
נזדמנו ליעקב מלאכים מיוחדים לשמשו
ד(:  )לב  ֱאדֹום'  ְׂשֵדה  ֵׂשִעיר  ַאְרָצה  ָאִחיו  ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  'ַוִּיְׁשַלח 
במדרש )ב"ר עה ד( א"ר חמא בר חנינא הגר שפחת שרה נזדמנו לה חמשה מלאכים, זה 
שהוא אוהבו של בית על אחת כמה וכמה, א"ר יוסי יוסף קטנן של שבטים היה ונזדמנו לו 
שלשה מלאכים, זה שהוא אביהן של כולן על אחת כמה וכמה. יש לדקדק מה צריך ללמוד 
מקל וחומר שהיה ליעקב מלאכים, הלא מקרא מפורש הוא סוף פרשת ויצא ויעקב הלך 

לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים וגו'.

ומרקדים  חלים  היו  מלאכים  רבוא  שישים  יז(  עד  )ב"ר  במדרש  דמבואר  מה  עפ"י  וי"ל 
לפני יעקב בכניסתו לארץ, הדא הוא דכתיב ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה 
ואין מחנה פחות משישים רבוא. ולפי זה מובן שלא היה יכול יעקב לשלוח שלוחים לעשו 
מתוך אותו מחנה של מלאכים שבאו אליו, מפני שאין מן הראוי לפגום במחנה שכינה 
ולכך הוצרכו ללמוד מק"ו שבאו אליו מלאכים  שאינה שורה על פחות משישים רבוא, 

אחרים לשמשו.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א( 

יעקב חשש שינכו לו מזכיותיו מפני ריבוי הממון שזכה
'ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת 
יעקב  מדברי  דנראה  לדקדק  יש  יא(:  )לב  ַמֲחנֹות'  ִלְׁשֵני  ָהִייִתי  ְוַעָּתה  ַהֶּזה  ַהַּיְרֵּדן 
שעיקר חסדי הקב"ה עמו היה בענין הממון וכמו שסיים בדבריו לומר כי במקלי עברתי 
את הירדן ועתה הייתי לשתי מחנות, ולכאורה יותר היה לו לתלות חסדי המקום אליו במה 

שהצילו מעשו ולבן.

וי"ל דהנה עיקר חששו של יעקב היה שנגמרו זכויותיו מפני רוב הטובה והניסים שנעשו 
עמו, ולכך על מה שהצילו מעשו ולבן אין סברא לומר שינכו לו מזכיותיו שהרי כך הבטיחו 
הקב"ה מתחילה, והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכמו שפירש"י שהבטיחו כן 
מפני שהיה מתיירא מעשו ומלבן, ובדבר שהקב"ה הבטיח אין מנכין לו מזכיותיו על כך 
)וכפי שהרחיב רבינו בזה בפרשת ויצא אות כב(, ולכך נתיירא יעקב עתה רק מפני רוב 

הממון שזכה שמא מפני זה ינכו לו מזכיותיו.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

יעקב הוצרך ב' שמירות, מהמלאכים ומהקב"ה
'ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמְך ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּסֵפר ֵמֹרב' 
)לב יג(: מה שכפל יעקב לומר היטב איטיב, יש לפרש במה שנקדים לדקדק במה שמצינו 
בסוף פרשת וישלח )לעיל פסוק ב( ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים וגו' שבאו 
אצלו לשמרו, ולכאורה מפני מה הוצרך שמירה ממלאכים אחר שכבר הבטיחו הקב"ה 

בעצמו לשומרו וכמ"ש )לעיל כח טו( והנה אנכי עמך ושמרתיך.

ונראה דשמירת המלאכים הוא דבר אחד ושמירת הקב"ה הוא דבר אחר והוצרך יעקב 
של  טובים  ומעשים  מצוות  ע"י  שנבראו  המלאכים  היינו  המלאכים  דשמירת  לשניהם. 
האדם, וחובה עליהם לשמור את האדם שבראם מכל פגעים רעים, ובודאי בשביל שמירה 
זו אינו מפסיד מזכויותיו, אולם לא יצילו המלאכים האלה את האדם רק בדרך הטבע ולא 
בדרך נס. ושמירת הקב"ה מועלת יותר כי מציל את האדם אף בדרך נס, אך באופן זה 

שהוצרך הקב"ה לעשות לו נס מנכין לו מזכויותיו.

אף  לילך  שיוכל  לו  שמועיל  בודאי  אותו  שישמור  הקב"ה  מפי  מובטח  כשהצדיק  אכן 
במקום סכנה ויעשו לו נס ולא יזכו לו מזכויותיו, כי אם בדעת הקב"ה לנכות לו מזכויותיו 

אין זה הבטחה טובה.

ולכאורה מאחר שיש את שמירת הקב"ה מפני מה צריך את שמירת המלאכים. י"ל דהיות 
שקיימ"ל עבירה מכבה מצוה, לכן המלאכים שומרים את האדם שלא יחטא, כדי להציל 
את עצמם שלא ידחו ממקומם, אבל הקב"ה אף שמציל את האדם מהיצה"ר מכל מקום 
אינו מונע ממנו את הבחירה אלא מוסיף כח בבחירתו הטובה. וממילא שמירת המלאכים 
מועלת לו להאדם רק קודם שיחטא, ואם בכל זאת חטא אזי מסתלקת ממנו שמירתם כי 
עבירה מכבה מצוה. ואז גם אינו ראוי כל כך שיעשה עמו הקב"ה נס כמו שמצינו שאמרו 

בגמרא )ברכות ד.( שחשש יעקב שמא יגרום החטא.

וגו' על שני ההטבות  ובזה מתפרש יפה מה שכפל אמר יעקב ואתה אמר היטב איטיב 
ושמירת  הקב"ה  שמירת  הנפש,  ושמירת  הגוף  שמירת  והיינו  הקב"ה,  לו  שהבטיח 

המלאכים. 

)'זרע שמשון' פרשת ויצא אות כב(

ממה שניצח יעקב את המלאך מוכח שלא חטא בנטילת הברכות שלא כדין
'ַוֹּיאֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל' )לב 
כט(: ברש"י לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה, כי אם בשררה וגלוי פנים. 
והנה בפשט הפסוק מפורש הטעם שנקרא ישראל על שם כי שרית עם אלקים ואנשים 
ולכאורה מפני מה הוצרך ב' טעמים. ולכאורה משמע מדברי רש"י שהכל טעם אחד ומפני 
וניצח את המלאך אין נחשב שקיבל את הברכות ברמאות וקשה דהלא אפשר  ששרה 

שעשה רמאות וגם ניצח את המלאך ומה ענין זה לזה.

וי"ל שאם האמת היה שיעקב עשה שלא כדין במה שלקח את הברכות מעשו במרמה 
ובאונאה ודאי שלא היה כח בידו להנצל מהמלאך, שהרי המלאך לא חטא מעולם ויעקב 
חטא, ומה שאמרו בגמרא )סנהדרין צג.( גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, היינו רק 
את  לקח  שלא  ברורה  ראיה  זה  הרי  המלאך  את  שניצח  כאן  מצינו  ואם  גמור,  בצדיק 
אחד  דבר  הם  הטעמים  שב'  נמצא  ישראל.  לקרותו  ראוי  וממילא  כדין  שלא  הברכות 
שקראו את שמו ישראל להודיע שהברכות ראויות לו וכמ"ש רש"י, וההוכחה לכך ממה 
שניצח את המלאך. ]עיין עוד בדברי רבינו בהרחבה עומק מה שנרמז בב' השמות יעקב 

וישראל[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

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 148זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת וישלח  תשע"ז

אמרות שמשון

'וזה יכתוב וכו' אלו בעלי תשובה, כתבו המקובלים שבזמן שהיה בית המקדש קיים לא היה עולם העשיה צריך תיקון, אבל עתה אחר החורבן  צריך תיקון, והתיקון הוא כשתלמיד ותיק או בעל תשובה כותב שום 
דבר מייסודי התורה אז באותה כתיבה מתקן עולם העשייה עכ"ל. וכן כתב המעבר יבק שכל חידושי התורה שמחדשים ישראל בגלות הזה, עתידים הם לאומרם בעולם הבא, שכן הקרבנות היו עושים אף למעלה 
כמו שאנו אומרים ואשי ישראל ותפילתם וכו', אם כן תיקון הקרבנות ותיקון החידושים אחד הוא, ומשום הכי קאמר )ישעיה מד ה( וזה יכתוב ידו לה', שבכתיבת החידושי תורה שעושה הבעל תשובה הוא עושה 
תיקון גמור לנשמתו, שהרי חידושי תורה הם שמים חדשים כנודע, והשמים נבראו בידו של הקב"ה כדכתיב )שם מה יב( אני ידי נטו שמים, ועוד כתיב )תהלים יט ב( ומעשה ידיו מגיד הרקיע, והבעל תשובה שפגם 

בשמים העליונים הוא מתקן בכתיבת החידושים, שבורא שמים חדשים.' )אות ט(



בגמרא )חולין צא:( ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר לו גנב אתה או קוביוסטוס אתה שמתיירא 

מן השחר, אמר לו מלאך אני ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. מסייע ליה לרב 

חננאל אמר רב דאמר רב חננאל אמר רב, שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום, 

אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש ה' צבאות. מיתיבי חביבין ישראל 

השרת,  ממלאכי  יותר  הקב''ה  לפני 

שעה,  בכל  שירה  אומרים  שישראל 

ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא 

פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת 

בחודש,  לה פעם אחת  ואמרי  בשבת, 

ואמרי  בשנה,  אחת  פעם  לה  ואמרי 

לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם 

אחת  פעם  לה  ואמרי  ביובל,  אחת 

השם  את  מזכירין  וישראל  בעולם, 

אחר שתי תיבות שנאמר )דברים ו ד( 

שמע ישראל ה' וגו', ומלאכי השרת אין 

מזכירין את השם אלא לאחר ג' תיבות 

קדוש  קדוש  ג(  ו  )ישעיה  כדכתיב 

קדוש ה' צבאות. ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה וכו' אלא 

אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש קדוש ה' צבאות. 

ויש לדקדק, כיון דעיקר הקושיא על רבי חננאל מהמשנה דמלאכי השרת מזכירים את השם רק 

אחר שלש תיבות, מדוע הוצרך להזכיר את כל הברייתא בהרחבה, די היה להזכיר מה שאמרו 

בברייתא שאין המלאכים מזכירים את השם רק לאחר שלוש תיבות שזה שלא כדברי רבי חננאל 

שאמר שיש כת שמזכירים אחר תיבה אחת.

ויש לבאר דהנה קיימא לן שומע כעונה, ולפי"ז יכולים לתרץ את קושית הגמרא על רבי חננאל, 

שאף שכת שלישית אומרת רק קדוש ה', אולם מה שהשני הכתות הראשונות אמרו לפניה והם 

שמעו, הרי זה נחשב כמו שאמרו הם מדין שומע כעונה, והוי ממש כאילו אמרו בעצמם ג' פעמים 

קדוש ולא קשה על רבי חננאל.

כי  זו,  סברה  יסוד  נדחה  לכאורה  הברייתא  של  והמציעתא  שמהרישא  בהרחבה  מבאר  ורבינו 

חובה  להם  שיש  מלאכים  אינם  קדוש  רק  חננאל שהמלאכים שאומרים  ר'  לפי  לומר  מוכרחים 

לומר שירה, אלא מלאכים שעדין לא הגיע זמנם, וממילא לכאורה אינם יכולים להוציא בדין שומע 

כעונה שהרי כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם, עיי"ש בטוב טעם ודעת 

מדוע יש הכרח לומר כן.

מי  כעין שמצינו שלפעמים מצרפים אף  כעונה  דין שומע  לומר  עדיין שייך  אולם אפ"ה באמת 

שאינו מחוייב בדבר, שהרי מצינו במה שקיימא לן )שו"ע או"ח סימן תע"ט סעיף א( שאין אומרים 

בהלל הודו לה' בפחות משלושה, ואפ"ה קיימ"ל דכשאין לו שלושה גדולים יכול לצרף את אשתו 

ובניו הקטנים היות ועתידים לבוא לכלל חיוב, ויחדו יכול אף הגדול לומר הודו בהלל ונחשב כאומר 

בשלושה.  

ולפי"ז עדיין יכולים ליישב שלא יקשה על רבי חננאל, ונאמר דלעולם מה שאומרים כת שלישית 

קדוש ה' זה רק בצירוף ב' פעמים קדוש שאמרו כת ראשונה ושניה, ומפני שעתידים לבוא לידי חיוב 

מצטרפים עמהם וכעין שמצינו בהודו שבהלל שמצרפים את בניו הקטנים. וא"ת א"כ שצריכים 

ג' תיבות מדוע כת שלישית אינה יכולה לומר בעצמה ג' פעמים קדוש. י"ל משום ששלוש פעמים 

קדוש מורה על ג' עולמות, עולם המלאכים ועולם הגלגלים ועולם התחתון, ובעולם המלאכים הוא 

קדוש תמיד, ברם בעולם הגלגלים אינו תמיד קדוש מאחר שיש בני אדם המשתחווים לשמש או 

ואינו נקדש  וכל שכן בעולם התחתון דהייינו עולמינו השפל שהאנשים הם בעלי בחירה  לירח, 

אלא כשירצו להקדישו, ומשם כן אין כח ביד כת אחת לומר כל השלש קדושות, מפני שיש מי 

שמחלל שמו באלו ב' עולמות ואינו קדוש תמיד שם, ולכך צריך לחלק את הקדושות לג' כתות. 

אולם כשמזכירים כת שלישית את ה', זה רק בצירוף קדוש שאמרו הראשונות, וממילא לא קשה 

על ר' חננאל.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
מכתב שהתקבל 
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לשון שמשון:
וישראל מקדשים שמו אף בעולם הגלגלים שהרי 
אומרים תחילה יוצר אור ובורא חשך וכו', מעתה 
אם המלאכים אומרים שירה אחר ישראל שכבר 
כת  כן  אם  עולמות,  בשתי  שמו  את  הקדישו 
השלישית יכולה לומר קדוש קדוש קדוש ה', שאין 
הכי נמי שמלת ה' שייך אף לשני קדוש הראשונים 

ואין עוד תירוץ, וקשה לר' חננאל. 

)זרע שמשון אות ז(

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

 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

לכבוד מערכת גליון נפלאות שמשון הע"י,

נפלאים מעשיכם בהפצת תורת רבינו בעל ה'זרע שמשון' בכל קצוות תבל, 
ובעיקר ע"י הגליונות הנפלאים, ויגדל כוחכם להמשיך במפעלכם בקיום 

רצון המחבר הקדוש זי"ע.
הנני לציין ולהוסיף דבר נפלא מתורת החת"ס בענין מה שהבאתם בגליון 

נפלאות שמשון פרשת חיי שרה - 145.

אם  אליעזר  שעשה  בסימן  לבאר  ט(  אות  )סוף  שמשון  הזרע  במש"כ 
הנערה תשקה גם לגמלים, כי כמו שמצינו שגמליו של אאע"ה לא הוצרכו 
לזמם כי נזהרו מגזל ולא בא תקלה ע"י בהמתם של צדיקים, כך ואם אינה 

הנערה הראויה ליצחק לא ישתו הגמלים ממים שלה, עי"ש.
כזה  דבר  שאף  לומר  חידוש  וזה  כאן,  יש  גזל  דמה  מובן,  אינו  ולכאורה 
ידם, שאם לא תהיה האשה ראויה ליצחק לא  יחשב כתקלה שבאה על 

ישתו הגמלים ממים שלה מפני התנאי שעשה אליעזר.

ובדבריו  שמשון,  הזרע  רבינו  דברי  כעין  כתב  סופר  שהחתם  ומצאתי 
מבואר היטב, וז"ל: ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות, ולא מיד כאשר אמרה 
שתה וגם לגמליך אשקה, י"ל דמציאת קטן לאביו א"כ מים ששאבה רבקה 
הזיווג  יהיה  אם  בטוח  אלא שהיה  אליעזר,  ביד  גזל  והוא  אביה  הם של 
מן השמים יהיה ניחא לאביה בזה, והנה ידע אליעזר כי אפי' בהמתן של 
גמליו,  ישתו  לא  גזל  חשש  היה  ואילו  תקלה  מביא  הקב"ה  אין  צדיקים 
ובאשר שתו נמצא מוכח דמאת ה' הוכיח אותה ליצחק ויהיה ניחא לאביה 

בשתיית המים, עכ"ל.

ושם ד"ה אנכי בדרך נחני ה' וגו': כבר כתבתי במקום אחר כי כאשר כלו 
הגמלים לשתות, מזה שפט לחלוטין כי היא אותה אשר הוכיח ה' ליצחק 
ואין  לאביה  ושייך  הקטנה  שזכתה  המים  לשתות  גזל  קצת  היה  דאל"כ 
הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקים, ומדשתו גמלי אברהם ש"מ 
על  יקפידו  ולא  האבות  ימחלו  ממילא  ועי"ז  הוכיח  אשר  אותה  היא  כי 
המים, ומזה הבין לעשות מעשה לשום הנזמים באפה והצמידים על ידיה, 
גם  שזה  י"ל  ואולי  בזה.  שהוסיף  מה  ועי"ש  עכ"ל.  מאז,  כבר  כתבתי  כן 
כוונת הזרע שמשון אלא שקיצר, ואף שפשט דבריו אינו משמע כן, באתי 

להאיר עכ"פ בדומה לדבריו.

ואכפול דברי ייש"כ על זיכוי הרבים הנפלא

משה יהודא פרידבברכת התורה
סן פאולא ברזיל


