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אמרות שמשון

יצר הרע ,מותר לך אף בעולם הזה ליהנות ממעשה ניסים שהוא השכר של
עולם הבא ,היות וה' הוא אלוקיך ויחד שמו עליך ,ממילא נחשב שאתה כמו
בעולם הבא שכל השכר שם הוא כמו מעשה ניסים.
'ואגב אורחין יש לקחת מוסר השכל שכל אדם יש לו להכיר בכל מעשיו
טעם נפלא מפני מה רצה יצחק לברך את עשו
ֹאמר ֵאלָ יו נפלאות מעשי ה' ,כי אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה' ,שאין
וַ יְ ִהי ּכִ י זָ ֵקן יִ ְצ ָחק ,וַ ִּתכְ ֶהיןָ ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ֵע ָׂשו ְּבנֹו ַהּגָ דֹל וַ ּי ֶ
אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן נגזר עליו למעלה ,וכן בכל ריוח
ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ נִ י וגו' וַ ֲע ֵׂשה לִ י ַמ ְט ַע ִּמים ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ִּתי וְ ָה ִב ָיאה ּלִ י וְ אֹכֵ לָ ה
ְּבנִ י וַ ּי ֶ
ַּב ֲעבּור ְּת ָב ֶרכְ ָך נַ ְפ ִׁשי ְּב ֶט ֶרם ָאמּות (כז א-ד) :יש להבין איך יתכן שיצחק היה שיעשה אל יאמר כי זה בא לו בהשתדלותו העצום ,אלא חסד ה' ,אם יעלה
בכוונתו לברך את עשו ולא את יעקב ,הלא בודאי ראה יצחק את יעקב לגדולה אל יאמר כי חכמתו גרמה לו ,רק חסד ה' ,וזה הפירוש כי הקרה ה'
שהיה איש תם יושב אוהלים ,וראוי שהוא יקבל ממנו את הברכות ולא עשו .אלוקיך לפני ,שלכאורה קשה הרי אצל יעקב לא הקרה הקב"ה לפניו כלום,
רק הוא הלך בעצמו ולקח מרבקה שני גדיים והכין
ויש לבאר דמצינו בגמרא (קידושין לט ):שרבי יעקב
אותם מהרה ולא היו צריכים לקחת יותר זמן ,כי לא
סבר בתחילה שיש שכר על המצוות בעולם הזה ,עד התחברו לישועות!
היה צריך ללכת לצוד אותם ,ואם כן לכאורה יעקב
שראה מעשה באדם ששלחו אביו להביא גוזלות מהגג,
דיבר שקר במה שאמר 'כי הקרה ה' אלוקיך לפני',
ובדרך נפל ומת ,ומכך הסיק שעיקר השכר בעולם
שהרי לא הקרה כלום אלא מצד עצמם לא נצרכו
הבא .ומוכח שבהשקפה הראשונה וסברה הפשוטה
להכנה גדולה ,והיה צריך להשיב לאביו שהספיק
נראה שראוי לקבל שכר מצוות אף בעולם הזה ,ורבי
מהר היות ולא היה צריך לתיקונם עבודה רבה ,אלא
יעקב רק מחמת המעשה שראה הסיק שמוכרחים
ודאי שיעקב נתכוון במה שאמר 'כי הקרה ה' אלוקיך
לומר ששכר המצוות רק בעולם הבא .ולפי זה יש
לפני' שנתגלגל הדבר ברצון הבורא ובחסדו שאני
פלרטים ולתרומות:
לומר שאכן יצחק סבר שמקבלים שכר על המצוות
אזמין לך מאכלך ,כי כל דבר שנעשה הכל מאת ה' אף
בעולם הזה ,לפי שראה שהוא ואברהם אביו היו יראי
02-80-80-500
בדברים שנראה לאדם שהוא עצמו עושה אותם ,וזה
אלוקים ומקיימי מצוות ,ותמיד היו שרויים בטובה.
מה שהשיב שלכן מהרתי להביא ,כי הקרה ה' אלוקיך
347-496-5657
ולכך כשראה שיעקב היה איש תם יושב אוהלים,
לפני ולא לפני אחי''( .זרע שמשון' פרשתנו אות יב)
סבר שבודאי יזכה לשכר אף בעולם הזה ,ואינו זקוק
לברכות שלו ,ולכך היה חפץ לברך את עשו ,כדי שגם לו יהיה ברכה בעולם
הזה[ .עיי"ש עוד בהרחבה ובמתיקות שמבאר הטעם שרצה הקב"ה שיבואו ביאור כוונת הפסוק 'ואת כל ֶא ָחיו נתתי לו לעבדים'
ּאמר לְ ֵע ָשׂו ֵהן גְ ִּביר ַש ְׂמ ִתּיו לָ ְך וְ ֶאת כָ ּל ֶא ָחיו נָ ַת ִתּי לֹו לַ ֲע ָב ִדים
וַ יַ ַּען יִ ְצ ָחק וַ יֹ ֶ
הברכות ליעקב דוקא בדרך ערמה ותחבולה] ('זרע שמשון' פרשתנו אות טז)
וְ ָדגָ ן וְ ִתירֹׁש ְס ַמכְ ִתּיו ּולְ כָ ה ֵאפֹוא ָמה ֶא ֱע ֶשׂה ְבּנִ י (כז לז) :יש לדקדק מהו
שאמר יצחק לעשו שכבר בירך את יעקב והבטיח לו 'ואת כל ֶא ָחיו נתתי לו
אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה'
ֹלקיָך לעבדים' ,הלא יש ליעקב רק אח אחד והוא עשו והיה לו לומר 'ואת ָא ִחיו
ֹאמר ּכִ י ִה ְק ָרה ה' ֱא ֶ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ּזֶ ה ִמ ַה ְר ָּת לִ ְמצֹא ְּבנִ י וַ ּי ֶ
'וַ ּי ֶ
לְ ָפנָ י' (כז כ) :קשה מדוע הוצרך יעקב לומר ליצחק אביו כי הקרה ה' אלוקיך ,נתתי לו לעבד' ,בלשון יחיד ,ומדוע אמר ואת כל ָא ִחיו נתתי לו לעבדים
ולא היה די לומר כי הקרה ה' לפני .ועוד יש להבין מדוע לא אמר כי הקרה בלשון רבים.
ה' אלוקים לפני.
ויש לומר ,שנתכוון יצחק לומר לעשו ,שלא די שאותו נתן ליעקב שהוא
וי"ל שכוונת יעקב היה להשיב ליצחק על שאלתו האיך מיהר למצוא ,על עצמו יהיה לו לעבד ,אלא אף את שאר אחיו והיינו שאר בני ישראל שנקראים
כך השיבו יעקב כי הקרה ה' והיינו שהיה כאן נס מאת הקב"ה שימצא מהר ,אחים לו בתורה ובמצוות ,גם הם אם לא יזכו להיות תלמידי חכמים כמותו
אלא שנתיירא יעקב פן יצחק לא ירצה ליהנות ממעשה ניסים וכמבואר נעשים עבדים לו ,וכמו שמצינו בגמרא (יומא עב ,ב) שבני העיר מחוייבים
בגמרא (תענית כד ,).לכך אמר לו כי הקרה ה' אלוקיך ,שנתכוון לומר לו לעשות לתלמידי חכמים את מלאכתם ,וזה מה שרמז יצחק לעשו שעד כדי
שאצלו [= אצל יצחק] אין זה נקרא נס ,דהנה כתב רש"י בפסוק והנה ה' כך נתתי לו ברכות שאף כל אחיו הישראלים נעשו לו עבדים ,משום שהוא
נצב עליו (כח יג) כאן יחד שמו על יצחק ,לפי שכהו עיניו וכלוא בבית ,והרי תלמיד חכם יושב אוהלים ,ובודאי שעשו צריך להיות לו לעבד ,וממילא לא
הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו עיי"ש .ולכך אמר לו יעקב ,הואיל ואין לך
נשאר ברכה עבורו'( .זרע שמשון' פרשתנו אות טו)

לאיפם נושעו
בהבטחת
הזרע שמושן

•

לברכה ולהצלחה
אהרן בן גיטל בילא
וכל משפחתו וכל הנלוים אליו
לשפע ברכה והצלחה גדולה
בכל מכל כל

לזש"ק
נתרם
בעילום שם

לזכות כל אחד ואחד מישראל
שיזכו להיוושע בזש"ק ובנים זכרים

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

'קול זרע שמשון'
ארץ ישראל 02-80-80-600
ארה"ב 716-229-4808
לונדון 0333-300-2515

•

לעילוי נשמת

האשה החשובה

מרת חוה ורשביאק

ע"ה

לעילוי נשמת
הרב חיים צבי הולנדר
בן אברהם יוחנן זצ״ל

בת יבלחט"א הרה"ח ר' חיים דוד הי"ו

נלב״ע כ״א טבת תשפ״א ת.נ.צ.ב.ה

נלב"ע ח' תמוז תשפ"א ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש ע"י אהרן ושיינדל הולנדר

פניני שמשון

• שייכות מצות מעשר
לנחלת הארץ

מהנעשה והנשמע

מדוע רימה עשו את אביו בענין המעשר
מדרש ילקוט (רמז תתצ"ג) 'עשר
תעשר' וכו' ,אם זכיתם ,סוף
שאתם יוצאים לזרוע השדה,
ואם לאו ,סוף שהיוצא השדה
מתגרה בכם ,ואיזה זה עשו
דכתיב (בראשית כה כז) 'איש יודע
ציד איש שדה' עכ"ל .קשה למה
דוקא בעבירה זו יתגרה עשו יותר
משאר עבירות.
וי"ל שהרי מצינו שעשו היה
מרמה את אביו במצות מעשר
כמו שפירש רש"י על פסוק יודע
ציד ,שהיה שואל לו כיצד מעשרין
התבן כיצד מעשרין המלח .וגם
על זה קשה למה דוקא היה
מרמה אביו במצוה זו.
וצריך לומר שהמתנה יותר
גדולה שהבטיח הקב"ה לאברהם
היתה לתת לבניו ולזרעו ארץ
ישראל ,כדכתיב )בראשית יב ז)
'ויבן שם מזבח לה'' על בשורת
ארץ ישראל ,והנה אז באותו הזמן
היה מוחזק בה הכנעני כדכתיב
(שם פסוק ו) 'והכנעני אז בארץ',
והקב"ה הבטיחו להוציאו משם
כמו שפירש רש"י עתיד אני
להחזירה וכו' .ולכאורה נראה
שישראל גזלו הארץ מהכנענים
כמו שפירש רש"י על פסוק
'בראשית ברא אלקים' ,שאם
יאמרו האומות ליסטים אתם
שכבשתם ארצות שבעת גויים
וכו' כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ונתנה לאשר יישר
בעיניו .ולכן כדי להראות לעולם
שהקב"ה אדון הארץ ציוה לנו
מצות המעשרות לאחר שנכנסנו
לארץ ,שהמעשרות הם כמו המס
שנותנים למלך.
נמצא שמי שרוצה לזכות

במתנת הארץ ,צריך שיודה
שהארץ היא של הקב"ה ,וצריך
נמי שיתחייב עצמו להוציא
המעשר ,ועשו שהיה רוצה לזכות
במתנת הארץ והיה רוצה שאביו
יפריש לחלקו זאת הארץ ,היה
מרמה את אביו במצות מעשר
דוקא ,והנה כשבירך יצחק את
יעקב נתן לחלקו מתנת הארץ,
כמו שפירש הרמב"ן (בראשית לו
ו) עיי"ש .וזהו שאמר לו 'ויתן לך
האלקים מטל השמים ומשמני
הארץ' ,כלומר כל שפע הארץ
יבא מן הקב"ה ,ומשום הכי אתה
מחוייב לעשר ואם לא תעשר לא
יהיה לך ,וחיוב המעשרות אינו
אלא בארץ ישראל ,אבל לעשו
אמר 'משמני הארץ יהיה מושבך'
שיהיה מושב הארץ טוב ,ולא
יהיה השומן בפירות כמו בארץ
ישראל ,דזו היא איטלייא של
יון ,כמו שפירשו ז"ל (ב"ר סז ו).
ומטעם זה ,אם יעקב ובניו לא
יפרישו המעשרות ,אם כן אינם
מודים שהארץ היא של הקב"ה,
ומתנת הארץ חוזרת והם נקראו
גזלנים.
והטעם שעשו אבד הברכות
היינו משום דכתיב (משלי כח כ)
'איש אמונות רב ברכות' ,וכשהלך
עשו השדה כתיב 'לצוד ציד
להביא' ,ופירשו רז"ל (ב"ר סה
יג) ,שהלך במחשבה שאם לא
ימצא מן ההפקר יביא מן הגזל,
וְ ַעוְ לָ ה לא מצלחת ,משום הכי
אבד הברכות ,וכשישראל אינם
מעשרים גם הם נקראו גזלנים
ועשו הנקרא איש שדה יתגרה
בהם.

• לעילוי נשמתו
ולהפצת תורתו

זרע שמשון הישועה הבטוחה  /מעלת לימוד ברבים
השיעור המרכזי בספר הקדוש זרע שמשון ,המתקיים בעיר הקודש
ירושלים בקביעות למעלה מחמש שנים מדי ליל שישי ,וכבר יצא לו
מוניטין כשיעור שאין לו אח ורע ,משתתפי השיעור אשר מורכב מציבור
רב גווני ,יהודים ירושלמים אשר תורת זרע שמשון חקוקה בלבם ,אינם
יכולים לעבור שבוע מבלי ללמוד בעיון ובעמקות את חידושיו של הזרע
שמשון על הפרשה .מי שטעם מזיו נועם מתיקות דבריו של הזרע שמשון
מבין זאת .מרגיש זאת .ובודאי גם לו אירע כזאת.
השיעור נמסר על ידי מגיד השיעור הותיק הרה"ג רבי אברהם מרדכי
זילברברג שליט"א ,במתק לשון ובשפה ברורה ונעימה ,כל תג ותג שבדברי
רבנו מתיישב כראוי ,כל קושיה צועקת ומורגשת .לפעמים אף כואבת
ומייסרת .כל תירוץ ויישוב מתקבלת באהבה רבה ,עם הבנת התירוץ
תחושת הלומדים שירדה להם אבן מהלב .כל רעיון פותח צוהר לעולם
תורני חדש ודרך מחשבה ולימוד נפלא ומיוחד .הדברים מאירים ושמחים
פשוטו כמשמעו .רבים ממשתתפי השיעור מעידים כי מאז שמשתתפים
בשיעור קבלו טעם חדש בלימוד זרע שמשון .אחרים מעידים על קניית
דרך לימוד ייחודית ונפלאה בזכות הקביעות שבמסגרת השיעור בספר
זרע שמשון.
אף שגם הלימוד ביחיד זכות גדולה ועצומה ,ידוע מספרים הקדושים
כי עיקר נחת רוח שיש לצדיקים בלימוד חידושי תורתם ,כשהלימוד
מתקיים ברוב עם ובמעמד רבים ,דבר זה פועל גדולות ונצורות ומעלתו
גדולה לאין ערוך מהלימוד ביחיד ,ברוב עם הדרת מלך ,אינו דומה מרובים
העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה ,ומחמת כך השמחה
שבאה לנשמת רבנו זלה"ה מקיום השיעור כפולה ומכופלת במרומים ,כל
משתתפי השיעור והמסייעים למען קיומו ,יזכו לרוב ברכות עד בלי די.
עננו ה' בעת רצון .בשעה נשגבת זו ,אשר שערי שמים נפתחים כאולם,
מתקיים מעמד תפילה מיוחד על ידי כל משתתפי השיעור יחד עם אמירת
התהילים למען כל תומכי זרע שמשון בעולם כולו ,המסייעים בהפצת
תורת זרע שמשון ופועלים למען קיום בקשת המחבר וריבוי הלומדים
בכל העולם ,ישועות רבות התפרסמו ממעמדי תפילה מרוממים ונרגשים
אלו .כמו כן כל שמות תומכי זרע שמשון נמסרים באופן קבוע ואישי
להגאון האדיר רבי שמעון פרג שליט"א ,מגדולי לומדי זרע שמשון ,אשר
ידוע בתפילותיו הנרגשות למען הכלל והפרט.
אין צורך להכביר במילים את הידועות והמפורסמות .ספר זרע שמשון
התקבל בכל תפוצות ישראל כספר סגולה לישועה .דברי רבנו הקדושים
שנכתבו כמין צוואה לשעה ולדורות ,חיים וקיימים לעד ולעולמים.
"ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים
ונבונים ובתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם" .אכי"ר.
***

השיעור המרכזי והותיק בספר הקדוש זרע שמשון
מתקיים בביהמ"ד סטריקוב
ביום חמישי בערב בשעה  8:00בערב בדיוק.

('זרע שמשון' פרשת ראה אות ד)

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרzerashimshon.com :

ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

יוצא לאור ע"י זרע שמשון ע"ר 580624120
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעסZera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

בארה"ק05271-66-450 :
בארה"ב347-496-5657 :

זרע שמשון ע"ר 580624120

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ()17

סניף  635מ.ח 71713028 .ע"ש זרע שמשון

כמו"כ 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

