
לוט מרמז על היצר הרע
'ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ה' ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן' )יב ד(: מה שדקדק הכתוב לכתוב וילך אתו לוט, ולא כתיב וילך 
אברם עם לוט, יש לפרש עפ"י מה שידוע מזוה"ק )ח"א פ.( דלוט הוא רמז ליצר 
הרע, ונתכוון הכתוב לרמוז שאברהם בודאי לא הלך עם לוט, ורק לוט – יצר הרע, 
הוא זה שהולך עמו, וכדרך שאמרו חז"ל )ב"ר לד יא( צדיקים לבם ברשותם, רשעים 
הם ברשות לבם. והיינו שאברהם שהיה צדיק בודאי לא לקח עמו את היצר הרע 
שהרי לבו ברשותו ואין היצר הרע עמו, אלא היצר הרע הוא מנסה להימשך אחריו 

ולידבק בו והולך אחריו.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ו(

ע"י שהכנענים כבשו את הארץ היו יכולים ישראל לקבלו
'ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ ַוֵּיָרא ה' ֶאל 
)יב  ֵאָליו'  ַהִּנְרֶאה  ִמְזֵּבַח לה'  ַוִּיֶבן ָׁשם  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך  ַוֹּיאֶמר  ַאְבָרם 
ו – ז(: יש לפרש עומק מה שהוצרך הכתוב לומר והכנעני אז בארץ קודם שהזכיר 
הולך  שהיה  בארץ,  אז  והכנעני  רש"י  כתב  דהנה  לאברם,  הקב"ה  הבטחת  את 
וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את 
הארץ לבניו וכו' לפיכך ויאמר ה' אל אברם לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני 

להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם.
לתת  הקב"ה  יכול  היה  לא  לכאורה  הדין  מן  לפי"ז  והנה 
בני  לכל  שייכת  הארץ  שהרי  לאברהם,  במתנה  הארץ  את 
ליתן  אפשר  ואיך  אביהם,  נח  להם  שנתן  המתנה  מכח  שם 
והכנעני  הכתוב  אמר  כן  משום  לאברהם,  רק  הארץ  את 
שם,  של  מזרעו  הארץ  את  שכבשו  רש"י  וכמ"ש  בארץ,  אז 
הזאת, שהרי  זרעו של שם את חלקם בארץ  נמצא שאבדו 
היה  יכול  מעתה  מלחמה,  בכיבוש  מזה  זה  קונים  הנכרים 
הקב"ה להבטיח לאברהם את הארץ במתנה, דהיינו שישראל 
יכבשו גם כן את הארץ במלחמה, ולא יהיה לשאר זרעו של 
מנח  במתנה  שזכו  מה  מהם  שנוטלים  עליהם  טענה  שם 
שכבשו  בעת  מקודם  חלקם  את  אבדו  כבר  שהרי  אביהם, 
כלום. מהם  נטלו  שלא  ונמצא  הארץ,  את  מהם  הכנענים 

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ג(

 מיד כשאמר לו הקב"ה שיוסיף אות על שמו 
כבר היה יכול להוליד ואף קודם שהוסיף בפועל
'ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים 
ה(:  )טו  ַזְרֶעָך  ִיְהֶיה  ֹּכה  לֹו  ַוֹּיאֶמר  ֹאָתם  ִלְסֹּפר  ּתּוַכל  ִאם 
לו  אמר  המדרש,  מדברי  הביא  החוצה,  אותו  ויוצא  ברש"י, 
צא מאצטגנינות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד 
בן, אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן. ומקשים העולם 
והלא כבר נולד ישמעאל קודם שקרא לו השי"ת שם אברהם, 
ולכאורה מוכח שלא נגרמה סיבת הלידה של אברהם מחמת 

שינוי שמו.

ויש לתרץ עפ"י מה שכתב רש"י בפסוק )להלן יח( לזרעך נתתי 
את הארץ וגו', אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה. ולכך 

נכתב לזרעך נתתי, אף שעדיין לא קבלו את הארץ. ולפי"ז יש לומר דאף כאן מיד 
והרינו מוסיף לך אות על  כשאמר לו השי"ת אברם אינו מוליד, אברהם מוליד 
שמך, מפני שאמירתו של הקב"ה כאילו עשויה, הרי זה כאילו כבר עשוי, ונחשב 
הדבר כאילו כבר נוסף עליו שמו ותיכף ומיד כבר היה יכול להוליד ואף שבפועל 
עדיין לא הוסיפו לו את שמו. ]ועיי"ש שמבאר מפני מה לענין הוספת האות יו"ד 
שאצל שרה לא אמרו כן, ולא הולידה רק אחר שבפועל שינו את שמה והוסיפו 

לה אות יו"ד[
)'זרע שמשון' פרשתנו אות יח(  

ישמעאל היה פרא אדם מפני ששאב את הזוהמא של תרח 
שהיה אצל אברהם

'ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן' )טז יב(: מקשים 
מדוע המלאך נתן להגר בשורה רעה זו שבנה הנולד לה יהיה ליסטים.

שהיה  עקרה,  היתה  ששרה  הטעם  לפרש  הש"ך  שכתב  מה  פי  על  לתרץ  ויש 
זה במכוון כדי שבין כך ובין כך ישא אברהם את הגר ויֵצא מאברהם ישמעאל 

שישאוב את כל הזוהמא של תרח שהיתה באברהם.

והנה הגר כשראתה שנתעברה, התחילה לזלזל בשרה וכמו שאמרו חז"ל והובא 
כִגלּוָיּה, מראה עצמה כאילו היא  זו אין סתרה  ד(, שהגר אמרה שרי  )טז  ברש"י 
ועל כך אמר לה  וכו'.  זכתה להריון כל השנים הללו  ואינה צדקת, שלא  צדקת 
המלאך 'שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה', והיינו שאמר לה ששרי היא צדקת 
בנים,  לה  היה  ומה שלא  כפופה תחתיה,  להיות  ראויה  את  ואדרבה  בסתר,  אף 
טובים,  מעשים  ובעלת  צדקת  שהיא  משום  דוקא  השי"ת  מאת  סיבה  זה  היה 
דלכך סיבב השי"ת כן שתהיה עקרה ורק לאחר זמן יולד לה בן, כדי שהוא יהיה 
הבן  הרי  מיד  יולדת  היתה  ואם  כלל,  זוהמא  מבלי  הגון  בן 
אצל  שהיה  תרח  של  הזוהמא  את  שואב  היה  ממנו  הנולד 
אברהם, ומפני זכותה דוקא היתה עקרה, והראיה על כך הוא, 
ויד  ידו בכל  יהיה פרא אדם, ליסטים,  שהרי הבן הנולד לך 
כל בו, ועל כרחך שזה בא מחמת הזוהמא שעדיין היה אצל 
אברהם, נמצא שכל הטעם שאמר לה זאת השי"ת לא היה 
כדי לצערה, אלא כדי להשיב לה על דבריה שבזתה את שרה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות כד(

 בזכות שקיים אברהם את התורה 
יצא משליטת המזל

'ְוֹלא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון 
אותו  ויוצא  ה(,  טו  )לעיל  בפסוק  ברש"י  ה(:  )יז  ְנַתִּתיָך'  ּגֹוִים 
החוצה, הביא מדברי המדרש, אמר לו צא מאצטגנינות שלך, 
שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם אין לו בן 

אבל אברהם יש לו בן. 

יהיה  ה"א  אות  שבתוספת  הטעם  עומק  לבאר  נראה 
רטז:(  )ח"ג  בזוה"ק  שאמרו  מה  עפ"י  להוליד,  אברהם  יכול 
שכשישראל קבלו את התורה יצאו מתחת המזל, ומאז נקבע 
שאין מזל לישראל. ולפי"ז אף אברהם שקיים את כל התורה 
ראוי לו לצאת מהמזל, ולכך הוסיף לו השי"ת את האות ה"א, 
לומר שמפני שקיים חמשה חומשי תורה יצא מן המזל. וזה 
חוצה,  ה"א   - החוצה  החוצה,  אותו  ויוצא  בתיבות  נרמז  גם 
והיינו שע"י הה"א – חמשה חומשי תורה, זכה לצאת החוצה 

מן המזל.
)'זרע שמשון' פרשתנו אות יח(

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
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 הגלות שבירר אברהם לבניו 
היה גלות עם עשירות

ואברהם היה בן שבעים שנים כשכרת 
כמו שכתבו  הבתרים  בין  הברית  עמו 
תיכף  ואז  לא(,  ד"ה  ז:  )ברכות  התוספות 
שירדו  מצרים,  גלות  התחיל  ומיד 
על  הממונים  המלאכים  למצרים  שם 
כמ"ש  שיצאו,  עד  שם  והיו  ישראל 
למצרים  אברהם  וירידת  המקובלים, 
לך  לו  שאמר  הקב"ה,  בציווי  היתה 
וכבוש הדרך לבניך, כדאיתא בבראשית 
רבה )מ ח( על ולאברם היטיב בעבורה, 
ואמר הכתוב ואברם כבד מאד במקנה, 
כלומר אף על פי שכבר התחיל הגלות 
לבניו  לסימן  הרבה,  עושר  לו  היה 
שכשיצאו משם קודם הזמן אף על פי 
שעדיין עול עבדות עליהם יצאו ברכוש 
גדול, להורות שהגלות שבירר אברהם 
הוא כמו הגלות שסבלו האבות ויוסף, 
שהיו מלכים ושרים, ולא שיצטערו בו 

יותר מדאי. 
)פרשת לך לך אות יד(

הקב"ה הראה ליעקב בחלום 
עבודת הקרבנות ומתן תורה 

 להראותו שאם יקיים זה 
לא יתקיים הגלות וגיהנם

איתא במדרש רבה )ב"ר עה ח( על פסוק 
אותו,  ויברך  יעקב  אל  יצחק  ויקרא 
שברכו ברכת הגלות, וקשה וכי הגלות 
במדרש )שם  איתא  אבל  היא.  ברכה 
הראה  הבתרים  בין  שבמראה  כא(  מד 

ושעבוד  גהינם  לאברהם  הקב"ה  לו 
ואמר  וקרבנות,  תורה  ומתן  מלכיות 
לו כל זמן שבניך יהיו עסוקים בשתים 
יהיו ניצולין משתים, ואחר כך שאל לו 
במה אתה רוצה שירדו בניך, בגהינם או 
ומשום  המלכיות.  לו  ובירר  במלכיות, 
הכי יצדק שפיר לומר ברכת גלות, כדי 
שלא ירדו בניו לגהינם, ובודאי שיעקב 
ברכה  על  לבו  מהרהר  היה  הדרך  כל 
זו שברכו אביו והיה מצטער על הדבר 
הזה, לכן בשרו הקב"ה והראהו בחלום 
שתי דברים אשר אם יעסקו בהם יהיו 

ניצולין מן הגלות. 
)פרשת ויצא אות ד(

מאחר שנסתיימה גלות מצרים 
 הוצרכו ישראל לחזור למילה 

שיגין מהגהינום
לו  אמר  הבתרים  בין  דבמראה  ידוע 
רוצה  אתה  במה  לאברהם  הקב"ה 
שירדו בניך בגיהנם או במלכיות, ובירר 
כשיש  וא"כ  כד(,  מד  )ב"ר  המלכיות  לו 
גלות אין גיהנם, וכשראו ישראל שהיה 

אמרו  לבא,  מצרים  שעבוד  מתחיל 
אין לנו עוד צורך למילה, שהרי עיקר 
מגיהנם,  אותנו  להציל  היא  המילה 
ניצולין,  אנו  גלות  לנו  שיש  ועתה 
בצאתם  אבל  מילה,  ברית  הפרו  ולכן 
הוכרח  הגלות,  פסק  שכבר  ממצרים 
כדי שינצלו מגיהנם  משה למולן מיד 

אף לפי סברתם הראשונה. 
)פרשת שמות אות ב(

 ברית בין הבתרים 
עד זיבולא בתרייתא

שלא  ולנו  לאבותינו  שעמדה  והיא 
אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא 
שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו 
הזבח  הקשה  מידם.  מצילנו  והקב"ה 
שאבותינו  הוא  שהאמת  שאף  פסח 
של  הייעוד  בשביל  ניצולו  במצרים 
לעיל  דקאמר  הבתרים  בין  הבטחת 
וכו',  לישראל  הבטחתו  שומר  ברוך 
הבטחה  דאותה  הכא  קאמר  איך 
יתכן  דאיך  ולנו,  לאבותינו  עמדה 
אשר  הבתרים  בין  הבטחת  שבשביל 
אנחנו  מצרים  ביציאת  נתקיימה  כבר 
קשיא  לא  ולדידן  הזה.  היום  ניצולים 
כלל שהרי במעמד בין הבתרים הראה 
הארבעה  כל  לאברהם  הקב"ה  לו 
)ב"ר מד  מלכיות, כמו שאמרו במדרש 
זו  אימה  וכו',  חשיכה  אימה  והנה  יז( 
בודאי  וא"כ  וכו',  מדי  זו  חשיכה  בבל 
לאברהם  שהבטיח  הבטחה  שאותה 

להצילנו שייכא לכל הגאולות. 
)הגדה של פסח אות ה(

טעם לשני זמנים לסיום הגלות
לברר  הקב"ה  הוצרך  זה  מחמת 
שהבטחת  קיצין,  שתי  בנתינת  דבריו 
שכתבו  כמו  שבועה  כמו  היא  הקב"ה 
המפרשים, ועוד גם שם נאמר כרת את 
אברם ברית לאמר וכו', ואין ברית אלא 
בין  נקרא ברית  זה  ועל  לשון שבועה, 
לאברהם  אמר  הכי  ומשום  הבתרים. 
תחילה הקץ היותר ארוך דהיינו מספר 
השנים ועבדום וענו אותם ארבע מאות 
רביעי שהוא מספר  ודור  ואח"כ  שנה, 
כלומר  קצר,  היותר  והקץ  הדורות 
לפי הדין היה להם להשתעבד מספר 
להם  מוחל  אני  יזכו  אם  אבל  השנים, 
מקצת השעבוד, ואם היה אומר תחילה 
מספר  דהיינו  הנה,  ישובו  רביעי  ודור 
הקצר, כבר היו זוכים בו ישראל ושוב 
לא היה יכול להאריך הקץ אם לא יזכו, 
שהרי היה נקרא בזה חוזר מדיבורו ח"ו. 
)הגדה של פסח אות ז(

פניני שמשון ברית בין הבתרים

הוצאת הגליון והפצתו 

לזכות התורם הנכבד הי"ו 
החפץ בעילום שמו

 יעזור השי"ת שיתקיים בו ובמשפחתו 
כל ברכות רבנו:

 'בנים בני בנים כשתילי זיתים 
סביב לשולחנכם חכמים ונבונים

בני חיי ומזוני טבי 
בתים מלאים כל טוב גם עושר וכבוד'

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ 
הרה"ח 

ר' אריה יהודה פאשקעס
בן הרה"ח ר' אליעזר ז"ל

נלב"ע ו' חשון תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת בנו 
הרב נפתלי בנימין פאשקעס שליט"א

זכות רבנו והבטחותיו 
יעמדו לו ולמשפחתו הי"ו

להצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם
פרנסה ועושר זיווגים הגונים מתוך שמחה ונחת

וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה
ויתקיימו בהם כל ברכות רבנו

מספר הרב מנחם בנימין פאשקעס שליט"א:
לפני שבועיים פגשתי את אחד מידידי שהתאונן בפני על שמתקשה מאד בשידוכים 

לבנו שכבר התבגר מאד, וזה לו ארבע חדשים שלא הציעו לו אפילו הצעה אחת.

באותה עת היה בידי גליון זרע שמשון ומסרתי לו את הגליון ואמרתי לו שיקבל על 
עצמו ללמוד בספר זרע שמשון וספרתי לו על כמה סיפורי ישועה מופלאים שזכיתי 
בכל  מופלאים  ישועה  סיפורי  וכמה  כמה  בעיני  שראיתי  וגם  בהם,  חלק  לי  שיהיה 
הענינים, וגם בעניני שידוכים, וביניהם שהיו מבוגרים מאד שכולם התייאשו מהם, וזכו 

באופן פלא לשידוכים הגונים ביותר.

לאחר שתי שעות השאיר לי ידידי הנ"ל הודעה דחופה בטלפון, שהוא מבקש ממני 
בדחיפות לצלצל אליו. נבהלתי בעצמי מבקשתו הנ"ל ולא ידעתי מה אירע לו. מיד 
ומיד  תיכף  הגליון,  לי, שכשקיבל ממני את  סיפר  גדולה  ובהתרגשות  אליו,  צלצלתי 
למד את כל הדברי תורה שבגליון, והוסיף לקבל על עצמו בל"נ ללמוד בקביעות בספר 
זרע שמשון, ולאחר כמחצית השעה התקשר אליו שדכן להציע שידוך, אחר תקופה 
ארוכה של כארבע חדשים שלא הציעו לו אפילו הצעה אחת! הוא סיפר לי שעמד 
משתומם מהמראה הזה, והרגיש בעצמו שיש כאן אות מן השמים שראוי לו ללמוד 

בספר המסוגל הזה, ובודאי שבזכותו יזכה לראות ישועה וברכה.

יעזור השי"ת שאכן יזכה לראות ישועה בקרוב, להתבשר בשורות טובות, יחד עם כל 
לומדי הספר הקדוש הזה, שזכות המחבר מוהר"ר שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל זי"ע, 

יעמוד לכולנו להיוושע בכל מילי דמיטב ברכה והצלחה בכל הענינים.  

גבורת שמשון
סיפורי ישועה

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך! אנחנו זקוקים לסיוע!

 בתרומה קבועה או חד פעמית 
 הינכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם 

ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל 05271-66450  ארה"ב 347-496-5657
ניתן לתרום בכרטיס אשראי ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה 02-80-80-500 שלוחה 3 

~
ניתן לתרום 

במעות יזכור

~

ינוחו להם ברכות על ראשם
ברון שיר ושבח נשגר 

ברכת מזל טוב
לידידינו הנעלה 

שמתמסר בלי לאות ובלי גבול
למען הפצת תורה זרע שמשון

ה"ה הרה"ח 

ר' משה פאשקעס שליט"א

ולאביו איש החזון והמעש 
למען תורת זרע שמשון

הרה"ח 

ר' מנחם בנימין שליט"א

לרגל הולדת הבן – הנכד

זכות המחבר יעמוד להם 
שיתקיים בהם ברכת רבנו

'ועיניכם תראינה בנים בני בנים חכמים ונבונים' 
 ויראו תמיד רוב שמחה 
ונחת דקדושה מכל יוצ"ח

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא


