
ע"י יעקב נברא יסודות העולם
ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאֹׁשָתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  'ַוִּיְפַּגע   
ַּבָּמקֹום ַההּוא' )כח יא(: במדרש )ילקוט שמעוני רמז קיז( ויפגע במקום, ביקש לעבור ונעשה 
העולם ככותל לפניו. היינו שהעולם נעשה מחיצה לפניו לא נתן ליעקב להמשיך בדרכו. וקשה 
מה היה איכפת לעולם אם יעבור יעקב או לא עד שהוצרך לעכב בעדו וליעשות כותל ומחיצה 

לפניו.

וי"ל עפ"י מה דאיתא בפרקי דר"א )פרק לה( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, מה עשה 
כאדם  לארץ  סניף  אותה  ועשה  תהומות  עמקי  עד  האבן  את  וטבע  ימינו  רגל  נטה  הקב"ה, 
שעושה סניף לכיפה, לפיכך נקראת אבן שתיה שמשם הוא טבור הארץ ומשם נמתחת כל 
הארץ, ועליה היכל ה' עומד שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכו' 
עיי"ש. ומדברי פרקי דר"א אלו משמע שעד עתה עדיין לא נבראו יסודות העולם, ורק עתה 
בזכות מעשיו של יעקב שעשה עם האבנים ברא הקב"ה את יסודות העולם. ולפי"ז י"ל דלכך 
כל העולם נעשה מחיצה וכותל לפני יעקב, בכדי שיתעכב כאן ולא יעבור, ועל ידי זה יתחזקו 
ויעשה  כאן  יתעכב  לא  שאם  לו  לרמוז  ומחיצה  כותל  כמין  העולם  נעשה  ובדוקא  יסודותיו. 
היסודות, העולם יהיה בטל ולא יהיה עוד דרך לעבור לפי שלא יהיה עולם. ]וראה עוד בהמשך 
דברי רבינו שהרחיב הדברים לבאר מפני מה דוקא עתה הקפיד העולם שיבראו את יסודותיו.[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א( 

כשיהיה חושך לעשו יתגלה אורו של יעקב
ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאֹׁשָתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  'ַוִּיְפַּגע 
ַּבָּמקֹום ַההּוא' )כח יא(: במדרש )ילקוט שמעוני רמז קיז( רבנן אמרי כי בא השמש, כיבה 
השמש, מלמד שהשקיע הקב"ה החמה שלא בעונתה כדי לדבר עם יעקב אבינו בצנעה, משל 
לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, אמר המלך כבו הפנסים שאני רוצה לדבר עם אוהבי 

בצנעה, כך השקיע הקב"ה את החמה.

נראה לבאר עומק הענין עפ"י מה דאיתא במדרש )ב"ר ו ג( בפסוק )א טז( את המאור הקטן 
לממשלת הלילה, רב נחמן אמר, כל זמן שאורו של גדול קיים אין אורו של קטן מתפרסם, שקע 
אורו של גדול מתפרסם אורו של קטן, כך כל זמן שאורו של עשו קיים אין אורו של יעקב 
מתפרסם, שקע אורו של עשו מתפרסם אורו של יעקב. ולזה נתכוון השי"ת לרמז ליעקב שבא 
לדבר עמו בחושך ובצנעה, כי עתה בא הקב"ה לגלות ליעקב כל הגלויות העתידות לבוא על 
ישראל וכל הניסים שיעשה להם, ורצה להודיע לו שלבסוף עתיד שליטת עשו להתמעט ולהיות 
חושך, ואז מתוך החושך שלהם יתגלה כבודו של יעקב, ורמז זאת במה שדיבר עמו בצנעה 

ובחושך, שכשיהיה חושך לעשו אזי יתגלה כבודו.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות א(

יעקב ראה שבית המקדש יחרב ולא יתקיים לעולם
'ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' )כח 
יז(: יש להקשות מדוע אמר בלשון שלילה, 'אין זה', ויותר היה ראוי לו לומר מה נורא המקום 
הזה שהוא בית אלוקים. ועוד יש לדקדק מפני מה נקט שבח על המקום דוקא לומר שהוא נורא. 

ועוד מה נתכוון באומרו 'מה נורא' דמשמע נורא ביותר.

וי"ל בהקדים מה שמצינו בבית יוסף )או"ח סימן תקנ"ה( בשם הגהות מרדכי שכתב: יש בני 
אדם שמשימין אבן תחת ראשם ליל ט' באב, ורמז לדבר ויקח מאבני המקום, ובית המקדש 

ראה דכתיב מה נורא המקום הזה וחורבן ראה. ויש להקשות היכן מרומז בפסוק זה שיעקב 
ראה את בית המקדש בחורבנו.

מה נורא המקום הזה, היינו הבית המקדש שראה הוא נורא,  ונראה שכך פירש את הפסוק 
ואחר שראה את הבית המקדש המשיך לומר אין זה, ולא אמר זה בית אלוקים, משום שנתכוון 
לרמוז שהבית הזה לא יתקיים לעולם, אין זה, כלומר שזה עתיד להיות אין וליחרב, אולם מהו 
הבית המקדש שיתקיים לעולם, כי אם בית אלוקים, היינו שרק הבית המקדש שיבנה על ידי 
הקב"ה מעצמו יתקיים. ]וכמ"ש רש"י סוכה מא. )ד"ה אי נמי( שמקדש העתיד שאנו מצפין, 
בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים שנאמר )שמות טו( מקדש ה' כוננו ידיך.[ אמנם המשיך 
מכוונים  כולם  שתמיד  השמים  שער  הוא  לעולם  זה  שמקום  השמים  שער  וזה  וסיים  יעקב 

בתפילתם דרך בית קדשי הקדשים.

השבחים  את  לומר  רצו  לא  החורבן  לאחר  ודניאל  שירמיה  סט:(  )יומא  בגמרא  מצינו  והנה 
נכרים  נוראותיו,  איה  בהיכלו  מקרקרין  נכרים  ושאלו  ונורא,  גבור  בתפילה,  שאומרים 
משתעבדים בבניו איה גבורותיו עד שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה ואמרו 
הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקב"ה האיך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. 
ומידת נורא היינו מידתו של יעקב כנודע, ]בסוד העמידה שאומרים הקל הגדול הגבור והנורא 
בזמן  היינו דאף  זה,  אין  נורא המקום הזה  מה  ולכן אמר  ויעקב[,  יצחק  אחר אלקי אברהם 
ש'אין זה' כלומר כשיהיה הביהמ"ק חרב, אזי יהיה יותר נורא כמו שאמרו אנשי כנסת הגדולה 

שאדרבה הן הן נוראותיו.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ו(

  

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 147זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ויצא  תשע"ז

אמרות שמשון

טעם נפלא למה שמצינו שבדורות האחרונים 
מוסיפים הרבה חומרות ואיסורים

הוא  תמיד  ורצונם  החיצונים  שכח  המקובלים  'כתבו 

הלכה  גוברים  שהחיצונים  עת  כל  לכן  בהיתר,  להוסיף 

האחרונים  שדורות  הטעם  וזהו  עכ"ל.  האוסרין  כדברי 

ואף  מהראשונים,  יותר  חומרות  בהרבה  מחמירים  הם 

חכמים  שגזרו  מצינו  יד:(  )שבת  דבר  י"ח  של  בגזירות 

ובדור אחר קבלו מינייהו,  ולא קיבלו מינהו  הראשונים 

לפי שבדור הראשון לא היה כל כך צורך לאותה החומרא 

הרבים  שבעוונתינו  אחר  ובדור  קבלום,  לא  הכי  משום 

בכל דור מתגברת הקליפה אז הכירו שהיה צורך לאותה 

החומרא וקבלוה. ואם כן כל זמן שהאדם יושב בשלוה, 

לו להוסיף בחומרות  ואין  עליו  אין מקטרגין  החיצונים 

כדי לעוררם, אמנם בעת צרה שהחיצונים שולטים עליו 

אז מותר לו להרבות באיסורין, ומצוה נמי איכא'. 

)אות ז, וראה עוד מה שהרחיב רבינו ביסוד זה בספרו 

תולדות שמשון פ"ג מ"א ובסוף פרק ו(



במדרש )ב"ר סט ג( והנה ה' נצב עליו, א"ר אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה והיו זבובין 

שוכנים עליו, וכיון שבאה מניקתו שחה עליו מניקתו וברחו מעליו, כך מתחילה והנה מלאכי אלקים 

עולים ויורדים בו, כיון שנגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו עכ"ל. ונראה הפירוש עפ"י מה שאמרו בגמרא 

)חולין צא:( תנא עולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של מטה בעו לסכוניה 

עליו.  נצב  ה'  והנה  מיד 

לסכנו  שבקשו  ומשום 

לזבובים שצריך  נמשלו 

לסלקם.

אולם צריך להבין עומק 

המלאכים  שרצו  הענין 

את  כשראו  להזיקו 

על כסא  דיוקנו חקוקה 

דברי  על  וגם  הכבוד. 

להתבונן  יש  המדרש 

והנמשל,  המשל  מהו 

דווקא  נקט  ומדוע 

אפשר  הרי  מינקתו 

אדם  לסתם  להמשיל 

הזבובים  את  שמפריח 

מעל גבי העריסה.

עומק  לבאר  ונראה 

הענין עפ"י מה שהעלה 

דרכים  הפרשת 

שלא  התוס'  דלשיטת 

יצאו ישראל מדין בן נח 

עד מתן תורה, לא עשה 

במה  כראוי  אברהם 

לכבשן  נפשו  שמסר 

הוא  שהרי  בזכותו  היה  לא  השי"ת  שהצילו  והטעם  ה',  קידוש  על  מצווה  אינו  נח  בן  שהרי  האש, 

לא עשה כדין, אלא כל סיבת הצלתו היה משום שראה השי"ת את יעקב שעתיד לצאת ממנו. אלא 

דלפי"ז קשה א"כ האיך נשא יעקב ב' אחיות, הלא לא יועיל מה שיגיירן וגר שנתגייר כקטן שנולד 

)וכמו דאמרינן להשיטות שסוברים שיצא לגמרי מדין דבני נח בין להקל ובין להחמיר(, שהרי מעיקר 

הדין הם עדיין כבני נח ולא שייך בהם כלל ענין גירות, ובודאי ראוי שיעקב יחמיר על עצמו כישראל 

שלא לישא ב' אחיות. ועל כרחינו לומר שנשאן על פי הדיבור שהיה לו ציווי מיוחד על כך, אכן דבר 

זה נסתר מכולם ואין יודע זאת רק הקב"ה בעצמו שציוה לו כן. עד כאן תוכן דברי הפרשת דרכים.

ובזה יתבאר הכל במתיקות, שעתה הלך יעקב לבית לבן לישא את ב' בנותיו על פי ציווי מיוחד מאת 

ליעקב.  בין הקב"ה  זה שהיה מיוחד  ציווי  ידעו מענין  ואף המלאכים לא  דיני התורה,  ה' שלא ע"פ 

וכשראו דמות דיוקנו חקוקה על כסא הכבוד, התבוננו בעצמם להבין מדוע אין דמות אברהם שהיה 

ראש לגרים חקוקה על כסא הכבוד, והבינו בעצמם דבודאי הטעם משום שאברהם עשה שלא כדין 

למסור את עצמו על קידוש ה' ולכך אינו ראוי לכך, והיינו כי לא יצאו לגמרי מדין בני נח עד מתן תורה 

וכמ"ש התוס' וכמו שנתבאר, וכל הצלתו היה רק בזכות יעקב, משום כן דוקא צורתו של יעקב חקוקה 

שם, ולכך עתה כשראו שיעקב הולך לישא ב' אחיות ולא יועיל כלל מה שיגיירן שהרי עדיין לא שייך 

להתגייר ולצאת מדין בני נח, בקשו לסכנו ולהורגו שהרי עושה שלא כדין. ולכך מיד והנה ה' נצב עליו, 

לרמוז שהוא ציווה לו לעשות כן.

וזה מה שהמשיל את השכינה שבאה ליעקב למינקת שבאה להגן על התינוק, דכמו שהתינוק אינו 

עושה כלום בלי ידיעת מניקתו, כך יעקב לא היה עושה כלום שלא מדעת השכינה, ולהעיד על כך 

נצב ה' עליו כשראה שרוצים המלכים לסכנו ולעונשו ולמנוע ממנו לקיים את ציווי השי"ת שישא את 

שניהן.

גבורת שמשון סיפורי ישועהבינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
נמצא שיעקב כוונתו בדרך זה היתה ללכת ליקח לו שתי אחיות, 
והמלאכים לא היו יודעים שהקב"ה כך צוה, מפני שהתירוץ הזה 
הוא נעלם, והיו עולים למעלה ורואים דמות דיוקנו ויורדים למטה 
דיוקנו של יעקב  ונתקשה להם למה דמות  דיוקנו,  ורואים דמות 
חקוקה למעלה ולא דמות דיוקנו של אברהם שהיה ראשון לגרים 
וגדול זכותו, אלא ודאי צריך לומר שאברהם שלא כדין עשה למסור 
עצמו על קידוש השם, ולא ניצול אלא בזכותו של יעקב, ומשום הכי 
דמות דיוקנו של יעקב דוקא חקוקה בכסא הכבוד, לפי שלא יצאו 
עדיין מכלל בני נח לגמרי, ומעתה קשה על יעקב איך היה הולך 
ליקח שתי אחיות שעתידה תורה לאסרן עליו, ולהחמיר מיהא כבר 
יצא מכלל בני נח, דבשלמא בלא זה הייתי אומר שיצאו בכלל בני 
נח לגמרי וקודם שישא אותן תתגיירנה, אך עתה שדיוקנו חקוקה 
למעלה קשה איך נשא שתי אחיות, משום הכי בעו לסכוניה. וכיון 
שבא מניקתו ושחה עליו מיד ברחו הזבובים, ונקט דוקא מניקתו 
לפי שהיא יודעת מקום המכה שיש לו לאותו בן מלך ומשתדלת 
להגן עליו יותר באותו הצד. והטעם שמשל השכינה למניקת הוא 
לא  יעקב  כך  מניקתו  ידיעת  בלי  כלום  עושה  אינו  שהבן  שכשם 
לומר  עליו  נצב  ה'  והנה  השכינה,  מדעת  שלא  כלום  עושה  היה 

שהוא צוה לו כך.

)זרע שמשון אות ה(

הודעה חשובה
לרבים השואלים הננו להודיע כי ניתן לשמוע את 

השיעורים במערכת קול הלשון כבר מתחילת השבוע. 

השיעורים נמסרים בשפה ברורה ונעימה בשלושה שפות. 
)אידיש, לשון הקודש, אנגלית(. 

א"י – 0732-951-727  ~  ארה"ב – 718-506-0105 

שמעו ותחי נפשכם

הוצאת הגליון והפצתו

לרפואת האדמו"ר מקלאוב

רבי משה בן רייזל שליט"א

ולרפואת המקובל הצדיק

רבי ניסים מויאל שליט"א

זכות הפצת תורת רבנו יעמוד להם לרפואה שלימה 
ואריכות ימים ושנים טובות

 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל

ארה"ב - הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  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.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

מספר הרב משה מנדלוביץ שליט"א: לפני שנה אמר לי ידידי הרב י.ש. כי בפרשת 

תולדות למד בספר זרע שמשון )אות יב( שכתב שם 'יש לקחת מוסר השכל שכל 

אדם יש לו להכיר בכל מעשיו נפלאות מעשי ה', כי אין בכח האדם לעשות כלום אם 

לא בחסד ה' וכו' וכן בכל ריוח שיעשה אל יאמר כי זה בא לו בהשתדלותו העצום, 

אלא חסד ה', אם יעלה לגדולה אל יאמר כי חכמתו גרמה לו, רק חסד ה' וזהו כי 

הקרה ה' אלוקיך וכו'' עיי"ש בטוב טעם ודעת יסוד גדול בענין האמונה בכל ענין 

וענין. וידידי הנ"ל אשר התעורר ונתלהב מאד מרעיון זה, התקשר להרה"צ המגיד 

המפורסם ר' אלימלך בידרמן שליט"א אשר מפיץ רעיוני אמונה בכל העולם כולו, 

ורבים הם הצמאים לשמוע את שיעוריו, וכן הקונטרס 'באר החיים' שמוציא מדי 

הרעיון  את  לו  ואמר  ולרבבות,  לאלפים  תבל  קצוות  בכל  מתפרסם  בשבתו  שבת 

היקר הזה שמופיע בספר 'זרע שמשון', והרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א נתלהב 

נתפרסם  וכן  תולדות  בפרשת  שמסר  בשיעורים  זאת  והזכיר  בזה,  מאד  ושמח 

בקונטרס הנפלא באר החיים בשנת תשע"ו.

ובזמנו כשסיפר לי ידידי על כך סמוך ונראה לאותו מעשה אמרתי לו: בודאי שיש 

לך זכות גדול שגרמת שבשבוע זה ילמדו אלפים ורבבות מדברי תורתו של בעל 

לעיניים  הנראה  לברכה  ותזכה  הוא,  זוטרתא  מילתא  לאו  ובודאי  שמשון'  ה'זרע 

בזכות זה.

והנה שמחתי שמחה גדולה כשהשבוע שנה לאחר שעשה פעולה חשובה זו התקשר 

אלי הרב י.ש. ובישר לי כי אכן נתקיימה בו ברכתו הגדולה של ה'זרע שמשון' ובדיוק 

בשבוע זה פרשת תולדות שנה לאחר מעשה זיכוי הרבים הגדול הזה נולד לו בת, 

תוך שהוא  זה,  בענין  נגלים  חסדים  כמה  לראות  שזכה  במה  אותי  לשתף  והוסיף 

שמשון'  ה'זרע  דברי  את  שמסר  בשעה  שעברה  בשנה  לו  שאמרתי  מה  לי  מזכיר 

להרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א שבודאי יזכה לברכה!

 ובודאי גם מי שמשתתף בהוצאת הגליון והספרים חלקו רב בזיכוי הרבים שיבואו 

ויתברך בכל מדה  ללמוד בתורת המחבר כרצונו ובקשתו שכתב בהקדמת ספרו, 

נכונה שבירך את לומדי תורתו.


