
'ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ְּבלּוֹלת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות 
ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ְוֹסֶלת ֻמְרֶּבֶכת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבָּׁשֶמן' )ז יב(: ברש"י אם על דבר הודאה על נס 
שנעשה לו, כגון יורדי הים, והולכי מדברות, וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא, שהם צריכין 
זבחי תודה  ויזבחו  קז, כא.(,  )תהלים  לבני אדם  ונפלאותיו  לה' חסדו  יודו  להודות, שכתוב בהן 

)שם כב.(.

רבינו מבאר בהרחבה ובמתיקות את מזמור קז שבתהלים, שנאמר על ארבעת הניסים הללו 
שצריכים להביא עליהם קרבן תודה, ובימינו שאין בית המקדש קיים מברכים על ניסים אלו 
ברכת הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב. ומאד מתאימים דברי המזמור בימי חג הפסח 
בכללות  השי"ת  שעושה  והנפלאות  הניסים  כל  על  להשי"ת  בהודאה  עסוקים  כולנו  אשר 

ובפרטות. להלן נציין כמה נקודות מביאוריו הנפלאים במזמור הודאה זה. 

'ֹיאְמרּו ְּגאּוֵלי ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר' )קז ב(: יש לדקדק במה שמודה להשי"ת שגאלו מיד 
צר שבפשטות הכוונה לאויב שונא וצורר, הלא מיירי בניסים שנעשים לו במדבר, ים, חולה שאלו 

ניסים שלא שייך בהם 'מיד צר', ויותר היה ראוי לומר גאלם מיד צרה.

שהוא  בצר  מדובר  לא  כי  ה',  חסדי  גודל  על  לרמוז  שרצה  צר,  מיד  גאלם  נקט  שבדוקא  וי"ל 
'צר' המוזכר  ובודאי   בבית האסורין,  יתכן אלא בחבוש  לא  כפי שכתבו המפרשים, שזה  אויב 
בפסוק הכוונה על הצר הצורר שהוא השטן שמקטרג בשעת הסכנה, ולכך זה שייך אף בכל אלו 

המקומות שיש בהם שעת סכנה שהשטן מקטרג עליהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ה ד"ה ולתרץ(

'ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים' )שם ג(: יש להבין מה ענין להזכיר דבר זה 
כאן, ועל איזה קיבוץ מיירי בפסוק זה.

וכתיב  יח.( כתיב כה' אלוקינו בכל קראנו אליו ]משמע תמיד[,  )ר"ה  וי"ל דהנה אמרו בגמרא 
דרשו ה' בהמצאו ]משמע רק בהמצאו, זמן מיוחד של עשי"ת כפי שמבואר שם בגמרא[ וכו', לא 
קשיא הא ביחיד והא בציבור. והיינו שאין תפילת היחיד נשמעת בכל עת. והנה מצינו בגמרא שמי 
שמתפלל בלשון רבים הרי זה גורם שתפילותיו יתקבלו, וכפי שאמרו בגמרא )ברכות כט:( לעולם 
לישתתיף איניש בהדי ציבורא. כלומר שיתפלל תפילותיו בלשון רבים, כגון אם היה חולה בתוך 
ביתו יתפלל עליו בלשון רבים בתוך שאר חולי ישראל, וכן בתפילת הדרך אומר בלשון רבים כי 
הרבה הולכי דרכים יש בעולם בשעה זו, וכן בכל שאר הדברים כן הוא. ]שע"י זה נחשב כעין 

תפילת הציבור[

רק  יודע  אחד  פי שכל  על  היינו שאף  וגו'  קבצם  ומארצות  כן,  הכתוב  כוונת  לפרש  יש  ולפי"ז 
את הנס הנעשה עמו, מכל מקום הרי עושה הקב"ה את אותו הנס בשעה זו גם לאנשים אחרים 
שנמצאים באותו צרה עתה, כגון אנשים שהם הולכי דרכים במדבר, או חולים אחרים או חבושים 
וכו' וקיבץ תפילתם ונעשו כתפילת הרבים מפני שהתפללו בלשון רבים, ועל דבר זה משבח דוד 
על כך שמתחכם הקב"ה לקבץ תפילותיהם המפוזרים של כולם ומחשיבם כתפילת רבים ושומע 

ומקבל את תפילתם.

)שם ד"ה ומארצות(

'יוציאם', ובחבוש וחולה כתוב  'יצילם', ביורדי הים  יש לדקדק מדוע אצל הולכי מדברות כתוב 
'יושיעם'. 

בהם  פגעו  ולא  המדבר  דרך  את  שעברו  במה  הוא  הנס  עיקר  מדברות  שהולכי  לבאר  ונראה 
ליסטים וכדו', ולכך שייך ביותר לכתוב עליהם שהקב"ה הצילם, והיינו שניצלו מאלו שעלולים 

לפגוע בהם וכן מצינו לשון חז"ל )סוטה כא.( 'הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם'.

'יוציאם' כי אף כשניצול מסערה אחת, עדיין אי אפשר להחשיבו כישועה עד  יורדי הים כתוב 
שיצא לגמרי מהים, היות והים כל הזמן הולך ונרגש ובפתע פתאום הולך וסוער, ולכך הנס הוא 

רק כשמוציאם לגמרי מהים. 

ובחולה וחבוש כתוב דוקא 'יושיעם', עפ"י מה שכתב הרד"ק )שורש שוע( כי 'ישועה' משמעותה 
שומע תפלה. והיינו שהקב"ה שמע את התפילה והושיע את המתפלל. ובאלו יש חידוש מיוחד 
שהקב"ה שומע את תפלתם. דהנה אין בטחונם בה' בטחון גמור כי החבוש האסור בבית האסורים 
הולך  החולה  וכן  אותו,  שיוציאו  למלכות  קרובים  אנשים  אצל  שוחד  ונתינת  השתדלות  עושה 
עדיין  הזעקה  לאחר  ואף  לה',  זועקים  הם  להם  הועילו  רואים שלא  אחרי שהם  ורק  לרופאים, 
ביטחונם בה' אינו בטחון גמור, והם ממשיכים לעשות השתדלות. ולכן היה מקום לחשוב שלא 
הזכיר  ולכך  ומושיעם,  אופן שומע תפילתם  בכל  וחנון  רחום  קל  חלילה. אמנם  ישמע תפלתם 

אצלם לשון ישועה שזה מלשון שומע, להורות שאף בהם שומע ה' את תפילתם.

)שם ד"ה והטעם(

יש לבאר מדוע כפל לומר לענין חולה שצריך לפרסם 'נפלאותיו לבני אדם', מה הוסיף דוד המלך 
תיבות אלו, הלא כבר הזכיר בתחילת המזמור 'וירוממוהו בקהל עם'. 

ויש לבאר בחולה שרגילות בני אדם שמיד דורשים אצל הרופאים ולאחר שרואה עצמו בדוחק 
גדול והרופאים אומרים לו שאינם יכולים לרפאותו, אזי מתחיל להתפלל ושם בטחונו רק בה'. 
ולכך אמר דוד המלך שגם לאחר שנתרפא יגיד נפלאות ה' לבני אדם שידעו שעיקר הרפואה 
באה מאת השי"ת ולא חכמת הרופאים ובקיאותם עמדה לו להחיותו ולרפאותו, רק היה בזה 
חסדי ופלאי ה' להצילו ממיתה לחיים. ]עיי"ש עוד מה שביאר הענין גם בענין הולכי מדברות, 

וחבוש[  

)שם ד"ה אחר זה מדבר בחולה(

יש לדקדק שרק כשהוזכר חולה כתוב 'ויזבחו זבחי תודה', ותמוה מפני מה אצל שאר ההודאות 
לא מוזכר קרבן תודה. ויש לומר עפ"י מה שמובא במדרש )ב"ר סה ט(, כי חזקיהו היה החולה 
הראשון שנתרפא ועד ימיו לא היה מציאות כזו של  חולה שיתרפא. ואם כן בזמן קבלת התורה 
עדיין לא היה חולה שנתרפא, ואם כן מה שאמרה התורה שיש להקריב קרבן תודה לא נאמר 
לענין חולה, אלא  שדוד המלך ידע ברוח הקודש שלעתיד בדורות הבאים יהיה חולה שיתרפא 
ומשום כן אמר שצריך להודות על כך, והיות שהיה בזה דבר חידוש שלא כתוב בתורה הדגיש 

והזכיר שגם בזה צריך לזבוח זבחי תודה.

)שם ד"ה ואחר זה(

צריך לבאר לשון חז"ל )ברכות נד:(  לגבי ברכת הגומל 'ארבעה צריכין להודות', וקשה שהיה 
לו לכתוב 'חייבין' להודות,  וכפי שמצינו בדברי חז"ל חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 
על הטובה. ויש ליישב בדרך הפשט היות שברכת הגומל צריכה להיות בפני עשרה, ומה יעשה 

המודה אם לא יהיה לו עשרה. לכן אי אפשר לכתוב 'חייבין' כי אין הדבר תלוי רק בו.

)שם ד"ה ועדיין(

רמז נאה יש לדרוש בפסוק שנכתב בפרשתן בענין קרבן תודה 'חלת לחם חמץ יקריב על זבח 

לה', - מי הם  תודה  ליתן  חייב  יג(, שמרומז בזה הארבעה שצריכים להודות.  )ז  תודת שלמיו' 

מדבר  הולך   – קריבה   ,- מודים  הם  מה  ועל   - ים,  מצולות  חבוש,  מדבר,  חולה,   – המודים 

 – בריחה  ממנו,  שיצא  הים  יורד   – יציאה  שנתרפא,  חולה   – רפואה  יישוב,  למקום  שהתקרב 
החבוש שברח ונמלט מבית האסורים. 

)שם ד"ה ובציווי(

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
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לקיחת הפסח היתה ראיה שמה שהבטיחו ליהושע יש לה על מה לסמוך

מדרש ילקוט )שמעוני רמז קצ"א) בעשור לחדש הזה רבי חייא בשם רבי יוחנן לקיחתו 

עמדה להם בירדן, ואכילתו עמדה להם בימי המן עכ"ל. וקשה על יהושע וכי ס"ד שישראל 

בעודם בירדן במקום סכנה יאמרו לאו ]על מה שרצה שיבטיחו שיקיימו המצוות כדאיתא 

בגמרא סוטה לד.[, הלא בודאי שכדי להנצל מאותו מקום יאמרו הן על כל מה שיאמר 

יהושע, ואין זו הוכחה שישראל אח"כ יעשו אותו הדבר, כי כן דרך בני אדם כשהם בסכנה 

נודרים הרבה וכשעברה הצרה כמה פעמים אינם משלמים, ואם כן היה לו ליהושע להיות 

חושש פן לאחר מכן יתייראו ישראל מן העמים ולא יבטחו בהקב"ה ומה הועיל בתקנתו. 

ברם אמנם לאחר שראינו שכשהיו תחת רשות המצריים מסרו נפשם לקחת אלהיהם ולא 

נתייראו מהם כלל לפי שבטחו בהקב"ה, א"כ מכל שכן שיעשו זה עם הכנעניים, וזהו 

לקיחתו עמדה להם בירדן, שהיה באותו יום בעשור לחדש הראשון. 

)זרע שמשון בא אות ח(

ארבעה ימים בזכות ארבע מצוות שהיה להם 

הטעין לקיחתו ארבעה ימים קודם כדי שיעשו המצוה לבקרו ממום ארבעה ימים, ואף על 

פי שהיו יכולים ליטול אותו יום י"ד ולבקרו ממום אז, מכל מקום לא היו נוטלים כל כך שכר 

כמו שנוטלים עתה על המעשה שעשו בו בכל יום. ואפשר נמי שבזכות הארבעה מצות 

שהיו בידם ]שלא שינו את שמם ואת לשונם, והוי גדורים מן הערוה ולא היה בהם לשון 

הרע[ זכו לארבעה ימים הללו, ועוד כדי שידבקו בקדושת ד' אותיות של השם. 

)זרע שמשון פרשת בא אות ט(

ארבעה ימים כדי שיתרפאו מן המילה 

טעם על שנצטוו ארבעה ימים מקודם, לפי שרצה הקב"ה שיאכלו הפסח בשמחה ובטוב 

לבב, שאף על פי שלא צוה עליהם על המילה אלא בעל פה, שאמר להם כל ערל לא יאכל 

בו, מכל מקום כבר היה להם רמז על המילה מוהיה הדם לכם לאות כדלקמן, ועוד שהיו 

בודאי שצריכה המילה  וא"כ כשתבא הגאולה  יודעים שהגלות התחיל כשהפרו המילה, 

מבעשור  עצמם  מלו  מהם  שהרבה  ובודאי  נגאלו,  שבזכותו  אברהם  של  חותמו  שהיא 

לחדש וביום הרביעי נתרפאת המכה ועשו הפסח בשמחה. 

)זרע שמשון פרשת בא אות ט(

מה שעבדו ישראל ע"ז במצרים היה בגדר אונס

דייק הכתוב לומר משכו וקחו לכם ואמרו ז"ל )שמו"ר טו ב( משכו ידיכם מעבודה זרה, ואם 

האמת שישראל חטאו אינו די במשיכת ידיהם לבד, אלא צריך שיקיים הכתוב )ישעיה נה 

ז( יעזוב רשע דרכו ואיש און וכו' וישוב אל ה' וירחמהו וכו', אלא ודאי שלא עבדוה אלא 

מתוך אונס, ולפיכך די להם לומר רוצים אנו למשוך עצמנו מהעבודה זרה ולהקריב קרבן 

להקב"ה.

)זרע שמשון פרשת בא אות י(

מפני שלא השלימו הזמן במצרים הוצרכו לשאר גלויות

ונודע שהמצה הוא זכר לחירות והמרור הוא זכר לשעבוד, והמגיד היפך הסדר, שהיה לו 

לומר כל מי שלא אמר שלשה דברים בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מרור ומצה, 

ולמה אמר פסח מצה ומרור, אלא להשמעינו שבשביל שיצאו בחפזון ומשום הכי אפו אותו 

הבצק מצות כדכתיב )שמות יב לט( כי לא חמץ כי גורשו וכו' ולא יכלו להתמהמה דהיינו 

שלא השלימו הזמן, ומשום הכי יש לנו מרור דהיינו גלויות אחרות.

)זרע שמשון פרשת בא אות יג(

פניני שמשון ענייני הפסח 
גבורת שמשון סיפורי ישועה
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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

מספר הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א: סיפר לי ידידי הרב 
א.מ.ב. הי"ו שבנו חלה ל"ע בחולי שההתמודדות עמו לאורך שנים עם 

הרבה צער ועגמת נפש, וזוגתו שתחי' אמרה לו ששמעה את סגולת 

הלימוד בספר זרע שמשון והבטחתו הגדולה של המחבר, ולכך כדאי 

שיקבע ויעשה שיעור בלימוד הספר. 

מעולם  שמע  שלא  זה,  בדבר  האמין  ולא  דבריה  את  דחה  ובתחילה 

שהלימוד בספר מסויים יועיל לברכות וישועות, אולם בהשגחה פרטית 

באותו היום נזדמן לו להשתתף בסעודת וואכט-נאכט של אחד מידידיו 

שנולד לו בנו הראשון לאחר חמשה שנים מנישואיו, ובאמצע הסעודה 

סיפר לכל המשתתפים כי זכה לישועה בזכות הפצת הלימוד בספר זרע 

'נפלאות  שמשון, שלמד בעצמו והוסיף להפיץ מדי שבוע את הגליון 

שמשון' ובכך הרבה את לומדי הספר מקיימי בקשת המחבר, וגם נתן 

על  המבואר  שמשון  'זרע  הספר  את  הסעודה  משתתפי  לכל  מתנה 

אשר חיל' ודוגמא מתוך הספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים 

)שבאותו תקופה היה באמצע הכנתו(.

הדבר הזה גרם התרגשות גדולה בלבו של הרב א.מ.ב. והרגיש בזה אות 

מן השמים שבהשגחה פרטית זימנו לו שמיד באותו היום שהציעה לו 

זוג' ללמוד בספר, בו ביום קיבל את הספר במתנה ושמע סיפור ישועה 

ועדות מבעל המעשה, מיד קיבל על עצמו לעשות שיעור קבוע בספר 

זרע שמשון ואכן לאחר ב' שבועות נתבשר שהמחלה נעלמה מבנו. 

ויהי לפלא!   

הוצאת הגליון והפצתו נדבת

הרה"ח ר' מנחם צבי קליין שליט"א וזוגתו תחי' - ברוקלין

להצלחה בכל הענינים
 שיתקיים בהם ברכת המחבר זי"ע 

'בני חיי ומזוני בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם'

הוצאת הגליון והפצתו נדבת

שמואל זלמן בן לובא רחל
וכל משפחתו הי"ו

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם

שיזכו לרוב ברכה והצלחה גדולה

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 
שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

לכבוד חג הפסח
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם ציונים והערות ערוך בשפה ברורה ונעימה 

שוה לכל נפש. וכולל יצירה מיוחדת הכוללת למעלה מארבע מאות! ציונים ומקורות לפענח את 
צפונות רבנו בהקדמתו לספרו 'זרע שמשון' לגלות טפח מגאונתו ובקיאותו הגדולה של רבינו המחבר. 

בספר מצורף מגילת שיר השירים באותיות מפוארות מאירות עינים.

ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב
פרטים בטל: א"י – 05271-66450  ארה"ב – 347-496-5657

התענגו בחג הפסח בחידושי רבנו על שיר השירים עם ספר 'זרע שמשון המבואר'


