
טעם שטומאת וטהרת נגעים תלוי בכהנים
ָצָרַעת  ְלֶנַגע  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ְוָהָיה  ַבֶהֶרת  אֹו  ַסַּפַחת  אֹו  ְׂשֵאת  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  'ָאָדם 
הטומאה  למה  טעם  צריך  ב(:  )יג  ַהֹּכֲהִנים'  ִמָּבָניו  ַאַחד  ֶאל  אֹו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהֹרן  ֶאל  ְוהּוָבא 
והטהרה של הנגעים תלויה ביד כהן ולא ביד החכם כמו שאר דינים של איסור והיתר שבכל 

התורה כולה.

וי"ל בדרך הפשט עפ"י מה דאיתא בגמרא )ברכות ה:( נגעים הוי מזבח כפרה. ולפי"ז מתבאר 
יפה שלכך מסר דינם לכהנים שהרי אין מזבח ואין קרבן בלא כהן.

ועוד י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש )ויק"ר טו ו( למה נסמכה קרבן לידה אצל נגעים, אמר הקב"ה 
אני אמרתי לך הבא קרבן לידה, ואתה לא עשית כן חייך שאני מצריכך לבא אצל כהן שנאמר 
והובא אל אהרן הכהן. ומוכח מדברי המדרש שהנגעים באו בשביל שהכהן הפסיד קרבן לידה, 
וממילא מובן הטעם שנמסר בידי הכהנים כל דיני הטומאה והטהרה של הנגעים. ]וראה עוד 

בדברי רבנו שהוסיף טעם נפלא בדרך דרוש[

)'זרע שמשון' פרשת תזריע אות ז(

המצורע צריך בתחילה לבוא סמוך לשער העיר
'ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן ְוָיָצא ַהֹּכֵהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ַהָּצרּוַע' )יד ב ג(: ברש"י פירש ויצא הכהן אל  ִמן  ַהָּצַרַעת  ֶנַגע  ִנְרָּפא  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה 
מחוץ למחנה שיצא מחוץ לשלוש מחנות. ולכאורה קשה במה שאמר הכתוב בתחילה והובא 
אל הכהן, הלא עדיין אסור למצורע ליכנס למחנה, ואם כן אדרבה צריך הכהן לצאת אליו לחוץ 

כדי לראותו.

ויש ליישב שדין המצורע לישב מחוץ למחנה והיינו חוץ מכל העיירות המוקפות חומה, אולם 
עדיין אפשר שיקבע המצורע את מושבו באיזה מקום שירצה לפעמים במקום קרוב לחומה 
ולעיר, או לפעמים במקום רחוק מהחומה והעיר. והנה הכהן מחוייב להיזקק ולבוא לראות את 
המצורע כשקוראים לו וכמו שפסק הרמב"ם )הלכות טומאת נגעים פ"ט הי"א(, ואם כן יש צד 
לומר שאף כשקבע המצורע מקום דירתו במקום רחוק מהעיר, יהיה הכהן מחוייב לבוא לביתו 
והיינו  הכהן,  אל  והובא  בתחילה  לומר  הכתוב  הוצרך  כן  משום  ביותר,  רחוק  שהמקום  ואף 
שבתחילה צריך המצורע לבוא עד סמוך לעיר, ואז יבוא אליו הכהן, כי הכהן אינו מחוייב אלא 

לצאת חוץ למחנה בסמיכות לעיר ואינו חייב להתרחק יותר.

)'זרע שמשון' פרשת תזריע אות ח( 

המצורע מסתלקים ממנו אורות החכמה
נראה  תיבות  לה(:  )יד  ַּבָּבִית'  ִלי  ִנְרָאה  ְּכֶנַגע  ֵלאֹמר  ַלֹּכֵהן  ְוִהִּגיד  ַהַּבִית  לֹו  ֲאֶׁשר  'ּוָבא 
ונראה  לי,  נראה  ה'  מרחוק  ב(  )לא  ובירמיה  בבית,  לי  נראה  כנגע  הכא  במסורה,  ב'  הם  לי 
לפרש הרמז דהנה תרגום מצורע סגירו, והיינו שנסגרו כל האורות מעליו כנודע שעיקר הנגעים 
היינו שנסתלקו מעליו אורות החכמה, ובחכמה מצינו )קהלת ו יב( החכמה תחיה בעליה, ולכן 

המצורע נחשב כמת, שהרי המיתה היא שמעדר מהנפש האור הגדול, והמצורע שנסגרים בפניו 
כל האורות הרי הוא ממש כמת.

וזה הרמז מהפסוק מרחוק ה' נראה לי, כלומר מדוע כנגע נראה לי לפי שמרחוק ה' נראה לי 
שנסגרו ממני כל האורות, שהנה אמרו בגמרא )ערכין טו.( שהצרעת בא על לשון הרע. ומצינו 
שאמר דוד המלך כששמע שיש בדורו דלטורין )תהלים נז ו( רומה על השמים אלקים, סלק 
שכינתך מביניהון וכמו שמבואר במדרש )ויק"ר כו ב(, וזה מה שנרמז בב' פסוקים אלו שע"י 
שמרחוק ה' נראה לי, היינו שנתרחק ה' מהם ע"י לשון הרע ונסתם מהם כל האורות, על ידי זה 
נגרם שמתקיים להם כנגע נראה לי בבית, שהגעים באים מחמת שמסתלק מהם אורות החכמה.

)'זרע שמשון' פרשת תזריע אות ט(

אף שאין כפרה על לשון הרע ע"י כח הרבים יש לו תקנה
בגמרא )ערכין טז.( נגעים הוי כפרה על לשון הרע. ויש להקשות סתירה מדברי הגמרא  )שם 
ע"ב( שאמר ר' אבא ברבי חנינא שמי שסיפר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח 
הקודש שנאמר 'יכרת ה' כל שפתי חלקות'. והיינו שאין לו כפרה, וזה סותר את דברי הגמרא 

מקודם שנגעים הוי כפרה על לשון הרע.

ויש לתרץ, שאף כשהאדם עצמו אינו יכול להשיג תיקון על חטאו, בכח הרבים יוכל למצוא 
כפרה. דהנה מצינו שדרשו בגמרא )מו"ק ה.( את הכתוב אצל מצורע )ויקרא יג מה( 'וטמא 
טמא יקרא' ודרשו חז"ל שצריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמים. וקשה מדוע 
דוקא בחולי הנגעים אמרה תורה שטוב לו להודיע צערו לרבים שיתפללו עליו ולא מצינו כן 

בשום חולי שמוזכר בתורה.

ונראה שודאי הטעם הוא היות שחטא לשון הרע אין לו תקנה, והוי כגזר דין חתום, ולכך צריך 
הוא להגיע לכח הרבים שיבקשו עליו רחמים, ובכח תפילתם יבטלו את חוליו, וכמו שמשמע 
בגמרא )ר"ה יח. דוק שם היטב( שגזר דין אף שנחתם, אם רבים מתפללים ומבקשים רחמים, 

גזר דינו מתקרע.

 וזה גם מרומז בדברי חז"ל 'סיפר אין לו תקנה' משמע דוקא הוא עצמו שהוא יחיד לא יכול 
להשיג תקנה, אבל רבים אחרים יכולים לסייע עבורו בכח תפילתם שיהיה לו תקנה.

)'זרע שמשון' פרשת מצורע אות א(

ע"י הגלות ניצול מן המיתה שראוי לבוא עליו מחמת שדיבר לשון הרע
נראה לבאר הטעם שמי שמדבר לשון הרע באים עליו נגעים, דהנה אמרו בגמרא )ערכין טו:( 
שמי שסיפר לשון הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקודש שנאמר יכרת ה' כל שפתי 
גלות  של  ענין  דזה  למחנה  מחוץ  לצאת  וצריך  מצורע  שנעשה  בנגעים  עונשו  ולכך  חלקות. 
שגולה ממקומו למקום אחר, והגלות מועלת אף למי שחייב מיתה כמו שמצינו שאמרו בגמרא 
)ברכות נו.( קללת חכם אפילו על תנאי באה, אולם העצה להינצל מזה, הוא ע"י הגלות שהגלות 
ידי  על  להתכפר  יכול  מיתה  שחייב  באופן  שאף  הגמרא  מדברי  ומבואר  עיי"ש.  עון  מכפרת 
הגלות. ולכך מי שמדבר לשון הרע שראוי למות כמו שאמר דוד, ע"י שבאים עליו נגעים ויוצא 

מחוץ למחנה לגלות, על ידי זה מתכפר לו וניצל מן המיתה.

)'זרע שמשון' פרשת מצורע אות א(

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

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

הרה"ח ר' חנוך קמינר שליט"א וזוגתו תחי' – ירושלים 
להצלחה בכל הענינים

ולקיום ברכת המחבר 'בני חיי ומזוני בנים בני בנים כשתילי זיתים 
סביב לשולחנכם חכמים ונבונים'

הפצת הגליון לזכות 

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

ולהצלחה גדולה בכל הענינים



טעם לקריאת השם אחר המילה
מצות  אחר  השם  קוראים  אנו  למה  הטעם  ויובן 

המילה, כדי לרמוז שעתה שהוסרה הערלה והקליפה 

אז אנו קוראים לו השם כדי להמשיך עליו רוחניות 

לא  והטומאה  לו הערלה  אמנם כשהיתה  וקדושה, 

טעם  ועוד  הקדושה.  שם  להכניס  הראוי  מן  היה 

אחר, ששאל טורנוסרופוס את ר"ע )מדרש תנחומא 

או של  ודם  נאים של בשר  איזה מעשים  ה(  תזריע 

לפני  המילה  חביבה  שאינה  לרמוז  כדי  הקב"ה, 

הקב"ה שאם כן היה לו לברוא את האדם תמים ולא 

חסר, ולכן אחר המילה שנעשה הילד שלם ותמים 

אז אנו קוראים לו השם, לומר כמו שהשם היה גמר 

שיהיה  הקב"ה  רצה  הכי  ואפילו  הבריאה  ותשלום 

על ידי אדם הראשון, כך אין לתמוה אם אף המילה 

שהיא גמר השלימות נתנה הקב"ה לנו לעשותה.

)זרע שמשון פרשת בראשית אות ט"ו(

טעם שלא נולדו ישראל נימולים 
יהיו  ישראל  זרע  שכל  היה  הדין  שמן  הוא  והענין 

בגופם  טהרה  סימן  להם  שיהיה  מהולים,  נולדים 

ממש כמו שיש להם לכל הבהמות והחיות להבדיל 

בין הטמא ובין הטהור, אלא שאם היה עושה כן היה 

ולומר שתי רשויות הם  נותן מקום למינים לטעות 

ומי שברא זה לא ברא זה, כמו שכתב בעל עמודיה 

שאדרבא  זה  דרך  לפי  שפיר  ואתי  ועיי"ש.  שבעה 

זוהר  ועיין  י"א,  י"ז  )בראשית  אות  נקראת  המילה 

ישראל  על  לפי שמעידה  ע"א(,  צ"ד  דף  לך  פרשת 

ע"י  צריכה להעשות  ולפיכך  ייחודו,  על  שמאמינים 

אדם דוקא.

 )זרע שמשון פרשת לך לך אות כז(

חכמת יוסף בכפיית את המצרים למול
מה שהכריחם יוסף למול וקשה האיך עשה כן, יש 

לומר שאין הכי נמי שמה שנאסר לנו למול את הגוי 

אבינו  שאברהם  שהואיל  הט"ז  שכתב  מטעם  היינו 

ע"ה מבחין מי שהוא נימול מי שמל את הנכרי מבטל 

מטעם  ואדרבא  שאני,  והכא  מישראל,  זה  סימן 

ומתו  שנולדו  אותם  זה  ולפי  למול.  כפאן  ממש  זה 

במצרים לא היה אפשר לאברהם להבחין אותם לפי 

יוסף למול את המצריים  שהיו ערלים, ולכן נתחכם 

שאברהם  כדי  ההוא,  הדור  מן  זה  סימן  לבטל  כדי 

מן  יציל  יביט בדור ההוא בסימן המילה, אלא  לא 

הגהינם כל מי שהוא מזרע ישראל סתם או כל מי 

שסבל הגלות במצרים.   )זרע שמשון פרשת ויגש אות ד(

הטעם שהמלאך רצה להרוג את משה 
על אף שביטל רק מצות עשה 

והיה  אברהם  של  מילתו  בזכות  בא  שמשה  הואיל 

לו  היה  לא  אותם,  ולמול  ישראל  כל  את  לתקן  לו 

להתעצל 

חסידיו  עם  מדקדק  דוקא, שהקב"ה  זו  במצוה  כלל 

כחוט השערה וכו', ולכן אמר הכתוב )שמות ד כו( 

דקשה  למולות,  דמים  חתן  אמרה  אז  ממנו  וירף 

הטעם  כלומר  למולות  אלא  לומר,  לו  היה  למילה 

שחתני היה חייב מיתה לא היה אלא מפני שעליו 

הקב"ה  דקדק  ולכן  ישראל  של  המולות  כל  מוטל 

עמו.  

)זרע שמשון שמות אות ב(

מילה דוחה שבת 
אמת  וסוד  יעקב  וסוד  המילה  שסוד  מוכח  ומכאן 

אפשר  ואי  אחד,  הכל  השבת  וסוד  עוה"ב  וסוד 

לאמת וליעקב להיות רגע אחד עם הערלה לאחר 

שמנה  שהם  במילואו  האמת  דהיינו  השמיני  יום 

אותיות, ומשום הכי דוחה שבת, והוסמך זה לאיסור 

כי  שאמרנו  כמו  העוה"ב  סוד  הוא  שגם  השקצים 

והבדל  להיכר  הם  והשקצים  וכו',  המעלה  ה'  אני 

ישראל  בין  והשבת הוא הבדל  ישראל לאומות,  בין 

)קיט.(  דשבת  ט"ז  בפרק  דאמרינן  כההיא  לעמים 

השבת  את  המשמר  כל  שמה  ושבת  לנו  יש  תבלין 

לו,  מועיל  אין  השבת  את  משמר  ושאינו  לו  מועיל 

והמילה היא ההבדל יותר נגלה מכלם כההיא דתא 

למיהוי  מצינן  לא  דמהלינן  אנן  חד  לעמא  כלן  נהוי 

כותייכו )סנהדרין ל"ט.(.  

)זרע שמשון פרשת שמיני אות ח(

שבח פירות ארץ ישראל בזכות המילה
כדאמרינן  המילה,  בזכות  בא  הפירות  מתנת  והנה 

וכו'  בגמרא )שבת קח.) מנין למילה שבאותו מקום 

מה להלן במקום שעושה פירות אף הכי נמי במקום 

צדיקים  ישראל  כשהיו  זה  וכנגד  פירות,  שעושה 

היתה ארץ ישראל עושה הרבה פירות משובחים גדולי 

הכמות והאיכות כמו שאמרו ז"ל בגמרא דכתובות )קיא:( 

ובעו"ה כשלא שמרו בריתם בטהרה אף הפירות לקו 

ואבדו שבחם.                                                                                

 )זרע שמשון שיר השירים אות ג(

מספר בהתרגשות בלתי מסותרת הרב ח.א.ב. מניו יורק: שבנו הבחור 
ד. הגיע כבר קרוב לגיל שלושים וזה לו שנים רבות שמתקשה מאד 
למצוא שידוך, ועבר הרבה הרבה עגמת נפש וצער מדבר זה. כמובן 
שאף שבתחילה היה בנו ד. בחור ככל הבחורים שלמד בישיבה והיה 
מלא ביראת שמים ומדות טובות, מאז שנתבגר וכבר כל חבריו בספסל 
הישיבה הקימו את ביתם, היה לו קשה להישאר בישיבה ולהיות בחור 
מבוגר מבלי חברים, וכך בתחילה עזב את הישיבה והלך ללמוד בכולל 
אלא  לשידוכים,  לו  הועיל  לא  זה  וכל  לעבוד  התחיל  הזמן  ובמשך 
אדרבה גרם שכמעט לא הציעו עבורו שידוכים וכך עבר הזמן ונתבגר.

אחיו ד.ג. שמע מאחד מקרוביו שגם כן נתקשה מאד בענין השידוכין 
והלך להתייעץ עם האדמו"ר מביאן שליט"א אשר המליץ לו מאד לקבל 
על עצמו ללמוד בספר 'זרע שמשון', כי הלימוד בספר זה מסוגל מאד 
להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ואכן זכה הלה לישועה גדולה לאחר 
שקיים את עצת רבו, ומשום כך גם ד.ג. קיבל על עצמו ללמוד בספר 
'זרע שמשון' ארבעים יום מדי יום ביומו לזכות אחיו הגדול שיעזרהו 
השי"ת ויזכה לישועה ויזדמן לו זיווגו, ואכן לאחר תקופה לא ארוכה 
פרטית  היה בהשגחה  וכל מעשה השידוך  אחיו בקשרי שידוכין,  בא 
נפלאה שאין לתאר וקשה להאריך בכל פרטיה, להלן נציין פרט אחד 
שמשון  הזרע  של  חלקו  על  ומופת  אות  בזה  שיש  מהסיפור  נפלא 

בשידוך מופלא זה.

תקופה  במשך  נתקשתה  כן  גם  אשר  ישראל  ארץ  בת  היתה  הכלה 
ארוכה במציאת שידוך והציעו לה במשפחתה שתיסע לארה"ב ואולי 
שם יזדמן לה שידוך הגון וראוי לה. אולם היות שאי אפשר לה לשהות 
זמן מרובה בארה"ב מבלי לעשות מאומה, ומשום כך לא רצתה לנסוע 
לארה"ב מבלי האישור הנ"ל, ומשום כך השתדלה במשך תקופה לקבל 
אישור שהייה ועבודה בארה"ב, ואכן אחר שקיבלה את האישור המיוחל 

מיד נסעה לארה"ב בתקוה שתוכל למצוא זיווג הגון.

וכשהגיעה לארה"ב התחילה לחפש מקום עבודה בכדי שיהיה לה כסף 
ופרנסה ובכך תוכל לדור שם באופן הראוי, וגם יהיה לה רוגע הנפש 
ומצאה  בידה  ולאחר תקופה כשבס"ד עלה  בענין השידוך.  להתעסק 
שהציעו  הראשונה  וההצעה  השידוך,  בענין  להתעסק  התחילה  מנוח 
גמר  לידי  הדבר  בא  נפלאה  פרטית  ובהשגחה  ד.ב.,  הבחור  היה  לה 
על  בניהם  לאחר שדברו  ולמפרע  טוב,  למזל  ומוצלחת  טובה  בשעה 
השתלשלות הענינים האיך נתגלגל הדבר שבאה מארץ ישראל לדור 
בארה"ב, נתברר שבאותו היום שמלאו ארבעים יום בלימודו של אחיו 
ונפתח הפתח  'זרע שמשון', נעשה האפשרות  לזכותו בספר המסוגל 
שתוכל הכלה לבוא לארה"ב, שבאותו היום קיבלה הכלה את האישור 
שתוכל לשהות ולעבוד בארה"ב, ובכך יתקרב השידוך שיוכל לבוא לידי 

גמר. ויהי לפלא.
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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 ענייני מילה

בתרומה קבועה או חד פעמית
הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות
ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל:  02-80-80-500    |    05271-66450   
ארה"ב:  347-496-5657
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