
טעם שלא שלח הקב"ה לרפאות את ילידי ביתו שנימולו עמו
ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו  'ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום 
ְׁ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 אברהם. יש 
לדקדק דמשמע מדברי חז"ל שהקב"ה בא לבקר דוקא את אברהם שהיה חולה מחמת מילתו, 
ולשלוח לו את רפאל לרפאותו, ומפני מה לא בא גם לבקר את כל ילידי ביתו שנימולו עמו 
ולדאוג לרפאותם, שמסתמא גם הם היו חולים מחמת המצוה ולא מצינו בדברי חז"ל רמז לדבר 

זה שביקר הקב"ה וריפא אותם.

ילידי ביתו לא הוצרכו לכך, דהנה  וי"ל דאכן דוקא את אברהם הוצרך לבקר ולרפאות, אך 
איתא בגמרא )ב"ב טז:( רבי שמעון בן יוחאי אומר, מרגלית טובה היתה תלויה בצוארו של 
במרגלית  מביטים  היו  ביתו  שילידי  נמצא  מיד.  מתרפא  אותה  שרואה  חולה  שכל  אברהם 
שבצוארו של אברהם ונעשו בריאים. אמנם אברהם עצמו לא רצה להסתכל במרגלית, משום 
דידע שמצות מילה הרי היא אחד מהעשרה נסיונות שלו, ואם היה מתרפא מיד לא היה נחשב 
בידו  וידע שיש  הואיל  עצמו  את  למול  אומרים שהטעם שנתרצה  העולם  לנסיון, שהיו  כלל 
לרפאות את עצמו מיד ע"י ההבטה במרגלית, לכך רצה לעמוד בחוליו כדי להראות לכל העולם 

שהוא סובל הצער של המילה באהבה ושמח בה, ולכך מדה כנגד מדה בא הקב"ה לרפאותו.

ובזה מתיישב גם כן הטעם שבא הקב"ה דוקא ביום השלישי, כי אם היה בא מיד ביום הראשון 
ידי  על  בעצמו  שנתרפא  אומרים  והיו  הקב"ה  של  בידו  שנתרפא  יודעים  היו  לא  השני,  או 
המרגלית טובה 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(

הטעם שנענשו במכת סנוורים
'ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמֹצא ַהָּפַתח' )יט 
סנוורים, משום דעיקר חטאם של אנשי סדום,  דוקא במכת  יש לפרש הטעם שנענשו  יא(: 

שהיה להם עין רעה וחומדים ממון אחרים, לכך מדה במדה לקו בעין.

יז:( מלח סדומית מסמא את העינים.  )עירובין  ונראה לומר דזה הטעם במה דאיתא בגמרא 
והפורענות  )עיין בלבוש סימן קסז( שהמלח מגין מן הפורענות,  עפ"י מה דאיתא במדרשים 
הראשון שלא הגינה המלח היתה מכת הסנוורים שהיתה בסדום, ומאז המלח של סדום גורמת 

לסנוורים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות טו(

מפני מה הקפידה אשת לוט דוקא על המלח
ד( במלח חטאה  נ  )ב"ר  כו(: ברש"י מחז"ל  )יט  ֶמַלח'  ְנִציב  ַוְּתִהי  ֵמַאֲחָריו  ִאְׁשּתֹו  'ַוַּתֵּבט 
ובמלח לקתה, אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו שאף המנהג הרע הזה אתה 
בא להנהיג במקום הזה. בפשטות נראה שנתכוונה למנהג הרע של הכנסת אורחים שלוט בא 
לעשות עם המלאכים. ולפי"ז קשה א"כ מדוע מיאנה דוקא כשביקש ממנה מלח ולא בכל מה 

שתיקן להם לסעודה.

וי"ל עפ"י מה דאיתא ובלבוש )שו"ע קס"ז סעיף ה( בשם המדרש שאם יש מלח על השלחן 
נעשה השלחן מזבח כפרה והמלח מגין על הפורענות, ועוד, כשישראל ממתינים זה לזה השטן 

מקטרג עליהם וברית מלח מכפר עליהם.

והנה איתא בגמרא )סנהדרין קח.( אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל רוב טובה שהשפיע להם, 
ומן המזיקים. ולכך כששמעה אשתו של לוט שהוא רוצה להניח  ולא היו מתייראין מן הדין 
מלח על השלחן, אמרה לו, מפני מה אתה צריך מלח הרי במקום זה אין אנו צריכים לדאוג מן 
הפורענות, וכשאתה תתחיל להניח מלח על השלחן נראה המנהג רע, שאתה פותח פה לשטן 
יודע  וידוע שלעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אמנם לוט היה מאמין לדברי המלאכים והיה 

שהפורענות ממשמשת לבוא, ולכך ביקש מלח להגין מן הפורענות.

ועוד להוסיף דאכן מפני זה נענשו ש'גפרית ומלח שרפה כל ארצה' )דברים כט כב(, מפני שהם 
היו בטוחים בעצמם ולא הניחו מלח על שלחנם, נענשו להיות כגפרית ומלח.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות טז(

במעשה העקידה נודע שכל מעשי אברהם נעשו לכבודו יתברך
'ַ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(: יש לדקדק במה שאמר לו השי"ת עתה 
ידעתי, והלא תמיד קיים אברהם אבינו מצוות ומעשים טובים ולא רק עכשיו. ועוד יש להבין 

שלכאורה תיבת ממני מיותר.

וי"ל דהנה אברהם היה כולו חסד והיה מטיב לכל העולם, ומשום כך היה אפשר לומר שזה גם 
הטעם שהוא צדיק לפני השי"ת, משום שזהו טבעו ומזגו שאינו יודע לעבור על דעת חברו וכל 
שכן שלא יעבור על דעת בוראו, ואין שמירת המצוות אצלו מחמת יראה או אהבה להשי"ת, 
וא"כ אין ראוי להחזיק לו טובה ולהרבות שכרו כל כך, לכן הקב"ה ניסה אותו בנסיון שצוה 
אותו לשחוט את יצחק בנו, שזה מעשה אכזריות גדולה לעשות כן, וכשראה הקב"ה שנזדרז 
אברהם לעשות רצונו, היה בזה הוכחה גדולה שכל מה שפעל ועשה עד היום לא היה זה מחמת 

טבעו ומזגו, אלא רק מצד היראה שהיתה תקועה בלבו.

וזה מה שאמר הכתוב הכא עתה ידעתי, כי 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 ולא חשכת את בנך ממני, והיינו שנודע עתה שכל מה שעשית בקיום המצוות והמעשים 
כן רק מחמת  בודאי שעשית  בנך ממני שבזה  טובים הכל רק מחמתי כפי שלא חשכת את 

הציווי שלי.

)'זרע שמשון' פרשת בראשית 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

גליון 144זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת וירא תשע"ז

אמרות שמשון

צריך ביאור הכפל של 'ברך אברכך'. וי"ל דאיתא בגמרא )מכות יב.( ואם 
יצוא יצא הרוצח, אין לי אלא במזיד, בשוגג מנין, ת"ל אם יצוא יצא מכל 
מקום. ואף אנו נאמר לא די שהקב"ה מבטיח ברכה למי שמתכוין לעשות 
הקב"ה  ובשוגג,  במתכוין  שלא  מצוה  שעושה  מי  אפילו  אלא  מצוה, 

מבטיח לו שכר גדול.

)ילקוט פרשת ויקרא רמז תע"ט( על פסוק ולא ידע  וכן אמרו במדרש 
ואשם, רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי הוא אומר כי תקצור קצירך וכו' 
ושכחת וכו' לגר וכו' למען יברכך ה' אלקיך, קבע הכתוב ברכה למי שבא 
לידו מצוה בלא ידיעה, אמור מעתה היתה לו סלע צרורה בכנפיו נפלה 
ממנו מצאה עני ונתפרנס בה, הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח עומר 

בשדה.                                                                                       )אות כד( 



בפסוק והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו )בראשית יח ח(, פירש רש"י נראו כמו שאכלו. וכן הוא בגמרא )ב"מ 

פו:( אמר ר' תנחום לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו 

למטה ואכלו לחם, ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו. וכתבו שם התוספות )ד"ה נראין(, 

ובסדר אליהו רבה קתני לא כאותו 

שאומר נדמין כאוכלין ושותין, אלא 

כבודו  ושותים ממש, מפני  אוכלים 

של אברהם, ופליגא אדהכא עכ"ל.

לשון  בדקדוק  העולם  ומקשים 

אדהכא,  ופליגא  שסיימו  התוס' 

שהרי ברור שאם בסדר עולם כתוב 

שהם אכלו ממש בודאי שזה חולק 

רק  ר' תנחום שהם  על מה שאמר 

נראים כאוכלים, ומדוע הוצרך תוס' 

לסיים דבריו ולומר ופליגי אדהכא. 

להחכימנו  התוספות  באו  ומה 

בתיבות אלו. 

האיך  אופנים  ב'  לפרש  ונראה 

ישנה אדם  למדו מהמלאכים שאל 

מהמנהג. 

שאכלו  משום  דוקא   – א'  אופן 

ממש וסתמא דגמרא נחלקה ולא 

ס"ל דין זה 

דהנה ר' תנחום אמר אל ישנה אדם מן המנהג ויש לפרש דלומד זאת דוקא משום דס"ל שאכלו המלאכים ממש, 

ולכך מן ההכרח לו לומר כן, דלכאורה למה הוצרכו המלאכים לאכול ממש, אם רוצים להידמות לבני אדם כדי 

שלא יכירו אותם, זה אפשר גם אם רק ידמה כמו שאוכלים אף אם לא יאכלו ממש, וא"כ מזה שאכלו ממש 

אף שלא היה לצורך, יש ללמוד שאל ישנה אדם מן המנהג. וממילא צ"ל דמה שהקשו בהמשך הגמרא אכלו 

ס"ד? אלא אימא נראו כמי שאכלו, אין זה שיטת ר' תנחום, כי לפי"ז אין ראיה שאל ישנה אדם מהמנהג, שהרי 

זה שנראים הוא כדי שייראו בני אדם ולא יכירו שהם מלאכים, אך לא כדי שלא לשנות מן המנהג, דא"כ היו 

צריכים לאכול ממש וכנ"ל, וס"ל לסתמא דגמרא שלא יתכן שהמלאכים יאכלו. והיוצא לנו שר' תנחום בהכרח 

סובר כתנא דבי אליהו שהיו אוכלים ממש, ומה שכתבו התוס' ופליגי אדהכא כוונתם להדגיש שהתנד"א חולק 

רק על מה שנאמר בגמרא סתמא נראים כמי שאוכלים וכו', ולא על ר' תנחום. 

אופן ב' – אף אם נראים כמי שאכלו ואף סתמא דגמרא ס"ל אל ישנה מהמנהג

מה שאמר ר' תנחום אל ישנה אדם מן המנהג ומביא ראיה מהמלאכים שאכלו ועל זה מיד מקשה הגמרא  אכלו 

ס"ד?, אלא נראו כמי שאכלו. כוונתם להקשות מה צורך היה לר' תנחום לומר שאכלו ממש, הלא כוונתם רק 

משום שאין לשנות מהמנהג ועבור זה מספיק גם אם יהיו רק נראים כמי שאוכלים, מאחר שבאותו מעמד הודיעו 

לאברהם ושרה שהם מלאכים, שהרי באו לבשר את שרה ולרפאות את אברהם, וא"כ לא היה צורך להם כלל 

אפילו להשתוות לבני אדם, ומה שנראו כמי שאכלו בודאי היה רק בשביל ללמדנו  דאל ישנה אדם מן המנהג. 

וכוונת הגמרא לחלוק על מה שאמר ר' תנחום שאכלו ממש. ואף לדרך זו מתפרש כוונת התוס' לרמוז שהתנא 

דבי אליהו חולק רק על סתמא דגמרא ולא על ר' תנחום.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
אמנם אם נאמר כתנא דבי אליהו שאכלו ממש מפני כבודו של 
אברהם, מוכח שפיר שצריך שלא לשנות מן המנהג משום כבוד בני 
המקום שהולך שם, שאם לא היו אוכלים אלא כדי שלא יכירו בהם 
שהם מלאכים, היה די להיות נראים כאוכלים, ומשום הכי כתבו 
קאמר,  תלמודא  סתם  דהכא  משום  אדהכא,  ופליגא  התוספות 
תנחום  ר'  ואדרבא  שאכלו,  כמו  נראו  אלא  דעתך  סלקא  אכלו 
לא הוה מייתי שום ראיה  כן, דאי הכי  אי אפשר שיהיה סובר 
סלקא  אכלו  כך,  מקשה  שהש"ס  נמי  ואפשר  כנ"ל.  מהמלאכים 
דעתך, כלומר מה צורך לומר שאכלו ממש שהוא נגד טבען של 
המלאכים, והלא אף אם נאמר נראו כמו שאכלו שפיר משמע שאל 
ישנה אדם מן המנהג, דאין לומר שעשו כן כדי להתראות אנשים, 
שהרי באותו מעמד הודיעו לאברהם שהם מלאכים ממש, שהרי 
כדכתיב  שרה,  את  לבשר  והאחד  אברהם  את  לרפאות  בא  אחד 

ויאמר שוב אשוב וכו'. 

)זרע שמשון אות ד(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

גבורת שמשון 
סיפורי ישועה

קחו חלק 
בהדפסת והפצת הגליונות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ

האשה החשובה מרת יוכבד בילא גאלדא ע"ה

בת הרה"ח ר' יצחק צבי הי"ו
נלב"ע ט"ו חשון תשס"ח 

ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש ע"י בני משפחתה

 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
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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

מביאן  האדמו"ר  כ"ק  אמר  תשע"ז  תשובה  בשבת 
שליט"א בדברות קודשו: שרוצה להזכיר דבר תורה 
ידוע  אשר  שנים  מאות  כמה  לפני  קדמון  ממחבר 
ישועה  בדבר  להיפקד  מסוגל  בספרו  שהלימוד 

ורחמים.

מספר הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א: סיפר לי הרב ר.י. 
לגיל השידוכים כשהגדול  בנים שהגיעו  ארבעה  היו  שלגיסו 
מהם  אחד  נשתדך  לא  עדיין  אולם  בשנים,  בא  כבר  שבהם 
כי כולם ממתינים עבורו. אחיו הצעיר שלומד בישיבת רוזין 
בירושלים נכנס לקו"פ לפני כ"ק מרן האדמו"ר מביאן שליט"א 
ושטח בפניו את מצב המשפחה כי באו מים עד נפש ואין נראה 
באופק פתח לצאת מזה החושך, ושאל ממנו עצה מה לעשות.

ואמר לו האדמו"ר מביאן שליט"א כי ספר 'זרע שמשון' אשר 
המחבר מבטיח ומברך את כל מי שילמד בספרו מסוגל מאד 
להיוושע בכל הענינים, ולכך עצתו אמונה שילמד בספר 'זרע 
שמשון' לזכות אחיו הגדול, ובעזר ה' בזכות הבטחת המחבר 
יזכה להיוושע. ואכן מיד קיבל על עצמו ללמוד לזכות אחיו 
אחיו  בא  יום  הארבעים  ובסוף  ביומו,  יום  מדי  יום  ארבעים 

בקשרי שידוכין למזל טוב לשמחת כל המשפחה.

והוסיף דבר פלא שהיה להם לאות ולמופת, שגם האח הגדול 
לאחר ששמע עצתו של האדמו"ר מביאן שליט"א התחיל קצת 
ללמוד בספר זרע שמשון מדי פעם כשנזדמן לו, וסיפר, שבכל 
היום  לביתו בערב, שמע מאמו שבאותו  פעם שלמד, כשבא 
תקופות  לאחר  זה  שהיה  ואף  שידוך!  להציע  שדכן  התקשר 

ארוכות שלא התקשר אליהם שדכן!


