
אברהם רצה שכל בני חת יעשו כבוד לשרה
'ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאֹמר )כג ג(: במדרש )ב"ר נח ז( אם 
יש את נפשכם סרסוני לי. ויש לדקדק מה צורך היה לו לאברהם לדבר עם בני חת 
שיבקשו מעפרון את המערה, הרי הדרך לבקש סרסור מפני ב' דברים, או בכדי 
שידבר עם המוכר שיתן את הדבר בזול, או שידבר עמו שיסכים למכור. והנה כאן 
לכאורה לא שייך ב' הדברים, שהרי אברהם לא היה מקפיד כלל על הכסף, וכמו 
שאכן לבסוף נתן לו ד' מאות שקל כסף עובר לסוחר. וגם לא ידע עדיין דעתו 
של עפרון, ויתכן שיהיה ברצונו הטוב למוכרה לו, ומפני מה מיד בתחילה קודם 
שדיבר עם עפרון, כבר ביקש מבני חת שיהיו סרסורים עבורו. ועוד דדרך העולם 
בני העיר  ולכך את כל  ומפני מה עשה אברהם דבר תימה  ליקח סרסור אחד, 

לסרסורים עבור קרקע אחת שרוצה לקנות.
וי"ל דכוונת אברהם היה לבטלם ממלאכתם, כדי שיהיו פנויים ויבואו לגמול חסד 
לשרה ללוותה ולעשות לה כבוד גדול. ואכן כן היה כמו שמצינו במדרש )ב"ר נח ז( 
ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת, מכאן שכולן נעלו דלתותיהן ובאו לגמול 
חסדים לאברהם. וכתב שם במתנות כהונה דרש"י )כג י( גורס בדברי המדרש ובאו 
לגמול חסדים לשרה. אכן נראה די"ל דאלו ואלו דברי אלקים חיים, שאכן בתחילה 
נעלו דלתותיהן כדי לגמול חסד לאברהם, למלאות רצונו ולסייע בקניית השדה, 
ואחר כך הואיל וכבר היו בטלים ממלאכתם באו לגמול חסד לשרה וכמו שהיתה 

מחשבתו של אברהם בתחילה. ]והיינו שאכן לא היתה כוונת 
אברהם כלל מפני שהיה צריך עזרתם בקניית השדה, אלא 
אמר להם כן כי כוונתו היתה לגרום שהרבה אנשים יתעסקו 
מלאכתם,  את  יבטלו  כבודו  משום  ובכך  המכירה,  בענין 
כבוד.[ לה  ולעשות  שרה  את  ללוות  כן  גם  יוכלו  וממילא 
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(  

למד  שאליעזר  כאן  לרמוז  שהוצרכו  טעם 
תורה

'ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים 
ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי' )כד ב( יש לדקדק מפני מה הוצרך לומר 

כאן שהיה אליעזר זקן ביתו, ומה בא דבר זה ללמדנו.

וי"ל דהנה קשה למה אברהם שלח את עבדו ליקח אשה 
ליצחק, והלא העבדים חשודים על כל האיסורין, וכ"ש על 
פרוצים.  העבדים  מה:(  )ברכות  בגמרא  כמו שאמרו  העריות 
שדרשו  וכפי  ביתו,  זקן  אליעזר  שהיה  הכתוב  אמר  לכך 
בגמרא )יומא כח:( זקן ביתו, שהיה זקן ויושב בישיבה, הוא 
לאחרים.  רבו  מתורת  ומשקה  שדולה  אליעזר,  דמשק 
ובודאי שאם היה מלמד תורה לאחרים וזקן, פשיטא שלא 

היה פרוץ בעריות.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

אליעזר היה לומד רק הלכות עבדים
'ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים 

ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי' )כד ב(: בגמרא )יומא כח:( אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה 
היה, שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, אמר רבי אלעזר 
שמושל בתורת רבו, הוא דמשק אליעזר אמר רבי אלעזר שדולה ומשקה מתורתו של 

רבו לאחרים. וקשה איך יתכן שיהיה אליעזר לומד תורה מאברהם ומלמד אחרים, 
הלא קיימא לן )רמב"ם עבדים פ"ח הי"ח( דאסור ללמד את עבדו תורה. ובודאי אברהם 
שקיים כל המצוות אפילו ערובי תבשילין כמ"ש בגמרא )יומא שם(, קיים גם הלכה זו.
אלו  והלכות  עבדים,  הלכות  את  רק  לומד  היה  לא  אליעזר  שאכן  לומר  ויתכן 
בודאי שמותר לו ללמוד כדי לקיים את המצוות שהוא חייב, וכמו שמצינו בגמרא 
בהם.  חייבים  שהם  מצוות  שבע  בדיני  תורה  ללמוד  לגוים  שמותר  נט.(  )סנהדרין 

ואליעזר כשהיה זקן ויושב בישיבה, היה מלמד רק הלכות עבדים לעבדים אחרים. 
וזה מה שדקדקה הגמרא לומר שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, ולכאורה 
היה די לומר שדולה ומשקה התורה לאחרים, אלא ודאי הכוונה שרק תורת רבו 

היה מלמד, והיינו הלכות עבדים.
)'זרע שמשון' פרשתנו אות ח(

טעמים נפלאים מדוע רצה אליעזר שיהיה נס במציאת רבקה
'ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה 
בגמרא  ֲאֹדִני' )כד יד(:  ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם  ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע  ְלַעְבְּדָך  ֹאָתּה הַֹכְחָּת 
)תענית ד.( שלשה שאלו שלא כהוגן, לשתים השיבו כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן 

וכו', אליעזר עבד אברהם דכתיב ובנות דכתיב ובנות אנשי העיר וגו' והיה הנערה 
לו  ונזדמנה  כהוגן  השיבוהו  סומא,  או  חגרת  אפילו  יכול  וגו',  אליה  אומר  אשר 

רבקה. יש להקשות למה סמך עצמו על הנס, ובפרט בדבר הגדול הזה.
וי"ל דמצינו במדרש )הובא ברש"י פסוק מב( ואבא היום אל העין, היום יצאתי והיום 
באתי, מכאן שקפצה לו הארץ. וי"ל דלכך אמר אליעזר הואיל שקפצה לי הארץ, 
זהו סימן שהקב"ה יעשה לי נס, ולכך סמך עצמו על הנס. דהטעם שרצה אליעזר 
שיהיה במעשה זה נס, משום שרבקה היתה קטנה בת ג' 
)רש"י כה כ(, וחשש אליעזר שבתואל אביה יסרב להשיאה 

עד  קטנה  בתו  את  שיקדש  לאדם  לו  דאסור  לו  ויאמר 
שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה וכמ"ש בגמרא )קידושין 
מא.(, לכך רצה שיהיה ע"י ובכך ידחה את טענת בתואל, כי 

הלא עיקר הטעם שאסור לקדש את בתו כשהיא קטנה, 
משום דשמא לא יהיה זה זיווגה הראוי לה ולא סמכינן 
אניסא, אולם כאן שהקב"ה עשה כמה ניסים למען הזיווג 
רבקה  שנזדמנה  זאת  היתה  שמה'  בעליל  וניכר  הזה, 
ליצחק, אם כן שוב אין לחוש שמא כשתגדל לא תתרצה 
בו, שהרי הכל נזדמן בדרך נס לקיים רצון השי"ת, ובכך 

לא יוכל בתואל לדחות את אליעזר.
בטוח  היה  כי  הנס,  על  סמך  שאליעזר  לומר,  יש  ועוד 
בכוחו וזכותו של אברהם ושל יצחק, ולכך חשב שבודאי 
שבני  בטוח  היה  וגם  הוגנת.  שאינה  אשה  לו  יזדמן  לא 
משפחתו של אברהם כשישמעו שאברהם רוצה להשיא 
היה  אברהם  שהלא  בכך,  יתרצו  בודאי  לבתם,  בנו  את 
מפורסם בכל העולם ברוב עושרו ותפארתו, ואם ימאנו 
חשב  ולכך  העולם,  בכל  דוגמתו  עוד  ימצאו  לא  בזה 
אליעזר בדעתו שאם שידוך זה יהיה בדרך הטבע מבלי 
שום נס, לא יהיה בזה שום כבוד לאברהם, וכולם יאמר 
שהשיא בתואל את בתו לאברהם מחמת עושרו וכבודו, 

ולכך גם רבקה בקשה להינשא אליו.
ובכך  נס,  בדרך  הדבר  שיהיה  אליעזר  רצה  כך  משום 
יתגדל כבודו של אברהם, שיראו כולם שהקב"ה עשה נס 
יתברר שכל מעשה נשואיהם  ובכך  כדי לעשות את משאלות לבו של אברהם, 

נגמר לשם שמים לקיים גזירת הבורא שרצה בכך.
)זרע שמשון פרשתנו אות ט(

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
הלימוד שמשפיע ישועות

'שולחן שבת 
עם זרע שמשון'

מדור נפלא ומיוחד בשלוש שפות 
אסור להפסיד!

א"י 02-80-80-600
ארה"ב 929-254-0772
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פניני שמשון שליחות אליעז

הוצאת הגליון והפצתו 
לע"נ

מו"ה ר' משה דוד ז"ל
ב"ר שלמה „וב שו"ב

 וויעדער
נלב"ע כ' חשון תש"ל 

ת.נ.ˆ.ב.ה.

הו˜„ש ע"י האשה החשובה 
החפצה בעילום שמה

ולזכות נכ„ותיה 
שיזכו לזיוו‚ים ה‚ונים ב˜רוב

לרגל השמחה השרויה בבית חברינו
 הרה''ח 

שלמה אלימלך בעק 
שליט''א

בהולדת בנו בכורו 
בסימן טוב ובמזל טוב בשטו''מ

זכות רבינו והבטחותיו יעמו„ לו
לראות תמי„ רוב שמחה ונחת

'ועיניכם תראנה בנים בני בנים חכמים ונבונים 
בתים מלאים כל טוב ‚ם עושר ‚ם כבו„'

הוצאת הגליון והפצתו נתרם

מספר הרב ב.ס. מקרית ספר:
במשך תקופה ארוכה זכיתי לקבוע שיעור בספר הנפלא 'זרע שמשון', וגם 
התענגתי מדי שבוע בלימוד הגליון הנפלא 'זרע שמשון', אשר בו מובא פנינים 
קצרים ומובחרים מתוך תורת המחבר, וכפי שכתב המחבר בעצמו בהקדמת 
ספרו, שמבקש מהלומדים 'לברור מנה היפה אשר ייטב בעיניהם בחידושים 
הללו', ומשהרגשתי את מתיקות חידושיו, וידעתי מעלת הלימוד בספרו אשר 
מסוגל מאד לישועות, לא חפצתי להחזיק טובה לעצמי, וקבלתי על עצמי 

לעשות פעולות לזכות את הרבים בלימוד הזה.
שמשון'  'זרע  המהודר  הגליון  את  להפיץ  החלטתי  למעשה,  וממחשבה 
בכמה בתי מדרשות שבאזור מגורי, שעדיין לא הגיעו לשם הגליונות, והיות 
שההדפסה באופן מהודר בבית דפוס דורש הוצאות של הון רב, [יש לציין, כי 
האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון משקיעים דמים מרובים להדפיס 
רבבות גליונות באופן מהודר, ותבוא עליהם ברכה], החלטתי לקנות מדפסת 
בבתי  לחלקם  גליונות  מאות  כמה  שבוע  בכל  בעצמי  ולהדפיס   ,[PRINTER]

המדרשות שבשכונת מגורי.
ומשכך, פניתי לאחד מידידי הקרובים, שזה כמה שנים מנישואיו ועדיין לא 
נפקד בבנים, והצעתי לו רעיון זה, ידידי הנ"ל התלהב מאד מהרעיון, וקנינו 
יחדו את המדפסת. הגליון הראשון שהדפסתי היה בש"ק פרשת בלק תשע"ו, 
למאות  לגרום  זכות,  לנו  היה  ובכך  הגליון,  את  הדפסתי  שבוע  בכל  ומאז 

אנשים ללמוד בתורת המחבר הקדוש.
והנה הפלא ופלא במועד הזה לשנה האחרת, בפרשת בלק תשע"ז ידידי הנ"ל 
זכה להיפקד בזרע של קיימא, ובש"ק פרשת בלק חגג את שמחת השלום 
זכר לבנו שנולד לו במזל טוב. כמובן שההתרגשות שלי היתה גדולה ביותר, 
לראות בעליל שברכתו והבטחתו של אותו צדיק עמדה לו. ובכך אני קורא 
לכל הלומדים היקרים הי"ו, לקחת חלק בזיכוי הרבים, ולסייע להפצת תורת 

המחבר בכל העולם.

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך! אנחנו זקוקים לסיוע!

בתרומה קבועה או חד פעמית 
הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 

ותראו ישועות ונפלאות
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טעם נפלא בסימן שעשה 
אליעזר עם הגמלים

וקודם צאתנו מהענין הזה יש לתת 
אליעזר  למה  ודעת,  טעם  טוב 
עשה הסימן בהנערה אשר תאמר 
דאיתא  הגמלים,  אף  להשקות 
במדרש רבה )ב"ר ס ח( כמו שפירש 
דסבירא  מאן  כהונה,  מתנות  בעל 
ליה דהגמלים של אברהם לא היה 
להם זמם כלל, ועם כל זה לא היו 
רועים בשדות אחרים כחמורו של 
העבד  ואמר  יאיר.  בן  פינחס  ר' 
בעצמו הואיל ובהמתן של צדיקים 
ידן  על  תקלה  מביא  הקב"ה  אין 
ודאי  הגמלים  באלו  א"כ  ה:(,  )חולין 

עינינו  שכן  תקלה,  שום  תבא  לא 
בשדות  רועים  שאינם  הרואות 
אחרים, ואם לא תהיה זאת האשה 
ישתו  לא  הגמלים  ליצחק,  ראויה 
ממים שלה, ולכן אמר הכתוב ויהי 
ויקח  לשתות  הגמלים  כלו  כאשר 
האיש נזם זהב, שבודאי היה בטוח 

שתהיה אשה הוגנת לו. 
)פרשת חיי שרה אות ט(

 אליעזר סמך על הנס 
מאחר שנחשב צורך רבים

ראה  מה  העולם  מקשים  עוד 
אליעזר לסמוך עצמו על הנס והיה 
שכשהדבר  לומר  ויש  וכו',  הנערה 
על  לסמוך  מותר  רבים  צורך  הוא 
זו  גם  איש  בנחום  הנס, כדאשכחן 
בפרק ג' דתענית )כא.( שסמך עצמו 
על הנס אף על פי שהרגיש בעצמו 
המרגליות  ממנו  גנבו  המלון  שבני 
ומלאו לסיפטא עפרא, ואפילו הכי 
שהיה  הואיל  קיסר  לבי  ואזל  קם 
שכתב  כמו  רבים,  לצורך  הדבר 
דברכות  ט'  בפרק  יעקב  העיון 
דרבים  דאניסא  ההיא  על  )נד.( 

מברכינן, דבנס דרבים ליכא כל כך 
נס, דזכותא דרבים עדיף, אבל נס 
דיחיד דלא נפיש זכותיה זה הוא נס 
גדול ועיי"ש. ואף בעזרה היה נקרא 
נס דיחיד, שמא יתמעך אחד מהם 
כמו שאירע שקראוהו פסח מעוכין, 
אבל ההיא דאליעזר היה נקרא נס 
דראש  ד'  בפרק  דאמרינן  דרבים 
השנה )לב:( דלר' יוסי דסבירא ליה 
פקדונות הרי הן כזכרונות, וה' פקד 
את שרה אף על גב דפקדון דיחיד 

כיון דאתו רבים מינה כרבים  הוא, 
דמיא, ושפיר סמך על הנס משום 
רבים  דאתו  דרבים  נס  כמו  שהיה 

מיניה. 
)פרשת תולדות אות יא(

הטעם שהניח הצמידים על ידיה 
ואת הנזם לא

לרמוז לרבקה, שאם  רצה  אליעזר 
תנשא ליצחק תהיה לה הזכות של 
העשרת הדיברות, שעתידים להנתן 
שבמידת  יצחק,  בזכות  לישראל 
כדאמרינן  התורה,  ניתנה  יצחק 
)עיין  הגבורה  מפי  ישראל  ששמעו 
ועוד  באש,  ניתנה  ועוד  כד.(,  מכות 

יצחק  של  אילו  של  היה  השופר 
שלא  וכדי  תי"ז(,  סימן  או"ח  טור  )עיין 

תאמר רבקה דמה תועלת בנתינת 
העשרת דיברות אם אח"כ יקלקלו 
יהיה  לא  פן  תתפחד  או  בעגל, 
שהתורה  הואיל  תקנה,  לישראל 
ניתנה במדת הגבורה והדין, משום 
משקלו  שהיה  הנזם  לה  רמז  הכי 
בקע, כמו המחצית השקל דכתיב 
ולכן  וכו'.  לגולגולת  בקע  ביה 
בידו,  אותו  ולקח  הנזם  הוציא 
כלומר אף אם יחטאו ישראל בעגל, 
מכל מקום יתכפר להם בחח ונזם 
כמו שכתבנו לעיל, ולא הניח אותו 
שעשה  כמו  רבקה  של  אפה  על 
מוכרח  היה  שלא  לפי  בצמידים, 
דדילמא  מחצית,  יתנו  שישראל 
למחצית  יצטרכו  ולא  יחטאו  לא 
הדברים  כשסיפר  אמנם  השקל, 
אפה,  על  הנזם  ואשים  ואמר  חזר 
זה,  סוד  להם  להגיד  רצה  שלא 
וזהו שהוכרח רש"י לפרש נזם זהב 
למחצית  רמז  שהוא  משקלו  בקע 

השקל. 
)פרשת ויקהל אות ז(

כוונת לבן בברכתם את רבקה היה 
שיתגבר כוחות הטומאה 

את  אחותינו  לרבקה  וכשאמרו 
היתה  כוונתם  רבבה,  לאלפי  היי 
שיתגבר חלק הקליפה דהיינו חלקו 
של עשו הבא מצד רבקה שהיתה 
של  מחלקו  יותר  בתואל  של  בתו 
היי  את  אמרו  הכי  ומשום  יעקב, 
דהיינו את דוקא, שמילת את היא 

מיותרת בכתוב. 
)פרשת בראשית אות א(

הוˆאת ה‚ליון והפˆתו לזכות התורם הנכבד הי"ו החפı בעילום שמו

יעזור השי"ת שית˜יים בו ובמשפחתו כל ברכות רבנו:

'בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים
בני חיי ומזוני טבי בתים מלאים כל טוב גם עושר וכבוד'


