
היחיד צריך להשתתף בצערם של הרבים
יחיד  )יא כו(: יש לדקדק שהתחיל בלשון  ּוְקָלָלה'  ְּבָרָכה  ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  'ְרֵאה 

ראה, וסיים בלשון רבים לפניכם.

ויש לתרץ עפ"י מה שאמרו חז"ל )תענית יא.( בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך 
לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלי נפשי וכו', ואם עושה כן אל יראה בנחמת ציבור עיי"ש. וכדי 
לרמוז לענין זה אמר הכתוב ראה בלשון יחיד, כאומר לכל יחיד ויחיד, בין שאני נותן לציבור 

ברכה ובין שאני נותן להם קללה, ראה לעצמך להשתתף עמהם בצערם ולא לפרוש מהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

הברכה שזוכה ע"י נתינת צדקה כשנותן יותר ממה שמחויב
'ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל 
ַמֲעֶׂשָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך' )טו י(: בפסוק זה מן הראוי לדקדק כמה דקדוקים. א. מהו הכפל 
לשון נתון תתן. ב. מדוע חזר הכתוב לומר 'ולא ירע לבבך בתתך לו' הלא די היה לומר 'נתון 
תתן לו ולא ירע לבבך'. ג. לכאורה איש שרע לבבו הרי אינו נותן כלל, ובפסוק משמע שדוקא 
כשנותן לאיש הזה רע לבבו בכך. ]שכתיב ולא ירע לבבך בתתך לו[. וזה צריך הבנה. ד. מה 
כוונת הכתוב למעט באומרו כי בגלל הדבר הזה יברכך דמשמע למעט שלא בגלל דבר אחר.

ואיש  איש  חיוב שכל  יש  צדקה,  לעשות  חיובים  מיני  ב'  דיש  לומר  עפ"י מה שנקדים  וי"ל 
מחוייב ליתן כפי השגת ידו, מי שנתן לו הקב"ה נכסים מרובים חייב ליתן הרבה ומי שנתן לו 
מעט חייב ליתן מעט. ויש עוד חיוב דאם הנתינה לפי ערך הנכסים של האנשים לא תספיק 
לצורך העניים לפי שהם מרובים או שיש שאחד מן העניים יצטרך הרבה כגון לפדות אותו 

מהשבי או להוציאו מבית האסורים, אז צריך שכל אדם יתן יותר מן הראוי לו ליתן.

נמצא שהחיוב של המין הראשון הוא חיוב הכרחי שמן הראוי שיפריש אדם מנכסיו לצדקה 
עבור מי שאין לו, ויש בזה חיוב שלא להיות כפוי על הטובה שקיבל מאת ה'. והחיוב של המין 

השני אינו הכרחי אלא תלוי כפי הצורך.

נתון, כלומר שכל אחד  ולפי"ז יש לבאר את הפסוקים דכנגד החיוב הראשון אמר הכתוב 
מחוייב ליתן לפי מה שנתן לו הקב"ה. והוסיף הכתוב לומר תתן לו כנגד החיוב השני שתלוי 
כמידת הצורך, והדגיש הכתוב לומר לו היינו כפי הצורך לו כפי מחסורו. וכנגד החיוב השני 

לבבך  שירע  רוצה  כך שאינו  על  להזהיר  לו שהוצרך  בתתך  לבבך  ירע  ולא  הכתוב  אמר 
בנתינה מיוחדת זו, כשאתה רואה שהינך צריך להוסיף יותר ממה שהיה מוטל עליך בתחילה 
לפי ערך ממונך וזה מה שהדגיש לומר בתתך לו היינו בנתינה זו שהוא כפי צורך העני ולא 
כפי ערך נכסיך. ועל כך סיים הכתוב לומר  שדוקא בגלל הדבר הזה יברכך דכשאתה נותן 
חובתך  זה  שהרי  פרס  לתקות  או  גמול  לתשלום  מצפה  להיות  יכול  אינך  ממונך  ערך  לפי 
לעשות למי שנתן לך את הממון והוי כפריעת חוב, אמנם כשאתה צריך ליתן יותר מחובתך 
וכפי צורך העני ולא לפי ערך הממון שיש לך, אזי אתה יכול להיות מצפה לתשלום גמול 
ותקות פרס ודוקא על כך המין השני שהוזכר לעיל אמר הכתוב 'כי בגלל הדבר הזה יברכך 

ה' אלוקיך'

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

בפסוק נרמז נתינת העניים והעשירים
'ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְּכִבְרַּכת ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך' )טז יז( יש לדקדק דתיבת איש לכאורה הוי 
ייתור לשון. ועוד, מהו כפל לשון שנכתב כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך דלכאורה 
די לכתוב איש כמתנת ידו אשר נתן לך. ועוד יש לדקדק שהתחיל הכתוב איש כמתנת ידו 

בלשון נסתר, וסיים כברכת וגו' אשר נתן לך בלשון נוכח.

ויש לפרש דהנה מצינו בעולם ב' מיני אנשים, יש מי שנתן לו השי"ת רק מעט מזער כדי חייהם 
בצמצום, והוא אינו נקרא שחייב ומשועבד להשי"ת כל כך, שהרי אדרבה הקב"ה היה מחוייב 
אליו לפרנסו וכמ"ש )תהלים קלו כה( נותן לחם לכל בשר, ועוד כתיב )שם קמה טז( ומשביע 
לכל חי רצון, ויש מי שמזלו גרם לו שנתנו לו מן השמים עושר ונכסים וכבוד יותר ממה שצריך 
לו ולמחייתו ומחיית משפחתו, ואדם זה נחשב כמי שלוה מאת השי"ת, ונתחייב להשי"ת על 

כל מה שנתן לו יותר מכדי צורכו. 

ולפי"ז יש לומר שהכתוב מדבר כנגד ב' מיני אנשים אלו, כנגד הראשון אמר איש כמתנת 
ידו, איש לשון חשיבות ואדון כמו שמצינו )רות א ג( איש נעמי, והיינו דהיות ואינו משועבד 
ומחוייב כל כך, הרי הוא נחשב לגביר ואדון, והוא יתן כפי מתנת ידו ולא מנכסיו שהרי כביכול 
אין נכסיו משועבדים מאחר ויש לו תמיד רק כפי מחייתו, וכנגד המין השני אמר כברכת ה' 
ה' שהרי הוא  נכסיו שנתברך מאת  בריווח מתוך  ליתן  והיינו שצריך  לך,  נתן  אלקיך אשר 

נחשב כלוה שחייב לשלם.

ניכר כל כך,  ואינו  כי העני אינו מפוסם  ובזה מדוקדק מאד שבתחילה נכתב בלשון נסתר 
משא"כ בסיפא שמדבר על העשיר שהוא מפורסם אצל כולם ונודע שמם בשערים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות י(

בני  לעניים  וחולקו  הריוח  מן  המעשר  להפריש  שנוהג  מי  יש  ועוד 
טובים ולעמלי תורה, כי הראשי תיבות של עשר תעשר הוא עמלי 

תורה, ובזה יתעשר.
שותפות  עשו  וזבולון  ישכר  דוקא  למה  הטעם  יובן  אורחין  ואגב 
ביניהם ולא שום אחד משאר השבטים דכתיב )דברים לג, יח( שמח 
זבולון בצאתך וכו', דבגמרא דפסחים )נ, ב( אמרינן דמעות הבאות 
ממדינת הים אין בהם סימן ברכה, ופירשו הטעם משום שעוברים 

במקום סכנה ואם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו, אמנם אם יפריש 
נכסים  באותם  משותפים  תורה  שהבעלי  נמצא  מהריוח  המעשר 
וזכות התורה עומדת להם ועושים להם נס ואין מנכין להם, ואם כן 
זבולון שנפל לחלקו ימים ונהרות כדכתיב )בראשית מט, יג( זבולון 
לא  האחרים  אבל  ביששכר,  נשתתף  הכי  משום  ישכון,  ימים  לחוף 

היה להם צורך זה.                  
    )'זרע שמשון' פרשתינו אמצע אות ג(

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 134זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ראה תשע"ו

אמרות שמשון

רעיון נפלא בטעם השותפות של ישכר וזבולון



הרי  ידועה  והקושיא  שתתעשר.  בשביל  עשר  חז"ל  דרשו  תעשר,  עשר  כב(  )יד  כתיב 
קיימ"ל )קידושין לט.( שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.

בב'  לתרץ  ויש 
אופנים:

המהרש"א  א. 
מבאר במה שמצינו 
משה  דנתאוה 
לארץ  להכנס 
לקיים  בשביל 
התלויות  המצוות 
בארץ ולקבל עליהן 
הלא  וקשה  שכר, 
אמרו חז"ל אל תהיו 
כעבדים המשמשים 
מנת  על  הרב  את 
ואיך  פרס,  לקבל 
שמשום  יתכן 
המצוות  על  השכר 
להכנס  רצה 
דמה  ותירץ  לארץ. 
שצריך  דאמרינן 
על  שלא  לקיים 
פרס  לקבל  מנת 
שכבר  במצוות  זהו 
בהם,  נתחייב 
דמי  והיינו  שכר.  קבול  משום  לקיימם  שפיר  מצי  נתחייב  לא  שעדיין  במצוות  משא"כ 

שמוסיף על עצמו יותר מחיובו ראוי לבקש ולקבל שכר על כך אף בעולם הזה. 
וי"ל דהוא הדין לגבי מעשרות אף דהאדם מחויב בהם, ברם מאחר דיכול לפטור את עצמו 
ע"י הכנסת הפירות דרך גגות וקרפיפות ללא ראית פני הבית שאז פטור מן המעשרות 
מדאורייתא כמבואר בגמרא )ברכות לה:(, וזה האיש אשר לא פנה לעשות אותם הערמות 
שיביאו אותו לידי פטור, נחשב כמי שמחייב עצמו יותר מחיובו, ושפיר מצי לעשר על מנת 

כן לקבל פרס ולהתעשר וכנ"ל בדברי המהרש"א.

ב. חיוב המעשר היא לידע ולהודיע שהארץ לה' היא, וכל מי שאינו מעשר פירותיו הרי 
הוא ככופר בעיקר, והוי כעין מס שנותנים למלך על השימוש בקרקעותיו. ובגמרא איזהו 
נשך מצינו דמי שנותן מס למלך יכול לאכול מפירותיו, ומי שאינו משלם המס משתעבד 
למי שמשלם עבורו. כלומר, מדינא דמלכותא שהפורע מס למלך עבור אחר, קנאו מהמלך 
כקונה עבד עד שיפרע המס, ואין כאן הלואה אלא מכר, והתוספת שנוטלין משל המלך 

הם עיי"ש.
והכי נמי כל ישראל עבדים לה' כדכתיב כי לי בני ישראל עבדים, ומי שלא פרע המס דהיינו 
שלא עישר פירותיו לא ליכול ארעא, ולא עוד אלא שמשתעבד לזה שכן פרע מעשרותיו 

כראוי ולכן הנותן מעשר יהיה עשיר. 
ומשום שבזאת ההפרשה יש הודאה ברורה ומפורשת שהארץ של הקב"ה ואנחנו עבדיו, 
בענין  המנהג  כפי  וכנ"ל  מפריש  שאינו  חבירו  בחלק  אף  יזכה  שהמפריש  הוא  הדין  מן 
תשלום המיסים, כי כל המעשר ומודה שהקרקע אינו שלו והכל של הקב"ה נחשב קצת גם 

כמו שמשלם עבור האחרים שהרי מודה על כל הארץ. 
היוצא לנו שאין כאן שכר על מצוות מעשר אלא דבר טבעי הנובע מכוח ההכרח שהרי יש 

לו חלק כפול מזה  האיש שלא הפריש.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
גבורת שמשון סיפורי ישועה
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לשון שמשון:
ומה שאמרו ז"ל )שבת קיט.( עשר בשביל שתתעשר, יובן שפיר במה 
שכתב מהרש"א סוף פרק קמא דסוטה )יד.( על ההיא דנתאוה משה 
ליכנס לארץ בשביל לקיים המצות התלויות בארץ ולקבל עליהן שכר, 
דקשה דהא אמרינן )אבות א ג( אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 
על מנת לקבל פרס, ותירץ דהיינו במצוה שנתחייב בה כבר אבל הכא 
שעדיין לא בא לארץ ישראל שהוא מקום החיוב, והקב"ה לא היה רוצה 
שיבוא שם שפיר מצי לבקש משום קבול שכרן עכ"ל. והכי נמי הואיל 
כנ"ל,  מעשרותיו  ממקצת  עצמו  ולפטור  להערים  יכול  דמדאורייתא 
אם כן שפיר מצי לחייב עצמו להפריש המעשר מכל תבואתו בלי שום 

הערמה כלל אפילו על מנת לקבל פרס, וזהו עשר בשביל שתתעשר.

בהמשך הדרוש: ועוד יש לומר שהטעם שאנו חייבים במעשר לפי שבזה 
נודע לנו שהארץ של הקב"ה היא, ומי שאינו נותן המעשרות כתיקונן 
)עג:( ארעא  נשך  איזהו  בזה העיקר, דהא אמרינן בפרק  כופר  הוא 
לטסקא משעבדא, ומלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא וכו' 
ומאן דלא יהיב כרגא ישתעבד למאן דיהיב כרגא. והכי נמי הקרקע 
של הקב"ה היא ואנחנו עבדיו כי לי בני ישראל עבדים )ויקרא כה נה(, 
ונתנה לנו כדי שניתן הטסקא דהיינו המעשרות, ומאן דלא יהיב טסקא 
לא ליכול ארעא, ומשום הכי מי שמעשר פירותיו כראוי יהיה עשיר ומי 

שאינו מעשר כראוי יהיה עני. 

)זרע שמשון אות ג(
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ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

מרים בת חוה מינדל
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לה שישלח לה ה' רפואה שלימה 
במהרה בכל רמ"ח אבריה ושס"ה גידיה ויהיה לה אריכות ימים 

ושנים טובות ומתוקות ברוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח

בפרנסה,  מאד  התקשיתי  ארוכה  תקופה  מארה"ב:  הי"ו  מ.  ר.  הרב  מספר 

לנסוע  שהוצרכתי  מאד  רחוק  במקום  זה  היה  לעבודה  מקום  וכשמצאתי 

בכל יום זמן רב למקום עבודתי, והשכר שקבלתי היה מועט ומצומצם לכדי 

לאחד  וספרתי  ישיחנה  בלב  דאגה  בעצמי  כשקיימתי  אחת  פעם  פרנסתי. 

הישועה  על  בהתרגשות  לי  סיפר  בפרנסתי,  עלי  שעובר  הקושי  על  מידידי 

שהיה לו בעצמו בזכות הלימוד בספר זרע שמשון, שעברו עליו ששה שנים 

מנישואיו ולא נפקד בזש"ק וקיבל על עצמו ללמוד בקביעות פעם - פעמיים 

בשבוע בספר המסוגל זרע שמשון ונפקד באותו שנה, ולכך המליץ לי מאד 

לקבוע לימוד בספר המסוגל הזה שהרי המחבר הקדוש הבטיח ובירך לכל מי 

שיגמול חסד עימו וילמד בדברי תורתו שיתברך בבני חיי ומזוני עושר וכבוד.

ואכן קבלתי על עצמי מיד ללמוד בכל יום לזכות שירחיב ה' את גבולי בפרנסה 

בריווח ובנחת, וממש לא יאומן כי יסופר, שבאופן פלאי לאחר שתי שבועות 

יכול  ואני  וגם הוכפל שכרי!  לי עבודה במקום קרוב, שנתקבלתי שם  הציעו 

להעיד שסיפרו לי כמה וכמה אנשים שראו ישועות ונפלאות והרבה סייעתא 

בחוש  רואים  שמשון,  זרע  הנפלא  בספר  לימוד  שקבעו  בתקופות  דשמיא 

שהמחבר עומד ומשפיע עבור מקיימי צוואתו ובקשתו והעושים נחת לרוחו 

ונשמתו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

הפצת הגליון לזכות 

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

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

הודעה חשובה ותזכורת
בערב שבת קודש פרשת שופטים ו' אלול, יחול יומא דהילולא של רבינו 
ומתחנן  ומבקש  זש"ק  אחריו  השאיר  לא  אשר  שמשון'  ה'זרע  הקדוש 
תורתו  בחידושי  וילמדו  ונשמתו  לרוחו  נחת  שיעשו  ספרו  בהקדמת 
ואיתא  ידוע,  אינו  רבינו  של  קברו  מקום  דובבות,  שפתותיו  יהיו  למען 
מצדיקים קדמונים שהלימוד בספר הרי הוא כמו השתטחות על הקבר, 
לכך בודאי מן הראוי ללמוד בספרו לעילוי נשמתו ביום היארצייט. וכן 

מי שבאפשרותו ילמד משניות וידליק נר.
 8:00 בשעה  כרגיל  יתקיים  הקבוע  והשיעור  שישי  ליל  בכולל  הלימוד 
סעודת  יתקיים  השיעור  ולאחר  בירושלים  צבי  הר  בביהמ"ד  בערב 

הילולא. 
איתא בספר לב שמחה )פרשת בא( שנשמת הצדיק משתתפת בסעודת 
והשתתפות  בספרו  הלימוד  ובודאי  לכבודה.  שעושים  ההילולא 

בסעודה מסוגלת לישועות, ניתן להזכיר שמות לברכה וישועה.

לפרטים: 05271-66450  347-496-5657

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל


