
מדוע היה צריך יצחק לומר שאינו יודע  זמן מיתתו
 'ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא ָזַקְנִּתי ֹלא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי' )כז ב( יש לדקדק שהיה די לומר הנה נא זקנתי 
ותו לא, שהרי בודאי אינו יודע יום מיתתו שזה אחד מהשבעה דברים שאמרו בגמרא )פסחים 

נד:( שמכוסים מבני אדם.

ויעקב ביקשו לגלות את הקץ, קרא  ויחי רמז קנז( שיצחק  )ילקוט  וי"ל דהנה מצינו במדרש 
לעשו וביקש לגלות את הקץ וגנזו הקב"ה ממנו עיי"ש. והלא עת הקץ הוא גם כן אחד מהדברים 
המכוסים מבני אדם כמו שאמרו בגמרא )שם(, ולכך היות שמצינו שהיה יצחק יודע את עת 
הקץ אף שמכוסה מכל בני האדם לו נתגלה, היה אפשר לחשוב שגם זמן מיתתו אף שמכל 

האנשים מכוסה ליצחק נתגלה, משום כן הוצרך יצחק לומר לא ידעתי יום מותי.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה'
'ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה ה' אלוקיך לפני' )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.

וי"ל שכוונת יעקב היה להשיב ליצחק על שאלתו האיך מיהר למצוא, על כך השיבו יעקב כי 
הקרה ה' והיינו שהיה כאן נס מאת הקב"ה שימצא מהר, אלא שנתיירא יעקב פן יצחק לא 
ירצה ליהנות ממעשה ניסים כמבואר בגמרא )תענית כד.( שאסור ליהנות ממעשה ניסים, לכך 
אמר לו כי הקרה ה' אלוקיך, והיינו 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. ואמר לו יעקב הואיל ואין לך יצר הרע, יש לך לאכול בעולם הזה 
ואף מותר 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. 

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יב(

ביאור כוונת יתן ויחזור ויתן
'ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאֹלִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש' )כז כח(: ברש"י מחז"ל 

)ב"ר סו ג( יתן ויחזור ויתן. יש לדקדק הלא הקב"ה יכול ליתן בפעם אחת הכל.

וי"ל שאם היה אומר רק יתן דהיינו הכל בנתינה אחת, הייתי אומר שאם יחטאו ישראל ויכפרו 
בה' ובטובתו, יאבדו לגמרי את הברכות ושוב לא יחזור לנו אף אם נעשה תשובה וכמו שאבד 
עשו לגמרי את הבכורה בשביל שביזה אותה, משום הכי אמר ויתן שנרמז בזה שיתן ויחזור 
ויתן, לומר שאף כשיחטאו ואזי ימשול עשו בנו, אם נשוב בתשובה, יחזור ויתן לנו את הברכות.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות טו(

ביאור כוונת כוונת הכתוב ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים
'ַוַּיַען ִיְצָחק ַוֹּיאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתיֹרׁש 
ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני' )כז לז(: יש לדקדק מה אמר ואת כל אחיו נתתי לו 

לעבדים הלא רק אח אחד היה לו.

וי"ל עפ"י מה שמצינו כמה מקומות )ב"ק פח. ועוד( דבני ישראל נקראים אחים משום דהוי 
אחיך במצוות. וי"ל שנתכוון לרמוז דאף את אחיו הישראלים אם לא יזכו לתורה ומצוות כמוהו 
של  מלאכתם  לעשות  מצווים  העיר  שבני  עב:(  )יומא  בגמרא  מצינו  שהרי  לעבדים,  לו  יהיו 

התלמידי חכמים, ומשום כן אמר בלשון רבים ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים.

)'זרע שמשון פרשתינו אות טו(

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 146זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת תולדות תשע"ז

אמרות שמשון

יש להאדם להכיר נפלאות מעשי ה' בכל מעשיו

ואגב אורחין יש לקחת מוסר השכל שכל אדם יש לו להכיר 

ה', כי אין בכח האדם לעשות  בכל מעשיו נפלאות מעשי 

כלום אם לא בחסד ה', שאין אדם נוקף אצבעו למטה אלא 

אם כן נגזר עליו למעלה, וכן בכל ריוח שיעשה אל יאמר 

כי זה בא לו בהשתדלותו העצום, אלא חסד ה', אם יעלה 

וזה  ה',  חסד  רק  לו,  גרמה  חכמתו  כי  יאמר  אל  לגדולה 

הפירוש כי הקרה ה' אלוקיך לפני, שלכאורה קשה הרי אצל 

יעקב לא הקרה הקב"ה לפניו כלום, רק הוא הלך בעצמו 

ולקח מרבקה שני גדיים והכין אותם מהרה ולא היו צריכים 

לקחת יותר זמן, כי לא היה צריך ללכת לצוד אותם, ואם כן 

לכאורה יעקב דיבר שקר במה שאמר 'כי הקרה ה' אלוקיך 

נצרכו  לא  עצמם  מצד  אלא  כלום  הקרה  לא  שהרי  לפני', 

להכנה גדולה, והיה צריך להשיב לאביו שהספיק מהר היות 

שיעקב  ודאי  אלא  רבה,  עבודה  לתיקונם  צריך  היה  ולא 

שנתגלגל  לפני',  אלוקיך  ה'  הקרה  'כי  שאמר  במה  נתכוון 

הדבר ברצון הבורא ובחסדו שאני אזמין לך מאכלך, כי כל 

דבר שנעשה הכל מאת ה' אף בדברים שנראה לאדם שהוא 

עצמו עושה אותם, וזה מה שהשיב שלכן מהרתי להביא, כי 

הקרה ה' אלוקיך לפני ולא לפני אחי.

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

י. בן ח.צ. וזוג' ח. בת י.ט.
זכות רבינו והבטחותיו יעמוד להם ולכל משפחתם שיזכו לבני חיי 

ומזוני  לראות תמיד רוב שמחה ונחת מכל יוצ"ח וימלא ה' משאלות 
לבם לטובה להתברך בכל טוב סלה

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

דוד בן מזל טוב
שיזכה לזיווג הגון משורש נשמתו לראות דורות 
ישרים מבורכים רפואות וישועות ואריכות ימים 

ושנים טובות וכל מילי דמיטב 



הנה מצינו שמבאר הש"ך דבר נפלא שכוונתו של יצחק לברך את עשו היה לטובת יעקב ובניו, שאם יחטאו ילכו 

בגלות תחת עשו ויהיה זה להם לכפרה תחת העבירות, ובכך לא יהיו צריכים ליכנס לגיהנם מאחר שנגמר דינם 

כבר בעולם הזה. ורבינו מוסיף לבאר בזה, שרצה יצחק שעשו יקבל הברכות רק בזכות איזה מצוה שיעשה, 

ובלא זה לא יזכה שישתעבדו ישראל אצלו, כי אם יזכה אף כשאין בו שום דבר טוב וכולו נתון בחלק הקליפה, 

אזי חלילה יהיה אכזרי על ישראל 

ולכך  כלל.  עליהם  ירחם  ולא 

הקדים לצוותו על מצות כיבוד אב 

קודם שברכו.

יצחק  של  שכוונותיו  אף  והנה 

לברך את עשו לטובת יעקב ובניו, 

שיעקב  הסיבות  כל  המסבב  סיבב 

עוקבה  של  באופן  אולם  יקבלם, 

דעת  היה  אם  ולכאורה  ומרמה, 

עליון שיעקב צריך לקבל הברכות 

למה לא הגיע אליו הברכות בדרך 

הישר.

יעקב  היה  דאילו  לבאר  ונראה 

ללא  הישר  בדרך  הברכות  מקבל 

נותן ליעקב פתחון  זה  ערמה, היה 

בכל  בחזקה  הברכות  לתבוע  פה 

ראוים  בניו  יהיו  כשלא  ואף  אופן, 

ברכת  מכח  באים  שהרי  כך,  כל 

אופן  ובכל  לבנו,  יצחק  והבטחת 

יותר  אביו  לברכות  ראוי  יעקב 

מאחיו עשו, שהרי בני ישראל אף 

מלאים  הם  הרי  חוטאים  כשהם 

עשו  משא"כ  כרימון  מצוות 

שלפעמים עושה מצוה פרטית.

אביו  שיצחק  דמאחר  הברכות,  על  בתביעה  לבא  יעקב  יוכל  שלא  כזה  באופן  זה  שיהא  הקב"ה  סיבב  ולכך 

אי  לדון  לנו  יש  ומעתה  לו.  נתנו  עשו  דהוא  דחשב  משום  ורק  לעשו  לתתו  לו, שרצה  היתה  אחרת  מחשבה 

דברים שבלב הוי דברים או לא, דמצינו שלגבי מתנה יש מחלוקת )חו"מ סימן רז ס"ב( אי אמרינן דברים שבלב 

הוי דברים או לא, וממילא עולה גם לענינינו היות שחשב יצחק לתת הברכות לעשו, א"כ להשיטות שסוברים 

במתנה דברים שבלב הוי דברים, הדין נותן שהברכות אינם שייכות ליעקב מאחר שלא היה מחשבת יצחק אליו.

והנה בספק כעין זה ההלכה היא 'שודא דדייני' )ראה כתובות פה: וברש"י( והיינו שהדיין פוסק לפי ראות עיניו 

ומחשבתו מי מהם יותר נראה שהמתנה ראויה אליו ואף שאין שום סיבה הלכתית לכך. וכך גם הכא אם יתנהגו 

בני ישראל כראוי בקיום המצוות אזי הדין נותן שיאמר הדיין שהברכות ראויות להם, אולם אם יחטאו לא יהיה 

לו זכות תביעה על עשו היות ויש כאן ספק השקול, שהרי מצד אחד הלא בודאי נתכוון יצחק ליתן את הברכות 

לעשו ]ואף שעשה כן לטובת יעקב וכנ"ל בדברי הש"כ, אולם הרי בלבו היה לעשו ויש שיטות שדברים שבלב 

הוי דברים במתנה וכנ"ל[ ומצד שני יש לומר שפועל נתן את הברכות ליעקב, ואין מתייחסים למה שהיה בלבו 

היות ונסבור כהשיטות דאף במתנה אמרינן דברים שבלב לא הוי דברים. ואין להעדיף אחד יותר מהשני שהרי 

שניהם חוטאים.

ולכך בדוקא סיבב השי"ת שינתן הברכות ליעקב באופן זה ורק בעת שיקיימו ישראל את המצוות וקולם יהיה 

מצפצף בבתי כנסיות אזי יזכו לכל הברכות שנתן יצחק. 

ליתן את הברכות לעשו היה לטובת  והמחשבה  ביותר שיסוד הרצון  נפלא  ומכל מה שנתבאר עולה דבר 

ישראל שאם יחטאו יגבר עליהם ידי עשו ויתכפר להם שגלות מכפרת עון. אולם השי"ת רצה שאם יעקב יהיה 

ראוי יקבל הוא את הברכות, לכך סיבב שינתן לו במרמה ובמחשבה שהוא עשו, בכדי שרק אם יזכו ישראל 

ויקיימו את המצוות יזכו לברכות ואם יחטאו יזכה עשו בברכות ויתקיים מחשבתו הראשונה של יצחק. 

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
בעל  בשם  ליאהב(  )ד"ה  זו  בפרשה  הש"ך   שכתב  ראינו  אמנם 
שערי אורה וז"ל, וכי צדיק גמור כיצחק שאין השכינה נפרדת ממנו 
היה אוהב עשו הרשע, אלא סוד גדול יש כאן, שיצחק צפה וראה 
בני יעקב חוטאים ומכעיסים לפני ה' וראויים הם לירש גהינם, 
וכשילכו בגלות תחת עשו, גלות מכפרת עון, ואהב צרות עשו כדי 
שיגמור עליהם הדין בעוה"ז ולא ילכו לגהינם, וזהו כי ציד בפיו 
הציד שיהיו ניצודים בגהינם בא לפיו של עשו, ולזה היה אוהב את 

עשו והיה שמח בלבו עכ"ל.

בא"ד: ולפיכך רצה הקב"ה שלא תבאנה ליעקב אלא בענין הנ"ל, 
ובזה אין לו טענה חזקה ליעקב לתבוע אותן כלל, דבמתנה יש 
דברים  הוו  שבלב  דברים  בה  אמרינן  אי  הפוסקים  בין  מחלוקת 
ואם מחשבתו  ד(,  ר"ז סעיף  )סימן  בחושן משפט  ועיין  לא,  או 
של יצחק היתה בעשו, הברכות אינן ראויות ליעקב למאן דאמר 
דברים שבלב הוו דברים, אלא שאם יזכה יעקב לגמרי, הדין נותן 
שהברכות תהיין נתונות להיותר ראוי, דבספיקא כי האי אמרינן 
שודא דדייני )כתובות פ"ה:(, דהיינו לפי ראות עיני הדיין יש לו 
צ"ד.(  )שם  נשוי  שהיה  מי  בפרק  שפרש"י  כמו  והחובה,  הזכות 

ועיי"ש, וזה שאמר יצחק לעשו, והיה כאשר תריד וכו'

)זרע שמשון אות ט"ו(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים

קחו חלק 
בהדפסת והפצת הגליונות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-
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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

ביום שהושלם הנדבה הושלם הישועה
מספר הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א: בחודש אלול תשע"ד 

פנה אלי א.ש. ואמר לי שמחפש חברותא שילמד עמו פעם אחת 

בשבוע דרך הטלפון בספר המסוגל 'זרע שמשון'. תוך כדי שנכנסתי 

עמו בשיחה סיפר לי שהוא כבר למעלה מבן ארבעים וזוג' ג"כ כבר 

יותר מבת שלושים ורוצים לזכות בזש"ק, ושמע שיש סגולה גדולה 

בלימוד ספר 'זרע שמשון' שהבטיח המחבר שכל מי שילמד בספרו 

יוושע, והיות שיש לי שייכות בהדפסת הספרים הרי הוא פונה אלי 

אולי אוכל למצוא עבורו חברותא ללימוד זה.

באותו רגע התרגשתי מדבר זה שיהודי שזקוק לישועה על אף שגר 
במרחקים מחפש חברותא בכל דרך שהוא, השבתי לו שאני מוכן 
כבר  ואכן  הטלפון!  דרך  בקביעות  ונלמד  שלו  החברותא  להיות 
ליל  בכל  שבוע  מדי  המשכנו  וכך  ללמוד,  התחלנו  שבוע  באותו 
והוא בביתו,  זרע שמשון, כשאני בביתי  יחדו בספר  שישי למדנו 
עסקיו,  לצורך  למרחקים  לנסוע  פעמים  הרבה  כשהוצרך  ואף 
הלימוד  היה  ולפעמים  שלנו  הקבוע  השיעור  על  מקפידים  היינו 
מארץ ישראל ולפעמים מהודו או מקומות אחרים. ואכן ב"ה היה 
וראינו דברים  לנו הרבה סייעתא דשמיא בכמה ענינים בפרנסה, 
הזרע  רבינו  וזכות  בכח  זה  היה  שבודאי  תקופה  באותו  נפלאים 

שמשון.

והיות  לישועה,  ומצפה  עומד  א.ש.  ועדיין  שנה  עברה  אולם 
שבאותו תקופה הוצרכתי להדפיס את הספר 'זרע שמשון' הצעתי 
לו שישתתף קצת בהדפסת הספרים, ושם המהדורה יקרא לזכותו 
ובעזרת ה' בזכות זיכוי הרבים בקיום בקשת המחבר יזכה שיתקיים 

בו ברכת המחבר.

א.ש. הסכים לדברי, ואמר שיתן לי סכום כסף כל חודש במשך שנה 
שלימה. ומיד הוצאנו מהדורה לזכות ישועתו. והנה פלאי פלאים 
נעשה עמו שזכה באותו שנה להיפקד בבן זכר שנולד לו בתאריך 
שנתן לנו את התשלום האחרון שהתחייב! והיה זה לאות ולמופת 
המחבר  תורת  הפצת  למען  שעשה  הגדולה  ההשתדלות  שזכות 
לייאשו  ניסו  שהרבה  במקום  להיוושע  לו  שעמדה  הוא  הקדוש 

חלילה.

עצומה  בהתרגשות  שיחי'  בנו  כשנולד  מיד  אלי  התקשר  א.ש. 
ושמח עמי על כך שעשינו יחד את קביעות הלימוד על אף שלא 
הכרתי אותו לפני כן, ועל כך שזכיתי אותו בהדפסת הספר ולהיות 
ובכך  בספרו,  צדיק המחבר הקדוש שילמדו  רצון  חלק ממקיימי 

זכה שיתקיימו בו ברכת המחבר.


