
כשיהיו ישראל מקובצים יחדו יכולים להיגאל
'ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך' )ל ד(: יש להבין מהו 

כפל הלשון בפסוק, שאמר משם יקבצך ומשם יקחך.

י"ל לפי שישראל גלו משום שנאת חנם ואי אפשר שיגאלו אלא כשיהיה שלום ביניהם, לכך 
אמר הכתוב בתחילה משם יקבצך היינו שיברך את ישראל בשלום ויהיו ישראל מקובצים 

יחדו כאיש אחד,  ורק לאחר מכן משם יקחך היינו שיקח ויוציא אותם מן הגלות.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

כשיורדים עד לעפר הרי זה סימן שמיד מתחילים לעלות
'ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך' )ל ד( יש לדקדק 
שתבת משם מיותר ויותר ראוי לכתוב אם יהיה נדחך בקצה השמים יקבצך וגו'. עוד יש להבין 

מהו כפל הלשון בפסוק, שסיים ומשם יקחך.

וי"ל עפ"י מה שמצינו בגמרא )מגילה טז.( 'כי נפול תפול לפניו' שתי נפילות הללו למה, דרש 
יורדין,  לכוכבים, כשהם  ומשולה  זו משולה לעפר  לו אומה  בר אלעאי מלמד שאמרה  ר"י 
את  ד:( שדרשו  )ברכות  בגמרא  מצינו  ועוד  לרקיע.  עולין  עולין,  וכשהם  לעפר,  עד  יורדין 
הפסוק 'נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל' דהכי קאמר נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום 
בודאי שלא  נופלים עד לעפר,  והיינו דחזינן מדברי חז"ל אלו דכשישראל  ישראל.  בתולת 
יוסיפו לנפול עוד ומיד מתחילים לעלות ולהתרומם ]וכן הכריח בפירוש הרי"ף שב'עין יעקב' 
לפרש את דברי הגמרא מגילה שם שכוונת הגמרא לפרש את הפסוק נפול תפול, נפול קאי 
על ישראל  דכשהם נופלים היות שבודאי מיד יקומו א"כ זה סימן שעתה אתה תפול, והיינו 

אם נפול ישראל אזי בודאי תפול אתה[

ולפי"ז יש לפרש כוונת הכתוב לומר לישראל שאם יהיו נידחים עד קצה השמים היינו שירדו 
בדיוטא התחתונה,  נמצאים  כבר  כי  עוד  להדיחם  שייך  ביותר שלא  הרחוק  למקום  ונידחו 
משם יקבצך היינו שזה עצמו שהם נמצאים במקום רחוק כל כך שאי אפשר יותר להתרחק, 
זה ההכרח שמעתה בודאי יתחילו לעלות ויקבצם השי"ת כי ישראל כשהם יורדין, יורדין עד 
לעפר, אמנם משם בודאי שמיד מתחילים לעלות ועולין עד לרקיע, כי אחר שנופלים כל כך 

אין הקב"ה משאירם שם אלא מקיים בהם קום בתולת ישראל. ]ולכך דקדק לכתוב משם, 
מפני שהא גופא שנמצאים במקום רחוק כל כך, זה הסיבה שבטוח מעתה יתחילו לעלות[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

'ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע' )ל טו(: יש לדקדק 
דבשלמא תחילת הפסוק מובן שאמר הכתוב שמתחילה יתן את החיים ואח"כ יוסיף ליתן גם 
את הטוב ולכך כפל לומר את החיים ואת הטוב, אולם המשך הפסוק שאמר את המות ואת 
הרע לא מובן, דמשמע שאחר המות יוסיף ויתן רע, וזה לא שייך כלל שהרי אחר המות אין 
יודע האדם בין טוב לרע. ואין לומר שכוונת הכתוב על העונש שבעולם הבא בגיהנם, שהרי 

פשטות דברי הכתוב מיירי בעולם הזה.

וי"ל דכוונת הכתוב שלפעמים המות בא מיד, ולפעמים יבוא המות אחרי יסורין קשים ורעים 
שהם מר ממות, וכמ"ש בכמה מקומות )כתובות לג: ב"מ פו.( דיש יסורין שקשים מהמות. וזה 
גם כוונת הכתוב שנותן את המות ואת הרע, היינו שלפעמים יחד עם המות בא הרע והיינו 

היסורין שבאים קודם המיתה. 

)'זרע שמשון' פרשת נצבים אות ה(

'ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע' )ל טו(: יש לדקדק 
לפי מה שמצינו בגמרא )תענית ח:( כשהיה  מגיפה ורעב ולא ידעו עבור מה להתפלל, אמר ר' 
שמואל בר נחמני שיתפללו על הרעב ואם יתקבל תפילתם יהיה להם גם חיים, כי כשהקב"ה 
נותן פרנסה, לחיים הוא נותנם ולא למתים. ולפי"ז צריך להבין מפני מה הוצרך לכתוב בפסוק 
לפניך את הטוב,  נתתי  לכתוב ראה  היה  די  ואת הטוב,  היום את החיים  לפניך  נתתי  ראה 

וממילא נכלל בזה גם החיים, כי בודאי כשיתן את הטוב, לחיים הוא נותנם.

וי"ל דהנה החוטא נקרא מת, והרשעים אין תפילתן נשמעת, כדכתיב בישעיה )א טו( מי בקש 
זאת מידכם רמוס חצרי וגו', וממילא אינו יכול להתפלל כלל לא על החיים ולא על הטוב כל 
חיים  יבקש  עם תשובתו  יחד  לרמוז שבתחילה  הכתוב  נתכוון  ולזה  רשע,  עדיין  זמן שהוא 
והיינו שלא יקרא עוד מת, כי ע"י התשובה מתרפא וחוזר להיקרא חי, ורק אז יוכל להתפלל 
שיבוא לו הטוב, כי כשיקרא חי תהיה תפילתו נשמעת, ומשום כן הקדים לומר חיים שהכוונה 

לתשובה שעל ידה נקרא חי.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(

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 138זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת נצבים - ר"ה תשע"ו

אמרות שמשון

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

בירושלמי )ר"ה פ"א ה"ג( כי מי גוי גדול וגו' איזו אומה כאומה זו וכו' בנוהג שבעולם אדם יש לו דין לובש שחורים וכו' שאינו יודע האיך דינו יוצא, אבל ישראל אינם כן אלא לובשים לבנים ומתעטפים 

לבנים ומגלחים זקנם ואוכלים ושותים ושמחים ויודעים שהקב"ה עושה להם ניסים. קשה מה שדקדקו לומר 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. ויש לבאר דהנה איתא בגמרא )יומא פו:( גדולה תשובה שאפילו יחיד 

שעשה 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 רגלה של זו עולה שכולה עולה, שנאמר כל אשר יתן ממנו לה', כשהוא אומר יהיה קדש לרבות את כולה. 

והגמרא מוסיפה לבאר דבמקדיש אבר אחד מן הבהמה הוי איבעיא  דלא איפשטא אי אסורה כולה בגיזה ועבודה. וברמב"ם הלכות מעילה פ"א הל"ד פסק לחומרא. ולפי"ז הוא הדין דכשיחיד עושה 

תשובה נתקדש אבר אחד מתוך כל הגוף, 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 רב', שאפילו יחיד מישראל נחשב בעיניו רב. ויש ללמוד מכך שכל יחיד ויחיד נחשב ממש כאבר שהנשמה תלויה בו, וא"כ לכו"ע אמרינן פשטא קדושה בכולה. ומובן מאד מה שאמרו בירושלמי  

שאין אומה כאומה זו, והיינו שעיקר הטעם 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 אמרינן פשטא קדושה בכולה, ולכך 

אמרו שמפני שישראל הם אומה מיוחדת 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(



ב' פירושים בהסבר הפסוק למה כתוב בכסה ליום חגנו ולא ביום חגנו

פירוש א – שצריך לעשותו ליום חג
רבנו מפרש היטב את הפסוק 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו' לפי המדרש )ויקרא כ"ט ו( תקעו בחדש - תחדשו מעשיכם. 

טוב.  עשה   - מצוות  לעשות  שהכוונה 

שופר - תשפרו מעשיכם. הכוונה  ואח"כ, 

לתקן את המעוות שחטא לעשות את הרע 

טוב - תשובה, שהרי עתה יש בידו מעש"ט 

בליבו  יאמר  שמא  ואח"כ  לו.  שיסייעו 

ולא  יקטרג  שהשטן  מאחר  יגיעתי  לשווא 

תעלה תשובתי כהוגן, לכן המשיך הפסוק 

בכסה והיינו שאין לך לדאוג מהמקטרגים, 

עליך.  תעיד  ולא  מתכסית  והלבנה  היות 

וכמ"ש הכלבו שהשטן מקטרג על ישראל, 

את  ומביא  עדים.  הבא  הקב"ה,  לו  אומר 

את  לי  הבא  הקב"ה  לו  אומר  השמש, 

מוצאה  ואינו  הלבנה,  דהיינו  האחר  העד 

שהיא מתכסה בו. וזהו מה שרומז הכתוב 

בכסה, כלומר אין לך לירא מהשטן, משום 

שהלבנה נכסית. ועוד צריכים אנו לעשות 

והיינו שצריכים  ליום חגנו,  זה  יום  שיהיה 

להאמין שהקב"ה יקבל תשובתינו ויש לנו 

לעשות חג ביום זה, אף שמעצמו זה יום דין 

יום של שמחה. ]והיינו שביום  ופחד ואינו 

חגנו משמע שעצם היום זה חג, וליום חגנו 

שיש  והבטחון  האומנה  ע"י  שאנו  משמע 

לנו, נעשה יום זה לחג[.

פירוש ב' - ליום רומז לתוספת שהיה 
ליום זה

מבואר במדרש שיום שנברא אדם הראשון 

והיינו ראש השנה לא היה בו לילה אחריו, 

שהיה אור כל הלילה, וממילא בודאי שלא 

היה לבנה כי היתה נחשבת לאין מחמת אור החמה, ונראה שהקב"ה האריך לנו יום זה כי רצה לרמז שרוצה להתנהג עם בריותיו 

במידת החסד אף ביום שהוכן לדין, שהיום רמז לחסד ולילה רמז לדין, והקב"ה האריך ביום ראש השנה את האור המרמז על 

חסד. ובזה יש רמז למה שבר"ה יש שני ימים אף בארץ ישראל ונקרא יומא אריכתא, משום שיום זה היה ארוך בשעת בריאת 

העולם. ולכך נכתב ליום חגנו, לרמז שיום זה היה נמשך והולך ולא היה לו הפסק כרגילותו.

וכוונת הפסוק תקעו בחודש שופר - כדי לבטל הדינים ואף שנתחדשה הלבנה וישנה בעולם, משום בכסה ליום חגנו, והיינו כמו 

שהיה אז בזמן בריאת האדם שבטלה הלבנה ונתכסת ובכך נמשך היום יותר מרגילותו, ונרמז בכך שנמשך החסד ומתבטל הדין 

באותו הלילה שלאחר בריאת האדם, לכך גם עתה בראש השנה אף שהוכן לדין אפשר לעורר רחמים כי הקב"ה רוצה להתנהג 

עמנו במדת החסד. וזה כוונתו בכתבו ליום ולא ביום להורות על הלילה שנמשך מהיום. ]ביום משמע דווקא ביום ולא בלילה, 

ליום רומז על תוספת שנמשכת אחר היום[

בינת שמשון להבין ולהשכיל

פרנסה טובה וכלכלה
סיפר  'זרע שמשון':   מספר הרב מ.צ. שליט"א, מג"ש בספר 

לי אחד ממשתתפי השיעור סיפור ישועה, אשר הדהים את 

בעל המעשה עצמו, ומפרסמו ברבים למען ישמעו וילמדו.

'זרע  הספר  וסגולת  מעלת  על  שמעתי  שמוע  לי:  שח  וכך 

הענינים.  בכל  ישועות  ולפעול  והצלחה  לברכה   - שמשון' 

ולכן תיכף בשמעי שמתקיים שיעור בעיר מגורי, קבלתי על 

עצמי להשתתף בשיעור. כי אמרתי בליבי, שבעזרת ה' בזכות 

רבינו המחבר זי"ע ובזכות הבטחותיו, אזכה אף אני לברכה 

וישועה. ואכן השתתפתי בשיעור שהתקיים בליל שישי, בלב 

מלא שמחה על קיום בקשתו של צדיק - שיעשו עמו חסד 

וילמדו בספריו שהם זכרו ותולדותיו, ובליבי אמונה על כח 

ברכותיו, ותקוה שאזכה אף אני לישועה וברכה.

מה'בוס'  זומנתי  מכן,  שלאחר  השבוע  בתחילת  מיד  והנה 

לסגן  מינויי  על  התבשרתי  שבה  לפגישה  עבודתי,  במקום 

מנהל. וזאת, לאחר חמש שנים שחששתי לבקש ממנו תוספת 

על  ולאחר שקבלתי  במילגה,  תוספת  או  עבודה  של שעות 

פתאומי  באופן  הנפלא,  בשיעור  להשתתף  והתחלתי  עצמי 

הבין המנהל מעצמו שמגיע לי העלאה ותוספת.

אשריכם ואשרי חלקכם, שהינכם פועלים בעשיית רצון צדיק 

'זרע שמשון',  והנפלא  להרבות את הלומדים בספר הקדוש 

ובכך גם לזכות את ישראל בריבוי ברכות וישועות.
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לשון שמשון:
ואחר  מצות,  לעשות  דהיינו  מעשיכם,  תחדשו  שופר  בחדש  תקעו  וזהו, 
כך יתקן המעוות וזהו תשופר מעשיכם. ואחר כך אמר בכסה ליום חגנו 
כלומר ולא תפחדו פן מחמת עונותיכם שעשיתם לא תעלה בידכם לעשות 
התשובה כהוגן מחמת המקטרגים, שהרי אין להם כח לפי שאין להם עדים, 
שהלבנה נכסית. ועוד ליום חגנו שצריך להאמין שהקב"ה יקבל תשובתו, 
כמו שכתבו הפוסקים )טור א"ח סי' תקפ"א) שיטול צפרניו ויגלח וילבוש 
לבנים ויתעטף לבנים להראות על הביטחון שאנו בוטחים בחסד האל שנצא 

בדימוס. )זרע שמשון פרשת אמור אות ד(

העולם  בריאת  של  שישי  שביום  ב(  יא  )ב"ר  ז"ל  שאמרו  במה  יובן  וזה 
לא היה בו לילה אחריו ולכן לא כתיב ויהי ערב ויהי בקר יום השביעי, 
ראש  יום  היה  שישי  שביום  וידוע  לילה,  בו  היה  לא  שבת  שביום  נמצא 
משאר  יותר  נתארך  יום  שאותו  והואיל  הראשון,  אדם  בו  שנברא  השנה 
הימים משום הכי נקרא בתורה בשם היום סתם בה"א הידיעה. ובזה מצינו 
ז"ל  למה שאמרו  וגם  ישראל  בארץ  ימים אף  שני  למה ראש השנה  רמז 
)ביצה ד:( יומא אריכתא הוא. ומעתה הואיל שבראש השנה הראשון שבא 
בעולם לא שמשה הלבנה בלילה שלאחריו, ובעל כרחה כסתה עצמה דשרגא 
בטיהרא מאי מהניא, משום הכי שייך שפיר לומר ליום חגנו בלמ"ד, דהיינו 
רוצה  למדים שהקב"ה  אנו  זה  יום  ובאריכות  היום,  אותו  הלילה שלאחר 
להתנהג עם בריותיו במדת החסד אף ביום שהוכן לדין, שהרי היום רומז 
לחסד והלילה רומז לדין, והאריך האור דהיינו החסד וביטל החשך שהוא 
דין. ומשום הכי צוה לנו מצות תקיעת שופר שכוונתו לבטל הדין ומעורר 
וישנה  פי שנתחדשה הלבנה  כלומר אף על  ואמר תקעו בחדש  הרחמים, 
בעולם עם כל זה תקעו שופר משום דבכסה ליום חגנו, שאין הפירוש שלא 

נראית הלבנה אלא הפירוש הוא כמו שכתבנו.

)זרע שמשון וילך אות ח(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

נועה בת יפה דבורה 
לזיווג הגון וראוי משורש נשמתה 

ללא עיכובים ומניעות 
מתוך שמחה אמיתית לבנין עדי עד 

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

יואל בן דבורה 
שמסייע רבות בהפצת הגליון
שיזכה לזוג הגון בקרוב ממש

לראות דורות ישרים מבורכים

הוצאת הגליון הוקדש 

ע"י ידידינו יעקב שמואל 

בן שיינדל
לרפואתו ובריאותו השלימה

של הגאון המפואר שר התורה והיראה

רבינו שמריהו יוסף חיים 

בן פעשא מרים קנייבסקי 
שליט"א

שיזכה להאריך ימים על ממלכת התורה
באריכות ימים ושנים טובות ומתוקות

בבריאות השלימה בכל איבריו וכל גידיו

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב
 ולהצלחה גדולה בכל הענינים

גבורת שמשון סיפורי ישועה
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