
פרשת האזינו
'ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵקל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא' )לב ד(: 
בגמרא )תענית יא.( קל אמונה ואין עול, כשם שנפרעים מן הרשעים בעולם הבא אפילו על 
הקשה  שעושין.  קלה  עבירה  על  הזה  בעולם  הצדיקים  מן  נפרעין  כך  שעושין,  קלה  עבירה 
במהרש"א האיך למד את דין הצדיקים בעולם הזה מדין הרשעים בעולם הבא, הלא אדרבה 
יותר היה ראוי לומר כשם שנפרעים מן הצדיקים בעולם הזה, דזה דבר שאנו רואים בעינינו 
יודעים שהרי נענשין בעולם הזה, כך נפרעים מן הרשעים בעולם הבא אף שאין אנו  וכולם 
נלמד אותו  נענשים, מ"מ  יודעים אם  ואין אנו  זה שהרי הוא נעשה בעולם הבא  רואים דבר 

מדין הצדיקים.

וי"ל דהנה מצינו שהנביאים נתקשו על שלות הרשעים, ירמיה אמר )ירמיה יב א( מדוע דרך 
רשעים צלחה, אסף אמר )תהלים עג ג( כי קנאתי בעוללים שלום רשעים אראה, ולמדים אנו 
מדבריהם שהסברה נותנת שלרשעים יהיה עונש ויסורין אף בעולם הזה עד שתמהו ולא הבינו 
האיך אפשר שיש לרשעים שלוה, אולם באמת מוכרחים אנו לתרץ את שאלת הנביאים ולומר 
שהטעם שיש להם שלווה, משום שהקב"ה משלם להם שכר בעולם הזה על כל מצוה שעשו, 
כדי לטורדן מן עולם הבא כדכתיב )דברים ז י( ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו וכמ"ש שם 
שבודאי  שכן  דכל  למדים  אנו  הזה  בעולם  שמקבלים  השכר  את  רואים  שאנו  ומכך  ברש"י, 
יהיה לרשעים עונש גמור לעולם הבא שהרי נקראו שונאיו של מקום ובודאי הכל נעשה בכדי 

שיענשו לבסוף.

ובזה מתיישב כוונת המאמר הנ"ל, דכשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה 
קלה שעושין, לפי שבודאי אינו עתיד לרחם עליהם כלל לעתיד לבוא כפי שאנו למדים מהפסוק 
ומשלם לשונאיו וגו', כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין, ואף על פי 
שהיה לנו סברה לומר הואיל שהם אוהבים להקב"ה לא היה לו להקב"ה לדקדק כ"כ אחריהם, 
שכן דרך האוהבים שלא להשגיח על כל דבר, לכך אמר הכתוב אל אמונה ואין עול שהוא 

מעניש אף לצדיקים.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

חג הסוכות
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(

צריך לכוון לסוד הסוכה
אמר  הזה  בעולם  סוכה  מצות  מי שמקיים  כל  לוי  ר'  אמר  תרנג(  רמז  אמור  )ילקוט  במדרש 

הקב"ה הוא קיים מצות סוכה אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא.

יש לדקדק מה כוונת אומרו אמר הקב"ה הוא קיים מצות סוכה ומן הראוי היה לומר כל המקיים 
מצות סוכה הקב"ה מסיך עליו וכו'. ועוד יש לדקדק מדוע לא אמר כל היושב בסוכה. ועוד מה 
כוונתו שדקדק לומר כל מי שמקיים וכו' בעולם הזה הלא פשיטא דמצות סוכה מקיימים רק 
בעולם הזה, שהרי דרשינן 'היום לעשותם' ולא למחר לעשותם, וכל קיום המצוות שייכים רק 

בעולם הזה.

ויש לפרש דהנה סוד מצות סוכה הוא להכניע ולהחליש את כח הסטרא אחרא ולילית )וכמו 

שהאריך רבינו בזה בפרשת וירא אות ג בפסוק והשענו תחת העץ(, ועוד ידוע שסגולת ימי חג 
הסוכות הוא להכניע את הרשעים דכתיב בהו )תהלים יב ט( 'סביב רשעים יתהלכון' ובשביל זה 
אנו עושים הקפות עם הלולב, ובשעת המקדש היו מקריבים שבעים פרים וניסוך המים שכתב 

בזוה"ק )פרשת פנחס ח"ג דף רנט.( שמרומזים בפסוק בו"ז יבוזו לו.

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

)'זרע שמשון' פרשת אמור אות יא(         

פרשת וזאת הברכה
'ַוֹּיאַמר ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו' 
)לג ב(: כתב בבעל הטורים שפסוק זה מתחיל באות וי"ו ומסיים באות וי"ו לומר שבירך י"ב 
שבטים. מקשים מדוע לא ציין רמז זה בפסוק הראשון וזאת הברכה שגם הוא מתחיל ומסיים 

בוי"ו, ושם מבואר בפסוק לשון ברכה מה שאין כן בפסוק זה.

וי"ל דלפי שעיקר הברכה באה בזכות התורה ובפסוק זה מבואר נתינת התורה, מסיני בא וגו' 
מימינו אש דת למו, לכן ציין רמז זה דוקא בפסוק זה. ]הערת העורך: בבעל הטורים שמודפס 
נודע שכל  אך  עיי"ש.  וגו'  וזאת הברכה  פסוק של  בסוף  זה  רמז  נמצא  אכן  בחומשים שלנו 
נרשמו כל הרמזים ברצף ללא כל סימון על איזה פסוק  הדפוסים הישנים של בעל הטורים 
מדובר והלומד מבין מתוך התיבות שנרשמו ברמזיו. ובענין דידן רבינו הבין שהיות שזה נכתב 
זה מרמז על  ולא בתחילה כפי שלכאורה היה ראוי שהרי  לאחר הרמזים שבפסוק הראשון 
התיבה הראשונה שבפסוק, בודאי כוונת בעל הטורים היא לומר רמז זה על הפסוק השני ולכך 

הקשה, ואילו המדפיסים בדורות האחרונים הבינו דקאי על פסוק ראשון.[

)'זרע שמשון' פרשת וזאת הברכה אות א(

לקשר סיום התורה עם תחילתה
'ּוְלֹכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל' )דברים לד 

יב(,  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ' )בראשית א א(
בגמרא )תענית יא.( תניא בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה 
ושלום עלי נפשי, וכו' אלא יצער עצמו עם הציבור שנאמר וידי משה כבדים וכו' וכל המצער 
ולכל היד החזקה וגו' לרמוז  עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור. ולכן אמר הכתוב 
על כך שמשה ציער עצמו עם הציבור כדכתיב וידי משה כבדים, אשר עשה משה לעיני כל 
ישראל היינו שעשה כן משום שכל הציבור היו בצער. ונסמך לכך בראשית ברא אלוקים ]היינו 
שהסוף וההתחלה מחוברים וסמוכים יחדו[ דמי שיעשה כן יזכה לראות בנחמת ציבור כשינחם 

הקב"ה את ישראל מצרותם, שיזכה לראות בראשית ברא אלוקים כלומר את הישועה החדשה 

אשר יעשה אלוקים שאז יחזור העולם לתיקונו הראשון.

)'זרע שמשון' פרשת וזאת הברכה אות יא(

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 140זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת האזינו-סוכות תשע"ז

אמרות שמשון



מצינו בגמרא )ע"ז ג.( אמרו לפניו רבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, אמר להן הקב"ה, שוטים 

שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת, אלא אף על 

פי כן, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. ואמאי קרי לה מצוה קלה, משום דלית בה חסרון 

כיס, מיד כל אחד ואחד 

ועושה  והולך  נוטל 

גגו,  בראש  סוכה 

מקדיר  והקב"ה 

בתקופת  חמה  עליהם 

ואחד  אחד  וכל  תמוז, 

ויוצא.  בסוכתו  מבעט 

המפרשים נתקשו מפני 

מה מנסה אותם הקב"ה 

דוקא מצות סוכה. רבינו 

מקומות  בכמה  מרחיב 

בטוב  זה  ענין  לבאר 

טעם. במסגרת זו הבאנו 

ב' ביאורים מתוך דבריו 

המתוקים.   

מוכחת  הסוכה 
ראויים  שישראל 
ולא  ולהגנה  לתורה 

האומות
מטעמי  אחד  ידוע 

משום  סוכה,  מצות 

ישראל  נתחייבו  דאי 

גלות,  חובת  הדין  בימי 

ע"י  חובתם  ידי  יוצאים 

'ובזכות צאתי מביתי החוצה יחשב לי זאת  יציאתם לסוכה וכמו שאומרים ביהי רצון בכניסה לסוכה 

כאילו הרחקתי נדוד'. והנה כתבו המפרשים שגלות מצרים היה כדאי לצרף ולזכך את ישראל  טרם 

לקבל  מבקשים  כשהאומות  עתה  ולכך  הגלויות,   לו  בירר  בחז"ל שאברהם  וכדאיתא  התורה,  קבלת 

התורה, נותן להם הקב"ה מצות סוכה שהיא חשובה כגלות, שיועיל להם כעין הכנה לקבלת התורה, 

וזהו מצוה קלה, שהיא באמת אינה גלות ממש.

אבל כשמוציא חמה מנרתיקה לראות היעמדו בגלות זו, הם יוצאים ובועטים, ואברהם אבינו אדרבה גם 

כשהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה נשאר בחוץ עם המלאכים תחת העץ דהיינו סוכה, למרות שהחמה 

זרחה  בחום רב, להראות להקב"ה הנה אני למרות החום נשאר בסוכה ולכן בני ראויים יותר לתורה 

מאומות העולם שבועטים. וגם ידע שישראל יצטרכו הגנתו של הקב"ה לכן גם עשה סוכה לאורחיו הגם 

שהיה יכול להכניסו לביתם, כדי שהקב"ה גם יגין על בניו ויפרוש סוכת שלמיו ומעשה אבות סימן לבנים.

הסוכה מראה כל אמונתם האיתנה של ישראל והפיכו באומות
במדרש כל מי שמקיים מצוה סוכה וכו' הוא קיים מצוות סוכה הריני מסיך עליו מחמתו של יום הדין. 

ופירוש כוונת המדרש, דהסוכה עיקרה  להגן מכל צרה וצוקה, ושהצל הקדוש יקיפנו וישמרנו, ולפעמים 

ח"ו מחמת צוק העיתים או ריבוי העבירות, אין הסוכה מגנת, וזהו כוונתו שמי שאף כשרואה שהסוכה 

אינה מגנת עליו ח"ו, ובכל זאת עדיין עומד באמונתו שכוחו של הסוכה להגן, והא דלא הגין עתה עליו, 

תולה בחסרון עצמו וחטאיו, אומר קודשא בריך הוא, הוא קיים וישב בסוכה שאנן ושלו בבטחון גמור 

שהסוכה בכוחה להגין, הריני מגין לעולם הבא.

וזה גם כוונתו בהקדירו חמה לאומות, שרומז למצבים שאין הסוכה מגנת מחמתו של יום הדין, והאומות 

מיד כופרים ובועטים ואומרים הנה הסוכה אינה מגנת, מה שאין כן ישראל אף אם איזה פעם לא הגין 

עליהם הסוכה, יושבים בה באמונה בבטחון ובשמחה ותולים הקלון בהם, ואז דוקא בזכות האמונה זוכים 

להינצל מחמתו של יום הדין.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
וא"כ עתה שהאומות תובעים התורה צריכים קודם לזה לסבול יסורין 
סוכה  מצות  להם  נותן  לטובתם  והקב"ה  ישראל,  שעשו  כמו  וגלות 
שהיא כמו גלות קל, ומשום הכי קרי לה מצוה קלה כדי שאם ישמרו 
זאת המצוה אח"כ יתן להם התורה. אבל כשהוציא חמה מנרתקה הם 
בועטים בסוכתם, ואברהם אדרבא כשהוציא הקב"ה חמה מנרתקה 
כמו שפרש"י על פסוק וירא אליו ה', עשה להם סוכה ועמד אף הוא 
והוא עומד עליהם תחת העץ, כדי להראות  תחת הסוכה, כדכתיב 
יותר מאומות  העולם,  להקב"ה שכדאים הם ישראל לקבל התורה 
ט(,  יב  )תהלים  יתהלכון  רשעים  שסביב  אברהם  יודע  שהיה  שלפי 
והיה צריך לישראל שהקב"ה יקיפם מזיו כבודו הקדוש והטהור  כדי 
)שם  וכו'  כנפיו  ותחת  לך  יסך  באברתו  בהם  ולקיים  עליהם  להגן 
משום  שלומך,  סוכת  עלינו  ופרוש  אומרים  אנו  בתפלה  וכן  ד(,  צא 
הכי עשה סוכה למלאכים כדי להתפלל לפני הקב"ה שיעשה גם כן 

לישראל. )וירא אות ג(

וי"ל שהואיל שמצוה זו היא כדי להגין על היושבים בה מהפורעניות 
עליהם,  להגין  כדי  זו  מצוה  להם  נתן  הכי  משום  רעים  ומהדברים 
אמנם ישראל אף אם ח"ו איזה פעם לא תגין עליהם הם יושבים בה 
באמונה ובטחון, ומשום הכי אח"כ מקדיר עליהם חמה והם בועטים 

בסוכתם דהיינו שאומרים שאינו אמת שהסוכה מגנת. 

)אמור אות י"ח(

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

אלעזר דוד בן גיטל
וזוג' חיה רחל בת רייזל

זכות הסיוע להפצת תורת רבינו יעמוד להם
שיתקיים בהם כל ברכות רבינו

ויזכו להיפקד בזרע של קיימא בקרוב ובניקל
מתוך בריאות השלימה בגוף ונפש ומתוך הרחבת הדעת

הפצת הגליון לזכות 

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

 ולהצלחה גדולה בכל הענינים

הושיטו ידכם להדפסת 
והפצת הגליונות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-
ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

גבורת שמשון סיפורי ישועה

 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

מכתב מדהים שהתקבל בארגון 'מפתח של בנים'
איש בשורה! איש בשורה אנכי היום. בחסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו,  
בזכות  בנות(  לי שתי  )יש  נישואיי....  זכר עשרים שנה לאחר  בן  זכיתי לחבוק 

הלימוד בספר הקדוש 'זרע שמשון'. 

אין לי מילים לעכל את הנס. לפני 10 חדשים!!!!!!!!!!!!!!! התחלנו ללמוד את 
הספר, ועכשיו יש לי בן זכר, בזכות רבינו שמשון חיים זי״ע.

שנה טובה ומאושרת לכל האחים והאחיות, המחכים והמאמינים והמייחלים. 
כדאי לחכות שוה להמתין!!!! איך אמר השפת אמת,  ״טיפש׳ל... אחד כזה לא 

הייתי רוצה  להכניס לבית״ מי שמחכה מקבל משהו נפלא. 

מי שמצפה לישועה, יש לו אבא שמכין לו משהו טוב. 

תודה לזוכים ותודה למזכים,

ואת  העוצמה  ואת  הכח  את  לי  שנתן  שבשמים,  לאבא  תודה  הכי  הכי  והכי 
האמונה, וניגב לי את הדמעות וספר אותם וקיבל אותם, זורע צדקות ומצמיח 

ישועות. 

ידידכם

מ. א. בן צ. 

במדור  שהתפרסם  הישועה  סיפור  של  המשך  הינו  המכתב  המערכת,  ]הערת 
בפרשת כי תבוא 137, כמו כן כל סימני הקריאה הם מהמקור, הבאנו את המכתב 

כמו שהוא[


