
אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה'
'ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְּבִני ַוֹּיאֶמר ִּכי ִהְקָרה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָפָני' )כז 
כ(: קשה מדוע הוצרך יעקב לומר ליצחק אביו כי הקרה ה' אלוקיך, ולא היה די 
לומר כי הקרה ה' לפני. ועוד יש להבין מדוע לא אמר כי הקרה ה' אלוקים לפני.

כך  על  למצוא,  מיהר  האיך  על שאלתו  ליצחק  להשיב  היה  יעקב  שכוונת  וי"ל 
השיבו יעקב כי הקרה ה' והיינו שהיה כאן נס מאת הקב"ה שימצא מהר, אלא 
שנתיירא יעקב פן יצחק לא ירצה ליהנות ממעשה ניסים וכמבואר בגמרא )תענית 
כד.(, לכך אמר לו כי הקרה ה' אלוקיך, שנתכוון לומר לו שאצלו אין זה נקרא נס, 

דהנה כתב רש"י בפסוק והנה ה' נצב עליו )כח יג( כאן יחד שמו על יצחק, לפי 
שכהו עיניו וכלוא בבית, והרי הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו עיי"ש. ולכך אמר 
לו יעקב, הואיל ואין לך יצר הרע, יש לך לאכול בעולם הזה ומותר לך ליהנות 
ממעשה ניסים שהוא השכר של עוה"ב, היות וה' הוא אלוקיך ויחד שמו עליך, 

ממילא נחשב שאתה כמו בעוה"ב שכל השכר שם הוי כענין מעשה ניסים.
ואגב אורחין יש לקחת מוסר השכל שכל אדם יש לו להכיר 
בכל מעשיו נפלאות מעשי ה', כי אין בכח האדם לעשות 
למטה  אצבעו  נוקף  אדם  שאין  ה',  בחסד  לא  אם  כלום 
אל  ריוח שיעשה  בכל  וכן  עליו למעלה,  נגזר  כן  אם  אלא 
יאמר כי זה בא לו בהשתדלותו העצום, אלא חסד ה', אם 
ה',  רק חסד  לו,  גרמה  כי חכמתו  יאמר  אל  לגדולה  יעלה 
קשה  שלכאורה  לפני,  אלוקיך  ה'  הקרה  כי  הפירוש  וזה 
הרי אצל יעקב לא הקרה הקב"ה לפניו כלום, רק הוא הלך 
ולא  מהרה  אותם  והכין  גדיים  שני  מרבקה  ולקח  בעצמו 
היו צריכים לקחת יותר זמן, כי לא היה צריך ללכת לצוד 
'כי  שאמר  במה  שקר  דיבר  יעקב  לכאורה  כן  ואם  אותם, 
כלום אלא מצד  לפני', שהרי לא הקרה  ה' אלוקיך  הקרה 
והיה צריך להשיב לאביו  גדולה,  נצרכו להכנה  עצמם לא 
ולא היה צריך לתיקונם עבודה רבה,  שהספיק מהר היות 
אלא ודאי שיעקב נתכוון במה שאמר 'כי הקרה ה' אלוקיך 
לפני' שנתגלגל הדבר ברצון הבורא ובחסדו שאני אזמין לך 
מאכלך, כי כל דבר שנעשה הכל מאת ה' אף בדברים שנראה 
שלכן  שהשיב  מה  וזה  אותם,  עושה  עצמו  שהוא  לאדם 
אחי. לפני  ולא  לפני  אלוקיך  ה'  הקרה  כי  להביא,  מהרתי 

)'זרע שמשון' פרשתנו אות יב(

הברכות  יקבל  שיעקב  הקב"ה  שרצה  טעם 
בדרך ערמה ותחבולה

נתגלגלו  מה  מפני  להבין  יש  לה(:  )כז  ִּבְרָכֶתָך'  ַוִּיַּקח  ְּבִמְרָמה  ָאִחיָך  ָּבא  'ַוֹּיאֶמר 
הדברים שבאו הברכות ליעקב במרמה ובדרך תחבולה, ואיך יתכן שיצחק היה 
את  לקבל  ראוי  היה  יעקב  בודאי  הלא  יעקב,  את  ולא  עשו  את  לברך  בכוונתו 

הברכות מן הדין ובדרך ישרה.
)קידושין לט:( שר' יעקב סבר בתחילה שיש שכר על  ויש לבאר  דמצינו בגמרא 
גוזלות  להביא  אביו  ששלחו  מי  של  מעשה  שראה  עד  הזה,  העולם  המצוות 
מהגג, ובדרך נפל ומת, ומכך הסיק שעיקר השכר בעולם הבא. וי"ל שיצחק סבר 
שבעולם הזה מקבלים שכר על המצוות, לפי שראה שהוא ואברהם אביו היו יראי 
אלוקים ומקיימי מצוות, ותמיד היו שרויים בטובה. ולכך כשראה שיעקב היה איש 

תם יושב אוהלים, סבר שבודאי יזכה לשכר אף בעולם הזה, ואינו זקוק לברכות 
שלו, ולכך היה חפץ לברך את עשו, כדי שגם לו יהיה ברכה בעולם הזה.

והטעם שהקב"ה היה חפץ שיעקב יקבל את הברכה דוקא בדרך מרמה ותחבולה, 
י"ל עפ"י מש"כ השפתי כהן בביאור הענין שבאו הברכות ליעקב בדרך רמאות, 
שהיתה בכך סיבה אלוקית, שאם היה מברכו בפירוש, לא היו בני יעקב סובלין 
עליהם עול הגלות, והיו אומרים אבינו בירכנו מטל השמים ומשמני הארץ, אם 
ה'  כוונת  כן  ולא  וכו',   העולם  בזה  ונתענג  ונשתה ממתקים  נאכל משמנים  כן 
היה  ולזה  הברכות,  על  יבטחו  ולא  לשמים  תלויות  עיניהם  שיהיו  אלא  יתברך, 
ברמאות כזה, ואדרבה יפחדו מעשו שרימהו ולעולם יהיה ביניהם שנאה ואיבה, 
ושיהיו עיניהם נשואות לאדוניהם ויסבלו עול הגלות עיי"ש. ויש להוסיף בעומק 
הענין, שרצה שאדרבה יוכיחו מכאן שאין מקבלים שכר מצוות בעולם הזה, כי 
אם מקבלים שכר על המצוות בעולם הזה, לא היה צריך יעקב לקבל את הברכות 
מיצחק, וממילא לא יהיו יכולים להתגאות, ולא יהיו מובטחים בשום דבר, ותמיד 
בהרחבה  רבנו  בדברי  עוד  ]וראה  הגלות.  עול  את  ויסבלו  במרום  עיניהם  יתלו 

לבאר דקדוק הפסוקים בטוב טעם לפי דרך זה[
)'זרע שמשון' פרשתנו אות טו(

ביאור נפלא מפני מה נענש יעקב שהלך 
לבית לבן הלא ברשות אביו ואמו הלך

ֹלא  לֹו  ַוֹּיאֶמר  ַוְיַצֵּוהּו  ֹאתֹו  ַוְיָבֶרְך  ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק  'ַוִּיְקָרא 
ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל 
)כח  ִאֶּמָך'  ֲאִחי  ָלָבן  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ְלָך ִמָּׁשם  ְוַקח  ִאֶּמָך  ֲאִבי 
א-ב(: בגמרא )מגילה טו:( אמר ר' יצחק בר מרתא משמיה 

י"ד  ואם, שכל  יותר מכבוד אב  גדול תלמוד תורה  דרב, 
שנים שהיה בבית עבר לא נענש עליהם עיי"ש. ומבואר 
לבן,  בבית  שהיה  שנים  כ"ב  על  יעקב  שנענש  בגמרא 
שיוסף נלקח ממנו כ"ב שנים. והקשה המהרש"א מדוע 
נענש יעקב על אותם השנים שהיה אצל לבן, הלא ברשות 
אביו ואמו ובמצותן הלך שם, ומסתמא מחלו על כבודם.

ויש לתרץ, שהנה הטעם שישב יעקב אצל לבן היה רק 
מצינו  לא  אולם  מעשו,  ולאמו  לו  שהיה  הפחד  מפני 
שיצחק אביו צוה שיתעכב שם, שהלא יצחק אמר לו רק 
שילך שם לישא אשה כדי שלא יקח אשה מבנות כנען, 
ומסתמא היה בדעת יצחק שיעקב ישוב אליו מיד אחר 
עמו  וישבת  לו  פי שרבקה אמרה  על  ואף  שישא אשה, 
ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, הלא כשאמרה 
לו רק קצתי  יעקב לארץ, לא אמרה  ליצחק על הליכת 
בחיי אם לוקח יעקב אשה מבנות חת, ולא הגידה ליצחק 
כלל שעיקר כוונתה להבריחו מעשו שחפץ להורגו, ואכן 

יצחק לא היה יודע כלל את יראת יעקב מעשו.
נמצא שליעקב לא היה רשות מאביו להתעכב אצל לבן, ואף שרבקה נתנה לו 
רשות, אין זה מועיל לו, שהרי הוא ואמו מחוייבים בכבוד אביו, ומשום כך מכיון 
ללבן  ללכת  רשות  לו  נתן  ולא  מעשו,  ליעקב  שיש  מהסכנה  ידע  לא  שיצחק 

ולהתעכב, לכן שפיר נענש יעקב על כך שהתעכב שם.
כשם  שנה,  כ"ב  מאביו  פירש  יוסף  שאמרו  הגמרא  בדברי  מאד  מדוקדק  וזה 
על מה שפירש  לפי שאכן  אביו,  נקט  דבדוקא  שנה,  כ"ב  מאביו  יעקב  שפירש 
מאמו כ"ב שנה לא נענש, כי היה לו רשות להתעכב בבית לבן, אולם נענש על 

שפירש מאביו, כי ממנו לא היה לו רשות על כך.
)'זרע שמשון' פרשתנו אות טז(

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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אלו  בימים  נחנך  גדולה  בהתרגשות 
 ,51 בשדרה  שבברוקלין  פארק  בבורו 
מפואר  המדרש  בית   )ST 51 1551(
אשר  שמשון'.  ה'זרע  רבה"ק  ע"ש 
הראשון  מדרש  הבית  זהו  למעשה 
רבנו  של  שמו  על  שהוקם  בעולם 

המחבר הגאון בעל 'זרע שמשון'.
אצל  רב  בסיפוק  התקבלה  זו  ידיעה 
המוני עמך בית ישראל, אשר שמו של 
הזרע שמשון חרוט על לוח לבם, ונישא 
כאשר  ביומו,  יום  מדי  בשפתותיהם 
כולם הודו ואמרו, כי מן הראוי שיזכה 
ותפילה  תורה  בו  גדול שמגדלין  לבית 

שיוקם לזכר נשמתו.
בש"ק פר' וירא היה השבת הראשונה 
בביהמ"ד  כסדרם  תפילות  שהתקיימו 
וקבלת  מנחה  ולתפילת  שמשון,  זרע 
שבת התאספו לבית המדרש מתפללים 
מתפללים  למאה  קרוב  וביניהם  רבים, 
מקום  את  תמיד  לקבוע  שבקשו 
רוחו  זה, אשר  תפילתם בבית המדרש 
ונשמתו של הזרע שמשון חופפת עליה. 
ר'  בנש"ק  הרה"צ  ביהמ"ד  רב 
הגבר  הוא  שליט"א,  טויב  דוד  שמואל 
הזה  המפואר  ההיכל  את  והקים  שיזם 
דברים  נשא  שמשון,  הזרע  של  לזכרו 
ש"ק  בליל  ביהמ"ד  פתיחת  לכבוד 
כל  את  והפתיע  ערבית,  תפילת  קודם 
כאשר  המרגשים,  בדבריו  הנוכחים 
הקשר  בסוד  הקהל  כל  את  שיתף 
לו עם רבנו הקדוש בעל  האמיץ שיש 
הזרע שמשון, ובתוך דבריו גילה מצפוני 
המדרש  בית  הקמת  סוד  'כל  לבבו: 
הישועה  על  הטוב  הכרת  כאות  הוא 
שזכיתי על ידי הלימוד בספרו, כשכמה 
שנים לאחר נישואי לא זכיתי להיפקד 
מעלת  על  שמעתי  וכאשר  בזש"ק, 
לימוד  קבעתי  הספר,  וסגולת  המחבר 
על  וקיבלתי  עוד  והוספתי  בספרו, 
בבנים,  להיפקד  אזכה  שכאשר  עצמי, 
שמשון  לי  הנולד  הבן  שם  את  אקרא 
חיים על שמו של מרן המחבר שמשון 
חיים. ואכן לאחר פחות משנה נולד לי 
בן, ועשיתי כאשר אמרתי, וקראתי שם 
בני היקר שמשון חיים, והנה הוא עומד 
בני  על  כולכם  הביטי  כותלנו,  אחר 
העומד לצידי, אל הנער הזה התפללתי! 
והקמת בית המדרש היום על שמו על 
זכרו, הרי הוא הכרת הטוב על הישועה 

שבזכותו. 
התרגשות  אחוזי  היו  הציבור  כל 
זה,  מדרש  בית  ממייסדי  חלק  להיות 
קובעים  אשר  רבים  היו  הקהל  ובין 
לימוד בספר זרע שמשון, וחלקם כבר 
בזכות  שונים  בענינים  לישועה  זכו 
המעמד  היה  גדול  הנאמנה.  ברכתו 

זכה  אשר  המחבר,  רבנו  נשמת  לכבוד 
להיות  ישראל  אלפי  לרבבות  וזיכה 

נושעים בזכות תורתו.
עם  למתפללים  היתה  רבה  הפתעה 
בנימין  מנחם  הרב  של  השתתפותו 
האיגוד  נשיא  שליט"א  פאשקעס 
שמשון,  זרע  תורת  להפצת  העולמי 
אשר משתדל בכל כוחו והונו להרבות 
במיוחד  שבא  המחבר,  לתורת  חיילים 
בבית  הראשונה  בתפילה  להשתתף 
כל  בנדבה  עמו  הביא  ואף  המדרש, 
והקים בביהמ"ד שיעור  ספרי המחבר, 
קבוע ברבים בספר זרע שמשון. הנהלת 
להרב  רבה  הערכה  נתנה  ביהמ"ד 
התמסרותו  על  שליט"א  פאשקעס 

למען תורת זרע שמשון.
עם  הקהל  בין  היה  רבתי  התעוררות 
זקנו  ששלח  המיוחד  מכתבו  פרסום 
דוד  שמואל  הרה"צ  ביהמ"ד  רב  של 
גבריאל  ר'  הרה"ג  ה"ה  שליט"א,  טויב 
גבריאל'  'נטעי  מח"ס  שליט"א  ציננער 
כשבתוך  בארה"ב,  הפוסקים  ומגדולי 
דבריו כתב: 'יום בשורה הוא לנו, שכבוד 
נכדי אהובי מחמד עיני, הרה"ג מרביץ 
והמידות  הליכות  נועם  ויר"ש  תורה 
מקדושים,  פאר  פעלים  רב  חי  איש 
הרב שמואל דוד טויב שליט"א, פותח 
ולתפילה  לתורה  המדרש  בית  שערי 
'זרע  שנקראת  עשה  גדול  ודבר  וכו'. 
הגאון  של  הקדוש  שמו  על  שמשון' 
החסיד המקובל רבי שמשון חיים ב"ר 
ובודאי  זצוק"ל,  נחמני  מיכאל  נחמן 
מתורותיו,  מדרשא  בבי  ילמדו  גם 
יגן  לצדיק  נייחא  שעושין  בזכות  אשר 
ויושיע לכל החבורה בכל מיני ישועות, 
וזל"ק  כאשר הבטיח בהקדמת לספרו 
'ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר טוב 
לגומלי חסד של אמת במותב תלתא, 
בני חיי ומזוני טבי דבזכותא תלו'. ואני 
טרם אכלה, איעצך ויהי אלוקים עמכם, 
המדרש  בית  להצלחת  היעוצה  העצה 
מאד  ולהיזהר  בכבודה,  שיזהרו  הוא, 
וקריאת  התפילה  בעת  לדבר  שלא 
מתקבלין  צלותהון  בכן  אשר  התורה 

לרחמים ולרצון בע"ה כן יהי רצון'.

לזכר נ˘מ˙ו 
והפˆ˙ ˙ור˙ו ענין מכיר˙ הבכורה

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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שם יעקב לא נשתנה למען יהיה 
מזכרת עולם על שביזה את הבכורה

ירמוז  נמי  יעקב  ששם  תאמר  ואם 
שלקח  לפי  עתיד,  של  למאורע 
וכמו  ובמרמה,  בעקבה  הברכות 
קרא  הכי  לו(  כז  )בראשית  עשו  שאמר 
שהרי  אינו  זה  גם  וכו',  יעקב  שמו 
על  לו  הודה  עצמו  עשו  לבסוף 
הברכות, כמו שפירש רש"י על פסוק 
אחי יהי לך אשר לך )שם לג כט(, לפי 
הברכות  לבכורה  שזכה  שמכיון 
נוגעות לחלקו מקו הדין כמו שפירש 
רש"י על פסוק גם ברוך יהיה )שם כז 
כלל  שייך  לא  יעקב  ומעתה שם  לג(, 
למאורע של עתיד, וגם לא שייך לשל 
העבר.  את  סותר  העתיד  שהרי  עבר 
ואם תאמר אם כן למה לא נעקר שם 
אברם  כמו  יג.(  )ברכות  ממקומו  יעקב 
הוא  השם  שזה  לפי  לומר  יש  ושרי. 
למזכרת בזיון לעשו שהבכורה הגיעה 
לידו ומכרה ליעקב וזה שאמר הכתוב 
)ירמיה מט טו( הנה קטון נתתיך בגוים 

בזוי אתה מאד. )פרשת בראשית אות טו(

יעקב קיבל הברכות דרך ערמה 
שלא יבואו לידי גאוה

)תנחומא  נבין מדרש תמוה  זה  ובדרך 
מלמד  יעקב,  שמו  קרא  הכי  י(,  תצא 

הזמורה  את  והוציא  בגרונו  שחיכך 
דעתו  היתה  מה  עיון  וצריך  עכ"ל. 
של עשו בהא מילתא, ומה בא בעל 
כתבנו  אמנם  להודיענו.  המדרש 
שנטל  שהטעם  הנ"ל  בפרשה  לעיל 
משום  הוא  בערמה  הברכות  יעקב 
דשכר מצות בהאי עלמא ליכא, ורצה 
זו, מפני שאם  הקב"ה שיטלם בדרך 
היו הברכות באות לידו בלי תחבולה, 
ישראל היו מתגאים בברכות אלו ולא 
הגלות.  עול  לסבול  עוד  רוצים  יהיו 
שמי  אמרינן  )מז:(  דסוטה  ט'  ובפרק 
דרך  הרוק  מושך  הוא  גאוה  לו  שיש 
מושכי  משרבו  התם  דאמרינן  גאוה, 
הרוק רבו היהירים עכ"ל, וא"כ שפיר 
קאמר עשו הכי קרא שמו וכו' ומשך 

הרוק  מושכי  בשביל  כלומר  ברוקו, 
יעקב נטל הברכות בערמה. 

)פרשת וישלח אות ח(

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

פסוק  על  יב(  סח  )ב"ר  במדרש  איתא 
ברכיה  ר'  וכו',  אלוקים  מלאכי  והנה 
לו.  הראה  עולם  ושליש  עולם  אמר 
וקשה מאי נפקא מינה במה שהראה 
ענינינו  ולפי  עולם.  ושליש  עולם  לו 
אתי שפיר, שיעקב היה מהרהר בלבו 
אם  מעשו  שלקח  הבכורה  על  נמי 
תתקיים בידו אם לאו, ואין מראין לו 
לאדם אלא מהרהורי לבו. והעולמות 
שלישים,  ג'  הם  אחד  וכל  שנים  הם 
נמצא שהם בין הכל ששה שלישים, 
עולם  כן  אם  שנים,  פי  נוטל  והבכור 
לרמוז  לו  הראה  עולם  ושליש 

שתתקיים בידו הבכורה. 
)פרשת ויצא אות ד(

עשו נולד ראשון כדי שיקח הזוהמא 
ולפי דרך זה נבין מדרש תמוה )שמו"ר 
כז( בפסוק החדש הזה לכם, דבר  טו 

אחר בני בכורי ישראל, בנים של מי 
בא  מה  תמוה  והוא  הבכורה.  שנטל 
להשמיענו. אמנם בפרק כ"ב דשבת 
בהר  שעמדו  ישראל  אמרינן  )קמו.( 

דר'  ופליגא  זוהמתם  פסקה  סיני 
שלשה  עד  דאמר  כהנא  בר  אבא 
מאבותינו  זוהמא  פסקה  לא  דורות 
י"ב  הוליד  יעקב  וכו'  הוליד  אברהם 
דופי.  שום  בהם  היה  שלא  שבטים 
זוהמא,  פסקה  יעקב  שבימי  נמצא 
יש  שלא  ראיה  הביא  שפרעה  ולפי 
נולד  שעשו  מפני  בבכורים,  קדושה 
לכן  למעלה,  שכתבתי  כמו  ראשון 
שנטל  מי  של  אתם  בנים  להם  אמר 
הבכורה, שפסקה בימיו הזוהמא ולא 
נולד ראשון כדי שיקח עשו תשלום 
הם  קדושים  ישראל  וא"כ  הזוהמא, 
שהם בכורים, ואתה שלחת ידך בהם 
וראוי אתה ללקות. )פרשת במדבר אות ה( 

הוˆא˙ ה‚ליון והפˆ˙ו לזכו˙

שמעון אורן בן אסתר
וזו‚˙ו קרן בת רחל

וכל משפחתם היקרים הי"ו
זכו˙ המחבר והבטחו˙יו יעמו„ להם 

לפרנסה ברווח וב˘פע ובנ˜ל 
ו˘יזכו ל„ירה נאה ˘מרחב˙ „ע˙ו ˘ל א„ם 

'ב˙ים מלאים כל טוב ‚ם עו˘ר ‚ם כבו„'

מהנעשה והנשמעפניני שמשון ••


