
מפני מה הראו ליעקב בחלום הר סיני וקרבנות
'ַוַּיֲחֹלם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים 
זה  ארצה  מוצב  הכבש,  זה  סולם  והנה  יב(  סח  )ב"ר  במדרש  יב(:  )כח  ּבֹו'  ְוֹיְרִדים 
אלו  מגיע השמימה  וראשו  לי,  אדמה תעשה  מזבח  דכתיב  הוא  הדא  המזבח, 
והנה  ליה בסיני,  רבנן פתרין  וכו'  והנה מלאכי אלוקים אלו הכהנים  הקרבנות, 
סולם זה סיני, מוצב ארצה ויתייצבו בתחתית ההר, וראשו מגיע השמימה וההר 
ליעקב  אלו  דברים  להראות  ענין  מה  להבין  ויש  השמים.  לב  עד  באש  בוער 

בחלומו דוקא עתה בזמן זה ובמקום זה.
וי"ל דהנה אמרו במדרש )ב"ר עה ח( בפסוק )כח א( 'ויקרא יצחק אל יעקב ויברך 
אותו', שברכו בברכת הגלות. וקשה וכי הגלות ברכה היא. ובודאי הכוונה היות 

בין  ברית  מראה  שבעת  כא(  מד  )ב"ר  במדרש  דאיתא 
הבתרים הראה לו הקב"ה לאברהם גיהנם ושעבוד מלכיות 
ומתן תורה וקרבנות, ואמר לו הקב"ה כל זמן שבניך יהיו 
עסוקים בשתים יהיו ניצולים משתים. והיינו שכשיעסקו 
מלכיות.  ושיעבוד  מגהנום  ניצולים  יהיו  וקרבנות  בתורה 
ואח"כ הוסיף הקב"ה ושאל אותו במה אתה רוצה שירדו 
בניך בגיהנם או במלכיות, ובירר לו אברהם את המלכיות. 
ברכת  ליעקב  יצחק  לו  שאמר  שפיר  מתיישב  ולפי"ז 

הגלות, היות והגלות זה ההצלה מגיהנם.
ברכה  על  בלבו  מהרהר  היה  הדרך  כל  שיעקב  ובודאי 
כך  על  מצטער  והיה  אביו,   שברכו  הגלות[  ]ברכת  זו 
הקב"ה  בשרו  לכך  הגלות,  עול  לסבול  ישראל  שצריכים 
יהיו  בהם  יעסקו  אם  אשר  דברים  שתי  בחלום  והראהו 
ניצולים על ידיהם מן הגלות, והיינו מתן תורה וקרבנות, 
מגיהנם.  וגם  גם מהגלות  ינצלו  בהם  יהיו עסוקים  שאם 
והיינו עפ"י מה שאמרו בגמרא )ברכות נו.( שמראים לאדם 
בחלומו, ממה שהרהר בלבו ביום, ומשום כן היות ויעקב 
הרהר בדרכו לחרן בענין הגלות, הראו לו בחלומו מענין 

זה. 
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

יעקב ביקש שיתן לו השי"ת לחם ובגדים 
רק כפי צורכו

'ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך 
ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש' )כח כ(: דקדקו המפרשים מה צורך היה ליעקב 
לומר לחם לאכול ובגד ללבוש, הלא פשיטא שהלחם עשוי בשביל לאכול, והבגד 

עשוי בשביל ללבוש.
ויש לפרש בדרך הפשט, שכוונת יעקב היתה שלא יתן לו השי"ת בשפע הרבה, 
חלילה  טובה  שמרוב  ויבעט,  ישורון  וישמן  שנאמר  מה  לכלל  יבוא  שלא  כדי 
יכולים לבוא לידי חטא, ולכך ביקש שיתן השי"ת רק כדי צורכו, לחם כפי מה 

שצריך בשביל לאכול, ובגד כפי מה שצריך בשביל ללבוש.
שיוכל  מקודש,  עזרו  לשאול  היתה  יעקב  שכוונת  רמז,  בדרך  לפרש  יש  ועוד 
להיות תמיד דבוק בקונו, וכפי שביקש והיה ה' לי לאלקים, וכמו שפירש רש"י 
ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  ביקש  כך  ועל  סוף.  ועד  עליו מתחילה  שיחול שמו 
ללבוש, נתכוון לדמות בקשת המלבושים לבקשת הלחם, דכמו שהלחם צריך 

ועתה  נאכל,  כבר  כי מה שאכל אתמול  לחם חדש,  יום  בכל  לו  שיהיה  האדם 
יום בגד חדש,  צריך לחם אחר, כך גם בגד ללבוש גם כן צריך שיהיה לו בכל 
ולבושי הנפש, שכל  כוונתו לבגדים  והיה  לו אתמול,  בבגד שהיה  יסתפק  ולא 
התיקונים שאדם מתקן בכל יום, הם הלבושים שבהם תתלבש הנשמה, להתענג 
בעונג הצפון לצדיקים וכמבואר בזוהר )ח"א רכד.(, ועל כך ביקש יעקב שיזכה בכל 

יום להוסיף לבושים חדשים לנשמתו.

)'זרע שמשון' פרשת אחרי, עניני תשובה אות א(  

בזה  להורות  ושליש  עולם  בחלומו  ליעקב  הראה  הקב"ה 
שהוא הבכור

'ַוַּיֲחֹלם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים 
ְוֹיְרִדים ּבֹו' )כח יב(: במדרש )ב"ר סח יב( ר' ברכיה אמר עולם ושליש עולם הראה 
לו. וקשה מאי נפקא מינה במה שהראה לו עולם ושליש עולם, ומה רמז נתכוונו 

לרמוז ליעקב בכך. 
ויש לפרש דהנה עתה היה עשו בכעס עליו ובקש להורגו 
אותו,  לברך  יצחק  שרצה  הברכות  את  שנטל  כך  על 
ויעקב ברח  ועל כך שנטל ממנו את הבכורה במרמה, 
מחמת פחדו מעשו, ומסתמא היה יעקב מהרהר בלבו 
גם על הבכורה שלקח ממנו אם אכן תתקיים בידו אם 
לאו. ובחלום מראים לאדם מהרהורי לבו וכמו שאמרו 
דהנה  ושליש,  עולם  לו  הראו  ולכך  נו.(,  )ברכות  בגמרא 
העולמות הם שנים, וכשנחל כל עולם לשלושה נמצא 
שנים,  פי  נוטל  והבכור  שלישים,  הכל ששה  בין  שהם 
נמצא שראוי לבכור לקבל לחלקו ארבעה שלישים מכל 
העולמות והיינו עולם ושליש.  וזה מה שאמרו במדרש 
עולם ושליש עולם הראה לו, שהראה לו הקב"ה בחלומו 
כן כדי לרמוז לו שהוא יקבל ב' חלקים, והיינו שתתקיים 

בידו הבכורה ולא ביד עשו. 

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ד(

כשישוב לארץ ישראל יהיה ה' לו לאלקים
)כח  ֵלאֹלִקים'  ִלי  ה'  ְוָהָיה  ָאִבי  ֵּבית  ֶאל  ְבָׁשלֹום  'ְוַׁשְבִּתי 
לי  ה'  'והיה  לומר  להוסיף  הוצרך  מה  לדקדק  יש  כא(: 

לאלוקים', אחר שכבר נאמר לו שיהיה ה' עמו בכל עת 
לכתו לחרן, וכמו שאמר לו השי"ת )פסוק טו( והנה אנכי 
עמך וגו', וכן הוא עצמו ביקש ואמר )פסוק כ( אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך 
הזה אשר אנכי הולך וגו', ומה הוצרך לבקש עוד ושבתי בשלום וגו' והיה ה' לי 

לאלוקים.
וי"ל עפ"י מה דאיתא בגמרא )כתובות קי:( כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין 
לו אלקים. ולפי"ז יש לפרש שבתחילה ביקש יעקב על השמירה כשהולך בחוץ 
לארץ, והבטיח לו הקב"ה על כך, אולם אף שה' שומרו, עדיין בכל עת שיהיה בחוץ 
לארץ הרי זה נחשב כמי שאין לו אלקים, ועל כך סיים יעקב ואמר שכשישוב 
לאביו בארץ ישראל אזי מעתה יהיה לו ה' לאלקים, כי הדר בארץ ישראל דומה 
כמי שיש לו אלקים, מה שאין כן כל עת שאני יהיה בחוץ  לארץ הרי זה נחשב 
כמו שאין לי אלקים. ]מה שאמר יעקב 'והיה ה' לי לאלקים', נתכוון דוקא על עת 

שישוב לארץ ישראל, ולא על עת שיהיה בחרן[ 

)'זרע שמשון' פרשת ואתחנן אות א( 

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
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אמרות שמשון

'קול זרע שמשון' 
שיעורים * פנינים * סיפורי ישועה

 לשוה"ק ~ אידיש ~ אנגלית ~ 
ספרדית ~ צרפתית

הצטרפו לרבבות לומדים - שמעו ותחי נפשכם

א"י 02-80-80-600

ארה"ב 929-254-0772

שיחות מיוחדות 
במעלת המחבר וסגולת הספר

א"י 02-80-80-600

ארה"ב 929-254-0772
הלימוד שמשפיע ישועות
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קול ששון וקול שמחה
שגר קדם האי גברא רבה יקירא 

בעל כשרון נפלא שפתותיו נוטפות מור 
איש חי רב פעלים ידיו רב לו בזיכוי הרבים 

בהפצת תורת זרע שמשון 

ה"ה ידידינו הרה"ג 

ר' יצחק מרדכי פרייא 
שליט"א

לרגל השמחה 
השרויה במשפחתו

יעזור השי"ת שמשמחה זו יושפע שפע רב 
'ועיניכם תראנה בנים בני בנים חכמים ונבונים 

בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד'

מספר הרב דב רוזנבלום ממונסי: 
הי"ו  זלצר  נחמן  הרב  של  המיוחד  מאמרו  כשהתפרסם  שנים  כשבע  לפני 
שמשון,  זרע  בספר  הלימוד  ומעלת  סגולת  בענין  אנגלית  המודיע  בעיתון 
פניתי לאחד מידידי שעברו שש שנים מנישואיו ולא זכה להיפקד בזרע של 
קיימא, ושלחתי לו תצלום מהדברים המרגשים והעדות הפלאית שכתב הרב 
זלצר, והצעתי לו ללמוד בספר זרע שמשון. והייתי סמוך ובטוח בכוחו של 

אותו זקן שלא ישובו דבריו ריקם. 
באותם ימים כמעט ולא היה ניתן להשיג את הספר, ידידי הנ"ל עבר מחנות 
טמיר  שהיה  הזה  הספר  את  שהכיר  מי  היה  לא  וכמעט  מצא,  ולא  לחנות 
ונעלם, עד שנודע לו שניתן לקנות את הספר אצל הרה"צ ר' נפתלי אלימלך 
וואהגשהאל שליט"א רב דביהמ"ד אור לשמים - אפטא, שגם כן זכה לישועה 
גדולה בזכות הזרע שמשון, ומתמסר בכל כוחו להוצאת והפצת הספר, ומיד 
קנה ממנו את הספר והתחיל ללמוד בקביעות בחידושיו  של הזרע שמשון.

לאחר שנה התקשר אלי ידידי הנ"ל לבשרנו על הולדת בנו, תוך שהיה מלא 
שבח והודאה עבור העצה הנפלאה שנתתי לו.

נזכרתי במעשה זה בימים אלו שכבר נתפרסם ספר זרע שמשון בשער בת 
רבים בכל העולם כולו, סיפורי ישועה רבים נשמעים מכל צד ופינה, כשראיתי 
'זרע שמשון – אנגלית' שיצא לאור בימים אלו ע"י הרב  את הספר הנפלא 
הנרגשת  בקשתו  קיום  למען  בפעלו  נדבך  תוספת  יש  שבכך  זלצר,  נחמן 
והרב  ידידיו הרב מנחם בנימין פאשקעס  יחד עם  של הזרע שמשון, אשר 
ישראל זילברברג, עשו עבודה מיוחדת לכתוב פנינים יקרים ונפלאים מתורת 
זרע שמשון מתורגמים בשפה ברורה ונעימה לאנגלית, בכדי לזכות אלפים 
מישראל שמתקשים בקריאה ולימוד בלשון הקודש שיזכו אף הם להתבשם 
מסגולת אור תורת זרע שמשון, אמרתי עתה העת והזמן שראוי לספר זכותו 
ברבים, על שזכה להיות שליח נאמן לפעול ישועה. ובטוחני שסיפור זה הינו 
רק אחד מני אלף, ממה שזכה שיתגלגל על ידו עם פרסום הספר הקדוש 
והמסוגל זרע שמשון. יהי ה' עמם בפעולתם לזכות את ישראל בשפע ברכות 

וישועות, וישלם להם שכרם משלם למלאות כל משאלות לבם לטובה.

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

ביקושים גדולים להרחבת מעגל ההפצה העולמית
 הסיוע שלך יעזור! בתרומה קבועה או חד פעמית 

 הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 
ותראו ישועות ונפלאות!
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 הודאת לאה היתה על 
התוספת הבאה לה בתורת חסד

אמנם כשראתה שהקב"ה נתן לה בן 
יותר על חלקה המגיע לה, שזהו דבר 
הפעם  אמרה  אז  החסד,  מצד  הבא 
אודה את ה', הפעם דוקא. אמנם אף 
האבות כשהקדוש ברוך הוא הבטיחם 
לט  )ב"ר  ז"ל  שאמרו  כמו  מזבח,  בנו 
ארץ  בשורת  על  מזבח  שם  ויבן  טו) 
ישראל, וכן יצחק וכו', ולא נתנו תודה 
ההבטחה,  לידם  הגיעה  לא  עדיין  כי 
לו  שהיה  חיוב  הוא  כבר  וכשהגיעה, 
לקב"ה עמהן. והיינו נמי שלאה עצמה 
לא נתנה עוד תודה על לידת יששכר 

וזבולון, לפי שבאו מחמת הדודאים. 
)פרשת ויצא אות יד(

 מדוע לא הודו השבטים 
כשמצאו מציאה כסף באמתחתם

שאדרבא  כהוגן  שלא  עשו  ולכאורה 
להודות להקב"ה על שנתן  היה להם 
תנן  דהא  באמתחותם,  מטמון  להם 
)ברכות פרק ט משנה ג( מברך על הטובה 

כגון  הרע"ב,  ופירש  וכו',  הרעה  מעין 

היא  דרעה  ואע"ג  מציאה,  דאשכח 
ומברך  היא  טובה  מיהא  השתא  וכו' 
לומר  וצריך  עכ"ל.  והמטיב  הטוב 
שכוונתם היתה לחלק ולומר, בשלמא 
התם זה שמצא מציאה באותה שעה 
לחוש  ודאית, אלא שיש  היא מציאה 
הוא  שזה  המלך,  בה  ישמע  שאח"כ 
בעולם,  אינו  עתה  שלעת  חדש  דבר 
על  לה'  להודות  חייב  הכי  ומשום 
כאן  אבל  שמצא,  המציאה  אותה 
מציאה  אינה  המציאה  שלהם  בנידון 
ודאית, שאם האמת שהניחו שם אותו 
הכסף להתגולל עליהם אינה מציאה 
להם,  היא  אבידה  אדרבא  אלא  כלל, 
באותה  בלבם  שנפל  הספק  ומחמת 

מציאה יצא לבם ויחרדו. 
)פרשת מקץ אות יד(

 כשמודה לה' 
יהיה לו החסד לעולם

לחוש  יש  נגלה  שבנס  פי  על  ואף 
עם  כ:(,  )תענית  מזכויותיו  לו  שמנכין 
שאף  מחסי,  אלקים  בה'  שתי  זה  כל 
על פי שיש הדין מחמת היסח הדעת, 

יש הרחמים לעזרני כדי שאוכל לספר 
כל מלאכותיך, דהיינו הניסים שאתה 
נס  לו  שנעשה  מי  שכל  עמי,  עושה 
ואומר שירה מוחלין לו על כל עונותיו 
)מדרש שוחר טוב תהלים י"ח(, וגדול זכות 

ינכו לו כלום, כדכתיב  ההודאה שלא 
)תהלים קז א( הודו לה' כי טוב, כשיודו 

יתרבה  להם,  שעושה  הטוב  על  לה' 
זכותם ויתקיים לעולם חסדו בהם ולא 

ינכו להם כלום. 
)פרשת יתרו אות יז(

 הודאה על הנס הראשון 
פועלת לשרשרת הניסים

ה(  סעיף  ריח  סימן  )או"ח  בשו"ע  כתב 
בהרבה  הרבה  נסים  לו  שנעשו  מי 
מקומות, בהגיע אל אחד מהמקומות 
כל  להזכיר  צריך  נס,  לו שם  שנעשה 
כולם  ויכלול  עמו,  המקומות  שאר 
שצריך  והטעם  עכ"ל.  אחת  בברכה 
להזכיר כל הנסים בראיית אחת מהם, 
השני  וכן  השני  גרם  שהראשון  לפי 
היה  לא  שאם  כולם,  וכן  השלישי 
והיה  הראשון  בנס  להקב"ה  מודה 
השני,  לו  נעשה  היה  לא  טובה  כפוי 
ונמצא שהראשון גרם השני, שבשביל 
שקיבל הראשון בא לו חיוב ההודאה 
אם  ולכן  השני,  גרם  ההודאה  וזכות 
הראשון  להזכיר  צריך  השני  יראה 

ובראותו  הגורם,  היה  הוא  שהרי 
להראות  השני  להזכיר  צריך  הראשון 

כחו שהביא עמו גם השני. 
)פרשת בשלח אות כד(

הודו לה' וכך יתמיד הטוב לעולם
וזהו פשט הכתוב הודו לה' כי טוב כי 
לעולם חסדו )תהלים קו א( הודו לה' כי 
בזה  כי  הטוב,  לכם  שנותן  בעת  טוב, 

יתמיד לכם לעולם הטוב והחסד. 
)פרשת בשלח אות כד(

הודאה על ניסים גורמת לעוד ניסים
ולפי שעדיין היה סלקא דעתך לומר, 
שאין ראוי לנו להרבות כל כך לספר 
ביציאת מצרים, שהרי עיקר הנס של 
יציאת מצרים היה מפני שיצאנו קודם 
לנו,  שלימה  טובה  אינה  וזו  זמננו, 
בגלויות  לרדת  הוצרכנו  זה  שמחמת 
וכל  המגיד  סיים  הכי  משום  אחרות, 
הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
דלתתא  דבאיתערותא  משובח,  זה 
איתער איתערותא דלעילא, ואם נזכור 
הקב"ה  עמנו  עשה  שכבר  הניסים 
אחרים,  ניסים  עמנו  שיעשה  יגרום 
כדכתיב )תהלים קיח א( הודו לה' כי טוב 

כי לעולם חסדו.
)הגדה של פסח אות ג(

הודעה חשובה ומשמחת
השיעור הקבוע 

בספר זרע שמשון  
שנמסר ע"י הרה"ג 

ר' אברהם מרדכי זילברברג 
שליט"א 

בבית הכנסת 'הר צבי' 
רחוב צפניה פינת מלאכי – ירושלים 
)בקומת העזרת נשים הכניסה מצד הגשר(

מתקיים כרגיל 
בכל ליל שישי 

ב-8:00 בערב )אף בתקופת החורף(
� כיבוד קל במקום �

שמעו ותחי נפשכם

עניני הודאה
הפעם אודה את ה' •פניני שמשון


