
ע"י השכר של מצות מעשר יוכל להיות בשמחה

ָך'  ִקְרבֶּ ר בְּ ר ֲאשֶׁ ִוי ְוַהגֵּ ה ְוַהלֵּ ר ָנַתן ְלָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּוְלֵביֶתָך ַאתָּ ַמְחתָּ ְבָכל ַהּטוֹב ֲאשֶׁ 'ְושָׂ

)כו יא(: במדרש )ילקוט פרשת ראה רמז תתצב(, ושמחת בכל הטוב אין טוב אלא תורה 

דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר. וכל המפרשים 

צווחו ותמהו מה כוונת המדרש בזה, ומה ענין ענין תורה למעשר.

ולדידן נראה לפרש בדרך פשוט, דקשה למדרש על פסוק ושמחת בכל הטוב שהלא שכר 

מצות בהאי עלמא ליכא, והיינו שאין מקבלים שכר על מצוות בעולם הזה, וכל השכר שמור 

לעולם הבא, ואם כן בודאי אין כוונת הפסוק על שמחה שיהיה לו בטוב גשמי כשכר על 

המצוה שקיים, משום כך פירש המדרש אין טוב אלא תורה, והיינו שאכן כוונת הכתוב לומר 

שישמח עם התורה והמצוות.

אולם על פירוש זה יקשה מה נעשה כדי להיות בשמחה אם אין עושר ואין מקבלים שכר 

מצות בעולם הזה, שהרי העני לעולם יש לו לב נשבר ונדכה ואינו שרוי בשמחה, משום כן 

והיינו כמו שדרשו  ישראל עשר תעשר,  סיים המדרש את דבריו לפיכך משה הזהיר את 

חז"ל עשר בשביל שתתעשר, שמצות מעשר אינו ככל המצות, ובזכות מצות מעשר זוכים 

לעשירות אף בעולם הזה, ובמצות מעשר מותר אף לנסות את הקב"ה אם יקיים הבטחתו 

וכמו שאמרו בגמרא )תענית ט.(, נמצא שע"י קיום מצות מעשר יוכל לקיים ושמחת בכל 

הטוב. ]ועיי"ש באות ה' מה שפירש עוד בדברי המדרש[ 

)'זרע שמשון' פרשת ראה אות ג(

מחמת שלא עישרו פירותיהם הפסידו את הברכה

ע ְוָעָבְדתָּ ְוַיִין לֹא  טַּ ָרִמים תִּ ה כְּ י ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרבֶּ ֱאסֹף כִּ ֶדה ּוְמַעט תֶּ 'ֶזַרע ַרב ּתוִֹציא ַהשָּׂ

י  ֶמן לֹא ָתסּוְך כִּ בּוֶלָך ְושֶׁ ָכל גְּ י תֹאְכֶלּנּו ַהּתָֹלַעת ֵזיִתים ִיְהיּו ְלָך בְּ ה ְולֹא ֶתֱאגֹר כִּ תֶּ ִתשְׁ

ל ֵזיֶתָך' )כח לח – מ(: יש לדקדק מפני מה הוצרך לפרט כמה מיני פירות ולא הזכירם  ִישַּׁ

באופן כללי 'פירות יהיו לך ולא תאכלם'. ועוד יש להבין, מדוע נקט דוקא ג' מיני פירות אלו, 

זרע, כרמים ויין, זיתים ושמן. 

יצהר,  תירוש  דגן  מינים,  שלושה  רק  התורה  מן  במעשרות  חייבים  אין  דהנה  לבאר  ויש 

דהיינו ה' מיני דגן, יין, ושמן. ולכך בדוקא הזכיר כל שלושה מינים אלו שחייבים בהם מעשר 

מדאורייתא, כי רצה להודיע שהעונש הזה בא להם מחמת עון המעשר, ולכך רמזה תורה 

את עונש הפירות בפירות אלו, שהם גרמו להם להפסיד את הברכה, ואם היו מפרישים כל 

המעשרות כראוי, היו זוכים לברכה כמו שאמר הכתוב )מלאכי ג י( והריקותי לכם ברכה עד 

בלי די, וכמו שאמרו בגמרא )שבת קיט.( עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר.

)'זרע שמשון' פרשת מסעי אות ז(

בני ישראל באו לבית המקדש קודם שבאו לארץ ישראל

ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש' )כו ט(: ברש"י אל  תֶּ קוֹם ַהזֶּה ַויִּ 'ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהמָּ

ויתן לנו את הארץ, כמשמעו. לכאורה תמוה מה שהקדים  המקום הזה, זה בית המקדש, 

ניתנה  נתינת הארץ, הלא הארץ  קודם שמזכיר  לבית המקדש  אותנו  להזכיר מה שהביא 

לפני שבאו לבית המקדש.

ויש לפרש עפ"י מה שכתב בתרגום יונתן עה"פ )שמות יט ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים, 

דבעת הקרבת קרבן פסח במצרים, נשאן הענן למקום המקדש ושחטו שם את פסחיהם. 

נמצא לדברי התרגום יונתן הביא הקב"ה את ישראל למקום המקדש קודם שהביאם ונתן 

להם את ארץ ישראל, ולרמוז על ענין זה הקדים לומר ויבאנו אל המקום הזה והיינו בית 

המקדש, קודם שכתב ויתן לנו את הארץ הזאת דהיינו ארץ ישראל, ואפשר שמכאן למד 

זאת התרגום יונתן.

ג' נהר ג( ובזוה"ק )ח"ב  עוד יש לפרש עפ"י מה שכתבו המקובלים )חסד לאברהם מעין 

רט:( שיש מחיצות המבדילות בין ארץ ישראל לארץ העמים, ובין רקיע שבאויר ארץ ישראל 

לרקיע שעל אויר ארץ העמים, ומחיצות אלו עולים עד כסא הכבוד, והע' שרים של האומות 

עומדים מרחוק אלפים אמה ואין להם רשות להיכנס שם, וכשגזר גזירת החורבן ניתן רשות 

לשר פרס ויון ליכנס תוך התחום ואז יכלו האומות למטה ליכנס תוך ארץ ישראל עיי"ש. 

ולפי"ז מבואר היטב סדר הכתוב שרק אחר שהביא אותנו למקום הזה והיינו בית המקדש 

שעל ידו יש לארץ ישראל את המחיצות מפני האומות, אזי נתקיים ויתן לנו את הארץ הזאת, 

שתהיה הארץ שלנו לבד ולא לזרים כלל, דבזמן שאין בית המקדש קיים יכולים לבוא שרים 

של האומות לארץ ישראל וממילא עדיין אין הארץ שלנו לבד.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ג(

ע"י ריבוי הזכרים והבנים מתרבה המזל בבית
ַטְנֲאָך  רּוְך  בָּ צֹאֶנָך  רוֹת  תְּ ְוַעשְׁ ֲאָלֶפיָך  ַגר  שְׁ ָך  ְבֶהְמתֶּ ּוְפִרי  ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ִרי  פְּ רּוְך  'בָּ

ברוך טנאך  ואח"כ  ואדמתך  פרי בטנך  ברוך  קודם  ֶנאמר  ה(: בברכות   ד  )כח  ָך'  ַאְרתֶּ ּוִמשְׁ

ומשארתך, ובקללות שנאמרו בהמשך הפרשה )להלן פסוק יז יח( הסדר הוא להיפך, ארור 

טנאך ומשארתך ואח"כ נאמר ארור פרי בטנך ופרי אדמתך. וקשה מדוע היפך הכתוב את 

הסדר.

ויש לפרש עפ"י מה שמצינו בגמרא )כתובות קג. וברש"י( שברכת הבית מרובה כשיש רבים 

בבית היות ומזלא דרבים עדיף.

ולפי"ז י"ל דבברכות הקדים לומר ברוך פרי בטנך והיינו שיתרבו ואח"כ ברוך טנאך וגו', כי 

כשיהיו בני הבית מרובים תהיה להם ברכה גדולה. אמנם בקללה אם היה מקדים לומר ארור 

פרי בטנך ואח"כ ארור טנאך, היה משמע שלא יתמעט מהם רק הריבוי שנתרבה מחמת 

רוב הבנים דעכשיו שימותו תתמעט מהם תוספת הברכה שבאה על ידם, לכך הקדים לומר 

יהיו בני הבית מרובים לא  והיינו שיחול קללה בצרכיהם בעצם, ואף אם  וגו'  ארור טנאך 

יהיה להם שום ברכה, ואח"כ הוסיף לומר שגם הם עצמם יתמעטו, ארור פרי בטנך, וממילא 

יתמעט שוב מזונתם.

)'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 184זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת כי תבא תשע"ז

אמרות שמשון

בכח המצוה מתפשט שפע בעולם 
אף כשאינו מכוין את יחודי וסודות המצוה

ועיקר התנופה היא לכיון לעצור רוחות רעות וגשמים וטללים רעים, ומשום הכי איצטריך לומר אין לך 

אלא כהן שבימיך, כלומר אין לך לחשוב ולומר וכי הכהן הזה חשוב וראוי לעצור וכו' בכוונת תפילתו, 

אלא אין לך אלא כהן שבימיך, והטעם הוא כי ה' יראה ללבב ואי לאו שהיה לבו פונה למעלה ביראת 

ה' לא היה עולה לגדולה, ועוד שבעשיית המצוה השפע מתפשט בעולם בחסד ה' אף אם העושה 

מצוה אינו מכוין ביחודים ובסודות. 

ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, שהנה אלו הרוחות רעות וטללים רעים רוב חכמי הטבע אומרים שהם 

באים מז' כוכבי לכת ומהי"ב מזלות, ושמא יאמר האדם מה שנתברכתי בשדי ובכרמי בשנה הזו אינו 

מכח תפלת הכהן, אלא כי המזל והטבע היה כך, לכן הזהירו ואמרת אליו דוקא שאינך כפוי טובה. 

]והיינו שתדע שהכל בא מכח תפלת הכהן[. )זרע שמשון אמצע אות ב(



ושמחת בכל הטוב

השכינה  אין  רוח  עיצבון  כשיש 

שורה

הטעם שהמילה  לא:(  )נדה  בגמרא  איתא 

ביום שמיני שלא יהיו כל העולם שמחים 

ואביו ואמו עצבים. וכשיש עצבון רוח אינה 

שורה הקדושה, שאין השכינה שורה אלא 

מתוך שמחה, וכדי שלא יתאחזו החיצונים 

לעשות  וכדי  ואם  אב  של  רוח  לעצבון 

תיקון שלם, משום הכי תיקנוה בשמיני. 

)פרשת לך לך אות כט(. 

לעשות  מתעוררים  השמחה  ע"י 

תשובה

שהגאולה  ויבשרם  אליהו  כשיבא  דדוקא 

ומחמת  יגל לבם בקרבם,  קרבה לבוא אז 

תשובה  לעשות  נמי  יתעוררו  זו  שמחה 

ידבר  נמי  שאליהו  שכן  ומכל  מאהבה, 

אי אפשר  זה  בלא  אבל  וישיבם,  לבם  על 

שיתעורר לבם על התשובה ובלא תשובה 

לא תבוא הגאולה. ומשום הכי יעקב נטל 

משכון מאליהו כדי שיבוא ויבשר לישראל 

שיעורר  דהיינו  בנים  על  אבות  לב  וישיב 

לבם לתשובה. 

)פרשת בחוקותי אות ד(

השכלי  כח  מתחזק  השמחה  ע"י 

ויכולים להשיג במושכלות 

וידוע כי עיקר שמחת יום טוב היא דוקא 

דבעינן  בעצרת  מודים  הכל  ולכן  בבשר, 

יום  שהוא  לפי  סח:(,  )פסחים  לכם  נמי 

שניתנה בו תורה לישראל ולא למלאכים, 

כמו  הרע,  יצר  ביניהם  היה  שלא  לפי 

ביניכם  יש  הרע  יצר  משה  להם  שאמר 

וכו' )שבת פט.(, ועוד לרמוז שמי שלומד 

תורה מחוייב לאכול בשר, דהיינו לכוף את 

יצרו כדי שתהיה דעתו צלולה, ולרמוז נמי 

שמרצון לבנו קבלנוה, ולא יאמרו שבשביל 

שכפה עלינו את ההר וכו' )שבת פח.(, ואין 

ראיית השמחה אלא בכרס מלאה, ובשביל 

שהוא  תילתא  עגלא  ליה  עבדי  דוקא  זה 

בפרשת  הבחיי  כתב  וכן  חשוב,  בשר  מין 

המאכל  שבסיבת  כא(  )א  בראשית 

והמשתה יתעוררו כוחות הגוף, ובהתעורר 

כן  גם  ויתחזקו  יתעוררו  הגופניות  כוחות 

כוחות הנפש וכו', לפי שהמאכל והמשתה 

ולהרחיק  הלב  לשמחת  גדולות  סיבות 

וברבות השמחה יתחזק  והדאגה,  העצבון 

מוכן  יותר  ויהיה  בנפש  שיש  השכלי  כח 

להשיג המושכלות עכ"ל 

 )מגלת שיר השירים אות א( 

יכולים  עוונות  מחילת  ידי  על 

להיות בשמחה 

משכני  למשה  אמרו  ישראל  כאן  ואף 

אחריך נרוצה, כלומר נרוץ בשמחה ובטוב 

לבב וברצון טוב, אך מתחילה משכני, כדי 

לחטוא,  שמכריחנו  היצה"ר  ממנו  לסלק 

לכך נאמר ויסע משה שהסיען וכו', שמשה 

לימד להם השירה, כמו שפירש שם היפה 

כל  להם  נמחלו  השירה  ידי  ועל  תואר, 

כדאיתא  בים  שם  עשו  שכבר  החטאים 

במדרש שם.  

)פרשת בשלח אות ח(

עיקר  הוא  בשמחה  המצוות  קיום 

גדול לנשמה 

על  והאיר  וגו'  שבעה  נרותיה  את  ועשית 

להאיר  שצריך  לז(,  כה  )שמות  פניה  עבר 

לעשותם  דהיינו  ומצות,  בתורה  הנשמה 

גדול  עיקר  דזהו  לבב,  ובטוב  בשמחה 

לנשמה. 

)פרשת תרומה אות יב( 

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

חנה בת רחל    ~    אהרן בן חנה   ~    יואל בן חנה 
מרים גינענדל בת יוטל

שיזכו להצלחה גדולה בכל הענינים וימלא ה' כל משאלות לבם לטוב ולברכה

ויתקיים בהם ברכת המחבר שכתב:

'ועיניכם תיראנה בנים בני בנים  כשתילי זיתים סביב לשולחנכם 
בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד'

הוצאת הגליון והפצתו 

לע"נ האשה החשובה  

מרת מרים בת ר' חיים דוד ע"ה

נלב"ע יג אלול תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.
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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

אבות שמשוןפניני שמשון עניני שמחה 
אחד  דבר  השוכח  כל  אומר,  מאיר  רבי  משום  ינאי  ברבי  דוסתאי  רבי 

ממשנתו מעלה עליו התוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק השמר לך 

יכול אפילו  ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, 

תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, הא אינו 

מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו. )פ"ג מ"י(

יש זריז לשקוד בלימודים ונשכר, יש שפל ונפסד ומתחייב בנפשו, 

אלא דקשה על התנא למה אמר הלשון של כאילו מתחייב בנפשו, 

היה לו לומר מתחייב בנפשו.

גם  בניך  אשכח  אלקיך  תורת  ותשכח  הכתוב,  שאמר  במה  ויובן 

אבל  דאבוה,  כרעא  ברא  דהא  אביהם,  גוף  כמו  הם  והבנים  אני, 

אינם גוף האב ממש. וא"כ יפה אמר אם הוא ישכח דבר ממשנתו 

יגרום מיתה לבניו, והרי הוא כאילו מתחייב בנפשו. שמי שאין לו 

בנים חשוב כמת, והבנים הם לזכרון עולם על אביהם, כמו שמצינו 

במצות יבום שהקפידה תורה והיה הבכור אשר תלד יקום על שם 

אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. וכן אבשלום על כי לא היה 

לו בן, לקח מצבת על קברו לבעבור תעיד עליו אחרי מותו. ומי 

ששוכח התורה, יאבד זכרונו מן העולם, וכדי שלא תשכח ממנו, 

וכו'.  עמלה  עמל  נפש  פסוק  על  כדאמרינן  וללמוד  לחזור  צריך 

וכתב הרמב"ם בפ"א מהלכות תלמוד תורה, עד אימתי חייב ללמוד 

תורה, עד יום מותו, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן 

שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. עכ"ל. וא"כ כשיעסוק בלימוד לא 

ישכח. ומשמע אפילו בלימודים אחרים, שאם חוזר תמיד עליהם 

אפילו  יכול  דתנן  מתניתין  קשיא  ולדידיה  ישכחם.  שלא  פשיטא 

תקפה עליו משנתו וכו'.

)מתוך דברי רבנו בספרו תולדות שמשון(

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך!   אנחנו זקוקים לסיוע!
בתרומה קבועה או חד פעמית   

הנכם 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:
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הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

'קול זרע שמשון'
שיעורים בספר המסוגל  'זרע שמשון' בשלושה שפות   02-80-80-600

שמעו ותחי נפשכם


