
 כשישראל עושים רצונו אין להם לירא מכשפים ומזלות

'ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמֹעְנִנים ְוֶאל ֹקְסִמים 
ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה ֹלא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך' )יח יג-יד(: מצאנו בחז"ל )ילקוט שמעוני ישעיה רמז 
תנה( שדרשו על הפסוק ואתם עדי נאום ה' ואני קל, כשאתם עדי אני קל, וכשאין אתם עדי 
כביכול איני קל. ונראה לבאר עומק כוונת המדרש דהנה כשישראל זכאים אינם יראים לא מן 
המנחשים ולא מן המכשפים כדכתיב )במדבר כג כג( כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, 
וכן אמרו בגמרא )חולין ז:( אין עוד מלבדו אפילו כשפים, איני והא אמר רבי יוחנן למה נקרא 
שמם כשפים, שמכחישים פמליא של מעלה, שאני ר' חנינא דנפיש זכותיה. והיינו שאצל מי 
שזכויותיו גדולות אין הכשפים יכולים להזיק לו. נמצא דכשלישראל יש להם הרבה זכות, אין 
לכשפים כח, וניכר בעולם שאין עוד מלבדו, אולם כשחלילה אין לישראל זכות, אזי נקראו 
כשפים על שם שמכחישים כביכול פמליא של מעלה ח"ו, וזה עומק כוונת המדרש כשאתם 
עדי היינו כשאתם מתנהגים כראוי ומקיימים מצוותי, אזי אני א-ל, אין לכשפים כח כנגדכם 

ומתגלה בעולם שאין עוד מלבדו.

והטעם לזה נראה, לפי שכל עצמם של המקטרגים והקליפות אין להם אחיזה רק באחורי 
הקדושה אבל לא בפנים של הקדושה ח"ו, וכשישראל עושים רצונו של מקום השגחתם מצד 
פנים, וכתיב )משלי טז טו( באור פני מלך חיים, ואזי אין להם להתיירא מן הכשפים שהרי אין 

להם רשות להתקרב לצד פנים של הקדושה.

 ולכך גם אמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים, כי מי שבוטח בהקב"ה ואינו שם 
לבו למנחשים לקוסמים ולמזלות נקרא תמים וכדכתיב תמים תהיה עם ה' וגו' וסמיך ליה כי 
הגוים האלה וגו' אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך וגו', חזינן דמי שאינו 
שומע לקוסמים וכו' נקרא תמים, וזה מה שאמר הקב"ה לאברהם דכשתתהלך לפני ותזכה 
ליהנות מאור הפנים בודאי תהיה תמים שלא תירא משום נחש ומשום כשוף. וזה עומק כוונת 
רבי עקיבא שאמר במשנה )יומא פה:( אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין, והיינו שאתם 

זוכים לאור הפנים, ומשום כן אשרינו ואשרי חלקנו שאין לנו פחד ומורא משום דבר.

)זרע שמשון פרשתינו אות ד(

ביאור נפלא בדקדוק דברי רש"י
'ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך 
ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' )כ א(: ברש"י סוס ורכב, בעיני חשובים כולם כסוס אחד, וכן 
הוא אומר )שופטים ו טז( והכית את מדין כאיש אחד, וכן הוא אומר )שמות טו יט( כי בא 

סוס פרעה.

יש מקשים ע"ד רש"י ממה שכתב בעצמו בפרשת וישלח עה"פ )לב ו( ויהיה לי שור וחמור 
דרך ארץ לומר על שורים הרבה שור, כמו קרא התרנגול ואינו אומר קראו התרנגולים. וא"כ 
הלא  אחד,  כסוס  בעיני  חשובים  שכולם  לרמוז  יחיד  בלשון  סוס  שנכתב  הכא  אמר  האיך 

אפשר דנכתב בלשון יחיד כי כן דרך בני אדם לומר על סוסים הרבה בלשון יחיד.

ונראה דלא קשה כלל דדוקא אצל יעקב שאין ראוי שיעקב ישתבח בפני עשו לומר לו שיש לו 
שורים וחמורים הרבה, שהרי יותר ראוי שיאמר שיש לו קצת מכל אלו המינים, כי הרי עיקר 
כוונת יעקב במה שאמר לעשו, היה לרמוז לו שהוא יכול להכניע את כל הקליפות שבעולם 
שרמוזים באלו החמשה מינים וכמ"ש בזוה"ק )ח"א דף קסו:(, וא"כ לא היה צריך להשתבח 
ויהי לי שור וחמור דבצד מה משמע מועט, אך  וע"כ אמר  ולומר לו שיש לו הרבה,  בפניו 
הוכרח רש"י לומר שגם לשון בני אדם לומר לשוורים הרבה שור, דאם לא היה דרך בני אדם 
לומר כן, היה זה נחשב כדובר שקרים כשיאמר שיש לו רק שור אחד בעת שיש לו הרבה, 
כי  ג"כ מועט  לישנא דמשמע  יעקב  נקט  אך עתה שיש במשמעות הדברים הרבה שוורים 
בודאי לא ירצה יעקב להתפאר בפני עשו. ]ועיקר הטעם שהזכיר זאת לעשו לרמוז לו שאינו 

מתיירא מן הקליפות[

אכן בפסוק כי בא סוס פרעה שעוסק בשבחו של הקב"ה וכאן הוא סיום השירה ותוקף הנס, 
שכאשר באו סוסי פרעה בים השיב עליהם את מי הים אע"ג שישראל היו בתוך הים ביבשה, 
ובודאי ראוי להגדיל את הגאות של הקב"ה ואת שבחו ולא להסתפק בלשון שיכולים לטעות 
שהכוונה  לומר  מוכרחים  יחיד  בלשון  הזכיר  זאת  בכל  ואם  אחד,  סוס  רק  שהיה  ולחשוב 
להתפאר ולהורות שלפניו חשובים כולם כסוס אחד. ולכך בדוקא הזכיר רש"י את הפסוק 
שבסוף השירה ולא את הפסוקים שמקודם שגם כן הוזכר בהם סוס בלשון יחיד, כי עיקר 
הראיה הוא מסיום השירה ותוקף הנס ואעפ"כ הוזכר בלשון יחיד בודאי הכוונה להוסיף שבח 

ולומר שכולם חשובים לפניו כסוס אחד. )ומתיישב בזה קושיית השפתי חכמים ע"ד רש"י(.

)'זרע שמשון' פרשתינו 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

גליון 135זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת שופטים תשע"ו

אמרות שמשון

הודעה מיוחדת
בערב שבת קודש פרשת שופטים ו' אלול, יחול יומא דהילולא של רבינו הקדוש ה'זרע שמשון' אשר לא השאיר אחריו זש"ק ומבקש ומתחנן בהקדמת ספרו שיעשו נחת לרוחו ונשמתו וילמדו בחידושי תורתו למען 

יהיו שפתותיו דובבות, מקום קברו המדויק של רבינו אינו ידוע, ואיתא 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. כמו כן ידוע בשם החידושי הרי"ם כי בשבת שאחר ההילולא יש בה מכח ההילולא, לכך בודאי טוב וראוי להוסיף בשבת קודש בלימוד ספריו לזכותו ולע"נ.

הלימוד בכולל ליל שישי והשיעור הקבוע יתקיים כרגיל בשעה 8:00 בערב בביהמ"ד הר צבי בירושלים ולאחר השיעור יתקיים סעודת הילולא.

איתא בספר לב שמחה )פרשת בא( שנשמת הצדיק משתתפת בסעודת ההילולא שעושים לכבודה. ובודאי הלימוד בספרו והשתתפות בסעודה מסוגלת לישועות, ניתן להזכיר שמות לברכה וישועה.

לפרטים: 05271-66450  347-496-5657

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

הוצאת הגליון והפצתו המורחבת לכבוד יומא דהילולא לזכות

ידידינו הרוצה בעילום שמו

שיתקיים בו ברכות רבינו 'בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד'

ויראה תמיד רוב שמחה נחת מכל יוצ"ח

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

יואל בן מלכה בילא
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב

לבנות בית נאמן בישראל מתוך שמחה וברכה



תולדות שמשון
הגה"ק רבי שמשון חיים נחמני זי"ע

בעל "תולדות שמשון" ו"זרע שמשון"
נערך ע"י ישכר בעריש ווייס

"זה ספר 'תולדות שמשון' אשר אזן חקר וחבר גבר חכם בעוז האדם הגדול בענקים, ידיו רב 
ויתן מעדנים לנפשו  ישק  ודבריו מדבש מתוקים, כל הוגה בהם שפתים  ובנסתר  לו בנגלה 
חכו ממתקים, ה"ה התורני המופלא חסיד ועניו החכם הכולל המרומם על כל ברכה ותהלה, 
ופרקיה(, אשר מקדם  )-נטריה רחמנא  נר"ו  המקובל האלקי כמוהר"ר שמשון חיים נחמני 
האיר והבריק זוהר חכמתו בארץ מולדתו ערי מודונא יע"א ועוד הופיע וזרח אור תורתו בעיר 
פיזא והרביץ תורה בעיר סיינא יע"א ולעת עתה בעיר ריג'ייו יע"א" - זהו נוסח שער הספר 

'תולדות שמשון', שיצא לאור בחיים חיותו של המחבר הק', בליוורנו שנת תקכ"א.

אור זרוע לצדיק

מודינא שבצפון איטליה,  נולד בשנת תס"ז, בעיר  נחמני  חיים  רבי שמשון  הגה"ק המקובל 
לאביו החכם רבי נחמן מיכאל זצ"ל, ולאמו הצדיקת ע"ה בתו של הגה"ק רבי יהודה מצליח 

זצ"ל מפאדווה .

מנעוריו פעמה בו רוח ה', וזכה ליצוק מים על ידי גאוני הדור, הלא המה החכמים השלמים: 
'אמונת  בעל   - באזילה  שלום  שר  אביעד  רבי   , במודינא  מו"ץ  ליפשיץ  הכהן  אפרים  רבי 
חכמים' ורבי דוד פינצי ממנטובה )חותנו של הרמח"ל(. בחכמת הנסתר קיבל מרבי בנימין 

הכהן מריג'ייו - "הרב"ך", זכי"ע.

רשימת רבותיו הם כפי שפירט הגאון החיד"א זצ"ל ספרו 'שם הגדולים' )מע"ס, ערך 'זרע 
שמשון'( שם מתאר את רבינו "הרב המקובל חסידא קדישא", ומעיד: "שהיה בקי בקבלה 

מעשית, וצוה לגנוז כל כתביו בקבלה בקברו".

)ערך תלתא( מביא  זצ"ל אב"ד פירארה  יצחק לאמפרונטי  יצחק' להגאון רבי  'פחד  בספר 
הסכמת רבינו שמשון חיים על אחד מהכרעותיו, ובפתיחתה נאמר: "ובשנת התפ"ז מעלת 
החבר ר' שמשון חיים נחמן מעיר מודנא היושב בעיר מנטובה ויוצק מים על ידי מעלת הרב 
כמהר"ר דוד פינצי נר"ו, שאל ממני בשם מעלת רבו הנ"ל ובשם כל בני הישיבה הכללית של 
מנטובה, לשלוח שם דברי אלה למען יעיינו בהם ויוכיחו בנסיון אם האמת אתי אם לא, ואני 
שלחתי את הדברים הנ"ל כתובים באגרתי וחליתי פניו למען יבקש ממעלת הרב הנ"ל ובני 
ישיבתו לאשר ולקיים בחתימתן את דברי אם כנים הם. וזאת היתה תשובתו אלי כתובה ביום 

י"ג לול"יו התפ"ז...".

שם גדולתו והדר גאונו נודעו ברחבי המדינה, ורבו ההפצרות מקהלות ישראל שיבא להשפיע 
עליהן מטובו, אין טוב אלא תורה, וכפי שאכן רואים אנו בשער ספריו, שזכה להרביץ ולהפיץ 
אורה זו תורה בערי איטליא הצפונית: מודינא, פיסא, סיינא , ובסוף ימיו בעיר העתיקה ריג'ייו 

אמיליה .

עם תלמידיו הגדולים נמנים הגאונים: רבי ישראל בנימין באסאן זצ"ל אב"ד ריג'ייו ; רבי חנניה 
אלחנן חי הכהן זצ"ל ר"מ בריג'ייו - בעל 'שערי התלמוד'; רבי יצחק ברכיה סנגויניטי זצ"ל 

מו"ץ בוירצילי .

וזכרון בספריו  בן יחיד היה לו, שנאסף על פניו לבית עולמו, ועליו יציץ נזרו בתתו לו שם 
הקדושים 'תולדות שמשון' ו'זרע שמשון', וכדברי קינתו בהקדמה לספרו )'תולדות שמשון'(: 
"ויען כי כל תולדות חסרין, שבעו"ה בחדש אב נפטר בני בכורי יחידי אשר אהבתי, ושוב לא 

זכיתי להעמיד תולדות וזש"ק, זה שמי וזה זכרי באלה תולדות שמים וארץ מלא דאורייתא 
ודייקינן בשמא דגרים, מדקתני אבו"ת מכלל דאיכא תולדות שמשון...".

תולדות שמשון

מן הראוי להעלות על נס את התוכן הנפלא של ספרו 'תולדות שמשון' על פרקי אבות )נדפס 
לראשונה בשנת תקכ"א. מהדו"ח י"ל בברוקלין נ.י. תשנ"ו(, בו השכיל המחבר הקדוש לחדש 
חידושים יקרים מפז ולהעמיד דברי כל תנא ותנא על יסודתו ושיטתו במקום אחר, וכן מקשר 
לבתרא,  ומציעא  למציעא  קמא  בבא  אחת,  במשנה  הנשנות  האמרות  כל  כפנינים  ומשזר 
וכנועם דבריו במקום אחד )פ"א משנה טז(: "... וזהו מופת חותך שכל התנאים הללו היתה 
כוונתם לקשר דבריהם זה עם זה בקשר חזק קשר של קיימא, וכוונתם היתה להעלות קטורת 
ולבונה זכה דקה מן הדקה, ולא הוציאו מפיהם אלו המוסרים באקראי בעלמא, וכאשר יעלה 
המזלג בלא דעת ובלא תבונה בסדר המוקדם והמאוחר, אלא תוכם רצוף אהבה וכל פרים 
קדש הלולים לה', זאת קומתם דמתה לתמר ושדים לאשכולות שיש להם כתף ונטף מושכבים 
ולכן בחיבורינו זה אמרנו לעלות בתמר ולאחוז בסנסיניו לפרש קצת  זה.  ומורכבים זה על 

מהם דבוקים ומיוחדים יחד ביחוד ברכה וקדושה כפי אשר יורונו מן השמים...".

דרושיו אלו המה מאשר דרש לפני קהל עם ועדה, וכפי שכותב ברוב ענותנותו בהקדמה: 
"אשר מידי שנה בשנה ומידי שבת בשבתו בין פסח לעצרת בק"ק סיינה ה"י בשרתי צדק 
בקהל רב אחר התפלה בישיבת חסד ואמת במעמד גבירים קצינים יודעי דעת ומביני מדע 
ונדב לבם אותם ללכת מחיל אל חיל,   , נגע אלקים בלבם  יקראו החיל אשר  ומודע לבינה 
קל  מפי  היוצא  ה'  דבר  את  לשמוע  ריהטא,  דפרקא  באגרא  יכסוף  רוחם  לו  קדשו  אצילי 

שבקלים, וזכותייהו הוא דאהניא לי...".

זרע שמשון

ויהי אך יצוא יצא הספר לאור עולם, קיבל עליו בנדר להדפיס את חיבורו הגדול על התורה. 
וכה כותב בהקדמת ספרו 'זרע שמשון': "מיום שהוצאתי לאור ס' 'תולדות שמשון' על מס' 
אבות, אנכי פציתי פי והריני נדור ובא להעלות על מזבח הדפוס קרבן מנחה על מקרא משנה 
ואגדה, ומי דרכו להתנדב מנחה - עני בדעת, ואשר נדרתי אשלמה...". וזאת לאחר שמתנצל 
בענוה מופלאה בצחות לשונו: "אף כי ערכי עלי כערך הדיוט שבהדיוטים קל שבקלים, ועדיין 
לא הגעתי לחצי שיעורא דרבנן, ולשליש ולרביע, ולא למדתי חכמה... ומגרסא דינקותא אין 
בי כדי גמיעא, והבור ריק אין בו מים, ותורה איזוב הקצר ואין בו כדי הזיה וטבילה, ושמי 
מוכיח עלי תולעת שנ"י...". ואמנם בשנת תקל"ח זכה לראות פרי עמלו, כשנדפס ספרו הק' 
'זרע שמשון' )י"ל בשנת תש"נ במהדו"ח ומפוארת, ובראשו "תולדות המחבר", ערוך ומסודר, 

שעליו הושתת מאמרינו(.

המה  הם  הקדושים  וחיבוריו  דורות,  אחריו  להשאיר  כאמור  זכה  לא  לב  ולדאבון  היות, 
תולדותיו, בבחינת "זה ספר תולדות אדם", על כן מחלה הוא בברכות נאמנות את פני לומדי 
בעשר  פניהם  מחלה  אני  כאשר   ..." וזל"ק:  בהקדמה,  וכעתירתו  בספריו,  שילמדו  התורה 
ובפרט אחרי  ייטב בעיניהם בחידושים הללו,  לשונות של תפלה, לברור המנה היפה אשר 
מותי, כי לימודם יהיה לי להשיב נפש ולעידון רוח ולזכות נשמתי, וצדקה תהיה להם וצדקתם 
תעמוד לעד לאכול בעולם הזה ולשבוע בעולם הבא, ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב 

לגומלי חסד של אמת במותב תלתא - בני, חיי ומזוני טבי, דבזכותא תלו".

כיוצא בכך חותם הוא דבריו שם: "ומעתה אחי וריעי אהובי ומיודעי זרע ברוכי ה', הא לכם 
זרע אור זרוע לצדיקים כמותכם, במטותא בעינא מינייכו זרעו לכם לצדקה, וקצרו לפי חסד 
של אמת, וכי מרובה מדת תשלומי חן וחסד, ושלמא רבא מן שמיא, ועיניכם תראינה בנים 
ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשלחנכם, חכמים ונבונים ובתים מלאים כל טוב, גם עושר 
גם כבוד לא יסופו מזרעכם, עד יתקיים בכם המה יראו כבוד ה' הדר אלקינו, ונשא נס לגוים, 

______________________________

1 לרבינו היה אח בשם רבי שמואל נחמני זצ"ל, שהיה מתלמידי רבינו ה'אור החיים' הק' זי"ע, ואמרנו לייחד כאן שורות 

אחדות לזכרו הבהיר. 

והוא היה מן הצורבים שחשקה נפשם להסתפח על חבורת בעל ה'אור החיים'  נולד במודינא שבאיטליה,  רבי שמואל 

הק' זי"ע ולהצטרף אל שיירתו בעלותו לאה"ק, וללמוד בישיבת "כנסת ישראל" בירושלים. שמועות שונות בדבר מגיפה 

שפרצה בירושלים גרמו שיהא לבו נקפו על הצטרפותו לנסיעה, ורבינו ה'אור החיים' הק' באגרתו אליו )מחודש תמוז 

תק"א( הכחיש שמועות שוא אלו.

בסופו של דבר הצטרף רבי שמואל נחמני לנסיעת האוהח"ק מאיטליה, "והיה שמח שמחה גדולה" על שזכה לכך. ברם 

דא עקא, בהיותם בעיר עכו, בחודש אייר תק"ב, נפטר רבי שמואל בדמי ימיו, ואח"כ קרה אסון נוסף, כשנפטר נער קטן 

מהחבורה ושמו יהודה הכהן. וכה מתאונן האוהח"ק באגרתו ל"חברת כנסת ישראל" במודינא: "וקרה לנו מקרה לא טוב, 

איש חכם וחסיד כמהר"ר שמואל נחמן זלה"ה, ואחר סמוך לו נפטר ג"כ נער קטון יהודה הכהן נ"ע".  כי נפטר מבינינו 

האוהח"ק תלה אסונות אלה בדבר ישיבתו בעכו "שהוא בספק ארץ ישראל", ולפיכך "תכף רעשתי ועקרתי דירתי ממקום 

זה עכו... והלכנו כולנו לכפר פקיעין תוב"ב, שהוא וודאי ארץ ישראל כצפת וטבריה".

באגרת נוספת ל"פקידי מדרש כנסת ישראל" במודינא מעיד ה'אור החיים' הק', שבכו עליו בכיה גדולה ועשו הספד גדול, 

יצ"ו"  נחמן  שמשון  "החכם  הנפטר  לאחי  זאת  למסור  וביקש  בפקיעין(,  )כנראה  המקודש"  במקום  לקברו  "והשתדלתי 

)האגרות הללו נדפסו בשלימותן בספרים החדשים: 'אגרות ותשובות רבינו חיים בן עטר', ו'פרדס אור החיים'(.

 באגרת החכם רבי יעקב פאריינטי זצ"ל, מתלמידי האוהח"ק, אל הגביר רבי שלמה חיים סנגויניטי ז"ל ממודינא )הובא 

בירחון 'סיני', כרך ע, עמ' צ(, מתאר הוא את גודל האבידה "במיתת אותו צדיק וחסיד, אשריו ואשרי חלקו, ואנו כל החברה 

גם מורינו הרב עשינו מספד גדול לילה ויום כאלו מת אביו ואמו של כל אחד ואחד... מרוב הצער שנצטער מורינו הרב 

ישב חולה בפקיעין, אפילו על פטירת אביו לא עשה אחת מאלה מזה, אוי בעונות, כי לו נאה ולו יאה האי שמואל ירחינאה 

תנצב"ה".

2 היה יליד אוסטרהא שבפולין, והרביץ תורה בקהל עדת הספרדים באמשטרדם ובהאג שבהולנד, ואח"כ - בדרך עלייתו 

לאה"ק - נתעכב זמן מסויים בערי ויניציאה ומודינא שבאיטליה )ראה הסכמתו על ס' 'הון עשיר' להמקובל האלקי רבי 

עמנואל חי ריקי. אמשטרדם תצ"א(. וכך כותב עליו החיד"א ב'מעגל טוב' )ד"ה י"א אדר שעת מנחה(: "וראיתי... וספר 

קבלה מעשית מופלא מהרב הגדול מוהר"ר אפרים בן אליהו מאוסטרא זלה"ה שהיה רב שם ופעל פעולות גדולות". וז"ל 

החכם ח"ן ב'תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה' )מע' א, אות ו(: "כמוהר"ר אפרים כהן זצ"ל אחד מרבני עיר מודנא היה

פלפלא חריפא, ונדפסו הרבה מתשובותיו... ושם הראה תוקף פלפולו... ואני שמעתי כי הרב הגדול מוהרי"ך זצ"ל למד 

תורה מפיו והיה מזכירו לשבח זיע"א". 

3 מתקופה זו ישנו הסכמה ממנו על ספר 'ארחות חיים' )לרבי אהרן הכהן מלוניל זי"ע, פירינצי תק"י(, ובכותרת: "הסכמת 

החכם השלם הרב המובהק מורה צדק בק"ק סיינה יע"א".
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הגדולים שחיו שם:  בזכות הרבנים  גם  ונודעה  יהודית חשובה,  היתה קהילה  בריג'ייו  di Calabria( שבדרום המדינה. 



ואסף נדחי זרע ישראל בב"א".

גם בהקדמה ל'תולדות שמשון' כותב הוא: "אנא נפשי כתבית יהבית בעט ברזל, ויוחקו למען 
אחי ריעי ותלמידי ישאו את שמי על שפתם... כאשר בעשר לשונות של תפלה אני מחלה 

פניהם, ובעל הגמול ישלם במיטב חיי אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים טובים...".

ורחמים שנפקדו אנשי אמנה אשר  ישועה  ונפלאות מתהלכים, בדבר  ישועות  סיפורי  ואכן 
עסקו וסייעו בהדפסת ולימוד ספריו הקדושים, וזכותו של צדיק עמדה להם להתברך בהני 

תלתא "בני, חיי ומזוני טבי".

"שמשון - שמש ומגן"

"פעם אחת היה דליקה בבית טיאטראות שלהם נגד חצר היאודים בליל ט' באב, והיו הולכות 
הגחלים באכסדרא שלו, והוא פתח החלון ועמד בתפלה וישב לו נגד הדליקה, ומיד נכבית 

האש".

)הנודע בשם "הרב  זצ"ל מו"ץ בצינטו  ניפי  זה מביא החכם הגאון רבי חננאל  סיפור מופת 
וגאוני איטליאה' )טריאסטי תרי"ג, מע' ש, אות  גדולי ישראל  'תולדות  החכם ח"ן"( בספרו 
טז(, לאחר שמתאר את רבינו כ"חסיד קדוש ופרוש ועוסק בחכמת האמת" - כפי שקיבל מפי 

תלמידו הגאון רבי חנניה אלחנן חי הכהן זצ"ל.

בהמשך כותב, כי מלבד ספריו 'תולדות שמשון' ו'זרע שמשון' שנדפסו בחיים חיותו, עוד "עלה 
במחשבתו לחבר פירוש על הזוהר הקדוש, אך בראותו כי נדפס ספר 'מקדש מלך' )להמקובל 
האלקי רבי שלום בוזאגלו זי"ע, אמשטרדם תק"י(, השיב ידו לכתוב, וצוה לגנוז כל כתיבותיו 
בחכמת הקבלה תוך קברו, וכן עשו, ונתבקש בישיבה של מעלה בששי לאלול שנת ה'תקל"ט, 

בין ע"ב לע"ג שנה".

החכם הגאון רבי מרדכי שמואל גירונדי זצ"ל ראב"ד בפאדווה מוסיף להעיר )שם, מע' ש, אות 
כה( וז"ל: "כמוהר"ר שמשון חיים נחמני זלה"ה מלבד מה שכתב בשבחו מעלת החכם ח"ן 
זצ"ל בספרו, היה לו יד ושם בחכמת המליצה והשיר, כאשר הודיענו תלמידו הרב ר' חנניה 
כהן זלה"ה בספריו הנחמדים 'רוח חדשה' )ריג'ייו תקפ"ב( בתולדות המשוררים, שרבו הרב 
נחמני הניח אחריו ברכה בחיבור נעים 'קרבן קטורת' כולל שירים רבים ונכבדים, וגם חבר 
קינה יפה ליום ט"ב, ושירה חדשה לכבוד חג הסוכה המתחלת סוכה באור בינה וכו', ויהללוה 

בשערים".

ונחתום בדברי שבח יקר וגדולה שחרז "הרב הכולל, החכם השלם, עמודא דקרתא בוצינא 
דנהורא" הגאון רבי מנחם עזריה זצ"ל אב"ד פירינצי )בן הגאון רבי יהודה מצליח פאדווה 

זצ"ל( על רבינו - שהיה בן אחותו - בהסכמתו על ספרו 'תולדות שמשון':

"ועלי לשבח לאדון הקול אשירה ואזמרה אף כבודי כי מאתו תהלתי יפה דרש בן אחותי, שמו 
נאה לו והוא נאה לשמו, שמשון - מעין שמו של הב"ה, שנאמר כי שמש ומגן - מגן אבות" 
של  שמו  על   - "שמשון  כה(:  יג,  שופטים  )ילקוט  ז"ל  במאמרם  נשגבות  עליו  מרמז  ]ובכך 
הקב"ה נקרא, שנאמר )תהלים פד, יב(: 'שמש ומגן ה' אלקים'. אלא מעתה לא ימחק. אלא 
מעין שמו של הקב"ה, מה הקב"ה מגין על כל העולם אף שמשון הגין בכחו על כל ישראל"[.

והוא ממשיך להפליגו בגדולות: "אב בחכמה - חכמתו בחוץ תרון, אב בתורה - ולתורתו איים 
ייחלו, אב בנביאות - חכם עדיף מנביא... הן הן גבורותיו וקדוש יאמר לו בכל מיני קדושות, 
וקדושא רבא יתקרי תהלתו בקהל חסידים... מדתו מדת איש האלקים, בהדר המדות במעשה 
ותלמוד גדול יגדיל תורתו ויאדיר ירום ונשא וגבה למעלה למעלה ונשא ענף ועשה פרי והיה 

לארז אדיר אדירו ממנו פנה ממנו יתד שהכל תלוי בו...".

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

מקום  היכן  רבים  ידי  על  נשאלנו  שנים  במשך 
רבים  ואכן  שמשון.  הזרע  רבינו  של  קברו  מנוחת 
רבינו  של  קברו  מקום  ספון  היכן  לברר  עמלו 
וממעט  שמשון,  הזרע  בעל  הקדוש  המקובל 
בעיר  נקבר  רבינו  כי  עלה,  בידינו  שהיה  המידע 
 )Reggio Emillia  :ריגייו אמיליה )ובאיטלקית
הרביץ  שם  אשר  למודינא.  פארמא  בין  השוכנת 
תורה בשנותיו האחרונות, בבית הקברות אשר ליד 
אולם   )TIRA TORA BIA( טורא  טירא  רחוב 
פטירת  לאחר  שנים  עשרות  כמה  הצער  למרבה 
רבנו פינו השלטונות את בית הקברות וכל הקברים 

הועברו למקום אחר בלתי ידוע כיום.

בשנה האחרונה נכנס לעובי הקורה הרב אברהם 
ניובירט והשקיע את כל מרצו כוחו והונו  ישעיהו 
במחקר הענין, בהתייעצות עם מומחים ובבירורים 
בירורים  ולאחר  איטליה,  מדינת  שלטונות  אצל 
עמוקים העלה שאכן קברו של בעל הזרע שמשון 
בית  שהוא  בריגייו,  החדש  הקברות  לבית  הועבר 
קברות יהודי קטן שהוקם בעיר עם פינויו של בית 

הקברות היהודי הישן. 

אין ידוע האם כל הקברים נקברו בקבר אחים, או 
באופן  נקברו  הקברים  מבין  והחשובים  שהרבנים 
והצצות שהיו  )כנראה מפני מלחמות  כיום  נפרד, 
של  שהוא  כל  סימון  אין  השנים(  במשך  באיזור 
מקום  לציון  הקברות  בית  בשטח  וכדו'  מצבה 
שלט  במקום  שנמצא  מלבד  שהועברו.  הקברים 
ישן מאד שכתוב עליו באיטלקית כי לבית קברות 
הקברות  מבית  הקברים  כל  הועברו  הזה  החדש 
הישן אשר נחרש ונחרב בגזירת השלטונות בשנת 

.1804

הרב נויברט פועל להציב שלט זיכרון והנצחה נכבד 
בפתח בית הקברות למען יעמוד לזיכרון ולעד על 
קדושת המקום אשר בו קבור קדוש עליון המקובל 

רבינו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני.

בשבועות הקרובים נפרסם בגליון תצלומים מבית 
בפתח  שהוצב  החדש  ומהשלט  בריגיו  הקברות 

בית הקברות.

מקום מנוחתו של רבינו הזרע שמשון זי"ע
חשיפה ראשונית

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

______________________________
הרמ"ע מפאנו, רבי אליעזר נחמן פואה - בעל ה'מדרש בחידוש', רבי בנימין הכהן - "הרב"ך", רבי ישעיהו באסאן - בעל 

'לחמי תודה', ובנו רבי ישראל בנימין באסאן, ועוד. 

5  כנראה מהספדו על רבינו: "מרנא ורבנא המקובל האלקי החסיד והעניו כמוהר"ר שמשון חיים נחמני הכ"מ וזצוק"ל, 

בליל ד' לש"ק הששי לחודש אלול" )הובא בס' דרשותיו שבכת"י. צויין ב'ספר זכרון' להרב יצחק נסים, ח"ה, ירושלים 

תשמ"ה, עמ' רנד, הע' 2(. הספד שני, לתשלום י"א חודש, דרש בו' אב תק"מ )כמובא שם(.

6  בריש ספר 'זכר דוד' )בהוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס"א, תולדות המחבר( הובא שהמחבר הגאון רבי דוד זכות 

זצ"ל אב"ד מודינא קיבל תורה מדודו - רבינו שמשון חיים, ומזכירו בספריו בתואר "מו"ר דודי". אך אין זה תואם את סדר 

השנים, מכיון שנולד בערך בשנת תקל"ח, בערך, שנה לפני פטירת רבינו.

7 כדאי לציין מש"כ בספרו 'תולדות שמשון' )פ"ב מ"ד(: "ובשבת שדרשנו דרוש זה בסיינה כאן נמצא וכאן היה החכם ר' 

אברהם סגרי נר"ו הדר בצפת תוב"ב, וישר מאד בעיניו ואף הוא הוסיף מדעתו...". חכם זה היה מגדולי דורו )ראה אודותיו 

ב'תולדות חכמי ירושלים', ח"ג, פ"ו אות יא(. נסתלק בירושלים בשנת תקל"ב, ומנו"כ בהר הזיתים.



ומפנינים  מפז  יקר  נפלא  חידוש  תורתו  מקדושת  נביא  זיע"א  דרבינו  דהילולא  יומא  לכבוד 
בענין מיתת צדיקים ומעלתם.  

)סוטה  בגמרא 
הפסוק  על  )ט:( 
והלך לפניו צדקיך 
יאספך  ה'  כבוד 
חז"ל  דרשו 
מתעסק  שהקב"ה 
צדיק  כל  בקבורת 
בקבורת  רק  ולא 
משה רבינו עיי"ש. 
ורבינו מבאר דלפי 
ההלכה  כללי 
הוא  ההכרח 
יתעסק  שהקב"ה 
במיתתם  בעצמו 
צדיקים,  של 
לדין  ומדמה 
לבעל  דהתופס 

חוב כדלהלן.
י.(  )ב"מ  קיימ"ל 
לבעל  התופס 
שחב  במקום  חוב 
לא  לאחרים 
אדם   והיינו  קנה, 
מעצמו  שתופס 
כדי  מהלוה  מעות 
לַמלוה,  לזכות 
בעוד שיש  מלווים 
נוספים שבעקבות 
זאת לא יקבלו את כספם בחזרה, היות שבפעולתו נעשה להם הפסד לא קנה ולא הועילו מעשיו.
והנה פטירת הצדיק ולקיחתו מן העולם הוא חב והיזק לעולם בכלל, לתלמידיו ולהולכים בדרכיו 
והנה מלאך  וכגביית חוב על מעשיהם.  כי רבו,  בני ישראל  וטעם מיתתו משום עוונות  בפרט, 
המוות השליח המיועד לבא לקחת נשמתו של הצדיק שהוא יסודו של עולם, הוי  כתופס לבעל 
חוב דהיינו כביכול להשי"ת שגובה חובו משום עוון ישראל, ברם הרי זה תפיסה במקום שחב 
שחב  במקום  חוב  לבעל  התופס  וקיימ"ל  נפסדים,  שיוצאים  הצדיק  של  דורו  דהיינו  לאחרים, 
לאחרים לא קנה, ומשום כן במיתת הצדיק מוכרח הקב"ה בעצמו לטפל במיתתו ללא שליחותו 
צדיק הקב"ה בעצמו מטפל  בכל  היטב שגם  ומעתה הגמרא מבוארת באר  של מלאך המוות. 

בקבורתו וכנ"ל.
מאחר  מדה  כנגד  מדה  בקבורתו  יטפל  בעצמו  שהקב"ה  זכה  שמשה  למדנו  הרי  תאמר  ואם 
אין כאן שום תשלום שכר מאחר דאמרינן שלכל הצדיקים  ולפי הנ"ל  יוסף,  שטיפל בעצמות 
יש לבאר שבכל צדיק  יש כאן.  ומדה כנגד מדה  ומה שכר  מתעסק הקב"ה בעצמו בקבורתם 
ההכרח הוא שהקב"ה יטפל מאחר שהוא חב לאחרים, ברם פטירת משה לא באה משום חטא 
הדור, אדרבה כולם היו אז צדיקים והרשעים כבר מתו, וממילא היה הקב"ה יכול לשלוח את 
מלאך המות שהוא שלוחו הקבוע לכך, שהרי אין זה כגביית חוב, ובכל זאת עסק הקב"ה בעצמו 

בקבורתו,  מדה כנגד מדה מאחר שנתעסק בעצמות יוסף. 
ויה"ר שהגם שמקום קבורת רבינו לא נודע, תורתו יגן עלינו ויאיר עינינו כהבטחתו הטהורה 

ונשפע בזכותו שפע רב אמן ואמן.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
ומאי דתנן סוף פרק קמא דסוטה )ט:( לא על משה בלבד אמר אלא על כל 
הצדיקים שנאמר )ישעיה נח ח( והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך, והקשה שם 
נותן מדה  גופא דמתניתין אתא להשמיענו שהקב"ה  הקול הרמ"ז שהרי כל 
כנגד מדה ובשביל שמשה זכה בעצמות יוסף משום הכי נתעסק בו הקב"ה, 
והשתא דחזינן דאף לכל שאר הצדיקים מודד להם הקב"ה כך, א"כ מנלן דמה 
שנתעסק בו הקב"ה היה משום מדה כנגד מדה, דילמא לא היה אלא משום 

זכותו כמו שהוא בשאר צדיקים, ועיי"ש תירוצו.

בעצמו  בהם  להתעסק  הקב"ה  מוכרח  הצדיקים  שלשאר  לומר  נראה  לדידן 
ולקיים בהם כבוד ה' יאספך, אבל למשה לא היה מוכרח לעשות כך אי לאו 
וכשנוטלו  יסוד עולם,  ידענו שהצדיק  והטעם שהרי  כנגד מדה,  משום מדה 
הקב"ה בשביל עונות ישראל הוא מזיק לעולם, ואף אם נימא דשמים וארץ 
ולתלמידיו שהם  לבניו  ישראל, סוף סוף הוא חב  בזכות  אינם עומדים אלא 
זכאים שהיו שותים בצמא את דבריו. ואנן קיימא לן במציעא )י.( ובכתובות 
חוב  ואפילו הבעל  קנה,  לא  לאחרים  במקום שחב  חוב  לבעל  )פד:( התופס 
עשאו שליח לתפוס דמציעא אינו נראה כך, יש לתרץ בעד רש"י כי היכי דלא 
יסתור דידיה אדידיה, ואם כן איך המלאך המות שהוא שלוחו של מקום יכול 
לתפוס את הצדיק להקב"ה בשביל מה שחייבים ישראל, והלא הוא חב ומזיק 
לכל העולם כולו, ומשום הכי מוכרח שהקב"ה בעצמו יאספהו אליו. והכי דייק 
שפיר קרא והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך, כשאין לצדיק שום סיבה על 
מיתתו שהולך צדקו לפניו ולא היה לו למות אז צריך דוקא שכבוד ה' יאספהו, 
מה שאין כן במשה שהוא לא מת בשביל עון דורו שהרי כל החוטאים שבדורו 
כבר מתו במדבר, ובניהם היו כולם צדיקים וחסידים שזכו לירש ארץ ישראל, 
ואם כן לא היה מוכרח הקב"ה להתעסק בו בעצמו, ולמה עשה כך, אלא ודאי 

שזה היה מדה כנגד מדה. 
)וזאת הברכה אות ח(

 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל

ארה"ב - הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק - הרב ישראל זילברברג 05271-66450

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

מספר הרב י. ר. מבני ברק: לפני כחצי שנה רכשתי דירה חדשה באמצע בניה, כשאופן תשלומי 

הדירה לפי התקדמות הבניה. בתקופה זו לאחר שהתקדמה הבניה כראוי לצורך המשך תשלומי 

את  שימכור  למתווך  פניתי  כך  לצורך  הישנה,  הדירה  מכירת  להליך  להיכנס  הוצרכתי  הדירה 

הדירה. ביום שישי פורסמה הדירה לראשונה באופן ממש מצומצם ולא בתפוצה גדולה בעיתון 

שרגילים המתווכים להכניס.

והבטחתי שאם אצליח  ביקשתי  זרע שמשון  לימודי הקבוע בספר המסוגל  בשבת קודש קודם 

עוד בשבוע הקרוב עד הלימוד השבועי הבא למכור את הדירה אתרום לצורך הפצת תורת הזרע 

לי  הדירה שאמרו  של  הרגיל  המחיר  מעל  לקבל  אלף שקל שאצליח  כל  בעבור  שמשון שקל 

המתווכים שהוא 1,710,000 ₪.

שעת הלימוד היתה בשש וחצי בשבת אחה"צ, ביום ראשון בשעה שש מתקשר המתווך שיש 

את  לראות  הגיע  האיש  מההבטחה!(,  שעות  מ24  )פחות  הדירה  את  לראות  שרוצה  מישהו  לו 

הדירה, וביום שלישי הוא מתקשר ואומר שהוא מעונין לרכוש את הדירה במחיר 1,710,000 ₪, 

מחיר נמוך מאשר מה שבקשתי 1,760,000 ₪, אף שזה מחיר בהחלט סביר, אני התנגדתי לרדת 

במחיר כפי רצונו, אולם ירדתי במעט למחיר של 1,750,000, שהרי ידוע ידעתי שמחיר ההתחלה 

שפרסמתי הוא גבוה מאד מהמחיר הריאלי, וקבעתי מחיר גבוה כזה בשביל לרדת ממנו. 

כעבור שעה מתקשר אלי המתווך ואומר שאם אני מסכים למחיר של 1,730,000 ₪ הקונה מגיע 

לחתום זכרון דברים עוד באותו ערב )יום שלישי(, תוך שהוא מוסיף ואומר לי שאדע שגם מחיר 

זה נחשב ממש כ'מציאה'. אולם אף על פי כן לאחר התייעצות עם מבינים הסכמתי לרדת אך 

ורק בעוד 10,000 ₪, ואז נשאתי תפילה ובקשה לפני רבון העולמים שבזכות הקביעות בלימוד 

הספה"ק זרע שמשון ובזכות מה שהבטחתי לתרום, אכן אצליח למכור במחיר 1,740,000 ובל"נ 

אכפיל את תרומתי, לא עברה שעה מאז שהבטחתי להכפיל את תרומתי והמתווך מתקשר אלי 

שהלקוח החליט שהוא מסכים למחיר 1,740,000 - סכום המסתכם ב30,000 ש"ח יותר ממה 

שהוא הסכים לשלם בתחילה.

פלא פלאים, שהרי לא מדובר בדירה עם פלוסים מיוחדים, דירה רגילה לכל דבר, ורק עבר חצי 

לא  שכמעט  ואף  מכורה  היתה  והדירה  בזה(  להתעסק  שהתחלתי  )ומהרגע  מההבטחה  שבוע 

פורסמה, המתווך שהוא ותיק בתחום מכירת הדירות אמר לי, שאינו זוכר דבר כזה שנים רבות, 

דירה שלא פורסמה והלקוח הראשון שהוא מציע לדירה יקנה אותה. והפלא הגדול ביותר שכמה 

זו  לי הקונה שמסיבות אישיות החליט לא לגור בדירה  ימים לאחר חתימת החוזה אצל עו"ד, סיפר 

ומחפש קונה עבור הדירה! 

כיום  אשר  כך,  לשם  מהבנק  ההלואה  וקבלת  החדשה  הדירה  בקניית  עיסוקי  בהמשך  כן  כמו 

ש'יועץ  הרגשתי  מהדירה,  אחוז  מחמישים  למעלה  בסכום  הלואה  נותנים  בקושי  הבנקים 

המשכנתא' שלי הוא הזרע שמשון, ואף שהיו לי כמה וכמה סיבוכים שמקשים על קבלת ההלואה 

וכאשר פניתי ליועצים למיניהם אשר עולים הון רב, הם רק סיבכו את האישורים, ולבסוף עשיתי 

הכל בעצמי מבלי לשלם, והכל הסתדר באופן בלתי מובן על הצד היותר טוב.

מהרגילות  היוצא  באופן  והעזרה  הסיוע   - והמופתים  האותות  כל  את  וקרובי  ידידי  לכל  מספר  אני 

לימוד בספר  בזה כאן- מאז שהתחלתי לקבוע  ענינים שאין המקום להאריך  -גם בשאר  זוכה  שאני 

וזכות קביעות הלימוד בספר  וילמדו,  ישמעו  זה למען  סיפור  גם מכם לפרסם  ואבקש  זרע שמשון, 

זרע שמשון שעליו הבטיח מחברו לישועות בכל הענינים יעמוד לכל הלומדים והתורמים להיוושע 

בכל טוב סלה. 

הפצת הגליון לזכות 

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

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

ברכת מזל טוב לבבית שלוחה קדם ידידינו עוז

המסייע בקביעות להפצת תורת רבנו

ה"ה הרה"ח ר' משה אורבאך שליט"א וב"ב

וחתנו הרה"ח ר' יונתן נפתלי מעללער שליט"א וב"ב

וכל משפחתם החשובה הי"ו

לרגל שמחת נישואי נכדם – בנם

החתן המופלג רפאל ני"ו

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם שיעלה הזיווג יפה לבנין עדי עד
לראות דורות ישרים מבורכים

מתוך רוב שמחה ונחת אושר עושר וכבוד

גבורת שמשון סיפורי ישועה


