
~ פרשת אחרי ~

היצר הרע משיא את האדם לחטוא בדבר שבו עיקר תיקונו
'ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה' )טז ג(: במדרש )ויק"ר כא 
ד( זה שאמר הכתוב כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, ר' נתן ור' אחא בשם ר' סימון אומר, אם 
עשית חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות של מצוות, עינים רמות והיו לטוטפות, לשון שקר 
ולמדתם אותם את בניכם, ידים שופכות דם נקי וקשרתם לאות על ידך, לב חורש מחשבות און 
והיו הדברים האלה, רגלים ממהרות לרוץ לרעה הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכים עיי"ש. 

ותמהו המפרשים )יפה תואר( בכוונת המדרש.

ויובן שפיר עפ"י מה שנודע כי האדם נברא לתקן איזה דבר בעולם או איזה מצוה, וכל עוד 
שעדיין לא השלים תיקונו הרי הוא כלא היה והנפל טוב ממנו. וכתב האר"י הקדוש )עיין עץ 
דבר  באותו  לקלקל  ביותר  לחטוא, משיאו  פ"ה( שהיצר הרע המסית את האדם  פמ"ט  חיים 

שעבורו בא לעולם לתקן.

ובזה יובנו עומק דברי המדרש שנתכוון לומר שלא די שתעשה תשובה מהעבירות, כי אף על פי 
שיצאת זכאי בדינך עדיין לא הועלת כלום בתיקונך שעבורו באת לעולם, ולכן הנכון שכשאתה 
עושה תשובה לא די שתחזור בך ותתחרט מן העבירות שעשית, אלא אף תעשה כנגדן חבילות 
של מצוות, והמצוות שתעשה יהיו באותו דבר שקלקלת כי ממה שקלקלת הרי זה האות שאותו 
הדבר הוא תיקונך שעל כך נבראת ונשלחת לעולם. וזה שאמר המדרש שאם חטא בעיניים 

רמות שלא שמרם כראוי התיקון שלו שיעשה עמהם מצות והיו לטוטפות וכו'.

)'זרע שמשון' פרשת אחרי סוף אות א( 

~ פרשת קדושים ~

בני ישראל צריכים לקדש את הנפש והרוח במעשים טובים כראוי 
כדי שיוכלו להשתתף עם הנשמה

'ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם' )יט 
ב(: במדרש קדושים תהיו כי קדוש אני, אם מקדישים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו 
קדשתם אותי, או אינו אומר אלא אם קידשתם אותי הריני מקודש ואם לאו איני מקודש, תלמוד 
לומר כי קדוש אני, בקדושתי אני בין מקדישים בין אין מקדישים. וכל דברי המדרש צריך הבנה.

ונראה לבאר עפ"י מה שכתב בזוה"ק )ח"ב קפב.( שכשברא הקב"ה את האדם עשהו בדמות 
צורה עליונה, ונפח בו רוחא קדישא שכלול בנפש רוח ונשמה, והעליון מהם הוא הנשמה, ואם 

אותה הנשמה הולכת לעבוד אלהים אחרים הרי הוא טימא אותה ויוצא מכלל עבודת בוראו.

דבר  זה  שהרי  בנשמה  הטומאה  שתשלוט  יתכן  האיך  ביותר  קשה  דלכאורה  הרמ"ז  וביאר 
רוחני ועליון, ולכן ביאר הזוה"ק שהטעם ששייך התייחסות טומאה לנשמה, מפני שנפש ורוח 
משתתפים בה, ולכן אם נפגמה הנפש שהיא מעולם העשיה ששם הרע מרובה על הטוב, משום 
כך מגיע פגם גם לרוח ולנשמה, על דרך מה שנרמז בפסוק )משלי יג כ( הולך את חכמים יחכם 

יושפע אור לרוח ונפש שמשתתפים  ירוע, דכיון שהנשמה היא שלימה ממנה  ורועה כסילים 
עמה, וזה הכוונה הולך את חכמים יחכם, וכן להיפך מתקיים בסיפא דקרא עיי"ש.

ובזה יתבאר היטב כוונת המדרש אם מקדישים אתם עצמכם וכו', היינו שישראל מקדשים את 
הנפש ואת הרוח שלהם, שצריכים לקדשם שע"י כך ישתתפו כראוי עם הנשמה, מעלה אני 
עליכם כאילו קידשתם אותי, היינו כאילו קידשתם אף את הנשמה שהיא חלק ממני, אף על פי 
שבאמת היא קדושה מצד עצמה, נחשב לכם הדבר כאילו אתם קידשתם אותה, או אינו אומר 
אלא אם קדשתם אותי הרינו מקודש ואם לאו איני מקודש, דהיינו שמא תאמרו שאכן רק אם 
קידשתם את הנשמה במעשיכם הטובים היא מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת מצד עצמה, 
שכיון שנשתלחה לתוך הגוף אבדה קדושתה, ומשום כך תאמרו שגם אינכם נענשים כל כך 
על העבירות כיון שקדושת הנשמה כבר מחוללת משעה שנכנסה לגוף, תלמוד לומר כי קדוש 
אני, בקדושתי אני בין מקדישים ובין אינם מקדישים, ואם אני קדוש אף הנשמה שהיא חלק 
ממני קדושה מצד עצמה, וצריכים אתם להיזהר שלא לפגום אותה ולטנפה במעשיכם הרעים.

)'זרע שמשון' פרשת קדושים אות א(

כשישראל חוטאים הקדושה פורחת מהם ונשאר רק ניצוץ של קדושה
'ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי' )כ כו( במדרש 
)תו"כ( אם אתם מובדלים מן העמים הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו. 
ויש לתמוה מה בא המדרש ללמדנו, הלא בודאי שאם אינם מובדלים מן האומות וממעשיהם 

הרי הם כמותם.

ונראה לבאר עפ"י מה שכתבו המקובלים על פסוק )איכה א ה( היו צריה לראש שדרשו חז"ל 
מושרשים  ישראל  בני  שיהיו  הראוי  מן  היה  כי  ראש,  נעשה  לישראל  המיצר  כל  נו:(  )גיטין 
חוטאים  כשהם  אולם  מקום,  של  רצונו  עושים  שישראל  עת  בכל  באמת  הוא  וכן  בקדושה, 
ישראל מקיימים איזה מצוה,  בני  ולפי שתמיד  והטומאה אוחזת בהם,  הקדושה פורחת מהם 
משום כן נשאר בהם לעולם ניצוץ של קדושה, אבל זה הניצוץ כועס עליהם מפני שגרמו לו 

להיות נפרד משורש הקדושה ועתה מוכרח לשבת עם הטומאה.

והנה כל מלכי האומות יש להם איזה ניצוץ של קדושה, ומשום כן אנו מברכים בראייתם שנתן 
מכבודו לבשר ודם, וכמו שמצינו שהיה לעשו ניצוץ של קדושה, ומשום כן זכה שיקבר ראשו 
במערת המכפלה )ראה תרגום יונתן בראשית נ יג(, ומפני ניצוץ זה היה יצחק אוהב אותו וחשב 

שאולי יחזירנו למוטב.

משורשו  ומנותק  יחיד  שהוא  בהם  שנשאר  קדושה  של  הניצוץ  חוטאים  כשישראל  ולכך 
ניצוץ האחר שיש לו למלך של האומה ובכך מגביר כח אותו  שנסתלק, רוצה לידבק באותו 
האומה נגד ישראל, כיון שהוא בכעס עליהם שגרמו לו ליפרד מעיקרו ושורשו. וזה מה שאמרו 

בגמרא שהמיצר לישראל נעשה ראש, שע"י הניצוץ של קדושה שבו נעשה ראש.

שאתם  שהיות  היינו  שלי,  אתם  הרי  העמים  מן  מובדלים  אתם  אם  המדרש  כוונת  עומק  וזה 
עושים רצונו של מקום הרי אתם מושרשים כולכם בקדושה ששורה עליכם, אולם אם אין אתם 
מובדלים מן האומות הרי אתם של נבוכדנצר וכו', היינו שהיות ולא נבדלתם מהם וחטאתם הרי 
הניצוץ של קדושה היחיד שנשאר בכם מתדבק עם האויב ומגביר את כוחו עליכם שישלוט 

בכם.

)'זרע שמשון' פרשת קדושים 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

גליון 167זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת אחרי-קדושים תשע"ז

אמרות שמשון

הפצתו הגליון לרפואת

 שושנה בת פנינה

שישלח לה ה' רפואה שלימה במהרה בתוך שאר חולי ישראל

הפצת הגליון לזכות

רפואתו השלימה והקרובה של  אברהם בן מזל 

בתוך שאר חולי ישראל לשמחתו ולשמחת כל בני המשפחה



'ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך ֹלא ַתֲעֹמד 
ַעל ַּדם ֵרֶעָך ֲאִני ה' )יט טז(

הטעם שהיה ראוי לבוא מכת ערוב על 
ישראל

עמי  בין  פדות  ושמתי  ג(  יא  )שמות  רבה  מדרש 

ונתן  זו  במכה  ללקות  ראויין  ישראל  שהיו  מלמד 

הקב"ה  לבא  לעתיד  ואף  המצריים,  פדיונם  הקב"ה 

תחת  גיהנם  לתוך  ומשליכם  העולם  אומות  מביא 

מצרים  כפרך  נתתי  ג(  מג  )ישעיה  שנאמר  ישראל 

ובפרק ט' דפסחים )קיח.(  כוש וסבא תחתך עכ"ל. 

לשון  המקבל  וכל  הרע  לשון  המספר  כל  אמרינן 

ל(  כב  )שמות  דכתיב  לכלבים  להשליכו  ראוי  הרע 

לכלב תשליכון אותו וסמיך ליה )שם כג א( לא תשא 

היה  בישראל  ואם  תשיא.  לא  ביה  וקרי  שוא  שמע 

להשליכו  ראוי  הרע  לשון  המספר  וכל  הרע  לשון 

המדרש  קאמר  שפיר  רעות,  חיות  דהיינו  לכלבים 

שהיו ישראל ראויים ללקות במכת ערוב דהיינו חיות 

רעות, ומה עשה הקב"ה, נתן מצריים תחתיהם והביא 

הערוב על מצרים. ואפשר שמטעם זה כשמתרה על 

כן  שאין  מה  הידיעה  בה"א  הערוב  מזכיר  הערוב 

בשאר המכות, לרמוז שמכה זו היא המכה הידועה 

הראויה לישראל. 

)זרע שמשון וארא אות י"ג(

שתיקת הכלבים הוכחה שחזרו ישראל 
בתשובה מעוון לשון הרע

איתא במדרש רבה )שמות א לה( על פסוק אכן נודע 

חטאו  מה  ואומר  בלבו  מהרהר  משה  היה  הדבר, 

ישראל שנשתעבדו מכל האומות כיון ששמע דבריו 

אמר לשון הרע יש ביניהם היאך יהיו ראויים לגאולה. 

ובפרק ג' דמכות )כג.( איתא כל המספר לשון הרע 

ראוי להשליכו לכלבים ע"כ. ובפרשת ואתחנן איתא 

נגאלו  לא  לך,  בצר  פסוק  על  יד)  )ב  רבה  בדברים 

וכשיראו  תשובה,  בזכות  אלא  ממצרים  אבותינו 

הכלבים את ישראל ולא יהיו רצים אחריהם, שמע 

מינה שעשו תשובה וראויים לגאולה, ודייק הכתוב 

לומר לא יחרץ כלב לשונו, דוקא לשונו מכוון אל 

לשון הרע.

)זרע שמשון פרשת בא אות ד(

לכהנים  הנגעים  טומאת  שמסר  טעם 
דווקא

ז"ל  עיקר הנגעים באים על לשון הרע כמו שאמרו 

)ערכין טז.( זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם 

ששמץ  בודאי  חבירו  על  רע  שם  שמוציא  ומי  רע, 

פסול יש בו, כדאמר שמואל בפרק ד' דקידושין )ע.( 

הקב"ה  רצה  ולכן  פוסל.  ובמומו  פסול  הפוסל  כל 

כדי  הכהנים  ביד  מסורה  תהיה  הנגעים  שטומאת 

שידעו מי הוא המנוגע שהוא סימן שהוציא שם רע 

וא"כ בודאי שיש פיסול במשפחתו כדי שיתרחקו 

אינו  ריב  מחרחר  שהוא  שהואיל  ממנה  הכהנים 

מיוחס.

)זרע שמשון פרשת תזריע ז(

המדבר לשון הרע ממשיך חטא הנחש 
שדיבר לשון הרע

הקב"ה תיקן את חוה בכ"ד תכשיטין ואח"כ הביאה 

חסר  דכתיב  האדם  אל  ויבא"ה  כמנין  האדם,  אל 

בלשון  והנחש  מ"ט.(,  ח"א  זוה"ק  כב,  ב  )בראשית 

וזהו  ואיבה,  ועשאה  התיבה  את  היפך  שלו  הרע 

הרע  לשון  שבשביל  מצינו  וכן  וכו',  אשית  ואיבה 

וכתיב  לארץ,  יכנסו  שלא  במדבר  אבותינו  על  נגזר 

)במדבר יד לב( ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה 

ר"ת ואיב"ה. ובשביל לשון הרע נמי חרב הבית, וזהו 

)איכה א א( איכה ישבה בדד העיר ר"ת איב"ה.

)זרע שמשון פרשת אות תזריע ז(

מצורע מורה על מוציא שם רע
ומשום הכי אמרו זאת תהיה תורת המצורע המוציא 

בשם  אותו  קורא  הוא  הפרשה  לפי שבכל  רע,  שם 

צרוע וכאן שינה וכתב מצורע, ודאי דלדרשא אתא 

לומר המוציא שם רע.

)מצורע ז(

בדיבור לשון הרע נסגר ממנו אורות העליונים
המצורע חשוב כמת, ולמה כך, אלא לפי שהתרגום 

אורות  ממנו  שנסגרו  דהיינו  סגירו,  צרעת  של 

העליונים דהיינו אורות החכמה העליונה דכתיב בה 

)קהלת ז יב( החכמה תחיה בעליה, וכן הוא בשעת 

מיתת האדם שנסגרים ממנו אותם האורות.

)זרע שמשון פרשת מצורע אות ז(

מתוך מכתב ובו סיפור אישי מפליא, שהתפרסם במגזין 'חזק': 

ולא  גדולים  ארוכות קשיים  ...לאחר שעברנו במשך תקופות 

באופן  ייאוש...  סף  על  עמדנו  בזש"ק,  להיפקד  עדיין  זכינו 

לכבוד  שנערך  מיוחד  באירוע  להשתתף  לנו  יצא  צפוי  בלתי 

ט"ו בשבט ע"י 'מפתח של בנים' ו'מגדיל ישועות', נהנינו מאד 

לשמוע דברי חיזוק, ולפגוש כל כך הרבה אנשים מכל העדות 

לא  ומשתדלים  ומייחלים  מצפים  יחד  כולם  אשר  והחוגים 

להתיאש.

לפקודת  המסוגל  שמשון'  'זרע  הספר  את  נתנו  ערב  באותו 

ישועה ורחמים כמובא בהקדמתו של המחבר, יחד עם קונטרס 

מיוחד עם סיפורים נפלאים על ישועות שזכו הלומדים.

התחברנו לספר ובעלי החל ללמוד בו באופן קבוע, ואף החליט 

תורה  דבר  לומר  יקפיד  השבת  סעודת  במהלך  שבת  שבכל 

מתוכו גם כשאירחנו או התארחנו, ולא ויתר בשום אופן ובשום 

פעם אף שלפעמים זה היה קשה.   

והיום לאחר פחות משנה שהיו מלאי אמונה, תפילה והודיה, 

זכינו לבן זכר כשמיד לאחר מכן בט"ו בשבט בשנה שאחריה 

'זרע  הספר  על  'סיום'  בעלי  עשה  הקטן  התינוק  עם  יחד 

שמשון'!
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 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל
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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, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

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

גבורת שמשון סיפורי ישועהפניני שמשון חומר איסור לשון הרע

הוצאת הגליון והפצתו נתנדב ע"י

ידידנו  הרה"ח ר' שמעון לאווי ומשפחתו הי"ו

לע"נ אביו הרה"ח ר' ישראל חיים ב"ר אליהו הלוי ז"ל
נלב"ע ח' אייר תשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם ולכל משפחתם הי"ו

שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה
ויראו הצלחה וברכה בכל הענינים

מתוך שמחה והרחבת הדעת נחת ואושר

הלימוד בכולל ליל שישי ולימוד משניות לאחר השיעור

לע"נ מוקיר רבנן עצום ואיהי גופיה צורבא מרבנן

קובע הרבה עיתים לתורה 

ולא ויתר עליהם בשום אופן והקדימם לעסקיו

איש חסד רב פעלים ביושר ובצנעה 

ה"ה הרה"ח ר' יצחק ב"ר צבי ראזענבערג ז"ל

ראש הקהל דקהל יטב לב וויאלמסבורג

לכבוד יום ההילולא הראשון ליל שישי ט' אייר

יהי זכרו ברוך ויהיה מליץ יושר למשפחתו הנכבדה

זכות הלימוד יעמוד לזכותו ובגן עדן תהא מנוחתו

ת.נ.צ.ב.ה.

בתרומה קבועה או חד פעמית   הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם
קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל:  0271-66450  ארה"ב:  347-496-5657

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה:

02-80-80-500 שלוחה  3   )ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(


