
טעם שלא שלח הקב"ה לרפאות את ילידי ביתו שנימולו עמו
'ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה' )יח 
א-ב(: ברש"י מחז"ל אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות 
את  דוקא  לבקר  בא  שהקב"ה  חז"ל  מדברי  דמשמע  לדקדק  יש  אברהם.  את 

אברהם שהיה חולה, לשלוח לו את רפאל לרפאותו, ולכאורה 
ביתו שנימולו עמו  ילידי  גם לבקר את כל  מפני מה לא בא 

ולדאוג לרפאותם.
דהנה  ולרפאות,  לבקר  הוצרך  אברהם  את  דוקא  דאכן  וי"ל 
היתה  טובה  מרגלית  אומר,  רשב"י  טז:(  )ב"ב  בגמרא  איתא 
תלויה בצוארו של אברהם, שכל חולה שרואה אותה מתרפא 
שבצוארו  במרגלית  מביטים  היו  ביתו  שילידי  נמצא  מיד. 
של אברהם ונעשו בריאים. אמנם אברהם לא רצה להסתכל 
מהעשרה  אחד  הוא  מילה  שמצות  דידע  משום  במרגלית, 
נסיונות שלו, ואם היה מתרפא מיד לא היה נחשב כלל לנסיון, 
הואיל  עצמו,  את  למול  שנתרצה  הטעם  שזה  אומרים  שהיו 

וידע שיש בידו לרפאות את עצמו מיד ע"י ההבטה במרגלית, לכך רצה לעמוד 
בחוליו כדי להראות לכולם שהוא סובל הצער של המילה באהבה ושמח בה, ולכך 

מדה כנגד מדה בא הקב"ה לרפאותו.
ובזה מתיישב יפה הטעם שבא הקב"ה דוקא ביום השלישי, כי אם היה בא מיד 
והיו אומרים  בידו של הקב"ה  יודעים שנתרפא  היו  ביום הראשון או השני, לא 
שנתרפא בעצמו על ידי המרגלית שבצוארו, מפני שהיה קץ בצער המילה, משום 
הכי המתין הקב"ה ובא דוקא ביום השלישי כדי שידעו הכל שאברהם היה סובל 

צער המילה באהבה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

מעלה צניעותה של שרה אמנו
ט(:  )יח  ָבֹאֶהל'  ִהֵּנה  ַוֹּיאֶמר  ִאְׁשֶּתָך  ָׂשָרה  ַאֵּיה  ֵאָליו  'ַוֹּיאְמרּו 
בגמרא )ב"מ פז., הובא ברש"י( להודיע ששרה אמנו צנועה היתה. 
גדולה,  וקשה מאד דלגבי שרה אמנו שבודאי היתה צדקת 

שבח זה הוי נראה כדבר קטן.
ויש לפרש דהנה עיקר טעם הצניעות הוי בכדי שלא יכשלו 
בה בני אדם שיש להם יצר הרע, ודבר זה לא שייך הכא אצל 
המלאכים שהרי אין להם יצר הרע, אולם שרה אמנו שהרגילה 
עצמה כל כך בצניעות, התנהגה כן אף בפני המלאכים, ובכך 
בין  אף  גדול  הוי שבח  זה  ודבר  ביותר,  צנועה  מוכח שהוא 
הצדיקים, וזה עומק כוונת מה שאמרו להודיע שצנועה היתה, 
שהכוונה שהיתה נוהגת בצניעות יתירה. ]וראה בדברי רבנו 

שמוכיח שאברהם ושרה הכירו בהם שהם מלאכים[
)'זרע שמשון' פרשתנו אות ו(

במעשה העקידה נודע שכל מעשי אברהם 
היו רק מחמת יראת ה'

ִּכי  ְמאּוָּמה  לֹו  ַּתַעׂש  ְוַאל  ַהַּנַער  ֶאל  ָיְדָך  ִּתְׁשַלח  ַאל  'ַוֹּיאֶמר 
ֶאת  ִּבְנָך  ֶאת  ָחַׂשְכָּת  ְוֹלא  ַאָּתה  ֱאֹלִקים  ְיֵרא  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
השי"ת  לו  שאמר  במה  להקשות  יש  יב(:  )כב  ִמֶּמִּני'  ְיִחיְדָך 

טובים.  ומעשים  מצוות  הרבה  תמיד  אברהם  כבר עשה  והלא  ידעתי',  עתה  'כי 
שלכאורה  ממני',  יחידך  בנך את  ולא חשכת את  לדקדק במה שאמר  יש  ועוד 
לשון. ייתור  הוי  'ממני'  ותיבת  יחידך',  את  בנך  את  חשכת  'ולא  לומר  די  היה 
ונראה לבאר דהנה אברהם היה כולו חסד והיה מטיב תמיד לכל העולם, ומשום 
כך היה אפשר לומר שזה גם הטעם שהוא צדיק לפני השי"ת, כי זהו טבעו ומזגו 
שאינו יודע לעבור על דעת חברו ולעשות נגד רצונו, וכל שכן שלא יעבור על דעת 
בוראו, ואין שמירת המצוות אצלו מחמת יראה או אהבה להשי"ת, וא"כ אין ראוי 
להחזיק לו טובה על מעשיו ולהרבות שכרו כל כך, לכן הקב"ה ניסה אותו בנסיון 
קשה זה, שצוה אותו לשחוט את יצחק בנו, שזה מעשה אכזריות גדולה לעשות 
היה  רצונו,  לעשות  אברהם  שנזדרז  הקב"ה  וכשראה  כן, 
בזה הוכחה גדולה שכל מה שפעל ועשה עד היום לא היה 
זה מחמת טבעו ומזגו, אלא רק מצד היראה ממנו יתברך 

שהיתה תקועה בלבו.
וזה מה שאמר הכתוב הכא 'עתה ידעתי', אף שכבר מקודם 
היה עושה מצוות, מכל מקום עתה נודע שכל מה שעשה 
עד הנה היה מחמת יראתו מלפניו ולכבודו יתברך, והיה בזה 
אות אמת שלא עשה מחמת טבעו. ומשום כך הדגיש לומר 
מה  שכל  עתה  שנודע  והיינו  ממני',  בנך  את  חשכת  'ולא 
שעשית בקיום המצוות והמעשים טובים הכל רק מחמתי 
כן  בודאי שעשית  שבזה  ממני,  בנך  את  חשכת  שלא  כפי 
רק מחמת הציווי שלי ולא מחמת שתמיד אתה עושה רצון חברך, שהלא מעשה 

אכזרי כזה אין אדם עושה בעבור רצון ובקשת חבריו.
)'זרע שמשון' פרשת בראשית אות ט(

ממה  יותר  איוב  אצל  שנאמר  מה  גדול  חז"ל  מאמר  ביאור 
שנאמר אצל אברהם

'ַוֹּיאֶמר ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָּמה ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִקים 
ַאָּתה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני' )כב יב(: בגמרא )ב"ב טו:( אמר רבי יוחנן, 
גדול הנאמר באיוב מהנאמר באברהם, דאילו גבי אברהם כתיב כי עתה ידעתי כי 
ירא אלקים אתה, ואילו גבי איוב כתיב איש תם וירא אלקים וסר מרע. מקשים 
העולם, הלא אמרו בגמרא )עירובין יח:( אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו 
שלא בפניו, ואם כן האיך אמרו בגמרא שגדול מה שנאמר 
לאיוב יותר ממה שנאמר לאברהם, דאפשר שבאמת שבחו 
של אברהם יותר גדול משל איוב, והטעם שהכתוב אמר עליו 
שבח מועט משל איוב, משום שהקב"ה אמר לו זאת בפניו 
ולכך אמר רק מקצת שבחו, מה שאין כן הפסוק שנאמר אצל 

איוב נאמר שלא בפניו, ולכך הרבו את שבחו.
ויש לתרץ שיתבאר היטב עפ"י שמצינו שפירשו המפרשים 
כוונת אומרם 'מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניו', שלאדם 
שלא זכה ואין כ"כ שבחים מה לומר עליו, ואומרים עליו רק 
מקצת שבחים, אזי אפשר לומר זאת אף בפניו, אולם אדם 
שזכה ויש הרבה שבחים שראויים לומר עליו, אזי מן הראוי 
שבח,  מקצת  רק  דכשיש  ]והיינו  בפניו.  זאת  יאמרו  שלא 
אפשר לומר בפניו, אולם כשיש כולו, כלומר הרבה שבח, אזי 
מן הראוי שלא לומר בפניו[. ולפי"ז לא קשה מידי, כי אעפ"י 
שהשבח שנאמר לאברהם היה בפניו, מכל מקום מזה עצמו 
שאמר הכתוב את שבחו בפניו מוכח שאינו חשוב כל כך ואין 
עליו הרבה שבח מה לומר, כי אילו היה שבחו גדול כאיוב, 

בודאי לא היה השי"ת אומר לו זאת בפניו.
 )'זרע שמשון' פרשתנו אות כב(

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

 מבחר שיעורים 
בספר המסוגל זרע שמשון

ארבע שפות
א"י 02-80-80-600

ארה"ב 929-254-0772
הלימוד שמשפיע ישועות

'קול זרע שמשון' 
שיעורים * פנינים * סיפורי ישועה
לשוה"ק – אידיש – אנגלית - ספרדית

א"י 02-80-80-600

ארה"ב 929-254-0772
הצטרפו לרבבות לומדים - שמעו ותחי נפשכם

'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 נסיון עקדת יˆחק

הוˆאת הגליון והפˆתו 

לזכות התורם הנכבד הי"ו 
החפı בעילום שמו

יעזור השי"ת שיתקיים 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'

הוˆאת הגליון והפˆתו לע"נ 

הרה"ח מוה"ר אריה יהודה ז"ל

בן הרה"ח ר' אליעזר פאש˜עס
נלב"ע ו' חשון תשנ"ח ת.נ.ˆ.ב.ה.

הוקדש ע"י חתנו ובתו
הרה"ח ר' משה אוירבאך שליט"א 

וזוג' שרה ליפשא שתחי'

זכות המחבר יעמוד להם
שיזכו לרוב שמחה ונחת מכל יוˆ"ח

ולהˆלחה גדולה בכל הענינים

מספרת הרבנית מ. תליט"א ממנהטן: 
זכיתי ויש לי קשר ושייכות עם הרבה מבנות ישראל, ברובם בנות מבוגרות 
שלא זכו עדיין למצוא את זיווגם, לחזקם לסעדם ולעודדם בקשיים ונסיונות 
שעוברים, אשר לפעמים גורם להם להרגיש ייאוש גמור בעצמם ר"ל, לחשוב 
שאין להם עתיד, ושמרוב התבגרותם כבר לא יהיה עמהם כלום, מחשבות 
אשר טורדים את מנוחת הנפש של האדם, ומאבדים ממנו כל סיכוי לחיות 

חיי אושר ושמחה.
בתקופת ראש השנה כשיצא הספר הנפלא 'זרע שמשון' באנגלית, שנכתב על 
ידי הסופר הנודע והמומחה רבי נחמן זלצר הי"ו, ובו פנינים יקרים מתורת 
סיפורי  וכן  מפליא,  באופן  נפש  לכל  שווה  באנגלית,  כתובים  שמשון  זרע 
ישועה מופלאים שזכו המסייעים והלומדים בתורת זרע שמשון בזכות ברכתו 
במתנה  הספר  את  לתת  בעצמי  החלטתי  המחבר,  של  הגדולה  והבטחתו 
לאחת הבנות שאני בקשר עמה, שהיא כבר מבוגרת ביותר, ותקופה ארוכה 
אחז בה הייאוש, הן מפני מצבה בענין שידוכים שהיא מבוגרת וכמעט אין 
לה שום הצעות, והן בעניני פרנסה, שבמקום שעבדה לא שילמו לה במשך 
תקופה ארוכה עד שנאלצה לעזוב, ונשארו חייבים לה סכום כסף גדול שלא 
היה נראה שהם חושבים לשלם לה, ואף אחר שעזבה לא מצאה מקום עבודה 
חדש וזה גרם לה צער רב, ומשנתרבו רחמי עליה, אמרתי לעצמי אולי יש 

תקוה בזכות המחבר הקדוש.
מה אומר ומה אדבר, מיד כשנתתי לה את הספר וקראה בו קצת, אחז בה 
רוח של תקוה, והתחילה לקרוא את הדברי תורה שבספר, וגם את סיפורי 
להמשיך  עצמה  על  וקבלה  ותקוה,  אור  של  ניצוצות  לה  שגרמו  הישועה 
צדיק.  אותו  וברכתו של  לקיום הבטחתו  כדי שתזכה  הזה  בלימוד המתוק 
ואכן סיפרה לי, שבאופן בלתי מוסבר מצבה התהפך, והרגישה כמו שהשתנה 
עליה מזלה, מיד לאחר חג הסוכות עמדה משתוממת כשקבלה מכתב לביתה 
עם שי'ק אשר רשום בו כל הסכום שהיו חייבים לה. כמו כן מיד בסמוך לזה 
מצאה מקום עבודה טוב עם תנאי עבודה מצויינים, וגם ניכר עליה ועל נפשה 
שינוי עצום מהייאוש שאחז בה כבר תקופה ארוכה, ונעשתה ממש כבריה 

חדשה. ועוד זאת שגם בענין השידוכים ראתה שינוי לטובה. 
הרבנית מ. מסיימת את דבריה בהתרגשות: כשדברתי עמה אמרה לי, שהיא 
רואה בעצמה כמה עניני ישועה בדברים שנצטערה עליהם זמן רב, ובטוחה 
בברכת  לה  לסייע  לה  שעומד  הוא  שמשון  הזרע  צדיק  אותו  של  שכוחה 
אותו  של  זכותו  שאכן  השי"ת  יעזור  והשידוכים.  הפרנסה  בענין  משולשת 
צדיק יעמוד לה שתזכה בקרוב לשידוך הגון ולחיים של אושר יחד עם כל 

הלומדים והמסייעים לקיום בקשתו המיוחדת של המחבר הקדוש זי"ע.  

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

ארץ ישראל 05271-66450  ארה"ב 347-496-5657
ניתן לתרום בכרטיס אשראי ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה 02-80-80-500 שלוחה 3 

מצות ראיה ברגלים 
כדי להזכיר עקדת יצחק

ישראל  בין  אות  הם  טובים  הימים 
באותן  שיש  שבשמים,  לאביהם 
לישראל,  קדושה  תוספת  הימים 
מטהרין  הארצות  עמי  שאפילו 
לכן רצה  )עיין חגיגה כו.(,  עצמם ברגל 
]מצות  זו  מצוה  להם  ליתן  הקב"ה 
כדי  הקדושים  בימים  לרגל[  עליה 
לזכור להם עקידת יצחק שנתקדש 
בהר המוריה, וכמו שיצחק היה זכר, 
וכמו  דוקא,  הזכרים  כל  נצטוו  כך 
עולת  יביאו  כך  לעולה  שהעלוהו 
ראייה, ואף העולה אינה כשרה אלא 

בזכרים. 
)פרשת וירא אות כג(

ע"י האיל נתברר לאברהם
 שרצה הקב"ה במעשיו

אמנם עתה שראה שדרך נס הזמינו 
לו האיל, שמע מינה שהמקום רצה 
לריח  לו  והיו  ובמחשבותיו  במעשיו 
האיל,  לו  הזמין  הכי  ומשום  ניחוח, 
נמי  במעשה  נדרו  שיתקיים  כדי 
ולא תתחלל הקדושה דהיינו העצים 
נס  היה  כן  ואם  לקדושה,  שהוכנו 
גדול ושמחה גדולה לאברהם לראות 
דוקא לאחר  הכי  ומשום  האיל,  מיד 
ולא  אברהם  התפלל  האיל  ששחט 
כשם  היתה  תפלתו  וענין  קודם. 
שקדושת העצים לא נתחללה כך לא 

תתחלל לעולם קדושת ישראל. 
)פרשת אמור אות יז(

הסבר נפלא בעניין
 נסיונות שיש לצדיקים

 וי"ל שהענין הוא כך משום דקיימא 
מן  אחד  לסמוך  לאדם  שאסור  לן 
כדתנן  חבירו  לגבול  סמוך  הנזקין 
בפרק לא יחפור אדם בור סמוך וכו' 
וכמה מילי טובא תנן  יז.(,  )בבא בתרא 

נזקיו.  להרחיק  המזיק  דחייב  התם 
וזהו הטעם שאמר הכתוב )תהלים קג 
ממנו  הרחיק  וכו'  מזרח  כרחוק  יב( 

)ילקוט  במדרש  ואיתא  פשעינו,  את 
לבעי  דלא  תתנ"ט(  רמז  תהלים  שמעוני 

יתנא  ירחיק  רחמנא  למימר  לאיניש 
מינן,  חטא  ירחיק  אלא  החטא,  מן 
שהקב"ה מרחיק ממנו את העבירות 
כדי להציל אותנו מהיצר הרע הנקרא 
לנו  לקרב  כדין  מזיק, שעושה שלא 
הדין  ומדת  להזיקנו,  כדי  העבירות 
טוענת שזה הצדיק אינו ראוי לכל כך 

שכר, שהרי אין כל הזכות שלו אלא 
אדרבא הכל בא מן הקב"ה שהרחיק 

ממנו העבירות. 
להיות  שרוצה  הצדיק  אותו  ומעתה 
שלא  להקב"ה  אומר  הוא  מנוסה, 
שהוא  אלא  העבירות,  ממנו  ירחיק 
על  דרך  על  מהנזק,  יתרחק  מעצמו 
הניזק להרחיק את עצמו, ובזה נראה 
עושה  אינו  דידיה  לגבי  שהיצה"ר 
של  הנזק  אצלו  לקרב  איסור  שום 
נותן לו  העבירות, אלא אדרבא הוא 
רשות לקרב אצלו העבירה, ובשביל 
עצמו  והרחיק  בנסיונו  כשעמד  זה 
דהיינו  שהיצה"ר  נקרא  מהעבירה, 
שהרי  בו,  נתקשטה  הדין  המדת 
ומה  כרצונה  לעשות  רשות  לה  נתן 
שעשתה בהיתר עשתה, ואף אם לא 
אינה  עכ"ז  ממש  גמור  צדיק  היה 
בשביל  וזהו,  עמו,  עוד  מדקדקת 

שתתקשט מדת הדין בעולם. 

)פרשת וישב אות טז(

ע"י מעשה העקדה כביכול 
ראה הקב"ה ק"ו לעצמו 

להתנהג במידת הדין והחסד

והיה  חסד  כולו  היה  שאברהם  לפי 
מטיב לכל העולם, הייתי יכול לומר 
לגבי  צדיק  היה  שאברהם  שמה 
הטבע,  מצד  רק  היה  לא  הקב"ה, 
לא  טוב  ומזגו  טבעו  שהיה  שהואיל 
חבירו  דעת  על  לעבור  יודע  היה 
ולא  המקום,  דעת  על  שכן  ומכל 
היראה  מחמת  המצות  שומר  היה 
מהקב"ה או מאהבתו, ואינו מן הראוי 
להחזיק לו כל כך טובה, לכן הקב"ה 
שהוא  יצחק  בנסיון  אותו  ניסה 
את  לשחוט  לאב  אכזריות  מעשה 
ובין  כך  שבין  הקב"ה  וכשראה  בנו. 
כך זרז עצמו לעשות רצון הבורא זה 
מוכיח שכל מה שפעל ועשה לא היה 
מצד הטבע רק מצד היראה שהיתה 
תקועה לו בלבו, וזהו שאמר כי עתה 
ולא  אתה  אלוקים  ירא  כי  ידעתי 
שזה  דוקא  ממני  ממני,  וכו'  חשכת 
שעשית  מה  שכל  אמת  אות  הוא 
וכשראה  הכל היה בשבילי ולכבודי. 
יודע  מחומר  קרוץ  שהאדם  הקב"ה 
לפעמים  ולעשות  יצרו  את  לכבוש 
שכן  מכל  אכזריות,  ולפעמים  חסד 
להתנהג  מלך מלכי המלכים שיכול 

בין במדת הדין ובין במדת החסד. 

)פרשת בראשית אות ט(


