי"ז 
וממילא המקטרגים אינם יכולים להתקרב עוד לישראל היות וכל הגוף נתקדש 
ונאסר בגיזה ועבודה, וכל שכן לפי מה שדרשו חז"ל )מכילתא( בפסוק 'ונפל ממנו 
ויחיד  יחיד  ויש ללמוד מכך שכל  יחיד מישראל נחשב בעיניו רב.  רב', שאפילו 
נחשב ממש כאבר שהנשמה תלויה בו, וא"כ לכו"ע אמרינן פשטא קדושה בכולה. 
זו, והיינו שעיקר הטעם  ומובן מאד מה שאמרו בירושלמי  שאין אומה כאומה 
שזוכים ישראל בדין ועושה להם הקב"ה ניסים מה שאינו עושה לשאר האומות, 
הוא מפני שישראל חלוקים משאר כל האומות, וישראל נחשבים כגוף אחד. ובתוך 
כל כלל ישראל בודאי שימצא יחיד שיעשה תשובה ובזכותו וכוחו יזכו כולם וזה 
דוקא מכח עצם ושורש אומה זו שנחשבת כגוף אחד וכפי שנתבאר שמפני כך 
מיוחדת  אומה  הם  שישראל  אמרו שמפני  ולכך  בכולה,  קדושה  אמרינן פשטא 
שכולם נחשבים כגוף אחד, לכך זוכים בדין כי הוי כהקדיש אבר אחד מתוך כל 

הגוף שאמרינן פשטא קדושה בכולה.
)'זרע שמשון' פרשת אמור אות ט(

פרשת האזינו
'ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא' )לב ד(: 
בגמרא )תענית יא.( א-ל אמונה ואין עול, כשם שנפרעים מן הרשעים בעולם הבא 
אפילו על עבירה קלה שעושין, כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה 
שעושין. הקשה במהרש"א האיך למד את דין הצדיקים בעולם הזה מדין הרשעים 
בעולם הבא, הלא אדרבה יותר היה ראוי לומר כשם שנפרעים מן הצדיקים בעולם 

הזה, דזה דבר שאנו רואים בעינינו וכולם יודעים זאת האיך שנענשין בעולם הזה, 
כך נפרעים מן הרשעים בעולם הבא אף שאין אנו רואים דבר זה, שהרי זה דבר 

שמתקיים בעולם הבא, ודבר זה צריך ללמוד מדין הצדיקים.

ויש לבאר כוונת הלימוד מצד הסברה והשכל, דהנה מצינו שהנביאים נתקשו על 
)ירמיה יב א( מדוע דרך רשעים צלחה, אסף אמר  שלות הרשעים, ירמיה אמר 
אנו מדבריהם  ולמדים  אראה,  רשעים  בעוללים שלום  קנאתי  כי  ג(  עג  )תהלים 
שהסברה נותנת שלרשעים יהיה עונש ויסורין אף בעולם הזה, ולכך תמהו ולא 
את  לתרץ  אנו  מוכרחים  באמת  אולם  שלוה,  לרשעים  שיש  אפשר  האיך  הבינו 
ולומר שהטעם שיש להם שלווה, משום שהקב"ה משלם להם  שאלת הנביאים 
שכר בעולם הזה על כל מצוה שעשו, כדי לטורדן מן עולם הבא כדכתיב )דברים 
ז י( ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו וכמ"ש שם ברש"י שבכך יענשו לעולם הבא, 
וממילא מכך שאנו רואים את השכר שמקבלים בעולם הזה אנו למדים דכל שכן 
נקראו שונאיו של מקום  גמור לעולם הבא, שהרי  יהיה לרשעים עונש  שבודאי 

וראוים לעונש, ובודאי כל השכר שמקבלים נעשה רק בכדי שיענשו לבסוף.

הבא  לעולם  הרשעים  מן  שנפרעים  דכשם  הנ"ל,  המאמר  כוונת  מתיישב  ובזה 
אפילו על עבירה קלה שעושין, לפי שבודאי אינו עתיד לרחם עליהם כלל לעתיד 
לבוא, וכפי שאנו למדים מהפסוק ומשלם לשונאיו וגו', ואין שום צד בעולם לומר 
שהקב"ה יוותר להם, שהרי הם נקראו שונאיו, כך נפרעים גם מן הצדיקים בעולם 
שהם  הואיל  לומר  סברה  לנו  שהיה  פי  על  ואף  שעושין,  קלה  עבירה  על  הזה 
אוהבים את הקב"ה לא היה לו להקב"ה לדקדק כ"כ אחריהם, ולא יענישם לא 
בעולם הזה ולא בעולם הבא, שכן דרך האוהבים שלא להשגיח על כל דבר, לכך 

אמר הכתוב א-ל אמונה ואין עול, ללמד שהוא מעניש אף לצדיקים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב( 

הפטרת הפרשה
'ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנָך ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה' ִאְמרּו 
ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו' )הושע יד ב-ג(: מקשים העולם 
מדוע בתחילה אמר שובה ישראל בלשון יחיד ובסוף אמר קחו עמכם דברים לשון 
רבים. ועוד יש להבין איזה דברים צריכים ליקח, ואיך שייך לקיחה בדברים. ועוד 

יש לדקדק שבתחילה אמר עד ה' אלוקיך ולבסוף אמר אל ה'.

וי"ל דמצינו שלפעמים תיבת עד מתפרשת עד ולא עד בכלל )עיין ברכות כו:(, 
ואמרו חז"ל )יומא פו:( שהעושה תשובה מיראה אינו גדול כ"כ כמו מי שעושה 
מאהבה  והעושה  שגגות,  לו  נעשות  זדונות  מיראה  שהעושה  מאהבה,  תשובה 

נעשות לו כזכיות.

ולפי"ז יש לפרש שהפסוק בתחילה מדבר ליחיד שישוב בתשובה אף יחידי, והיינו 
לפי שהשב בתשובה יחידי הרי זה סימן ששב רק מיראה, ולכך די לו שמציל את 
עצמו, מה שאין כן אילו היה שב מאהבה בודאי היה נותן לבו גם להשיב אחרים 
מרוב אהבה שיש לו לקב"ה, ועליו אמר שובה ישראל, והיינו דאף על פי שאתה 
יחיד ובתשובתך שמיראה תגיע רק עד הקב"ה ולא עד בכלל, אף על פי כן שובה, 
יהפכו לשגגות. אמנם אם תעשה  ותרויח שהזדונות  זו מתקבלת  גם תשובה  כי 
שישובו גם אחרים בתשובה, והיינו ע"י שתעשה קחו עמכם דברים, היינו שתקח 
רבים בדברי מוסר ותוכחה, אזי ושובו אל ה' ממש, כי לא ישאר לכם עבירות כלל,  

שיהפכו לגמרי זכיות, וזה מה שממשיך הכתוב לומר כל תשא עון וקח טוב.

)'זרע שמשון' פרשת האזינו אות ד(

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
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שובה ישראל עד ה' אלקיך
התשובה רק ע"י עזר מסיוע מהשי"ת
ר'  דברי  לפרש  יש  אחר  בדרך  ועוד 
לפני  ישראל  אשריכם  שאמר  עקיבא 
מתרצה  שהקב"ה  מיטהרין,  אתם  מי 
שתבואו לפניו אף על פי שחטאתם כל 
שמתרצה  די  ולא  בכבודו,  ופגמתם  כך 
ומיטפל  מתעסק  הוא  אף  אלא  בכם 
שתשובו,  מצפה  שהוא  בטהרתכם, 
כדאיתא בחגיגה פרק קמא ]דף ד' ע"ב[ 
עבד שרבו מצפה לראותו יתרחק ממנו 
ומי  וזהו  סיוע  להם  ונותן  ועיי"ש,  וכו' 
שאם  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר 
לא היה שולח לנו עזרו מקודש לא היה 
וזהו  שלימה,  בתשובה  לשוב  כח  בידנו 
דוקא  אתכם  מטהר  אתכם  מטהר  מי 
שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'. 
)פרשת אחרי - עניני תשובה אות א( 

צריך  ה'  את  לשוב  שרוצה  החוטא 
לבקשו ולדורשו 

בעזיבת  תלויה  התשובה  שעיקר  וידוע 
להקב"ה  שיתפלל  ובתפלה  החטא 
והתפלה  התשובה  וזאת  שירחמהו, 
שאז  תשובה  ימי  בעשרת  עיקרה 
כדאמרינן  ליחיד  אף  נמצא  הקב"ה 
אימת  ויחיד  ע"א[  י"ח  דף  ]שם  בגמרא 
עד  השנה  שמראש  ימים  עשרה  אלו 
ה'  דרשו  אמר  זה  וכנגד  הכיפורים,  יום 
אל  לשוב  שרוצה  שהחוטא  בהמצאו, 
ה' צריך לבקשו ולדרשו, ובזה שייך נמי 
דרשו, ואז בתשובתו נעשים לו העבירות 
הכיפורים  יום  כשבא  אמנם  כשגגות, 
שכבר  ולבקשו  לדורשו  צורך  אין  אז 
הוא מצוי לו, אלא צריך להתפלל לפניו 

קראוהו  אמר  ולכן  כזכיות,  לו  שיעשם 
אתכם  שיענה  בתפלה  קריאה  דמשמע 
יום  כשבא  שהרי  אליכם,  קרוב  בהיותו 
עשויה  התשובה  היתה  כבר  הכיפורים 
בהיותו  ועוד  מכם,  רחוק  עוד  היה  ולא 
בידו  תלוי  הכל  הכיפורים  שביום  קרוב 

ואין שם בית דין שירחיקוהו.

אחד  ותשובת  אחד  גוף  הם  ישראל 
מועיל לחברו

וא"ת איך אפשר שתשובת היחיד תועיל 
לכל העולם שלא עשו תשובה, וי"ל שכבר 
לומר  לו  אין  מתודה  שכשאדם  ידוע 
כל  כי  רבים,  לשון  חטאנו  רק  חטאתי 
ישראל הם גוף אחד וכל אחד מישראל 
של  הערבות  סוד  וזהו  פרטי,  אבר  הוא 
על  לו  שיש  הערבות  כן  ואם  הנשמות, 
כל ישראל כבר פרע בתשובתו שלימה 
שעשה, וכשפרע הערב בעד הלוה נפטר 

חובו של לוה עם המלוה. 

)פרשת וילך אות ה(

אף לשיטת רבי שיום כיפור מכפר בלי 
תשובה צריך שיחדול לחטוא

כיפור  שיום  רבי  לדעת  דאף  לומר  ויש 
מכפר אף למי שלא עשה תשובה, היינו 
דוקא שאינו מתחרט על מה שעבר, אבל 
מכל מקום אינו מוסיף לחטוא, אולם מי 
שאינו מתחרט ומוסיף לחטוא אף לרבי 
מובן  ובזה  עליו.  מכפר  כיפור  יום  אין 
דמפני  המקדש,  בית  נחרב  האיך  מאד 
שהיו מוסיפים לחטוא ולא היו פוסקים 
מחטאתם לא הועיל להם יום כפרת יום 

הכיפורים אף לפי שיטת רבי. 
)פרשת אחרי אות ב(

הוצאת הגליון והפצתו 
לעילוי נשמת הרה"ח 

ר' אשר ענזיל גאלדשטיין
בן הרה"ח ר' יעקב שלמה ז"ל

נלב"ע בליל יום הקדוש תשנ"ג לפ"ק  

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש ע"י בנו הרה"ח 

ר' יעקב שלמה גאלדשטיין שליט"א

וחתנו הרה"ח 

ר' מנחם בנימין פאשקעס שליט"א

שמפיצים במסירות 
את תורת רבנו הזרע שמשון זי"ע

הוצאת הגליון והפצתו 
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פנינת שמשוןפניני שמשון עניני תשובה
 ביאור נפלא בתשובת הקב"ה למלאכי השרת 

 על שאלתם מפני מה אין ישראל אומרים שירה 
בראש השנה ויום הכיפורים

בגמרא )ר"ה לב:( אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים 
לפניך שירה לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, אמר להם, אפשר אני יושב 

על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל יאמרו שירה.

שאינו  מי  עליו  שעוברים  התורה  מן  הוא  חיוב  דבר  וכי  העולם,  מקשים 
אומר שירה עד שהוצרכו המלאכים לשאול על כך לפני הקב"ה. ועוד נצרך 
להבין מה השיב להם הקב"ה, הרי לכאורה אדרבה מפני טענה זו יש מקום 
את  לדרוש  נד.(  )ברכות  בגמרא  שמצינו  כפי  שירה  שיאמרו  ולחייב  להוסיף 
הפסוק )תהלים קא א( 'חסד ומשפט אשירה' חייב אדם לברך על הרעה כשם 

שהוא מברך על הטובה.

שאלת  היתה  וכך  השניה,  את  מתרץ  אחת  שקושיה  באופן  לתרץ  ונראה 
משום  הרי  שירה,  אומרים  ישראל  אין  מה  מפני  הקב"ה  לפני  המלאכים 
אף  שירה  לומר  שיקפידו  ראוי  אשירה'  ומשפט  'חסד  מהפסוק  הלימוד 
בר"ה ויום כיפור, ואף שהם ימי משפט ודין, ואם כן אם אין ישראל אומרים 

שירה בזמן של דין ומשפט, הרי הם עוברים על הנאמר בפסוק זה. 

ועל כך השיב להם הקב"ה דמה שלומדים מהפסוק 'חסד ומשפט אשירה', 
הכוונה לאחר גזר הדין שבא על האדם העונש, צריך שיצדיק עליו את הדין 
וליתן שבח והודאה להקב"ה על הרע כשם שמברך על הטובה, אבל בר"ה 
ויוה"כ שעדיין נמצאים בעיצומו של המשפט ולא נגזר הדין, אם היו ישראל 
אומרים שירה היה נראה שנותנים שוחד להקב"ה כדי שיזכם בדינם, והרי 
אסור לדיין לקחת שוחד אפילו שוחד דברים )שו"ע חו"מ סימן ט סעי' א(, ומשום 
של  תשובתו  כוונת  עומק  וזה  אלו.  בימים  לפני  שירה  אומרים  אינם  כך 
הקב"ה, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל יאמרו שירה, 
נגמר המשפט לכך אין ראוי  ולא  והיינו שהיות שעדיין הספרים פתוחים 

שיאמרו שירה.

)'זרע שמשון' פרשת אמור אות יז(

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

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה:
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 האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון מודה לכל התורמים והמסייעים 
במשך כל השנה בשותפתכם ובזכותכם זכינו לברר מקחו של צדיק ולקיים את בקשתו.

~ אנו מאחלים לכל רבבות לומדי 'זרע שמשון' כתיבה וחתימה טובה ~
שנה שיושפע לכולנו שפע ברכה וישועה 

ויקויים בכל הלומדים והתורמים כל ברכות והבטחות המחבר זי"ע

'קול זרע שמשון' 
שיעורים ופנינים מתוך הספר המסוגל 'זרע שמשון' ועוד מגוון מדורים ייחודיים ומרתקים 

בארבע שפות  02-80-80-600  שמעו ותחי נפשכם


