
התורה מביאה רפואה על כל חולי אף על מה שראוי מטבע ודרך 
העולם לבוא על האדם

'ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם' )כו ג(: במדרש )ויק"ר לה א( הדא 
הוא דכתיב )תהילים קיט נט( חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד רבש"ע בכל יום 
הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מוליכות אותי לבתי 

כנסיות ולבתי מדרשות. 

הקשה היפה תואר וכי בשיגעון נהג דוד, שיכוון ללכת למקום אחר, ורגליו יביאוהו בעל כרחו 
לבית המדרש.

לבית המדרש עד שהוצרך שרגליו  ללכת  לא רצה  דוד בעצמו  אכן  יש להקשות מדוע  ועוד 
יוליכו אותו בעל כרחו. ועוד דלכאורה מדקדוק לשון הכתוב ואשיבה רגלי אל עדותיך, משמע 
לבית  זה שהיה צריך להשיבם בעל כרחם  ודוד הוא  לבית המדרש  שהרגלים לא רצו ללכת 

המדרש, ולא כדברי המדרש שרגליו הלכו בעצמם לבית המדרש.

ויש לפרש עפ"י מה שמובא בגמרא )ברכות ד.( לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, ולא חסיד אני 
שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות וכו'. ותמה בעין 

יעקב וכי דוד מבקש שכר מצוותיו בעוה"ז ואומר להקב"ה שישמרהו היות והוא חסיד. 

ותירץ שהיות ודרך המלכים לפנק ולעדן את עצמם בכדי שלא יבואו לידי חולי של מרה שחורה 
מחמת דאגת וטרדת המלוכה, ודוד לא היה עושה כן, ולא הכניס את עצמו לדברים שמביאים 

עידון ותפנוקים, לכך היה מתפלל שהקב"ה ישמרהו שלא יבוא לידי חולי זה ע"י מלכותו.

ויש להוסיף עוד על דבריו, שדוד אף היה מצווה לעשות עידונים לעצמו משום מצות ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם והרי במקום דשכיח הזיקא אסור לסמוך על הנס. 

ולכך אכן דוד המלך בתחילת מחשבתו היה מחשב למקום פלוני אני הולך  וכו', היינו שחישב 
הדאגות  מחמת  שחורה  מרה  חולי  לידי  יבוא  שלא  כדי  מעט  נפשו  את  ולהשיב  לעדן  ללכת 
והטרדות שמביאים חולי זה, ומצד שרצה לקיים את מצות ונשמרתם מאד לנפשותיכם חשב 

שצריך לילך למקומות עידון אלו.

אשר  המחלה  כל  וגו'  תשמע  שמוע  אם  כו(  טו  )שמות  הפסוק  על  חשב  מכן  שלאחר  אלא 
שמתי במצרים לא אשים עליך, ויש לתמוה הלא מדובר במי ששומר את המצוות א"כ בודאי 
שהקב"ה לא ישים עליו מחלות וצרות ומה צריך לומר זאת כהבטחה מיוחדת, ומכאן הבין דוד 
המלך שהפסוק מבטיח שמי שישמור את המצוות, אזי אף באופן שמצד הטבע ראוי לבוא עליו 
המחלה, כמו אצל דוד שמטבעיות התנהגותו וטרדת מלכותו ראוי הוא לחלות במרה שחורה, 
אף על אופן זה מבטיח הכתוב אם שמוע תשמע למצוותי וגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים 
לא אשים עליך, ועוד שיש לו לסמוך על כך שהתורה מגנא ומצלא, ואמרו חז"ל )ברכות ה.( כל 

העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו.

וכו' ואשובה רגלי אל עדותיך', עשיתי תקנה  וזה כוונת המדרש שאמר דוד 'חשבתי דרכי 
למה שרגלי מבקשים לילך למקומות של עידון ושמחה ובכך להינצל מהחולי שראוי לבוא 
'ואשובה רגלי אל עדותיך',  עלי מחמת עול טרדת המלוכה, שבמקום ללכת למקומות אלו 
היינו שהלכתי לתורה וע"י כן לא יבואו עלי היסורים והחולי. ולכך אמר 'ואשיבה' ולא אמר 
'ושבתי' לרמוז שכל כך הכניס בטבעו הנאה ושמחה מהתורה, שהרגיש שקיבל מהתורה את 
אותם העידונים ושמחות שיכול היה לקבל מעניני חולין ועוה"ז, והרגיש כ"כ שמחה שהיה 
נראה לו שמתחילה היה חפץ ללכת למקום תורה וזה נרמז בתיבת 'ואשובה' והיינו שכבר 

מתחילה רצה רק בכך.

)'זרע שמשון' פרשת בחוקותי אות א(

 ביאור נפלא האיך נחשב ששובתת הארץ כשישראל גולים

ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ  ְיֵמי ֳהַׁשָּמה  'ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל 
צריכה  שהיתה  שנים  אותם  כנגד  תשבות  שהארץ  והיינו  לד(:  )כו  ַׁשְּבֹתֶתיָה'  ֶאת  ְוִהְרָצת 
יוכלו לעבוד בקרקעות שבארץ  יגלו ממילא לא  ישראל  ועתה ע"י שבני  ולא שבתה,  לשבות 

ישראל, ובכך ישבתו הקרקעות ]עיין ברש"י החשבון של כל השמיטין שלא שבתו[.

וקשה הלא אם יגלו ישראל מארצם תהיה הארץ מסורה ביד האויבים, והם בודאי יעבדו את 
הארץ גם בשמיטין וביובלות, וא"כ האיך תהיה לארץ שבת ומנוחה, והאיך יתקיים מה שאמר 

הכתוב אז תשבת הארץ.

וי"ל עפ"י מה דאיתא בגמרא )גיטין נז.( שישים ריבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל 
אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים חוץ משלושה עיירות שהיו בהם כפליים כיוצאי מצרים, אמר 
ליה ההוא מינא לר' חנינא שקרי משקריתו, וכן אמר עולא לדידי חזו לי ההוא אתרא ואפילו 
שיתין רבוותא קני לא מחזיק, אמר ליה כתיב בה ]על ארץ ישראל[ ארץ צבי, מה צבי אין עורו 
מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבים עליה רווחא, אין יושבים עליה גמדא. נמצא 
וכשישראל  גדולה,  ונעשית  הרי מתרווחת הארץ  ישראל  יושבים בארץ  ישראל  שבזמן שבני 

גולים מארצם נעשית הארץ קטנה.

ולפי"ז מתורץ הקושיה שכשאין ישראל בארץ אכן יש שביתה לארץ, שהרי לא נשאר ממנה 
אלא חלק מעט וקטן והשאר נעלמת ונכסית שהרי מתכווצת כמו עור הצבי, וזה שביתה גמורה 

שיש לה, כי אף שבחלק הקטן שנשאר יעבדו הגוים, מכל מקום עיקר הארץ תשבות.

)'זרע שמשון' פרשת בהר אות א( 

טעם שהקללות שבפרשה הם מ"ט ובפרשת כי תבוא צ"ח
יש לפרש הטעם שהקללות שבפרשה הם מ"ט ובפרשת כי תבוא צ"ח, דבפרשתן שעדיין לא 
נכנסו בני ישראל בכלל הערבות אחד על חברו, יש לכל אחד את הקללה שראויה לבוא עליו 
מפני עוונותיו, אמנם בפרשת כי תבוא שכבר נכנסו בני ישראל בכלל הערבות להתחייב אחד 
על חברו, יש כפל קללות, והיינו שיענש אם הוא לא יקיים את המצוות - מ"ט קללות, ועוד מ"ט 

קללות מדין ערבות על חברו, אם חברו לא יקיים את המצוות, אשר יחדו המה צ"ח.

)'זרע שמשון' פרשת בחוקותי אות ג ד"ה והטעם(

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 169זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת בהר - בחוקתי תשע"ז

אמרות שמשון

ברכותינו תעלה לראש משביר
ברכת מזל טוב חמה ולבבית נשגר קדם האי גברא רבה ויקירא רב האי גאון מחבר 

ספרים נפלאים ברוב כשרון איש חי רב פעלים פה מפיק מרגליות שפתותיו נוטפות 
מור מג"ש בספר הקדוש והמסוגל זרע שמשון שמוסר נפשו למען לומדי הספר מדי 

שבוע במסירת שיעורים נפלאים הנשמעים בכל העולם כולו במערכות השיעורים 
הטלפוניים שע"י קול הלשון וימות המשיח 

ה"ה ידידינו עוז הרה"ג ר' שלמה נאדל שליט"א וכל משפחתו הי"ו
לרגל שמחת לבו בנישואי בתו שתחי'

יעזור השי"ת שזכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם שיעלה הזיווג יפה לבנות בית נאמן 
בישראל ולראות דורות ישרים מבורכים מתוך שמחה ונחת מכל יוצ"ח ומתוך עושר 

ואושר וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה



'ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם'

המצות הם דומיא דלבוש
כך  והשלג,  החורף  מן  מגינים  אדם  כשם שמלבושים של 

מלבושים של המצוות מגינים מן המזיקים.  

)זרע שמשון פרשת חיי שרה אות א(

המצווה המושלמת היא ברית מילה
קדושה  מלבושי  הם  עושים  שאנו  המצות  שכל  וידוע 

אחרות  מצוות  עוד  ויש  בעוה"ז,  ולהגין  לעוה"ב  לנשמתנו 

אותם  שכן  ומכל  המותרים  המאכלים  כגון  גופינו,  בתוך 

שהם של מצוה, והמילה יותר חביבה מכולם שהיא תמיד 

עמנו בשכבנו ובקומנו בבואנו ובצאתנו. 

)זרע שמשון פרשת בא אות ט(

וידיעה אף הם  המצוות שעשה בלי כוונה 
נחשבות. 

חושב  שהקב"ה  רואים  שאנו  לבכות  עת  כשהוא  כן  ואם 

עלינו השגגות לחטאים ולעוונות, אז הוא עת לשחוק שהרי 

חושב עלינו נמי המצות בשוגג ובלא ידיעה כאילו נתכווננו 

בהם. 

)זרע שמשון קהלת אות ח(

עשיית המצוות לייחד ב' חצאי שמו יתברך 
וענין הללוי-ה שייך על מפלתן של רשעים לפי שבעוה"ז 

בעשיית  כוונתנו  וכל  שלם,  הכסא  ואין  שלם  השם  אין 

השם  חצי  עם  האחרון  השם  חצי  ליחד  היינו  המצוות 

הראשון ולקרב הגאולה, והרשעים שחוטאים הם מפרידים 

שלם  השם  יהיה  לבוא  ולעתיד  הצדיקים,  מן  להיפך  ח"ו, 

כדכתיב )זכריה יד ט( ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, 

ומילת הללוי-ה אמרינן בפרק י' דפסחים )קיז.( שכולל שם 

ושבח בבת אחת, שיש בו אותיות הלל דהיינו השבח וגם יש 

בו אותיות השם כולו, ואין מציאות זה בעוה"ז אלא לעתיד 

לבוא שיהיה ה' אחד ושמו אחד. 

)זרע שמשון פרשת בראשית אות יג( 

עוברת  להחטיא  הרבה  אם  הרשע  מצוות 
לצדיק 

ונודע מה שכתב האר"י זלה"ה )עיין בפרי עץ חיים שער 

אבד  שכשהרשע  הצדיקים(  על  בברכת  פי"ט  העמידה 

סברו ותוחלתו ברוב עוונותיו ולא יזכה לתחיית המתים אז 

המצוות אשר עשה ניתנים לאיזה צדיק, אמנם אם עדיין 

לא הרבה לפשוע כל כך שלאחר שקיבל דינו יקום בתחייה 

אז מעשה המצוות שלו נגנזין.   )זרע שמשון פרשת נח אות ג(

קיום המצוות בארץ ישראל
עוד יש לפרש פסוק לך לך וכו' דרך רמז, שהקדוש ברוך 

שלשה  בשביל  ישראל  לארץ  שילך  לאברהם  אמר  הוא 

בחיים  לו  שיהיה  להטוב  ירמוז  מארצך  נחמדות,  טובות 

בארצו  כן  שאין  מה  ובקדושה,  בטהרה  המצוות  בקיום 

שהיא ארץ טמאה. 

)זרע שמשון פרשת לך לך אות ו(

בכל מצוה צריך לכוון למאוס ברע ולבחור 
בטוב 

וכלל גדול בידינו שלא די לאדם השלם לקיים כל המצות 

וממילא מתקיים אף הסור מרע,  עשה דהיינו העשה טוב 

ולבחור  ברע  למאוס  ומצוה  מצוה  בכל  לכוון  צריך  אלא 

בטוב, נמצא שעיקר העבודה הוא לדחות היצר הרע מכל 

מצוה ומצוה ולא לדחותו לגמרי מעיקרא. 

)זרע שמשון קהלת אות כז(

בדבר שיש לאדם הקושי הגדול לקיימו זהו 
תיקונו

וכתב הרב הקדוש שהיצר הרע המסית את האדם לחטוא 

משיאו יותר לקלקל באותו דבר שבא לתקן משאר מצות. 

אף  כי  מעונותיך,  תשובה  שתעשה  די  לא  המדרש  ואמר 

בתיקון  כלום  הועלת  לא  עדיין  בדינך  זכאי  פי שתצא  על 

לקיים  תשוב  שפגמת  שבמה  הנכון  הדרך  ולכן  העולם, 

ובמה  עליך  המוטלת  החובה  תעשה  בודאי  כי  המצות, 

שקלקלת הוא האות שאותו הדבר היה צריך תיקון.

)זרע שמשון פרשת אחרי מות אות א(

העבירות  את  לשנוא  להיות  האדם  על 
ולצפות למצוה שתבא לידו

המצות  לאהוב  האדם  על  המוטלת  שהחובה  לומר  ויש 

בלבו  קשורה  לו אהבה  העבירות, שמי שאין  את  ולשנוא 

עם המצות, אף אם לא יחטא עם כל זה לא יהיה לו זריזות 

נקיות,  לידי  שיבא  אפשר  ואי  המצות,  בקיום  המצטרך 

ולהיפך מי שאין שנאה תקועה בלבו עם העבירות אפשר 

ולכן בקיום המצות אמר הכתוב  יפול בחטא  שאיזה פעם 

עם  גמורה  שנאה  לכם  שיהיה  דהיינו  תלכו  בחקותי  אם 

ואת  המצות  עם  גמורה  אהבה  שתקשרו  ועוד  העבירות, 

)בראשית  הדבר  את  שמר  ואביו  מלשון  תשמרו  מצותי 

המצות  לקראת  ללכת  תזדרזו  אהבתכם  שמרוב  יא(,  לז 

ולרדוף אחריהם, אז בודאי ועשיתם אותם )ע"ז כ:( שזריזות 

מביאה לידי נקיות.                       
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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

מכתב שהתקבל במערכתפניני שמשון ענייני קיום המצוות

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

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות ותראו ישועות ונפלאות
ארץ ישראל:  0271-66450  ארה"ב:  347-496-5657

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  ע"י מערכת

 ממוחשבת 24 שעות ביממה:

02-80-80-500 שלוחה  3   
)ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(

'זרע שמשון' שע"י האיגוד העולמי  כבוד מערכת מוציאי הגליון הנפלא 

להפצת תורת זרע שמשון שלמכון יסגא,

הספר  בתורת  הלימוד  למען  המיוחדת  התמסרותכם  על  כוחכם  יישר 

אמריו  מצוף  לטעום  ישראל  את  מזכים  אתם  ובכך  שמשון  זרע  הנפלא 

זוכים  שרבים  הארץ  בקרב  ישועות  ולפעול  ומפנינים  מזהב  המתוקים 

לברכותיו הנעימים והנפלאים, אשריכם ואשרי חלקכם תמשיכו בעבודת 

ידי  מתרומת  מצרף  והנני  בדבר,  שיש  הקושי  אף  על  תרפו  ואל  הקודש 

להשתתף בממוני בהוצאות הגדולות שיש לכם, ובכך אזכה שיהיה לי חלק 

ושותפות בפעולתכם הנפלאה.

אמור  פרשת  בגליון  שהובא  הנפלא  הרעיון  בענין  אחד  גרגיר  לצרף  הנני 

– ל"ג בעומר, )- פלפול נאה בתורת רשב"י-( שביאר רבינו שמי שעוסק 

בתורה ככל יכולתו אף שיש זמנים שצריך לעסוק בדברים אחרים, נחשב 

אלו תוכן  וזוכה לכתר תורה  לו הדבר כמי שעוסק ודבוק כל היום בתורה 

שעסוקים  ישראל  בית  מעמך  הרבה  לבות  המחזקים  הקדושים  דבריו 

אדרבה  כי  ביודעם  בקרבם,  לבם  יפול  לבל  הפרנסה  בעול  ראש  למעלה 

וכנכון  כראוי  תורה  לכתר  זוכים  לתורה  זמנם  שארית  את  מנצלים  אם 

בשלימות.

ראיתי לציין באותו ענין מה שראיתי בספר הקדוש מאור ושמש פרשת 

והם  עמל  אני  אומרם  כוונת  לבאר  הזה  לרעיון  בדומה  שכתב  בחוקותי 

עמלים, אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, שהכוונה 

שאף שאני גם כן צריך להיות עמל בעניני העולם הזה עבור פרנסה וכדו', 

ועיקר  דהיות  מצוה,  כעושה  ממש  עמלי  על  שכר  מקבל  אני  מקום  מכל 

כוונתי במה שאני עוסק לפרנסה בכדי שאוכל ללמוד תורה ולעבוד את ה' 

הרי זה ממש למצוה יחשב ואני מקבל על כך שכר.

וכעין זה כתב בספר תפארת בנים לפרש הכתוב )תהלים קיט נה( זכרתי 

דהיינו שמפני שמה  נצרתי,  כי פקדיך  לי  היתה  זאת  וגו'  ה'  בלילה שמך 

שהנחתי את עצמי בלילה לישן היה כדי שינוח גופי ויתחזק למחר לעבודת 

ה' יתברך, זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי, היינו שהשכיבה בעצמה נחשב 

כמו קיום המצוות מפני שזה היה לצורך לימוד התורה.

ללמוד  תמיד  שחושק  שהאיש  הקדושים  דבריהם  מכל  העולה  והכלל 

וצריך לעסוק בדברים אחרים,  יכול ללמוד  זמנים שאינו  תורה, אף שיש 

אולם שאת העת שיכול מנצל כראוי ללימוד התורה, וכל עסקיו בדברים 

אחרים הינם רק מפני ההכרח בכדי שיוכל אחר כן ללמוד ושזה יסייע לו 

לעבודתו יתברך, אזי גם עיסוקים אלו נחשבים לו ומקבלים שכר עליהם 

כמו עושה מצוה.

ולעשות  הקדוש  המחבר  תורת  בהפצת  להמשיך  שתזכו  בברכה  אסיים 

נחת לרוחו ונשמתו הטהורה

ברוב הערכה,   אלימלך חיים יוסף ווייס


