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אאאא ד אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ד אות תצא כי פרשת
והאם ביצים ֹאו אפרחים הארץ על ֹאו עץ ּבכל ּבדר� ּ לפני� ֹצפור ּ קן ּיקרא ¥¨§¦¥¦Ÿ§¤¤¨¨©¥¨§¤¤©¤¨§¦©¥¨¦¦ּכי
ׁתשּלח ּ ׁשּלח ּהבנים. על האם ּתקח �א ּהביצים על ֹאו האפרחים על ©©§©¥©¦¨©©¥¨©¦¦¥©©¦Ÿ¤¤©¨¤§Ÿרבצת

ימים. ּוהארכת ל� ייטב למען ל� ּתקח ּ ּהבנים ואת האם כב,ו-ז)את (דברים ¤¨¥§¤©¨¦¦©¨§©©¦©¨§©£©§¨¨¦

הקן ששילוח והטעם רחמים. הוא הקן שילוח האם הסתירה יישוב
בנים ושכרו הגאולה מזרז

ֹדברכות ּ ה' רחמי�,(לג,ב)ּבפרק ּיּגיעו ֹצּפור קן על ֹהאומר , §¤¤¦§¨¨¥©©¦©¦©£¤
ֹׁשעוׂשה ּבּגמרא, התם ואמרינן ֹאותו. ֹ ּמׁשתקין ֹמודים, ¤¤¨¨§©¨¨©¦§¨§¦§©§¦¦ֹמודים

עבדיו על �מל ּגזרת אּלא ואינן רחמים ּהקּב"ה ׁשל ֹמדותיו .אּ ¦¨¤©¨¨©£¦§¥¨¤¨§¥©¤¤©£¨¨
ֹזו ּפרׁשה ּּבמדרׁש אמרינן ּדהא ו,א)קׁשה, ּוכׁשם(דב"ר : ¨¤§¨¨§¦©©¦§¨¨¨¨§¥

על רחמים נתמּלא �ּכ הּבהמה על רחמים ּהקּב"ה ©¦£©¥©§¦¨¨¥§©©¦£©¨¨©¥©§¦¤ׁשנתמּלא
ׁשּנאמר מּנין ֹהעופות, כב,ו)ֹ ּומכאן(דברים ּ ּוכו'. ֹצּפור' קן ּיקרא 'ּכי ¨¦©¦¤¤¡©¦¦¨¥©¦§¦¨

רחמים. ּמ"ום ּהוא ֹצּפור קן טעם ּׁשעקר ּּבברור, ¦£©¦¦©©©©¦¤¥§¤§¦נראה
התם אמרינן ו,ו)ֹועוד ֹכבוד(דב"ר ּ ּׂשכרה ּׁשמתן ּ מצוה יׁש , §¨§¦©¨¨¥¦§¨¤©©§¨¨¨

אין ׁשאם ֹזו, מצוה ׁשל ּׂשכרה ּמתן ּ ּומה עׁשר. ּׂשכרה ּׁשמתן ּ ¥¦¤¨§¦¤¨¨§©©©¤Ÿ¨¨§©©¤¥§ויׁש
ׁשּנאמר ּבנים, ל� ֹנותן אני ּבנים, כב,ז)ל� ּתקח(דברים ּ הּבנים 'ואת §¨¦£¦¥§¨¦¤¤¡©§¤©¨¦¦©

.'�̈ל
מצוה עם הּבנים ׁשל זה ׂשכר ענין מה ּעיון ּ �צרי ּבזה ¨§¦¦¦¨©¤¤¨¨©§¦¨¦¦¨¤¨©§ואף

ֹזו.
ּב ּּבפׁשיטות ּיובן זה �ׁשםא ּדאיתא ו,ז)מאי אחר(דב"ר ּדבר : ©¤©¦§¦§©§¦¨¨¨¨©¥

ממהר ּאת ּׁשּלוח מצות ּקימת אם האם', את ּתׁשּלח 'ׁשּלח ּמהו ©©¥©§©©¤¨¥¦¦©§¨¦§©¦©©§§©¥
ׁשּנאמר ּׁשּלוח, ֹּבו ּׁשכתוב ּ ּהמׁשיח �מל ג,כג)ֹלבוא 'הּנה(מלאכי ¨¤¤©¨¦©¤¨¦©¤¤¡©¦¥

ּוכו' לכם' ׁשלח ֹדיבמותבאנכי ּ ד' ּובפרק ּבן(סב,א). אין אמרינן, ¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤§§¤¤¦¨¨§¦©¥¤
ּׁשּבּגוף ֹהּנׁשמות ּכל ּׁשיכלו ּ עד ּבא הנשמות)ּדוד ֹוהואיל(-אוצר , ¨¦¨©¤¦§¨©§¨¤©§¦

ּמ"ום ּהמׁשיח, �מל ֹלבוא ּׁשימהר ֹזו מצוה ׁשל ּׂשכרה ּׁשמתן ּ ¤©©§¨¨¤¦§¨¤§©¥¨¤¤©¨¦©¦
ּׁשּבגוף.גהכי ֹהּנׁשמות ּכל ּׁשיכלו ּ ּכדי ּבבנים, ּיפקדהו ¨¥¦§§¥§¨¦§¥¤¦§¨©§¨¤§

ֹלמודעי ּאנו צריכין נוסף)ועדין ּביאתד(-הסבר ּתלוי ּ �אי , ©£©¦§¦¦¨§¨¦¥¨¦©
ֹזו. מצוה ּּבקיום ּ ּהמׁשיח ©¨¦©§¦¦§¨

ּכי ֹזו, ּפרׁשה �ּבׁש" ּהובא ּרות ּבמדרׁש ּדאיתא ֹלומר, ¦¨¨¨©§¨©§¦§¨¦§©¥§ויׁש
על ּומצטערת ֹודואגת ֹהולכת היא האם, את מׁשּלח ּׁשהוא �ֹמתו ּ ¦¤§©¥©¤¨¥¦¤¤§¤¤¦§©¤¤©

בברכות סתירה:
ששילוח משמע
רחמים אינו הקן
משמע ובמדרש

רחמים שהוא

שכר הקדמות:

מדה בנים, המצוה
שממהר מדה כנגד
שבא המשיח מלך
נשמות כשיכלו רק

שבגוף

ביאת ממהר

שהשר המשיח
עופות על הממונה
וכן רחמים מעורר
מתעורר הקב"ה

ברחמים

והוספות ביאורים
l`א. `ede ,eizevn - eizecn :my i"yxae

iwg l`xyi lr lihdl `l` ,dyr mingxl
eizevn ixneye eicar mdy ricedl ;eizexfb
ohyl yiy mixaca s` ,eizeweg zexfbe
jxev dn xnele ,mdilr aiydl mixkple

.ef devna

`zב. mkl glW ikp` dPd :weqtd oeyl¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤¥

.`xFPde lFcBd 'd mFi `FA iptl `iaPd dIl ¥̀¦¨©¨¦¦§¥©¨§©¨

dcin.ג. cbpk dcin meyn epiid

l`ilnb,ד. oax xn` :(a ,dp) zay it lr
xfrl` iax .ircenl ep` oikixv oiicr

.xne` ircend



דבבבב אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ּומרב ּעצמה, את להרג ֹורוצה ונדה נעה ֹוהולכת ּבניה ועל ּקּנה ¦¨§©¨¤¨§¤¤¨¨§¨¨§¨©£Ÿ¤©§¨¥Ÿ
ואז ּמהקּב"ה, רחמים ּמבקׁש ֹהעופות ֹ על ּהממּנה ה%ר ּצערה ©£¨©©©§ª¤©¨§©¥©£¦¥©¨¨§¨
על רחמים ּמבקׁש ה%ר זה אם ֹואומר, רחמים מתמּלא ּהקּב"ה ©¨¨¦§©¥©£¦§¥¦¤©©§©¥©£¦©
ּבני, על ארחם &א הרחמים הם ּוממּני ּ רחמן ׁשאני אני ּמּנוייו, ¦¨£¦¤£¦©£¨¦¤¦¥¨©£¦£©¥©¨©
מצות ּׁשקים ּ ֹאותו ֹ זה ּכל ּגרם מי ּוכו', ּביתי את ּׁשהחרבתי ©§¦¥¦¤¤¨©¨¦§¦¥¤¦§©¡¤¤ֹאוי
מקרבת ּהקן ּׁשּלוח מצות �היא מבאר הרי עכ"ל. ּהקן, ּׁשּלוח ¦©©¥£¥§Ÿ¨¥©¦§©¦©©¥§¨¤¤

¨ª§©הּגאּלה.
ּנמי הכי ּדאין ֹהראׁשון, ּהמדרׁש ּּבתרוץ למדים ּנמצינו ֹועוד §¦§¥§¥¦§¥©¦§¨¨¦§¦¨¥©¦
ֹלומר ּהראוי מן ֹאינו אבל רחמים. ּמדת ּּבה יׁש ֹזו ©¨¨¦¥¨£¦£©©¦¨¥¨§¦§¤ׁשּבמצוה
ּבאים אינם הרחמים ׁשהרי הרחמים, ּבׁשביל ֹזו מצוה ¦¨¨¥¦£©¨¥£¤¦£©¨¦§¦¨§¦¨§§¦¤ׁשּנגזרה
ּהקּב"ה אז האם, ּאותה ֹ ׁשל הּבכי ּׁשמחמת ּמכאן, לאחר ¨¨©¨¥¨¨¤¦¤©©£¥¤¨¦©©§¨¤אּלא
ׁשהרי ּאכזריות ּ ֹכמו ּ נראה ּמתחּלה ּואדרּבה, רחמים. ¥£¤¦¨§©§¤§¦¨¦§¦¨©§©§¦£©¥©§¦מתמּלא

הכיֹאות ּמ"ום האם ּאּלוהּה ואין ּצערה מרב ֹובוכה ּ ֹצועקת ¨¨¥¦¨¥¤¤¨¥Ÿ©£¨§¥¥
¦£©רחמים.

לי"נא ּטובא ניחא ׁשלדגמראּובהכי ֹמדותיו' ּ ' ֹׁשעוׂשה , §¨¥¦¨¨¦¨¨¤¤¦¨¤
הכי ּדבלאו עבדיו. על �מל ֹּגזרות אּלא ואינם רחמים ּהקּב"ה ©¨¨©£¦§¥¨¤¨§¥¤¤©£¨¨¦§¨¨¥
רחמים ּהקּב"ה ׁשל ֹמצוות" " ֹׁשעוׂשה ֹלומר ֹלו ּדהיה ¦£©¨¨©¤§¦¤¤©¨¨§¤̈קׁשה,
ּומהו ּ ּוכו', �מל ּגזרת אּלא ואינם ּהקן ּׁשּלוח ׁשל ּהמצוה ּדהינו ּ §©§©¦§¨¤¦©©¥§¥¨¤¨§¥©¤¤§©

ּדנקט. ֹמדותיו ּ ׁשל ֹהּלׁשון ©¨¤¦¨§¨©
אחן' אׁשר את 'וחּנתי היא ּהקּב"ה ׁשל ֹׁשמדתו ּ ּ ֹלומר, Ÿ¦¤£¤¨Ÿ©§¦¨¨©¤¨¦¤©¥§ויׁש
ּפי על אף - ארחם' אׁשר את ּורחמתי ' ּהגון, ֹׁשאינו ּפי על אף -©©¦¤¥¨§¦©§¦¤£¤£©¥©©¦

ז"ל ּרּבותינו ֹ ּׁשאמרו ֹכמו ּ ּכדאי, בשינויֹׁשאינו לג,יט שמות ע"פ ז,א (ברכות ¤¥§©§¤¨§©¥©
אחר.לשון) עם חסד ֹלעׂשות ּמחיב ֹאינו אחד עם חסד ֹוכׁשעוׂשה ּ .§¤¤¤¤¦¤¨¥§ª¨©£¤¤¦©¥

ּחיוב ּ ֹנותן ּעלינו, ורחם ּחוס ּהקן על ּׁשחסת ּכׁשם ֹהאומר ¦¥¥¨¥©§¥©©¨§©¤¥§¥¨¤§וזה
אּלא ֹואינו אחר, על רחם ּׁשכבר אחר זה על לרחם ּלהקּב"ה §©¨¨§©¥©¤©©¤§¨¦¥©©¥§¥¤¨

.וֹטועה ¤
נכון)ואיברא הרחמים,(ובאמת, מתּגלּגלים ֹזו מצוה ידי ׁשעל , §¦§¨¤©§¥¦§¨¦§©§§¦¨©£¦
ֹׁשכׁשרואה רחמיםהקב"הּ מתמּלא ֹהעופות ֹ על ּהממּנה ה%ר ּׁשזה ¤§¤¤¤¤©©©§ª¤©¨¦§©¥©£¦

ּׁשיׂשראל ּפי על ׁשאף אני, ּׁשכן ּמכל עבדיו, ׁשהם ֹהעופות ֹ ¥¨§¦¤¦©©¤¦£¥¤¨¦¨¨£¥¤¨©על
עבדים נקראים ֹמקום ׁשל ֹרצונו ֹ ֹעוׂשים י,א)ּכׁשאינם ּכל(ב"ב עם , §¤¥¨¦§¤¨¦§¨¦£¨¦¦¨

עליהם. לרחם אני מכרח ¤¥£¥©§¦£¨§ª¤זה
על ּוהמקטרגים ּהדין ּהמדת ּ ּלהׁשתיק זה ּׁשיהיה ©¦§§©§©§¦©©¦©¦§©§¤¤§¦¤¨§¤§ואפׁשר

ּּבמדרׁש ּכדאיתא נה,א)יׂשראל, ּּפסוק(ב"ר כב,א)על 'והא&הים(בראשית ¦§¨¥¦§¦¨©¦§¨©¨§¨¡¦

הסתירה: יישוב
השילוח פעולת
כאכזריות נראה

רחמים נגרם אמנם

דהיינו 'מדות' נקרא
ורוצה 'רחום' מידת
שכשם לומר
אחד על שמרחם
השני על ירחם כך

והוספות ביאורים
dipa.ה. lrn dze` migleyy
`dpiו. owd geliy zeevn zligzy meyn

myk xnel jiiy `l okle ,mingxd zcina
.zngxy



גגגג ד אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ּדכתיב ּהוא הדא אברהם' את ס,ו)נּסה ּנס(תהלים ּליראי� ּנתתה ' ¦¨¤©§¨¨¨¨¦§¦¨©¨¦¥¤¥
ּוכו' ֹּבעולם ּׁשתתק"ט ּבׁשביל סלה', קׁשט מּפני ּועיןזֹלהתנוסס , §¦§¥¦§¥Ÿ¤¤¨¦§¦¤¦§©¥¨¨§§©¥

.חׁשם ¨

והוספות ביאורים
zbxhwn,ז. oicd zciny yxcndn rnyne

,eiepin lr mgxn xydy ef dprh ici lr okle
mgxn `edy zgvip daeyz yi d"awl s`

.eicar lr

`mcח. jl xn`i m`y :zpreh oicd zcny

`edy inl ,xiyrn xiyrdl dvex `edy inl
dyer `ed dvex `edy inle ,iprn dvex
dvxyk ,jln e`yr dvxyk mdxa` ,jln
dper d"awd owd geliy gkne .xiyr e`yr
lr mgxn zeterd xy m`y ,oicd zcinl

.oky lk `l ip` ,eiiepin
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הדדדד אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ה אות תצא כי פרשת
ימים, ּוהארכת ל� ייטב למען ל� ּתקח ּ ּהבנים ואת האם את ׁתשּלח ּ ¦¨¨§©£©§¨©¦©©§¨©¦¦¨©¤§¥¨¤©©§©¥©ׁשּלח

כב,ז) (דברים

משילוח גם ימים לאריכות לימוד שצריך הטעם הירושלמי: באור
הקן

י"ב ּפרק קמב,א)חּלין ּאפּלו(מ"ה, הּבנים על אם אדם ּיטל &א , ª¦¤¤¦Ÿ¨¨¥©©¨¦£¦
ּבאּסר ׁשהיא קּלה מצוה אם ּומה ּהמצרע. את אמרהאלטהר , §©¥¤©§Ÿ̈¨¦¦§¨©¨¤¦§¦¨¨§¨

ֹתורה כב,ז)ּ ּוכו'(דברים �ל ייטב ימים''למען עלוהארכּת וחמר קל , ¨§©©¦©¨§§©£©§¨¨¦©¨Ÿ¤©
ֹׁשּבתורה. ּ ֹחמורות ּ ֹמצוות ¦§£¤©¨

ּדפאה ּּבירוׁשלמי ּדאמרינן ּבמאי ּלדקדק ג,ב)יׁש דף ה"א ,(פ"א ¥§©§¥§©§¨§¦©¦©§¦§¥¨
ּכחמורה ּ ּהקן, ּׁשּלוח ּדהינו ּ ֹׁשּבקּלות ּ ּהקּלה ּהכתוב ּ ¨£©¥©©¦§©§©©¤¨©©¨©©ׁ̈שקל

ּדכתיב ּהוא הדא ואם, אב ּכּבוד ּ ּדהינו ּ ֹׁשּבחמורות ה,ו)ּ 'ארחב(משלי ¤©£§©§¦¨¨¥¨¨¦§¦Ÿ©
ּדתרתי ּ ימים. ּאריכות ׂשכרן ּמתן ֹהמצוות ּ ּׁשכל ּתפּלס', ּפן ּחיים ©¦¤§©¥¤¨©¦§©©§¨¨£¦¨¦§©§¥

וחמר קל ּאיכא ּלחודה ּ ּהקן ּמ"ּלוח והא לי, ּואדרּבהגּלמה , ¨¨¦§¨¦¦©©¥§¨¦¨©¨Ÿ¤§©§©¨
ּכתובים ּ ּדׁשני ֹמצוות לׁשאר למדין אין ׁשנים ּׁשּנכתבו ּ ¦§¥§¦§¦¨§¦¦¥§¥¦©§§§¦¤¦ֹהואיל

ּמלמדיןהּבא אין ּכאחד ועוד)ים כו,א .(פסחים ©¨¦§¤¨¥§©§¦
אּלא ׂשכר ּהמתן ּ ּלכתב ּליה הוה &א ׁשּבאמת ֹלומר, ¨¤¨¨©©©Ÿ§¦¥¨£¤¡¤¤©¥§ויׁש
ּדאי אּלא ֹהמצוות, ּ לׁשאר וחמר וקל קּלה, ׁשהיא ּהקן ּּבׁשּלוח §¦©©¥¤¦©¨§©¨Ÿ¤¦§¨©¦§¤¨§¦
אב ּכּבוד ּ וחמר קל ֹאומר הייתי ּהקן ּּבׁשּלוח אּלא ּכתיב הוה ¨¦¤Ÿ¨©¥¦¦¨¥©©¦§¨¤¦§¨£&א
מצות ּדהא ּהקן, ּמ"ּלוח ֹיותר ֹּגדול ּכיס ֹחסרון ּּביה ּדיׁש ©§¦¨§¥©©¦¦¥¨¦§¤¥¥§¥̈ואם

ּּבקדוׁשין ּ ּכדאיתא ּלים ּויזרקּנו ארנקי ּׁשיטל ּ עד ּהוא ּכּבוד ,ד(לב,א)ּ ¦©¤¦Ÿ©§¨¦§¦§§¤©¨¦§¦¨§¦¦
ּנמי גם)ּואתו ּכיס.(-ולומדים ֹחסרון ּנמי ּּבהו ּדאית ֹהמצוות ּ ׁשאר ּכל §¨©¦¨§¨©¦§§¦§©¦¤§¦

מה �למיפר ּדאיכא ּ &א, ּכיס, ֹחסרון ּּבהו ּדלית ֹהמצוות ּ ©©§¦§¨¦§¦§¤§¥§§¦©¨£אבל
ּכיס. ֹחסרון קצת ֹּבו ּׁשיׁש ּהקן ּּלׁשּלוח §¦©©¥¤¥§¨¤§¦

ּמכח ֹאומר הייתי ּלחוד, ואם אב ּכּבוד ּ ּכתיב הוה ©Ÿ¦¥¦¦¨§¥¨¨¦¦§¨£¦§ואי
ּתפׂשת ּ ּמועט ּתפׂשת ועוד)ּ פ,א ּדוקא(יומא ּהינו ֹּגדול ה%כר ּׁשזה , ¨©§¨¨¨©§¨¤¤©¨¨¨©§©§¨

ּׁשּלוח ּמיּניה אתי הוה ו&א ֹּגדול, ּכיס ֹחסרון ּּבכּבוד ּ ֹּבו ּכׁשיׁש §ּ¤¥©¦¤§¦¨§£¨¨¥¦¥¦©
ֹוכיוצא. ּ ּהקן ©¥§©¥

מחולין דיוק:
שאפשר משמע
הקן משלוח ללמוד
מצוות לשאר
פאה ומירושלמי

גם שצריך משמע
הקן שלוח

רק הקן משלוח ק"ו

בהם שיש למצוות
גדול כיס חסרון

הקן משלוח

לא אב מכיבוד
שילוח יודע הייתי

הקן

והוספות ביאורים
oldl.א. oke .xqi`k `qxibd eply dpyna

oexqg da oi`y :i"yx xne` ,xqi`k yexte
z` gleyy dn epiide .hren xac `l` qik

.da ynzyn epi`e `n`d

Erpב. qNtY oR miIg gx` :weqtd oeylŸ©©¦¤§©¥¨
edeyxc jk :i"yx x`ane .rcz `l dizlBrn©§§Ÿ¤¨Ÿ¥¨
oxky ozn `ed jexa yecwd lqlq ,minkg
mc` d`xi `ly ick ,oyxit `le zevn ly
gipie da wacie daexn dxky ozny devn

qltz `ly ick epexzt dfe ,zevnd x`y
,gipdl ef i`e gwil ef i` dxezd zegxe`
`ed jexa yecwd ripd dizelbrn erp jkl

.mriced `le dizeaizp

xnegeג. lw micnel oileg `xnbay itk
.a` ceakn mb cenll jixv `le ,owd gelyn

okidד. cr ,`"x z` el`y :`xnbd oeyl
lehiy ick :mdl xn` ?m`e a` ceaik

enilkn epi`e ,eipta mil epwxfie iwpx`



הההה ה אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ּתרווייהו ּ ּאיצטריכו הכי ּומ"ום ּדאיתהּ היכא ּהכּבוד ּ ׁשהרי , ¦¨¥¦§©¦©§©§¤£¥©¦¥¨§¦
ּהקן, ּדׁשּלוח ּ וחמר מקל ֹאותו ֹ ֹלומדים ּאנו ּכיס ֹחסרון ּּביה ¥¤§¦¨§¦¦©¨Ÿ¤§¦©©¥
ֹּבמקום ּדאף ֹלאורויי ֹ ּדאתא ּמיּנה ׁשמע ּכּבוד ּ ּגּבי ּומדכתביה ּ ּ¦§¨§¥©¥¦§©¦©©£¨§¥§©§¨
ּאנו ּומזה ּ ימים. ּאריכות ּׂשכרה ּמתן ּכיס ֹחסרון ּּביה ¨¤¦¦¨¦£¨¨§©©¦§¤¥¥§ּדלית

הן. ֹׁשוות ֹהמצוות ּ ּׁשכל נמצא ֹמצוות, ׁשאר אף ¥¨§¦©¨¤¨§¦§¦¨§©¦§ֹלומדים
b

הקן שלוח דוחה אינו מצורע שטהרת הגמרא באור
ּהדין על זה וחמר קל ּהתּנא �סמ ּלמה ּעיון, ּ �צרי ¦©©¤¤Ÿ¨©¨©©©¨¨¨¦¦¨¦©£©ועדין

אפ הּבנים על אם ּיטל זהׁש*א ענין ּדמה ּהמצרע, את לטהר ּּלו ¤¦Ÿ¥©©¨¦£¦§©¥¤©§Ÿ̈§¨¦§¨¤
.ולזה §¤

ֹיודעים ּאנו ׁשאין ּלהׁשמיענו היא ּהתּנא ּׁשכונת ּ ֹלומר, ¦§¨¥¤¥¦§©§¦¨©©©¨©¤©¥§ויׁש
והן עצמן ּמצד ֹקּלות ֹנראות ׁשּלפעמים ֹהמצוות, ּ ׁשל ּוערכן ¥§¨§©©¦©§¦¦¨§¦¤§¦©¤¨§¤§¨¦טיבן
קּלה, נראית ּבאּסר ׁשהיא ּהקן ּׁשּלוח ׁשהרי אחר. ּמצד ֹחמורות ּ £¦©©¥¤£¥¦©©¥¤¦§¦¨¦§¥©¨
מצוה ׁשהיא ּהמצרע את לטהר ּאפּלו ּיטל &א כן ּפי על ¨§¦¦¤Ÿ£¦§©¥¤©§Ÿ̈¦¥¦©©§ואף

ֹלאׁשתו ּ איׁש ּבין ֹׁשלום ֹלעׂשות ּורביהזּחמורה ּ ּּפריה ּובטול ּועיןחּּ , £¨©£¨¥¦§¦§¦§¦¨§¦¨§©¥
חּלין ֹסוף ֹטוב ֹיום ֹּבתוספות אפילו)ֹ ד"ה מ"ה על(פי"ב וחמר קל , §§ª¦©¨Ÿ¤©

עצמן ּמצד ֹחמורות ּ ֹׁשּנראות .טֹמצוות ¦§¤¦§£¦©©§¨
b

כתובים שני אינם ומדוע שבחמורות וחמורה שבקלות קלה באור
ֹמׁשמעו: �ּכ ּוכו' ֹׁשּבקּלות ּ קּלה ּהכתוב ּ ּדׁשקל ההיא ¨§©¨§©©¤¨©¨©©¨§¦©¥§וכן
ּנתק ּׁשּלה ׁשהּלאו ֹועוד קּלה, היא ּבאּסר ׁשהיא ּהקן ּדׁשּלוח ּ §¦©©¥¤¦§¦¨¦©¨§¤©¨¤¨¦©

ֹׁשּבקּלות ּ קּלה היא ֹוזו ֹמלקות, ֹּבו ואין .ילעׂשה ©£¥§¥©§§¦©¨¤©©
ֹכבודם ּ ּדאיתקוׁש ּ ּ ּ ּכּבוד, ּ מצות ּהינו ֹׁשּבחמורות ּ ּוחמורה ©£¨¤©£©§¦§©¦§¦©§¨
ּקמא ּבפרק ֹהתוספות ֹ ּ ּׁשכתבו ּ ֹכמו ּ ּמיּניה ועדיף ֹהמקום, ּ ֹלכבוד ¦§©¨§¨¦¦¥§¤¨§©§§¤¤©¨

שטהרת ממה
דוחה אינו מצורע
אנו שאין לומדים

היא מה יודעים
חמורה מצוה

הוצאה - קלה
- שבקלות קטנה,
ואין לעשה ניתק

מלקות

שהוקש - חמורה
המקום, לכבוד
- שבחמורות
אף מכיסו שמוציא

לו באין

והוספות ביאורים
geliynה. cenll xyt` ok`y ,uxezne

oexqg mda yiy zeevn wx mxa ,cegl owd
mb inlyexid `ian okle ,lecb xzei qik

.zeevnd lkl mdipyn cenll ,a` ceaik

zxdhו. oipra ycgle xnel epevx dn epiid
rxevnd zxdh ly xywd dne ,rxevnd

.owd gelyl `weec

zayaז. `aenk ,daeyg devn `idy
dne ,xnege lw ,l`rnyi iax xn` :(`,fhw)
dxez dxn` ezy`l yi` oia mely zeyrl
.'eke .mind lr dgni dyecwa azkpy iny

iyecigaח. `aenk ,dlecb devn `idy

l"i :(opixn`c `d d"c `,c zay) `"ayxd
lry dax devn `idy diaxe dixt zevnc

.ip`y mlerd miiwzn dci

zxdhט. ef `xaq itl dxe`kly ,xnelk
jkne ,owd gely zegcl jixv did rxevn
mircei ep` oi`y micnel ep` dgec `ly
devn dfi`e dxeng `id devn dfi` xryl

.dlw devn `id

dnי. ,`ltp xe`ia o`k x`an epiax
dxeng' 'zelway dlw' zelitkde dpeekd
mitqep miyxtn izi`x `le ,'zexengay
yix l`enyn my oiire) .dfl miqgiizny

(t"xz



הוווו אות תצא כי פרשת - שמשון זרע

ל"א ּדף ּדקדוׁשין ּ ֹמהונ�(ע"א)ּ ה' את ּכּבד ֹלויאד"ה יׁש ּדאם : §¦¦©©¥¤¥¤§¦¥
אבי�' את 'ּכּבד ּכתיב ואם אב ּובכּבוד ּ ּּפטור, לאו ואם ּחיב ֹממון ¨©¨§¦¨¨§¦¨¨¥§¦©¥¤¨¦
ּחיב ּליה, ּדלית והיכא ֹלו, אין ּבין ֹממון ֹלו יׁש ּבין ּדמׁשמע ּוכו', §§©§©¥¥¨¥¥§¥¨§¥¥©¨

עכ"ל. ֹואמו, ּ אביו ּלזון הּפתחים על ּלחזר §©¥©©§¨¦¨¨¦§¦
ּכאחד הּבאים ּכתובים ּ ׁשני ֹעוד אינם להכי, ּדאתינן ּוהׁשתא §©§¨©£¦¨§¨¥¥¨§¥§¦©¨¦§¤¨

א ּהקןּמטעמא ּּבׁשּלוח ימים ּאריכות ּכתיב הוה ּדאי חרינא, ¦©£¨©£¦¨§¦£¨§¦£¦¨¦§¦©©¥
ׁשאני אמינא ּדהוה ּמיּניה, ואם אב ּכּבוד ּ אתי הוה &א ּלחודיה ֹ §¥£¨¨¥¦¨¨¥¦¥©£¨£¦¨¨¥
"אין מה ּיטל, &א רּבה מצוה ּׁשהוא ּהמצרע לטהר ּׁשאפּלו ¥¤©Ÿ̈¤¦§¨©¨¦Ÿ§©¥©§¦£¤¨̈התם
ּדאדרּבא ּ ֹׁשּבתורה, ּ מצוה ּׁשום ֹדוחה ּ ֹׁשאינו ואם אב ּכּבוד ּ ¨©§©§¨©¤¨§¦¤¥¤¥¨¨¦¥ּכן

ֹּביבמות יט,ג)אמרינן ויקרא ע"פ ּחיבים(ו,א ּׁשכּלכם ּמלמד - ה'' 'אני ¨§¦©¦¨£¦§©¥¤ª§¤©¨¦
&א ּתחזיר, אל ֹלו ׁשאמר ֹאו ּהטמא אביו ֹלו אמר ואם ֹּבכבודי, ¦§¦§¦¨©¨¦¦¨¥¤¨©©©§¦
הוה &א ּכּבוד, ּ ּבמצות ימים ּאריכות ּכתיב הוה ואי ֹלו. ¨£¦©§¦§¦¨¦£¦§¨£¦§©§¦יׁשמע
ֹלכבוד ֹכבודם ּ ּדאיתקוׁש ּ ּ ּ התם ּדׁשאני ּמיּניה, ּהקן ּׁשּלוח §¦¨§©¦§¨¨¥¨§¥¦¥©©¦¥̈אתי

ּתרוייהו. ּ ּאיצטריכו הכי ּומ"ום ּ ּכּנ"ל, ּמיּניה ועדיף ֹהמקום, ּ ©¨§¨¦¦¥©©¦¨¥¦§©¦©§©§

שני שאינם מובן

מצוה שבכל כתובים
את רואים אנו

שלו החומרה

והוספות ביאורים
xn`pיא. x"z :(a,l oiyecw) `xnbd oeyl

z` cak' xn`pe ,'jn` z`e jia` z` cak'
m`e a` ceak aezkd deyd ,'jpedn 'd

kld"c (`,`l) my zetqezae .mewnd cea
jpedn yxec inlyexia - jpedn 'd z` cak
jexa yecwd citwdy rnyn ,jpegn enk
,eceakn xzei m`e a` ceaik lr `ed

jpedn 'd z` cak xne` `ed eceakay
xnelk ,jppgy dnn rnync jpegn epiidc
.xeht e`l m`e aiig oenn el yi m`
z`e jia` z` cak xn`p m`e a` ceaikae
,el oi`y oiae oenn el yiy oia rnync ,jn`
oefl migztd lr xfgl aiig dil zilc `kide

.en` z`e eia` z`

��



  28 -     טוב להודות                          בס"ד.              

  ממעיין הישועות של הגה"ק בעל הזרע שמשון זי"ע
   

  דבר המערכת: 
בנים, לכן הבאנו השבוע סיפורים  ב העל שלוח הקן המזכ ישנו מאמרהיות והשבוע 

מאמר ת את הפעל זכי'ה בבנים, ומבקשים מכל הלומדים שיחיו ללמוד פעם נוס
יכלו כל נשמות ו ,כל אלו שעדיין לא זכו לבנים שיזכו במהרה ובנקלולבקש על 

  ויבוא בן דוד במהרה!!! ףשבגו
  

  זכיה לבנים -דברים נאמנים 
אב תשע"ה, נכנסתי לחנות הספרים וראיתי את חודש שנה ב "היה זה בדיוק לפני

תאוה והיה נראה בעיני כי הוא נחמד למאכל  הספר הקדוש והנפלא 'זרע שמשון'
את האמת אומר לך, שאף שקראתי הוזלתי מעותי מכיסי עבור הספר. ו לעיני השכל

ף שהייתי נצרך באותה שעה את הסגולה העצומה להוושע בבני חיי ומזוני. וא
המתנתי לזרע של קיימא, בכל אופן רציתי את  !ישועה גדולה, היות וח"י שנים

הספר רק בשביל ללמוד בו, בכלל לא חשבתי על הישועה, לא שהייתי מיואש 
מהישועה, קויתי התפללתי והאמנתי שבוא תבוא, אבל כן הייתי מיואש מסגולות, 

וקטור ואף פרופסור לסגולות, עד שהחלטתי שאני ד במהלך השנים נעשיתיהיות ו
  מפסיק עם זה. יש תפילות, אין סגולות!!! 

אני רוצה ללמוד בספר ולעשות נחת רוח התחלתי ללמוד בספר,  מתוך מחשבה זו
כל דרוש כל מאמר הייתי מתלהב, הרגשתי לצדיק ולא מעניין אותי כרגע התוצאה. 

דשה נכנסת בקרבי ומפיחה רוח חיים בעצמות היבשות. התחלתי לומר חיות ח
  לחברותות שלי רעיונות ארוכים וכן וורטים קצרים מהספר, וגם הם נהנו והתלהבו. 

  
כעת אנחנו אוחזים באב תשע"ו, ואני זכיתי לחיים כפולים, זכיתי לישועת ה', 

עד שהכניס  ולא נחהאייבישטער שמע את תפלתי, וההייליגע זרע שמשון לא שקט 
מלאכי ה'  - את כל התפילות לפני ולפנים, והקב"ה וכל הפמלייא של מעלה 

והצדיקים היותר חשובים ממלאכים, כולם שמחים בשמחתי. וכמובן שדרי מטה 
  אני ומשפחתי וידידי שמחים מאוד. 

חן חן לכם על פועלכם לזיכוי הרבים בספרים הקדושים זרע שמשון ותולדות 
מאוד ומביאות ישועות גדולות.  פסיקו לרגע, פעולותיכם רצויותשמשון, אל ת

והנני מכיר טובה לצדיק זי"ע ולכם שיבלט"א ואני מרים תרומתי להיות שותף 
  ".בזכוי הרבים

  (מכתב שהתקבל במערכת)



  29 -     טוב להודות                          בס"ד.              

  ממעיין הישועות של הגה"ק בעל הזרע שמשון זי"ע
   

  

  ומביא גואל לבני בניהם
ר' יהודה את ספורו, "תשמע, ההחלטה שלך אם לספר את הסיפור או לא. כך פתח 

הקוראים החביבים מזומנים לקרוא ולחליט האם הסיפור מתאים למסגרת ואתם  -
  . כל מי שמכיר אותי מהתקופה האחרונה יודע על הישועה הגדולה.  - זו 

כבר כמה שנים שאני מבקש מחברים וידידים שיתפללו על בני שיחי' שיזכה 
ה להוושע בזש"ק, לפני תקופה בא אלי חבר נוסף, שגם הוא התפלל על בנו שיזכ

לזש"ק והציע לי שהוא יביא לי כל שבוע את הגליון החשוב והיקר 'נפלאות 
שמשון' כדי ללמוד בזה. וכך שבוע אחרי שבוע הוא הדפיס חמש עותקים מהגליון, 

  בשבילי ועוד שלש לבית הכנסת.  ואחדבשבילו  אחד

אחרי שנה זכיתי להשתתף בשמחת בני, ולאחר חודשיים נוספים אף הוא זכה 
  בשמחת בנו. להשתתף 

  גם לדור שלישי?" פועלתאז מה אתה אומר, יכול להיות שהישועה 

לשון המחבר זי"ע: 'ועיניכם תראינה בנים ובני בנים כשתילי (הערת המערכת, 
   .)זיתים סביב לשולחנכם'

  נסים נגלים -זכות מגלגלים 
ה "מה אומר ומה אדבר, היה זה מבצע קשה ולוגיסטי לכל ענין, אך סופו של דבר ז

ק, לא "היקר שיחי' המתין זה כמה שנים לזשנכדי  היה משתלם, מאוד משתלם.
ידעתי לשית עצות בנפשי, מה אוכל לעזור לו, כמובן שהתפללתי והעתרתי בעדו 

  וד פעולות. וסייעתי לו במה שיכולתי לסייע, אך הרגשתי שצריך לעשות ע

א על הספר הקדוש "זילברברג שליטפרטית שמעתי בשם הגאון הרב בהשגחה 
ניסיתי להמציא את הספר ובנוסף  ,המסוגל לזרע של קיימא, והתחלתי ללמוד בו

  . לנכדי

יגיע לידיו בצורה  היריעה כמה גלגולים עשיתי והתאמצתי כדי שהספרתכלה 
 מכובדת, שתגרום לו ללמוד בספק בחשק ובהתמדה, ולא יחושב שחלילה וחס סבו



                                     

  



                                     

  בסיועבס"ד יוצא לאור  כי תצאגליון פרשת כי 

  הרב בנימין חיים בן טובה רונית 
  וזוג' קרן אפרת בת מרים שיחיו 

  שיזכו לזרע של קיימא בנקל בקרוב 
ובני בנים  ויקויים בהם ברכת המחבר זי"ע בנים

  כשתילי זיתים סביב לשולחנם
*  

  התורם החשוב שליט"א
  לברכה והצלחה בכל הענינים

*  
  נדיבי הלב התורמים בקביעות הי"ו

  שיתקיים בהם במהרה 
  סביב לשולחנם בנים ובני בנים כשתילי זיתים

  ישראל בתוך כלל
   בעדם העתירעבורם ול חזור על הלימודלנא 

*  
  05276-97791לתרומות: 

*  
  זרע שמשון על תשובה מאהבה :יתכן וכבר ניתן להשיג
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