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הטעם שרק במלחמת רשות הותרה יפת תואר
'ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ֹּתַאר ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה' )כא יא(: ברש"י במלחמת 
הרשות הכתוב מדבר שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו שהרי כבר נאמר לא 
תחיה כל נשמה. עוד כתב רש"י ולקחת לך לאשה לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע שאם 
לא  תואר  יפת  דאשת  דינא  האי  כל  דאם  מקשים  יש  באיסור.  ישאנה  מתירה,  הקב"ה  אין 
הותרה אלא כנגד יצה"ר, א"כ מדוע יש חילוק בין מלחמת הרשות למלחמת חובה, ולכאורה 

גם במלחמת חובה היה צריך להתיר כדי שלא ישאנה באיסור.

ויש לתרץ באופן שהקושיה נעקרת מתחילתה עפ"י מה שכתב הרמב"ם )הלכות מלכים פ"ח 
ה"ג( אין אשת יפת תואר מותרת אלא בשעת השביה. ושעת השביה היינו לאחר המלחמה 
והריגת כל האויבים, וכמו שנראה מתוך הפסוק )דברים כ יג( והכית את כל זכורה לפי חרב 

ורק אח"כ נכתב רק הנשים והטף והבהמה תבוז לך.

הזכרים,  הריגת  לאחר  בנשים  גם  שביה  שעת  יש  האומות  שאר  במלחמת  בשלומא  והנה 
אמנם במלחמת ארץ ישראל ושבעה אומות אין שייך שעת שביה רק בממון ולא בנשים כי 
הרי אדרבה מחוייבים להורגן ולכך לא שייך התם כלל דין דיפת תואר. ]ביאור כוונת רבינו 
דכל ההיתר של יפת תואר אינה בשעת שעסוקים במלחמה להרוג את מי שצריך להרוג דאז 
אין פנאי לישא אשה ומחוייבים להינקם מהאויבים, ורק לאחר שגמרו להרוג את מי שצריך 
להרוג יש פנאי לעסוק בביזה, ואז כחלק מהביזה התירה תורה גם ליקח בשביה אשת יפת 
תואר ולישא אותה. ברם במלחמת חובה שגם האשה נחשבת לחלק מהאויבים אם כן כל זמן 

שהן עדיין חיים לא הגיע זמן ההיתר כלל. ודוק היטב[ 

ועוד י"ל דבמלחמת ארץ ישראל יש חובה על כל אחד מישראל להרוג את כולן, וא"כ אין בידו 
להחיותה וליקח אותה בדין יפת תואר שהרי האחרים יהרגו אותה, משאין כן בשאר מלחמות 
שהרשות ביד כל אחד ליקח שבי ומלקוח וממילא יכול לקחתה ולפשר עם האחרים שלא 
יהרגו אותה, ובזה חידשה תורה דין דאשת יפת תואר שיכול לקחתה לאשה, מכיון שמעיקר 
הדין אין מחוייבים להורגה, אולם במלחמת ארץ ישראל לא יועיל מה שתתיר התורה לישא 

אותה שהרי כולם נצטוו להורגה וממילא לא יוכל לישא אותה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

)יבמות  בגמרא  ג(  )כג  ה'  ִּבְקַהל  לֹו  ָיֹבא  ֹלא  ֲעִׂשיִרי  ּדֹור  ַּגם  ה'  ִּבְקַהל  ַמְמֵזר  ָיֹבא  'ֹלא 
עח:( אמר רב הונא ממזירא לא חיי, והא אנן תנן ממזרים אסורים ואיסורן איסור עולם ]הרי 
שנמשך זרעם לעולם[, ומתרצת הגמרא דרק ממזרים שאינם ידועים אינם חיים בכדי שלא 
יכשלו בהם עיי"ש. מקשים העולם מדוע לא הקשו בגמרא על רב הונא מהפסוק שבפרשה 
'לא יבא ממזר וגו' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה' עד עולם' הרי מבואר להדיא בפסוק 

שממזר יכול לחיות ואין זרעו נפסק, ודורותיו ממשיכים לעולם.

ויש לתרץ עפ"י מש"כ הרמב"ם )הלכות איסו"ב פט"ו הכ"א( דין תורה שספק ממזר מותר 
יבא, אלא  יבא, אבל ממזר ספק  ודאי הוא דלא  יבא ממזר, ממזר  לבוא בקהל, שנאמר לא 
שחכמים גזרו אף על ספק ממזר. ולפי"ז י"ל דאם היתה הגמרא שואלת על רב הונא מתוך 
דברי הפסוק היינו יכולים לומר בכוונת רב הונא דמיירי רק בספק ממזר דאסור רק מדרבנן 
ורק על ספק ממזר זה אמר רב הונא דלא חיי, ויש סברה לומר כן, משום דאי נימא שרב הונא 
דיבר בממזר ודאי שאסור מדאורייתא יקשה מאי שנא פסול ממזר משאר הפסולים שאסורים 
לבוא בקהל ה' שעליהם לא אמר רב הונא שאינם חיים, ועל כרחך דרב הונא מיירי בספק 
בני  בין  יטמע  לחוש שמא  יש  ספק  מטעם  רק  אסור  והואיל שהוא  מדרבנן,  ממזר שאסור 
ישראל ולא יתרחקו ממנו לגמרי לפי שיהיו מקילים בו לומר דילמא באמת אינו ממזר, ומשום 
כן נתקלל שלא יחיה וכדברי רב הונא, אולם ממזר ודאי שנודע וניכר פיסולו ובודאי כולם 

יתרחקו ממנו, אין צריך שיתקלל ויוכל לחיות.

ומשום כן לא הקשו בגמרא על דברי רב הונא מהפסוק שבפרשתן הנ"ל, כי אפשר לומר 
שהפסוק מיירי בממזר ודאי, ורב הונא מיירי בממזר ספק, אלא הקשו מדברי המשנה דשם 
נכתב דין ממזר יחד עם דין הנתינים, הממזרים והנתינים אסורים ואיסורן איסור עולם, והלא 
פסול הנתינים ודאי דהוי רק איסור דרבנן  וממילא משמע דאף ממזרים שנכתבו בסמוך להם 
היינו ספק ממזרים דאסורים מדרבנן ועליהם קתני ואיסורן איסור עולם, ומוכח דאף ממזרים 
דרבנן חיים וקיימים ונמשכים לדורות. ועל כך תירצו בגמרא דרב הונא שאמר ממזירא לא 
חיי, מיירי רק בממזר שאין יודעים עליו שהוא ממזר ולכך בודאי לא יחיה וימות כדי שלא 
חכשלו בו, אולם שאר איסורי ממזר הידועים לכולם חיים ואינם מתים ואף אלו שאסורים רק 

מדרבנן ולא חיישינן שיבואו להקל בהם ולא יתרחקו מהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ו(

הקב"ה מחשיב לבלעם כמו שקילל את ישראל
ִּכי  ִלְבָרָכה  ַהְּקָלָלה  ֶאת  ְּלָך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ַוַּיֲהֹפְך  ִּבְלָעם  ֶאל  ִלְׁשֹמַע  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ָאָבה  'ְוֹלא 
ֲאֵהְבָך ה' ֱאֹלֶקיָך' )דברים כג ו(: יש לדקדק מה כוונת הכתוב בתיבת לך שמשמע קצת את 
הקללה שכבר היה לנו, והרי לא יצא שום קללה מפיו של בלעם, וא"כ היה די לכתוב ויהפוך 

ה' אלוקיך את הקללה לברכה.

ויש לתרץ שהיה אפשר לומר שהיות וסוף סוף הרי בלעם בירך את ישראל, וא"כ מגיע לו גם 
כן ברכה על כך שנתברכו ישראל על ידו וכדכתיב )בראשית כז כט( 'מברכיך ברוך', לכך 
הדגיש הכתוב לומר שרק כלפי בני ישראל נחשב הדבר כברכה, אולם כלפי בלעם נחשב 
כמי שקילל את ישראל כי אזלינן בתר מחשבתו, שהרי באומות העולם מחשבה רעה הקב"ה 
מצרפה למעשה )ירושלמי פ"ק דפאה, תוס' קידושין לט:(, וזה מה שרצתה התורה להדגיש 
בתיבת לך שרק כלפי ישראל נחשב לברכה אמנם כלפי בלעם נחשב לקללה והוא בודאי לא 

יתברך משום כן.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

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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אמרות שמשון



ברש"י כתב הטעם שנתעבו עמון ומואב הוא מפני שהחטיאו את ישראל שהמחטיא לאדם קשה 
לו מן ההורגו. והקושיא ברורה למה לא נקטה התורה את טעם של החטא עצמו וכתבו עד דבר 
אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, 

שבודאי אין זה עיקר הטעם.
גרמו  אשר  מואב  בנות  חטא  והנה 
משני  מורכב  לחטוא  ישראל  לכלל 
להחטיא  הרצון  האחד  גורמים, 
לכך,  עצות  וחיפוש  ישראל  את 
והשני חטא הזנות דהיינו שהחטיאו 
בעצמו,  העבירה  במעשה  בפועל 
חמור  העבירות   שבכל  הגם  והנה 
העושהו בפועל יותר מהגורם, שאני 
גופים,  בשני  שמדובר  מאחר  הכא 
ישראל  את  להחטיא  שרצו  האבות 
ע"י שהפקירו בנותיהם בעל כורחם 

למעשה העבירה עצמו. 
ובאמת חטאם היותר גדול היה משום 
וגדול  ישראל  את  להחטיא  שרצו 
וכדברי  ההורגו  מן  יותר  המחטיאו 
רש"י וזהו שלא הזכירו בפסוק כלל 
עוון הזנות, משום שלא יבואו לטעות 
העבירה  שמעשה  דמאחר  ולומר 
ללמוד  אין  הנשים  ע"י  נעשתה 
ולא  מואבי  עמונית  ולא  עמוני  ח"ו 
מואבית, שהרי אדרבה יותר צריכים 
לדחות את הנשים, וכדי שלא יבואו לטעות בזו, כתבה התורה על דבר אשר לא קדמו וגו', שבזה 
אנו יודעים שאין דרכה של אשה לקדם כלל, ואף נשים לקראת נשים אין דרכם לצאת כי כל 
כבודה בת מלך פנימה, וממילא אנו לומדים שבודאי מה שיצאו הבנות להחטיא את ישראל היה 
זה רק מחמת שהיו אנוסות ע"י אביהן, ואם כן אינם ראוים לעונש ואפשר שפיר לדרוש עמוני 

ולא עמונית מואבי ולא מואבית.
ואכן י"ל דזה מה שנרמז בפסוק, ונחלק הפסוק על דבר אשר לא קדמו בלחם ובמים וגו' לתרתי, 
עיקר הטעם שנאסרו לבוא בקהל הוא על דבר, והיינו על כך שדברו ויעצו ואנסו האבות את 
בנותיהם לצאת ולהחטיא את ישראל, אולם הבנות עצמם לא נאסרו משום שיש ללמוד מהטעם 
השני אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים שבזה ודאי ידעינן שאין טענה על הנשים היות ואין 

דרכם לצאת וממילא אנו לומדים שגם בעצם החטא אין טענה עליהם. 
ויש להוסיף עוד דמה שאמרה תורה אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים היינו גם לגבי האנשים, 
דאף שעיקר העבירה הוא על דבר והיינו על מה שדיברו להחטיאם, מכל מקום אם היו האנשים 
מקדמים את ישראל בלחם ובמים היו נתקנים קצת ולא היו נדחים לעולם, שהרי אמרו בגמרא 
גדולה לגימה שמקרבת הרחוקים ומעלמת עין מן הרשעים, אך עתה שלא קדמו נדחו לגמרי 

מפני העבירה שהחטיאו את ישראל.   

בינת שמשון להבין ולהשכיל
גבורת שמשון סיפורי ישועה
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לשון שמשון:
וי"ל דאי הוה כתיב הטעם של המחטיא את האדם, 
לא הוה אפשר לן לומר עמוני ולא עמונית מואבי ולא 
מואבית )יבמות סט.(, שהרי באמת עיקר החטא בא 
מחמת הנשים, אלא כתב הטעם על אשר לא קדמו וכו' 
שגם שם בפסוק על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם 
וכו' יש להקשות היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים 
וצריך לתרץ כל כבודה בת מלך  ונשים לקראת נשים, 
פנימה )תהלים מה יד(, דהיינו שאין דרך האשה לצאת, 
את  להחטיא  נמי  שיצאו  שמה  לומדים  אנו  וממילא 
ישראל, אין להם שום עונש שהרי אנוסות היו מאביהן.  
הטעם  עיקר  האמת  לפי  הוא,  כך  הפסוק  ופירוש 
שנתעבו עמון ומואב הוא על החטא שהחטיאם, אבל 
לא על מעשה החטא ממש, אלא על העצה וההכרח 
ואפילו  דבר,  על  וזהו  בנותיהם,  את  האבות  שאנסו 
הכי אם היה להם הזכות להיות מקדימים בלחם ומים 
)קג:(  י"א דסנהדרין  היו נתקנים קצת, משום דבפרק 
אמרינן גדולה לגימא שמקרבת הרחוקים, ומעלמת עין 

מן הרשעים, אבל עכשיו שלא קדמו נתעבו. 

)זרע שמשון אות ז(
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ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

לחמש  קרוב  כבר  מנישואיו  עברו  ש.ב.  היקר  בני  ש.ק.:  הרב  מספר 
מאד,  מנוחתי  את  הטריד  והדבר  בזש"ק,  נפקד  לא  ועדיין  שנים 

וכהורה מה יכולתי לעשות עבור בני. 

לפני למעלה משנה הזדמן לפני הגליון 'נפלאות שמשון' אשר מלא 
בפנינים מתוך תורת הזרע שמשון בכמה מדורים נפלאים, אשר ממנו 
התוודעתי על הבטחת המחבר הקדוש לכל מי שילמד בדברי תורתו 
בכל הישועות ובפרט בבנים וכמו שכתב בהקדמת ספרו זרע שמשון 
לשולחנכם',  סביב  זתים  כשתילי  בנים  בני  בנים  תראינה  'ועיניכם 
הדברים נכנסו לליבי, והיות שהספר לא היה מצוי תחת ידי, החלטתי 
שאקבע לימוד בדברי התורה שמובאים בגליון 'נפלאות שמשון' וגם 
עברו  שכבר  צרה,  באותה  שרוי  כן  גם  אשר  ח.ל.  הרב  לחברי  אציע 
קרוב לעשר שנים מנישואי בנו ועדיין לא נפקד בבנים, שילמד יחד 

עמי וטובים השנים מן האחד. 

חידושי  בלימוד  הסגולה  דבר  את  לו  וסיפרתי  הנ"ל  לידידי  פניתי 
תורתו של בעל הזרע שמשון, והצעתי לו ללמוד יחדו בגליון 'נפלאות 
מרעיון  מאד  שמח  ידידי  בשבוע,  שבוע  מדי  בקביעות  שמשון' 
הלימוד יחדו ונענה בחיוב להצעתי הנפלאה, וכך התחלנו ללמוד בכל 
שבוע את דברי התורה המופיעים בגליון נפלאות שמשון כשבליבנו 
אנו רוחשים תפילה שאכן בזכות המחבר הקדוש יוושעו בנינו ויוולד 

להם זש"ק.

ואכן פלא פלאים, גם בני וגם בן ידידי – שותפי, זכו לחבוק בן זכר בתוך 
שנה מאז שקבענו את לימודינו בתורת רבינו הזרע שמשון. 

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג 

הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים

הגליון הוקדש 
לעילוי נשמת

דוד בן רחנה כרמלי ז"ל
נלב"ע י"ז תמוז תשע"ו  

ת.נ.צ.ב.ה

ולרפואת דליה בת רבקה 

ולהצלחת יצחק בן דליה 
שיזכה לפרנסה טובה בהרחבה

גם עושר גם כבוד

הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

מרים בת חוה מינדל
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לה

שישלח לה ה' רפואה שלימה במהרה בכל רמ"ח אבריה ושס"ה גידיה
ויהיה לה אריכות ימים ושנים טובות ומתוקות

ברוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח


