
כתב רבינו בתחילת פרשת מקץ, שראוי להקדים את ענייני חנוכה לפני ענייני 
הפרשה, משום שיש בהם ענין פרסומי ניסא, וגם מפני שלפי האמת עומק ענין 
)ואתחנן,  וכפי שעולה מדברי המגלה עמוקות  יוסף  חנוכה קרוב לענין מכירת 

אופן סו(, ולכך תמיד פרשת מקץ יחול בימי החנוכה.

שיוכלו  לישראל  הגדולה שהיה  לתשועה  זכר  נתקן  הנרות  הדלקת 
לקיים המצוות

רבינו מחדש לבאר שטעם הדלקת הנרות של חנוכה אינה רק לפרסום הנס של מציאת 
לתשועה  רומזת  חנוכה  נרות  הדלקת  אלא  המנורה,  נרות  להדליק  שיוכלו  השמן 
ד(  ב  )ב"ר  במדרש  דהנה  אויביהם,  את  וניצחו  ההם  בימים  לישראל  שהיה  הגדולה 
יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהם. שבקשו  אמרו: וחושך על פני תהום, זה 
לבטל מישראל מצות שבת, חודש, מילה, ורצו שישראל יכתבו על קרן השור שאין להם 
חלק באלוקי ישראל ח"ו, וא"כ כשניצחו נקרא שישראל יצאו מחושך לאור. ונראה עוד 
הנרות,  את  בו  שידליקו  בעבור  בשמן  מיוחד  נס  הקב"ה  עשה  כך  מפני  שדוקא  לומר, 
לרמז שעיקר ההצלה מהיונים אינו על הצלת הגוף אלא על הצלת הנפשות שיוכלו לקיים 
המצות שהנרות מרמזות על המצוות כדכתיב )משלי ו כג( כי נר מצוה. ובזה מבואר היטב 
מה שתיקנו להדליק נרות שזה מרמז על כל עיקר ההצלה שהיה אז. ]דאילו לפי הפשט 
שמצות הדלקת נרות חנוכה הם משום הנס שהיה על מציאת השמן, קשה מדוע לא קבעו 

מצוה זכר לעיקר הנס שהיה אז בנצחון המלחמה[

ובזה מתיישבים ומתבארים על נכון כמה דינים בהלכות חנוכה: 

שבפורים  משום  ולהלל,  להודות  ובחנוכה  ושמחה  משתה  תקנו  שבפורים  הטעם  א. 
שתועלת הניצחון היתה הצלת הגוף מהריגה, לכך שייך לעשות היפך זה, שמחה ומשתה 
לתועלת הגוף שהיה הולך לאיבוד לולי הניצחון, אבל בחנוכה תועלת ופרי הניצחון היה 
לשמור מצות אלוקינו בלי פחד ומורא, וממילא אין מקום לשמחה ולמשתה רק להודות 

ולהלל לשמו הגדול, )וכעין זה כתב הלבוש(.

ב. ולכך גם כן עיקר תקנת המצוה הוא נר איש וביתו, משום דעיקר הנס שנעשה במנורה 
ורוב המצוות החובה  ויוכלו לקיים המצוות,  יצאו מאפילה לאורה  כי עתה  הוא להורות 
והיתר. אמנם  איסור  דיני  ביחידות בפרט  בביתו  אותן  לקיים  ואחד  כל אחד  על  מוטלת 
ידליקו  וכדו' לכך התקינו שגם  כגון ק"ש תפילה  ישנם מצות שעדיף שיתקיימו בציבור 

בבית הכנסת.

ג. לפי שישנם מצות שאנו מחוייבין לחזר אחר ההידור, לכך תקנו אף במצוה זו -שמרמזת 
על כלל המצוות- הידור.

ד. היות שישנם מצוות שנעשות ברגע אחד ואפילו בדיבור אחד לפעמים מקיים האדם 
ההלכה  את  תקנו  לכך  ועי'[,  תורה  תלמוד  מצוות  על  רבינו  כוונת  ]אולי  גדולה  מצוה 

שכבתה אין זקוק להדליקה שוב, כי אף בהדלקה כזו שהיא לרגע אחד נרמזות המצוות.

]וראה עוד בדברי רבינו הרחבה בענין זה להוכיח שעיקר הדלקת הנרות אינה דוקא לזכר 
יכולים  להיות  לאורה  מאפילה  שיצאו  הגדולה  התשועה  נס  על  עיקרה  אלא  השמן  נס 

לקיים את המצוות בלי פחד וחת.[

)'זרע שמשון' פרשת וישב אות ח, פרשת מקץ אות א(

שייכות הפרות לרעב
'ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר ַוַּתֲעֹמְדָנה 
ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר' )מא ג(  'ֶׁשַבע ָּפֹרת ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים 
ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא' )שם כו( הקשה בספר זרע ברך מה ענין הפרות 
ורעב, בשלמא במה שראה שבלים בחלום מובן שזה מרמז על ענין  להראות על שובע 
ב'  הוצרך  מה  מפני  להבין  יש  ועוד  ושובע.  לרעב  פרות  בין  יש  קשר  מה  אך  התבואה 

חלומות אחד עם פרות ואחד עם שבלים.

ויש לתרץ בדרך הפשט עפ"י מה שאמר הכתוב )משלי יד ד( ורב תבואות בכח שור, והיינו 
ופרותיה.  כך מגדלת הארץ תבואתה  גודל כח השור בשעה שעובד את האדמה  שלפי 
וכן איתא בגמרא )חגיגה ג:( מה דרבן מכוון את הפרה לתלמיה להביא חיים לעולם וכו' 
נודע שהפסד  וכן  הזרעים.  צומח  חרישתה  בשעת  הפרה  ידי מעשה  והיינו שעל  עיי"ש 
התבואה בא משני דברים, או שהזריעה תהיה נפסדת ואין יכולים לזרוע כראוי. או שאחר 
שצמחה התבואה תתקלקל. ונראה שלכן הראו לפרעה ב' חלומות אחד עם סימן הפרות 
לומר שיהיו הפרות כחושות וזה מראה שהחרישה תהיה חלשה ולא תיעשה כראוי. ועוד 
הראו לו את סימן השבלים לומר שאף מה שהארץ תצמיח יהיה מקולקל. ]עיי"ש עוד מה 

שהביא תירוץ מספר זרע ברך ומה שהוסיף רבנו לתרץ בדרך דרוש[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז( 

מנשה היה המליץ
'ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם' )מב כג(: ברש"י מחז"ל )ב"ר צא ח( המליץ 
זה מנשה בנו. ונראה למצוא רמז לדברי המדרש, שראשי התיבות של לא ידעו כי שומע 

יוסף כי המליץ, בגימטריא מנשה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות י(

יוסף רמז להם על שלא זכרו את טובת רחל ללאה
ָהֲאָנִׁשים  ַאֲחֵרי  ְרֹדף  ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום  ְויֹוֵסף ָאַמר  ִהְרִחיקּו  ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר ֹלא  'ֵהם 
במה  ביאור  צריך  ד(  )מד  טֹוָבה'  ַּתַחת  ָרָעה  ִׁשַּלְמֶּתם  ָלָּמה  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ְוִהַּׂשְגָּתם 
שהתחיל דבריו בטענת למה שלמתם רעה תחת טובה, ולכאורה היה לו מיד לטעון על 
גניבת הגביע. ונראה לפרש שנתכוון יוסף לרמוז להם על כך ששלמו רעה תחת טובה במה 
שקנאו בו ועשו מחלוקת עמו, והכל בא מחמת הכתונת פסים שהוסיף לו אביהם וגרם 
להם קנאה ושנאה עד שמכרו אותו, ואילו אמו רחל לא עשתה כן ללאה אמם אלא אדרבה 
מסרה לה את הסימנים ולא קנאה בה והכניסה צרה לביתה. ועל כך שלח להם יוסף למה 

שלמתם רעה תחת טובה, היינו תחת הטובה שעשתה אמי לאמכם. 

ובזה מתפרש יפה מה שמצינו בכמה מקומות בחז"ל שאמרו הלשון אתם מכרתם בנה של 
רחל וכו' וצ"ב מפני לא אמרו אתם מכרתם את יוסף או אתם מכרתם את אחיכם, אולם 
אכן היה עליהם טענה מיוחדת על כך שמכרו את בנה של רחל שלא היה לה קנאה בלאה 

אחותה ואילו הם שלמו רעה תחת טובה וקנאו ביוסף בנה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יז(

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 150זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת מקץ - חנוכה  תשע"ז

אמרות שמשון

הפצת הגליון לזכות  מרדכי אליהו בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו  שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים



בגמרא )שבת כ"ב.( א"ר כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דר' תנחום, נר חנוכה שהניחה 

למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי. וא"ר כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דר' 

יודע שאין בו מים,  תנחום, מאי דכתיב והבור רק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור רק איני 

צוחו קמאי  וכבר  בו.  יש  ועקרבים  נחשים  בו אבל  אין  מים  מים,  בו  אין  לומר  אלא מה תלמוד 

ונקדים  לזה.  זה  ענין  מה  אלו  מימרות  שתי  על  דקמאי 

כנגד  נרות  הדלקת  מצות  חנוכה  בנס  שתקנו  שמצינו  במה 

היה שנצחו חשמונאים  הנס  עיקר  והלא  מציאת פך השמן, 

את היוונים במלחה אף שהיו מעטים נגד רבים, ומאידך נס 

השמן לכאורה היה נס קטן כנגד נס ההצלה, וא"כ למה קבעו 

חכמים פרסום הנס בשמן. 

וגם על הפסוק וישמע ראובן ויצילהו מידם קשה טובא, מה 

הצלה יש בהשלכה לבור עם נחשים ועקרבים.

לתרץ  נראה  דהנה  נפלא  בפלפול  זה  דבר  מיישב  רבנו 

היה  הנס  שעיקר  דאף  חנוכה  נס  בענין  הראשונה  הקושיא 

ניצחון המלחמה, ברם היה זה מלחמה של החושך והחומר 

כל  שהרי  התורה,  שבמצוות  והרוח  האור  נגד  יון  ותרבות 

רצונם היה כפי שאמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם 

ולרמוז  המנורה,  להדליק  שיוכלו  כדי  השמן  בפך  הנס  ה'  לנו  עשה  ולכן  ישראל,  באלקי  חלק 

לנו שעיקר הניצחון זה דחיית החושך של תרבות יון ע"י האור של החשמונאים, ובאמת עיקר 

הפרסום היא על תוקף הנס וההצלה שניצלו מתרבות יון. 

יקשה דא"כ מדוע אנו מחויבים בהודאה על הצלתנו ממה שרצו להעבירנו על  אולם לכאורה 

דתינו, שהלא הגם שאנו מחויבים לסבול עול הגלות כבירור שבירר אברהם וזה לטובתינו, אבל 

מדוע נתן אותנו בידי מלכות שרצונם להעבירנו על דתינו, וזהו ממש כדין הכובש אדם לתוך המים 

או האור, דהיינו שדוחפו בחוזק למים או לשריפה באופן שאינו יכול לצאת, שחייב. והכא נמי 

הלא הקב"ה השביע אותנו שלא נדחוק את הקץ וא"כ כשהביא אותנו בגלות הזה שאיננו יכולים 

לעשות מאומה, נחשב ממש כמו שהוא מעביר אותנו מדת המצוות, ואף אם מחוייבים אנו גלות, 

היה לו למסרנו ביד אומה שלא תעביר אותנו על דת התורה, ולכך בודאי הדין נותן שיציל אותנו 

מהם, וא"כ מה הודיה שייך בדבר זה שכביכול מחוייב הקב"ה לעשות. 

אולם בראותינו תקנת חז"ל שהורינו להודות ולהלל מוכרח שגם אי מסרינו בידי אומה רשעה זו 

אכתי אין חייב להצילנו, וי"ל שאין זה כמי שדחף את חברו לתוך האור,  שהנה מצינו )ירמיה 

ח יז( שהאויבים נמשלו לנחשים דוקא, והיינו )לשיטת חכמים לקמן( שעושים את מעשיהם רק 

לפי כוונתם ורצונם ואינם מוכרחים לעשותם. נמצא שאין מתייחס מעשי השי"ת לנו אלא כמי 

שדחף את חברו לבור מלא נחשים. והנה בגמרא )סנהדרין עח.( נחלקו באדם שלקח נחש והכיש 

בו חבירו, ר' יהודה מחייב וחכמים פוטרין, וטעם מחלוקתם 

וכפירוש  שיניו,  בין  עומד  נחש  ארס  דלר"י  בגמרא  כמבואר 

רש"י דנחשב כתוקע סכין לתוך בטנו. אולם חכמים ס"ל נחש 

מעצמו מקיא, ואם לא ירצה הנחש לא יצא הארס. ונמצא דמי 

ששם לחברו את הנחש עשה רק גרמא. 

ואנו דפסקינן כחכמים א"כ מה שמסרנו ה' למלכות הרשעה 

דומה להשיך בנו את הנחש, שאם אין ברצונם לא יגזרו עלינו 

אצל  בגלות  הקב"ה  אותנו  אף שהביא  וא"כ  ארסיות  גזירות 

זו, אי זה נחשב כמו שהוא העביר אותנו מן המצוות,  אומה 

ואינו מחוייב להציל אותנו ולכך בודאי אנו מחוייבים להודות 

ולהלל. 

וכדאי  בנחשים,  גם  שמחייב  יהודה  ר'  שיטת  גם  יש  אמנם 

נר  להניח  שמחוייבים  לדין  בסמיכות  בגמרא  הביאו  לכן  יהודה  כר'  אינו  שההלכה  להראותינו 

חנוכה פחות מכ' אמה את הדרשא בפסוק והבור ריק אין בו מים שהיה בבור נחשים ועקרבים, 

שראובן  שמפני  דמוכח  מידם,  ויצילהו  ראובן  וישמע  דכתיב  כחכמים,  שהלכה  מוכח  בזה  כי 

אמר להשליך את יוסף לבור הציל אותו מידם, והיינו שיהרג ע"י הנחשים ולא על ידיהם, ומוכח 

שהלכה כחכמים שמי שדחף את חברו לבור של נחשים אינו חייב, וממילא אנו למדים שאף בענין 

הגלות לא היה מחוייב הקב"ה להציל אותנו וחייבים אנו להלל ולהודות על שהציל אותנו מהם 

ולכך צריכים אנו לפרסם הנס בכל תוקף ולהדליק במקום שיש פרסום הנס ולא למעלה מכ' אמה. 
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לשון שמשון:
ובמה שכתבנו הוא ברור כשמש, שהרי ההצלה של ראובן היתה 
כדי שלא יתחייבו הם בהריגתו, משום דהלכה כחכמים דהשיך 
בו את הנחש פטור, ומעתה אנו חייבים להודות לקל ולפרסם 
הנס של חנוכה, שהרי אף על פי שמסרנו ביד יון המרשעת שהיא 
דומה להשיך בו את הנחש, עם כל זה לא היה הוא חייב להצילנו 
משום דהלכה כחכמים, ומעתה שהצילנו אם כן הוא נס גדול 

וצריכים אנו להדליק נר חנוכה על פתחינו.  
)זרע שמשון וישב אות ח(

'נפלאות שמשון' ברכה משולשת-  גליון  בשבוע האחרון התקבל במערכת 
שלושה מכתבים קצרים מאנשים שזכו לישועה בפרנסה, זיווג הגון, ורפואה, 

והננו להביאם כלשונם.

הוצרכתי לעבור דירה לחו"ל בעיר שיש בה קהילה מסודרת. בעבר שימשתי כר"מ 
ועתה לפני שעברתי לגור שם, התעניינתי אם אוכל לקבל תפקיד, והבנתי באופן 
ברור שכל המשרות התורניות תפוסות, בתלמוד תורה במתיבתא ובישיבה. ומשכך 
ידעתי שיקשה עלי מאד בפרנסה עכ"פ בתקופה הראשונה. קבלתי על עצמי ללמוד 
בספר זרע שמשון, ולאחר כשבועיים ניגש אלי מעצמו מנהל המוסדות ושאל אותי 
צוות  את  להרחיב  הישיבה  בהנהלת  הוחלט  כי  בישיבה,  כר"מ  לשמש  אוכל  אם 

הרמי"ם שבישיבה. ויהי לפלא.

הנני בחור מבוגר ובחודש תשרי שמעתי על סגולת הלימוד בספר זרע שמשון וגם 
ראיתי את הספר זרע שמשון המבואר על אשת חיל, והתחלתי להגות בו בקביעות, 
ובפרשת חיי שרה אשר בפרשה זו רבנו כותב את כל פירושו הנפלא על אשת חיל, 
למדתי את כל דברי רבנו על אשת חיל וב"ה מיד לאחר מכן זכיתי להיוושע בשעה 

טובה ומוצלחת.

 
לפני כמה שבועות אחד מבני משפחתינו נקלע לבעיה רפואית, וקבלנו על עצמינו 
כמה מבני המשפחה ללמוד בספר הקדוש והמסוגל זרע שמשון ארבעים יום, ועוד 
ישועה  בכך  וראינו  בשלום,  מקומו  על  בא  שהכל  התבשרנו  יום  הארבעים  בתוך 

מיוחדת חוץ לדרך הטבע! והבטחנו לפרסמו. )פרסמנו זאת גם בעיתון בארה"ב(.

)zera277@gmail.com( :ניתן לשלוח סיפורי ישועה במייל

הוצאת הגליון והפצתו 

לזכר נשמת המחבר

רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל

ולזכר נשמת התנא האלוקי

מתיא בן חרש
ולזכר נשמת 

רבי עקיבא מפרנקפורט
זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל 

להיוושע בדבר ישועה ורחמים לראות רוב שמחה ונחת 

מכל יוצ"ח מתוך הרחבת הדעת 

ונזכה לגאולה השלימה בב"א

הודעה משמחת
הננו להודיע כי מתקיים שיעור בספר המסוגל  

'זרע שמשון' בכל ערב שבת בביהמ"ד המרכזי בשכונת גני גאולה 
בירושלים בשעה 9:45 בבוקר 

השיעור נמסר ע"י הרב יעקב קראוס שליט"א
בשפה ברורה ונעימה )אידיש(

שמעו ותחי נפשכם

 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

גבורת שמשון סיפורי ישועה


