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ְמׁשֹון ה ֶזַרע ׁשִ

דרוש מתוך הספר המסוגל 'זרע שמשון' שחברו הגאון המקובל 

האלוקי חסידא קדישא רבנו שמשון חיים ב"ר 

נחמן מיכאל נחמני זלה"ה
 מח"ס 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון' 

שחי לפני כ-300 שנה בתקופת ה'אור החיים' ומקום קברו לא נודע 

והבטיח שהלומד בחידושיו וספריו יזכה לישועות בבני חיי ומזוני

נלב"ע ו' אלול תקל"ט

דרוש מנוקד ומבואר בתוספת ציונים והארות
יו"ל על ידי מוסדות זרע שמשון 

שע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון

פרשת ואתחנן 
אות י

 גליון 



הודעה ובקשה! 
השתדלנו להעמיק בדברי רבנו ולבארם כראוי עד היכן שמשגת ידינו, אולם דברי רבנו עמוקים מני ים ואין בכוונתנו כלל להתגדר ולומר שהשגנו את עומק דבריו ורעיוניו, 
ובודאי לא לקבוע במה שנכתב שזה הפירוש המוחלט בדבריו, ולכן אנו פונים אל כל הלומדים הי"ו, שבאם תמצאו דברים שאינם כראוי ואינם עולים בקנה אחד עם דברי חז"ל 
או רבותינו הקדמונים, בודאי לא על רבינו הקדוש זי"ע יהיה תלונתכם כי אם עלינו, ובקשתנו שטוחה למי מהלומדים אשר יבין וימצא פירושים ודרכים יותר ראויים בהבנת דברי 

רבינו, אנא ממנו שימציאם לידינו בכדי שנוכל לתקנם ולשלבם במהדורות הבאות, ובזה יהיה חלקו עמנו בזיכוי הרבים. 

כמו כן נשמח לקבל הערות והארות לשיפורים מכל סוג שהוא לתועלת הלומדים, 
וכן באם תמצאו טעות ושגיאה מכל סוג שהוא, אנא תיידעו אותנו על כך ותבואו על הברכה.

יו"ל ע"י האיגוד העולמי 
להפצת תורת 

"זרע שמשון"  

לקבלת הגליון נא לשלוח למייל:  
 zera277@gmail.com

ארה"ב
הרב מנחם בנימין פאשקעס

ZERA SHIMSHON
  C/O B PASKESZ 1645 48 ST

BROOKLYN NY 11204

 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.

לשותפות של ברכה בכל עת 

מוקד זרע שמשון 
ארץ ישראל 02-80-80-500   

ארה"ב 347-496-5657

יהי רצון 
שהלימוד בספר הקדוש הזה 

יהא למנוחת נפשה רוחה ונשמתה בעולם 
העליון ובזכותו הגדולה של רבינו זי"ע 

תתעלה מעלה מעלה מחיל אל חיל 
בגנזי מרומים להמליץ טוב בעד כל ישראל 

שניוושע בתשועת עולמים בב"א

הוצאת והפצת קונטרס 
'זרע שמשון המבואר'

 נתרם לעילוי נשמת  

האשה הצדק+ת מר+ת ריזל 
ב+ת ר' מיכאל הלוי ע"ה

גידלה בניה במסירות לתורה ולחסד
הרבתה לגמול חסד בגופה ובממונה

והיתה מסייעת במאור פנים לעניים ושבורי לב

נלב"ע ג' שבט תשע"ט
תהא מליצ+ת יושר 

עבור בניה וכל משפחתה
ת.נ.צ.ב.ה.



ְִׁשמ ׁשֹון ֶַזרע  י  - ואתחנן אְֶַַָָָָּפרׁשת

צ ע 

ואתחנן ְֶַַָָָָּפרׁשת

é

÷eñt(âë ,å éìùî)ék'äøBúå äåöî øð ¨¦¥¦§¨§¨

äåönä ìéLîäL írhä .'øBà©©©¤¦§¦©¦§¨

ïì àîéé÷c íeMî ,øBàì äøBzäå ,øðì§¥§©¨§¦§¨§¨¨

(à ,àë äèåñ)dðéàå ,äåöî äaëî äøár ,£¥¨§©¨¦§¨§¥¨

Bì ïéà ,äøár øáBòL éîe .äøBz äaëî§©¨¨¦¤¥£¥¨¥

.äNrL úBåönä úeëæ ãBò§©¦§¤¨¨

íeMîeøpä íbL ,øðì íìéLîä éëä ¦¨¥¦§¦¨§¥¤©©¥

ïéà äøárä ìáà .äakúî¦§©¤£¨¨£¥¨¥

ïëìå ,äøBzä úeëæ úBçãì çk dì̈Ÿ©¦§§©¨§¨¥

íãàì øLôà éàL ,øBàì äìLîð¦§§¨§¤¦¤§¨¨¨¨

áeúkä øîàL eäæå .BúBaëì(è ,âé éìùî) §©§¤¤¨©©¨

.'Crãé íérLø øð'¥§¨¦¦§¨

נר  'ּכי ִֵָּפסּוק
ותֹורה  ְְִָָמצוה
אֹור'

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

י 
ל'אור' והתורה ל'נר' המצוה השוואת ביאור

עבירה ידי על נכבית כנר שהיא מצוה דווקא
לאור הנמשלת תורה ולא

כג)eñt÷ב אכתוב ו, äåöî(משלי øð ék' ¨¦¥¦§¨
ìéLîäL íòhä .'øBà äøBúåאת הפסוק, §¨©©©¤¦§¦

å ,øðì äåönäאתøBàì äøBzä,הואהשמש ©¦§¨§¥§©¨§
ïì àîéé÷c íeMîא)בגמרא כא, ,ב(סוטה ¦§¨§¨¨

עושה,äøáòש אתäaëîשהאד� מבטלת � £¥¨§©¨
ה לכ�,äåöîשכר קוד� äaëîשעשה dðéàå ¦§¨§¥¨§©¨

ה לימוד שכר את מבטלת אינה �,äøBzשלמד ¨
שמור בתורה, לימודו על השכר אלא כבר,

שåבשבילו. הגמרא, מדברי øáBòLנמצא éî §¦¤¥
ãBò Bì ïéà ,äøáòאת.äNòL úBåönä úeëæ £¥¨¥§©¦§¤¨¨

¯ íìéLîä éëä íeMîeאת הפסוק המשיל ¦¨¥¦§¦¨
דולקøpäאורíbLלפיøðì,המצוות אינו §¥¤©©¥

אלא וכיוצאäakúîלעול�, הרוח ידי על ¦§©¤
על ונפסד, מתכבה המצוות שכר ג� �וכ בו,

העבירה çk.גידי dì ïéà ,äøáòä ìáà£¨¨£¥¨¥¨Ÿ©
úBçãìאתúeëæלימודïëìå ,äøBzä ¦§§©¨§¨¥
äìLîðהתורה¯ øBàì,השמש éàLאור ¦§§¨§¤¦

BúBaëì íãàì øLôàהתורה ג� �וכ לעול�. ¤§¨¨¨¨§©
לכבותה לעבירה כח .דאי�

eäæåמהáeúkä øîàL(ט יג, 'øð,ה(משלי §¤¤¨©©¨¥
¯ 'Còãé íéòLøשעשו [�נר] המצוות ג� §¨¦¦§¨

שעשו העבירות ידי על יכבו .והרשעי�,

ומקורות  ציוני�

.à,äøåúä úìá÷ ïéðò áúëð åðúùøôáù ìéàåä
.úååöîäå äøåúä úìòî ïéðòá íé÷åñô åðáø ùøôî

.áéë' ,éñåé øá íçðî éáø ùøã åæ úà ,àøîâä ïåùì
,øðá äåöîä úà áåúëä äìú ,'øåà äøåúå äåöî øð
øð äî ,êì øîåì øðá äåöîä úà ,øåàá äøåúä úàå
äðéâî äðéà äåöî óà ,äòù éôì àìà äðéâî äðéà
øåà äî ,êì øîåì øåàá äøåúä úàå ,äòù éôì àìà
,øçà øáã .'åëå íìåòì äðéâî äøåú óà ,íìåòì ïéâî
øîàðù ,äøåú äáëî äøéáò ïéàå ,äåöî äáëî äøéáò
úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî' (æ ,ç ù"äù)

.'äáäàä.âäùò àìù ïîæ ìë ÷ø åðééäå
ìë åá øéàäì íéøæåç ,äáåùú äùòùë ìáà .äáåùú
éøòù) äðåé åðéáø áúëù åîë ,äùòù úååöîä

.(àî úåà ,åè ø÷éò à"ù äáåùú.ãäæ ïéòëå
áúëהמהרש"אøîà÷ãå ,åðåùì äæå ,(íù äèåñ à"ç)

éëäå ,ìéòìãà éà÷ã òîùî 'åë äøéáò øçà øáã
äøåúäå øðá úåöîä àø÷ äìú êëìã à"ã ,øîà÷
åðééäã ,äåöî äáëî ,äøéáò åðééäã íéáø íéîã ,øåàá
àì ,ìåãâ øåàå ùà àéäù äøåúä ìáà .ïè÷ øð ÷ø

.úåáëì åìëåé.äíé÷écö øBà' ,÷åñôä ïåùìÇÄÄ



ְִׁשמ ׁשֹון ֶַזרע  י  - ואתחנן ְֶַַָָָָּפרׁשת ב
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ãBòåøpäL éôì ,øðì äåönä ìéLîä §¦§¦©¦§¨§¥§¦¤©¥

íéøãçä ìëa äìéla ÷ìãð Bðéà¥¦§¨©©§¨§¨©£¨¦

íãà éðaL íB÷îa ÷ø ,úBîB÷nä ìëáe§¨©§©§¨¤§¥¨¨

íäì LiL Cøvä éôëe ,Ba íéLnzLî¦§©§¦§¦©Ÿ¤¤¥¨¤

dðéà úBåönä ïëå .ãçéî íB÷î BúBàa§¨§ª¨§¥©¦§¥¨

äåLa íîi÷ì íãà ìk ìr äáBçä úìhîª¤¤©¨©¨¨¨§©§¨§¨¤

ãìBpL éî éøäL ,íB÷î ìëáe ïîæe úr ìëa§¨¥§©§¨¨¤£¥¦¤©

,íBiä BúBàa äåönä dúBàa áiçî ,ïa Bì¥§ª¨§¨©¦§¨§©

Bì LiL éîe ,ïaä ïBéãt ïëå ,íéøçàä àìå§Ÿ¨£¥¦§¥¦§©¥¦¤¥

íéøçàäå ,ä÷rî úBNrì ãçéî ,úéa©¦§ª¨©£©£¤§¨£¥¦

ïëå ,øçà íBéa elà úBåöîa íéáiç©¨¦§¦§¥§©¥§¥

ïëå ,úBåöî íäa áeúkä äaø íéðäkä©Ÿ£¦¦¨©¨¨¤¦§§¥

éeìzä úBåöî änëå ,íeaéå äöéìç úåöîúB ¦§©£¦¨§¦§©¨¦§©§

.øðì Lnî úBîBc éëä íeMîe .õøàä¨¤¦¨¥©¨§¥

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

התורה לימוד חובת כמו בכולם, שוה אינה המצוות קיום חובת

¯ ãBòåלמה נוס!, טע� לית� יש §
אתìéLîäש  éôìהפסוק ,øðì äåönä ¦§¦©¦§¨§¥§¦

¯ äìéla ÷ìãð Bðéà øpäLשהוא בלילה א! ¤©¥¥¦§¨©©§¨
אותו מדליקי� אי� הדלקתו, ¨§ìëaזמ�

éðaL íB÷îa ÷ø ,úBîB÷nä ìëáe íéøãçä©£¨¦§¨©§©§¨¤§¥
íäì LiL Cøvä éôëe ,Ba íéLnzLî íãà̈¨¦§©§¦§¦©Ÿ¤¤¥¨¤

אור ãçéî.שיהיה íB÷î BúBàa§¨§ª¨
úBåönä ïëå,לקיימ� ישראל שנתחייבו §¥©¦§

íîi÷ì ,íãà ìk ìò äáBçä úìhî dðéà¥¨ª¤¤©¨©¨¨¨§©§¨
éî éøäL .íB÷î ìëáe ïîæe úò ìëa ,äåLa§¨¤§¨¥§©§¨¨¤£¥¦

áiçî ,ïa Bì ãìBpLהב� אבי dúBàaרק ¤©¥§ª¨§¨
äåönä,מילה ברית ¯של íBiä BúBàaרק ©¦§¨§©

השמיני, ¯ביו� íéøçàä àGåאחרי� אנשי� §¨£¥¦
מצוה באותה מחוייבי� האב,זאינ� וג� .

במצוה חייב אינו שוב בנו, את שמל אחרי
במצותïëåזו. ïaä,הוא ïBéãtהאב שרק §¥¦§©¥

וג� אחרי�, אנשי� ולא בנו, את לפדות חייב
אחת פע� רק זו מצוה נוהגת האב ¦éîe.חאצל

úéa Bì LiL הãçéîחייבט úBNòìלדירה, ¤¥©¦§ª¨©£
¯ ä÷òîממנו יפול שלא כדי לגגו, סביב גדר ©£¤

האנשי�å.יאד� íéáiçאילו ,íéøçàä §¨£¥¦©¨¦
¯ øçà íBéa elà úBåöîa,ב� לה� כשיוולד §¦§¥§©¥

בית. לה� כשיבנו ¯או äaø ,íéðäkä ïëå§¥©Ÿ£¦¦¨
úBåöîהרבה íäa áeúkäהאיסור,יא כגו� ©¨¨¤¦§

גרושה, לישא ושלא למתי�, להטמאות
בה�. חייבי� אינ� ישראל בני שאר ואילו

,íeaéå äöéìç úåöî ïëåמי רק בה� שנצטוו §¥¦§©£¦¨§¦
זרע בלי אחיו ה�י)שמת כה, ¨©§änëå.(דברי�

¯ õøàa úBéeìzä úBåöîתרומות כמו ¦§©§¨¨¤
אלא נוהגות שאינ� ושמיטה, ומעשרות

לאר#. בחו# ולא ישראל, éëä,באר# íeMîe¦¨¥
øðì,המצוות Lnî úBîBcאינו כ� שג� ©¨§¥

שהתבאר. כפי מקו�, בכל דולק

ומקורות  ציוני�

÷éãöä úîùðù ,ùåøéô .'Còãé íéòLø øðå çîNéÄÀÈÀÅÀÈÄÄÀÈ
àìå ,äéåáë äéäú òùøä úîùð ìáà ,ïãò ïâá çîùú

.ãåã úãåöî éô ìò .øéàú.åצרוף (áøäìובכסף
éùøôì áúë (è ,âé éìùî ,'ó"éøä' ì"öæ åèðéô åäéùà

íé÷éãö øåà' ,åðåùì äæå ,÷åñôä ìë úà åæ êøãá
,'øåà äøåúå' áéúëã ,øåàì äìùîð äøåúä ,'çîùé
,íéòùøä íéùåòù äåöîäå .äá íé÷éãöä åçîùé
,'êòãé' ,'äåöî øð éë' áéúëã ,øðì äåöîä äìùîðù

.äåöî äáëî íãéáù äøéáòù éôì.æíà åðééäå
áàä íà ìáà .åðá úà ìîå åúáåç úà íéé÷î áàä ïëà
øàåáîë ,åìåîì ïéã úéá íéáééç ,åðá úà ìî åðéà
.(à"ñ àñø ïîéñ ã"åé) ò"åùáå ,(à ,èë) ïéùåãé÷á

.çàìà ,åéìò à÷ååãá åðéà áàä ìò áåéçä ïë åîëå
åîöò úà úåãôì êéøö ,åéáà éãé ìò äãôð àìù éî

äãåô àåä íâ íìåà .(à ,èë ïéùåãé÷ äàø) ìãâéùë
,åæ äåöî êééù øåëá ìöà ÷øå ,úçà íòô ÷ø åîöò

.íãà ìë ìöà àìå.èúåùòì áééç ,ì"ö éìåà
éôë ,åðéðôìù àñøéâä íéé÷ì íâ ïëúé íðîà .ä÷òî
äøéãì ãçåéîä úéá åì ùéù éî ÷øù ,íéðôá åðøàáù
úùøô) éøôñá áåúëù åîëå ,åââì ä÷òî úåùòì áééç
úéá äðåáä óà ìåëé ,(ç úåà èëø à÷ñéô ,àöú éë
úéá äî ,'úéá' øîåì ãåîìú ,úñôøîå äøãñëà øòù
.äøéã úéá íðéàù åìà åàöé ,äøéã úéá àåäù ãçåéî

.éLãç úéa äðáú ék' ,(ç ,áë íéøáã) áåúëù åîëÄÄÀÆÇÄÈÈ
ìté ék Eúéáa íéîc íéNú àìå Ebâì ä÷òî úéNòåÀÈÄÈÇÂÆÀÇÆÀÉÈÄÈÄÀÅÆÄÄÉ

.'epnî ìôpä.àéô"ò åæ äöéìîàøîâä ïåùì ÇÉÅÄÆ
áåúëä íäá äáéøù íéðäë äîå ,(á ,äì ïéùåãé÷)

.úåøéúé úåöî
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ìáàBlk íìBòä ìëì äøéàî øBàä £¨¨§¦¨§¨¨¨ª

úìhî äøBzä úáBç ïëå ,äåLa§¨¤§¥©©¨ª¤¤

÷ãBa ãçà ìëå ,ìàøNiî ãçà ìk ìr©¨¤¨¦¦§¨¥§¨¤¨¥

íà àø÷îa íà ,úrbî BãiL íB÷î ãr©¨¤¨©©©¦§¦§¨¦

.àøîba Bà äðLîa§¦§¨©§¨¨

íLëeøpL ét ìr óàL eðéöî øpaL §¥¤©¥¨¦¤©©¦¤¥

àeäL éî ,íB÷î ìkî ,äàîì øð ãçàì§¤¨¥§¥¨¦¨¨¦¤

äåönä Ck .øúBé epnî äðäð ,Bì áBø÷̈¤¡¤¦¤¥¨©¦§¨

éøöàéä æàå ,äéeàø äðeëa dúBNrì C ¨¦©£¨§©¨¨§¨§¨¦

dúBàa Bì LiL énL ,øð Bîk äøéàî§¦¨§¥¤¦¤¥§¨

íéNBòä íéøçàä ìr äøúé äðek äåöî¦§¨©¨¨§¥¨©¨£¥¦¨¦

íB÷îì øúBé áø÷úî àeä ,dúBà¨¦§¨¥¥¦§

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

øBàä ìáà,השמש ìëìשל äøéàî £¨¨§¦¨§¨
,äåLa Blk íìBòäשהשמש שבשעה ¨¨ª§¨¤

מקו�. בכל מאיר אורה הרי ¥§ïëåמאירה,
úáBçלימודãçà ìk ìò úìhî ,äøBzä ©©¨ª¤¤©¨¤¨

ìàøNiîיבBãiL íB÷î ãò ÷ãBa ãçà ìëå , ¦¦§¨¥§¨¤¨¥©¨¤¨
úòbîהשגתו¯יג כפי תורה ללמוד חייב ©©©

¯ויכלתו, àø÷îa íà,שבכתב בתורה או ¦§¦§¨
¯ àøîba Bà ,äðLîa íàשבעל בתורה או ¦§¦§¨©§¨¨

בעיו� או הדיני�, עיקרי בלימוד פה
כמובא בה� ובפלפול הדיני� בפרטי
התורה את הפסוק דימה ולכ� בגמרא.
ובכל בשוה העול� לכל שמאיר לאור,

.ידעת

מאורה, יותר נהנה ראויה, בכוונה מצוה לעשות המתקרב
המצוה קיום גמר עד היא הכוונה ואותה

åשל ההשוואה את נוס! באופ� לבאר יש §
לנר שטומצוה והוא, ,,eðéöî øpaL íLë¥¤©¥¨¦

øpL ét ìò óàLשמאירìאד�,ãçàאותו ¤©©¦¤¥§¤¨
ג�øðה  íB÷î,טזאנשי�äàîìמאיר ìkî , ¥§¥¨¦¨¨

בודאי àeäLהלא éîמצוי¯ Bì áBø÷,לנר ¦¤¨
,øúBé epnî äðäð.ממנו רחוק שנמצא ממי ¤¡¤¦¤¥

äðeëaג�Ckו  dúBNòì Céøö äåönä ¨©¦§¨¨¦©£¨§©¨¨
äéeàøאור,יז אל יותר מתקרב הוא שבזה §¨

¯המצוה, àéä æàåהמצוהäøéàîלוBîk §¨¦§¦¨§
äøúé äðek äåöî dúBàa Bì LiL énL ,øð¥¤¦¤¥§¨¦§¨©¨¨§¥¨

ìòהאנשי�àeä ,dúBà íéNBòä íéøçàä ©¨£¥¦¨¦¨

ומקורות  ציוני�

.áéìàøùéî ùéà ìë ,(ç"ä à"ô ú"ú) í"áîøä ì"æ
íìù ïéá ,øéùò ïéá éðò ïéá ,äøåú ãåîìúá áééç
ìåãâ ï÷æ äéäù ïéá øåçá ïéá ,ïéøåñé ìòá ïéá åôåâá
ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðò äéä åìéôà ,åçë ùùúù

,íéçúôä ìò øæçîåáééç ,íéðáå äùà ìòá åìéôàå
øîàðù ,äìéìáå íåéá äøåú ãåîìúì ïîæ åì òåá÷ì
.'äìéìå íîåé åá úéâäå' (ç ,à òùåäé)

.âéøåç ,(à ,ç íéçñô) àøîâä ïåùì ô"ò åæ äöéìî
,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæ ,åøéáçì íãà ïéáù
.åáìá åìèáî øàùäå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæå

.ãéùé ,äøåú ãåîìúá úåáééç ïðéà íéùðäù óàå
úåòééñîù éãé ìò ,äøåúä øåà øéàî ïäì íâù øîåì
.(à ,æé) úåëøáá øàåáîë ,ãåîìì ïäéðáìå ïäéìòáì
äøù ééç úùøô) ìéòì ,äæá åðéáø áúëù äî ïééòå
.('äùåáì øãäå æåò' ÷åñôä øåàéá ,à úåà

.åè,ãåò ÷ã÷ãì íéã÷îù äàøð åðéáø éøáã êùîäîå
åìéàå ,'äåöî'ì íãå÷ 'øð' áúë äåöî ìöà äî éðôî
÷øå 'äøåú' íãå÷ áúëù ,øãñä êôéä äøåú ïéðòá

.'øåà' áúë ïëî øçàì.æèïåùì éô ìò äöéìî

.äàîì øð ãçàì øð (à ,áë÷ úáù) àøîâä
.æéäåöîä úåùòì äðååëì ,àéä åðéáø úðååëù äàøð

íéãåçéä ïéåëì åà .íéîù íùìå úåéðô éìá äîùì
äçîùá äúåùòì ïëå ,äåöî äúåàì íéëééùä
úå÷éáã óéñåäì íéîøåâ åìà íéøáãù úåáäìúäáå
íùì úååöîä íéé÷ì äèåùôä äðååëá ïëù] .'åëå
øúåé ïéåëé ãçàäù øîåì êééù àì äøåàëì ,äåöî
úååöîù äëìää ä÷ñôð àúééøåàã úååöîáå ,åøéáçî
íéé÷ù éîë ììë áùçð ïéà äæ àìáå ,äðååë úåëéøö

.[÷"åãå ,äåöîäøòùá ì"æ é"øàä ïåùì äæ
àåä åéìò ïòùð ìëäù ùøåù éë ,(à ,â óã) úååöîä
àùîì åéìò àåäù áåùçé ìà äåöîä úééùò úòáù
åìëùá áåùçé àìà ,åéìòî äøéñäì øäîîå çøåèå
äéäéå ,áäæ éøðéã éôìà çéåøé äúåà åúåùòá åìéàë
áìî õ÷ äì ïéàù äçîùá äúåà åúåùòá çîù
åì íéðúåð ìòåôá ùîî åìéàë ,ìåãâ ÷ùçáå ùôðîå
úà úãáò àì øùà úçú' ãåñ äæå ,áäæ éøðéã éôìà
äæå .(æî ,çë íéøáã) 'ááì áåèáå äçîùá êéäåìà 'ä
êîñ àîåé ãçã ,(á ,è) úåëøáã ÷"ôá àðåøá áø ãåñ
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צ ע 

àìôð øúBé ãeçéå ïewz äNBòå ,äMãwä©§ª¨§¤¦§¦¥¦§¨

.íéøçàäî¥¨£¥¦

írhäå,'äåön'ì 'øð' íéc÷ä äåönaL §©©©¤©¦§¨¦§¦¥©¦§¨

áúk àìå ,'øBà'ì 'äøBz' íéc÷ä äøBzáe©¨¦§¦¨¨§Ÿ¨©

ék' ,énð éà ,'äøBz øBàå äåöî øð ék'¦¥¦§¨§¨¦©¦¦

éôì ,øîBì Lé .'øBà äøBúå øð äåöî¦§¨¥§¨¥©§¦

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

äMãwä íB÷îì øúBé áø÷úîעל הבאה ¦§¨¥¥¦§©§ª¨
הראוי, באופ� המצוות מקיו� ידיהאד� על

בכוונה המצוה את ¤§äNBòå,יחעשייתו
ãeçéåבמעשיו ïewzהעליוני� ,יטבעולמות ¦§¦

äîבאופ� ,àìôð øúBéה íéøçà,אנשי� ¥¦§¨¥¨£¥¦
יתירה, בכוונה המצוה את עושי� שאי�
לקדושה, �כ כל מתקרבי� אינ� וממילא
המצוות מכח הנעשי� והיחוד והתיקו�
ומבואר, הרצויה. בשלימות אינ� שלה�,

שבעשיית הכוונה לאופ� מרמז מצוה', ש'נר
כמו לאד� המצוה מאירה ידה שעל המצוה,

נר.

eכ� ג� יתבאר äåönaLבזה íòhä©©©¤©¦§¨
íéc÷äתיבת ìהפסוק 'øð'תיבת,'äåön' ¦§¦¥§¦§¨

åאילוäøBzáש ,�להיפ תיבתíéc÷äהוא §©¨¦§¦
'ì 'äøBzתיבתáúk àGå ,'øBà'לשו� הפסוק ¨¨§¨©

בשניה� äøBz'שוה øBàå äåöî øð ék'כéà , ¦¥¦§¨§¨¦
.'øBà äøBúå øð äåöî ék' ,énð©¦¦¦§¨¥§¨

ומקורות  ציוני�

äéìåë äéîåôî àëåç ÷éñô àìå ,äìéôúì äìåàâ
ãò ä"á÷äá åðåçèá úðåîà úåéä ìò äøåé äæå ,àîåé
úîàá åúçîù ìãåâ éôëå ,'åëå ïåøçàä úéìëúä
íàå ,ïåéìò øåà ìá÷ì äëæé êë ,éîéðôä ááì áåèáå
.ùãå÷ä çåø åéìò äøùéù ÷ôñ ïéà äæá ãéîúé
ìë íéã÷äì éì ùéå ,(äîã÷ä) íéãøç øôñ ìòá ì"æå
úåùòì äåöîå äåöî ìëá øäæéì êéøö íãàù íéàðúä
åðøöåé åðëìî éðôì ïåöøì ìáå÷úù éãë ,äúëìäë
éàðúä .éúàã àîìòì àôåñéëá ìåòéð àìå ,êøáúé
éãé úàöì äðååëá äåöîå äåöî ìë äùòðù ,ïåùàøä
äåöîä úåùòì ,éùéìùäå éðùä éàðúä .'åëå åðéúåáåç
äçîùä ,éòéáøä éàðúä .'åëå ,äáø äáäàáå äàøéá
àðøåã ,åì ïîãæúù äåöîå äåöî ìëã ,äåöîá äìåãâä
åì çìùù àéä äðúî] ä"á÷ äéì øéãùã àåä
áøä äìéâ ïëå .åøëù ìãâé äçîùä áåø éôìå ,[ä"á÷ä
ùéàì ì"öæ éæðëùà ÷çöé ø"øäî ìáå÷îä ãéñçä
äîëçä éøòù åì åçúôðù âéùäù äî ìëù ,åãåñ
äåöî ìë úééùòá çîù äéäù øëùá ,ùãå÷ä çåøå
áéúëã åðééäã ,øîàå ,úéìëú ïéàì äìåãâ äçîù
êéäìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú' (æî ,çë íéøáã)
,'ìë áåøî' ùåøéô ,'ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá
íéðáàå áø æôå áäæ ìëîå ,íìåòáù âåðòú éðéî ìëî
øàåáî éøäå .ù"ééò ,ë"ò 'åëå ,úåéìâøîå úåáåè
äçîùäå äåöîä úééùòá äéåàøä äðååëäù ,åéøáãî
.äåöîä ìù úåøåàä úà íãàì íéàéáî ,äîåé÷á

.çéïåùìî úøàåáî úååöîäî äàáä äùåã÷ä ïéðò
àøîâáå ,'åëå 'åéúååöîá åðùã÷ øùà' úååöîä úëøá
,úåöî ç"îø 'ä åðì ïúð ïë ìòù ,øàåáî (á âë) úåëî
øäåæ éðå÷úá äæá äàøå .íéøáéà ç"îø ãâðë ïäù

,úååöîä øòùî àáåäù äîáå (à ,ãò ,ì ïå÷éú)
,áé úìä÷) êéùìàä ïåùì äæå .êåîñá ìéòì äøòäá
,äùò úåöî íä äùò íå÷á 'øåîù åéúååöî úàå' ,(âé
ìë äùò úååöîå äùòú àì úååöî àåäù äæ éë
,åéøáà ç"îø ãâðë äùò úååöî ç"îø ,íãàä úåììë
ìë àöîð .åéãéâ ä"ñù ãâðë äùòú àì úååöî ä"ñùå
øùà ïéðòë åìë ùã÷úé íäá éë ,åá ìåìë øùåàä
øòù) äîëç úéùàøä ïåùì äæå .åéúåöîá åðùã÷
àåäù äùåã÷á 'á äðéçá ùéå ,(à"ô óåñ äùåã÷ä
ùáìúðå øúúñðù éãë åðéìò ùåã÷ä øåà úëùîä
äæì äéàøå .áåè äùò ãâðë àéä åæå ,äùåã÷ä äúåàá
íúééäå' ÷åñôá úéöéö úùøôá àîåçðúá ì"æ åøîàù
íéùåò íúàù ïîæá ,íðåùì äæ ,'íëéäìàì íéùåã÷
,úåîåàä ìò íëúîéàå ,íéùã÷î íúà úåöîä úà
ïàë ãò ,ïéììåçî íúéùòð úåöîä ïî íúùøéô
,çë íù) ÷åñôá àúìéëîá ïë íâ åøîà ïëå .íðåùì
ïá éñéà ,åðåùì äæ ,'éì ïåéäú ùãå÷ éùðàå' (èë
àåä ,ìàøùé ìò äåöî ùãçî íå÷îäùë ,øîåà äãåäé
éë øåàéáá éøä .åðåùì ïàë ãò ,äùåã÷ íäì óéñåî
.äùåã÷ åì óéñåîå íãàä úà ùã÷î äåöîä úééùò
,äîùðì øåà ùåáì äùåò äåöîä úééùò éë ïéðòäå
ùåáìä åúåàáù ,úåîå÷î äîëá øäåæá ùøéôãë
ùã÷î äåöîä úééùòá ïëìå ,ïåúçú ïãò ïâá ùáìúú
øùà' úåöîä íåé÷ úåëøáá íéøîåà åðà ïëìå ,åîöò
äîùðä ùã÷ú äåöîä úééùò éë ,'åéúåöîá åðùã÷

.ùãç øåàá äùéáìúå.èéúùøô) øäåæá äàø
äàø .úååöîä éãé ìò íéùòðä íéðå÷éú ,(à ,âé àø÷éå
(áì ,çñ íéìäú) ÷åñôä ìò (á ,áì àá úùøô) øäåæá
íéùòî íéùåò ìàøùé øùàëù ,'íé÷åìàì æåò åðú'
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éøö äåönaLäNrîì äðekä íéc÷zL C ¤©¦§¨¨¦¤©§¦©©¨¨§©£¥

úlçúa íãàì Bì LiL äðekäå ,äåönä©¦§¨§©©¨¨¤¥¨¨¨¦§¦©

ãr Bì LiL äðekä dîör àéä ,äåönä©¦§¨¦©§¨©©¨¨¤¥©

.äåönä øîb óBñ§©©¦§¨

íðîààøB÷ íãàä ék ,ïk Bðéà äøBza ¨§¨©¨¥¥¦¨¨¨¥

øañéì øãäå Lðéà ñBøâéìå ,ãîBìåúáù) §¥§¦§¦¦©£©¦§©

(à ,âñøîà÷ éàî òãé àìc áb ìr óàå ,§©©©§Ÿ¨©©¨¨©

(à ,èé æ"ò)éøö Ck øçàå ,ívrúiL C §©©¨¨¦¤¦§©¥

Bøær ìàBL äéäéå ,ãenlä úðáäa©£¨©©¦§¦§¤¥¤§

íeMîe .BúøBúa åéðér øéàé 'äL ,Lãwî¦Ÿ¤¤¨¦¥¨§¨¦

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

øîBìו  Lé,זה חילוק éôìבטע� ¥©§¦
äNòîì äðekä íéc÷zL Céøö äåönaL¤©¦§¨¨¦¤©§¦©©¨¨§©£¥

,äåönäעד מתחילתה עשייתה שכל בשביל ©¦§¨
גמורה בכוונה תהיה LiL,כאסופה äðekäå§©©¨¨¤¥

dîöò àéä ,äåönä úlçúa íãàì Bì¨¨¨¦§¦©©¦§¨¦©§¨
Bì LiL äðekä,המצוה óBñמתחילת ãò ©©¨¨¤¥©
,äåönä øîb,!נוס עני� בכוונתו נוס! ואי� §©©¦§¨

'נר' כתוב ולכ� המצוה. קיו� זמ� �במש
לכוונה מרמז שה'נר' לפי 'מצוה', קוד�
עצמה. ל'מצוה' תקדי� שהיא ומוכרח כנ"ל,

הלימוד אחרי רק בא התורה, של ה'אור'

,ïk Bðéà äøBza íðîàאינה שלה, שהאור ¨§¨©¨¥¥

לאחריה, אלא הלימוד, לפני ללומדה מאירה
ékשמתחילה הלימוד סדר הוא �íãàäכ ¦¨¨¨

ãîBìå àøB÷�כ כל מבי� שאינו א! בתורה, ¥§¥
ה'אור' את מרגיש ואינו שלומד, מה את

בגמראåשבה. אמרו �א)כ סג, ñBøâéì,כב(שבת §¦§
¯ øañéì øãäå Lðéàשמועתו אד� ילמד ¦¦©£©¦§©

טעמי את מיד מבי� שאינו א! מרבו,
טעמי את להבי� יטרח �כ ואחר ההלכות,

אמרוåההלכות. א)עוד יט, זרה ,כג(עבודה §
איניש, éàîליגרוס òãé àGc áb ìò óà©©©§¨©©

¯ øîà÷אלא כלו�, לו לפרש יודע רבו שאי� ¨¨©
הגירסא, את מלמדו ¯רק Ck øçàåכשכבר §©©¨

הגמרא, גירסת את ¯ידע ívòúiL Céøö̈¦¤¦§©¥
ויתחזק ìàBLיטרח äéäéå ,ãenlä úðáäa©£¨©©¦§¦§¤¥

Bøæòכד¯ Lãwîהקב"ה מאת יבקש ¤§¦Ÿ¤
BúøBúaשיעזרהו åéðéò øéàé 'äL שיבי�, � ¤¨¦¥¨§¨

ומקורות  ציוני�

íéôéñåîå ,ä"á÷äì æåòå ó÷åú íéðúåð íä éøä ,íéáåè
,(é óã) ÷"äåø øòùá øàåáîå .äìòî ìù àéìîôá çë
øîàé ,ä÷ãö åà äåöî äæéà äùòé íãàù íãå÷ù
ì"öæ ìàèéåå ç"øäî ïåùì äæå .'åëå 'ãåçé íùì'
åì éã ïéà äåöî äùåòä ,(úåöîä øòù úîã÷äá)
ïéåëéù ì"æø åøîàù äî íéé÷ì êéøö ìáà ,äúééùò
,ïäéùåò íùì íúåà äùåò àåäù úååöîä úééùòá
éîá àìà íéé÷úî äæ ïéàå .'åëå êøáúé 'ä àåäù
íúééùòá ïéåëîå .úååöîäå äìôúä úðååë òãåéù
àùãå÷ã äéîù àãçéìå ,íéðåéìòä úåîìåò ï÷úì
.øëù ìá÷ì åúðååë ïéàå ,äéúðéëù íò àåä êéøá

.ëäàøעזריאל çáæîä)נחלת ìò ä"ã åö úùøô)וכלי
á')חמדה äàø úùøô ,ì"öæ åãàééðì ù"øäîì)מאור
éåàøעינים äéäù å÷ã÷ãù ,(à ,ä úåëøá) ó"éøäì

.'äøåú øåàå' áåúëì.àëøäåæ éðå÷éú äàø
àîã÷àì êéøö äáùçî éäéàã äðååë ,(à ,å äîã÷ä)
àúåìöã àúáùçî ïååë ïðáø åàéåù àã ïéâáå ,äåöîì
äëøáá ïååë àì íà åäåî÷åà éëäã ,äàîã÷ äëøáá

.ùàøì øæåç ,äðåùàø.áëøîà ,àøîâä ïåùì

àðøéîâ äåäå ,ïéðù éøñ éðîú øá àðéåä ãë ,àðäë áø
äðù äøùò äðååîù ïá éúééäùë] ñ"ùä äéìåëì äéì
,àðòãé äåä àìå ,[ñ"ùä ìë úà éúøîâ øáë ãáìá
ãò íðîà] àúùä ãò ,åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàã
éãéî àöåé àø÷î ïéàù ììëä éúòãé àì åéùëò
ùéàì øúåîù ,øæòéìà éáø øáåñ äæ íòèîùå ,åèåùô
åðééæ éìëå åáøçùë íéáøä úåùøì úáùá úàöì
(ã ,äî íéìäú) ÷åñôäî ãîìð äæù ,åéìò íéøåâç
÷åñôù óà ,'êøãäå êãåä øåáâ êøé ìò êáøç øåâç'
øîâéìã ,ïì òîùî à÷ éàî ,[øçà ïéðòì íù ùøãð äæ

.øáñéì øãäå ,ùéðéà.âëøîàå ,àøîâä ïåùì
úñøéâ àäúù ãò] äøåú íãà ãîìé íìåòì ,àáø
äâäé êë øçàå ,[åéôá åì äøåâù åùåøéôå ãåîìúä
,õøúìå úåù÷äì ,øáãì øáã úåîãì ,åãåîìúá ïééòé]
,''ä úøåúá' (á ,à íéìäú) øîàðù ,[÷ìçìå úååùäì
íìåòì ,àáø øîàå .'äâäé åúøåúáå' (íù) øãäå
áâ ìò óàå ,[åáøî äøåú íãà ãîìé] ùéðéà ñéøâéì
àìã áâ ìò óàå ,[åãåîéì çëåù àåäù óà] çëùîã
àìà ,íåìë åì ùøôì òãåé åáø ïéàù] øîà÷ éàî òãé



ְִׁשמ ׁשֹון ֶַזרע  י  - ואתחנן ְֶַַָָָָּפרׁשת ו 

צ ע 

úàéø÷ øçàL ,'øBà äøBúå' áéúk éëä̈¥§¦§¨¤©©§¦©

àìå ,Lnî øBà àeäå ,øBàä àa äøBzä©¨¨¨§©¨§Ÿ

áéúk ïëå .ãáìa øð(çé ,èé÷ íéìäú)éðér ìb' ¥¦§©§¥§¦©¥©

.'EúøBzî úBàìôð äèéaàå§©¦¨¦§¨¦¨¤

המב�אר �מ��� ְְִֶַַָזרע ((((((((

את ה'אור'היטב את וירגיש ההלכות, טעמי
שבה.

,'øBà äøBúå' áéúk éëä íeMîeשהקדי� ¦¨¥§¦§¨

לפי ל'אור', ÷úàéøרקL'תורה' øçà ¤©©§¦©
øBàäולימוד àa ,äøBzäטעמי הבנת של ©¨¨¨

הקדושה, והתקרבות התורה, של ההלכות
Lnî øBà àeäåאור ביותר לו שיאיר � §©¨

א! שמאיר השמש אור כעי� שלמד, התורה
ãáìa,לרחוקי�, øð àGåמועט הנר שאור §¥¦§©

אליו, האד� התקרבות לפי רק ומאיר הוא,
רק מאיר לנר, שנמשל המצוה אור ג� �וכ

שאי� מה עשייתה. קוד� האד� כוונת לפי
שלימודו א! לאד� מאיר התורה אור כ�
עומד שעדיי� וכמי הבנה, בלא היה בתחילה

מרחוק.

áéúk ïëåמאת �המל דוד שביקש §¥§¦

יח)הקב"ה קיט, äèéaàå(תהלי� éðéò ìb'©¥©§©¦¨
¯'EúøBzî úBàìôð,עיני את נא תגלה ¦§¨¦¨¤

,�בתורת המכוסי� הדברי� את ואראה
בה מפורשי� ההלכות.כהשאינ� טעמי וה� ,

מהקב"ה ביקש למד, שכבר שלאחר והיינו
התורה את להבי� ויוכל עיניו .כושיאיר

ומקורות  ציוני�

(ë ,èé÷ íéìäú) øîàðù ,[àñøéâä úà åãîìî ÷ø
.äðçè áéúë àìå ,áéúë 'äñøâ' ,'äáàúì éùôð äñøâ'

.ãëçìLé' (â ,ë íéìäú) ÷åñôä ïåùì ô"ò åæ äöéìîÄÀÇ
.'jãòñé ïBivîe Lãwî Eøæò.äë.é"ùø ô"ò ÆÀÀÄÉÆÄÄÄÀÈÆÈ

.åë:הדרוש ïúéðùתמצית éôì ,øðì äìùîð äåöî .à
.äúåáëì ïúéð ì÷áù øð åîë ,äøéáò éãé ìò äúåáëì
.á .äúåáëì øùôà éàù ,øåàì äìùîð äøåúä ìáà
,íå÷î ìëá äúåà íé÷éìãî ïéàù øðì äìùîð äåöî
ãåîéì úáåç ìáà .ìëá äåù íúáåç ïéà úååöîä êëå

ìëá øéàîä ,øåàì äìùîð ïëìå ,ìëá äåù äøåúä
áø÷úîù ìëëù éôì ,øðì äìùîð äåöî .â .íå÷î
,øúåéá äðîî ùã÷úîå äðäð ,äøéúé äðååëá äåöîì
,äøåú ïë ïéàù äî .øúåé äðäð åéìà áåø÷äù øð åîë
éìá ãîåì äìéçúáù àåä äãåîéì øãñ ,äáøãàù
éãé ìòå ,÷åçøî ãîåòë ìùîðå ,éåàøë äðáäå äðååë
êéøöù éôì 'äåöî'ì íãå÷ 'øð' .ã .äøåàì äëåæ êë
'øåà'ì úîãå÷ 'äøåú' ìáà .äåöîì íã÷ú äðååëäù
.ãåîéìä éøçà ÷ø íãàì äàá ,äøåúä ìù øåàäù éôì



לקראת יום הילולת רבנו הקדוש 

בעל זרע שמשון זי"ע 
בליל שישי פרשת שופטים ו' אלול 

הננו להודיע כי תתקיים בירושלים 

סעודת הילולא מכובדת 
 בשילוב סיום סדר משניות 

וסיום על ספר זרע שמשון, וכן אמירת התפילה 
המיוחדת שחיבר רבנו זלה"ה יחדיו ברוב עם

כמו כן ישאו דברים במשנת בעל ההילולא, תורתו ושגב גדלותו, סיפור 
הפלאות שבכח תורתו והישועות הרבות שמתגלגלים בעולם בשבילו.

בהשתתפות 
רבנים ראשי הכוללים ומגידי השיעורים

אנו פונים לכל מי שרוצה להשתתף ולקחת חלק בהוצאות סעודה קדושה זו 

אשר בודאי גורמת שמחה ונחת לנשמתו של רבנו המחבר 
וכפי שידוע מספרים הקדושים 

שנשמת הצדיק משתתפת בסעודת ההילולא שנערכת לכבודה 

שיפנה בהקדם: בא"י  05832-80-300 או 05271-66450
ובארה"ב להרב מנחם בנימין פאשקעס 347-496-5657

כל שמות התורמים יוזכרו בתפילה מיוחדת 
במהלך הסעודה להצלחה ולברכה ולישועה

טלו חלק בסעודה קדושה זו ועשו נחת לנשמת רבנו הקדוש

עולו ואתכנשו          להילולא קדישא

סעדני ואושעה



פליאתו של מוכר הספרים
סיפר הרב מ.ח. שעובד באחד מחנויות הספרים 

המפורסמות בבורו פארק: 
לפני כשבועיים נכנס אלי יהודי לחנות וביקש לרכוש את הספר המסוגל זרע 
לכבוד  דרשה  לדורון  הספר  את  לעטוף  ממני  ביקש  ששילם  לאחר  שמשון. 
בנו של אחד מידידיו. התפלאתי מאוד מה ראה לתת  שמחת הבר מצוה של 
לבחור רך בשנים דווקא את הספר הזה, שכידוע נצרך בכמה וכמה מקומות 
להתייגע בו רבות להבין את כוונת המחבר, ובפרט שאני יודע מזה כמה שנים 
שספר זה יש בו סגולה גדולה ונפלאה להיפקד בבנים ולזכות לפרנסה בריווח 
ועוד ישועות נשגבות, שכל זה עדיין לא שייך בבחור בר מצווה שעדיין לא 
נכנס לטרדות של פרנסה ושאר עינינים, לא מנעתי את עצמי מלהראות לו את 
פליאתי הגדולה מה ראית להביא מתנה לבחור הבר מצוה ספר זה יותר מכל 
לו את המחלקה המיוחדת שלנו  תוך כדי שאני מראה  הספרים שיש בחנות. 
עבור ספרי הבר מצוה, ספרים שאני בטוח שהבחור הבר מצוה ישמח עמהם 
הרבה יותר. אולם ראיתי שהוא איתן וברור בדעתו, ואמר לי, אני, מתנה לבר 
מצווה קונה רק זרע שמשון! שאלתי אותו מדוע, מה קרה, אני יודע שזה ספר 
פעם  אף  וללומדים.  למבוגרים  יותר  מתאים  שהוא  יתכן  אולם  ומיוחד,  יפה 
אינני מתערב ללקוחות מה לקנות הוספתי בנימוס, אולם הפעם זה מאד הפליא 
מה  להתענין  מהנוהל  חרגתי  ולכן  לכך,  מיוחדת  סיבה  שיש  בטוח  ואני  אותי 

מביא אותך לקנות לנער צעיר מתנה זו.
ימתין  אני  במלואה  תהיה  שהתשובה  בכדי  אולם  במקומה.  שאלה  אכן 
בסבלנות עד שתסיים לשרת את הלקוחות שממתינים לעזרתך, ואז אספר לך 
בצד,  לי  ממתין  והוא  הלקוחות  את  לשרת  ממשיך  אני  האמיתי.  הסיפור  את 
את  לשמוע  התפניתי  הלקוחות  עם  בזריזות  מסיים  כשאני  דקות  כמה  לאחר 

סיפורו המרגש. 
יש לי בן בחור שכבר עברו כמה וכמה שנים מאז הגיע לפרק האיש מקדש, 
נפש  לעגמת  לי  גרם  הדבר  הגענו.  לא  גמר  לידי  ירדו,  הצעות  עלו  הצעות 
היה  לא  מכך.  ולמשפחתי  לי  שהיה  הצער  את  לתאר  ואין  לשער  אין  גדולה, 
לי יום ולא לילה, הדבר היחיד שהיה בראש רעיונותי, הוא מה לעשות בכדי 
פתח  אפילו  ראיתי  לא  לדאבוני  אבל  ומוצלחת.  טובה  בשעה  בני  את  לשדך 
לא  כבר  קשה,  יותר  נהיה  המצב  שעברה  שנה  שכל  כמובן  ותקוה.  אור  של 

היו הרבה הצעות, שדכנים הפסיקו להתקשר, והדבר היה כבר קשה מנשוא.
בני  עם  לשוחח  לי  יצא  ייאוש,  סף  על  הייתי  ממש  כשכבר  הימים  באחד 
בענייני הישיבה, מה מתחדש וכו', דבר שכבר כמה שנים לא עשיתי, שהרי 
אני יודע שבני אחרי שרוב בני גילו כבר התחתנו ועזבו את הישיבה, הוא כבר 

בורת שמשון סיפורי ישועהסיפורי ישועהג



לא כל כך נמצא בסוד עינייני הישיבה כשאר הבחורים הצעירים, אבל מכיוון 
שלא רצה לצערני ניסה להיזכר באיזה שהוא מעשה בכדי לגרום לי לחשוב 
הוא  ואז  המבוגר.  גילו  אף  על  וברוגע  הדעת  בישוב  בישיבה  לומד  שהוא 
שאלתי  שמשון'.  'זרע  הספר  ללימוד  בישיבה  חבורה  שמתארגנת  לי  מספר 
אותו על איזה ענין כתב המחבר את ספרו, מוסר, השקפה, חסידות?! והסביר 
לי שזה פירוש על התורה לפי סדר הפרשיות, אלא שיש דבר ייחודי בספר זה 
שבהקדמת הספר מופיע הבטחות המחבר לכל הלומדים בספרו, ומדובר על 
הבטחות מפליגות ביותר. באותו רגע הרגשתי שנדלק בליבי ניצוץ של תקוה 
של  תורתו  בלימוד  שעוסקת  הזאת  בקבוצה  להיות  חייב  אתה  לבני,  ואמרתי 
כ"כ  שאנחנו  הגדולה  לישועה  נזכה  זה  שבזכות  בטוחני  שמשון!  הזרע  בעל 
הרבה זמן מחכים אליה. איני יודע מהיכן לקחתי את תעצומות הנפש לומר את 
הדברים האלו בבטחון חזק שכזה אחרי כמה וכמה שנים שלא ידעתי מהיכן 
הדברים  את  לשמוע  לי  גרמו  משמים  שאם  הרגשתי  אולם  הישועה.  תבוא 

האלו דווקא מבני הבחור המבוגר בודאי סימן הוא שמכאן תבוא הישועה.

סיפורו,  את  היהודי  סיים  הסיפור  סוף  את  לך  לספר  צריך  שלא  מבין  אתה 
באותו שבוע התקשר אלי אחד השדכנים, וזה אחרי תקופה ארוכה שמיעטו 
בשעה  השידוך  נגמר  מכן  שלאחר  ובשבוע  אלינו,  להתקשר  השדכנים 
שראיתי  יום  מאותו  כן  ועל  עצומה,  היתה  שלי  ההתרגשות  ומוצלחת,  טובה 
נחמני  חיים  שמשון  רבי  המקובל  הצדיק  של  וגבורתו  כוחו  רב  את  בעין  עין 
עדן,  בגן  לנשמתו  לגרום  אוכל  רוח  ונחת  טובה  איזה  בדעתי  חשבתי  זלל"ה, 
להשיב  לי  יהיה  לימודם  'כי  שם  שכתב  וכפי  בהקדמת  כך  כל  שביקש  וכפי 
נפש ולעידון רוח ולזכות נשמתי', קבלתי על עצמי שבלי נדר בכל בר מצווה 
שאני משתתף אני יתן את הספר הקדוש הזה דורון דרשה לבחור הבר מצוה, 
הזה  הקדוש  בספר  הלימוד  וחשיבות  במעלת  מיוחדת  הקדשה  לו  ואכתוב 
וההשפעות הטובות שניתן לזכות ע"י הלימוד הקדוש, ובכך אזכה שיהיה לי 
חלק בריבוי לומדי הספר מקיימי רצון צדיק, ובודאי זכות ברכותיו יעמוד גם 
שכתב  וכפי  התורה  במעלות  לעלות  בלימודיו  שיצליח  המצוה  הבר  לבחור 
לשולחנכם  סביב  זיתים  כשתילי  בנים  בני  בנים  תראינה  'ועיניכם  המחבר 

חכמים ונבונים'.

כך  על  לי  שתסלח  מקוה  אני  בצחות,  דבריו  את  סיים  הזה  היקר  היהודי 
שכרי,  זה  והיה  אולם  ארוכות,  דקות  כמה  במשך  בעבודתך  לך  שהפרעתי 

שמעתה כשיתעניינו אצלך בדבר הספר 'זרע שמשון' תדע מה להשיב... 

כל מי שזכה לראות ישועה ומעוניין לפרסמו למען זיכוי הרבים
אנא ישאיר הודעה במערכת העולמית

קול זרע שמשון 02-80-80-600 שלוחה 7 
או יצור קשר בטל' 05832-80-300



רוצה להבין יותר?! 
מעונין לשמוע ווארט קולע 

בענייני הפרשה?! 
רעיון קצר ונפלא בענינים אחרים?! 

שיעור תמציתי על דרוש שלם?!

לומד 
בתורת זרע 

שמשון

ארץ ישראל
02-80-80-600

ארה"ב
716-229-4808

 לונדון
0333-300-2515

מדור חדש! 
3 דקות עם זרע שמשון

לעברית 130 * לאידיש 230 * לאנגלית  330

+בלשון הקודש * +באידיש
+באנגלית * +ב+צר+פתית

'קול זרע שמשון'

חדש! 
הופיע תהילים "זרע שמשון" 

לפרטים:
ארץ ישראל

02-80-80-500
052-71-66450

347-496-5657

חדש! 
הופיע תהילים "זרע שמשון" 

לפרטים:
ארץ ישראלארץ ישראל

הופיע


