
מה היה הבכי של אברהם
 'ַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה' 
)כג ב(: יש להקשות במה שהקדים להזכיר את ההספד קודם הבכיה, הלא בתחילה האדם 

בוכה על מתו ולבסוף מספידו. ועוד צריך להבין מדוע יש כ"ף זעירא בתיבת ולבכותה.

ויש לבאר עפ"י מש"כ בספר 'מעבר יבוק' וז"ל: 'וההספד למת הוא תועלת גדול, כי ע"י הדמעות 
יפתחו למת שערי דמעה העליונים המסולקים מן הדין כאמרם )ברכות לב:( שערי דמעה לא 

ננעלו, אמנם צריך שיהיה הבכי לתועלת הנפש ולא לתועלת החומר'.

הניח  החומר  לתועלת  ולא  הנפש  לתועלת  היה  אברהם  של  שהבכי  לרמוז  דכדי  י"ל  ולפי"ז 
הכתוב כ"ף קטנה בתוך תיבת ולבכותה לרמז שמיעט בכייתו, והיינו שלא בכה כלפי החומר, 
אלא מחמת הספד לתועלת הנפש, ולכך גם כן הקדים לומר לספוד את שרה שזה דבר ששייך 
רק בענין תועלת הנפש, ואחר כך אמר לבכותה כדי להדגיש שכל מה שעשה היה רק משום 

תועלת הנפש וגם הבכי היה כדמיון ההספד ורק לתועלת הנפש.

ועוד י"ל שהכתוב לא הזכיר את הבכי הראשון שלפני ההספד, שזה הדרך לבוא מחמת הטבע 
ואין  זולגות דמעות,  עיניו  רואה מקרה רע  או  איזו שמועה רעה  שהרי תיכף שהאדם שומע 
בבכי זה שום שבח מיוחד לשרה, שהרי בכי זה בא על כל אדם ואפילו על פשוטי העם, ובודאי 
לא נתכוון לומר על בכי שבא מחמת ההספד שזה נכלל בכלל ההספד. וא"כ ודאי מה שנכתב 
בתורה 'ולבכותה', נתכוון לרמוז לנו שאף לאחר שעברו ימי ההספד, כל זמן שהיה אברהם זוכר 
מעשיה וגבורותיה בעסקי ביתה וביראת ה', היו עיני אברהם זולגות דמעה. ולכך הקדים לכתוב 
לספוד את שרה ואח"כ כתב ולבכותה לומר שגם לאחר שנגמר זמן ההספד ונגמר חיובו מה 
שהיה עליו לעשות לכבודה, עדיין המשיך לבכות עליה. ומדוקדק היטב מדוע הפסיק הכתוב 
בתיבת 'שרה' בין תיבת לספוד ותיבת ולבכותה, שלכאורה יותר היה ראוי לומר ויבא אברהם 
לספוד ולבכות את שרה, אלא שדקדק להפסיק ביניהם כדי לרמז לנו שהבכי של אברהם היה 

אף זמן רב לאחר ההספד.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ג(

ליישב סתירת הפסוקים
'ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ֵלאֹמר ִאם ֵיׁש ֶאת ַנְפְׁשֶכם ִלְקֹּבר ֶאת ֵמִתי ִמְּלָפַני ְׁשָמעּוִני ּוִפְגעּו ִלי ְּבֶעְפרֹון 
ֶּבן ֹצַחר ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי 
ְּבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר' )כג ח ט(: יש לדקדק דבכל הפרשה נראה שאברהם קנה את השדה 
מעפרון והוא היה בעל השדה. וכן להדיא בקרא )מט ל( 'אשר קנה אברהם את השדה מאת 
עפרן החתי לאחזת קבר'. ולפי"ז יש להבין האיך כתבה התורה שקנה אברהם את השדה מאת 
בני חת, 'ויקם השדה וגו' לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת' )כד כ(, 'השדה אשר קנה אברהם 

מאת בני חת וגו' )כה י(.

מ"מ  לקנות,  אברהם  הוצרך  וממנו  השדה  של  הבעלים  היה  שעפרון  שודאי  דאף  לומר  ויש 
מצרא  דבר  מדינא  המכירה  את  לעכב  יכולים  והיו  היות  חת  מבני  קנה  כאילו  קצת  נחשב 

כדאיתא בגמרא )ב"מ קו.( דמי שהוא בר מצרא של שדה יכול לעכב את המכירה, ואף להוציא 
מן הלוקח ולומר לו שכל קניינו שעשה היה בעבורו ואינו אלא שלוחו. ולכך היות והיה צריך 
רשותם, נחשב בצד מה כאילו קנה מהם, שהרי בלי רשותם לא נחשב הקנין שהיה אברהם 

עושה כלום. ]וראה עוד שהרחיב רבינו בענין מכירת השדה בדברים נפלאים[
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה(

טעם שהוצרכו לרמוז כאן שאליעזר למד תורה
'ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי' )כד ב( 

יש לדקדק מפני מה הוצרך לומר שהיה זקן ביתו, ומה בא דבר זה ללמדינו.

וי"ל דהנה קשה למה אברהם שלח את עבדו ליקח אשה ליצחק, והלא העבדים חשודים על 
כל האיסורין, וכ"ש על העריות כמו שאמרו בגמרא )ברכות מה:( העבדים פרוצים. לכך אמר 
ויושב  זקן  זקן ביתו, שהיה  )יומא כח:(  וכפי שדרשו בגמרא  זקן ביתו  הכתוב שהיה אליעזר 
בישיבה, הוא דמשק אליעזר, שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. ובודאי שאם היה מלמד 

לאחרים וזקן, פשיטא שלא היה פרוץ בעריות.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

האיך אברהם לימד את אליעזר תורה
'ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי' )כד ב( 
בגמרא )יומא כח:( זקן ביתו, שהיה זקן ויושב בישיבה, הוא דמשק אליעזר, שדולה ומשקה 
מתורת רבו לאחרים. וקשה האיך יתכן שאליעזר יהיה לומד ומלמד תורת רבו, והא קיימ"ל 
)רמב"ם הלכות עבדים פ"ח הלכה י"ח( שאסור ללמד את עבדו תורה, ובודאי אברהם שקיים 

כל המצוות אפילו עירובי תבשילין, לא עשה איסור זה.

וי"ל שאכן אליעזר לא למד אלא הלכות של עבד, וזה בודאי מותר לו ללמוד כדי לעשות המצוות 
שהוא חייב. ומצוות אלו היה מלמד גם לעבדים אחרים. ובזה מדוייק היטב לשון הגמרא שאמרו 
שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, דלכאורה היה די לומר שהיה דולה ומשקה התורה 

לאחרים, אלא ודאי הכוונה שהיה מלמד תורת רבו לאחרים היינו הלכות הרב והעבד.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

טעם שלבן אמר בא ברוך ה'
ַלְּגַמִּלים' )כד לא(:  ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום  'ַוֹּיאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ה' ָלָּמה ַתֲעֹמד ַּבחּוץ 
במדרש )ב"ר ס ז( שכאן נרמז שיצא אליעזר מכלל ארור לכלל ברוך. ויש לדקדק מה ראה לבן 

לומר לו בא ברוך ה' להוציאו מכלל עבד.

וי"ל שתיכף שראה את הנזמים והצמידים בידי רבקה אחותו, סבר שאליעזר נתנם לה בתורת 
שליח  נעשה  אינו  העבד  שהרי  עבד,  מכלל  שיצא  לומר  צריך  כרחך  על  וממילא  קידושין, 
כדאיתא בגמרא )קידושין מא:( מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. ואם אליעזר היה 
נתכוון  ומוכרח הדבר שאברהם  יכול להיעשות שליח לקדש את רבקה,  עדיין עבד לא היה 
רבו לעשות  לו  ע( דעבד שצוה  רסז סעיף  סימן  )יו"ד  וכמו שמצינו בשו"ע  לחירות  להוציאו 

איזה מצוה או איזה דבר שהוא אינו חייב בו, יצא לחירות. ולכך מיד אמר לו לבן בא ברוך ה'.

)'זרע שמשון' פרשתינו 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 145זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת חיי שרה תשע"ז

אמרות שמשון

ביאור נפלא בסימן שעשה אליעזר עם הגמלים
'יש לתת טוב טעם ודעת למה אליעזר עשה הסימן בהנערה אשר תאמר להשקות אף הגמלים. דאיתא במדרש רבה )ס ח, וכפירוש המתנות כהונה( דיש מאן דס"ל דהגמלים של אברהם לא היה 

להם זמם כלל ועם כל זה לא היו רועים בשדות אחרים כחמורו של ר' פנחס בן יאיר. ואמר העבד בעצמו הואיל ובהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, אם כן באלו הגמלים ודאי 

לא תבוא שום תקלה, שכן עינינו הרואות שאינם רועים בשדות אחרים, ואם לא תהיה זאת האשה ראויה ליצחק, הגמלים לא ישתו ממים שלה. ולכן אמר הכתוב ויהי כאשר כלו המים לשתות 

ויקח האיש נזם זהב, שבודאי היה בטוח שתהיה אשה הוגנת לו'. )סוף אות ט(



במדרש )ילקוט פרשת חיי שרה רמז כ"ד( על פסוק ואברהם זקן וגו', עוז והדר לבושה ותשחק 

ליום אחרון, עוז והדר לבושה של תורה אימתי משחקת ליום אחרון, אימתי נותן שכרה, לעתיד 

לבוא, ממי את למד מאברהם על ידי שכתוב בו ושמרו דרך ה' וכו' זכה לזקנה שנאמר ואברהם 

באה  כשהיא  אפילו  הזה,  בעולם  וכבוד  עושר  ובשמאלה  לבוא,  לעתיד  בימינה  ימים  אורך  זקן, 

להשמאיל לאדם עושר וכבוד, ממי את למד מאברהם, על ידי שכתוב בו יפיפית מבני אדם, נתייפית 

בתחתונים  נתייפית  חוצה,  צעקו  אראלם  הן  שנאמר  בעליונים 

נשיא אלהים אתה בתוכנו, על כן ברכך אלהים לעולם, וה' ברך 

את אברהם בכל.

בביאור המדרש מבאר רבינו דבר נפלא בגודל מעלת בני האדם 

ההולכים בתורת ה' שמעלתם גדולה יותר מן המלאכים, ולא עוד 

וביאורו מאחר  ידם.  על  אלא שהמלאכים מקבלים את השפע 

חלקם  עולמות,  הד'  של  החיצוניות  מחלק  נבראו  שהמלאכים 

בהשגת לימוד התורה רק בחלק החיצוני שבתורה, דהיינו חלק 

הפשט כפי ערך בריאתם שהוא חיצוניות ואין הם יכולים להשיג 

שאין  נודע  לכך שהרי  פשוטה  וראיה  התורה.  בפנימיות  כלום 

כלפי  גיסא  ומאידך  חידושים בתורה.  יכולים לחדש  המלאכים 

קיום המצוות שייכי המלאכים רק לפנימיות של המצווה דהיינו 

שיכולים לכוון את כוונת המצווה, אולם עשיית מעשה המצוה 

ממש דהיינו החיצוניות לא שייכי בהו כלל. 

העולמות  של  הפנימיות  מחלק  נבראו  הצדיקים  נשמות  אולם 

יש  החיצוניות  שאת  מאחר  המלאכים,  פני  על  מעלתם  ובזה 

בחיצוניות  המצוות  לעשות  ויכולים  בגוף  בריאתם  מעצם  להם 

בתורה  להשיג  יכולים  להם שמאחר שנבראו מהפנימיות  נודעת  יתירה  חיבה  הגוף,  פעולת  ע"י 

את פנימיותו חלק הסוד והחלקים של הדרוש והרמז השייכים לסוד, ובמצוות יש להם את חלק 

המעשה שזהו החיצוניות וגם יכולים להתעלות לכוון לפנימיות המצווה, וגם בקיום המצוות לבד  

אמרינן שגדול המעשה יותר מהלימוד, דפסקינן בשו"ע יו"ד )סי' רמד סעי' יב( חכם אפילו הוא  

מופלג בתורה רשאי לעמוד בפני מי שהוא בעל מעשים, וכתבו האחרונים ז"ל  )עיין בטו"ז וש"ך 

שם( דהטור והר"ן פסקו דחייב לקום וכן יש להחמיר. ובזה נבא לפרש כוונת המדרש, עוז והדר 

לבושה של תורה - לעוסק ומקיים התורה אפילו רק בחיצוניות שזהו לבושה. אימתי משחקת - 

שהוא שוחק מהמלאכים מחמת שאינם ראוים לתורה שאינם בעלי מעשה.  ליום אחרון - שבאמת 

ליום אחרון  אמר  לכך  לגוף,  יש  איזה שכר  ובאמת  גופין,  בעלי  היותם  היא מחמת  גדלותם  כל 

שהיינו שלעתיד לבא יתעדנו יחד הגוף והנפש, וכמו שפירש במדרש שמואל במשנה )אבות פ"ב 

מכ"א( ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא הכוונה אחר תחיית המתים. וזהו אימתי נותן 

שכרה לעתיד לבא.

ממי את למד מאברהם שכתב בו ושמרו דרך ה' וכו' - מאברהם 

)יומא  רז"ל  שאמרו  כמו  מעשים  בעל  היה  שהוא  מאחר  דוקא, 

כח:( קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ולא 

לא  שעדיין  הואיל  התורה  בסודות  כך  כל  להעמיק  יכול  היה 

ובימיו עדיין התורה היתה בשמים, והמלאכים לא קיימו  ניתנה, 

אותה כלל והוא קיים אותה.

לכבוד  זכה  כלל,  בעוה"ז  שכרו  לקבל  רצה  לא  שאברהם  ואף 

הזה  בעולם  שכר  קיבל  והלבוש  החיצוניות  מצד  וזקנה,  ועושר 

לבא.  לעתיד  לו  מתוקן  האמיתי  השכר  אולם  חיצוניות,  שהוא 

וזהו זכה לזקנה שנאמר ואברהם זקן אורך ימים בימינה לעתיד 

לבא ובכל זאת ובשמאלה בעולם הזה אפילו כשבאה להשמאיל 

לאדם, עושר וכבוד - היינו שמה שאינו רוצה מקרי שמאל שהם 

מתנות חיצוניות.

ושמא תאמר שאין לאברהם אלא שכר העושר והחיצוניות משום 

שעדיין לא ניתנה התורה וכל מצוותיו היו רק חיצוניות, לכך חזר 

ואמר ממי את למד מאברהם שקיבל שכרו מושלם בעולם הזה 

ואף לעתיד לבא שנאמר בו יפיתית מבני אדם נתייפת בעליונים 

דהיינו שהוריד שפע רב בעולם משום שהיה בן אדם ויפה ומקובל יותר מדרי העליונים שאינם 

שנבראו  דהיינו  חוצה,  צעקו  אראלם  הן  שנאמר  החיצונים  מעולמות  רק  ונבראו  מעשים  בעלי 

מעולמות החיצונים, על כן ברכך אלקים לעולם דהיינו לא רק בעולם הזה אלא לעולם ממש ואף 

לעתיד לבא.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
הסימן  עשה  אליעזר  למה  ודעת  טעם  טוב  לתת  'יש 
דאיתא  הגמלים.  אף  להשקות  תאמר  אשר  בהנערה 
מאן  דיש  כהונה(  המתנות  וכפירוש  ח,  )ס  רבה  במדרש 
דס"ל דהגמלים של אברהם לא היה להם זמם כלל ועם 
כל זה לא היו רועים בשדות אחרים כחמורו של ר' פנחס 
בן יאיר. ואמר העבד בעצמו הואיל ובהמתן של צדיקים 
באלו הגמלים  כן  ידן, אם  על  אין הקב"ה מביא תקלה 
שאינם  הרואות  עינינו  שכן  תקלה,  שום  תבוא  לא  ודאי 
רועים בשדות אחרים, ואם לא תהיה זאת האשה ראויה 
ליצחק, הגמלים לא ישתו ממים שלה. ולכן אמר הכתוב 
ויהי כאשר כלו המים לשתות ויקח האיש נזם זהב, שבודאי 

היה בטוח שתהיה אשה הוגנת לו'.

)זרע שמשון אות 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-

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

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

הודעה
הננו להודיע לתושבי ציריך כי בעזה"י יתקיים שיעור קבוע 

בספר המסוגל  'זרע שמשון' 

בכל ליל שישי בבית המדרש 'אגודת אחים' בשעה 9:45 

השיעור נמסר ע"י המג"ש פה מפיק מרגליות 

ר' זאב גרינוולאד שליט"א

אין סגולה כתורה 

 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


