
סוכה
צריך לכוון לסוד הסוכה

במדרש )ילקוט אמור רמז תרנג( אמר ר' לוי כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, 
אמר הקב"ה הוא קיים מצות סוכה אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא.

יש לדקדק מדוע לא אמר כל היושב בסוכה וכו', ודקדק לומר כל המקיים מצות 
הלא  הזה,  בעולם  וכו'  שמקיים  מי  כל  לומר  שדקדק  כוונתו  מה  ועוד  סוכה. 
פשיטא דמצות סוכה מקיימים רק בעולם הזה, שהרי כל קיום המצוות שייכים 

רק בעולם הזה.

ויש לפרש דהנה סוד מצות סוכה הוא להכניע ולהחליש את כח הסטרא אחרא, 
)וכמו שהאריך רבינו בזה בפרשת וירא אות ג בפסוק והשענו תחת העץ(, וידוע שסגולת ימי חג 

הסוכות הוא להכניע את הרשעים, ובשביל זה אנו עושים הקפות עם הלולב, 
וכמ"ש  זה  בעבור  המים  וניסוך  פרים  שבעים  מקריבים  היו  המקדש  ובשעת 

בזוה"ק )פרשת פנחס ח"ג דף רנט.(.

ולפי"ז י"ל דלכך לא אמר כל היושב בסוכה משום דהלא בודאי כל ישראל יושבים 
בסוכה, אולם אין כולם מכוונים לסוד הסוכה במה שצריך לכוון באותם הימים, 
במצוה  שמכוון  והיינו  סוכה,  מצות  שמקיים  מי  כל  לומר  לוי  ר'  דקדק  לכך 
שהוא  פי  על  אף  הזה,  בעולם  הקדושה  חלק  ולהגביר  הס"א  כח  להחליש  זו 
זו היא שלימות מצות הסוכה, ועליו  עדיין זמן השליטה של החיצונים, וכוונה 
אמר הקב"ה הוא קיים מצות סוכה, כלומר הוא כיון להחליש כח המקטרגים 
והחיצונים, משום הכי מדה כנגד מדה אני מסיך עליו מחמתו של עולם הבא, 
שהקדושה תהיה סוככת עליו שהחיצונים לא יקטרגוהו. ]ובכך מתיישבים כל 
כי  המקיים,  כל  אמר  אלא  בסוכה,  היושב  כל  בסתמא  אמר  שלא  הדקדוקים 
כוונתו למי שמקיים את המצוה שעושה אותה בכוונה המיוחדת שלה, והוי כמי 
הזה,  בעולם  לומר  והוסיף  עליה.  שנצטוה  מה  כוונת  בתכלית  אותה  שמקיים 
להדגיש את גודל מעשיו שמחליש את כח החיצונים אפילו במקום שלהם והיינו 

עולם הזה.[ 
)זרע שמשון פרשת אמור אות יא(          

ד' מינים
רמזי מוסר שיש ללמוד מהד' מינים שבלולב

'ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל 
יש לדרוש את ענין הארבע  ָיִמים' )כג מ(:  ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת  ּוְׂשַמְחֶּתם 

מינים בדרך רמז ללמוד מהם מוסר בעבודת האדם. 

פרי עץ הדר – אתרוג, ירמוז לאדם שביום זה שהוא ראשון לחשבון עוונות, יקבל 
רגע  אפילו  יטה  ולא  הבאה,  השנה  כל  במעשיו  וצדיק  שלם  להיות  עצמו  על 
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, ויתן את לבו להשי"ת שהאתרוג דומה ללב.

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.

כי  בכוחם,  בעודם  תשובה  שיעשו  תשובה  לבעלי  רומז  לולב,   – כפות תמרים 
הלולב דומה לשדרה, והשדרה רומזת לכוחו של אדם, ואמרו חז"ל )ע"ז יט.( אשרי 
בנערותו  הוא  כשעדיין  היינו שיעשה תשובה  איש,  בעודו  מי שעושה תשובה 
ומגעת עד  גבוה מאד לרמוז שגדולה תשובה שעולה  והלולב הוא  ובכוחותיו. 
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 
שבעלי  שבמקום  משום  בפסוק,  ראשון  נזכר  ואף  וריח  טעם  לו  שיש  מכולם 

תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד )ברכות לד:(.
ענף עץ עבות – הדס, שצריך שיהיו הענפים חופין את עצו, ירמוז למי שרוצה 
להתהלך בדרך הנכונה, שיזהר שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, כי הענפים רומזים 
על המעשים טובים, והעץ רומז לחכמה )עפ"י אבות פ"ג מ"ט(. וצריך שיהיו שלושה 
עלים בקנה לרמז שצריך להתפלל שלא ימושו התורה מפיו, מזרעו, ומזרע זרעו.
ערבי נחל – ערבה, דומה לשפתיים, וערבה כמושה פסולה, כי צריך האדם ללמוד 
תורה בכל חיותו ולא ככמוש ויבש, שיהיה נשמע קולו בלימוד תורה וכמובא 
בגמרא )עירובין נג:( ברוריא אשת ר"מ ראתה תלמיד שהיה לומד בלחישה, בעטה 
ושמורה', אם ערוכה ברמ"ח  'ערוכה בכל  כז(  )ש"ב  כתיב  כך  לא  לו,  ואמרה  בו 
אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. )בדברי רבינו יש הרחבת דברים בכל 

אחד מהד' מינים, הבאנו רק חלק מהרמזים.(
)'זרע שמשון' פרשת אמור אות י(

ניסוך המים
טעם שמנסכים מים בחג

י"ל טעם למה מנסכים מים בחג, שהואיל שאנו מקריבים בסוכות שבעים פרים כנגד 
שבעים אומות, לכן אנו מנסכים המים לומר כי מות ימותו כמים הניגרים ארצה. 

 )'זרע שמשון' פרשת אמור אות יג(

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
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אמרות שמשון

הניתוח שהתבטל
מספר הרב ל.נ. מבני ברק: זכיתי בס"ד להקים שיעורים בספר המסוגל זרע שמשון 
בכמה בתי מדרשות, וכן לחלק את הספר במחיר מיוחד לעשרות לומדים, לפני תקופה 
נרגשות,  לי  הודה  והוא  שהקמתי  השיעורים  באחד  שמשתתף  יהודי  עם  נפגשתי 
לפליאתי מה זה ועל מה זה, השיב לי אותו יהודי: דרכך נתגלגלה לי ישועה מופלאה!, 
עבר  הניתוח  לה'  ותודה  מסובך,  ניתוח  לעבור  מילדי  אחד  נזקק  שנה  עשרים  לפני 
בהצלחה, אולם מאז הוא חייב מדי תקופה להגיע לרופא מומחה, לבדוק האם הכל 
תקין. וכך בסייעתא דשמיא מיוחדת עברנו כבר קרוב לעשרים שנה, וב"ה הכל היה 

על מי מנחות מבלי שום דאגה.
לפני כמה חודשים היינו אצל הרופא בביקורת הרגילה, ולאחר הביקור אמר לנו הרופא 
שאין מנוס ומוכרחים לעשות עוד פעם את הניתוח המסובך הנ"ל. קבלנו את זה קשה, 
כי לא מדובר במשהו קל, ובפרט שיש לזה השלכות שזה יכול להזיק לעוד כמה וכמה 

ענינים. כמובן שהיינו מאד לחוצים ומתוחים.
השיעור שהקמת,  בעקבות  'זרע שמשון'  המסוגל  הספר  על  תקופה שמעתי  באותו 
והחלטתי להצטרף ללימוד באופן קבוע בספר המסוגל הזה, לזכות בני היקר שיחיה 
פלאי  באופן  והנה  ונזק.  צער  בלי  בשלום  יעבור  ושהכל  טובות,  ושנים  ימים  לאורך 
חוזרת,  בדיקה  עשו  לניתוח,  ההתארגנות  לקראת  הרופא  אצל  שהיינו  הבא  בביקור 
וכשהביט הרופא בתוצאות הבדיקה אמר לנו בהתנצלות גלויה, 'אינני יודע מדוע אמרו 
לכם בפגישה הקודמת שצריך לעשות ניתוח, כנראה שהיה כאן איזה שהוא טעות, לפי 

מה שאני רואה כרגע, אין שום סיבה לעשות ניתוח, הכל תקין כמקודם!

גבורת שמשון
סיפורי ישועה
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אברהם בחר לישראל גלות מתוך 
עושר וכבוד

ואברם כבד מאד, וקשה וכי שבח הוא 
יותר  עשיר  כך  כל  להיות  לאברהם 
ותירץ  בעשרו,  ולהתנאות  צרכו  מכדי 
הדא הוא דכתיב ויוציאם בכסף וזהב, 
היה  אברהם  של  העושר  שזה  כלומר 
אותם,  אוהב  שהוא  לישראל  מורה 
להם  בחר  הגלות  להם  וכשבחר 
בעגל  חוטאים  היו  לא  ואם  העושר, 
אומה  היתה  ולא  כך  מתקיימים  היו 
העושר  זה  וא"ת  בממונם.  שולטת 
היה  אדרבא  ישראל  שקבלו  והרכוש 
רע להם, שעשו העגל בזה הזהב שבא 
הכי  משום  טומאה,  מקום  ממצרים 
כושל, שהערב רב  ואין בשבטיו  סיים 
נענשו  לא  וישראל  שעשאוהו,  הוא 
אלא לפי שטעו גם הם אחריו באותם 
ארבעים יום שהיו תוך חופתם כנודע. 

)פרשת לך לך אות טו(

מצוות ראייה ברגלים להזכיר 
עקידת יצחק

יצא לנו טעם מספיק על מצוה  ומזה 
דוקא  הכתוב  לנו  ראייה שצוה  זו של 
שהימים  לפי  נראה,  והטעם  ברגלים, 
לאביהם  ישראל  בין  אות  הם  טובים 
שבשמים, שיש באותן הימים תוספת 
קדושה לישראל, שאפילו עמי הארצות 
מטהרין עצמם ברגל )עיין חגיגה כו.(, לכן 
רצה הקב"ה ליתן להם מצוה זו בימים 
עקידת  להם  לזכור  כדי  הקדושים, 
וכמו  המוריה,  בהר  שנתקדש  יצחק 
שיצחק היה זכר, כך נצטוו כל הזכרים 
דוקא, וכמו שהעלוהו לעולה, כך יביאו 
ואף העולה אינה כשרה  עולת ראייה, 

אלא בזכרים. 
)פרשת וירא אות כג(

יעקב ביקש שיהיה רווח בין 
היסורין שבגלות

מסכת  בסוף  דאמרינן  מאי  נמי  ויובן 
מאי  הלוי,  אבין  א"ר  )סד.(  ברכות 
ישגבך שם  ביום צרה  ה'  יענך  דכתיב 
אלקי  ולא  יעקב  אלקי  יעקב,  אלקי 
הקורה  לבעל  מכאן  ויצחק,  אברהם 
שיכנס בעוביה של קורה. ופירש רש"י 
כך יעקב סבל צער גידול בנים והרבה 
שם  ישגבך  להכי  אמטו  בתפלות, 
אלקי יעקב, שהוא נקרא בעל הקורה 
ולפי  ישראל.  את  לזכות  תלוי  ועליו 
אלקי  שם  ישגבך  שפיר  אתי  דרכינו 
שיהיה  התפלל  דיעקב  משום  יעקב, 
כפירוש התוספות אם יהיו צרות באות 
ה'  יענך  אמר  הכי  וכו', משום  בני  על 
ביום צרה וירויח לך אלקי יעקב, וכדי 
שיהיה ניכר הריוח, אף ישגבך, שיעלך 
לא  ויצחק  אברהם  אמנם  לגדולה, 
אברהם  אדרבא  אלא  זה,  על  בקשו 
בירר את המלכיות ואת הגליות, ויצחק 
רבה  מהמדרש  כנראה  יסורין,  תבע 
על הפסוק ויהי כי זקן יצחק )בראשית 
סה ט(, ולא התפלל ליתן ריוח באמצע 

היסורין והצרות. 
)פרשת וישלח אות ה(

איתפשוטא דמשה בכל דרא
משה זכה בעולם הזה לאור הגנוז, לפי 
אחד  מצד  בעצמו  הקב"ה  כמו  שהיה 
כנ"ל, ולפי שמצד אחר היה איש, שהיה 
הכי  משום  אנשים,  כשאר  הגוף  לו 
לישראל,  טוב  סימן  להיות  כחו  יפה 
שכשיזכו יהיה להם בעולם הזה חלק 

שהרי  הבא,  עולם  של  מהטוב  מעט 
כתיב )דברים לג ד( תורה צוה לנו משה, 
ובשביל  הם,  תלמידיו  ישראל  וכל 
נמי  שפיר  ואתי  תלמידא.  אכיל  רבה 
לעולם  הצדיקים  חלק  שהוא  שהמן 
שחקים  )יב:(  בחגיגה  כדאמרינן  הבא 
הבא,  לעולם  לצדיקים  מן  ששוחקים 

בא לישראל בזכות משה. 
)פרשת וזאת הברכה אות יא(

אהרן הכהן השתדל להחזיר 
את ישראל בתשובה אף קודם 

שנתחייב מדין ערבות
שפירש  מה  נמי  יובן  שאמרנו  ובמה 
יב(  )משנה  דאבות  קמא  בפרק  הרע"ב 
הוי מתלמידיו של אהרן וכו', שכשהיה 
אהרן שומע שאדם אחד עבר עבירה, 
עמו  ומספר  עמו  ומטייל  הולך  היה 
בעצמו,  אומר  היה  וזה  רבה,  באהבה 
שחטאתי  מה  אהרן  יודע  היה  אם 
ולמה  ועיי"ש, וקשה  לא היה בא עמי 
וחיבה,  רכה  בלשון  מוכיחו  היה  לא 
ובטוח להחזירו  יותר קצר  שהיה דרך 
בתשובה, אלא ודאי שלפי שעדיין לא 
מקום  היה  לא  הערבות  לכלל  נכנסו 
לתוכחה, ושום אדם לא היה שומע לו 
אלא אדרבא היו אומרים לו מי שמך 

לאיש שר ושופט עלינו. 
)פרשת וזאת הברכה אות ד(

השמש משועבד ליוסף מאחר 
שגרם ירידתו למצרים

והנה זה החלום גרם שנאת אחיו, וידוע 

שזו השנאה היתה השגחה פרטית מאת 
במדרש  )ב"ר  כדאיתא  עליון,  הבורא 
שיקרע  כדי  אותו,  וישנאו  למה  ח(  פד 

וינוס,  ראה  הים  כדכתיב  לפניהם,  הים 
)מדרש  ראה  יוסף  של  ארונו  ראה  מה 
מכרוהו,  שנאתם  ומחמת  קיד(,  שוח"ט 

וכיון שנמכר למצרים בא לאותו מעשה, 
שמשם זכה להיות נקרא רועה ישראל, 
ישראל  רועה  ב(  פ  )תהלים  כדכתיב 
האזינה נוהג כצאן יוסף. ומי שהוא רועה 
צריך שיהיו מוכנים בידו המזונות, שאם 
לא כן איך יכול להיות רועה, וכן מצינו 
לאחר  יג(  לג  )דברים  משה  שכשברכו 
שמים  ממגד  ארצו  ה'  מבורכת  שאמר 
והיינו כמו  ומתהום רובצת תחת,  מטל 
השמים  מטל  יעקב  את  יצחק  שברך 
וממגד  ואמר  חזר  הארץ,  ומשמני 
שהשמש  כלומר  וכו',  שמש  תבואות 
סיפוקו  כדי  המזון  להכין  לו  משועבד 
הדין  מן  לו  מחוייב  והוא  רועה,  להיות 
שהואיל שבשבילו קנה זה השם, דהיינו 
שבשביל שהשמש השתחוה לו בחלום 
בא לידי שנאת אחיו, משום הכי מחוייב 

השמש עצמו לעבדו בכל הצריך לו. 
)פרשת בראשית אות ה(

דוד מלך ישראל חי בכח התורה
לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי 
ומהו  אז,  מהו  דקשה  צב(,  קיט  )תהלים 

לפי  לומר  ויש  לדוד.  לו  שהיה  העוני 
דרכנו שידוע )זוה"ק ח"א צא:( שדוד לא 
נפל,  להיות  אלא  כלל  לחיות  לו  היה 
לו שבעים  הניח  הראשון  אלא שאדם 
אלף  לחיות  לו  שהיה  משנותיו,  שנים 
שנים, ואדם הראשון לאחר שחטא היה 
לו למות תיכף ומיד, אלא שמכח טענת 
התורה שיאריך ה' לו אפו נתארכו ימיו 
עד  ימיו  מתארכים  היו  לא  ואם  כנ"ל, 
כלום  להניח  יכול  היה  לא  שנה,  אלף 
הכי  ומשום  נפל,  כמו  היה  ואז  לדוד 

קאמר שפיר לולי תורתך. 
)פרשת בראשית אות יח(

פניני שמשון אושפיזין קדישין

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

הוצאת הגליון והפצתו 
לזכות ידידינו הדגול 

מגדולי מפיצי זרע שמשון

דוד בן מזל טוב
זכות המחבר והבטחותיו 

יעמוד לו

שיזכה לזיווג הגון בקרוב ממש
לבנות בית נאמן בישראל

מתוך שמחה ברכה ונחת

הוצאת הגליון והפצתו 
לרפואת

מאיר בן שבא
זכות המחבר והבטחותיו יעמוד לו

לרפואה שלימה בבריאות איתנה

סיפורי ישועה 
בזכות הלימוד בזרע שמשון

02-80-80-600
זרע שמשון - הלימוד שמשפיע ישועות

'קול זרע שמשון' 
מגוון שיעורים 

בספר המסוגל "זרע שמשון" 
בארבע שפות

  02-80-80-600  
שמעו ותחי נפשכם

'שולחן שבת 
עם זרע שמשון'

מדור נפלא ומיוחד בשלוש שפות 
אסור להפסיד!

02-80-80-600

'אזמן לסעודתי אושפיזין עילאין אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד, 
תיבו תיבו אושפיזין עלאין, תיבו תיבו אושפיזין קדישין, תיבו תיבו אושפיזין דמהימנותא, 

זכאה חולקיהון דישראל דכתיב כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו'


