
אופן המתקת הדינים שנעשים על ידי השופר
ִזְכרֹון  ַׁשָּבתֹון  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  'ַּדֵּבר 
ְּתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש )כג כד(: במדרש )ויק"ר כט ג( עלה אלוקים בתרועה ה' בקול שופר, 
בשעה שהקב"ה עולה בדין הוא עולה שנאמר עלה אלוקים בתרועה, ובשעה שישראל נוטלין 
שופרותיהן ותוקעים לפני הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים דכתיב ה' בקול שופר.

מקשים העולם כיון דבתקיעת שופר הדין נהפך לרחמים, א"כ איך נאמר עלה אלוקים בתרועה 
דמשמע שאף בזמן  התרועה עדיין יש שם אלוקים והיינו מדת הדין.

ונראה דיובן עפ"י מש"כ הרב גלאנטי )ספר קול בוכים איכה ב כא( עה"פ )איכה שם( 'הרגת 
הגבורות  והיינו  העולם,  את  הדנות  גבורות  מיני  שלושה  יש  דלמעלה  וז"ל:  וגו'  אפך  ביום 
חיצוניות שפועלות באכזריות חימה בלי רחמים כלל, ולמעלה מהן יש גבורות קדושות דהיינו 
ע"ב סנהדרין שבהיכל הזכות, והיותר טוב הוא כשנגמר הדין על ידי הגבורות שבאצילות שהן 
לומר  רצה  תדינני,  ובגבורתך  ע"ה  דוד המלך  היה מתפלל  זה  ועל  וחסדים,  ברחמים  כלולות 

בגבורה שלך דייקא והיינו של אצילות, וכן הוא אומר מלפניך משפטי יצא עכ"ל.

ונודע שמי שמכוון כראוי בעת עשיית המצווה, אותה המחשבה עולה למעלה למעלה, מה שאין 
כן מי שעושה את המצווה בלי הכוונה הראויה, אף על פי שאף מעשה המצווה לבדו נחשב 

לזכות, מכל מקום אינה עולה כל כך למעלה.

ומעתה י"ל דכשישראל עושים התרועה ביום ראש השנה ואינם מתכוונים אלא לקיום המצוה 
בלבד, אז זוכים שדינם מסתלק מהגבורות החיצוניות הקשות ויהיו נידונים מהגבורות שבהיכל 
הדין  אכן  שאמנם  בתרועה,  אלוקים  עלה  הכתוב  כוונת  וזה  כך,  כל  קשות  שאינם  הזכות 
והיינו שאף שם דנים במידת הגבורה, אמנם  עולה למעלה, אבל מכל מקום בדין הוא עולה, 
וכל  מהשופר  היוצאים  הקדושים  להשמות  שמתכוונים  והיינו  שופרותיהן,  נוטלין  כשישראל 
ומצור  יז(  פא  )תהלים  כדכתיב  לגמרי,  הדין  דהיינו להמתיק  בתיבת שופר,  הסודות התלויים 
דבש אשביעך, שדבש גימט' ש"ו משופר, אז הופך להם הדין לרחמים לפי שדן אותם בגבורות 
היותר עליונות, והיינו מלפניך משפטי יצא כנ"ל שהם רחמים וחסדים גדולים. ]נמצא דיש ב' 
בחינות של המתקת הדינים שנעשים ע"י השופר, כשתוקעין בלא כוונה כראוי, אזי אף שעולה 
כשתוקעין  אך  גבורות,  שם  ושייך  עולה  הוא  בדין  עדיין  מ"מ  המתקה,  ונעשה  למעלה  הדין 

ומכוונים כראוי אזי זוכים ומסתלקים כל הגבורות ויש רחמים וחסדים גדולים בלי דינים כלל[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות טו(

רמזי מוסר שיש ללמוד מהד' מינים שבלולב
ָנַחל  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים  ַּכֹּפת  ָהָדר  ֵעץ  ְּפִרי  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם  'ּוְלַקְחֶּתם 
ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים' )כג מ(: יש לדרוש את ענין הארבע מינים בדרך 
רמז ללמוד מהם מוסר בעבודת האדם. פרי עץ הדר – אתרוג, ירמוז לאדם שביום זה שהוא 
ראשון לחשבון עוונות יקבל על עצמו להיות שלם וצדיק במעשיו כל השנה הבאה ולא יטה 
אפילו רגע אחד לדרך רעה. ויהיה דומה לאתרוג שדר באילנו משנה  לשנה. ולא יהיה בו שום 

נקב וחזזית ויהיה כל עסקו ומחשבותיו לעשות פרי עץ הדר היינו מעשים טובים.

וכמו שהאתרוג אם ניקב כל שהוא פסול, אך אם עלתה חזזית על מיעוטו כשר, כך האדם אם 
ניקב כל שהוא שיש לו איזה מחשבה רעה של ע"ז או עבירה חמורה שעושה פגם ונקב הרי 
הוא פסול וצריך תשובה גדולה אבל אם עלתה בו חזזית, שעשה עבירה קלה וזה מיעוט כנגד 

זכויותיו עדיין הוא כשר.

– לולב, רומז לבעלי תשובה שיעשו תשובה בעודם בכוחם, כי הלולב דומה  כפות תמרים 
לשדרה, והשדרה רומזת לכוחו של אדם ואמרו חז"ל )ע"ז יט.( אשרי מי שעושה תשובה בעודו 
גבוה מאד לרמוז  והלולב הוא  ובכוחותיו.  היינו שיעשה תשובה כשעדיין הוא בנערותו  איש. 
שגדולה תשובה שעולה ומגעת עד כסא הכבוד )יומא פו.(. ובלולב חצי מעליו בצד אחד של 
השדרה וחצי מהצד השני ולבסוף בהמשך הגידול נעשים כולם אחד, נרמז בכך שמצד אחד יש 
עבירות ומצד שני מצוות, וצריך לעשות תשובה גמורה עד שהעבירות יתהפכו לזכויות והכל 
יהיה אחד. ולכך מברכים בנטילתם על נטילת לולב אף שהאתרוג חשוב מכולם שיש לו טעם 
וריח, משום שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד )ברכות לד:(. 
]עיי"ש עוד מה שרמז בהדס וערבה ומה שהוסיף עוד הרחבת דברים ורמזים נפלאים בהדרכה 

ומוסר להאדם בכל הד' מינים[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות י(

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 168זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת אמור-ל"ג בעומר תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת והפצת הגליון לכבוד ל"ג בעומר לזכות

שמואל בן יהודית
ולזכות הוריו היקרים

הרה"ח ר' מאיר אליהו בן שרה רחל

ומרת יהודית בת אסתר

ולזכות אחיו ואחיותיו

יוסף חיים - שרה רחל – אסתר - חיה מרים - יעקב ישראל - 
אברהם ישעיהו - משה אהרן -רבקה לאה - רות חוה - יצחק

זכות התנא האלוקי רשב"י וזכות המחבר יעמוד להם 

להצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם

פרנסה בניקל ובריוח וזיווגים הגונים

מתוך שמחה ונחת והצלחה בכל הענינים

מספר ר' צבי אלימלך סיתהון: כי אחד מידידיו שלומד בישיבת תורה ויראה דרבינו יואל 
מסאטמר סיפר לו כי התחיל לקבוע לימוד בספר הקדוש זרע שמשון בכל יום, ואף שאינו 

איש סגולות, הרגיש בעצמו שבזה יש ברכה והבטחה של צדיק קדמון לפני כשלוש מאות 

שנה, ומי הוא זה שאינו חפץ בכך?!.

]=שיעור  ד'  זה, המליץ מאד לאחיו הגדול שלומד בשיעור  ומאחר שמאד התחמם לדבר 

לזכות  הזה  המסוגל  בספר  שילמד  נשתדכו[  לא  המבוגרים שעדיין  הבחורים  לכל  מיוחד 

שיזכה למצוא את זיווגו במהרה, ואף שאחיו כבר עשה כמה וכמה סגולות, אמר לו שאם 

יקבע לימוד בספר זרע שמשון בטוח הוא שבקרוב יבוא לו ישועה. ובתחילה אחיו הגדול 

פקפק בכך מאחר ולא שמע מדבר זה, אולם לבסוף הסכים ועשה לעצמו שיעור קבוע בספר 

כאשר בלבו היה מלא אמונה בכוחם הגדול של דיבורי הצדיקים שבודאי לא ישובו ריקם.

ואכן להפתעת כולם באותו חודש זכה אחיו הגדול לבוא בקשרי אירוסין לשמחתו ולשמחת 

מאד  ארוכה  תקופה  שבמשך  מכך  משתוממים  עמדו  הקרובים  ידידיו  וכל  המשפחה,  כל 

נתקשה במציאת השידוך, ועתה סמוך ונראה לזמן קביעת השיעור באמונה ובתמים, זכה 

שנזדמן לו שידוך הגון כהרף עין.

גבורת שמשון סיפורי ישועה



הקב"ה  שנטל  יו"ד  יוחאי  בן  שמעון  ר'  אמר 
משרי היה טס ופורח סביב כסאו של הקב"ה 
של  משמה  הוצאתני  רבש"ע  לפניו,  ואומר 
עד  אותיות,  של  קטנה  שאני  בשביל  צדקת 
דכתיב  יהושע  של  בשמו  הקב"ה  שנתנה 
לך  )ילקוט  יהושע.  נון  בן  להושע  ויקרא משה 
לך רמז פב(. ידוע )מנחות כט:( שהעולם הזה נברא 

רוצה  היתה  לא  והיו"ד  ביו"ד,  הבא  והעולם  בה"א 

לזוז משם שרי ואדרבא היתה רוצה שהקב"ה ישיב 

לשרה שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם המעשים 

כמו  אחרים  ע"י  להתקיים  אפשר  והעוה"ז  טובים 

הקב"ה  היה  ואם  סג:(,  )יבמות  עזאי  בן  שאמר 

היתה  שלא  נמי  הכי  אין  שרי,  בשם  היו"ד  מניח 

כמו  לה  יהיו  הטובים  מעשיה  אמנם  בנים,  מולדת 

כבן  לעשות  הצדיקים  כל  לומדים  היו  וממנה  בנים, 

דריחיים  מטעם  יותר  בתורה  מתעסקים  ויהיו  עזאי 

בצוארו ויעסוק בתורה  )קידושין כט:( והקב"ה נתן 

בנים  שתוליד  כדי  העוה"ז  דוגמת  שהיא  הה"א  לה 

לקיום העולם, וכדי שילמדו שאר הצדיקים להתעסק 

בפריה ורביה לקיום העולם שהיא מצוה רבה כנודע. 

)זרע שמשון פרשת לך לך אות י( 

טובה  מרגלית  אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי 

היתה תלויה בצוארו של אברהם שכל חולה 

שרואה אותה מיד מתרפא )ב"ב טז:(. והקשה 
בעל עמודיה שבעה דאם כן למה לא הסתכל אברהם 

במרגלית טובה שהיתה על צוארו ומדוע סבל צער 

מלאך  לשלוח  הקב"ה  שהוצרך  עד  בחינם  וכאב 

שירפא אותו. ועוד קשה מדוע לא מצינו שהמלאכים 

שבאו לבית אברהם ריפאו גם את ילידי ביתו שנימולו 

איתו. ולדידן לא קשיא מידי, שאין הכי נמי שילידי 

ביתו נתרפאו מיד או ביום ראשון או ביום שני, לפי 

שנסתכלו במרגלית שבצוארו, אבל אברהם לא רצה 

צערא  דלפום  שכר,  יותר  לקבל  כדי  בה  להסתכל 

שמצוה  לפי  ועוד  כג(.  משנה  ה  פרק  )אבות  אגרא 

זו היא אחת מעשרה נסיונות שלו אם היה מתרפא 

מיד לא היה זה נחשב לנסיון, שהיו אומרים העולם 

שהטעם שנתרצה אברהם לציווי המקום של המילה, 

לפי שהיה יודע שיש בידו לרפאות עצמו מיד, ומשום 

לעמוד  רצה  אלא  באבן  להסתכל  רצה  לא  הכי 

העולם  לכל  להראות  כדי  שלו  המכה  בחולי  כך 

בה,  ושמח  באהבה  המילה  של  הצער  סובל  שהוא 

לרפאותו. הקב"ה  בא  מדה  כנגד  מדה  הכי   ומשום 

)זרע שמשון פרשת וירא אות א(

אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל הקובע 
מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו, שנאמר 
)שמואל ב ז י( ושמתי מקום לעמי ישראל ושכן 
כן  ז:(. שידוע שהמזיקים כשמם  תחתיו. )ברכות 
הם שכוונתם תמיד להזיק לאדם, ולכן כשאדם קובע 

מקום ומזמין הקדושה אין להם למקטרגים עוד מקום 

הטעם  לבאר  האמת  חכמי  שכתבו  ]וכמו  מלמעלה 

שצריכים הדיינים לקבוע מקום לחליצה, כי להרחיק 

את המזיקים  צריך הזמנה וקביעות מקום[, וזהו מה 

שאמר אויביו נופלים תחתיו, שהיא מדה כנגד מדה 

שהוא  השכינה  להשרות  מקום  קובע  הוא  ממש, 

הנה  פסוק  על  רז"ל  שאמרו  כמו  עולם  של  מקומו 

ו(, אף אויביו שהם המזיקים  מקום אתי )שמו"ר מו 

אינו מן הראוי שיהיה להם מקום להיות נצבים נגדו, 

כי הוא בעל המקום ולא הם, ונופלים תחתיו לעומקא 

דתהומא רבה, והרי זה נגד הטעם הנ"ל כדי להרחיק 

החיצונים. 

)זרע שמשון פרשת האזינו אות ו(

כתר  תורה,  כתר  הם  כתרים  שלשה  אומר  שמעון  רבי 
כהנה, כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. 

)אבות, פ"ד משנה י"ז(

יש לדקדק מפני מה היה צריך רשב"י להודיע לנו המספר ולומר שלושה 

כתרים הם. וכן מדוע הדגיש לומר שלושה כתרים הם.

ויש לפרש דהנה היה אפשר לחשוב שכתר תורה אינו כתר חשוב כמו כתר 

כהונה ומלכות, היות וכתרים אלו מי שזכה להם, אין הם זזים ממנו אפילו 

וישן או עומד במקומות מטונפים, לעולם  ושותה  ואף כשאוכל  רגע אחד, 

הוא כהן, ולעולם הוא מלך. ברם כתר תורה כשהוא עומד בבית המרחץ או 

מתעסק בענייני העולם או ישן שאז אינו יכול להתעסק בתורה, ואף לחשוב 

ואין  הזמן,  באותו  וממחשבתו  ממנו  זזה  התורה  א"כ  יכול,  אינו  מהתורה 

זה ראוי להיחשב כתר כשאר הכתרים, וקשה מדוע הזכיר את כתר תורה 

ראשון וראש לשאר הכתרים.

)ברכות  דסובר  שיטתו  לפי  הולך  שרשב"י  נמצא  כראוי  כשנתבונן  אכן 

לה:( שאדם צריך לקיים את הפסוק 'לא ימוש ספר התורה מפיך' כפשוטו, 

]ודלא כר"י שסובר הנהג בהם מנהג דרך ארץ עיי"ש[ וממילא כשם שכתר 

כהונה ומלכות מי שזכה בהם, הם דבוקים עמו תמיד בכל שעה ובכל רגע, 

'לא ימוש התורה מפיך'  כך הכתר תורה מי שרוצה לזכות בו צריך לקיים 

דמשמע בכל עת ובכל רגע. 

ובזה מובן מדוע הדגיש התנא לומר את מספרם, וגם דקדק לומר שלושה 

שוה  תורה  וכתר  שוים,  הכתרים  שלושת  שכל  להדגיש  בכדי  הם,  כתרים 

שעה,  ובכל  רגע  בכל  באדם  דבוקים  ושלושתן  ומלכות,  כהונה  לכתר 

ואדרבה הזכיר בראשונה את כתר תורה, כי לזה זוכה האדם מחמת טרחו 

ועמלו, וכתר כהונה ומלכות זוכה בהם האדם בלא טורח.

האדם  עם  דבוקה  אינה  התורה  באמת  לכאורה  שהרי  קשה  שעדיין  אלא 

תמיד כמו כתר כהונה ומלכות שהם דבוקים לעולם עם האדם שזכה להם.

זו  גינות  'שתי  קיח:(  )ב"מ  רשב"י  שיטת  עפ"י  ומבואר  מתורץ  שזה  ונראה 

את  לפשוט  יכול  שהעליון  כל  שמעון  רבי  אמר  וכו'  בנתיים  והירק  זו  על 

ידו ליטול, הרי הוא שלו, והשאר של תחתון'. וברש"י שם כתב: והשאר של 

יכול  אינו  שהוא  היות  והיינו  לגביה.  מפקר  אפקורי  גופיה  דעליון  תחתון, 

לנוטלו.

ועולם  העליון  עולם  הזה,  בעולם  עבודתנו  בענין  גם  שכך  לפרש  ויש 

צריך  והוא  ביניהם  נמצא  והאדם  זו,  על  זו  גינות  שתי  כמו  הם  התחתון 

להטות את עצמו או ללמעלה או ללמטה, העליון רוצה שלא ימוש התורה 

ולסברת  הזה,  העולם  של  בתענוגים  האדם  שילך  רוצה  והתחתון  מפיו, 

כן  אם  לרצונו,  האדם  את  להמשיך  העליון  העולם  שיכול  זמן  כל  רשב"י 

הרי זה נחשב שהוא שלו, ועל כך נאמר לא ימוש ספר התורה מפיו,  אבל 

בשעה שהאדם ישן ואוכל ושותה שאי אפשר לחיות מבלי דברים אלו, ואין 

העליון יכול לפשוט את ידו שם ]כלומר שאינו יכול לבטל את האדם מכך[, 

אמרינן שעליון גופיה אפקורי מפקיר ליה, היינו שאינו תובע זאת מהאדם 

וכפי שאמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם, ומצידו אף שעוסק האדם 

בדברי העוה"ז שנצרכים לו, נחשב עדיין כמי שמקיים לא ימוש.

עוסק  שאם  האדם  שידע  הוא  רשב"י  בדברי  החידוש  שעיקר  נמצא 

בתורה בזמן שיכול, אזי נחשב כמי שדבוק בתורה כל היום, ואף בזמן 

תורה,  מכתר  אותו  מבטל  זה  אין  אחרים  בענינים  לעסוק  שמוכרח 

ולכך הזכיר את כתר תורה לפני כתר כהונה ומלכות כי כמו שהם לא 

נפרדים מהאדם בשום רגע כך גם כתר תורה אינו נפרד מן האדם אף 

בשעה שאינו יכול לעסוק בתורה.
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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 שמשון פניני שמשון בתורתו של רשב”י  - תורתו מגן לנו -
 פלפול בתורת רשב”י לכבוד ל”ג בעומר

בתרומה קבועה 
או חד פעמית

הנך שותף לכל הפצת תורת 
המחבר בכל העולם 

קחו חלק קבוע בהדפסת 
והפצת הגליונות

ותראו ישועות ונפלאות
ארץ ישראל:  02-80-80-500    |    

   05271-66450
ארה"ב:  347-496-5657

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-
ע"י מערכת ממוחשבת 24 

שעות ביממה:

 02-80-80-500
שלוחה 3

הוצאת והפצת הגליון לכבוד ל"ג בעומר לזכות

ישראל יצחק בן מרים שיינדל
וכל משפחתו הי"ו

זכות התנא האלוקי רשב"י וזכות המחבר יעמוד להם

להצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם בלי גבול ומדה

לזכות התורמים הנכבדים שחפצים בעילום שמם

להצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם בלי גבול ומדה

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו שיזכה לזיווג הגון 

בקרוב 


