
הברכה מתחלת מיד אף קודם שסיים המברך את ברכתו
'ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר' )כב ו(: יש להקשות מדוע לענין הברכה 

כתוב מבורך בלשון הוה, ולענין הקללה כתיב יואר לשון עתיד.

ויש לבאר עפ"י מה שכתב רש"י )שמות ד ז( שבתחילה כתיב 'ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג' 
דמשמע שרק אחר שהוציאה לגמרי נעשית מצורעת, ולבסוף כתוב 'ויוציאה מחיקו והנה שבה 
כבשרו' דמשמע דכשהתחיל להוציאה מחיקו, אף שעדיין לא הוציאה לגמרי כבר שבה כבשרו, 
שהטעם הוא משום שמדה טובה מרובה וממהרת לבוא ממידת פורענות. ולכך הצרעת נעשתה 

רק אחר שהוציאה לגמרי, אך הריפוי היה מיד כשעדיין היה בפנים ורק התחיל להוציאה.

י"ל אף הכא, דלענין הברכה כשמתחיל לברך, מיד חלה הברכה עוד לפני שסיים את  ולפי"ז 
הברכה, ותוך כדי הברכה הרי הוא כבר מבורך, אך כשמקלל אינה חלה רק לאחר סיום קללותיו, 
נמצא דרק כשיסיים את קללותיו המתקלל יהיה מקולל ולכך כתיב יואר, כי בשעת הקללה הוא 

עדיין אינו מקולל.

 )'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות א(

תירוץ על קושיית הלוית חן
'ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי 
שדברה  מפני  ועתה  החייתי,  ואותה  ט(  )תנחומא  מחז"ל  ברש"י  לג(:   )כב  ֶהֱחֵייִתי'  ְואֹוָתּה 
בלעם  את  היא שסלקה  זו  יאמרו  שלא  הרגתיה,  וכו',  בתוכחתה  לעמוד  יכלת  ולא  והוכיחתך 
הבהמה  ואת  טו(  כ  )ויקרא  וכן  הבריות,  כבוד  על  במקום  שחס  להשיב,  יכול  ולא  בתוכחתה 
חן' דבגמרא  'לוית  ואת הבהמה. הקשה בספר  והרגת את האשה  וכן )שם פסוק טז(  תהרוגו, 

)סנהדרין נה.( מבואר שבעכו"ם לא שייך קלון, ולא אמרינן שהקפיד רחמנא על כבודם.

ויש לתרץ בפשיטות, דעיקר הטעם שאין הקב"ה מקפיד על כבודם, משום שאינם ראוים לכך 
עליו,  נבואה שרתה  רוח  היה, שהרי  כשר  באותה שעה  בלעם  אולם  וכו',  עבירות  עוברים  כי 
ורק לבסוף שאמר )כד יג( לא אוכל לעבור את פי ה', כתב ברש"י כאן לא נאמר אלקי כאשר 
בראשונה, לפי שידע שנבאש בהקדוש ברוך הוא ונטרד. הרי שבתחילה היה ראוי וכשר לפני 
יתבזה בלעם על  והרג את האתון כדי שלא  ולכן בתחילה אכן חס הקב"ה על כבודו  השי"ת, 
ידיה, ומה שאמרו בגמרא שלא חס הקב"ה על כבוד עכו"ם, היינו כשהם חוטאים ואינם כשרים.

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ג(

ע"י המזוזה מרחיקים ומפרידים את המיתה
'ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל' )כד ה(: יש לדקדק דלכאורה היה די לומר 'טובו 

אהליך יעקב' ותיבת מה מיותר.

ויש לתרץ עפ"י מה שכתבו המקובלים שסוד המזוזה הוא מה שנרמז באותיות מזוזות - זז מות. 
ועוד הוסיפו שהאמצע של אותיות מ-ת ]מ"ם שבתחילת תיבת מזוזות ותי"ו שבסוף תיבת מזוזות[ 
זו זו גימט' כ"ו מספר של השם הוי"ה. ורמזו על כך בזוה"ק )ח"ב לו.( את הפסוק כתוב  הינם 
שמי על פתחיך. והיינו שזה השם מרחיק את המוות ומפרידה. וזה גם עומק כוונת הדין שאמרו 
ואין צורך להרחיקה  )יומא ח.( בית הכנסת פטורה מן המזוזה. משום ששם אין מוות  בגמרא 
ולהפרידה, כי אדרבא שם הוא מקום החיים )ראה ברכות ח.(. וזה מה שדקדק הכתוב לומר 'מה 
טובו אוהליך יעקב' דתיבות 'מה טובו' בגימטריה ס"ח כמספר חיים, והיינו לרמז שאוהליך יעקב 

שישראל נותנים מזוזה לפתחיהם, שם הוא מקום החיים, וזה מפריד את המוות מהם.

ולכך נקט גם כן לומר אוהלך יעקב, כי זה נרמז במדתו של יעקב מדת האמת וכדכתיב )מכיה 
ז כ( תתן אמת ליעקב, תיבת אמת היינו א' מת, ואות אל"ף מצטיירת ונעשית מאותיות יו"ד וא"ו 
יו"ד שהם בגימטריא כ"ו כמנין שם הוי"ה, והיינו שע"י שמו יתברך נעשה 'אמת', וכפי שהגמרא 
אומרת שהאמת מתקיימת ואינה נופלת, והיינו שעי"ז יש להם קיום ומתגברים על המיתה ]וראה 
סנהדרין צז.[. ולכך יעקב שמדתו אמת, לא מת, כפי שאמרו בגמרא )תענית ה:( יעקב לא מת. 
ונתכוון לרמוז שלבני ישראל ע"י המזוזה שבפתחי בתיהם, שיש בו את שמו יתברך, ע"י כך יש 

להם את כוחו של יעקב אבינו שמרחיק את המיתה מהם. 

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(

פירוש נפלא לבאר ענין האכילה עם מה שעבדו לפעור
'ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן ַוֹּיאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ֵלאֹלֵהיֶהן ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור 
ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבִיְׂשָרֵאל' )כה ב ג(: מקשים מפני מה האריך הכתוב כל כך, ולכאורה יותר היה 
ראוי לומר 'ותקראן לעם וישתחוו לאלהיהן'. ועוד קשה מה שייכות יש לאכילה עם ההשתחואה. 
ועוד יש לדקדק מה הוצרך לומר ויאכלו העם, הלא ברור הדבר שאם קראו להם לזבחי אלוהיהן, 

בודאי שהיה זה בשביל שיאכלו עמהם.

וי"ל דהנה מצינו מחלוקת בגמרא )יומא עה:( דר"י סובר שהמן היה נבלע ברמ"ח אברים, ומה 
אני מקיים את הפסוק )דברים ט כג( ויתד תהיה לך וגו' דמשמע שהיו צריכים להיפנות, בדברים 
שתגרי אומות העולם מוכרין להם. ר"א בן פרטא אומר, אף דברים שתדרי אומות העולם מוכרין 
להם, מן מפיגן, ומה אני מקיים ויתד תהיה לך וגו', לאחר שסרחו. והיינו שלאחר שחטאו הפסידו 

את המעלה המיוחדת שהיה במן, ושוב היה זה להם כמאכל רגיל ולא היה נבלע בהם.

שאמרו  השניה,  בשנה  המן  על  שהתלוננו  במה  רק  היינו  מחלוקתם  שכל  המפרשים,  וכתבו 
)במדבר יא ו( ועתה נפשנו יבשה, דר"י סובר שלא היה זה כ"כ חטא ואזי לא הפסידו את מעלת 
המן. אולם במה שחטאו בשנת המ' לאחר שמת אהרן ואמרו )במדבר כא ה( ונפשנו קצה בלחם 
הקלוקל, אף ר"י מודה שהיה זה חטא גמור והפסידו את המעלה המיוחדת שהיה במן, ומאז כבר 

לא היה נבלע באברים שלהם. ]אולם עיין ברש"י יומא שם, ד"ה לאחר שסרחו דלא משמע כן[

היו  שלפעור  סה.(  )סנהדרין  בגמרא  מבואר  דהנה  להפליא,  הדקדוקים  כל  מתיישבים  ולפי"ז 
עובדים בעבודה מגונה שהיו מוציאין לפניה רעי. וזה מה שאמר הכתוב שלא די שהיו קוראים 
לישראל לזבחים שעשו לאלוהיהן בכדי שיאכלו עמהם, וממילא ע"י שיאכלו עמהם יהיה להם 
רעי ויוכלו לעבדוד לפעור, אלא אף מה שאכלו מן המן ג"כ כבר לא נבלע בהם, והיה נהפך בהם 
לזבל ורעי, ועבדו עם זה לפעור. והיינו שמה שחטאו והתלוננו על המן, גרם להם להוסיף חטא 
על פשע שעבדו עם היוצא מן המן לעבודת פעור. ]ובזה מתיישבים היטב הדקדוקים, שדקדק 
הוסיף  ועוד  להשתחואה,  האכילה  הכתוב  וסמך  אלוהיהן,  לזבחי  להם  שקראו  לכתוב  הכתוב 
לומר ויאכלו העם, כי רצה לומר שלא די שקראו להם שיאכלו עמם וע"י כך יוכלו לעבוד לפעור, 
כי מאכלים שבאו מאומות העולם בודאי כבר לא נבלעו בהם, אלא אף 'ויאכלו העם' היינו שגם 
ממנו  וע"י שאכלו  בהם,  נבלע  לא  כבר  זה  גם  מן,  והיינו  לאכול  ישראל  רגילים  המאכל שהיו 
היו מוציאין רעי ויכולים לעבוד לפעור. וכוונת הכתוב לומר שכ,כ חטאו עד שאף במאכל המן 

הסתייעו לעבודת פעור[

)'זרע שמשון' פרשתנו אות י(  

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 175זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת בלק תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו לזכות 

חיים ברוך שיחי' בן שרה פעשא ע"ה
זכות המחבר הקדו' והבטחותיו יעמוד לו לברכה והצלחה בכל הענינים 

בריאות טובה וכל טוב סלה 'בני חיי ומזוני בתים מלאים כל טוב עושר וכבוד'



 

 

'כי ברוך הוא'
ברכה  לשון  בי"ת  באות  התחילה  התורה 
לדובר  רק  מתקיימת  הברכה  אולם 

אמת 
למה  ב(,  רמז  בראשית  )שמעוני  ילקוט  במדרש  מצינו 

דקשה  אלא  ברכה.  לשון  שהוא  בבי"ת  התורה  התחילה 

שהרי קרא כתיב )תהלים קיט קס( ראש דברך אמת, ואם 

ויש  כן היה לו להתחיל התורה באל"ף שהוא לשון אמת. 

ז(,  טו  )ויקרא  תזריע  פרשת  רבה  במדרש  דאמרינן  לומר 

אבן שלימה וצדק יהיה לך, אם עשית כן יהיה לך מה לישא 

את  מברכות  שהברכות  למכור,  מה  ליקח  מה  ליתן  מה 

בעליהן, וכן להיפך הקללות מקללות את בעליהן לא יהיה 

ואמת  בצדק  האדם  יתנהג  שאם  מכאן  דמשמע  וכו'.  לך 

תהיה לו הברכה, ואם לאו ח"ו להיפך, אם כן שפיר קאמר 

קרא ראש דברך אמת, שהתחיל בבי"ת שהוא לשון ברכה 

לפי שזו אינה ניתנת אלא למי שדובר אמת בלבבו, ודוקא 

התחיל בבי"ת לאשמעינן התועלת שיהיה לנו בדבר אמת.   

)בראשית אות א(

הברכה שורה בבית בזכות האשה הנאמנת 
מביא  הקב"ה  הנאמנות  ובכוח  לבעלה 

ברכות על ידה
אלא ודאי צריך לומר שכוונת אברהם היתה כך, אני רוצה 

שתאמרי שאת אחותי כדי להנצל מן המיתה, ואח"כ בודאי 

את תהי נאמנת לי שלא תתרצי להיות נבעלת מהם, ובזכות 

דאיתא  בזכותך,  מהקב"ה  ברכות  לי  יבואו  שלך  האמונה 

בכבוד  זהיר  אדם  יהא  לעולם  נט.(  )דף  ד'  פרק  במציעא 

אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל 

אשתו, וקשה למה הברכה באה דוקא בשביל האשה, אלא 

דכתיב  בסוטה  כן  מה שאין  לבעלה  נאמנת  לפי שהאשה 

פרשת  במדרש  ואמרינן  מעל,  בו  ומעלה  יב(  ה  )במדבר 

מביא  הקב"ה  נאמן  שהוא  מי  כל  א(  נא  )שמו"ר  פקודי 

הקב"ה  לבעלה  נאמנת  כשהאשה  ולכן  ידו,  על  ברכות 

שולח לו ברכות על ידה.   

)לך לך אות יב(

אף כשאינם זכאין יזכו לברכה    
ומעתה מה שאומר המדרש שכשישראל חוטאים ממשילם 

) כדכתיב  בלבד  הים  לחול  שממשילם  היינו  הים,  לחול 

הושע ב א( והיה מספר בני ישראל כחול הים וכו' במקום 

וכו' לא עמי אתם וכו', וכאן שכבר המשילן לכוכבי השמים 

וקמ"ל שאף כשיהיו  מיירי,  זכאים  על כרחך דכשישראל 

ישראל נמשלים לחול הים לפי שאינם זכאים, תהיה להם 

הברכה, שמי שגוזלן יקהה את שיניו וכו', ושפיר קאמר 

זרעך כחול הים, שאף אם  יהיה  עקב אשר שמעת בקולי 

יהיו חוטאים יהיו לאומות כחול הים.                                                                       

        )וירא אות כד( 

גם כשחטאו יחזור ויתן  
ומה שאמרו )במדרש רבה( יתן ויחזור ויתן, והלא הקב"ה 

יתן  לא אמר  לומר שאם  יש  הכל.  בפעם אחת  ליתן  יכול 

ויחזור ויתן, הייתי אומר שאם יחטאו ישראל ויכפרו בעיקר 

וצדקיהו,  יהויקים  בימי  שהיה  כמו  הקב"ה  של  ובטובתו 

הבכורה  את  עשו  שאבד  כמו  הברכות,  לגמרי  שיאבדו 

בשביל שביזה אותה וכפר בה כנ"ל, משום הכי אמר יתן 

ויחזור ויתן, אף כשתחטא וימשול עשו, אם תשוב יחזור 

ויתן לך רחמים.   

)תולדות רות טו( 

עומק ענין עין הרע שגורם נזק
את  בלעם  וישא  )ס.(  דבתרא  ג'  בפרק  אמרינן  נמי  והכי 

עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה טובו אוהליך וכו', 

אמר  זה,  כנגד  זה  מכוונים  פתחיהן  שאין  ראה  ראה,  מה 

ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה, ותחול עליהם ברכה. 

שאלמלא היו פתחיהן מכוונים היו מביטים זה את זה בהיזק 

ראיה, ואז היה מוצא מקום לקללם ח"ו. ועיקר ההיזק הוא 

שמא  עסקיו,  כל  ויודע  מעשיו  כל  שרואה  שהואיל  מפני 

חבירו  שעסקי  וגורם  הטובה,  אותה  וחומד  מקנא  יהיה 

אובדים.  

)פרשת אחרי עניני תשובה אות ג(

ע"י התורה באה ברכה ושובע וממילא יש 
שלום

איתא במדרש )ילקוט תהלים רמז תת"ה) ישאו הרים שלום 

לעם, וכי הרים נושאים שלום אלא בזמן שהפירות מרובים 

עין טובה ושלום בעולם, ובזמן שאין הפירות מרובים אדם 

נכנס לתוך כרמו של חבירו ואומר לו מה אתה עושה בתוך 

באים  והשובע  והפירות  עכ"ל,  זה  עם  זה  ומריבים  כרמי 

לעולם בזכות התורה והמצות, ושפיר קאמר הכתוב ה' עוז 

הארץ,  בפירות  הברכה  תבוא  התורה  ומכוח  יתן,  לעמו 

ובזה יהיה שלום בעולם שה' יברך את עמו בשלום.

)חקת אות יג(

הקב"ה מביא שפע שיוכלו לעבדו ולקיים מצוותיו
את  הכתוב  אמר  למה  העולם  קושית  נתרץ  זה  דרך  לפי 

דומיא  תשמעו  אם  לומר  לו  היה  תשמעו,  אשר  הברכה 

אני  שפיר,  אתי  דרכנו  ולפי  תשמעו,  לא  אם  דהקללה 

מקדים הברכה או הטוב דהיינו טלית בית וכו' למען תוכלו 

לשמוע ולקיים המצות.                                 )ראה אות א(
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)ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(

על  אברך  לי  סיפר  שליט"א:  עמר  אליהו  הרב  סיפר 
לרופא  פנה  ומשכך  בטוב,  מקרובי משפחתו שחש שלא  אחד 

אותו  הפנה  קצרות  בדיקות  ולאחר  חולים  בקופת  המשפחה 

בדחיפות לבית חולים מחשש חמור לאירוע מוחי ]= סטרוק[. 

ואכן במהלך הדרך לבית חולים עבר האיש אירוע מוחי חמור 

ניתוח במשך חמש  לו  חולים ערכו  לבית  ומיד כשהגיע  מאד, 

לטיפול  ומונשם  מורדם  אותו  העבירו  הניתוח  ובסיום  שעות, 

נמרץ.

החליטו  שלישי  ביום  בשבוע,  ראשון  ביום  קרה  הזה  הסיפור 

הרופאים לעשות לו נסיון ולהעיר אותו מההרדמה, ולראות האם 

יהיה תגובה וסימני חיים ממנו. בני המשפחה עמדו סביב מטתו 

ובנסיון הראשון לא היה שום תגובה, האיש לא  במתח עצום, 

הכיר ולא עשה שום תנועה הרומזת לטוב. לאחר מספר שעות 

ניסו שוב להעיר אותו ולא הועיל, החולה לא הגיב כלל וכלל. 

הרופאים החליטו להמשיך ולהרדים אותו, תוך שבזמן זה כל 

בני המשפחה היו בלחץ ומתח, לדעת האם האירוע מוחי פגע 

בו, או שהוא יוכל לחזור ולתפקד כראוי.

הקדוש  בספר  הלימוד  מסגולת  ששמע  המשפחה  מבני  אחד 

האב  מיטת  ליד  וללמוד  מעשה  לעשות  החליט  'זרע שמשון', 

מתוך הספר, שהרי המחבר עצמו הבטיח 'בני חיי ומזוני, בנים 

סביב לשולחנכם', והוא רוצה שאביו יחזור לאיתנו והקדיש את 

הלימוד לזכותו.

לאחר שלמד במשך שעה שלימה, חלף זמן קצר ובאו הרופאים 

שוב לערוך ניסוי ולבדוק את מצבו האמיתי של החולה, האם 

אירע לו נזק או שהוא יבריא, הפסיקו ממנו את ההרדמה, והנה 

עיניו  לכולם הפתעה מוחלטת, האיש פקח את  ציפתה  הפעם 

והחל להכיר את בני המשפחה שמסביבו, וב"ה כבר יצא מכלל 

סכנה.

ימים  אורך  איתנה,  בריאות  המשך  לו  לאחל  רק  לנו  יש  ואני 

בני  כל  עם  יחד  ונחת  שמחה  מתוך  ומתוקות,  טובות  ושנים 

המשפחה.

הוצאת הגליון והפצתו לרפאתם של

אודיה חנה בת תפארת
אוהד בן הדסה

יעזור השי"ת שזכות המחבר והבטחתו יעמוד להם שיזכו 

לרפואה שלימה ואיתנה בקרוב אריכות ימים ושנים טובות 

ומתוקות בתוך שאר חולי ישראל


