
הברכה הראשונה הוא הבנים וממנה בא כל השפע
ְּבָרָכה' )יב ב(: יש לדקדק שיותר היה  ֶוְהֵיה  ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך  ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  'ְוֶאֶעְׂשָך 
ראוי לומר ואברכך ואעשך לגוי גדול, דיהיה משמע שבתחילה יברכו בממון ואח"כ בנים וכפי 
שאמרו בגמרא )סוטה מד.( לימדה תורה דרך ארץ שקודם יבנה בית ואח"כ יטע כרם ואח"כ 
ישא אשה, וכן אמר שלמה בחכמתו הכן בחוץ מלאכתך וגו' עיי"ש. וכך גם היה אצל אברהם 

מתחילה התעשר ואח"כ היו לו בנים.

וי"ל שבדוקא ברכו השי"ת בתחילה ואעשך לגוי גדול שיהיה הברכה הראשונה הבנים שהוא 
בניך  ג(  )תהלים קכה  וכדכתיב  בעולם,  והשפע להשפיע  לו הברכה  יבוא  ומזה  צדיק,  הפרי 

כשתילי זתים סביב לשלחנך הנה כי כן יבורך גבר, והיינו שבזכות הבנים בא הברכה והשפע.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ו( 

כשיחול הברכה יתברך המברך
ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  ַוֲאָבֲרָכה  ְּבָרָכה  ֶוְהֵיה  ְׁשֶמָך  ַוֲאַגְּדָלה  ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  'ְוֶאֶעְׂשָך 
ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה' )יב ב-ג(: יש לפרש סמיכות והיה ברכה לואברכה 
מברכיך, דדוקא אם מתקיימת אותה הברכה על חבירו אזי תבוא אותה הטובה אף על המברך, 
נענה  הוא  דבר  לאותו  צריך  והוא  חבירו  על  המתפלל  צב.(  )ב"ק  בגמרא  מה שמצינו  וכעין 
תחילה, דהיינו דוקא כשתפילתו מקובלת אזי אף הוא נענה, אולם כשהתפילה על חבירו אינה 
מקובלת, אף עליו אינה מקובלת ולא תבוא עליו הטוב, שהרי אין לו אלא קדימה על חברו. וכך 

זה גם לענין הברכה שמתברך רק אם הברכה תחול על חברו.

ויש להוכיח כן מהא שמצינו בגמרא )חולין מט. ובתוס' ד"ה ואברכה( שאפילו גוי שמברך את 
ישראל מתברך, ובודאי לא יעלה על הדעת לומר שהגוי יתברך אף באופן שלא תועיל ברכתו 
שבירך את הישראל, אלא ודאי שנתכוונו לומר שכשהגוי יברך את היהודי אם תועיל ברכתו, 
גם הוא יתברך. ]ראה עוד שעפי"ז מבאר רבינו יפה את מחלוקת ר"י ור"ע בגמרא )חולין מט.( 

מנין לומדים שהכהנים שמברכים ברכת כהנים גם כן מתברכים[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

מנין לומדים שתרח עשה תשובה
'ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה' )טו טו(: ברש"י אביו היה עובד עבודה זרה 
והוא מבשרו שיבא אליו, ללמדך שעשה תרח תשובה. מקשים העולם האיך לומדים מפסוק 
זה, שאם בא ללמד שתרח עשה תשובה היה צריך לכתוב ואתה תבוא אל אביך בשלום, ואם 
נאמר שאכן כל אבותיו עשו תשובה, לא היה לו לרש"י לכתוב ללמדך שתרח עשה תשובה, 

הלא כל אבותיו עשו תשובה.

וי"ל דהנה קיימ"ל )סנהדרין קג.( ברא מזכה אבא.ולפי"ז אם היה הכתוב אומר ואתה תבוא אל 
אביך בשלום היינו אומרים שיכול לבוא אל תרח בשלום אף שלא עשה תשובה מפני שזכותו 
של בנו אברהם מסייעת לו, אולם עתה שאמר הכתוב ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בלשון 
רבים, והלא לא שמענו שעשו תשובה, ואין לומר משום זכותו של אברהם, שהרי זכות אברהם 
מסייעת רק לאביו משום ברא מזכה אבא ואינו מזכה לאבי אביו, אלא על כרחך שתרח עשה 
אבותיך  אל  תבוא  ואתה  לאברהם  הכתוב  אמר  ושפיר  אביו,  את  תרח  מזכה  ובכך  תשובה 
בשלום, משום שגם תרח וגם אביו זכו לשלום ושלוה, תרח משום שעשה תשובה, ואביו שזכה 
ע"י בנו תרח שברא מזכה אבא. ]ולפי"ד רבנו צריך לפרש קושיית רש"י אביו עובד ע"ז והוא 
מבשרו שיבוא אליו, שאין כוונתו דוקא רק על תרח אביו של אברהם, אלא כוונתו על כל מי 
שנכללו בפסוק, דהיינו אבותיו של אברהם כפי שמוזכר בלשון רבים, דהיינו שנתקשה רש"י 
מה בשורה יש שיבוא לאבותיו שעבדו ע"ז, ועל כך השיב שתרח עשה תשובה ובכך הועיל גם 
לאביו דהיינו זקנו של אברהם, ושפיר אמר הכתוב אבותיך בלשון רבים לכלול את תרח ואביו[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יח(

ישמעאל היה פרא אדם מפני ששאב את הזוהמא של תרח שהיה 
אצל אברהם

'ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן' )טז יב(: מקשים מדוע 
המלאך נתן להגר בשורה רעה זו שבנה הנולד לה יהיה ליסטים.

ויש לתרץ על פי מה שכתב הש"ך לפרש הטעם ששרה היתה עקרה, שהיה זה במכוון כדי 
שבין כך ובין כך ישא אברהם את הגר ויֵצא מאברהם ישמעאל שישאוב את כל הזוהמא של 

תרח שהיתה באברהם.

)טז  והובא ברש"י  וכמו שאמרו חז"ל  לזלזל בשרה  והנה הגר כשראתה שנתעברה התחילה 
ד( שהגר אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת שלא 
זכתה להריון כל השנים הללו וכו'. ועל כך אמר לה המלאך 'שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה' 
והיינו שאמר לה ששרי היא צדקת אף בסתר ואת ראויה להיות כפופה תחתיה, ומה שלא היה 
לה בנים, אדרבה, זה היה סיבה מאת השי"ת דוקא משום שהיא צדקת ובעלת מעשים טובים 
דלכך סיבב השי"ת כן שתהיה עקרה ורק לאחר זמן יולד לה בן כדי שהוא יהיה בן הגון מבלי 
זוהמא כלל, ואם היתה יולדת מיד הרי הבן הנולד ממנו היה שואב את הזוהמא של תרח שהיה 
אצל אברהם, ומפני זכותה דוקא היתה עקרה, והראיה על כך הוא שהרי הבן הנולד לך יהיה 
פרא אדם, ליסטים, ידו בכל ויד כל בו, ועל כרחך שזה בא מחמת הזוהמה שעדיין היה אצל 
אברהם, נמצא שכל הטעם שאמר לה זאת השי"ת לא היה כדי לצערה אלא כדי להשיב לה 

על דבריה שבזתה את שרה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות כד(

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 143זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת לך לך תשע"ז

אמרות שמשון

ואגב אורחין יש לתת טעם למה שונא מתנות יחיה, שמי ששונא מתנות מסתמא הוא עשיר ובוטח בהקב"ה, 
וקיימא לן )תענית ח:( דכי יהיב הקב"ה שבעה לחיי הוא דיהיב, וכיון שיש לו עושר ושובע מן השמים יחיה 
זמן מרובה. ואף אם יהיה עני ויהיה שונא מתנות שאינו רוצה ליהנות משל אחרים, אף זה ודאי יחיה, כדתנן 

)פאה פרק ח משנה ט( אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. 

)אות יג(



בפסוק )יב ח( ויעתק משם ההרה וגו' ויט אהלה וגו' ויבן שם מזבח וגו', כתב ברש"י, נתנבא שעתידין בניו להכשל 

שם בעוון עכן, והתפלל עליהם. יש להבין מה ענין תפילה זו דוקא עתה כשנטע את אהלה.

מ"ד.(  )סנהדרין  בגמרא  ואמרו  לך,  קום  ליהושע,  לו הקב"ה  בעי, אמר  ישראל  בני  דהנה כשנפלו  לבאר  ויש 

היה  שלא  להם,  גרמת  אתה 

חרם  יריחו  ביזת  לעשות  לך 

ישראל   בני  לפני  נתת  ובכך 

נצטווה  שלא  והיינו  מכשול. 

מהשי"ת לעשות חרם. 

על  מקשה  תואר  והיפה 

יהושע  דלכאורה  הגמרא 

עליהם  לאסור  כהוגן  עשה 

ביזת יריחו, וכן מצינו שעשה 

חטא  ומה  פעמים,  ג'  משה 

ותירץ  בדבר.  ליהושע  יש 

היה  שלא  )שם(  במהרש"א 

ממשה,  ללמוד  ליהושע  לו 

היו  לא  משה  בזמן  שהרי 

עדיין ערבים זה לזה, ולא היו 

של  חטאו  על  אחד  נענשים 

את  משעברו  אמנם  חברו, 

לזה,  זה  ערבים  נעשו  הירדן 

יהושע,  עשה  טוב  לא  ולכן 

יחטא  אחד  אם  דעתה 

מדין  ישראל  כל  נענשים 

ערבות. 

)יבמות  במהרש"א   ומצינו 

שאמרו  מה  שמבאר  ק"ט:( 

לישראל  גרים  קשים 

הרי  הגר  שהמקבל  כספחת, 

וזהו  בעדו,  ערב  נעשה  הוא 

הרי  דהגר  ספחת,  הכוונה 

היא נספח למקבלו, והמקבלו מקבל דין ערבות בשבילו באם יחטא. 

והנה רמזו בפסוק שנטע אברהם אהל מיוחד בעבור שרה וכמ"ש רש"י אהלה כתיב עיי"ש, ובודאי מה שלא 

היה די להם באהל אחד, משום שהיו עסוקים אברהם ושרה לגייר אנשים ונשים ולהכניסם תחת כנפי השכינה, 

ומשום כך הוצרכו אהל מיוחד עבור הנשים שלא היה יכול אברהם להתייחד עמהן. 

ובזה מבואר היטב הקשר בפסוק, דהלא חטא יהושע היה משום דמאחר שהיו ישראל כבר ערבים זה לזה לא 

היה לו לעשות חרם ולגרום להוסיף עונש לישראל וכמ"ש במהרש"א. והנה אברהם בקבלת הגרים, הגם שעיקר 

כוונתו היה לפרסם שמו יתברך בעולם, אך מאחר שבקבלת גרים מתחייבים להיות ערבים אף להם, יוצא שעשה 

אברהם בכך חוב לישראל, שיתחייבו בערבות גם על כל הגרים שהיה אברהם מגייר, דאם יחטא אחד מהם 

במשך הדורות היוצאים מן הגרים, יהיו כל ישראל ערבי גם עליהם ויענשו על ידם. נמצא דמעשה אברהם היה 

ממש כמעשה יהושע, דשניהם יצרו חובה לכל ישראל ע"י שעשו פעולה שגורם להוסיף עונש לישראל מדין 

דכל ישראל ערבים זה לזה. 

ויט אהלה, שנטע אהל מיוחד לגייר הגרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה, אף שע"י כך  וזה סמיכות הפסוק 

לעתיד לבוא יכנסו לכלל ערבות עם בני ישראל, ויבן שם מזבח, על עוון עכן שנגרם מחמת הערבות זה לזה. 

ולכך עתה התפלל אברהם לפני השי"ת על יהושע, ואמר לפניו יתברך הלא אני בכדי להודיע  שמך בעולם 

קבלתי גרים אף שזה יהיה לחובתי שבני יהיו ערבים בעדם, מ"מ לא דקדקתי כי סמכתי שישרים דרכי ה' ובטחתי 

ברוב חסדך שלא תענישני עליהם, מפני שעשיתי בתמימות מה שמוטל עלי להודיע שמך בעולם ובודאי אתה ה' 

תגמור בעדי, וא"כ אף יהושע עשה החרם למען כבודך יתברך, ולהודיע שמך בשמירת השבת, כדמצינו בילקוט 

)יהושע, רמז טו( אמר ר' שמעון בן חלפתא כיוון שכבש יהושע יריחו בשבת, אמר יהושע שבת קדש, וכל מה 

שכבשנו בשבת יהיה קדש. וממילא בודאי שצריך אתה להצילו מכל רע. 

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
ולפי מה שהקשה בעל יפה תואר דשפיר עשה יהושע לאסור עליהם 
ביזת יריחו אף שלא נצטווה שהרי משה עשה  כזאת ג' פעמים ושפיר 
עבד ללמוד ממשה וקשה על הגמרא מאי קאמר אתה גרמת להם וכו' 
ועיי"ש, כבר תירץ מהרש"א בפרק ו' דסנהדרין )דף מד.( דמכל מקום 
יהושע לא היה לו ללמוד ממשה, שהרי בימי משה לא היו עדיין ערבין 

זה לזה אמנם משעברו הירדן נכנסו בכלל ערבות זה לזה.

ואף לפי דרך זה נבין הקשר של ויט אהלה עם התפלה שעשה בשביל 
העי, שהואיל שמה שחטא יהושע לעשות חרם זה שלא מדעת המקום 
היה, לפי שעתה כבר היו ערבים ולא היה לו ליהושע לתת מכשול זה 
אברהם  הקדים  הכי  משום  יקצוף,  העדה  כל  ועל  יחטא  אחד  שאיש 
להתפלל דוקא כשנטה האהל לקבל גרים, משום דכתב מהרש"א ביבמות 
)קט:( על ההיא דקשים הגרים לישראל כספחת, שהמקבל הגר להיות 
גם  להיות ערב  נספח  גם בעדו שהוא  נעשה ערב  ישראל הרי  מכלל 
בעדו עכ"ל. ואם כן אמר אברהם לפני הקב"ה הלא אני כדאי להודיע 
שמך בעולם קבלתי כמה גרים ולא דקדקתי בזה, הגם שהיה לחובתי 
שבני יהיו נכנסים ערבים עליהם וגיורא עד עשרה דרי לא תבזי וכו'  
ברוב  ובטחתי  ה'  דרכי  ישרים  כי  דקדקתי  לא  ולמה  צד.(,  )סנהדרין 
חסדך שלא תענישני עליהם, שאני עשיתי בתמימות מה שמוטל עלי 
לעשות להודיע שמך בעולם ואתה ה' תגמור בעדי, וא"כ אף יהושע 
עשה את שלו כדי להודיע שמך בעולם בשמירת השבת ואתה ה' תצילהו 
מכל רע דאיתא בילקוט )יהושע רמז ט"ו(, אמר ר' שמעון בן חלפתא 
כיון שכבש יהושע יריחו בשבת אמר יהושע, שבת קדש וכל מה שכבשנו 

בשבת יהיה קדש עכ"ל 
)זרע שמשון אות י(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

ח.א. בן ד.ט.
זכות רבנו והטחותיו יעמוד לו

שיזכה לזיוון הגון בקרוב לבנות בית נאמן בישראל

ולראות דורות ישרים מבורכים

מתוך שמחה ונחת וכל טוב

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

 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

עדות מיוחדת שקבלנו מנכד הגאון הגדול בעל 
ה'קנה בושם' זצוק"ל

הייתי אצל זקני הגאון הגדול מגדולי פוסקי דורינו חבר בד"ץ 
העדה החרדית בעל ה'קנה בושם' הרב מאיר בראנדסדורפער 
ויכולני להעיד כי בשנותיו האחרונים  יום,  זצוק"ל כמעט כל 
הקפיד ללמוד בספר 'זרע שמשון' מרוב קדושת המחבר, וגם 

כסגולה כצוואת המחבר זצללה"ה.

זכות המחבר יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
נ.ב.ב.

זצוק"ל  בראנדסדורפער  מאיר  הרב  הגדול  הגאון  המערכת:  הוספת 
ומגדולי  ישראל  בארץ  הפוסקים  מגדולי  כאחד  שנים  עשרות  שימש 
אייר  כ'  נלב"ע  לרוב,  והעמיד תלמידים  בבד"ץ העדה החרדית  הדיינים 

תשס"ט.


