
במשנת ה'זרע שמשון'

 בעל ה"זרע שמשון" רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זיע"א
 הבטיח ברכות וישועות מופלגות לעוסקים בתורתו וכך כתב בהקדמה לספרו:

בס"ד

"ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב לגומלי חסד של אמת 
במותב תלתא בני חיי ומזוני טבי דבזכותא תליא"

העיר בוסטון על רופאיה ומטופליה לא ראתה התמדה כזו. כהתמדתו 
המופלאה של ר' יעקב,  כך מעיד ר' פ', אחד מגדולי העסקנים שם. ר' 
יעקב, בשונה מהנורמה המקובלת לצאת מעט להתאוורר מהטיפולים 
הרפואיים, צולל עמוק עמוק לתוך דפי הגמרא המתוקה. במשך שעות 
רבות של התמדה בחשק ובשמחה, עליו נאמר: "לולי תורתך שעשועי 

אז אבדתי בעניי". 
"ארשב"ל: "כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו" שנאמר: "ובני רשף 
זיע"א  שמשון"  ה"זרע  רבינו  מסביר  ע"א(  ה',  )ברכות  עוף"  יגביהו 
בריאותו  יעלה על לב האדם שכדי לשמור על  בפרשתנו שלפעמים 
שלא  נפשו,  להשיב  כדי  ולהתענג  תורה  מדברי  מעט  להתבטל  עליו 
יבוא לידי מרה שחורה, ואע"פ שהוא מכוון לעשות זאת לשם שמים, 
ועוסק  המתעלה  על  אך  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם  לקיים:  כדי 
יסורין  בתורה  העוסק  "כל  דלעיל:  לקיש  ריש  דברי  נאמרו  בתורה 
בדלין ממנו", כדכתיב : "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
עליך", ומוסיף רבינו: "אף על פי שלפי הטבע היה קרוב שיבואו לו 

יסורין, מכל מקום זכות התורה משמרו".
לפני  הכיפורים  ביום  הולדתו,  מעת  כבר  משי.  אברך  הינו  יעקב  ר' 
במסירות  הצום  את  להשלים  התעקשה  אמו  שנה,  משלושים  למעלה 
נפש. מסירותה של אמו יולדתו היוותה עבורו אבן דרך לעמוד במסירות 
בשבת  שם  ולרעייתו  לו  התברר  כאשר  כך  שבקדושה.  דבר  כל  על 
הראשונה בבוסטון שדלת חדרם נפתחת אוטומטית באמצעות עינית 
נשארו כל השבת בתוך החדר הקטן במחלקת טיפול נמרץ, רתוקים 

למיטת בנם שרוליק בן הכמה חודשים שנולד עם מום נדיר בלב. 
 "ר יעקב נמצא שם למעלה מחודשיים במשמרות מסביב לשעון, רתוק 
להתחזק  לשבת  שיבוא  כדי  מבוסטון  טיסה  לו  סידרתי  בנו.  למיטת 
יחד עם החברים, בני קהילתו"  סיפר  ר אלישע מטובי  העסקנים 
הליקוודאים לר' אברהם, ידידו, לפני כשבועיים, בשבת פרשת וארא: 
"כחבר שלו מאוד ינעם לו האירוח  בביתך". ר' אברהם  כמובן הסכים.
"ביום שישי" מספר ר' אברהם "יצאתי מליקווד לכיוון שדה התעופה 
מבוסטון.  עתה  זה  שנחת  יעקב,  ר'  אורחי,  את  לאסוף  כדי  נוארק 
לרגל השבת המתקרבת נסעתי במהירות בכביש המהיר. לפתע- בום! 
ולאחריו האוטו נחבט בקרקע. מתברר שהצמיג התפוצץ ונקרע לגמרי. 
מאחורי נעצרה לה ניידת משטרה כדי לשמור עלי מפגיעה מרכבים 
חולפים השואטים במהירות מכל הצדדים. לאחר כמה  ניסיונות לקרוא 
לעזרה התברר כי אין לי גלגל רזרבי, ועלי להגיע למוסך. השוטר רצה 
להזמין גרר שייקח אותי והאיץ בי לפנות את הכביש במהירות עקב 
הסכנה שבדבר. לבסוף הסכים השוטר להרשות לי לדדות עם הרכב 
לתיקון  מוסך  יש  היכן  ב"וויז"  חיפשתי  הקרוב.  למוסך  הצמיג  ללא 
פנצ'רים ברדיוס הקרוב, ומצאתי אחד כזה במרחק של כארבעה מייל 
בעיר נוארק. השוטר באדיבותו המשיך ללוות אותי למוסך. דרך של 
מהגודל:  נדהמתי  למוסך  כשהגעתי  שעה.  כחצי  ארכה  דקות  כמה 
שמתעסק  רחוב  של  בגודל  ממדים  אדיר  בניין  ענק-  במוסך  מדובר 
בצמיגים של משאיות וסימטרליים. הרגשתי כמו דוד המלך לצד גליית 
מפלצת-  בתוך  צמיג  ללא  רכב  עם  תקוע  עצות,  אובד  הייתי  הענק. 
מוסך ענק שכלל אינו מתאים לטיפול ברכבי. תוך כדי ניגש אלי אדם 
עטור שיבה ואמר לי "שלום" בעברית צחה. התחלנו לשוחח והתברר 
שזהו בעה"ב בעצמו: "קוראים לי משה..." השיחה קלחה ואיתה נפתח 
מקור דמעותיו. משה סיפר כי ירד מהארץ לפני שנים רבות. העסק 
הענק והמוצלח שייך לו, וכיום מנהלים אותו ילדיו "אך אין לי כלום" 
הוא פרץ בבכי מר "ילדי התחתנו עם גויות ואין לי דבר בחיים מלבד 
כסף רב אשר אינו שווה בעיני כי נשארתי בלא כלום: בלא נחת ובלא 
משפחה..." הצעתי לו: "הנה בעוד כמה שעות פורשת השבת כנפיה. 
יכולה היא השבת שתרחם. לו לעצתי תשמע תדליק הערב נרות שבת, 
ובעת הדלקתם, בזמן ששערי שמים פתוחים, תבקש מאלוקים שיעזור 
לך שהילדים שלך ישובו אליו". משה התרגש מאוד ונזכר כי יש לו 
בבית כיפה אותה לא חבש למעלה מחמישים שנה. היום בעת הדלקת 
נרות הוא יחבוש אותה ויתפלל. משה הורה לפועליו לתקן את הפנצ'ר 

חינם אין כסף. 
כחצי  עם  העיר  נוארק.  שמי  הוארו  "וארא"  פרשת  ליל שבת  באותו 

מיליון תושבים- רובם שחורים, הוארה באור יקרות של נרות שבת, 
העסקנים ששמעו על הסיפור ראו בנרות שבת אלו, שהועלו בהשגחה, 
יותר  ואולי  עוד חוליה מדהימה ברצף של סיפורי השגחה מדהימים, 
מכך: ריבוי שמירת השבת הזה הוכיח כאלף עדים שביטולה של שבת 

"ויצא", כחודשיים קודם לכן, היה אכן לצורך קיומה: 
שבת פרשת "ויצא" תשפ"ג. השבת פורשת כנפיה על קהילת "קרלין 

סטולין". החסידים שוהים בהמוניהם  בצל הקודש, לרגל השמחה בחצר 
נרות  מנחם שליט"א מדליקים  הרב  בביתו של  זאב.  בגבעת  הקודש 
שבת, והוא יוצא לתפילת קבלת שבת באוהל שהוקם לרגל השמחה. 
בחזרתו בליל שבת לביתו הוא פוגש שם את בנו האברך שקוע בשיחת 
טלפון. ברגע הראשון הוא נדהם, אבל משהקשיב הבין הכל: "אם לא 
תהיו כאן בבוסטון עם שרוליק עד יום ראשון, אין לכם מה לבוא כלל! 

הוא לא ישרוד את זה, חלילה!" 
הסיפור החל כשלושה חודשים קודם. למשפחת ק' נולד בן, והרופאים 
אבחנו מום בלב אבל חשבו שאפשר לסדרו לכשיגדל. אך משאיבד 
הילד את הכרתו אשפזו אותו בדחיפות בבית החולים "שניידר". המצב 
בארצות  בכיר  רפואי  לעסקן  המשפחה  פנתה  בינתיים  והחמיר  הלך 
עם   אותם  קישר  ואף  בבוסטון,  לביה"ח  לפנות  המליץ  הלה  הברית, 
מנהל המחלקה שם. ההשגחה העליונה תזמנה שהרופא הוא  ישראלי 
והתחבר מאד לסיפור, כך עמד בקשר הדוק עם בית החולים שניידר, 
שם היה מאושפז התינוק שרוליק. בימים שלפני שבת הרגישה האמא 
את  עוררה  היא  בנה  חיי  על  הנלחמת  וכאם  מידרדר  בנה  שמצב 
כעסו מעט  אפילו  ממנה,  הם שחשבו אחרת  לבדוק שנית.  הרופאים 
על ההיסטריה שלה. אך תחושת האם שלה לא נתנה לה מנוח, והיא 
בבוסטון.  לרופא  העדכניות  הבדיקות  את  בדחיפות  לשלוח  ביקשה 
קצר  ההזדמנויות  חלון  כי  והבין  נחרד  התוצאות  את  שפענח  הרופא 
עד להחריד. הוא התקשר בליל שבת לטלפון שהשאירו לו כאן בארץ. 
אחד מבני המשפחה שעדיין התמהמה בבית ראה את שם הרופא על 
הצג מצלצל שוב ושוב הבין כי חובתו לענות, הרופא הסביר לו את 
הזמן הקצר שנותר להציל את שרוליק, ואת החובה להטיסו בבהילות 

לבוסטון. 
"ונגף השם את מצרים נגוף ורפא" אר"ל: "אין הקב"ה מכה את ישראל 
אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה" רבינו מסביר מדוע יש לברוא 
כפי  שלנו  הרופא  הקב"ה   הרי  המכה:  לפני  הרפואה  את  לישראל 
שנאמר בפרשתנו: "כי אני השם רופאך", ונפסקה ההלכה בשו"ע שאם 
אדם הזיק את חברו ואמר לו: "אני ארפא אותך", אין שומעין לו, אלא 
מביא רופא אומן ומרפאהו בשכר. על פי יסוד זה מובן כי אם חלילה 
יאלץ לחבול בנו הבורא, הוא לא יוכל לרפוא לנו, ולכן צריך לברוא 
את הרפואה קודם המכה, כדי שתבוא מאליה, שכן לאחר שהכה אינו 

יכול לרפא. 
"היעד שלכם" המשיך הרופא "הוא לעלות על הטיסה שיוצאת לבוסטון 
היה  בבוסטון  אצלנו  החולים  בבית  כי  לכם  דעו  אך  שבת.  במוצאי 
לאחרונה מקרה שהביאו ילד מישראל והניחו אותו בשערי בית החולים 
ללא סידור תשלום, וכך אילצו את ביה"ח לטפל בו". ממשיך ומפרט 
שיוסדר  לפני  לקבלכם  נוכל  לא  הטוב,  הרצון  למרות  "לכן,  הרופא 
בסכום  היה  מדובר  הבנק".  לחשבון  בנקאית  בהעברה  התשלום 
העסקונה  בצמרת  הכתה  הזו  הידיעה  דולר!  אלף  מאות  שמונה  של 
הקרלניאית כרעם, אך לא חסידי קרלין האמונים ומחונכים על יסודות 
של אהבת חברים ירימו ידיים. ההשגחה סובבה שמקרה זה ארע בשבת 
אחת  גג  קורת  תחת  קרלין  חסידי  של  ומניין  בנין  רוב  התאספו  בה 

לרגל השמחה. 
אברכים  שבתי-  חפ"ק  הוקם  שבת  דוחה  נפש  שפיקוח  רב  בהוראת 
גייסו את מיטב עסקני  הקהילה ועשיריה לגייס  חבושי שטריימלים 
את הסכום האסטרונומי. גיבשו תכנית לגיוס הכסף מתרומות ומקופת 
חולים. על חלק ניכר מהסכום קיבלו עסקנים טובי לב ערבויות- בעל 
ארגון  ובסיוע  בארה"ב  הקהילה  עסקני  הופעלו  במקביל  כמובן.  פה 
"כנפי חיים" השיגו שישים אלפי דולרים נוספים כדי לממן את הטסת 
התינוק, כולל  צוות רפואי ומכשור רפואי רב. בינתיים עדכנו מביה"ח 
שניידר כי הם קבלו בקשה מבוסטון לא לשחרר את התינוק לפני שהם 
מקבלים אישור מהם. את האישור ייתנו  רק לאחר ביצוע העברה על 
לבנק  הוראה  לתת  הסכים  העשירים  אחד  לחשבונם.  הנדרש  הסכום 
גם  כנפיה  פרסה  השבת  בינתיים  הסכום.  את  לשחרר  בארה"ב  שלו 
בארצות הברית. בבוקרו של יום השבת בארה"ב   נשלח לבנק אברך 
שחבש כובע מצחייה וקפוצ'ון כדי למנוע חילול השם ולזות שפתיים, 
וביצע שם  העברה לחשבון הבנק של ביה"ח בבוסטון. במוצ"ש שרוליק 
הוטס לבוסטון ועבר בהצלחה ב"ה סדרה של ניתוחים מהם הוא מחלים 
כעת, ואף אנחנו נסייע לו באמירת פרק תהילים לרפואת: ישראל ליפא 

בן פריידא רחל, לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר חולי ישראל. 
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