
טעם שלא נאמר ונח ובניו מצאו חן
'ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה' )ו ח(: מה שלא נאמר ונח ובניו מצאו חן, שהרי גם שלושת 
בני נח ניצולו, י"ל דאף שכולם נמחו ואף הקטנים משום שאבותיהם הדריכו 
אותם בדרך הרעה, משא"כ נח שהדריך את בניו בדרך טובה, אולם עדיין לא 
בזכות  היתה  והצלתם  עונשין  בני  ואינם  קטנים  היו  שהרי  צדיקים ממש  היו 

שאביהם מצא חן והדריכם בדרך ראויה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

על מה נענשו דור המבול
ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאֹלִקים  'ַוֹּיאֶמר 
ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ' )ו יג(: ברש"י מגמרא )סנהדרין קח.( לא נחתם גזר דינם אלא 
על הגזל. יש לשים לב לדקדוק לשון חז"ל אלו לא נחתם דינם אלא על הגזל 
המפרשים  נתקשו  ועוד  גזל.  עון  משום  דנענשו  בפשיטות  אמרו  לא  ומדוע 
בביאור דברי חז"ל אלו, הלא בפסוק נראה דעונשם היה על ההשחתה והזנות 

וכפי שרש"י עצמו הזכיר מחז"ל.

וי"ל עפ"י מה שמצינו בגמרא )ברכות לב.( לפרש הכתוב )דברים א א( ודי זהב כך 
לישראל  להם  שהשפעת  וזהב  כסף  בשביל  רבש"ע  הקב"ה  לפני  משה  אמר 
עד שאמרו די הוא גרם להם שיעשו את העגל, אין ארי נוהם מתוך קופה של 
תבן אלא מתוך קופה של בשר, וכו' משל לאדם שהיה לו בן הרחיצו וסכו וכו' 
והושיבו על פתח זונות מה יעשה אותו הבן שלא יחטא וכו' אמר רבי שמואל 
וכסף  שנאמר  למשה  לו  והודה  הקב"ה  שחזר  מנין  יונתן  ר'  אמר  נחמני  בר 

הרביתי לה וזהב עשו לבעל.

ידע  וההשחתה  הזנות  על  אותם  לדון  הקב"ה  כשרצה  המבול  בדור  והנה 
וכדאי'  להם  שהשפיע  הטובה  רוב  מפני  שחטאו  לו  להשיב  הם  שיכולים 
עוה"ב  מעין  הקב"ה  והטעימן  טובה  רוב  להם  שהיה  לח.(  )סנהדרין  בגמרא 

להימשך  יותר  עלולים  הדור  אותו  בני  שהיו  וגם  עיי"ש, 
שנפלו  המלאכים  שאפילו  שמצינו  וכפי  הזנות  אחר 
מהשמים לא עמדו בנסיון וחטאו, כל שכן סתם בני האדם.

אלא שבזאת הטענה עצמה שרוצים להציל עצמם מן עונש 
הזנות מתעוררת עליהם דיני דינים על שפשטו ידיהם בגזל, 
שהרי אם היה להם רוב טובה ושפע מפני מה היה להם 
צורך לגזול הרי לא היה חסר להם כלום, ועל כרחך שעשו 
כן משום שרצו להכעיס לפניו יתברך וממילא ראויים הם 

לעונש. וזה מה שאמרו חז"ל דייקא שנחתם דינם מפני הגזל, אך עיקר דינם 
נתבטל  שעשו  הגזל  עון  דע"י  אלא  והזנות,  ההשחתה  חטא  על  היה  ועונשם 
]עיי"ש עוד שדקדק  יהיה להם מה להשיב על חטאם.  ונסתם דבריהם שלא 

הדק היטב בסדר הפסוקים ומבארם יפה עפ"י הדרך הנתבאר[
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

* * *
ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאֹלִקים  'ַוֹּיאֶמר 
ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ' )ו יג(: יש לדקדק מדוע נקט לשון שאינו רגיל, קץ כל בשר, 
ולא אמר קץ כל אדם. ועוד קשה על מה שפירש רש"י כל מקום שאתה מוצא 
ענין  על  שנענשו  והיינו  עיי"ש  לעולם  באה  אנדרולומוסיה  זרה  ועבודה  זנות 
הזנות, ואח"כ פירש רש"י כי מלאה הארץ חמס, לא נחתם דינם אלא על הגזל.

וי"ל עפ"י מה דאיתא בילקוט )איוב רמז תתקט( בפסוק ערום הלכו בלי לבוש, כיון 
שהיו רואים שבני אדם גוזלים בגדיהם, היו הולכים ערומים בשוק. ועוד אמרו 
בשוק  שמהלך  ממי  המקום  לפני  ומתועב  משוקץ  לך  אין  סג:(  )יבמות  בגמרא 
ערום. והנה על בריאת העולם מצינו בגמרא )חולין ס.( שאמר הכתוב יהי כבוד 
בשוק  הולכים  כך שהיו  לידי  ולכך עתה שבאו  ה' במעשיו,  ישמח  לעולם  ה' 
ערומים והיה בשרם נראה לכל, אמר הכתוב קץ כל בשר בא לפני, דקדק לומר 
כל בשר שמחמת בשרם שהיה נראה לכל איני יכול לסובלם ונעשו משוקצים 
לפני מחמת כך, וכל שכן שגרם לי דבר זה שלא אוכל לסובלם שעושים כן 
מחמת שמלאה הארץ חמס, מחמת שמלאים גזל. והנה בודאי שדבר זה גרם 
שיתגרה בהם ביותר היצר הרע של זנות, נמצא שמחמת הגזל באו לידי זנות 
וכנ"ל שמחמת הגזל הלכו ערומים וצדקו דברי רש"י שכתב שהיה אצלם ב' 

העבירות יחד, גזל שמביא לידי זנות.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(

ביאור עומק כוונת מה שאמרו על ה' ועל אברהם
שאמרו  ו(  לח  )ב"ר  במדרש  א(:  )יא  ֲאָחִדים'  ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  ָכל  'ַוְיִהי 
דברים חדים על ה' אלקינו ה' אחד, ועל אחד היה אברהם בארץ, אמרו אברהם 
פרדה עקרה ואינו מוליד, ועל ה' אמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים. 
פשט הדברים נראה שיש שייכות לב' הדברים הללו שאמרו, וצריך להבין מה 

ענין מה שאמרו על ה' למה שאמרו על אברהם.

ויש לפרש עפ"י מה דאיתא בגמרא )סנהדרין קט.( דנחלקו לג' כתות, אחת אומרת 
ונעשה  נעלה  שאומרת  זו  וכו',  מלחמה  ונעשה  נעלה  אומרת  ואחת  נעלה, 
מלחמה נעשו קופים ורוחות שדים ולולין. ויש לדקדק מה ענין מדה במדה יש 

בכך שמפני שאמרו נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ושדים.

ונראה לפרש שהנה עיקר כוונתם במה שאמרו נעלה ונעשה מלחמה, שהיה 
בכוונתם להביא עליהם שפע וטובה על ידי כישופיהם, בכח עצמם ואפילו שלא 
ברצון הקב"ה, וכמו שאמרו בגמרא )חולין ז:( אמר רבי יוחנן למה נקראו שמם 
כשפים, שמכחישין פמלייא של מעלה. והיינו שיש כח ביד המכשפים לעשות 
אפילו כנגד רצון של מעלה. אולם בהמשך הגמרא מבואר 
שפעם אחת רצתה מכפשה לעשות כישוף כנגד רבי חנינא, 
ואמר לה רבי חנינא שהיא תצליח בכשופיה, שהרי כתיב 
אין עוד מלבדו, והיינו שהיות ולרבי חנינא היו הרבה זכויות, 
לכן נמנע ממנה להזיק אותו בכישוף עיי"ש והיינו שבודאי 
ברצונו  מקום  מכל  המכשפים,  ביד  כח  הקב"ה  שנתן  אף 

נוטל מהם את כוחותיהם.

ובזה מתבאר היטב דברי המדרש, שאכן היה כוונה אחת 
כל  לא  הקב"ה,  על  חדים  דברים  שאמרו  שמה  אומרים,  שהיו  הדברים  בב' 
בידו של הקב"ה,  תלוי  היינו שאמרו שאין השפע  העליונים,  לבור את  הימנו 
וגם הם יכולים להוריד מן השמים שפע מבלי רצונו יתברך, ועל דבר זה היו 
זה  כל  עם  זכויות,  הרבה  לו  והיו  צדיק  שהיה  שאף  מאברהם,  ראיה  מביאים 
נשאר כפרידה עקרה ולא הוליד, וכביכול לא היה כח ביד ה' להושיעו, ואם כן 
היו מאמינים שבזמן  ולא  יוכל השי"ת להכחיש את הכשופים.  כל שכן שלא 
שאין רצונו של הקב"ה בכך, ימנע מהם את כוחם וכמו שכתוב אין עוד מלבדו.

שאינם  ברואים  וכופים,  שדים  שנעשו  מדה  כנגד  מדה  נענשו  כן  ומשום 
מושלמים, שאינם לא אנשים ולא חיות, לרמוז שאפילו להשלים עצמם אינם 

יכולים כל שכן שלא יוכלו לכריח להביא עליהם שפע ברכות.  
)זרע שמשון פרשתנו אות ח(
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התחלת התורה בבריאת העולם להראות 
ערך הקידושין בין ישראל למקום

לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחדש 
שנצטוו  ראשונה  מצוה  שהיא  לכם  הזה 
הקידושין  עיקר  הם  שאלו  ישראל,  בה 
קושיא  ובתירוץ  למקום,  ישראל  שבין 
כדי  העולם  בבריאת  שפתח  לומר  יש  זו 
להודיענו כח שיווי הקידושין שיש בהם כח 
מאמרות.  בעשרה  שנברא  העולם  לקיים 
)בראשית אות ב(

 ביאור מה שאמרו חז"ל דשיתף 
הקב"ה בבריאה מידת הרחמים

אבל עוד יש לדקדק במה שאמר המדרש 
ראה שאין העולם מתקיים, דאדרבא אם 
רשעים  היו  לא  בדין  נברא  העולם  היה 
היו כולם צדיקים למה אינו  ואם  בעולם, 
יכול לעמוד. ויש לומר שהרי שנינו )אבות 
א ב( על שלשה דברים העולם עומד, וחד 

מינייהו גמילות חסדים, ועוד אמרינן )עיין 
סוטה יד.( והלכת בדרכיו וכו' ובו תדבק מה 

הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, 
ואם הקב"ה לא היה משתף מדת הרחמים 
גומל  בבריאת העולם לא היה שום אדם 
חסדים, שהרי אף הקב"ה אינו מתנהג אלא 
בין  ותחרות  ושנאה  קנאה  והיתה  בדין, 
אדם לחבירו, והעולם לא היה יכול לעמוד, 
שבין  בעבירות  זהירים  שיהיו  פי  על  אף 
העולם  שאין  כשראה  ולכן  למקום,  אדם 
הרחמים.  מדת  עמו  שיתף  לעמוד,  יכול 
)בראשית אות ט(

בריאת העולם להראות מלכותו 
ולהקרא מלך בפי הבריות

להיות  כדי  היתה  העולם  בריאת  עיקר 
הוא  מלך  של  כבודו  וכל  מלך,  נקרא 
מדינתו  לקיום  שצריך  במה  להשגיח 
נתינת התורה  ומשום הכי קודם  ועבדיו, 
עשה להם כמה טובות, הוריד להם את המן, 
עשה להם מלחמות וכו', כדי שיקבלוהו 
התורה.  שאמרה  כמו  ויקלסוהו,  למלך 
)יתרו אות כ(

 עיקר הבריאה בשביל האדם 
שהוא נזר היצירה

יש לומר חוץ מדרכנו שהכתוב לפעמים 
ארץ  מקדים  ולפעמים  שמים  מקדים 
לשמים, ולכאורה קשו אהדדי כדאמרינן 

דאמרינן  משום  דהיינו  )יב.(,  בחגיגה 
במדרש )ב"ר יט יג( על פסוק וישמעו את 
קול ה' אלקים מתהלך בגן, קודם שחטא 
אדם עיקר שכינה היתה בתחתונים. ואם 
כן מתחילה בבריאת העולם, השמים היו 
יותר חביבים שהיו סמוכים לשכינה ולכן 
בריאת  שנגמרה  לאחר  אבל  הקדימם, 
היתה  בשבילו  האדם  ובריאת  העולם 
הקדים  הכי  ומשום  בתחתונים,  עיקרה 
)בראשית ב ד( ביום עשות ה'  הארץ ואמר 

אלקים ארץ ושמים. 
)בראשית אות יד(

עיקר קיום המצוות היינו לברר טוב מרע
עבודה זרה פרק קמא )ג.( היום לעשותם 
ולא למחר לעשותם. הטעם על זה הוא 
הטוב  לברר  הוא  המצות  קיום  עיקר  כי 
מהרע, והעולם הבא נקרא שבת, והבורר 
הזה  העולם  אמנם  חטאת,  חייב  בשבת 
מה  כל  לברר  מצוה  החול  ימי  שהם 
שצריך ליום השבת, וכי היכי דעיקר דרך 
הבירור הוא בכלי, כך עיקר הבירור נעשה 
על ידי התורה שהיתה כלי אומנותו של 

הקב"ה בבריאת העולם. 
)ואתחנן אות יג(

 העולם נעשה 
מרוחניות לגשמיות בהדרגה

שמואל  המדרש  שכתב  לומר  ויש 
עשרה  שהוצרכו  המשנה  בפירוש  שם 
שעל  לפי  העולם  לבריאת  מאמרות 
ונתגשמו הדברים כאשר הם  נתגלו  ידם 
היה  נברא במאמר אחד  היה  ואם  עתה, 
הכל בדקות וברוחניות בתכלית ולא היה 
יצר הרע, ומשום הכי רצה שיתפשט עוד 
ויתגשם  במאמרות אחרות עד שיתעבה 
ויהיה  בעולם  הרע  יצר  ויהיה  בגשמות 
שהאמת  משמע  ומזה  וכו'.  ועונש  שכר 
מאמרות  בעשרה  נברא  שהעולם  הוא 
הראשון  המאמר  בין  הפרש  יש  אבל 
לשאר המאמרות, שבמאמר הראשון היה 
המאמר  וכשהתחיל  גמור,  רוחניות  הכל 
העשירי  עד  להתגשם  התחיל  השני 
הראשון  המאמר  בין  לגמרי  שנתגשם 
לשאר המאמרות, שבמאמר הראשון היה 
המאמר  וכשהתחיל  גמור,  רוחניות  הכל 
העשירי  עד  להתגשם  התחיל  השני 

שנתגשם לגמרי. 
)וילך אות ו(

פניני שמשון עניני בריאת העולם

'קול זרע שמשון' 
מגוון שיעורים בארבע שפות
בספר המסוגל "זרע שמשון" 

  02-80-80-600  
הצטרפו לרבבות לומדים - שמעו ותחי נפשכם!

'שולחן שבת 
עם זרע שמשון'

מדור נפלא ומיוחד בשלוש שפות 
אסור להפסיד!

02-80-80-600

הוצאת הגליון והפצתו 

לזכות התורם הנכבד הי"ו 
החפץ בעילום שמו

 יעזור השי"ת שיתקיים בו ובמשפחתו 
כל ברכות רבנו:

 'בנים בני בנים כשתילי זיתים 
סביב לשולחנכם חכמים ונבונים

בני חיי ומזוני טבי 
בתים מלאים כל טוב גם עושר וכבוד'

הוצאת הגליון והפצתו 

לע"נ האשה החשובה 

מרת רחל 
בת הרב שמחה בונם ע"ה

נלב"ע שב"ק א' חשון ב' דר"ח חשון תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש ע"י בתה קריינדל ריסה תחי'

להצלחה וברכה בכל הענינים

 ניתן להשיג בכל 
חנויות הספרים המובחרות

הביאו ברכה לביתכם!

יצא לאור 

ספר זרע שמשון 
באנגלית 

 עם פנינים נפלאים 
 מתוך הספר זרע שמשון 
 וסיפורי ישועה מרתקים 

וכן סיפורים ייחודיים

 שנכתבו על ידי הסופר הנודע

ר' נחמן זלצר

הודעה משמחת!

מכתב שהתקבל במערכת:
 לכבוד האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון, 
ומו"ל גליון שבועי הנפלא 'זרע שמשון', שלום רב,

שמי עמוס פורת מרעננה,

על  הצביעה  לא  רפואית  בדיקה  ושום  גדולה  עייפות  בעיית  חוויתי  האחרונה  בשנה 
הבעיה. בקרתי אצל רופאים, וכל הרעיונות שהציעו לי, תרופות, שינוי תזונה, פעילות 

גופנית, לא עזרו כלל.

ועייפות  כוחות  להפסיק מחמת אפיסת  נאלץ  הייתי  יום באמצע העבודה  בכל  כמעט 
שהייתי נתקף. ואפילו בימים שהצלחתי לשרוד את שעות העבודה, כשהייתי חוזר לביתי 

לא הייתי מסוגל לעשות כלום מחמת עייפות. לא ידעתי איך אני יוצא מזה.

תורה  שיעור  להקים  זרע שמשון החלטתי  בלימוד  המופלאה  הסגולה  על  כששמעתי 
בבית הכנסת שלי שבה אני גבאי, בית הכנסת בעיר רעננה.

בשבת פרשת האזינו קבעתי עם הקהל, ושיבחתי בפני משפחתי על התחלת השיעור 
אולם באותה שבת פרשת ניצבים לא הצלחתי לקום מהמיטה, מחמת העייפות שכבר 
נהפכה לקביעות, והקהל שהגיע במיוחד להשתתף בשיעור שאני הקמתי, למד לבד עם 

עצמם מבלי שהיה מי שימסור את השיעור.

השבת פרשת האזינו שחל מיד בסמוך לראש השנה, קבעתי את השיעור כפול, גם בראש 
השנה וגם בשבת פרשת האזינו.

ופלא עצום! הבעיה נעלמה כלא הייתה, מדהים! אני מתרגש ומעביר לכם את הסיפור בכדי 
שתפיצו ותפרסמו אותו, ותחזקו את הלומדים, וגם אני בעזרת השם ירכוש עוד מספר 
עותקים לקרובי משפחתי וחברים לזכות אותם שילמדו ויזכו אף הם לישועות וברכות.

בזכות הצדיק הקדוש רבנו שמשון חיים נחמני זצ"ל, ובזכות לימוד התורה שאו ברכה 
בעמלכם אמן ואמן.

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך! אנחנו זקוקים לסיוע!

 בתרומה קבועה או חד פעמית 
 הינכם 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 02-80-80-500 שלוחה 3 

~
ניתן לתרום 

במעות יזכור

~


