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זרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשוןזרע שמשון

ביאור מה שאמר הכתוב 'ויהי בשלח פרעה'
ַוְיִהי ְּבַשַּׁלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְשִּׁתים ִּכי ָקרֹוב הּוא 
ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשׁבּו ִמְצָרְיָמה )יג, יז(. יש לתמוה 

במה שכאן כתוב 'ויהי בשלח פרעה' ואילו בפרשת בלק מצינו שבלעם 
יתן  שבלעם  יתכן  איך  מאד  תמוה  וזה  ממצרים',  מוציאם  'א-ל  אמר 

שבח להקדוש ברוך הוא ואומר שהוא המוציא את ישראל 
ממצרים ואילו הפסוק כאן אומר 'ויהי בשלח פרעה', ונותן 

את השבח לפרעה. והלא אדרבא איפכא מסתברא. 

ממצרים'  מוציאם  'א-ל  באמרו  שבלעם  לומר  ויש 
אומרת  שהתורה  והפסוק  ישראל,  לבני  להרע  כוונתו 
'ויהי בשלח פרעה' כוונתו לטובה על ישראל, שהרי ידוע 
שאם בני ישראל היו מתעכבים במצרים עד תום הימים 
בגלויות אחרות,  עוד  היו משתעבדים  לא  עליהם,  שנגזר 
במ"ט  נכנסו  שכבר  מפני  להתעכב  יכלו  שלא  לפי  אלא 
אחרות.  בגלויות  נשתעבדו  כך  משום  טומאה,  שערי 
'א-ל מוציאם ממצרים', כלומר בתוקף  ולכך בלעם אמר 
ובחוזק שלא בזמנם, ואם כן מחוייבים הם להשתעבד שוב 
בגלויות אחרות, והכתוב אומר 'ויהי בשלח פרעה' שנראה 
הם  פטורים  כן  ואם  זמנם,  שהגיע  מפני  פרעה  ששלחם 
משאר הגלויות. ]והיינו שמפני קושי השעבוד אין מוכרח 
מקומות  בכמה  וראה  הגלויות,  שאר  בישראל  שיתקיים 
שאר  נתקיים  לבסוף  מה  מפני  בהרחבה  רבינו  בדברי 

גלויות[. )'זרע שמשון פרשתנו אות ב(

הקב"ה התנה עם הים בעת בריאתו שני תנאים
'ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו 
ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה' ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים' )יד 
עמו  שהתניתי  לתנאו  'לאיתנו',  ו(  כא  )שמו"ר  במדרש  כז( 
עם  הקב"ה  התנה  הבריאה  שמתחילת  היינו  מתחילה. 
מדבר  הזה  הפסוק  שהלא  להקשות  ויש  שיבקע.  הים 
לאחר ששבו המים על המצריים, ולכאורה יותר היה ראוי 
לרמוז לאותו התנאי שהתנה הקב"ה בשעת הבריאה, מיד 
הוא  אז  ישראל, שהלא  בני  לפני  הים  כשנבקע  בתחילה 

הזמן שמתקיים התנאי.

ויש לתרץ עפ"י מה שמצינו בזוה"ק )פרשת ויקהל דף קצח, ב( ביומא תליתאה 
אתני בימא למעבר לישראל בגויה ביבשתא ולמטבע למצראי וכן הוה דכתיב 
וישב הים לפנות בקר לאיתנו לתנאו. ]תרגום: ביום שלישי התנה עם הים שיתן 
לישראל לעבור בו ביבשה ושיטביע את המצריים וכך היה שנאמר וישב הים 
הזוהר, שהתנאי שהתנה  לשון  מדקדוק  למדים  נמצינו  לאיתנו[.  בקר  לפנות 
הצלת  עבור  ליבשה  שיהפך  הראשון,  ענינים,  שני  על  היה  הים,  עם  הקב"ה 
ישראל,  בני  יעברו שם  והשני, שלאחר  בים בביטחה.  ישראל, שיוכלו לעבור 

יחזור על המצריים ויטביע אותם ויאבד אותם שימותו לגמרי. 
ולפי זה מתיישב היטב באופן נפלא, שלכך נכתב רמז התנאי לאחר 
המצריים  על  המים  שבו  שאז  משום  לאיתנו,  הים  ששב 
שהתקיים  הזמן  זה  ואז  אותם,  ולהרוג  אותם  להטביע 
התנאי שעשה הקב"ה בשעת הבריאה בשלימות, גם שבני 
)'זרע  המצריים.  את  שהטביע  וגם  וניצלו,  עברו  ישראל 

שמשון' פרשתינו אות ז(

המזיק אינו ראוי להיות רופא של הניזק
'ַוֹּיאֶמר ִאם ָשׁמֹוַע ִּתְשַׁמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך ְוַהָּיָשׁר ְּבֵעיָניו 
ַהַּמֲחָלה  ָּכל  ֻחָּקיו  ָּכל  ְוָשַׁמְרָּת  ְלִמְצֹוָתיו  ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶשׂה 
ֹרְפֶאָך'  ה'  ֲאִני  ִּכי  ָעֶליָך  ָאִשׂים  ֹלא  ְבִמְצַרִים  ַשְׂמִּתי  ֲאֶשׁר 

)שמות טו, כו(:

יש להקשות, שבתחילת הפסוק משמע שכאשר ישמעו 
לקול ה' בשכר זה יצילם מכל חולי ומכה שהיה במצרים, 
ואחר כך מסיים הפסוק כי אני ה' רופאיך, ומשמע שיבוא 
יבוא עליהם  וקשה הלא לא  ירפאם,  והוא  עליהם החולי 

כלל שום חולי, ומדוע צריכים לרופא שירפאם.
ויש לפרש על פי מה שנפסק להלכה בשו"ע )חו"מ סימן תכ 
סעיף כא( שאדם שהזיק את חבירו חייב לשלם לו תשלומי 

ריפוי. ואם אמר המזיק אני רופא וארפא אותך ובכך אפטר 
ומרפאו  לו, אלא מביא רופא אומן  מלשלם, אין שומעין 
בשכר. והטעם, מפני שהניזק טוען למזיק אתה דומה עלי 

כאריה, ואין לי נחת רוח ברפואה שמגיעה ממך.
ובזה מתפרש היטב כוונת הפסוק שאמר הקב"ה שאינו 
הרופא  הוא  הלא  כי  חולי,  שום  ישראל  על  להביא  יכול 
אותם,  לרפאות  יוכל  לא  אותם  יזיק  ואם  להם,  המיוחד 
וסיום  שהזיקו.  ממי  להתרפאות  רוצה  הניזק  אין  שהרי 
הפסוק 'כי אני ה' רופאיך' יש בה נתינת טעם, שמחמת כן 
שהוא הרופא על כך לא יביא עלינו כלל חולי, היות שאם 

יביא לא יוכל לרפא אותנו. )'זרע שמשון' פרשתנו אות יד(
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לברכה ולהצלחהלברכה ולהצלחה לברכה ולהצלחהלברכה ולהצלחה
 דניאל אורי 

בן רגי'נה מלכה
 להצלחה וברכה בכל עסקיו בלי מתח ודאגה 

ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה

 מרדכי 
בן שיינדל

 להצלחה וברכה בכל מילי דמיטב 'בתים 
מלאים כל טוב טוב גם עושר גם כבוד'

 יעקב ישראל 
בן חנה 

 שיתקיימו בו כל ברכות רבינו 
מילה במילה בלי גבול ומדה

 מאיר בן 
פרידא ברכה

 והצלחה עם בריאות איתנה לאורך ימים 
ושנים טובות ומתוקות

ברון שיר ושבח
נשגר טנא ברכות וסל מלא איחולים לבביים 

 לידידנו הגאון 
רבי משה מנחם לוין שליט"א 

ורעייתו היקרה שתחי'

 לרגל הולדת בנם יקירם הי"ו

 יהי רצון שיזכו לראות ממנו רוב נחת 
 מתוך עושר ואושר ובריאות איתנה 

וכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה חופה ומעשים טובים 
ויזכו לגדלו ולחנכו ולחכמו לתורה עבודה גמילות חסדים 

לתפארת כל המשפחה ולתפארת כל בית ישראל
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 קטע מיוחד מתוך המשא 
 המרכזי של הגאון רבי 

ישראל זילברברג שליט"א 
 מראשי האיגוד העולמי להפצת 

תורת זרע שמשון במעמד ההילולא 
המרכזי - ו' אלול תשפ"ב

למשתתפים איתנו כאן אין צורך לספר 
כאן  כולם  שמשון,  הזרע  זה  הוא  מי 
מכירים היטב את הספר ואת גודל כוחו 
של המחבר הקדוש, רבים כבר חייבים 
לרבינו הכרת הטוב על הישועות והניסים 
זרע  בספר  הלימוד  בזכות  זכו  אשר 
שמשון ובזכות ברכותיו של הצדיק, חלק 
בפרנסה, אחרים בזיווגים הגונים, פקידה 
בזרע של קיימא, בריאות ועוד ישועות 
רבות ומגוונות איש איש וישועותיו. יהי 
רצון שכל המשתתפים יזכו לקיום הברכה 
והישועה בלי גבול ובלי מדה. ברגעים 
וקדושים אלו אני רוצה לדבר  נעלים 
מאדם  שנשאלתי  שאלה  על  ולהשיב 
שלמד זרע שמשון ולא ראה עדיין את 
הישועה, והוא שאל מה צריך אני לעשות 
עוד בכדי לזכות לקיום הברכה הגדולה 

והכבירה.  
ישנו רעיון נפלא שכתב הזרע שמשון 
אשר יש ללמוד מדבריו דרך חיים ופתיחת 
שערי ניסים, ובודאי כל הלומדים בספריו 
המסוגלים של רבינו ומצפים לישועות 
חייבים לצעוד בדרכו זו, רבינו מפרש את 
הפסוק שבתהלים "הודו לה' כי טוב כי 
לעולם חסדו", שלכאורה היה ראוי לכתוב 
"הודו לה' על הטובות", שהרי הפסוק 
מדבר על טובות רבים שה' מיטיב עם 
האדם, וכפי שמסיים "כי לעולם חסדו". 
אולם כותב רבינו, שבתחילה כשנותן 
ה' טובה אחת לאדם, לפעמים זו תהיה 
טובה קטנה, ואז הקב"ה ממתין לראות 
אם האדם יודה וישבח אותו על כך, שהרי 
עיקר מטרת הבריאה וישראל כדי שיודו 
לפניו יתברך וכמו שאמר הכתוב "עם זו 

יצרתי לי תהלתי יספרו", ואם אכן האדם מודה ומשבח, אזי הקב"ה מוסיף 
ונותן לו עוד טובות ועוד חסדים ועוד ניסים לעולם בלי גבול, אולם אם 
חלילה האדם אינו מודה לה' על החסד הראשון שעשה עמו, אז נעצר השפע, 
ונפסקת הברכה והאדם נשאר עם הטוב היחיד הזה שנעשה לו. וזה כוונת 

הפסוק "הודו לה' כי טוב" כי אז יזכה שיתן ה' לעולם את חסדו. 
במשך השנים אכן ראה ראיתי אין ספור מקרים של אנשים שזכו לראות 

פלאות בזכות הלימוד בספר זרע שמשון 
הלומדים,  ריבוי  למען  הסיוע  ובזכות 
בסמוך  ממש  לכך  שזכו  כאלו  ישנם 
לראות  זכו  פשוט  לימודם,  לתחילת 
וישנם  וכבירות,  מופלאות  ישועות 
שלקח קצת יותר זמן, רבים העידו שראו 
סימנים מובהקים שהישועה באה בכוחו 
של אותו צדיק, אלו הם דברי פלא ומי 
יבוא בסוד ה', אולם היו גם אנשים שזכו 
רק לתחילתה של ישועה, איזה שהוא 
תזוזה קטנה, מיד בתחילת הלימוד זכו 
מכן  ולאחר  ישועה,  של  פתח  לראות 
לשאול  מתקשרים  אנשים  נעצר,  זה 
נקודת  רואים  הזו,  התופעה  זאת  מה 
אור שנעצרת, למה זה קורה?! שואלים 
וחוזרים ושואלים. גם אנחנו רוצים לזכות 
לישועה בשלימות וכמו רבים אחרים הם 

שבים ומתחננים. 
האמת, מי אני שאוכל להשיב על דברים 
שהם בכבשונו של עולם, מי יוכל להבין 
את סוד הנהגתו של הבורא יתברך, אנחנו 
יהודים מאמינים בני מאמינים, מאמינים 
בכוחם של צדיקים אבל יודעים שהכל 
יתברך מנהיג את  והוא  יתברך,  בכוחו 

הבריאה והכל לטובה. 
אולם בכל אופן חושבני שבדבריו של 
הזרע שמשון ישנו אלומת אור להאיר 
את הדרך הראויה אשר ילכו בו, ללמדנו 
דעת איך לזכות לברכה וישועה. ברור 
הדבר שמי שרוצה לזכות לישועה וברכה 
מכוחו של הצדיק הקדוש רבנו הזרע 
שמשון חייב להתנהג כפי הדרכתו ולפי 
משנתו הבהירה והברורה, ומשכך אני 
רגיל להשיב לכל השואלים מתוך דברי 
הזרע שמשון עצמו שהזכרנו. רבינו הזרע 
שמשון קובע כהלכה פסוקה, שמיד כשיש 
ישועה צריכים להודות עליה, ואז היא 
ממשיכה בלי גבול, אולם אם לא מודים, 
ולכן  גורמים לעצירת השפע.  חלילה, 
אני קורא לכל הציבור לקבל על עצמו 
וגדול,  קטן  דבר  כל  על  לה'  להודות 
כל ישועה, ברכה, הצלחה אף כשהיא עדיין לא מושלמת, ואז בסייעתא 
דשמיא כולם יזכו לראות ניסים ונפלאות בלי גבול ובלי מדה. יהי רצון שכל 
המשתתפים שקבלו על עצמם ללמוד בספר זרע שמשון ולסייע למען ריבוי 
הלומדים יזכו בקרוב לישועה וברכה ולבשר בשורות טובות ויתקיים בכולם 
ברכתו הכבירה "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם 

חכמים ונבונים ובתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם".

מהנעשה ונשמע לזכר נשמתו ולהפצת תורתו מהנעשה והנשמע

"ָּכַתב ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן רי"ח )סעיף ה(, ִמי 
ֶאל  ְּבַהִּגיַע  ְמקֹומֹות,  ְּבַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ִנִּסים  לֹו  ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ְלַהְזִּכיר  ָצִריְך  ֵנס,  ָׁשם  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֵמַהְּמקֹומֹות  ֶאָחד 
ַאַחת,  ִּבְבָרָכה  ֻּכָּלם  ְוִיְכֹלל  ִעּמֹו,  ַהְּמקֹומֹות  ְׁשָאר  ָּכל 
עכ"ל. ְוַהַּטַעם ֶׁשָּצִריְך ְלַהְזִּכיר ָּכל ַהִּנִּסים ִּבְרִאַּית ֶאָחד 
ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהֵּׁשִני  ְוֵכן  ַהֵּׁשִני,  ָּגַרם  ְלִפי ֶׁשָהִראׁשֹון  ֵמֶהם, 
ֶׁשִאם ֹלא ָהָיה מֹוֶדה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּבֵּנס  ְוֵכן ֻּכָּלם. 
ַהֵּׁשִני,  לֹו  ַנֲעֶׂשה  ָהָיה  ֹלא  טֹוָבה,  ְּכפּוי  ְוָהָיה  ָהִראׁשֹון, 
ָּגַרם ַהֵּׁשִני, ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשִּקֵּבל ָהִראׁשֹון  ְוִנְמָצא ֶׁשָהִראׁשֹון 
ְוָלֵכן,  ָּבא לֹו ִחּיּוב ַההֹוָדָאה, ּוְזכּות ַההֹוָדָאה ָּגַרם ַהֵּׁשִני. 
הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ָהִראׁשֹון,  ְלַהְזִּכיר  ָצִריְך  ַהֵּׁשִני  ִיְרֶאה  ִאם 
ַהֵּׁשִני,  ְלַהְזִּכיר  ָצִריְך  ָהִראׁשֹון  ּוִבְראֹותֹו  ַהּגֹוֵרם.  ָהָיה 

ְלַהְראֹות ֹּכחֹו ֶׁשֵהִביא ִעּמֹו ַּגם ַהֵּׁשִני.

ְוָהֵכי ִאיָתא ְּבַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים )רמז ס( ַעל ָּפסּוק 'ַוַּיֲעׂשּו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל' )שופטים ו, א(, ָאַמר ַרִּבי ִסימֹון, ֹלא ָּכל ִמי 
ֶׁשִּיְרֶצה לֹוַמר ִׁשיָרה אֹוֵמר ִׁשיָרה, ֶאָּלא ָּכל ִמי ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְואֹוֵמר  ֵנס  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ִמי  ְוָכל  ִׁשיָרה,  אֹוֵמר  ֵנס  לֹו 
ְוַנֲעֶׂשה  ֲעוֹונֹוָתיו,  ָּכל  ַעל  לֹו  ֶׁשּמֹוֲחִלין  ְּבָידּוַע  ִׁשיָרה, 
לֹו  ֵמִביא  ָהִראׁשֹון  ַהֵּנס  ֵּכן,  ִאם  עכ"ל.  ֲחָדָׁשה,  ְּבִרָּיה 
ִנִּסים  ִלְראֹות  ְמַזֵּכהּו  ַההֹוָדָאה  ּוְזכּות  ַההֹוָדָאה,  ִחּיּוב 

ֲאֵחִרים, ֶׁשֲהֵרי ֵמַעָּתה הּוא ַצִּדיק ָּגמּור. 

ְוֶזהּו ְּפַׁשט ַהָּכתּוב 'ֹהדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' 
ָלֶכם  ֶׁשּנֹוֵתן  ְּבֵעת  טֹוב'  ִּכי  ַלה'  'ֹהדּו  א(,  קז,  )תהלים 

ַהּטֹוב, ִּכי ָּבֶזה ַיְתִמיד ָלֶכם ְלעֹוָלם ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד". 
)'זרע שמשון' פרשתנו אות כד(

 אופן השפעת הניסים במשנתו 
של רבינו הזרע שמשון זלה"ה
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