
טעם נפלא מפני מה העשיר הקב"ה את ישראל מיד בתחילת המכות
במדרש )שמו"ר ט ט( אר"ל ממכת דם העשירו ישראל שלא היה המצרי יכול לשתות מים אלא 
אם היה קונה אותה מישראל. יש לדקדק מה צורך היה שיתעשרו בני ישראל בזמן שהמצריים 
מקבלים מכות כשעדיין ישראל נשארו במצרים, הלא הבטחת הקב"ה הייתה ואחר כן יצאו 
ברכוש גדול והיינו בזמן שיצאו ממצרים, וכן הודיע להם הקב"ה זאת מיד כששלח את משה 
אליהם ואמר להם שיזכו לעשירות גדולה בצאתם, וא"כ מה צורך היה שיתעשרו כבר מעתה.

ויש לתרץ דאי' בגמרא )ב"ב קטז.( דרש ר' פנחס בר חמא קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר 
מחמישים מכות. והנה במצרים לקו המצרים חמישים מכות )לדעת רבי עקיבא שהוא המרבה 
בחשבון המכות שהיו במצרים(, ורצה הקב"ה שידעו מצרים כי המכות שמקבלים המה מפני 
שמשתעבדים בישראל, ואם ישראל יהיו עניים, נמצא שהם מוכים יותר מהמצריים שהרי קשה 
עניות יותר מחמישים מכות, וממילא לא יהיה היכר בין סבלם של המצריים לסבלם של ישראל, 
לכך הוכרח הקב"ה להעשיר את ישראל כבר מהמכה הראשונה, ויוכר שישראל  אינם סובלים 

ורק המצריים סובלים ויבינו שעונשם בא להם מפני בני ישראל.

ועוד י"ל עפ"י מה שכתב בזוה"ק )ח"ב לג.( שאיוב היה מיועצי פרעה, ובתחילה רצה פרעה 
לבוא על בני ישראל ולהורגם, אמר לו איוב שלא יעשה כן אלא תקח את ממונם, ואח"כ גם 

תשלוט על גופם על ידי שיעבדו עבודה קשה, ואמר הקב"ה באותו דין אני ידון אותך עיי"ש.

ולפי"ז מתבאר היטב שלכך מדה כנגד מדה עשה להם הקב"ה שמיד בתחילה העשירו ישראל 
עשירות  שוב  להם  לתת  הוצרך  ואח"כ  בגופם,  המצריים  לקו  ואח"כ  המצריים,  של  מממונם 
לקיים מה שהבטיח לאברהם. ]וראה עוד בדברי רבנו שמבאר מפני מה הוצרך לתת להם שוב 

בשעת יציאת מצרים  נכסים וממון אחר שכבר היה להם די ממה שהעשירו במכת דם[  

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ט(

החיות יבואו עם היער
ֶהָעֹרב  ֶאת  ּוְבָבֶּתיָך  ּוְבַעְּמָך  ּוַבֲעָבֶדיָך  ְּבָך  ַמְׁשִליַח  ִהְנִני  ַעִּמי  ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֵאיְנָך  ִאם  'ִּכי 
ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָעֹרב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה' )ח יז(: לכאורה תיבות וגם 

האדמה אשר הם עליה מיותרים ומשוללי הבנה.

ויש לתרץ )בשם עיון יעקב( עפ"י מה שמבואר בגמרא )סוטה מז.( שהחיות כשאינם ביער- 
מקום שרגילים לדור שם, יש להם פחד ואינם מזיקים. ולכך נתחכם השי"ת להביא את החיות 
במכת הערוב עם היער עצמו, שבכך ירגישו החיות כאילו הם נמצאים במקומם ויהיו מזומנים 
להזיק. וזה מה שאמר משה לפרעה כשהתרה בו, שהחיות יבואו עם האדמה אשר הם עליה 

ובכך תהיה המכה קשה יותר.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יא(

בזכות השבת ניצלו בני ישראל ממכת הערוב
ִיְהֶיה ָהֹאת ַהֶּזה' )ח יט(: במדרש )שמו"ר יא ג(  'ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך ְלָמָחר 
ושמתי פדות, מלמד שאף ישראל היו ראויים ללקות במכה זו. ולכאורה זה תימא מפני מה דוקא 

במכה זו של הערוב היו ישראל ראויים ללקות.

ופרשו המפרשים הטעם משום שהיו בבני ישראל הרבה שעבדו עבודה זרה, ואיתא בגמרא 
)סוטה ח:( דאף בזמן שאין בי"ד שיכולים ליתן עונש סקילה מכל מקום לא נתבטל דין ארבע 
מיתות, ומי שנתחייב סקילה חיה גוררתו. וא"כ היות שבני ישראל עבדו ע"ז שעונשו סקילה, היו 

ראויים שיבואו החיות גם עליהם דהוי כסקילה, אולם הקדוש ברוך הוא הצילם.

הזוה"ק  בשם  המפרשים  שכתבו  מה  עפ"י  זה  מעונש  הקב"ה  שהצילם  הטעם  לבאר  ונראה 
)עיין בספר צרור המור ד"ה העתירו( שהעשר מכות הם כנגד עשרת הדברות. נמצא שמכת 
ערוב שהיא הרביעית היא כנגד מצות שמירת שבת שהוא הדיבור הרביעי שבעשרת הדברות, 
ואמרו בגמרא )שבת קיח:( כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו. 
והיות שבני ישראל שמרו את מצות השבת אף במצרים וכמו שכתב הטור )סימן רפ"א(, בזכות 
השבת ניצלו ממכת הערוב שהיא כנגד השבת. ]ואף שלא נתכוונו לשם מצוה ולא היו מצויים 

עדיין על מצות השבת, אפילו הכי השבת הגינה עליהם[.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יב(  

אין הקב"ה חפץ בקילוסו של רשע
ֹּכִחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ'  'ְואּוָלם ַּבֲעבּור ֹזאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ַהְרֹאְתָך ֶאת 
)ט ט"ז(: קשה מדוע לא אמר ולמען תספר בלשון נוכח לפרעה, וכפי שאמר בתחילת הפסוק 

בעבור זאת העמדתיך, שדיבר אליו לנוכח.

וי"ל שאכן בדוקא נקט כן, כי רק לענין הגבורה היה חפץ שיראה פרעה ויכיר את גבורת ה' 
ואמר לו בעבור הראותך את כוחי, אך לא רצה שפרעה ישבח אותו כי תהלתו בקהל חסידים 
כתיב )תהלים קמט א(, ואין הקב"ה חפץ בקילוסו של רשע שהרי לרשע אמר אלוקים מה לך 
ספר שמי בכל הארץ,  ולמען  ואמר  ולכך לענין השבח שמשתבח במכות דקדק  לספר חקי, 

והיינו שבני ישראל יספרו תהלתו וישבחו אותו ולא פרעה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יד(

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 154זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת וארא תשע"ז

אמרות שמשון

הטעם שחטא לשון הרע מונע את הגאולה
בהם  שהיו  משה  שכשראה  המדרש  בדברי  לדקדק  יש 
מספרי לשון הרע אמר האיך יהיו ראויים לגאולה. וקשה 

מה ענין חטא זה עם הגאולה.

אמנם עיקר הטעם של הוצאת ישראל ממצרים לא היתה 
ג  )שמות  אלא מפני שהיו עתידין לקבל התורה כדכתיב 
יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על 

ההר הזה. וקיימא לן )סוטה מב.( ארבע כתות אינם מקבלין 
רבה  השירים  ובשיר  הרע,  לשון  מקבלי  כת  שכינה  פני 
אמרינן על פסוק ישקני מנשיקות פיהו ר' פנחס בשם רבי 
ישראל להמיר  לפני הקב"ה שעתידין  היה  גלוי  לוי אמר 
כבודו  את  הראנו  אילו  אומרים  יהיו  שלא  באחר  כבודו 
לו, ועכשיו שלא הראנו אין אנו  ואת גדלו היינו שומעין 
מאמינים לו וכו' עכ"ל, ואם כן בלא התראות כבודו וגדלו 
לא היה אפשר ליתן התורה, וכשיש בהם בעלי לשון הרע 
אי אפשר להראות להם כבודו, לכן אמא משה איך אלו 
ראויים לגאולה, שאם אין ראיית כבודו אין תורה, ואם אין 

תורה אין גאולה.   )אות יג(  



אני  כי  יד(,  )ז  לב פרעה  כבד  כבד,  בלשון  קושי הלב של פרעה  מצינו שיחסו את 
הכבדתי את לבו )י א(, וקשה למה תלה הכתוב הקושי לב של פרעה בלשון כבד. ועוד 
מדוע בכל פעם הזכיר את לב פרעה, ויחזק לב פרעה ויחזק ה' את לב פרעה, מה ענין 
הלב דוקא לגרום לו שיסרב לשלח. ועוד למה הסיר ממנו הבחירה במכות האחרונות, 
פה  פתחון  כאן  יש  הלא 
למינים לומר לא היה ממנו 

שיעשה תשובה.

לא  הקב"ה  שבאמת  וי"ל 
ממנו,  הבחירה  את  הסיר 
כנגד  מדה  לו  מדד  ורק 
דבר  מצינו  דהנה  מדה, 
חדש  הפרי  שכתב  מחודש 
וז"ל:  )יו"ד סימן מ ס"ק ה( 
קיבלתי  ב"ח  בספר  כתב 
שמעשה היה שנמצא עצם 
חכמי  והכשירו  הלב  בתוך 
נמצא  שכך  לפי  הדור, 
בלב הצבי שמתקשה הדם 
ונעשה עצם, ואפשר שיהא 
נמצא כך לפעמים בבהמה. 
דהיינו שאין זה עצם ממש, 
אלא דם שנצרר ונתקשה וממילא אינו עצם זר בתוך הלב וליכא חשש טריפה.  ומוסיף 
הפר"ח וז"ל: והאמת אם קבלתו קבלה אין ללמוד ממנו לשאר מינים דזה דוקא בצבי 
וכו', אבל מצאתי בספר שער השמים שכתב וז"ל: וכל מיני הבעלי חיים אין להם עצם 
בלבותם מלבד מין הסוס ובמין אחד מן השוורים שיש בהם עצם לרוב גודל גופם, 
וצריך חוזק הלב, ומעתה בהמה שנמצא בלב שלה עצם אין בנו כח להתירה עד שנדע 

שהוא ממין השוורים שהזכיר החכם הנ"ל.

ויש ללמוד מדבריו דבר נפלא מאד, דיש ב' אופנים שימצא עצם בלב, האחד מחמת 
שמתקשה הדם, והשני עצם ממש שהקב"ה שם בלבם בגלל שצריכים חיזוק מפני 
גודל גופם, ומאחר שאין אנו בקיאים בדבר אין לנו כח להכשיר דשמא  טריפה היא.

ועוז עד שמרוב  י"ל שגם פרעה הקשה את ליבו על ישראל ביתר שאת  זה  ועל פי 
רשעו וכעסו נצרר הדם בלבו ונתקשה הדם  בלבו ונעשה עצם וכמו שהעיד הב"ח 
שנעשה בלב הצבי, וזה כוונת הפסוק כבד לב פרעה מאן לשלח וגו', והיינו שהלב שלו 
נהיה כבד כעצם, ומשום כן היה בכוחו למאן למה שבקש ממנו השי"ת להוציא את 
העם. ומפני שהקשה את ליבו במכות הראשונות עד שמרוב רשעו וכעסו נעשה הדם 
כעצם, לכן במכות שניות עשה לו ה' מדה כנגד מדה והוסיף לו מעצמו עצם ממש 
והיינו ששם  ויחזק ה' את לב פרעה, שחזק את לבו ממש,  וזהו  בשביל לחזק אותו, 
להם  חיות שעושה  דיש  ספר שער השמים  הפר"ח בשם  וכמו שהעיד  עצם  בתוכו 

השי"ת עצם בלבם בשביל לחזקם. 

ולפי זה הקושיות מתורצות אחד אל אחד, הלשון כבד לב פרעה, היינו שהיה כבד 
כפשוטו משום שנצרר הדם ונעשה כעצם. ומה שכתב ויחזק לב פרעה, כי אכן חיזק 
את ליבו שיעשה חזק כעצם ממש. וגם אין בזה פתחון פה למינים, מאחר שלא הסיר 
ממנו את הבחירה לעשות תשובה אלא היה כאן מדה כנגד מדה שזהו מידתו של 
הקב"ה, שהקב"ה הוסיף לו כח ובכך היה יכול להמשיך להישאר בדעתו שלא לשלח 
את ישראל, וחיזוק ליבו שהיה לו במכות האחרונות, היה מחמת מה שחחזק את לבו 
בראשונות. וגם מובן הכתוב כי בפעם הזאת הנני שולח אל כל מגפותי אל תוך לבך, 

דהיינו שהכניס עצם בלבו ממש, וזה גרם לו שיהיה בסכנת מיתה ממש.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
ועל פי זה יש לומר שמעיקרא נתקשה דמו על 
כלב  בלבו  הדם  שנצרר  בכעס  כך  כל  ישראל 
הצבי, וזה פירוש הפסוק כבד לב פרעה ועל כן 
מאן לשלח העם, וכאשר ראה הקב"ה שברשעו 
לבו  את  יותר  החזיק  בלבו,  הדם  נצרר  ובכעסו 
שאמר  וזהו  לבו,  חזקת  לרוב  עצם  בו  והוסיף 
הכתוב )שמות ט יד( כי בפעם הזאת אני שולח 
את כל מגפותי אל לבך, והעולם מקשים שהמכות 
לא היו תוך לבו. ולפי דרכנו מדויק שפיר אל לבך 
שהעמיד לו עצם תוך לבו ובזה נטרף כדעת הפרי 
חדש, מה שלא היה כן מתחילה, שלא היה רק 

נצרר הדם. 

)זרע שמשון אות ז( 

שיעור חדש בויען
הננו להודיע לתושבי וינה כי מתקיים 

שיעור קבוע בספר המסוגל 
'זרע שמשון' בכל יום רביעי בשעה 9:45 

בערב  בבית המדרש קהל חסידים
הצטרפו למקיימי רצון צדיק ותזכו 

לברכותיו והבטחותיו

קחו חלק בהדפסת והפצת הגליונות
וכל תורת המחבר הקדוש זי"ע

ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

ש. בן ר. זכות רבנו יעמוד לו לאריכות 
ימים ושנים טובות בבריאות איתנה בגוף 

ונפש  

ולע"נ הר"ר חיים בן הר"ר צבי ז"ל   
ת.נ.צ.ב.ה.

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 
ולהצלחה גדולה בכל הענינים
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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

ספר 'זרע שמשון המבואר' 
על שיר השירים

בסייעתא דשמיא זכינו להוציא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים 

אשר בו מבוארים בפירוש נפלא בלשון קל שוה לכל נפש כל דרושי רבינו על 

שיר השירים. כל הרואה אומר ברקאי, ומעתה כתר תורה מונח כל הרוצה יבוא 

ויטלנה.

עינים  מאירות  גדולות  באותיות  השירים  שיר  מגילת  הספר  בתחילת  צרפנו 

לתועלת הלומדים והמקיימים מנהגן של ישראל לומר בכל ערב שבת את כל 

שיר השירים, והוספנו את בקשת יהי רצון המיוחדת מאת בעל מחבר ספר דברי 

ישועה.

כמו כן עשינו דבר נפלא לפענח צפונות ותעלומות דברי רבינו המחבר בהקדמת 

הספר, אשר הלך כדרכם של גאוני קמאי שכתבו את כל דבריהם בלשון מליצה 

ביותר  וזכינו לעטר את הקדמת המחבר  ומאמרי חז"ל,  הלקוח מתוך פסוקים 

עינינו  לנגד  מתגלה  זה  מכל  אשר  דבריו,  מקור  למצוא  ציונים  מאות  מארבע 

גאונות מופלגת וכוחו הגדול של המחבר אשר כל התורה פרושה לפניו כשמלה 

חדשה, ומלמדינו לדעת את שגב רוממותו של המחבר.

ספר זה יוצא לאור לאחר השקעה ומאמצים כבירים להגיש בפני הלומדים דבר 

לקיים  המבקשים  כל  ויוכלו  הערןך  כשולחן  הלימוד  יהיה  ובכך  ומתוקן,  ראוי 

בקשת וצוואת רבינו המחבר, ללמוד ולהבין את רום עומק כוונת דבריו ולהתענג 

מצוף חידושי תורתו המתוקים מדבש ונופת צופים.

ספר 'זרע שמשון המבואר' לא היה יוצא לאור לולי הסיוע שקבלנו מנדיבי לב 

שסייעו בידינו בנתינות הגונות והטו שכמם למלאכה ובכך זכינו והגענו עד הלום. 

וישועה באופן  זכו לראות ברכה  מן החובה לציין שכמה מאלו שסייעו בידינו 

שימשיכו  המסייעים  כל  את  ילווה  המחבר  זכות  ובודאי  ענינים  בכמה  מופלא 

ויקויים בהם הבטחתו  לראות רוב ברכה וישועה והצלחה גדולה בכל הענינים 

הגדולה של המחבר שכתב 'ועיניכם תראנה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב 

לשולחנכם חכמים ונבונים גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'.

הביאו ברכה לביתכם
ניתן להשיג את הספר בכל חנויות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

ליתר פרטים:

ארץ ישראל 02-80-80-500  05271-66450

ארה"ב – 347-496-5657


