
טעם שלא נכתב ויהי בהוציא ה' את ישראל
'ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר 
ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה' )יג יז( יש לדקדק למה לא נאמר 
ויהי כאשר הוציא אלקים את ישראל ממצרים. ועוד יש לדקדק דמשמע שיש בפסוק ב' טעמים, 

א. כי קרוב הוא. ב. כי אמר אלקים פן ינחם וגו' וצ"ב.

ידעו  אף שלכאורה  שיגאלם,  ה'  אל  ישראל  בני  צעקת  עומק  לבאר  נקדים  מה  עפ"י  ונראה 
שקושי  סבורים  שהיו  משום  לאברהם,  השי"ת  שאמר  שנה  מאות  ארבע  נשלם  לא  שעדיין 
השעבוד השלים המנין ונחשב הדבר כאילו כבר היו במצרים ארבע מאות שנה, וכמו שמשמע 
מפני  שדוקא  דמשמע  ויזעקו,  העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו  כ(  ב  )לעיל  הכתוב  מדקדוק 
העבודה הקשה ביותר זעקו אל ה'. ולכך כששמע ה' תפילתם וכדכתיב )ג ט( הנה צעקת בני 
ישראל באה אלי, העלו בדעתם שהתקבל סברתם ואכן באה עת הגאולה. ולפי"ז ודאי שאין 
ויתבטל  הדבר תלוי כלל בפרעה, אלא כיון שהגיעה השעה ראוי שייעשו מעצמם בני חורין 
ממילא שעבודם. אולם מפני שמדת הדין היתה טוענת שעדיין לא הגיעה השעה ולא נשלם 
ארבע מאות שנה, רצה הקב"ה שפרעה יעשה אותם בני חורין ויאמר להם הרי אתם בני חורין 

]וראה בהרחבה מה שכתב רבנו בזה לעיל פרשת בא[.

ובודאי שאם היה נשלם הזמן של הארבע מאות שנה אין שום חשש שיעלה על דעתם לחזור 
יציאתם משום שהכריח  בני חורין אמיתיים, אולם עתה שכל  נעשו מעצמם  למצרים, שהרי 
השי"ת את פרעה להוציאם ולעשותם בני חורין, שמזה שהוצרך לעשות כן מוכח שעדיין לא 
נשלם זמן גלותם וא"כ יצטרכו עוד ללכת בגלויות אחרים להשלים הזמן, מעתה יש חשש שמא 

ירצו לחזור ולעשות את הגלות במצרים ולהשלימו.

וכפי  בזמנם  היה משמע שהוציאם  ישראל,  ה' את  כהוציא  ויהי  אומר הכתוב  היה  אם  והנה 
דרך  ילכו  אם  אף  לחשוש  מה  אין  וא"כ  זמנם,  הגיע  שכבר  חשבו  כי  אליו  שצעקו  סברתם 
פלשתים שהרי בודאי לא יחזרו שוב למצרים, ומשום כן כשבא הכתוב לומר הטעם שלא נחם 
אלקים דרך ארץ פלשתים דקדק לומר ויהי בשלח פרעה, היינו שהוצרך שפרעה יעשה אותם 
בני חורין, ובכך מובן הטעם שלא נחם אלקים דרך פלשתים כי קרוב הוא ושמא יעלו בדעתם 
שיחשבו  רש"י  שפירש  כמו  וגו',  אלקים  אמר  כי  לומר  שהוסיף  מה  גם  וזה  למצרים.  לחזור 
מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב. עומק הכוונה היינו כנ"ל שיחשבו מחשבה על שיצאו קודם 
תשלום מנין הקץ, ומשום כן ירצו לשוב להשלים שם את מנין הגלות בכדי שלא יצטרכו ללכת 
בגלויות אחרות. ולכך חלקם הכתוב וכתב כשתי טעמים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם, 

שמחמת הקורבה יעלו על לבם לחזור מחמת שלא השלימו את מנין שנות הגלות לגמרי.

)'זרע שמשון' פרשתנו אות א(

בזכות ההודאה להשי"ת על נס אחד זוכים לעוד ניסים
אחד  אל  בהגיע  מקומות,  בהרבה  הרבה  ניסים  לו  שנעשו  מי  ה(  סעיף  )רי"ח  בשו"ע  כתב 
מהמקומות שנעשה לו שם נס צריך להזכיר כל שאר המקומות עמו ויכלול כולם בברכה אחת.

השני,  גרם  לפי שהראשון  מהם,  בראיית אחת  הניסים  כל  להזכיר  לפרש הטעם שצריך  יש 
וכן השני גרם השלישי, וכן כולם, וביאור עומק הענין נראה שהוא מפני שאם לא היה מודה 
לו הנס השני, נמצא שהנס הראשון  והיה כפוי טובה, לא היה נעשה  להקב"ה בנס הראשון 
גרם את הנס השני, כי היות שנעשה עמו הנס הראשון ומפני אותו הנס בא לו חיוב ההודאה 
וזכות ההודאה גרם שיעשו עמו את הנס השני, ולכן כשיזדמן לפניו מקום הנס השני, צריך 

להזכיר ולהודות גם על הנס הראשון שהרי הוא היה הגורם לנס השני, וכשיראה את מקום 
הנס הראשון, צריך להודות ולהזכיר אף את הנס השני להראות כחו שהביא עמו גם את השני.

לעולם  כי  טוב  כי  לה'  'הודו  א(  קו  )תהלים  הפסוק  ונפלא  חדש  בביאור  יפה  מתפרש  ובזה 
חסדו', היינו שנודה לה' בעת שיתן לנו את הטוב האחד, ועל ידי כך נזכה שיתמיד לנו הטוב 

לעולם ולנצח.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות כד(

ביאור נפלא מדוע נכתב 'נתן' לשון עבר
ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם 
הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ָלֶכם ְלָאְכָלה' )טז טו(: יש לדקדק למה אמר אשר נתן בלשון עבר, 

ולכאורה יותר היה ראוי לומר הוא הלחם אשר נותן ה' לכם לאכלה.

וי"ל עפ"י מש"כ רש"י )טז לה( מחז"ל )קידושין לח.( שאף בעוגות שהוציאו ישראל ממצרים 
לכם  ה'  נתן  אשר  הלחם  הוא  משה,  להם  מה שהשיב  דזה  י"ל  ולפי"ז  מן.  טעם  בהם  טעמו 
לאכלה וכוונתו היתה לומר להם שבמן הזה ישנו את אותו הטעם שהיה לכם כבר וטעמתם 

אותו בלחם שהוצאתם ממצרים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יט(

היסורין שבאים על ישראל הם לתועלת ורפואה
ְלִמְצֹוָתיו  ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה  ְּבֵעיָניו  ְוַהָּיָׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְלקֹול  ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  'ַוֹּיאֶמר 
ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך'  ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי 
)טז כו(: הקושיה מפורסמת, אם מבטיח הקב"ה שלא ישים עלינו את המחלות, א"כ מה מסיים 
לומר אני ה' רפאך והיינו שהוא מרפא את המחלה, הלא לא ישים עליהם כלל מחלה וא"כ אינם 

צריכים כלל שום רפואה.

ויש לתרץ עפ"י מה שנפסק בשו"ע )חו"מ סימן תכ סעיף כא( אם אמר המזיק לניזק אני ארפא 
אותך אין שומעין לו, אלא מביא רופא אומן ומרפאהו בשכר. והנה הלא הקב"ה הוא הרופא 
שלנו, ואם ח"ו יחבול בנו, אינו יכול לרפאתנו, שהרי אין המזיק מרפא את הניזק, ולכך גם כן 
אינו חובל בנו, וזה פירוש הכתוב כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, ומסיים הכתוב 
כנותן טעם מדוע אינו יכול להזיק אותנו, משום כי אני ה' רופאך, וההלכה היא שאין המזיק 

מרפא את הניזק ואנו אין לנו רופא אחר מלבדו.

ועוד יש לתרץ דהנה המכות שבאו על המצריים היו לעונש ולנקמה עבורם וכדכתיב )תהלים 
קמ"ט ז( לעשות נקמה בגויים, ועל כך אמר הכתוב שאף אם יבואו יסורין על ישראל לא יהיה 
זה בדרך נקמה ועונש, אלא כדי לרפאות אותם שע"י היסורין ישובו בתשובה ולא יחטאו יותר. 
וזה מה שאמר הכתוב לישראל שאף אם יבוא עליהם היסורין יהיה זה בדרך רפואה ולא בדרך 

עונש ונקמה.

)'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 156זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת בשלח תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו באירופה 

מוקדש לזכות רפואתו השלימה של

הרב הגאון ר' שמואל בנימין בן שרה שליט''א

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו לאריכות ימים ושנים טובות

הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו שהוא תלמיד חכם שרבים צריכים לו



וכי פרעה שלחם, בלעם אמר )במדבר כג  ויהי בשלח פרעה את העם,   במדרש )שמו"ר כ ב( 
כב( קל מוציאם ממצרים, וכאן כתוב ויהי בשלח פרעה, אלא מלמד שהיה פרעה מלוה אותם, 
ואמר להם התפללו ובקשו עלי רחמים, שנאמר )לעיל יב לב( גם צאנכם גם בקרכם וכו' וברכתם 
גם אותי, ואין שילוח האמור כאן אלא לשון לויה, שנאמר )בראשית יח טז( ואברהם הולך עמם 

לשלחם.

וצריך עיון איך אפשר שבלעם יתן 
מוציאם,  קל  לומר  להקב"ה  שבח 
פרעה.  בשלח  ויהי  אומר  והכתוב 
ועוד, מה תועלת לנו לידע שפרעה 
רחמים  שיבקשו  להם  מתחנן  היה 
שכבר  היה  שהיה  מה  הלא  עליו, 

יצאו מתחת ידו.

ונראה לבאר שכוונת בלעם באמרו 
להרע  אלא  היה  לא  מוציאם  קל 
לומר שבאמת  נתכוון  כי  לישראל, 
אלא  לצאת,  זמנם  הגיע  לא 
בתוקף  והוציאם  בא  שאלוקיהם 
נשלם  לא  וא"כ  הזמן  לפני  ובחוזק 
עדיין השעבוד ויש להם להשלימם 
בגליות אחרות, וזה גם עומק כוונת 
בשלח  ויהי  בפרשתינו  הכתוב 
לצאת   זמנם  שהגיע  לומר   פרעה, 
ופרעה שלחם מעצמו. ]אולם ראה בדברי רבנו אות א והובא בגליון זה במדור אמרות שמשון 

שפירש רבנו באופן אחר להיפך[ 

לאור הנ"ל אכן מתעורר ספק מי שלחם, האם פרעה שולחם וקושי השעבוד השלים המנין, או קל 
מוציאם ממצרים ועדיין לא נשלמו ויש להם להשלימם בגליות אחרות.

ויש לתרץ עפ"י מה שאמרו בגמרא )ב"ב מח:( דאם כפו אחד למכור את שדהו וגם שילמו לו את 
המחיר הראוי, רק עצם המכירה היה בכפיה מבלי רצון המוכר והסיקו בגמרא שהמכר קיים כי 
אמרינן שמתרצה מחמת אונסו מאחר שקיבל ממון. ברם אם יכופו איש לתת מתנה למרות שזה 

כפיה ואונס, מאחר דלא קיבל מעות אין המתנה קיימת ואינו מתרצה מחמת הכפיה.  

נתן מתנה לישראל בזה ששיחררם קודם הזמן מהעבודה שנגזר  נחזי אנן, דהנה פרעה  ולפי"ז 
עליהם, ברם דבר זה היה אנוס על פי הדיבור מחמת המכות, אם כן יוצא לכאורה שאין המתנה 
מתנה ופרעה לא נתן לישראל כלום ורק הקב"ה הוא זה שהוציאם ממצרים שריחם עליהם מחמת 
קושי השעבוד, אולם עדיין נחשב כמי שעדיין לא השלימו הזמן שהרי מה שפרעה הוציאם וויתר 

להם על השלמת זמן גלותם אין זה נחשב למתנה. 

והשתא המדרש מואר ומובן באור יקרות שאמנם כן קל מוציאם ממצרים, ומה דכתיב ויהי בשלח 
פרעה, לומר שהיה מלוום ומתחנן על נפשו שיתפללו בעדו, היינו דמאחר שיצאו עכשיו ממצרים 
באופן זה שעדיין צריכים לחזור לגלויות אחרים, ועל כרחך הטעם משום שהקשה פרעה עליהם 
ביקש  כן  ומשום  כך,  על  ליענש  הוא  ראוי  בודאי  א"כ  עליהם,  יותר ממה שנגזר  את השיעבוד 
וזה מה שנתכוון המדרש ללמדינו מתוך כך שפרעה ביקש שיתפללו עליו אנו  שיתפללו עליו, 
מבינים שפרעה ראוי ללקות על ששיעבד אותנו, ועדיין לא נשלם זמן הגלות וצריכים בנ"י לירד 

עוד בגלות. 

ועוד מדויק שפיר למה אמר בלעם קל מוציאם לשון הוה ולא אמר הוציאם לשון עבר, כי נתכוון 
לרמוז בזה שהן אמת שעדיין לא השלימו גלות מצרים, עם כל זאת קל מוציאם, שבכל עת ועת 
מצילם ומושיעם, וממילא לא יועיל לבלק מאומה  להרע להם מאחר שקל מוציאם לשון הווה, 

שתמיד מוצאים ומושיעם. 

בינת שמשון להבין ולהשכיל
גבורת שמשון סיפורי ישועה
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לשון שמשון:
וכי היכי דלא ליקשו פסוקים אהדדי, היינו מתרצים 
כההיא דקי"ל )בבא בתרא מח:( תליוה וזבין זביניה 
ויהיב לא  וזוזי גמר ומקני, תליוה  זביני אגב אונסא 
מתנתיה מתנה דמתנה באונס אינה כלום. וזה השילוח 
שעשה פרעה לא היה אלא מחמת האונס, ואינו כלום 
השעבוד  קושי  שמחמת  אלא  הזמן,  נשלם  שלא  לפי 
צריך להוציאם משם, ומעתה פרעה חייב ללקות על 
ששעבדם בקושי, ומשום הכי היה הולך אחריהם כדי 
שיתפללו עליו, דאי לא תימא הכי, לאחר ששלחם מה 
היה לו להתפחד. ודייק לן נמי שפיר מה שאמר בלעם 
כלומר  עבר,  בלשון  הוציאם  אמר  ולא  מוציאם,  אל 
פי שנתחייבו בגלויות אחרות הוא מוציאם  שאף על 
בכל פעם, ולא יועיל לבלק לחשוב לעשות עמהם רע. 

)זרע שמשון אות ב(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 
ולהצלחה גדולה בכל הענינים

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

ותראו ישועות ונפלאות
-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

  א"י - 05271-66450

ארה"ב – 347-496-565

הודעה משמחת 
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.        ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

פרטים בטל:  א"י - 05271-66450    ארה"ב – 347-496-5657

  לא בא כבושם הזה – הביאו ברכה לביתכם

השידוך הראשון שהציעו
שליט"א  ק.  הרב  פאשקעס שליט"א:  בנימין  מנחם  הרב  מספר 

זמן  וכעבור  לפרקו  הגיע  כבר  בני  לפני:  שח  סקווירא  משיכון 

עדיין לא מצאתי עבורו שידוך, וכששמעתי מענין הספר, קניתיו 

בספר  הלימוד  שבזכות  ובאמונה  בתקוה  בו,  ללמוד  והתחלתי 

עבורי  שיעשה  אזכה  צדיק,  אותו  של  בקשתו  וקיום  זה  קדוש 

טובה, כפי שהבטיח ובירך.

 - והשידוך הראשון שהציעו עבורו  בי הבטחתו,  נתקיימה  ואכן 

סמוך ונראה לתחילת הקביעות - בא לידי גמר במזל טוב בשעה 

קדוש  גאון  אותו  כוחו של  כיצד  בעליל  ראינו  ומוצלחת.  טובה 

מרחף עלינו להושיענו. וממשיך מחותני לספר: לבנו החתן היו 

להם  וסיפר  להשתדך,  זכו  לא  שעדיין  גילו  בני  חברים  ארבעה 

ללמוד  שיתחילו  להם  והציע  עמו,  שהייתה  הישועה  דבר  את 

ולקבוע שיעור בספר 'זרע שמשון', וכולם התחילו ללמוד בספר 

'זרע שמשון', ובס"ד, במשך הארבעה חדשים שעברו, באו כולם 

בברית האירוסין. ואמר לי, זכית ר' מנחם בנימין, מלבד שהינך 

ישועה  להמשיך  גרמת  וקדוש,  צדיק  להאי  רוח  נחת  עושה 

לחמשה בחורים שכמעט נתייאשו מלמצוא את זיווגם.

הרבה  שומעים  אנו  ואומר:  ממשיך  שליט"א,  פאשקעס  הרב 

סיפורי מופת שזוכים הלומדים, וכן המסייעים להרבות לומדים. 

ומהם אנו למדים גודל הזכות ללמוד ולהגות בספר 'זרע שמשון', 

בהקדמת  כבקשתו  הצדיק  לנשמת  מכך  שיש  רוח  הנחת  ורוב 

וללמוד  להוסיף  לו  טוב  שביכולתו,  מי  כל  בודאי  ולכך,  הספר. 

בקביעות, או שירבה אחרים שילמדו בחידושי תורתו של ה'זרע 

שמשון'.

 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


