
עונג שבת אף שנוטה אחר גופו בכך אין זה נותן כח לחיצונים
ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני  ִהוא  ִּכי אֹות  ִּתְׁשֹמרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך ֶאת  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  'ְוַאָּתה 
נפלא  קיח.( מאמר  )שבת  בגמרא  מצינו  יג(:  )לא  ְמַקִּדְׁשֶכם'  ה'  ֲאִני  ִּכי  ָלַדַעת  ְלֹדֹרֵתיֶכם 
נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר  בגודל מעלת המענג את השבת, כל המענג את השבת 
נחלת יעקב אביך, לא כאברהם לא כיצחק, אלא כיעקב דכתיב ביה ופרצת ימה וקדמה צפונה 

ונגבה.

ומאמר הגמרא הזה קשה, איך יתכן שיהיה לאדם נחלה בלי מצרים, בלי תחומין ובלי גבולין, 
הלא אף אם יתנו לו את כל העולם יהיה לזה תחום וגבול. ועוד קשה, אם יהיו הרבה שיענגו 
את השבת איך יוכל ליתן בעולם הזה לכל אחד מהם נחלה בלי מצרים. ואין לומר שהכוונה על 
שכר בעולם הבא, דאם כן מה חידוש יש בזה שיהיה בלי מצרים, הרי כל הטובות של עולם הבא 
הרי הם בלי שיעור וקצבה, עולם שכולו ארוך, ומה חידוש יש בשכר מי שמענג את השבת יותר 

משאר מצות שגם עבורם יש שכר בעוה"ב.

ונראה ביאור הענין שהנה מדת החסד של הקב"ה היה רצונה להתפשט לטובת הבריות עד אין 
חקר, אמנם מדת הדין  מעכבת עליה ואינה רוצה שתתפשט החסד כרצונה. ומדת הדין מעכבת 
רק כשיש מקטרגים, כמו שמצינו אצל איוב דכתיב ביה )איוב א י( מעשה ידיו ברכת, ומקנהו 

פרץ בארץ שלא כמנהג העולם, ועל ידי קטרוג השטן אבד הכל ונמנע ממנו החסד.

והנה המקטרגים אינם מוסיפים כח רק כשאדם נוטה אחר תאוותיו והנאת גופו הקרוץ מחומר, 
וביום השבת  לא כן כשנוטה לדברים רוחניים להנאת נשמתו שאז אין להם רשות להתקרב, 
מתחבאים הקליפות כדאיתא בזוה"ק )ח"ב דף צג:(, וזה נראה כוונת הכתוב מזמור שיר ליום 

השבת, מזמור שיר ליום ששבתו המזיקים מן העולם.

ונראה שלכך דייק לומר כל המענג את השבת ולא אמר כל המשמר את השבת, כי עיקר כוונת 
הגמרא לומר שאף על פי שבעונג זה הוא נוטה אחר הנאת גופו, עם כל זה לא יוסיף בכך כח 
לחיצונים, ולא יהיה רשות למדת הדין לעכב על מדת החסד שלא תתפשט עליו בשפע גדול, 
ולא יתנו המקטרגים מדה וגבול לטובה הראויה לבוא עליו. וזה עומק כוונת הגמרא שאמרה 

שיזכה לנחלה בלי מצרים, היינו שהמקטרגים לא ימנעו מהטובה להתפשט.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

אחר חטא העגל צריכים לשמור ב' שבתות
ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני  ִהוא  ִּכי אֹות  ִּתְׁשֹמרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך ֶאת  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  'ְוַאָּתה 
ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם' )לא יג(: יש לדקדק למה נכתב שבתותי בלשון רבים 

ולא נכתב אך את השבת תשמרו בלשון יחיד כמו שמצינו בכל התורה. 

ויש לפרש עפ"י מה שאמרו חז"ל )עירובין נד.( שכשנתנו לוחות הראשונות ניתן לישראל חירות 
מיצר הרע וחירות משעבוד מלכויות, אולם לאחר שחטאו בעגל חזר יצר הרע למקומו ונגזר 
זו שנכתב בסמוך לפרשת  ולכך עתה בפרשה  לגלויות אחרות.  ללכת שוב  עליהם שיצטרכו 
המשכן  ממלאכת  שבת  למעט  נרמז  זה  במקרא  שהרי  העגל  חטא  אחר  ונאמר  העגל,  חטא 
)הובא ברש"י(, ובציווי על הקמת המשכן דרשו חז"ל )שמו"ר נא ח( יבוא זהב המשכן ויכפר על 
זהב העגל, נמצא שפרשה זו נאמרה אחר שחטאו בעגל, ולכך בדקדוק אמר הכתוב הכא אך 
את שבתותי תשמרו בלשון רבים, לרמוז להם שמפני שחטאו בעגל וחזרה עליהם גזירת גלות 
יהיה התיקון שלהם הוא שישמרו שבתותי לשון רבים כמו שאמרו  ושעבוד מלכויות, מעתה 

חז"ל )שבת קיח:( שאם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים.  

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ד(

טעם שנכתב בפסוק שני פעמים 'את השבת'
'ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם' )לא, ט"ז(: יש 
לבאר הטעם שהוזכר בפסוק ב' פעמים את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 
השבת. ועוד יש להבין שהתחיל בלשון הווה ושמרו בני ישראל וגו' וסיים לעשות את השבת 
לעשות את השבת, או  השבת  וישמרו בני ישראל את  לשון עתיד, ולכאורה היה צריך לומר 

שיאמר ושמרו בני ישראל וגו' ועשו את השבת. 

ונראה לבאר עפ"י מה שאמרו בגמרא )שבת קיט:( שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב 
ערוך  ושלחן  דלוק  נר  ומצא  לביתו  וכשבא  רע,  ואחד  טוב  אחד  לביתו,  הכנסת  מבית  שבת 
ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת הבאה כך ומלאך רע עונה אמן בעל 
כרחו. ולפי"ז יש לבאר שנתכוון הכתוב לרמוז שאם יהיה זהיר בשבת אחת לשומרה כראוי, אזי 
המלאכים שמתלווים לו לאדם יברכו אותו שיזכה לעשות כן גם בשבת הבאה. וזה מה שאמר 
הכתוב שאם ישמרו בנ"י את השבת, על ידי זה יזכו לברכת המלאכים לעשות את השבת, היינו 

שיברכו אותם שיזכו לעשות כן גם בשבת הבאה.

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ו(

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

מי שעמל וטורח בתורה 
אף אם היה טיפש נעשה חכם

שאם  דהיינו  פתי,  מחכימת  שהיא  הוא  התורה  של  "הנאמנות 
לא  שעשה  רחמים  הבקשת  ואז  רצון,  עת  יפעול  לא  בתפילתו 
היתה מועלת כלום והיה נשאר פתי, אז התורה היא נאמנת להעיד 
עליו. ועוד הוסיף, ולמה היא מחכימת פתי לפי שהיא נאמנה, לומר 
שאפילו מי שאין לו שכל לפי הטבע שלו, והוא טורח ועמל בתורה 
נאמנה  שהיא  שידעו  כדי  יתחכם,  הוא  גם  זה,  על  רחמים  ומבקש 

ולא יוציאו לע"ז עליה".

)סוף אות ג(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

שיעור חדש בספר המסוגל זרע שמשון בבית המדרש שאץ לונדון  
 42 S’ KILDAS RD

ליל שישי בשעה 10.15 )טעימה קלה במקום( לזכות הה''צ אשר רבים צריכין לו 

שמואל בנימין בן שרה )קרויס( שליט''א לרפו''ש בתושח''י

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

מנחם אלעזר ישי בן ענת
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו

שיזכה לזיווג הגון בקרוב

לבנות בית נאמן בישראל

מתוך רוב שמחה ורוב ברכה ונחת



ביאור מחודש ונפלא בהסבר מה שאמר שלמה המלך אמרתי אחכמה והיא רחוקה 
ממני

לימוד התורה שוה לפרה אדומה, שהפרה באה להרחיק החיצונים, ואמרו במסכת ברכות )ה.) כל העוסק 

בתורה יסורין בדלין ממנו, מזיקין בדלין ממנו, שנאמר ולחומי רשף וכו'. וזאת התורה אינו צריך לא עולה 

לא מנחה וכו', ולכן אמר שלמה אמרתי אחכמה כשהייתי חכם ונתעסקתי הרבה בתורה, אז והיא רחוקה 

ממני, דהיינו שלא הבנתי טעם הפרה, יען כבר בזכות התורה יש להם לחיצונים להיות נדחים מעיקרם 

ומן הראוי היה שלא יהיה לי צורך ממנה עוד. )פרשת חוקת אות ב(

זכה לגילוי טעם של פרה אדומה מאחר שהשיג מ"ט שערי בינה שרמוזים  משה 
בפרה אדומה 

במדרש )במדב"ר יט ד( לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חקה. וזה תמוה מה הטעם שאכן רק משה 

זכה שנגלה לו טעם הפרה. ויש לבאר דאיתא שם במדרש )במדב"ר יט ב( ר' חנין פתר קרא בפרשת פרה 

שיש בה משבעה שבעה, שבע פרות שבע שריפות שבע הזאות שבע כיבוסים שבע טמאים שבע טהורים 

שבע כהנים עכ"ל. ובין כולם הם מ"ט, ואף על פי שמנין דברים אלו אינם בכיוון בפסוקים מכל מקום הם 

אמת ודבריהם אמת. ונודע כי משה השיג מ"ט שערי בינה ורק ותחסרהו מעט מאלקים )תהלים ח ו(, 

ולכן לך אני מגלה טעם פרה שכבר למדת מ"ט שערי בינה אבל לאחרים חקה.  )פרשת חוקת אות ב(

איך הביאו ישראל פרה אדומה כבר בשנה השניה לצאתם מארץ מצרים 

במשנה )פרה פ"א מ"א( ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים, וחכמים עגלה בת שתיים 

פרה  ממצרים  לצאתם  שניה  בשנה  כבר  ישראל  הביאו  האיך  להקשות  יש  ולכאורה  בת שלש.  ופרה 

אדומה הלא הכתוב אומר )במדבר יט ב( אשר לא עלה עליה עול דמשמע דבענין שבודאי לא עלה עליה 

עול ולא עשו בה שום מלאכה. ואף שאמרו בגמרא שלא חיישינן שמא הנכרי עשה עמה מלאכה, היינו 

רק לאחר שנצטוו ישראל על מצות פרה אדומה, והנכרים יודעים שאם יעשו בה מלאכה תהיה פסולה, 

כן לא  יסכימו לשלם עבורה דמים מרובים כדי לקנותה, משום  ישראל  בני  ולהיפך אם תהיה כשירה 

חוששים שיבואו הנכרים לפוסלה ולהפסיד דמים מרובים, אולם קודם שנצטוו ישראל על פרה אדומה 

אין שום צד של חזקה להתיר ויש לחשוש שמא עשו הנכרים מלאכה בפרה הזו אף שהיא פרה אדומה. 

ואף אם היה זה פרה אדומה שהיתה מתחילה של ישראל ג"כ יש לחוש שעשה עמה מלאכה שהרי עדיין 

לא היה יודע שיצטוה על מצוה זו.

ולשיטת רבי אליעזר שפרה בת שתיים יש לבאר עפ"י מה דאיתא )שמו"ר ט יב) משפט המצריים  שתים 

עשר חודש. והיינו שהתחילו בהם המכות שנה אחת קודם יציאת ישראל ממצרים, ואז רפו ידי המצריים 

מעט מעט מלשלוט על ישראל לא על גופם ולא על ממונם, כדתנן בפרק קמא דראש השנה )י"א:( בראש 

השנה בטלה עבודה של ישראל במצרים. וי"ל דכשהתחילו המכות אז נולדה הפרה, ובחדשים הראשונים 

היתה קטנה ביותר ולא היתה ראויה לשום מלאכה, וגם ישראל לא היו להם שדות לעבוד בהם בפרות, 

וכשיצאו ממצרים היה אפשר שישתמשו בה ליתן עליה איזה משא, לכן נתן להם מיד במרה מצות הפרה 

כדי שיזהרו בה, ואז בשנה שניה כשהוקם המשכן שנעשית הפרה בת שתי שנים נשרפה כמצותה. 

אבל לדברי חכמים דסבירא להו שהפרה צריכה להיות בת שלש שנים א"כ לפרה זו שהיתה לה יותר 

משתי שנים בצאתם ממצרים מה חזקה יש לנו שלא נעשה בה מלאכה.

ועל כרחך צריך לומר שאותה פרה הראשונה שעשו בימי משה לא עשאהו אלא כדברי רבי אליעזר 

והיתה כשירה בת שתיים.

ובדרך זה יתבאר הטעם שנצטוו במרה על ענין פרה אדומה כמ"ש ברש"י )שמות טו כה(, וקשה מדוע 

הוצרך ליתן להם באותו העת מצות פרה אדומה הלא לא היו יכולים לקיימה רק לאחר זמן הרבה דהיינו 

לאחר הקמת המשכן, ובודאי הטעם הוא משום שעד עתה היתה הפרה קטנה ולא היה אפשר לעשות 

עמה מלאכה, אולם מעתה שגדלה הוצרך להזהירם כדי שיהיו זהירים שלא לעשות בה מלאכה ובכך 

תהיה כשרה למצוותה כשיבנו את המשכן והפרה תהיה בת שתיים. 

)פרשת חוקת אות ג, עיי"ש בהרחבה לבאר כמה מדרשים בדרך זה(

גבורת שמשון סיפורי ישועהפניני שמשון עניני פרה אדומה
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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

המדרש  בבית  מפלעדבוש:  לאניאדו  משה  הרב  מספר 
לגיל  הגיע  שכבר  בחור  היה  בו  להתפלל  רגיל  אני  אשר 

הארבעים ועדיין לא זכה להשתדך ולא ידע האיך לשית עצות 

שמתחנן  שמשון  הזרע  של  בספריו  ללמוד  לו  הצעתי  בנפשו. 

בהקדמת ספריו שיעשו טובה לרוחו ונשמתו וילמדו בחידושי 

בספריו  שהלימוד  תבל  קצוות  בכל  ומפורסם  וידוע  תורתו, 

מסוגלים ביותר לפעול ישועות, כפי שהבטיח בהקדמת ספריו, 

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

ואף שהיה לו קשה להתחיל דבר חדש בעבור סגולה כי אמר 

לו,  הועילו  ולא  סגולות  הרבה  השנים  במשך  עשה  שכבר  לי 

זאת  בכל  סגולות,  בעשיית  חפץ  שאינו  ארוכה  תקופה  וכבר 

סגולת לימוד הספר זרע שמשון וקיום בקשת המחבר הצדיק 

זי"ע אינו דומה לשאר הסגולות, כי יש בכך קיום מצות לימוד 

התורה,  לברכת  וזוכים  ממנה  מפסידים  אין  שבודאי  התורה 

יכולתו להכיר טובה  וגם שבודאי המחבר יעשה בשמים ככל 

למקיימי רצונו ועושי דברו.

ואכן ידידי הבחור קיבל על עצמו לקבוע שיעור כל יום בספרי 

עד  נוספות,  שבועות  כמה  במשך  למד  וכך  הקדוש,  המחבר 

אשר  שידוך  לו  הציעו  הארבעים  ביום  כאשר  הפלא  שאירע 

שידוכין  בקשרי  ובא  לפועל  יצא  נוספות  שבועות  כמה  לאחר 

בשעה טובה ומוצלחת.

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

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות

ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

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

הודעה משמחת
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם 
ציונים והערות ערוך בשפה ברורה ונעימה שוה לכל נפש. 

וכולל יצירה מיוחדת הכוללת למעלה מארבע מאות! ציונים 
ומקורות לפענח את צפונות רבנו בהקדמתו לספרו 'זרע 

שמשון' לגלות טפח מגאונתו ובקיאותו הגדולה של רבינו 
המחבר.

ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב
פרטים בטל: א"י – 05271-66450  ארה"ב – 347-496-5657

לא בא כבושם הזה – הביאו ברכה לביתכם 


