בסייעתא דשמיא

זרע שמשון
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 ומקום קברו לא נודע
והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועות

פרשת כי תצא תשע"ט

אמרות שמשון
טעם ששכר מצות שילוח הקן הוא בנים ומקרב את ביאת המשיח
יצים
'ּכִ י יִ ָּק ֵרא ַקן ִצּפֹור לְ ָפנֶ יָך ַּב ֶּד ֶרְך ְּבכָ ל ֵעץ אֹו ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אֹו ֵב ִ
יצים ֹלא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּבנִ ים' (כב ו):
וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחים אֹו ַעל ַה ֵּב ִ
במדרש (ד"ר ו א) יש מצוה שמתן שכרה כבוד ,ויש מצוה שמתן שכרה עושר,
ומה מתן שכרה של מצוה זו ,שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים ,שנאמר
ואת הבנים תקח לך .ויש להבין מדוע שכרה של מצוה זו היא בנים.
יש לבאר עפ"י מה שאמרו שם במדרש 'אם קיימת מצות שילוח את ממהר
לבוא מלך המשיח שכתוב בו שילוח ,שנאמר הנה אנכי שולח לכם וגו' .והנה
אמרו בגמרא (יבמות סב ).אמרינן אין בן דוד בא עד שיִ כלו כל נשמות שבגוף.
[עד שיגמרו כל הנשמות שנמצאים בשמים באוצר שנקרא 'גוף' עיי"ש].
והואיל שע"י מצוה זו ממהרים להביא את מלך המשיח ,ודאי שגורם ג"כ
שיפקדו אותו בבנים ,כדי שע"י כך יִ כלו הנשמות שבגוף ,ומשיח יוכל לבוא.
ועדיין צריך להבין מדוע ביאת המשיח תלוי בקיום מצוה זו.
והענין יובן עפ"י דברי הזוה"ק (זו"ח עז .הובא בפירוש הש"ך פרשה זו) דכשהאדם
מקיים מצות שילוח הקן ומשלח את האם ,הרי היא הולכת ודואגת ומצטערת
על ִקנה ועל בניה ,והולכת נעה ונדה ורוצה להרוג את עצמה ,ומרוב צערה
השר הממונה על העופות מבקש רחמים מאת הקב"ה ,ואז הקב"ה מתמלא
רחמים ואומר ,אם זה השר מבקש רחמים על העוף שהוא ממונה עליו ,אני
שאני רחמן וממני הרחמים בודאי שארחם על בני ,אוי שהחרבתי את ביתי
וכו' מי גרם לעורר כל הרחמים האלו ,זה שקיים מצות שילוח הקן עיי"ש.
ועפ"י הדברים האלו מבואר היטב האיך במצוה זו מקרבים את ביאת המשיח
והגאולה .כי זה גורם שיתעורר רחמים לפני הקב"ה לגאול את ישראל
ולהוציאם מן הגלות'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ד)
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טעם גם על ריחוקם של מואב ,והטענה עליהם הוא מפני שהיה להם לעשות
עם ישראל בחינם עיי"ש.
והטעם שצריכים מואב ליתן לישראל בחינם ,נראה לפרש משום שראוי
להם ליתן תשלום גמול על החסד שעשה אברהם אבינו לאביהם לוט .ועוד
יש להוסיף ולבאר שהיה עליהם טענה שלא קדמו בלחם ובמים מיד בצאתם
ממצרים ,כשהיו ישראל בדרך בעת שהיו מטורפים בדרך ,ועדיין לא היה
להם מן ומים מהבאר ,והם המתינו רק לסוף ארבעים שנה ואז נתנו להם
לחם ומים ,ואז כבר לא היה לישראל כל כך צורך בכך.
אולם לכאורה האיך יתכן להעניש אותם על כך ,הלא בכדי לספק לישראל
כל צרכיהם צריך שיהיה להם ממון הרבה ,שהרי בני ישראל היו יותר
משישים ריבוא אנשים ,וממונם של המואבים היה חביב להם ולפיכך לא
הקדימו כי לא ידעו אם ישראל ישלמו להם ,מה שאין כן אחר שראו שבני
ישראל נתנו ממון לבני עשו ,אזי גם הם יצאו לקראתם וסייעו להם במה
שהיו יכולים ,ומה טענה גדולה היה עליהם עד כדי כך שמחמת כן דחו אותם
מלבוא בקהל ה' עד עולם.
לכן הוסיף הכתוב את הטעם השני 'ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור
מפתור ארם נהריים לקללך' ,והיינו שנתכוון הכתוב לרמוז בזה את טענתו
עליהם במה שלא קידמו את ישראל בלחם ומים בחינם ,וכדי שלא יוכלו
לתרץ עצמם ולומר שבאמת רצו לקדם לישראל בלחם ומים אלא לא היה
להם מעות והיו אנוסים ,על כך הוסיף לומר 'ואשר שכר את בלעם' ,שהלא
הבטיחו לבלעם ממון רב בכדי שיגיע לקלל ,ומכאן מוכח שהטעם שלא
קדמו בלחם ומים היה מפני ששונאים את ישראל ,ולא מפני שחסו על
ממונם ,שהרי בכדי לקלל את ישראל הוציאו ממון רב ולא חסו על ממונם,
ומוכח שהטעם שבסוף ארבעים שנה כשרצו בני ישראל לשלם עבור הלחם
ומים קידמו אותם בלחם ומים ,לא היה זה מחמת שחסו על ישראל ,אלא
נתכוונו לצורך עצמם כדי לקבל מעות מישראל ,וא"כ אכן מגיע להם עונש
על כך שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים ,שהרי עשו כן מחמת שנאה.

ביאור מה שהוצרך לומר ב' טעמים על כך שלא יבואו מואבים
בקהל ה' עד עולם

הקב"ה מחשיב לבלעם כמו שקילל את ישראל

אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
ַ'על ְּד ַבר ֲא ֶׁשר ֹלא ִק ְּדמּו ֶא ְתכֶ ם ַּבּלֶ ֶחם ַּוב ַּמיִ ם ַּב ֶּד ֶרְך ְּב ֵצ ְ
וַ ֲא ֶׁשר ָׂשכַ ר ָעלֶ יָך ֶאת ִּבלְ ָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמ ְּפתֹור ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם לְ ַקלְ לֶ ּךָ' (כג ה):
בפסוק מופיע ב' טעמים להרחיק את המואבים ,א .שלא קדמו את ישראל
בלחם ובמים .ב .ששכרו את בלעם לקלל את ישראל.
נראה לפרש שב' הטעמים הנ"ל שהוזכרו בפסוק מחוברים יחדו ,והטעם
השני מוסיף על הראשון ,דהנה מצינו (ראה בפירוש אברבנאל) שלסוף ארבעים
שנה קידמו מואב את ישראל בלחם ומים ,וכדכתיב (לעיל ב כח  -כט) 'אוכל
בכסף תשבירנו ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי כאשר
עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער וגו' ,הרי
שהמואבים קדמו את ישראל בלחם ומים .ומטעם זה כתב הרמב"ן שמה
שאמר הכתוב 'על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים' ,הוא רק על
עמון ולא על מואב .אולם במהרש"א (סנהדרין קג ).הוכיח מדברי הגמרא שזה

ֹלקיָך ּלְ ָך ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה
ֹלקיָך לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ִּבלְ ָעם וַ ּיַ ֲהפְֹך ה' ֱא ֶ
'וְ ֹלא ָא ָבה ה' ֱא ֶ
ֹלקיָך' (דברים כג ו) :יש לדקדק מה כוונת הכתוב בתיבת
לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י ֲא ֵה ְבָך ה' ֱא ֶ
לך שמשמע קצת את הקללה שכבר היה לנו ,והרי לא יצא שום קללה מפיו
של בלעם ,וא"כ היה די לכתוב ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה.
ויש לתרץ שהיה אפשר לומר שהיות וסוף סוף הרי בלעם בירך את ישראל,
וא"כ מגיע לו גם כן ברכה על כך שנתברכו ישראל על ידו וכדכתיב (בראשית
כז כט) 'מברכיך ברוך' ,לכך הדגיש הכתוב לומר שרק כלפי בני ישראל נחשב
הדבר כברכה ,אולם כלפי בלעם נחשב כמי שקילל את ישראל כי אזלינן
בתר מחשבתו ,שהרי באומות העולם מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה
(ירושלמי פ"ק דפאה ,תוס' קידושין לט ,):וזה מה שרצתה התורה להדגיש בתיבת
לך ,שרק כלפי ישראל נחשב לברכה ,אמנם כלפי בלעם נחשב לקללה ,והוא
בודאי לא יתברך משום כן'( .זרע שמשון' פרשתינו אות ז)

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

•

לברכה והצלחה

אריאל בן רונית
ותהילה בת שושנה

להצלחה בחינוך ילדים פרנסה בשפע
והצלחה לקניית דירה

('זרע שמשון' פרשתנו אות ז)

שיעור 'זכרון ראובן יוסף'
שיעור בספר המסוגל זרע שמשון מתקיים
בביהמ"ד הר צבי ירושלים (בקומת העזרת נשים)
כל ליל שישי בשעה 8:00

שמעו ותחי נפשכם

לישועה ולברכה בכל עת

ניתן לתרום  24שעות ביממה
ע"י מערכת ממוחשבת מאובטחת

02-80-80-500

שלוחה 3

•

'קול זרע שמשון'

02-80-80-600

אל תפספסו להאזין  3דקות זרע שמשון
לשוה"ק  * 130אידיש  * 230אנגלית 330

לברכה והצלחה
הכלה

שירה הני בת שרה חנה
שיעלה הזיווג יפה לבנות בית נאמן בישראל
מתוך ברכה אושר ועושר

זכות המחבר והבטחותיו יעמוד להם שבזכות הסיוע להפצת תורת זרע שמשון יזכו להצלחה ולברכה בכל הענינים וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה וברכה

פניני שמשון
יצר הרע על שום מה
וכל זה היה בשביל שגלוי לפניו
שעתידין לחטוא ,ואם לא היה להם
יצה"ר לא היה להם תקומה ,ובשביל
זה סיבב הקב"ה הדבר שיהיה
להם יצה"ר ובזה נקראו אנוסים
מיצרם הרע ואינם חייבים כליה.
וזהו שסיים המדרש שאלולי ההיא
אבדתי עולמי ,כלומר שאלולי לא
נתתי אותה לך וישראל היו חוטאים,
הייתי צריך לאבד עולמי ,כי לא
היתה להם תקומה ח"ו( .פרשת תצוה
אות ג)

לפי גודל היצר ידע האדם מה
שנצרך לתקן בעולם
שנודע כי האדם נברא לתקן איזה
דבר בעולם או איזו מצוה ,וכל עוד
שלא השלים תיקונו הרי הוא כלא
היה וטוב ממנו הנפל ,וכתב הרב
הקדוש (עיין ע"ח פמ"ט פ"ה) שהיצה"ר
המסית את האדם לחטוא ,משיאו
יותר לקלקל באותו דבר שבא לתקן
משאר מצות .ואמר המדרש לא די
שתעשה תשובה מעונותיך ,כי אף
על פי שתצא זכאי בדינך עדיין
לא הועלת כלום בתיקון העולם,
ולכן הדרך הנכון שבמה שפגמת
תשוב לקיים המצות ,כי בודאי
תעשה החובה המוטלת עליך ובמה
שקלקלת הוא האות שאותו הדבר
היה צריך תיקון( .פרשת אחרי אות א)

לעבוד את השי"ת עם היצר הרע
היצר הרע נועד לעבוד את ה'
במידות הרעות לשם שמים ,ובדרך

• עניני התגברות היצר

ה' אשנא ,שכתב הרבינו יונה
בברכות (נד ).על מתניתין בכל לבבך
בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע,
דלשנוא את הרשעים היינו לעבוד
הבורא ביצר הרע ,משום שהשנאה
והתחרות נפעלת מיצר הרע,
והאהבה תלויה ביצר הטוב ,ואף כאן
אמר כשאני שונא את הרשעים ואת
העבירות אני עובדך אף ביצר הרע,
אם כן אז דע לבבי בשני ביתי"ן,
דרומז ליצר הטוב וליצר הרע.
(פרשת בחוקותי אות ג)

כוחו של היצר נתגדל עם הזמן
וכפי תוקף כוחו צריך סיוע אלוקי
מתחילה שהיצה"ר לא היה לו
כח גדול כל כך ,היה די במעט
התעוררות תחתון של הגוף ומיד
היה הקב"ה מסייעו להצלו מרדת
שחת ,אבל אח"כ שיצה"ר יש לו
כח גדול ,על זמן זה נאמר הגיע
לפרשת דרכים ניצול מכלם ,שצריך
שיגיע מעצמו לתכלית יראת החטא.
(פרשת תרומה אות יג)

היצר הרע הוא הנחש ולשניהם
ההרחקה ע"י אש
וזהו שאמרו ז"ל (קידושין ל ):כל זמן
שעוסקים בתורה אין מסורים ביד
יצרם ,ובראתי יצר הרע ובראתי לו
תורה תבלין וכו' ,מפני שהתורה היא
אש והיצר הרע הוא הנחש עצמו,
והנחש בורח מן האש ולכן יצר הרע
בורח מן התורה [שנקראת אש],
ולכן ניתנה תורה מתוך האש כדי
לתקוע בלבנו יראה שלימה( .פרשת

צריך לשמור בשמירה מעולה
לבל ימצא היצה"ר מקום להיכנס

ניתן להשיג בחנויות הספרים

סיפורי ישועה

זה יובן הקשר של הפסוק חקרני
א-ל ודע לבבי (תהלים קלט כג( עם
הפסוק הקודם (שם כא) הלא משנאיך

ואתחנן אות ד)

לפרטים :ארץ ישראל 05271-66450 02-80-80-500
ארה"ב 347-496-5657

גבורת שמשון

שהיצר הרע נקרא זבוב ,כמו
שאמרו ז"ל (ברכות סא ).על פסוק
(קהלת י א) זבובי מות וכו' ,והטעם
שנקרא זבוב פירש בעל כלי יקר,
שכשם שהזבוב אינו נכנס בבשר
אלא אם כן ימצא שם איזה נקב קטן
ואז נכנס בתוכו ומרחיבו ומתליע
כל הבשר ,לפי שיש לו פה חלוש

מספר הרב ב.ס .מקרית ספר:
במשך תקופה ארוכה זכיתי לקבוע שיעור בספר הנפלא 'זרע שמשון',
וגם התענגתי מדי שבוע בלימוד הגליון הנפלא 'זרע שמשון' ,אשר בו
מובא פנינים קצרים ומובחרים מתוך תורת המחבר ,וכפי שכתב המחבר
בעצמו בהקדמת ספרו ,שמבקש מהלומדים 'לברור מנה היפה אשר ייטב
בעיניהם בחידושים הללו' ,ומשהרגשתי את מתיקות חידושיו ,וידעתי
מעלת הלימוד בספרו אשר מסוגל מאד לישועות ,לא חפצתי להחזיק
טובה לעצמי ,וקבלתי על עצמי לעשות פעולות לזכות את הרבים
בלימוד הזה.
וממחשבה למעשה ,החלטתי להפיץ את הגליון המהודר 'זרע שמשון'
בכמה בתי מדרשות שבאזור מגורי ,שעדיין לא הגיעו לשם הגליונות,
והיות שההדפסה באופן מהודר בבית דפוס דורש הוצאות של הון רב,
[יש לציין ,כי 'האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון' משקיעים
דמים מרובים להדפיס רבבות גליונות באופן צבעוני ומהודר ,ותבוא
עליהם ברכה] ,החלטתי לקנות מדפסת [ ,]PRINTERולהדפיס בעצמי
בכל שבוע כמה מאות גליונות לחלקם בבתי המדרשות שבשכונת מגורי.
ומשכך ,פניתי לאחד מידידי הקרובים ,שזה כמה שנים מנישואיו ועדיין
לא נפקד בבנים ,והצעתי לו רעיון זה ,ידידי הנ"ל התלהב מאד מהרעיון,
וקנינו יחדו את המדפסת .הגליון הראשון שהדפסתי היה בש"ק פרשת
בלק ,ומאז בכל שבוע הדפסתי את הגליון ,ובכך היה לנו זכות ,לגרום
למאות אנשים ללמוד בתורת המחבר הקדוש.
והנה הפלא ופלא במועד הזה לשנה האחרת ,בפרשת בלק ידידי הנ"ל
זכה להיפקד בזרע של קיימא ,ובש"ק פרשת בלק חגג את שמחת השלום
זכר לבנו שנולד לו במזל טוב .כמובן שההתרגשות שלי היתה גדולה ביותר,
לראות בעליל שברכתו והבטחתו של אותו צדיק עמדה לו .ובכך אני קורא
לכל הלומדים היקרים הי"ו ,לקחת חלק בזיכוי הרבים ,ולסייע להפצת
תורת המחבר בכל העולם.
כל מי שזכה לראות ישועה ומעוניין לפרסמו
למען זיכוי הרבים ,אנא יתקשר 05832-80-300
או ישאיר הודעה במערכת העולמית קול זרע שמשון
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ואין לו כח לנקוב מתחילה ,כך יצר
הרע אינו נכנס באדם שלם שלא
עבר עבירה מימיו .וזהו שאמרו
(אבות ד ב) עבירה גוררת עבירה .אם
כן החטא הראשון שיעשה האדם
הוא עושה אותו בפשיעה ,שהרי
היצר הרע עדיין אין לו כח ורשות

השתתפו
ִעמנו!

להסיתו ,והיה יכול לשמור את עצמו
אם היה רוצה ,ואם לא שמר עצמו
נקרא תחילתו בפשיעה ,ואף אם
אחר כך יהיה אנוס מחמת היצר
הרע ,מכל מקום הדין הוא תחילתו
בפשיעה וסופו באונס חייב( .פרשת
ואתחנן אות ז).

בתרומה קבועה
או חד פעמית

יחד נכניס
למקומות
נוספים את הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם!
• ושמכם יוזכר בשעת הלימוד הקבוע ברבים לישועה ולברכה! •
אור תורת
שמשון'
'זרע
ארץ ישראל  • 05271-66450ארה"ב 347-496-5657

יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון שע"י ארגון מפתח של בנים

ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס347-496-5657 :

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

בארה"ק05271-66-450 :
בארה"ב347-496-5657 :

Zera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com
ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרw w w.zerashimshon.com :

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ()17

סניף  635מ.ח 71713028 .ע"ש זרע שמשון

כמו"כ 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

