
ביאת  את  ומקרב  בנים  הוא  הקן  שילוח  מצות  ששכר  טעם 
המשיח

ָכל ֵעץ אוֹ ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אוֹ ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת  ֶרְך בְּ דֶּ ֵרא ַקן ִצּפוֹר ְלָפֶניָך בַּ י ִיקָּ 'כִּ

ִנים' )כב ו(: במדרש )ד"ר ו א( יש  ח ָהֵאם ַעל ַהבָּ יִצים לֹא ִתקַּ ַעל ָהֶאְפרִֹחים אוֹ ַעל ַהבֵּ

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.

לבוא מלך  קיימת מצות שילוח את ממהר  'אם  עפ"י מה שאמרו שם במדרש  לבאר  יש 

)יבמות  והנה אמרו בגמרא  וגו'.  המשיח שכתוב בו שילוח, שנאמר הנה אנכי שולח לכם 

סב.( אמרינן אין בן דוד בא עד שִיכלו 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 ִיכלו הנשמות שבגוף, ומשיח יוכל לבוא.

ועתה יש לבאר 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(

הקב"ה מחשיב לבלעם כמו שקילל את ישראל
י  ָלָלה ִלְבָרָכה כִּ ָך ֶאת ַהקְּ ְלָעם ַויֲַּהפְֹך ה' ֱאלֶֹקיָך לְּ מַֹע ֶאל בִּ 'ְולֹא ָאָבה ה' ֱאלֶֹקיָך ִלשְׁ

ֲאֵהְבָך ה' ֱאלֶֹקיָך' )דברים כג ו(: יש לדקדק מה כוונת הכתוב בתיבת 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 שהנה היה 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', 

נחשב הדבר כברכה, אולם כלפי בלעם  ישראל  בני  לומר שרק כלפי  לכך הדגיש הכתוב 

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(

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 183זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת כי תצא תשע"ז

אם היו מקדמים לישראל בלחם ומים אמרות שמשון
היו נתקנים במקצת מחטאם

עמון  שנתעבו  הטעם  עיקר  האמת  לפי  הוא,  כך  הפסוק  'ופירוש 
ומואב הוא על החטא שהחטיאום, אבל לא על מעשה החטא ממש, 
אלא על העצה וההכרח שאנסו האבות את בנותיהם, וזהו על דבר, 
ואפילו הכי אם היה להם הזכות להיות מקדימים בלחם ומים היו 
גדולה  אמרינן  )קיג:(  דסנהדרין  י"א  דבפרק  קצת, משום  נתקנים 
לגימא שמקרבת הרחוקים ומעלמת עין מן הרשעים, אבל עכשיו 

שלא קדמו, נתעבו'. )אות ז(

גבורת שמשון סיפורי ישועה
מספר ר' ב.י. הי"ו מחיפה: אני יהודי שעובד לפרנסתי, במשך השבוע 
אני זוכה ללמוד בקושי בשיעור דף היומי, אולם מאז שראיתי את הגליון 
מתוך  ונעימה  ברורה  בשפה  ערוכים  נפלאים  פנינים  עם  שמשון  זרע 
הספר זרע שמשון, ונמשכתי מאד אחרי ההבטחה המיוחדת של המחבר, 
התחלתי ללמוד את הגליון, וכך במשך תקופה ארוכה היה לי קביעות 
במסגרת  שבת  ליל  בסעודת  בגליון  שמובאים  הפנינים  את  ללמוד 

המשפחה, היה זה חוק קבוע בל יעבור. 
לאחר תקופת לימוד של כשנה, וכשבאותו זמן הגליונות הנ"ל לא היו כל 
כך נגישים לי, נחלשתי מקביעות זו עד שלאחר זמן קצר פשוט שכחתי 

מהלימוד המיוחד הזה. 
עובד  אני  לפרנסתי  שהתרחש,  פלא  לדבר  לב  ושמתי  תקופה,  עברה 
לפי סכום  עולה  גובה המשכורת שלי  ביטוחים,  ביטוח במשרד  כסוכן 
הביטוחים שאני מצליח לסגור, ב"ה במשך כל שנות עבודתי הייתי סוגר 
חודש במשכורת סבירה ויפה לענף סוכני הביטוח, עד כדי כך שלפעמים 
חשבתי שכבר אי אפשר לטפס יותר גבוה. והנה התבוננתי וראיתי, כי 
במשך השנה הזו שלמדתי בקביעות את דברי תורתו של המחבר, בכל 
חודש וחודש סגרתי ביטוחים במספרים מפתיעים, כל חודש הפתעתי 
מחדש את הבוס שלי, שמצידו העלה לי בשמחה את המשכורת, מהרגע 
שהייתי נכנס למשרד לא היה לי דקה לנשום, פגישות, טלפונים, סגירת 
בלתי  הצלחה  של  במרוץ  הייתי  שנה  במשך  כך  חלילה,  וחוזר  חוזים, 
למסלול  חזר  הכל  ללמוד,  שהפסקתי  תקופה  מאותו  אולם  מוסברת, 
שזכות  בעליל  הרגשתי  רגילות,  והצלחות  סבירה  משכורת  הרגיל, 
דופן  יוצא  באופן  שהתברכתי  לי  עמד  שמשון  הזרע  בתורת  הלימוד 
בפרנסתי. כמובן שמיד קבלתי על עצמי לחזור לקביעות המתוקה של 

לימוד הפנינים בסעודת שבת.

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

משה שמואל בן פעריל שיזכה לזיווג הגון בקרוב ממש ובניקל
ולזכות אברהם יצחק צבי בן מרים שפרה שיזכה לפרנסה טובה בריווח ובניקל 

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה גדולה בכל הענינים



הזמן  עם  נתגדל  היצר  של  כוחו 

וכפי תוקף כוחו צריך סיוע אלוקי

גדול  כח  לו  היה  לא  שהיצה"ר  מתחילה 

תחתון  התעוררות  במעט  די  היה  כך,  כל 

של הגוף ומיד היה הקב"ה מסייעו להצלו 

לו  יש  שיצה"ר  אח"כ  אבל  שחת,  מרדת 

נאמר הגיע לפרשת  זה  זמן  גדול, על  כח 

דרכים ניצול מכלם, שצריך שיגיע מעצמו 

לתכלית יראת החטא. 

)פרשת תרומה אות יג( 

יצר הרע על שום מה

וכל זה היה בשביל שגלוי לפניו שעתידין 

לחטוא, ואם לא היה להם יצה"ר לא היה 

הקב"ה  סיבב  זה  ובשביל  תקומה,  להם 

נקראו  ובזה  יצה"ר  להם  שיהיה  הדבר 

כליה.  חייבים  ואינם  הרע  מיצרם  אנוסים 

וזהו שסיים המדרש שאלולי ההיא אבדתי 

עולמי, כלומר שאלולי לא נתתי אותה לך 

לאבד  צריך  הייתי  חוטאים,  היו  וישראל 

עולמי, כי לא היתה להם תקומה ח"ו. 

)פרשת תצוה אות ג(

מה  האדם  ידע  היצר  גודל  לפי 

שנצרך לתקן בעולם 

דבר  איזה  לתקן  נברא  האדם  כי  שנודע 

שלא  עוד  וכל  מצוה,  איזו  או  בעולם 

וטוב  היה  כלא  הוא  הרי  תיקונו  השלים 

ממנו הנפל, וכתב הרב הקדוש )עיין ע"ח 

פמ"ט פ"ה( שהיצר הרע המסית את האדם 

דבר  באותו  לקלקל  יותר  לחטוא, משיאו 

המדרש  ואמר  מצות.  משאר  לתקן  שבא 

לא די שתעשה תשובה מעונותיך, כי אף 

על פי שתצא זכאי בדינך עדיין לא הועלת 

הנכון  הדרך  ולכן  העולם,  בתיקון  כלום 

כי  המצות,  לקיים  תשוב  שפגמת  שבמה 

בודאי תעשה החובה המוטלת עליך ובמה 

היה  הדבר  שאותו  האות  הוא  שקלקלת 

צריך תיקון.

 )פרשת אחרי אות א( 

לעבוד את השי"ת עם היצר הרע 

במידות  ה'  את  לעבוד  נועד  הרע  היצר 

הרעות לשם שמים, ובדרך זה יובן הקשר 

של הפסוק חקרני א-ל ודע לבבי )תהלים 

קלט כג) עם הפסוק הקודם )שם כא( הלא 

יונה  הרבינו  שכתב  אשנא,  ה'  משנאיך 

בברכות )נד.( על מתניתין בכל לבבך בשני 

יצריך ביצר הטוב וביצר הרע, דלשנוא את 

הרע,  ביצר  הבורא  לעבוד  היינו  הרשעים 

מיצר  נפעלת  והתחרות  שהשנאה  משום 

ואף  הטוב,  ביצר  תלויה  והאהבה  הרע, 

כאן אמר כשאני שונא את הרשעים ואת 

אם  הרע,  ביצר  אף  עובדך  אני  העבירות 

כן אז דע לבבי בשני ביתי"ן, דרומז ליצר 

הטוב וליצר הרע. 

)פרשת בחוקותי אות ג(

ולשניהם  הנחש  הוא  הרע  היצר 

ההרחקה ע"י אש 

זמן  כל  ל:(  )קידושין  ז"ל  שאמרו  וזהו 

יצרם,  ביד  אין מסורים  שעוסקים בתורה 

ובראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין 

הרע  והיצר  אש  היא  שהתורה  מפני  וכו', 

האש  מן  בורח  והנחש  עצמו,  הנחש  הוא 

ולכן יצר הרע בורח מן התורה ]שנקראת 

כדי  האש  מתוך  תורה  ניתנה  ולכן  אש[, 

לתקוע בלבנו יראה שלימה. 

)פרשת ואתחנן אות ד( 

צריך לשמור בשמירה מעולה לבל 

ימצא היצה"ר מקום להיכנס

ז"ל  שהיצר הרע נקרא זבוב, כמו שאמרו 

)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 

הבשר,  כל  ומתליע  ומרחיבו  בתוכו  נכנס 

לפי שיש לו פה חלוש ואין לו כח לנקוב 

באדם  נכנס  אינו  הרע  יצר  כך  מתחילה, 

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 

יכול לשמור  והיה  ורשות להסיתו,  לו כח 

שמר  לא  ואם  רוצה,  היה  אם  עצמו  את 

אם  ואף  בפשיעה,  תחילתו  נקרא  עצמו 

אחר כך יהיה אנוס מחמת היצר הרע, מכל 

וסופו  בפשיעה  תחילתו  הוא  הדין  מקום 

באונס חייב. 

)פרשת ואתחנן אות ז(.

גמ"ח השאלה לספרי רבינו 
זרע שמשון על שיר השירים, ואשת חיל ברח' פתח תקוה, ירושלים 

בתיאום בין השעות 21:00 – 20:00

053-4114160

'קול זרע שמשון'
שיעורים ופנינים מתוך הספר המסוגל 'זרע שמשון'
ועוד מגוון מדורים ייחודיים ומרתקים בארבע שפות

02-80-80-600
שמעו ותחי נפשכם

 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

אבות שמשוןפניני שמשון לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע
למדת  אם  אומר,  היה  הוא  ומשמאי,  מהלל  קבל  זכאי  בן  יוחנן  רבי 

תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. )אבות פ"ב מ"ח(
כאן הבן שואל, כמה היא התורה שנקראת הרבה, שהרי התורה אין לה סוף, 

כדכתיב )איוב יא ט( ארוכה מארץ מדה וכו', ואיך סלקא דעתיה להחזיק טובה 

לעצמו. ומהו התירוץ כי לכך נוצרת.

ויש לפרשה בדרך טמיר ונעלם, בדקדוק הלשון של אל תחזיק טובה לעצמך, 

רמז  בפשט  בתורה  דרש  שלא  שמי  פ"ד(,  )כת"י  הגלגולים  בספר  דאיתא 

לו  שניתן  החלק  שהוא  שרשו,  בבחינת  להשיג  שיוכל  החלק  כפי  סוד,  דרש 

מסיני, הוא מוכרח להתגלגל עד שישלים אותו החלק. וזהו הטעם שיש כמה 

צדיקים גרועים במעלה מן הצדיקים אחרים, ונחו ושקטו לעולם הבא ושמחים 

השלום,  עליו  רבינו  משה  כמו  מאד  גדולים  צדיקים  להיפך  ויש  במיתתם, 

קשה  והיה  בתיקונים,  כדאיתא  דרא,  רבוא  ששים  עד  איתפשטת  דנשמתיה 

בעיניו למות. והטעם כי היה צריך להשלים חלק שלו שהוא גדול מאד, ואין 

גלגוליו נגמרים כל כך במהרה. וכן ר' בון אמרו עליו )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ח( 

יגע ר' בון בעשרים ושמונה שנה וכו'. והכי נמי בדניאל ואתה לך לקץ ותנוח, 

שרצונו לומר שאין לו להתגלגל עוד וכו', ועיין שם.

והשתא קאמר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, לעצמך ממש, 

לומר שתנוח לעולם הבא, לפי שכבר השלמת חלקך ואינך צריך עוד להתגלגל. 

כי אדרבא, מי שנשמתו יותר גדולה, אי אפשר להשלים כל חלקו. ומה שלמדת 

הרבה, היינו משום שנשמתך יותר גדולה, ששלימות הגוף בא משלימות הנפש 

כנודע. והנשמה ניתנה באדם משעת פקידה, כדאמרינן בפי"א דסנהדרין )צא:(, 

ואחר כך נוצר הגוף לפי ההכנות והשלימות הצריך לערך של אותה הנשמה, 

וזהו כי לכך נוצרת.

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך!    אנחנו זקוקים לסיוע!
בתרומה קבועה או חד פעמית   
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