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: במייל' שמשון נפלאות'ו' וארהמפ שמשון זרע' שבועי גליון לקבלת
zera277@GMAIL.COM  

 אצל הרבנים ק"לזש למצפים בדואר בחינם' בנים של מפתח' גליון לקבלת
    M48485252@GMAIL.COM: ] מייל08-9108484[וכן בתא קולי: . דלעיל

  0732951727שמשון בכל השפות  בזרע שיעורים לשמיעת
נבקש מהלומדים היקרים להרים תרומת ידכם בחפץ לב להחזקת הגליון. ניתן 

שמחה, נדר בעת צרה, הנצחה לעילוי לתרום מכספי מעשר עבור ישועה, 
 יחישו ישועה ויגנו הקדושים תורתו ודברי נשמת. ובוודאי זכות הצדיק רבינו זי"ע

 סלה טוב וכל ומזוני חיי בני המסייעים ועל הלומדים על ויושפע וצוקה צרה מכל
  .ספריו בהקדמת כהבטחתו ורוחניות בגשמיות

  הבהרה והודעה נחוצה
דות שמשון (פרק ו): 'שומע ומוסיף, לפעמים אדם שומע איזה חידוש וכשאומרו כתב רבינו זי"ע ב'תול

לאחרים מוסיף בו מדעתו, ובמה שמוסיף יש קושיא והוא גנאי לראשון. ומשום הכי אמר שומע ומוסיף, 
שמה שמוסיף אומרו בלשון הוספה משלו, ובזה אינו עובר משום 'לא תענה ברעך' וכו'. ואם תפיל 

  ת זה לא יהיה גנאי לראשון'. קושיא על תוספ
לכן הננו להודיע שכל מה שנתבאר בס"ד בבאור המשולב ומראי מקומות ובכל מקום שהוא, הכל רק 
על דרך אפשר, והוא רק הוספה על דבריו, ולא דבריו הקדושים, ואבקש שיסלחו וימחלו הלומדים 

ל לומר שהגעתי להבנה בקצה הנכבדים במקומות שלא נתבאר הפשט האמיתי בדברי רבינו, כי מי יכו
הפשט של רבינו הקדוש. ולכן הנני חוזר ומודיע שכל הדברים שנכתבים בביאור דברי רבינו הקדוש, 
הם רק בדרך אפשר ואינם דבריו הקדושים. ואבקש מהלומדים שיואילו ברוב טובם להועיל לשלוח 

  ולהודיע על הערותיהם והשגותיהם.
  המו"ל
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ב  אות שרה חיי פרשת
שׂ רה חיּ י ׁש ני ׁש נים וׁש בע ׁש נה ועשׂ רים ׁש נה מאה שׂ רה חיּ י (בראשית ויּ היוּ  ©¦§©¥¨¨¥¨¨¨§¤§¦¨¨§¤©¨¦§¥©¥¨¨

כג,א)

הצדיקים  שנות והשלמת תמימות בענין המדרש באור

נח,א)מדרׁש  שׂ רה'(ב"ר חיּ י כג,א)'ויּ היוּ  דּ כתיבא (בראשית הוּ א הדא לז,יח), (תהלים ¦§¨©¦§©¥¨¨¨¨¦§¦

תמימם' ימי ה' ּת מימים ב 'יוֹ דע ׁש נוֹ תיהם �כּ  ּת מימים ׁש הם כּ ׁש ם ,ג , ¥©§¥§¦¦§¥¤¥§¦¦¨§¥¤§¦¦

דּ סוֹ טה קּמ א  דּ פרק כּ ההיא אנכי (יג,ב)עכ"ל. ׁש נה ועשׂ רים מאה בּ ן אלהם 'ויּ אמר §©¦§¤¤©¨§¨©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦

לא,ב)היּ וֹ ם' היּ וֹ ם (דברים לוֹ מר ּת למוּ ד וּ מה 'היּ וֹ ם', לוֹ מר ּת למוּ ד ׁש אין מלאוּ ד , היּ וֹ ם , ©¤¥©§©©©©§©©©¨§

וּ מחדׁש  ליוֹ ם מיּ וֹ ם צדּ יקים ׁש ל ׁש נוֹ תיהם מׁש לים ׁש הּק בּ "ה ללּמ ד%, וּ ׁש נוֹ תי. ¤Ÿ¥§¦¦¦©¤¤¥§¦§©¨¨©¤§¤©§©§©̈ימי

¤Ÿ§לחדׁש .

הׁש לים  ֹלא ולּמ ה לדתם, בּ יוֹ ם מתוּ  ֹלא וחסידים צדּ יקים ׁש ל רבּ ם דּ הא ¦§¦¨¨§¨¨¥§¥¦¦£©¦¦©¤¨ª¨§¤¨§וקׁש ה,

¤̈להם.

לחדׁש ' וּ מחדׁש  ליוֹ ם 'מיּ וֹ ם ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן לדקדּ ק דּ ערכין ה ויׁש  ט' בּ פרק דּ איתא . §¥§©§¥©¨¤¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤§¦¨§¤¤©£¨¦

קרא ו ּפ לוּ גתא (לא,ב) בּ האי ורבּ נן רבּ י כה,ל)דּ כתיבז בּ ין ׁש נה (ויקרא לוֹ  מֹלאת 'עד §§¨¥©¦§©¨¨§©§¨¦§¦©§¨¨

ׁש 'ים ח תמימה' מאוֹ ת ׁש לוֹ ׁש  מוֹ נה מעבּ רת ׁש נה וּ בין ּפ ׁש וּ טה ׁש נה בּ ין סבר דּ רבּ י , §¦¨§©¦¨©¥¨¨§¨¥¨¨§ª¤¤¤§¥¦¦

חדׁש  עשׂ ר ׁש נים לסוֹ ף הבּ ית נחלט ּפ ׁש וּ טה דּ בׁש נה סוֹ ברים, וחכמים יוֹ ם. ¤Ÿ¨¨¥§§¦©©©§¤¨§¨¨§¦¦§¦¨£©¨¦£©וחמ'ה

כּ ל  לוֹ  נוֹ תנים וּ במעבּ רת יוֹ ם, וארבּ עה חמ'ים מאוֹ ת ׁש לוֹ ׁש  דּ הינוּ  ליוֹ ם, ¨¦§¤¤ª§¦¨¨§©§¦¦£¥§§©§§¦מיּ וֹ ם

דּ לרבּ י  וחוּ מרא. קוּ לּ א איכּ א לרבּ נן וּ בין לרבּ י דּ בין נמצא עכ"ל. העבּ וּ ר, ¦©§¦¨§§¨¨¦¨¨©§¥¦©§¥§¨§¦¦¨¤Ÿחדׁש 

חדׁש  איכּ א מעבּ רת בּ ׁש נה וּ לרבּ נן יתרים, יוֹ ם עשׂ ר אחד איכּ א ּפ ׁש וּ טה ¤ª¤¤¦¨Ÿ§¨¨§¨¨©§¦¥§¨¨©©¨¦¨§¨¨§בּ ׁש נה

¥יוֹ תר.

ליּה ולכן כּ דאית למר ׁש נוֹ תיהם, בּ תׁש לוּ ם לצּ דּ יקים נוֹ תן ׁש הּק בּ "ה בּ גּ מרא אמרוּ  §¨¥¨§©§¨¨¤©¨¨¥©©¦¦§©§§¥¤§¨¦§¦¥

דּ אמר  דּ רבּ י כּ ּס ברא ימים להם מוֹ נה ליוֹ ם' 'מיּ וֹ ם דּ הינוּ  ליּה , כּ דאית ©¨§¦©§¨¨§©¦¨¤¨¤§¦§©§¥¦§¦¨§וּ למר

ועוֹ ד  ימים. -ט מ וֹ נה לחדׁש ' חדׁש י בּ ׁש נים 'מחדׁש  חכמים, כּ דברי להם נוֹ תן מעבּ רוֹ ת ¤¨¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤§¨¦§ª¨¥¨¤§¦§¥£¨¦Ÿ¤

.יא יוֹ תר  ¥

המדרש  דברי
משלים  שהקב"ה
הצדיקים  שנות

בזה  ומקשה

חומה  בבית מחלוקת
תמימה  שנה לגבי
או  ימים לפי האם

חדשים 

מחשיב  הקב"ה
שנות  לצדיקים
כל  לפי תמימים

השיטות 

והוספות ביאורים
dxUא . iIg ipW mipW raWe dpW mixUre dpW d`n dxU iIg EidIe©¦§©¥¨¨¥¨¨¨§¤§¦¨¨§¤©¨¦§¥©¥¨¨

(`,bk ziy`xa)

didY.ב . mlFrl mzlgpe mninz ini 'd rcFi¥©§¥§¦¦§©£¨¨§¨¦§¤

dpyaג . mei eze`a ezeniy ,mdly mipyd milyn d"awdy epiid
mininz mdizepyy mix`an miyxtnd aex] .eclepy (jix`z-)
jldnn mpn` ,'eke 'k zak 'w za yxcnd ixac jynd lr xacn

.mlyd x`z dtia `ed oke cnl jky oaen epiax ixac

awri.ד . oir zqxib itl ,meid xnel cenlz dne zeaizd

jixvה. didy e` .ycegl ycegn mbe meil mein aezke ,letk recn
.ycega meil ycega mein xnel

ycgו. `iadl 'dninz' xne` `edyke :(b"n h"t) dpynd oeyl
,dninz dpy :x"z :`xnbae .dxeaire dpy el ozi xne` iax xeaird
,dngd zeni oipnk mini dynge miyye ze`n yly dpen :xne` iax
- dxarzp m`e .meil mein yceg xyr mipy dpen :mixne` minkge

.el dxarzp

`zxneז. dxezde ,dneg xir ayen zia xkny mc` iabl xaecn
,(l,dk `xwie) 'dninz dpW Fl z`ln cr' ziad z` le`bl lekiy©§Ÿ¨¨§¦¨

.dninz dpy idn ewlgpe .dxiknl dpey`xd dpya wx epiid

xirח . aWFn ziA xMni iM Wi`e :(l-hk ,dk `xwie) :miweqtd oeyl§¦¦¦§Ÿ¥©¦
`l m`e ,FzN`b didY mini FxMnn zpW mY cr FzN`B dzide dnFg¨§¨§¨§ª¨©Ÿ§©¦§¨¨¦¦§¤§ª¨§¦Ÿ
Fl `l xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤

.laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl dngŸ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥

zpeekט. ,[epiax ixac jyndn oke] 'cere' zaizn micneld zpad itk
mbe iax zhiyk mb miwicvl siqedl xingn d"awdy xnel epiax
,iax zhiyk mini d"qy dheyt dpya aiygn okle ,opax zhiyk
e` c"py lr) xaernd ycegd z` siqen zxaern dpya dfl sqepae

.(mini d"qy

'zepya'.י . x"etca

ycegnיא . y"n dxe`kle :(aqw dxrd bk zeny) dninz dxeza oiire
ycegn `ed `linn meil mein `lnnc oeikc ,xzein `ed ycegl
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ּת מימים  ׁש נוֹ תיהם �זה יב וּ בכ נׁש לם ֹלא להם ׁש נּ גזרוּ  ה'נים מדּ ת ׁש בּ קצב דּ הינוּ  , §¨§¥¤§¦¦§©§¤§¤¤¦©©¨¦¤¦§§¨¤¦§©¤

ׁש ל  ולמעבּ רוֹ ת לפׁש וּ טוֹ ת דּ ׁש ייכי והחדׁש ים היּ מים כּ ל עליהם ׁש יּ עברוּ  עד ¤¨ª§¦§§¦¦§©§¦¨¢¤§¦¨©¨¤¥£§©©¤©¤¤©הּק צב

חיּ יהם  ימי לפי יג כּ ל ּת מימים, ׁש 'נוֹ תיהם נקרא היּ מים אלּ וּ  וּ כׁש יּ ׁש ּת לּ מוּ  , ¨§¥©¥¤§¤¦§©§¥©¨¦¦§¨¤§¥¤§¦¦§¦

וכוּ '. ליוֹ ם מיּ וֹ ם ׁש נוֹ תיהם §§¦¤¥§¦§¦¤ׁש הׁש לים

יהוֹ ׁש עוהׁש ּת א בּ ילקוּ ט ׁש ּמ צינוּ  ׁש ּפ יר טו)אתי רמז יהושע וּ בּמ כילּת איד (ילקו"ש (מדרש , §©§¨¨¥©¦¤¨¦§©§§ª©©§¦§¨

בּ ׁש לּ חהמכילתא) מׁש ה טו (ו)ּפ רׁש ת מיתת יוֹ ם על ז'טז מחֹלקת אוֹ מרים ׁש יּ ׁש  , ¨¨©§©©©£¤©¦©Ÿ¤¤¥§¦

אדר יז ׁש בט  ח' אוֹ מרים ויׁש  .יח , §¨§¥§¦£¨

אצל  המחלוקת
אחד  כפי משה

הנ"ל  השיטות

והוספות ביאורים
mipeekn eidi `l ycegde meidy xievi minrtl mpn` j` ,ycegl
meia clepe `ln ycegd df did clepy drya m` oebke ,jxra
ycegl oey`xd miylyd mei ied f`e xqg did zny dpyae miyly
eze`n oexg`d meia zny epiide ycegl ycegn `lnnc l"nw `ad
scd lr sca d`xe .ycegl mixyre dryzd mei `edy s` ycegd
ayei `ed jexa yecwdy :(cnln d"c :'nba ` cenr gl sc oiyeciw)
ly mdizepy z`lnl ick ,xqg e` `ln ezeyrl ycegd ycwl

.ycegl ycegne meil mein miwicv

cenlzיב . dne :,(b,`i) dheq `ztqeza ,epiax ixacl jnq yiy d`xp
xnel cenlz dn xg` xac ,eizepy e`ln meidy cnln ,meid xnel
xtqae 'meil mein zepeekn dpy mixyre d`n ody cnln 'meid'
ly zepeekn xnel dvx inp i` :(eizepy e`ln d"c) my mixeka zgpn

.odixeaire od dngd zeni oipnk mini d"qy

miwlzqnיג . miwicvdy mi`ex oi`y ,epiywdy dn uxezn dfae
,epipir ze`x itk mipyd aiygn d"awd oi`y meyn .mzcil meia
zhiy mbe minkg zhiy mb aiygny oebke .ely oeaygd itl `l`
letk df ixd eppeayg itle ,dpy yye miray el avwpy in okle .iax
itl mpn` ,mirax`e ze`n ray sl` raye mixyr dler mini d"qy
oeayg itl] cer siqep minkg zhiy mb mixaeq ep`y l"pd oeaygd
ze`n yng [mei dxyr ryz letk zexaern mipy dpenye mixyr
miray miiz`n sl` dpenye mixyr dlrie ,mei mizye miylye

.mizye

mpyiy rnyn ,epiax dyn iabl oldl xen`d itly ,oiivl yie
wx e` iax zhiy wx e` aiygn d"awdy epiide ,mitqep zepeayg
lr dler `ly oeayg lk e` ,jk minrte jk minrt e` ,opax zhiy
mdizepy oipra mitqep zepeayg mpyiy ,xnel dvex epiaxe .epzrc

inz`aene zeninz epizepy eidy ilv` aezky cec iabl oke] min
mr yxcnd miiqny dn dfe .[clepy reaya mei eze`a xhtpy
ly oeaygd z` rceiy df `ed d"awdy 'mninz ini 'd rcFi' weqtd¥©§¥§¦¦
zhiy itl m`d ,ely oeaygd z` el yi wicv lke ,zeninzd mipyd
mi`ven ep`y mrhd dfy xnel d`xpe .mdizy itl e` opax e` iax
j` yceg eze`a exhtpe eclepy zea`d lr (`,`i dpyd y`x) l"fga
meyn ,-cecn ueg - dlde epiax dynn [recid itk] z`f mi`ven `l
okle d"awd icia mipyd xeaire zbdpd did epiax dyn zeni cry
dyn icil xeaird z` xqny xg` ok oi`y dn ,zeninz cinz md
oia zwelgn yie mipyd oia lcad yiy jiiy f` ,l`xyi inkge epiax

.zehiyd

f"acx z"ey) f"acxd z` el`yy dn df itl ayiil xyt`y okziie
eywc mixn`n ipy jl uxzl ipnn zl`y :(atyz oniq a wlg
dpy mixyre d`n oa mdil` xn`ie ezy`l `pwnd wxt iccd`

d"awdy jcnll izepye ini e`ln meid meid l"z oi`y meid ikp`
z` aizkc ycgl ycgne meil mein miwicv ly mdizepy milyn
oerny iax `ipz d`vei dnda dna wxt zayae .`ln` jini xtqn
`l ori xn`py ezn m`hga oxd`e dyn s` xne` xfrl` oa
mlerd on xhtil mkpnf ribd `l oiicr ia mzpn`d `d ia mzpn`d
,o`k x`azpd itle .dl`yd k"r .mdizepy e`ln `ly `icda rnyn
`hgd meyn j` ,mininz eid mipyd ok`y ayiil xyt` dxe`kl
zaeyz `iape] .`lewl `l` ,zehiyd izyk `xnegl did `l oeaygd
ef oi` yxetn zwelgn epl did `ly elit`c rcei iede :my f"acxd
icke .ef lr ef zewelg zecb` izkec dnka `pgky`c llk dl`y
eid miie`x ik xfrl` oa y"x zrcl 'it` jl uxz` jzrc qitdl
y"k mdl aevwdn xzei mipye mini mdl etiqeiy oxd`e dyn
siqei ippd dia aizkc ediwfgn irixb `lc dyn ly ezltz zekfa
z` aizkc mdl aevwd onfa ezne `hgd mxby `l` 'eke jini lr

.[`ln` jini xtqn

`xgיד . ond z` l`xyi elk` mei mirax` xne` ryedi iax `ipz
,cvik ,mei miray xne` ircend xfrl` iax .'eke .dyn ly ezzin
xc` ly mixyre drax` epnn elk`e ,xc`a draya dyn zn
.oqip ly xyr dyye ,did xeair zpyy ,ipy xc` ly miylye ,oey`x

.(zetqep zehiy `qx fnx glya y"ewliae my oiire)

ryediטו. iax .'eke .'eke dpy mirax` ond z` elk` l`xyi ipae
cvik ,dyn ly ezen xg` ond z` l`xyi elk` mei miray xne`
xc` ly mini drax`e mixyr epnn elk`e xc`a dpenya zn dyn

.'zxgnn ond zeayie' xn`py ,oqip ly xyr dyye

okטז. m`e ,xc` 'fa clep dyny el` zehiy itl mby xaeq epiaxe
ixdy ,oiirl yie] .x`azpy itk gxkene ,xg` jix`za wlzqd ji`
rnyne ,xc` 'fa xhtpy dnn ,xc` 'fa clep dyny `xnbd zgked
jix`za clep ok` ,xg` jix`za xhtpy zehiyd itly dxe`kl

.[xc` 'fa `le `edd

lirl,יז. dxrda epazky dn itl heyt ote`a hay 'f x`al okzii
oeayg dyr d"awd mixvn z`ivi cr :dyn mr xingd d"awdy
dpenye miyely .ycegl ycegne meil mein dfa jiiy `le mipyd
mda ,dpy dxyr ryz ly mixefgn ipy md ,zepey`xd mipy
zxaern dzid ryze miyelyd zpy .dpalde dngd zepy mieezyn
`ly] mirax`d zpy ok m`e ,zxaern zeidl dkixv dzid `ly s`
dxyr cg` wx da zeidl mikixv eid [ef dhiy itl zxaern dzid
miyceg dxyr mipy `id dpyy iax zhiyk dfa xingne ,miyceg

.mei dynge miyiy ze`n yely miaiygn `ly opax zhiyke

mewnaיח . mixqg miycg dray dpy dze`a eidy x`al okzii
.mei cer el siqed dninz dpy didiy ick okle ,dyy

���
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ז  אות שרה חיי פרשת
בּ ּכ ל אברהם את �בּ ר וה' בּ יּ מים בּ א זקן כד,א)ואברהם עטרת (בראשית : §©§¨¨¨¥¨©¨¦©¥©¤©§¨¨©Ÿ£¤¤

ּת ּמ צא צדקה �בּ דר שׂ יבה טז,לא)ּת פארת .(משלי ¦§¤¤¥¨§¤¤§¨¨¦¨¥

שזוכה  ומי לזקנה שזוכה מי בין החילוק והמדרש. הפסוקים באור
לשיבה.

כה,ב.ועוֹ ד דפו"ר נט,א)בּ ּמ דרׁש  זה(ב"ר ּפ סוּ ק כד,א)על  בּ א (בראשית זקן 'ואברהם §©¦§¨©¨¤§©§¨¨¨¥¨

בּ כּ ל' אברהם את �בּ ר וה' כּ תיבבּ יּ מים טז,לא): שׂ יבה (משלי ּת פארת 'עטרת ©¨¦©¥©¤©§¨¨©Ÿ§¦£¤¤¦§¤¤¥¨

הראׁש  ׁש חוֹ רי אוֹ תם ראה לממלא אזל מאיר רבּ י ּת ּמ צא' צדקה �(-צעירים בּ דר §¤¤§¨¨¦¨¥©¦¥¦¨©§©§¨¨¨¨§¥¨Ÿ

שחורות) ראשם דּ כתיבא ששערות אּת ם עלי בּ ית מּמ ׁש ּפ חת ׁש ּמ א אמר ב,לג), א' 'וכל (שמואל ¨©¤¨¦¦§©©¥¥¦©¤¦§¦§¨

וכוּ ' בּ ית% עלינוּ ב מרבּ ית התּפ לּ ל רבּ י, לוֹ : אמרוּ  והּט פלוּ ג , לכוּ  להם: אמר (-תתחברו , ©§¦¥§§¨§©¦¦§©¥¨¥¨©¨¤§§¦¨§

וכוּ 'ותתעסקו) שׂ יבה' ּת פארת 'עטרת טעמא מאי בּ זקנה, זוֹ כים ואּת ם מּמ י ד בּ צדקה , ¦§¨¨§©¤¦§¦§¨©©£¨£¤¤¦§¤¤¥¨§¦¦

עכ"ל. וכוּ ', בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב מאברהם למד §¨¤¨¨§©¥¥¨¨©אּת ה

כּ מוֹ  דּ ין, גּ זר וליכּ א חטא דּ ליכּ א היכא אלּ א מוֹ עלת אינּה  הצּ דקה דּ ילמא §¦©§¨¥§§¥¨¥§¨¥¨¤¤¤¨¥¨¨§©¨§¦¤¨§וקׁש ה,

זה  למד אם ועוֹ ד דּ ינם. גּ זר נתחּת ם ׁש כּ בר עלי בּ ני כּ ן 'אין מה ¤©¨¦§¨¦©§¥©§¦¨§¤¦¥¥§¥¥¤©¨¨§©§בּ אברהם,

וכוּ ' ּת פארת 'עטרת ואם שׂ יבה',מהּפ סוּ ק לשׂ יבה. זוֹ כים ואּת ם להם אמר ֹלא ל ּמ ה ¥©¨£¤¤¦§¤¤§¥¨¨¨¨©¨¤§©¤¦§¥¨§¦

למד  אּת ה מּמ י לוֹ מר, לוֹ  היה �צּ ר מה וכוּ ', ּת פארת' 'עטרת הּפ סוּ ק הביא ¥¨¨©¦¦©¨¨¤Ÿ©§¤¤§¦¤¤£¨©¦¥¨§כּ בר

¨¨§©¥מאברהם.

וֹלא  צדקה' �'בּ דר מהוּ  קׁש יא, הרגּ יׁש  ּת פארת' 'עטרת הּפ סוּ ק ׁש על לוֹ מר, §¨¨§¤¤§©¨§ª¦§¦¤¤§¦¤¤£¨©©¤©¥§ויׁש 

.�הדּ ר זה וּ מהוּ  ּת ּמ צא". "בּ צדקה ¤¤©¤©¥¨¦¨¨§¦©̈אמר

ׁש ם נט,ג)ואיתא ושׂ יבה'(ב"ר זקנה עד 'וגם ּפ תח יצחק רבּ י זקן', 'ואברהם ,�בּ סמוּ  §¦¨¨§¨§©§¨¨¨¥©¦¦§¨¨©§©©¦§¨§¥¨

עא,יח)ה וכוּ ' אחא (תהלים רבּ י אמר עּמ ּה ו , שׂ יבה לי ּת ן זקנה לי נתּת  ׁש אם אלּ א מּמ י ז , , §¨©©¦©¨¤¨¤¦¨©¨¦¦§¨¥¦¥¨¦¨¦¦

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ידי על מאברהם, למד יח,יט)אּת ה ה''(בראשית �דּ ר לזקנה,ח 'וׁש מרוּ  זכה , ©¨¨¥¥©§¨¨©§¥¤¨§¨§¤¤¨¨§¦§¨

עכ"ל. וכוּ ', זקן' 'ואברהם §¥¨¨¨§©§¦§¦דּ כתיב

אנוּ  והרי לשׂ יבה, אף ׁש יּ גּ יע הראוּ י מן לזקנה ׁש ּמ גּ יע מי כּ ל כּ ן דּ אם לדקדּ ק, ¨¥£©¨¥§©©¦©¤¨¨¦¨§¦§©¦©¤¦¨¥¦§¥§©§¥§ויׁש 

לשׂ יבה. ׁש יּ גּ יעוּ  קדם מתים זקנים ׁש כּ ּמ ה איּפ כא, ¨¥§¦©¤¤Ÿ¦¥¦¥§¨©¤¨§¦¦רוֹ אים

בדברי  מקשה
המדרשים 

והוספות ביאורים
ellwzdyא . ilr ickp eidy iptn ,mixirv ewlzqd xird iyp` lky

.zepal zexry mr mipwf miyp` my eid `le ,mixirv ezeniy

Lipirב . z` zFNkl igAfn mrn Ll zixk` `l Wi`e :weqtd oeyl§¦Ÿ©§¦§¥¦¦§§¦§©¤¥¤
lke :cec zcevnae .miWp` EzEni LziA ziAxn lke LWtp z` aic`le§©£¦¤©§¤§¨©§¦¥§¨£¨¦
m` ik miphw `le mipwf `l miyp` ezeni jzia ilecb lk - ziaxn

.daexn mzela`y mixega

mixirv.ג . zenp `le mini jix`py

dievnד . `id okide daiy zx`tz zxhr dinrh dn :yxcnd jynd
jxc exnye ea aezky mdxa`n cnl dz` inn ,`vnz dwcv jxca

.minia `a owf mdxa`e dpwfl dkf ,htyne dwcv zeyrl 'd

`ciBה. cr ipafrY l` midl` daiUe dpwf cr mbe :weqtd oeyl§©©¦§¨§¥¨¡Ÿ¦©©©§¥¦©©¦
.LzxEaB `Fai lkl xFcl LrFxf§£§§¨¨§¨¤

miyxtndו. eyxte] .daiy `id `le dpwf `id `l :yxcnd ziyew
ltkp recne ,jd epiid daiye dpwf dxe`kly :yxcnd ziiyewa

ixdy ,ef diyew dyw `l epiax itl ,dxe`kle .daiye dpwf weqta
itl d`xpe .miray lib df daiye miyiy lib df dpwfy xaeq `ed
zpeek dne ,xac dze` dpi` daiye dpwf ixdy :`id diyewdy epax
in wx ywal ozip daiyy ,oaei uexizd itle .mdipy ywiayk cec

.[dpwfl dkf xaky

yxcnaeז. weqta aezky dn ,oldl epiax ly jldnde hytd itl
dpwf cre' weqtd lr i"yxn rnyn oke ,miray libl dpeekd 'daiy'
mpn` .'ipafrz l` miraye miyyl rib`ykl' :epeyl dfe 'daiye
zxcd el didiy dpeekdy ex`ia okle ,dfa eywzd yxcna miyxtnd
oi` epiax ixac itle .mirnyp eixac eidiy ick 'zxhr'd dfe mipt

.df yecgl jxev

`eixgח . FziA z`e eipA z` dEvi xW` ornl eiYrci iM :weqtd oeyl¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨§¤¥©£¨
z` mdxa` lr 'd `iad ornl hRWnE dwcv zFUrl 'd KxC ExnWe§¨§¤¤©£§¨¨¦§¨§©©¨¦©©§¨¨¥

.eilr xAC xW £̀¤¦¤¨¨
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אינוֹ וּ בעל הּמ זּ ל מחמת לזקנה ׁש ּמ גּ יע ׁש ּמ י ,�כּ  הוּ א ׁש הענין לוֹ מר �צרי כּ רחין §©¨§¦¨¦©¤¨¦§¨¨¤¦¤©¦©§¦§¨¥£©©©¨¥

וּ בפרט  זכוּ ת איזה מחמת לזקנה ׁש ּמ גּ יע מי אבל לשׂ יבה. אף ׁש יּ גּ יע ¨§¦§¤¥©£¥¨§¦§©¦©¤¦¨£¨¥§©©¦©¤¨§ªמכרח

לשׂ יבה  אף זוֹ כה הצּ דקה, .ט בּ זכוּ ת ¦§©§¨¨¤©§¥¨

לן דּ קיימא מ'וּ ם לוֹ מר יׁש  לזקנה, זוֹ כה הצּ דקה ׁש בּ מצות מכ"א)והּט עם פ"ה (אבות §©©©¤§¦§©©§¨¨¤§¦§¨¥©¦§¨§¨¨

קטן דּ מוֹ עד ג' וּ בפרק לזקנה. ׁש 'ים זוֹ י אמרינן (כח,א)בּ ן ׁש 'ים עד ׁש חמ'ים ¤¦¦§¦§¨§¤¤§¥¨¨¨§¦©¤£¦¦©¦¦

כּ תיב ׁש הרי ׁש 'ים, קדם למוּ ת לוֹ  אפׁש ר אי הצּ דקה ׁש עוֹ שׂ ה וּ מי כּ רת. (משלי מיתת ¦©¨¥¦¤¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¤¦¦¤£¥§¦

מּמ ות'י,ב) ּת צּ יל הוֹ עילה יא 'וּ צדקה ֹלא ׁש הצדּ קה אוֹ מר הייתי קדם מת היה ואם , §¨¨©¦¦¨¤§¦¨¨¥Ÿ¤¨¦¦¥¤©§¨¨¦¨

לׁש 'ים  כּ ׁש ּמ גּ יע ואף מת יב כּ לוּ ם. ׁש הרי הצּ דקה, בּ זכוּ ת ׁש זּ הוּ  מוּ כח אינוֹ  §§©§¤©¦©§¦¦¥¨¤¤¦§©§¨¨¤£¥¥

ימיו יג מ''ים  ׁש יּ תארכוּ  �צרי ולכן התם. כּ דאיתא אדם, כּ ל מיתת זוֹ  עד יד ׁש נה ¦¦¦¨¨¦©¨¨¨¦§¦¨¨¨§¨¥¨¦¤¦§¨§¨¨©

ה+יבה  ׁש ל הזּ מן ׁש הוּ א ׁש נה .טו ׁש בעים ¦§¦¨¨¤©§©¤©¥¨

ׁש כּ  עלי בּ ני לעשׂ רים אבל �סמוּ  דּ הינוּ  אנׁש ים' ימוּ תוּ  בּ ית% מרבּ ית 'וכל בּ הם תוּ ב £¨§¥¥¦¤¨¨¤§¨©§¦¥§¨£¨¦§©§¨§¤§¦

זכוּ ת  בּ הם מוּ כח ׁש ּפ יר הזּ קנה גּ דר ׁש הוּ א ׁש 'ים עד יחיוּ  הצּ דקה בּ זכוּ ת אם §¤¨¨¦©¨§¦©¤¤¤¦¦©§¦¨¨§©§¦¦¨ׁ̈ש נה,

ׁש בּ זכוּ ת טז הצּ דקה  לזקנה', זוֹ כים 'ואּת ם להם אמר ׁש ּפ יר מאיר רבּ י כּ ן ואם . ©§¨¨§¦¥©¦¥¦©¦¨©¨¤§©¤¦§¦§¨¤¦§

לזקנה. זוֹ כה אדם ¨§¦§¤¨¨¨¨§©הצּ דקה

לשׂ יבה  נּמ י זוֹ כה לזקנה הצּ דקה יז וּ כׁש זּ וֹ כה ׁש בּ זכוּ ת מאברהם, למד אּת ה מּמ י , §¤¤§¦§¨¤©¦§¥¨¦¦©¨¨¥¥©§¨¨¤¦§©§¨¨

ה+יבה  כּ לוֹ מר צדקה', �'בּ דר הכּ תוּ ב ׁש אמר וזהוּ  עּמ ּה , שׂ יבה לוֹ  ונּת ן לזקנה ¨¥©©§¨¨§¤¤§¨©©¨¤¤§¨¦¨¥©¦§¨§¦§¨̈זכה

ׁש הוּ א הזּ קנה, עם ידי)דּ ר�(-השיבה)בּ אה הצּ דקה (-על .יח וּ זכוּ ת ¨¨¦©¦§¨¤¤¤§©§¨¨

מצות וּ מה דּ עּק ר לן דּ קיימא מ'וּ ם "עשׂ וּ ", אמר וֹלא בּ צדקה, 'והּט פלוּ ' 'אמר ©¤¨©§¦¨§¦§¨¨§¨©£¦§¨§¨¨§¦©¦§©

לקּפ ה  הּמ טיל זוֹ  כּ מוֹ  נוֹ תנּה , למי יוֹ דע ואינוֹ  נוֹ תנּה  היא אמר יט הצּ דקה ולכן . ©§¨¨¦§¨§¥¥©§¦§¨§©¥¦§ª¨§¨¥¨©

יחד (-התחברו)והּט פלוּ  הׁש ּת ּת פוּ  כּ לּ כם כ בּ צדקה, בּ ין צדקה ּת היה הצּ דקה דּ בהכי , §¦¨§¦§¨¨¦§©§©©¦§¨¥©§¨¨¦§¤§¨¨¥ª§¤

לזקנה  הזוכה דוקא
יזכה  צדקה מחמת

לשיבה  אף

ידי  שעל הטעם
לזקנה  זוכה צדקה

לשיבה  ואף

הזוכים  עלי בני אצל
נמי  מוכח לזקנה רק

הצדקה  מעלת

המדרש  באור
בזכות  שאברהם
לשיבה  זכה צדקתו

לזקנה  שזכה אחר

דוקא  הצדקה מעלת
יחד  כשנותנים

והוספות ביאורים
oldl.ט. mrhd x`eaiy itk

efי . ,miyy .'eke .zxk zzin `id ef ,dpy miynga zn :`xnbd oeyl
`eaz' aizkc `xw i`n :`xhef xn xn` .miny icia dzin `id

.daiy ,miray .eed oiziy `ixhniba 'glka' ,'xaw il` glka

xaqdיא . itl mpn` ,dpeyn dzin epiidy mixiaqnd miyxtn yi
df weqty ,azky m"ialna d`xe .dlibx dzin epiidc rnyn epiax
.dpeyn dzin epiid (c,`i) ilyn jynda weqtde ,zirah dzin epiid

zlrenיב . dwcvd zekfc ,x`any epiax oeyla opeazdl uegp
mb zlren xkide ceak didiy ick okn xg`le ,dpwfl lkd ziy`xa

.daiyl mb liren did `l dpwfl mcew mikefy `lel`e .daiyl

creיג . miying libny zxaeqd dhiydn hrnl ezpeek dxe`kl]
.[dlrne miyiyn epiid ,miyiyn azk okl ,zxk ied miyiy

dwcvdיד . ici lr - '`vnz dwcv jxca' weqtd lr i"yxa `ed oke
dwcv jxca jledd - 'ebe 'zxhr' cec zcevnae .mdini oikix`n

.zx`tze dlecba mini daxi ik daiy zx`tz zxhr ea `vnz

weqtaטו. x`ean dfe .zenn ezlivde dlired dwcvdy erciy ick
jka ey`xl heyiwe dxhr `id daiydy 'daiy zx`tz zxhr'
`vnz dwcv jxca jledd :my cec zcevnae .dwcvd zevn miiwy
eze` lre .zx`tze dlecba mini daxi ik daiy zx`tz zxhr ea
minkg zxhr' (ck,ci ilyn) weqtd z` (b `yp) epiax x`ia jxcd£¤¤£¨¦
zecr-) dxhr Edf ,ExXrzie mdizFxR EkxAzi xW`MW - 'mxWr̈§¨¤©£¤¦§¨§¥¥¤§¦§©§¤£¨¨

.DzkldM devOd oinIwOW oniq `EdW ,mdl (ceake¨¤¤¦¨¤§©§¦©¦§¨§¦§¨¨

wxטז. `ed ,daiyl mikef dwcvd zekfay epxn`y dn lky meyn
in ixdy ,dwcvd zlrn gken `l oiicr cala dpwf ici lry i`pza
ick daiyl mb zekfl jixv okle ,dpwfl dkef ,zxk aiiegn epi`y

eribiyk ilr ipa ok oi`y dn .dwcvd zlrn gkene ,zxhr didiy
ezn `ly dwcvd zlrn mlv` gken xak miyiy lib dpwfl

.mzexirva

yxcnaיז. zeaezk `l 'daiUl iOp dkFf dpwfl dkFGWkE' milind§¤¤§¦§¨¤©¦§¥¨
yxtl ick ,milind oia el` milin lekiak alyn epiaxe ,yexita
zxhr weqtd xg` recn ,dywdy dn uxezn dfae .yxcnd ixac
xn` dligzay ,oaen zrke .mdxa`n ztqep di`x jixv zx`tz

y `lnn ipalxaky in mpn` .cala dpwfl ekfi dwcvd zekfa md
daiyl dkfi dwcvd ici lr ok m` - miyiy lib - dpwf eilr xfbp
mbe dpwfl dkf dwcvd zekfay mdxa` enk ,xzeie miray lib epiid

.daiyl

dpwflיח . mcew mikef dwcvd ici lry ,dxrda lirl epagxdy itk
.daiyl okn xg`le

opgeiיט. iax ,`a` xa `iig 'x xn` (`,`i - a,i) `xza `aa d`x
livz dwcve dxar meia oed lirei `l' (c,`i ilyn) aizk (inx)
.'zenn livz dwcve ryx zexve` elirei `l' (a,i ilyn) aizke ,'zenn
zg`e dpeyn dzinn ezlivny zg` ,dnl elld zewcv izy
,dpeyn dzinn ezlivny `id ef i`e .'eke .mpdib ly dpicn ezlivny
`l`e .'eke .dlhep inn rcei epi`e dlhep dpzep inl rcei epi`e dpzep
ipa ly dyrna `ed jke .k"r .dwcv ly iwpx`l aizil ciaril ikid

' xi`n iax mdl xn`e ,dpeyn dzin mdilr xfbpy ,`lnnelthd
dwcv epzz ,dfd mlera dzinn lvpdl mivex mz` m`y ,'dwcva

.ipyd cvd lr ercii `l lawnd oiae ozepd oiay dxeva

mbכ . xky yi ,devnd miyerd miaxy :(` awr) epiax ixac d`xe
.dfd mlera
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מוּ עט  דּ תפסּת  הזּ קנה, עד לפחוֹ ת לכם ּת וֹ עיל וּ בודּ אי הוֹ גנת, יוֹ תר כא ותהיה §¦§¤¥¤¤§©©¦¨¤§¨©©¦§¨§¨©§¨¨

.כב ּת פסּת  ¨©§¨

והוספות ביאורים
q"ya.כא . miax zenewn cere (a,c) dpyd y`x

a`כב . owf mdxa`e :epiax yexitk eyxtpe yxcnd oeyl `iape
xi`n iax ,'`vnz dwcv jxca daiy zx`tz zxhr' aizk ,minia
zgtynn xn`z mdl xn` ,y`x ixegy olek oze` d`x `lnnl lf`
,dil exn` ,'miyp` ezeni jzia ziaxn lke' aizkc ,mz` ilr zia

dwcva elthe ekl mdl xn` ,epilr lltzd iaxcgia exagzz-
dlecb dzlrne cgia mipzepyk dwcvd zlrn xwiry dwcv zzl

dzinn livdldpwfl mikef mz`e ,miyiy libl -zxhr' dinrh dn ,
'daiy zx`tzmiray lib epiid daiy `id dwcvd ozep ly ceakd-

`id okidedaiyd -'`vnz dwcv jxca' dievnmipzepy ici lr -
dpeyn dzin eilr xfbpy in okle ,dzinn dlivn dwcvde dwcv
ceak edfe miyiy libn wlzqiy hrend z` qetzl el witqn
`ly in mpn` ,mipy xeviwa zn `l dwcv ozpy zekfay eliaya
ixdy ,daiyl mb ribn dpwfl ribd m` f` ,dpeyn dzin eilr xfbp
`l` ,dlibx dzin onf `idy miyiy liba zeni `ly witqn `l
ozepl ceake dxhr yie daiy onf `idy miray libn zenl jixv

dwcvdzeyrl 'd jxc exnye ea aezky mdxa`n cnl dz` inn ,
'minia `a owf mdxa`e' dpwfl dkf ,htyne dwcvdpwfd ici lre -

.['minia `a' zeaiza fnexn ile`e] daiyl mb dkf

:mvexize zeiyewd lk mb `iapezlrFn Dpi` dwcSd `nliC ,dWwe§¨¤¦§¨©§¨¨¥¨¤¤
oM oi`X dn ,mdxa`A FnM ,oiC xfB `Mile `hg `MilC `kid `N ¤̀¨¥¨§¥¨¥§§¥¨§©¦§§©§¨¨©¤¥¥

.mpiC xfB mYgzp xaMW ilr ipAaezk ixdy liren ilr ipa lv` mb- §¥¥¦¤§¨¦§©¥§©¦¨
.daiyl lired mdxa` lv` eli`e ,zenn livz dwcvecnl m` cFre§¦¨©

mikFf mY`e mdl xn` `l dOl 'Eke zx`tY zxhr' wEqRdn df¤¥©¨£¤¤¦§¤¤§¨¨Ÿ¨©¨¤§©¤¦
.daiUlz` qetzl mikixv dpeyn dzin mdilr xfbpy mlv` - §¥¨

.dpwfd `edy hrend,'Eke 'zx`tY zxhr' wEqRd `iad xaM m`e§¦§¨¥¦©¨£¤¤¦§¤¤§
.mdxa`n cnl dY` iOn xnFl Fl did KxS dnmicnel mdxa`n - ©Ÿ¤¨¨©¦¦©¨¨¥¥©§¨¨

.daiyl dkef dpeyn dzin eilr xfbp `ly inylrW ,xnFl Wie§¥©¤©
xn` `le 'dwcv KxcA' Edn `iWw WiBxd 'zx`tY zxhr' wEqRd©¨£¤¤¦§¤¤¦§¦ª§¨©§¤¤§¨¨§Ÿ¨©

.KxCd df EdnE ."`vOY dwcvA"lry epiide .ici lr eyexit jxc - ¦§¨¨¦¨¥©¤©¤¤
mb dkef eliaya ceake xkip didiy icke ,dpwfl dkef dwcvd ici

.daiylcr mbe' gzR wgvi iAx ,'owf mdxa`e' ,KEnqA mW `zi`e§¦¨¨§¨§©§¨¨¨¥©¦¦§¨¨©§©©
wfil oY dpwf il Yzp m`W `N` ,`g` iAx xn` ,'Eke 'daiUe dp ¦§¨§¥¨§¨©©¦©¨¤¨¤¦¨©¨¦¦§¨¥¦

KxC ExnWe' FA aEzMW ici lr ,mdxa`n cnl dY` iOn ,DOr daiU¥¨¦¨¦¦©¨¨¥¥©§¨¨©§¥¤¨§¨§¤¤
m`C ,wCwcl Wie .l"kr ,'Eke 'owf mdxa`e' aizkC ,dpwfl dkf ,''d¨¨§¦§¨¦§¦§©§¨¨¨¥§§¥§©§¥§¦
mi`Fx Ep` ixde ,daiUl s` riBIW iE`xd on dpwfl riBOW in lM oM¥¨¦¤©¦©§¦§¨¦¨¨¤©¦©©§¥¨©£¥¨¦

.daiUl EriBIW mcw mizn mipwf dOMW ,`kRi`ekf `ly mipwfd - ¦§¨¤©¨§¥¦¥¦Ÿ¤¤©¦§¥¨
.dwcvd zlrn mdl did `ly meyn ,daiyl

���
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  בהודאה להשי"ת על חסדיו, ועל הישועות עם לימוד ספרי בעל הזרע שמשון זי"ע

 

  ???יאו קבלתנתתי  !מעשר

, נמסור כאן פרטים להלןש בספר זרע שמשון. ו"מג א,"הרב עוזי שליטמספר 

  :ז"ועדכונים על שיעורי הזמנים בשעון חורף תשע

ממשתתפי השיעור, תקפו אותו כאבי שיניים עזים, וכסגולה תרם מאתיים אחד 

בחסדי ה' הכאבים חלפו. כן אח עבור הפצת הגליונות 'זרע שמשון המפואר'. ו"ש

באותם ימים נכנס לו באורח בלתי צפוי סך אלפיים פלא כפול ארע לו, שאמנם 

ח שנתן, פתאום נהיו מעשר "מרת, שהמאתיים שאוח. זאת "ח, כן, אלפיים ש"ש

לתי, שעל ידי הפרשת מתאימה הכותרת, מעשר, קבמהכנסה שהוא קיבל. ולכן 

 י ה' יתברך המזכה עמו ישראל רבו ונפלאו מעשהמעשר זכה בכל הסכום כולו. אכן 

  ע."העוסקים בתורתו ומביאים נחת רוח לצדיק הרב שמשון חיים נחמני זיואת 

  . מידי יום חמישי בין שש לשבע בערב. השיעור בעברית.20ביהכנ"ס עזרא הסופר, רח' הטורים ירושלים: 

  בערב. 9:30 בשעה, שישי מלאכי בליל פינת צפניה' רח) מהגשר הכניסה, נ"העז בקומת( צבי הר ד"ביהמ

  .05276-08648, לפרטים: 9:15בשעה  ק"ש . במוצאי2ביהמ"ד שאגת אריה, נועם אלימלך  :ביתר עילית

 ירוחם: בית הכנסת דרכי ישרים, ע"י רב ביהכנ"ס. ליל שבת קודש אחר ערבית. !!!חדשעדכון 

  *  

  גליון יש כתובת לכל

שון מזרע ש שני גליונות ולקח עמולונדון, ל ץ ישראלארטס מ מאודאברך יקר 

הודי יקר מיכמה ימים קבלנו טלפון מלונדון לאחר  הציבור. ר כדי לזכות אתאהמפו

בבית ראיתי את הגליונות הנפלאים  :כולו מרוגש ושמח, מספר לנוו, "הרב ש.פ. הי

, אינו מגיע לשם כלל, ממש בהשגחה פרטית, מפני שבדרך הכנסת 'ענדון' בלונדון

והנה בדיוק היום שהיו שם הגליונות מצאתי אותם שם, ואם הייתי מגיע אתמול הם 

 בערימהראיתי אותם  עדיין לא היו, ואם הייתי מגיע מחר הם כבר היו בגניזה, כי

זכה את הרבים על ידי שהוא מא. והוא  את אחיו הרבש. זיכה הרב בדרך לגניזה. 

קבלנו עדות מכלי קשר לסיפור זה, הבעוד  גליונות החשובים.המדפיס ומפיץ את 

   !!!באשעפערדאנק  !ונהנים מהגליון , שאברכים קוראיםממסיח לפי תומו שני
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