
ביאור נפלא בענין הכבדת לב פרעה
'ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי 
ְּבִקְרּבֹו' )י א(: מצינו במדרש )שמו"ר יא ז( שבחמשה מכות הראשונות נאמר  ֹאֹתַתי ֵאֶּלה 
את  ישלח  לבו שלא  את  חזק  ה', שהקב"ה  ויחזק  נאמר  אחרונות  ובחמשה  פרעה  לב  ויחזק 
ישראל. ולכאורה אי אפשר להבין דבר זה בפשוטו, שאם כן יש כאן משוא פנים לפניו ח"ו, 
והאיך היה שולח אליו שליחות 'שלח את עמי' אם היה יודע שאין פרעה יכול לשלחם, והרי אין 

זה נחשב התראה אלא צחוק ולעג, והקב"ה הוא א-ל אמונה ואין עול.

ועוד י"ל שבודאי הקב"ה לא הסיר מפרעה את הבחירה כלל, והכל היה תלוי בלב פרעה, ומה 
שאמר הכתוב ויחזק ה' את לב פרעה, עניינו כך הוא, שהחמשה מכות הראשונות היו מכות 
ולא הקפיד עליהם כל כך, אך החמשה מכות האחרונות  ופרעה לא שת לבו אליהם  קלות, 
היו מכות קשות אשר לפי דרך הטבע לא היה יכול לסבלם, וממילא היה צריך שלא בטובתו 
ושלא ברצונו לשלוח את ישראל ממצרים בכדי שיפסקו ממנו המכות, אלא שהקב"ה נתן לו 
כח לסובלם וכעין מה שמצינו בגמרא )סנהדרין ק:( שהקב"ה נותן כח לרשעים בגיהנם לקבל 
עונשם, וע"י הכח שהקב"ה נתן לו, לא היה מכות אלו קשים בעיניו כל כך, ולא הקפיד עליהם 
כמו שלא הקפיד על הראשונות. אך ודאי שאף בזמן ששלח אליו הקב"ה מכות קשות אלו עדיין 

נשאר בידו הבחירה, ואם היה רוצה היה יכול לשלח את ישראל.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות א(

הסימן לגבול מצרים היה דוקא במכת הארבה
'ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך' )י ד(: במדרש )שמו"ר 
יג ד( בגבולך ולא בגבול בני חם, ועל זה נאמר )ישעיה כו( כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו, 

שבמכת הארבה הכירו עד היכן גבול מצרים.

וקשה הלא כבר היה להם כמה מכות אחרות שהיו יכולים להכיר על ידם את הגבול כגון מכת 
צפרדע, כינים, ערוב, ומדוע הקב"ה אמר כן דוקא במכת הארבה.

וי"ל דבשאר המכות לא היה אפשר להכיר על ידם בבירור עד היכן הגבול, היות ובמקום בני 
ישראל אף על פי שהיה בתוך גבול מצרים לא באו שם המכות, אך במכת הארבה שהיו בהם 
מינים כשרים, בודאי באו אף במקום בני ישראל מעט מעט כדי שיאכלום, אף שבודאי לא באו 
שם הרבה כפי שבאו בתוך מצרים במקום שגרו המצריים, אך בגבול של בני חם לא באו כלל, 
לא מעט ולא הרבה, ובכך היה סימן להכיר עד היכן גבול מצרים, מה שלא היה בשאר המכות 

שבודאי לא באו כלל במקום שגרו בני ישראל.

ובזה מובן מאד מה שמצינו שדוקא במכה זו אמר פרעה לישראל ראו כי רעה נגד פניכם, כי 
כששמע פרעה שמכה זו תבוא אף במקום בני ישראל, אף שידע ששם יבואו רק מעט, מ"מ 
חשב שיש בזה כבר סימן קללה ח"ו אף לישראל, ולכך אמר להם ראו שמכה זו מתחלת לבוא 

אף עליכם ורעה נגד פניכם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

שתיקת הכלבים לרמז שתקנו את חטא הלשון
'ּוְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה' 
ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל' )יא ז(: ענין הנס שעשה ה' בשתיקת הכלבים יש לפרש שנתכוון 

לרמוז שישראל כבר תיקנו את חטאם וראויים לגאולה, עפ"י מה דאיתא במדרש )שמו"ר א לה( 
היה משה מהרהר בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות, כיון ששמע דבריו 
אמר לשון הרע יש ביניהם האיך יהיו ראויים לגאולה. ואיתא בגמרא )מכות כג.( כל המספר 
לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. ומבואר בחז"ל )דב"ר ב יד( לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא 
בזכות התשובה. ועתה כשיראו הכלבים את ישראל ולא יהיו רצים אחריהם שמע מינה שעשו 

תשובה ואין ביניהם לשון הרע וראויים לגאולה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ד(

איך מלו ישראל בלילה
ברש"י )יב ו( הביא מחז"ל היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר )יחזקאל טז ח( ואעבר 
עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא 
היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר )שם פסוק ז( ואת ערום ועריה, ונתן להם 
שתי מצות, דם פסח ודם מילה שמלו באותו הלילה, שנאמר )שם פסוק ו( מתבוססת בדמיך 
בשתי דמים. והקשו המפרשים איך מלו בלילה הלא אין מלין בלילה, ואפילו מילה שלא בזמנה 

היא דוקא ביום.

ויש לתרץ עפ"י מה שכתב בזוה"ק )ח"ב לח.( דאותו הלילה שבו יצאו ישראל ממצרים האיר 
כמו באמצע היום בתקופת תמוז דכתיב )תהלים קלט יב( ולילה כיום יאיר. ואם כן צדקו דברי 

רש"י שכתב שמלו באותו הלילה לפי שהיתה הלילה מאירה כמו יום.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ט(

ביאור נפלא מפני מה מכת בכורות היה דוקא בחצות הלילה
ְּבֵני  ְלָכל  ַהֶּזה ַלה' ִׁשֻּמִרים  ַהַּלְיָלה  ִמְצָרִים הּוא  ֵמֶאֶרץ  'ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַלה' ְלהֹוִציָאם 
ִיְׂשָרֵאל ְלֹדֹרָתם' )יב מב(: הנה ידוע )שפתי כהן בפסוק זה( שחצי לילה הראשונה נקרא ליל 
שהוא דין. וחצות לילה השניה היא רחמים ונקרא לילה. בסוד נער ונערה. ולפי"ז קשה איך 
יתכן מאמר הכתוב הכא ליל שמורים וגו' הוא הלילה, הלא אם הוא לול אינו לילה, שהרי אם 

הוא דין ]=ליל[ אינו רחמים ]=לילה[.

ונראה הביאור שאכן זה הטעם שהקב"ה הכה את הבכורות דוקא בחצות הלילה, שקודם לכן 
לא היה אפשר להכותם, כי אם היה מכה אותם בשליש או ברביע הלילה עדיין היה נשאר 
שהות בחצי הראשון של הלילה שהיא שעת הדין, וממילא היה מקום למדת הדין לקטרג על 
ישראל, ואפשר שהיה חל מדת הדין אף על ישראל שהרי זה עדיין עת דין. משום כן המתין 
דין  עשה  רגע  באותה  ומיד  ותיכף  הלילה,  של  הראשון  חצי  של  האחרון  לרגע  עד  הקב"ה 
אין מקום  ואז  כבר עת הרחמים  הלילה האחרונה שזה  כך התחיל חצי  ומיד אחר  במצרים, 
למדת הדין לקטרג. ומשום כן הזכיר הכתוב גם ליל וגם לילה, כי אכן עשה השי"ת דין במצרים 

בחצות הלילה בעת שעדיין ליל – דין, ממש בסמוך ללילה – רחמים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות י(

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 155זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת בא תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו נדבת

הרה"ח ר' מנחם בנימין פאשקעס שליט"א

ואחיו הרה"ח ר' משה פאשקעס שליט"א

לע"נ אמם האשה החשובה

מרת חי' מלכה בת הרב ר' מרדכי ע"ה

נלב"ע ט' שבט תשס"ה       ת.נ.צ.ב.ה.



ביאור נפלא באופן הכבדת לב פרעה

לכאורה קשה מאד אם השי"ת הכביד את לבו למה שלח להתרות בו, והלא לא היה ברשות 
עצמו ולא היה יכול לשלחם, ומה יתן ומה יוסיף ההתראה. ועוד קשה האיך יתכן שיטול 
השי"ת ממנו את הבחירה, ואף אם בחמשה מכות הראשונות החזיק לבו בעצמו, למה 
סלק  הקב"ה 
הבחירה,  ממנו 
שחטא  מי  וכי 
פעמים  הרבה 
לו  תהיה  לא 
תקוה  עוד 
ומכל  לשוב, 
שבכל  שכן 
ומכה  מכה 
שולח  היה 
בו,  להתרות 
התראה  ואין 
לצחוק  אלא  זו 
ח"ו  וללעג 
תמים  והצור 
אל  וגו'  פעלו 
ואין  אמונה 

עול וגו'.

הביאור  ונראה 
היה  דהקב"ה 
שפרעה  חפץ 
בני  את  ישלח 
מחמת  ישראל 
ה'  יראת 
ומהדר גאונו או מחמת פחד מהמכה, אבל לא שישלחם מחמת שרוצה לקיים הבטחתו, 
כי אז היה אומר ומתגאה לאמר אין אני שולחם מחמת אלוקיהם, אלא מחמת ההחלטה 
שלי. לכן דוקא אחר סיום המכה שהבטיח למשה להוציא את ישראל, ואם היה מוציא 
ה'  בזה לא חפץ  ולהתגאות בכך,  דיבורו  לקיים  זאת מחמת שחפץ  היה עושה  אותם 
והכביד את ליבו. ברם כל ימי ההתראה וימי המכה טרם קרא למשה היה ברשות עצמו, 
ואם היה רוצה היה יכול להוציאם ממצרים ולא היה השי"ת מונע מידו, וא"כ אין זה 
נקרא כלל שניטל בחירתו ממנו, דהא רוב הזמן היה ברשות עצמו ובכל זאת הקשה 

את עצמו.

ועוד יש לפרש ברעיון נפלא, דמה שעשה הקב"ה לפרעה בחמש מכות אחרונות לא 
היה אלא כח סיבולת חזקה כעין אותם שהיו לו בימי המכות הראשונות, היינו שבחמש 
סבל  את  לסבול  יכול  שהיה  מאחר  שלו  מבחירתו  ליבו  את  פרעה  הכביד  ראשונות 
המכות, מה עשה הקב"ה בחמש אחרונות, לא נטל את בחירתו ממנו, אלא הכביד וחיזק 
את ליבו שיהיה לו כח וסיבולת מספיק גם למכות האלו כמו שהיה לו בראשונות, ברם 
כמו שהיה לו בראשונות בחירה גם בשניות היו לו בחירה מאחר שהיו בשבילו שווה 
ערך, אלא שמרוב הגבורה שנתן לו השי"ת היה יכול לעמוד בתוקפו ולא ליפול ברוחו.

נמצאנו למדים ב' ביאורים נפלאים באופן הכבדת לב פרעה. א. שלא היה זה 
בזמן מועט לאחר המכה בכדי שלא  רק  לגמרי, אלא  והבחירה  ביטול הרצון 
יתגאה. ב. שנתן לו כח לסבול את הצרות ולעמוד בהם, והוא מעצמו ברשעותו 

חיזק את לבו.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
גבורת שמשון 

סיפורי ישועה
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לשון שמשון:
וי"ל שמה שהיה הקב"ה מחזק את לבו לא היה אלא אחר גמר 
ירצה פרעה לשלחם מחמת קיום דברו שהיה  המכה, כדי שלא 
לה' שיסלק ממנו  כדי שיתפללו  ולאהרן לשלחם  מבטיח למשה 
המכה, והקב"ה היה מקפיד שישלחם מיראתו את ה' או קודם 
בא המכה מחמת היראה שלא תבוא או כל עוד שהיתה המכה 
ממשמשת בו, שאז היה נודע שמחמת יראת המקום היה משלחם, 
כמו שעשה בסוף כדכתיב )שמות יב לג( ותחזק מצרים על העם 
למהר וכו' כי אמרו וכו', ואין הכי נמי שבזמן ההתראה ובזמן 
המכה היה ברשות עצמו, אמנם אחר סילוק המכה היה מכביד 

הקב"ה את לבו ולא נקרא שסילק ממנו הבחירה.

בא"ד - ומה שאמר הכתוב ויחזק ה' ופירשו ז"ל שהקב"ה חזק 
לבו, ענינו כך הוא שהחמשה מכות הראשונות היו קלות ופרעה 
לא שת לבו אליהם ולא היה מקפיד עליהם, אבל האחרונות היו 
יותר קשות ולפי הטבע פרעה לא היה יכול לסובלם, ובעל כרחו 
שלא בטובתו היה מוכרח לשלח את ישראל מחמתם, והקב"ה נתן 
בו כח לסבול המכות, ובזה לא היו כל כך קשות בעיניו ולא היה 
מקפיד עליהם כמו שלא היה מקפיד על הראשונות, ואין הכי נמי 
דאף באחרונות היה בעל בחירה כמו בראשונות, ואם היה רוצה 

היה משלח את ישראל. 

)זרע שמשון אות א(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

יצחק מנחם בן רייצא
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו
שיזכה לברכה והצלחה גדולה 

בכל אשר יפנה

הוצאת הגליון והפצתו נדבת מכובדינו

הרה"ח ר' מרדכי יעקב פרידברג שליט"א

לרגל שמחת הכנסת בנו היקר יהודה אריה לייב ני"ו לתלמוד תורה

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו לראות רוב שמחה ונחת דקדושה ופרנסה בריווח 

ובשפע בלי גבול ומדה 'בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד'

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 
ולהצלחה גדולה בכל הענינים

'נפלאות שמשון' ברכה משולשת- שלושה  גליון  התקבל במערכת 
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 
בספר  ללמוד  עצמי  על  קבלתי  הראשונה.  בתקופה  עכ"פ  בפרנסה 
המוסדות  מנהל  מעצמו  אלי  ניגש  כשבועיים  ולאחר  שמשון,  זרע 
בהנהלת  הוחלט  כי  בישיבה,  כר"מ  לשמש  אוכל  אם  אותי  ושאל 

הישיבה להרחיב את צוות הרמי"ם שבישיבה. ויהי לפלא.

הנני בחור מבוגר ובחודש תשרי שמעתי על סגולת הלימוד בספר 
אשת  על  המבואר  זרע שמשון  הספר  את  ראיתי  וגם  זרע שמשון 
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 בתוך הארבעים יום התבשרנו שהכל בא 
הטבע!  לדרך  חוץ  מיוחדת  ישועה  בכך  וראינו  בשלום,  מקומו  על 

והבטחנו לפרסמו. )פרסמנו זאת גם בעיתון בארה"ב(.

)מכתבים אלו התפרסמו לפני כחודש ולבקשת רבים שלא קבלו את הגליון הננו מפרסמים 

אותם שוב. כמו כן ניתן לשלוח סיפורי ישועה לזיכוי הרבים במייל: 

)zera277@gmail.com

 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


