
טעם שהתפלל משה דוקא עבור יהושע
נּון  ִּבן  ְלהֹוֵׁשַע  ֹמֶׁשה  ַוִּיְקָרא  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  ֹמֶׁשה  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  'ֵאֶּלה   
ְיהֹוֻׁשַע' )יג טז( ברש"י י-ה יושיעך מעצת מרגלים. יש לבאר הטעם שמשה התפלל דוקא על 
יהושע ולא על שאר המרגלים שנשלחו, שלכאורה נראה כמו שהיה למשה משוא פנים בדבר זה.

ויש לבאר עפ"י מה שכתב בספר זרע ברך בשם האר"י,  שבכניסת המרגלים לתור את הארץ, 
התעבר בכל אחד מהם הנשמה של השבטים בני יעקב עצמם, דהיינו שלנשיא ראובן התעבר 
הנשמה של ראובן בן יעקב וכן הלאה. וליהושע שהלך מטעם שבט אפרים, התעבר בו לוי, כי 
לשבט לוי לא היה שליח היות ולא נחלו את הארץ. ולמדנו מדבריו שביהושע נתגלגל נשמת לוי, 
ולפי"ז יש לומר דלכך התפלל ביותר על יהושע, שהרי אם חלילה יהושע יחטא וידבר לשון הרע 
על ארץ ישראל, יגרום פגם בלוי ראש שבטו, ולכן בודאי הפגם הזה יפריע למשה שהוא משבט 
לוי, ולכן אין כאן משוא פנים מה שהתפלל דוקא עליו, כי הוא דבר הנוגע לעצמו ממש. ]וראה 

עוד בדברי רבינו שהוסיף לפרש בכמה אופנים הטעם שהתפלל דוקא על יהושע[

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א ד"ה ועוד י"ל(

ולא  בו  שיכוונו  כדי  הקדוש  שם  כוונת  המרגלים  ביד  מסר  משה 
יוכלו הכנענים להרע להם

'ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה ְוָהֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו ַוּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה 
ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות' )יג ל- לב(: יש להבין מדוע אמרו המרגלים 
טענה זו רק לאחר דברי ָכֵלב ולא סיפרו זאת מיד בתחילת דבריהם שהארץ אוכלת יושביה וכו' 
ומתוך סדר הדברים הזה נראה שדבריהם היה כתשובה לדברי ָכֵלב, ויש להבין מה אמר ָכֵלב 

שעל כך השיבו לו כן.

ויש לומר דאיתא בספר הזוהר הקדוש )ח"ג קס:(, שמשה רבינו מסר למרגלים את הכוונה של 
השם הקדוש הוי"ה, כדי שאם יבואו הכנענים להרע להם יכוונו בזה השם וינצלו מהכנענים ולא 

יפחדו מהם. 

ָכֵלב לבני ישראל על מה שהמרגלים  ולפי"ז יש לפרש היטב סדר הפסוקים, דזה היה תשובת 
הוציאו דיבת הארץ ואמרו 'והערים בצורות וגו' וגם ילידי הענק ראינו שם', השיב על זה ָכֵלב: 
'עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול' וכו', שיש בדבריו סופי תיבות שם הקדוש הוי"ה, לרמז להם 

שבכח שם זה אין להם לפחד מהכנענים כלל, כי ינצלו מהם וינצחו אותם. 

ישראל,  לעלות לארץ  טוב הדבר  לומר שלא  מוכרחים  נפשך  זה השיבו המרגלים דממה  ועל 
שכוונת  טו.(  )ערכין  חז"ל  וכפי שדרשו  ממנו'  הוא  חזק  כי  העם  אל  לעלות  נוכל  'לא  ואמרו 
דבריהם לומר 'אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם'. והראיה היא, שבכל מקום שהלכנו 
היו הכנענים מקברים נשיאם, כדי שיהיו טרודים באבלם ולא ירגישו במרגלים. מכאן מוכח שאם 
הכנענים היו נלחמים עם בני ישראל, הכנענים היו מנצחים, שאם לא כן מדוע היה צריך הקב"ה 
יוכלו לעשות להם שום רע  לעשות נס שימות נשיאם, הלא אף אם ירגישו בהם הכנענים לא 
מכח כוונת השם הקדוש שמשה מסר להם, ועל כרחינו לומר שכביכול אין הקב"ה יכול לנצחם. 

ואם תאמרו שהם לא מתו כדי שיהיו טרודים וכו', כי אכן לא היו זקוקים לכך מפני השם הקדוש 
שמשה מסר בידם, אלא הם מתו מפני שהגיע זמנם למות, אם כן שכל כך הרבה מתו פתאום, הרי 
היא 'ארץ אכלת יושביה' וא"כ בודאי אין ראוי לעלות לשם שהארץ מקוללת. אכן לפי האמת 

הטעם שעשה הקב"ה כך כי רצה לעשות ניסים אשר יותר קרובים אל הטבע. ]שכידוע מספרים 
הקדושים שאף כשעושה ה' ניסים, יעשה אותם קרובים לטבע ככל האפשר[.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה
'ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִקים ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם' 
)טו מא( בגמרא )ב"מ סא:( למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים בציצית, 
יציאת מצרים במשקלות, אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לשאינה 
לישראל בריבית,  ומלוה אותן  אני הוא שעתיד להיפרע במי שתולה מעותיו בנכרי  של בכור, 
וממי שטומן משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן ]צבע דומה לתכלת[ בבגדו ואומר תכלת 
הוא. יש לדקדק מה ענין ג' מצות הללו עם מה שהבחין הקב"ה במכת בכורות בין הבכורים למי 

שאינם בכורים.

ויש לבאר דהנה כשהאדם לובש ציצית כתיקונו יש לו שמירה, וכשאינו לובשו כתיקונו אין לו 
שמירה והוא מוטל בסכנה, וכמו שמצינו )עיין זו"ח רות, ובזוה"ק ח"ג דף דש:( שפירשו את לשון 
הכתוב על כנפי בגדיהם לדורותם, לשון דירה. והיינו שע"י הציצית זוכה לשמירה כמו בדירה, 
וכמו שהבית אשר נקבעת בו מזוזה הוא משומר מכל משטין, כך מי שלובש ציצית יהיה שמור 

מן המזיקין שלא יוכלו ליגש אליו, ואין בכוחם להדיחו מן הדרך הטובה, כי מתרחקים ממנו.

אולם לכאורה כשהוא בביתו שיש שם מזוזה, יש צד לומר שאף אם אינו לובש הציצית כראוי, 
ואף אם תולה קלא אילן על בגדו במקום התכלת, גם כן אינו בסכנה שהרי יש עליו את שמירת 
עתיד  אני  וכו'  בכור  של  טיפה  בין  במצרים  שהבחנתי  הוא  אני  ואמר  הזהיר  כך  על  המזוזה, 
להיפרע ממי שתולה קלא אילן על בגדו וכו', והיינו שכשם שבמצרים אף על פי שניתנה רשות 
למשחיתים להשחית, מכל מקום אותם שאינם בכורים ניצולו, והגם שהיה הדם על פתחי בתי 
ישראל, היה המשחית נכנס לבתיהם להרוג את בכורי המצריים שנטמנו שם, ולא הועיל להם 
הדם שהיה בפתחי הבתים לאות, כך גם במי שאינו לובש את הציצית כתיקונו ותולה קלא אילן 
יוכלו המקטרגים לבוא עליו  יועיל לו המזוזה שבביתו למנוע אותו מן המזיקים, כי  בבגדו, לא 
ולא יועיל לו שמירת המזוזה. ]וראה עוד בדברי רבינו שמבאר גם מה שהוזכר הבחנת הבכורים 

בריבית ומשקלות[

)זרע שמשון' פרשת קדושים אות ב(

טעם שהזהיר בציצית זוכה לעבדים שישמשו אותו
ִציִצת  ְוָנְתנּו ַעל  ְלֹדֹרָתם  ִבְגֵדיֶהם  ַּכְנֵפי  ִציִצת ַעל  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  'ַּדֵּבר ֶאל 
ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת' )טו לח(: בגמרא )שבת לב:( כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו שני אלפים 
ושמונה מאות עבדים. נראה לבאר שיש כאן שכר מדה במדה, דהנה מצינו בגמרא )שבת נח. 
וברש"י( שרגילים לעשות לעבדים חותם שתולים לו בכסותו, שיהיה לסימן והוכחה שהוא עבד. 
ונראה שהציצית הוא המלבוש והחותם של ישראל שמוכיח שאנו עבדים להקב"ה, וכך אמרו 
בגמרא )מנחות מג:( קשה עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת, משל למלך שאמר לעבדיו, 
וממה  עיי"ש.   זהב  לי חותם של  לו הבא  ולאחד אמר  לי חותם של טיט,  לו הבא  לאחד אמר 
שהמשילו בגמרא את הציצית לחותם של מלך מוכח שהציצית הוא כחותם הקב"ה על ישראל 

שהם עבדיו. וכ"כ בספר מעדני מלך בשם התוס' עיי"ש.

וקיימא לן )שבועות מז:( עבד מלך, מלך. ולכך מי שזהיר בציצית ומוכיח על עצמו שהוא עבד 
כראוי, יזכה גם כן שיהיו לו הרבה עבדים לשמשו, שהרי עבד מלך מלך, וראוי גם כן שישמשו 

אותו.

)'זרע שמשון' פרשת קדושים אות ב(

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



 

 

 

 

ועשו להם ציצית )טו לח(
עבדות  של  החותם  הוא  הציצית 

לקב"ה 
שלנו,  והחותם  המלבוש  שהוא  לפי  והציצית 

אנו  זה  וכנגד  להקב"ה  עבדים  שאנו  שמוכיח 

בני חורין מיצה"ר, כמו שכתוב במדרש )ילקוט 

איוב רמז תתצ"ו) על פסוק )איוב ג יט( ועבד 

חפשי מאדוניו, עשה אדם רצון יצרו הרי הוא 

עבד ליצרו, עשה רצון יוצרו הרי הוא בן חורין 

והעבדים  ליוצרו.  עבד  הוא  והרי  הרע,  מיצרו 

יש להם חותם של עבדות כדאיתא בפרק במה 

אשה )שבת נח.( יוצא העבד בחותם שבצוארו 

דעבדא.  כבלא  והיינו  שבכסותו,  בחותם  ולא 

שעושין  חותם  דעבדא  כבלא  רש"י  ופירש 

ועיי"ש.  עבד  שהוא  הוכחה  לסימן  לעבד 

להקב"ה,  עבדות  של  החותם  הוא  והציצית 

כדאמרינן בפרק ד' דמנחות )מג:( קשה ענשו 

למלך  משל  תכלת,  של  מענשו  יותר  לבן  של 

שאמר לעבדיו, לאחד אמר לו הבא לי חותם 

של  חותם  לי  הבא  לו  אמר  ולאחד  טיט  של 

זהב וכו', וגמירי )אבות פ"ו מ"ב( שאין לך בן 

חורין אלא העוסק בתורה ובמצות, שבזה יצא 

לחירות משעבוד יצרו הרע. 

)זרע שמשון פרשת קדושים אות ב(

מעשה קודמת ללימוד
ויאמר  בתורה  קדמה  הכי  דמשום  ואפשר 

לגלות  כדי  ציצית,  בעשיית  מדברת  שכולה 

וגם שהטלית  שהעשיה קודמת,  זו  לנו סברא 

קודמת לתפילין, אמנם בקריאה אינה קודמת 

מפני טעמים אחרים. )זרע שמשון פרשת שלח 

ח(

ע"י הציצית מבין פעולות ה'  
מי שתולה קלא אילן אינו מבין מעשה ידיו של 

הקב"ה, דהיינו הרקיע דכתיב )תהלים ח ד( כי 

אראה שמיך מעשה אצבעותך, ותכלת דומה 

לים וים דומה לרקיע )מנחות מג:(. 

)זרע שמשון פרשת שלח אות ט( 

שלא  לזכור  יש  הציצית  בראיית 
לילך אחר תאות הגוף  

ומעתה מצות ציצית שהותר בה הכלאים היא 

מצוה גדולה ושפיר קאמר שהיא שקולה כנגד 

כל המצות, שהרי מייחדת ומקשרת הגוף עם 

הנפש בעבודת ה' כמו שהיה מתחילה קודם 

וראיתם  לט(  טו  )במדבר  כתיב  ולכן  החטא, 

שבראיית  ה',  מצות  כל  את  וזכרתם  אותו 

לילך אחר  תמיד שלא  לזכור  לנו  יש  הציצית 

לנו  שתוסיף  ודאי  זאת  ובזכרנו  הגוף,  תאות 

קדושה על קדושתנו יותר משאר מצות שאין 

פני  להקביל  שנזכה  ובודאי  זה,  רמז  בהם 

שכינה, שכיון שיתקדש עצמו וגופו להתרחק 

אותו  מקדשין  מעט  מקדש  אדם  מתאוותיו, 

יהיה  ובנפשו,  בגופו  קדש  וכשיהיה  הרבה, 

שהיה  החטא,  קודם  הראשון  אדם  במדריגת 

השרת  ממלאכי  כאחד  והיה  עדן  בגן  מטייל 

והיה מקבל פני שכינה. וכן כתב בספר החינוך 

שמצות ציצית יש רמז וזכרון שנפשו של אדם 

וגופו הכלל הקב"ה, כי הלבן רומז לגוף שהוא 

נבראת מן השלג  היכן  והארץ  וכו',  מן הארץ 

והחוטין  ג(,  )פרקי דר"א  שתחת כסא הכבוד 

רמז אל הגוף, שתחילת בריאת הגוף הוא כעין 

חוטין, והתכלת עינו כעין הרקיע, רומז לנפש 

שהוא מן העליונים. 

)זרע שמשון פרשת חוקת אות א( 

עונג  הסעודה  שיהיה  שבת  נרות 
בשלימות

ואם כן בזמן שלא היו רואים אלא המן, והיה 

ורעבון,  עינוי  נקרא  טעמים  לכמה  משתנה 

דומה  אינו  )עד:(  דיומא  ח'  בפרק  כדאמרינן 

מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו, ואינו דומה 

ואוכל,  רואה  שאינו  למי  ואוכל,  שרואה  מי 

שהסומין אוכלים ואינם שבעים, ולפי זה הואיל 

חובה  ואדרבא  בשבת  להתענות  לנו  שאסור 

שבת  בליל  סעודה  ולעשות  לאכול  עלינו 

אנו  צריכין  הכי  משום  עונג,  לשבת  ולקרות 

להדליק נרות בשבת כדי שלא יהא שם שום 

עינוי ורעבון. וזהו שאמר מדקאמר קרא ויענך 

וירעיבך ויאכילך את המן, מכאן רמז להדלקת 

נרות בשבת כדי שיהיו שם כל ההנאות, הנאת 

הטעם והנאת הראיה, וזהו וקראת לשבת עונג, 

ואף  עונג,  לקרותו  האדם  ביד  תלוי  שהדבר 

לאחר שזימן המאכלים לא סגי אם לא יקראנו 

עונג דהיינו בהדלקת הנרות. 

)זרע שמשון פרשת עקב אות ג(

גבורת שמשון סיפורי ישועה
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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

פניני שמשון עניני ציצית

בתרומה קבועה או חד פעמית   
הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות 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 להשאיר שמות לתפילה בכולל(

מספר הרב ט.מ. שליט"א המשמש כרב בית הכנסת בקהילה חשובה: ר' 
ש.ח. ממתפללי בית מדרשינו ניגש אלי והגיד צרתו בפיו, שהנה זה כמה שנים 

עברו מעת נישואי בנו ועדיין לא זכה להיפקד בזרע של קיימא, והדבר גורם 

לו צער ועגמת נפש מרובה, וביקש ממני שאתפלל עבורו ואברכו.

והיות שידעתי מגודל מעלת וסגולת הלימוד בספר זרע שמשון, אשר רבים 

זכו להיוושע בזכות הלימוד בספר הזה, נתתי לו במתנה ספר זרע שמשון, 

שיתן לבנו ללמוד בו, ואי"ה יועיל לו להיפקד בדבר ישועה ורחמים בקרוב.

ליל שבת  בכל  בקביעות  ללמוד  על עצמו  וקיבל  זה,  בדבר  בנו שמח  ואכן 

קודם עשיית הקידוש.

לי  לבשר  ש.ח.  ר'  אלי   התקשר  בחוקותי  פרשת  ש"ק  בערב  הבאה  לשנה 

בהתרגשות שהיום נולד לבנו הנ"ל בן זכר, והוא עורך בליל שבת את שמחת 

השלום זכר בביתו, ומבקש ממני לבוא ולהשתתף, כי בזכותי ובזכות עצתי 

הטובה נתגלגלה הישועה ונתקיים בו ברכת המחבר והבטחתו הגדולה 'ועיניכם 

תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים'.

טעם שהתפלל רק עבור יהושע
ליהושע בעת שילוח  זו  יו”ד  הניח משה  לנו טעם לשבח למה  יצא  דברינו  ‘ומתוך 

מעצת  יושיעך  י-ה  יהושע  על  שהתפלל  בדבר  יש  פנים  שמשוא  שנראה  מרגלים, 

אינו  זה  תלמידו,  היה  שיהושע  משום  דאי  האחרים,  על  אף  התפלל  ולא  מרגלים, 

מספיק.

אלא משום דאמרינן בפ”ו דעירובין )סג.( א,ר לוי כל המותיב מלה קמיה רביה אזיל 

לשאול בלא ולד דכתיב ויען יהושע וגו‘ אדני משה כלאם, וכתיב יהושע בנו נון בנו. 

ולכן כשראה משה שיהושע נגזר עליו שלא יהיו לו בנים, והיה יודע כי אם יחטאו 

המרגלים לא יכנסו הם לארץ כי אם בניהם אחריהם, ואם יהושע יחטא לא יהיה  לו 

שם בארץ ישראל כלל, משום הכי התפלל עליו, ולא נקרא משוא פנים, שהרי כל 

האחרים היו להם בנים‘ )פרשת לך לך אות י(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

הוצאת הגליון והפצתו 

לעילוי נשמת

מלכה בת ר' ישראל ע"ה
נלב"ע ט"ו כסלו תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

יעקב בן צפורה
שמתמסר בכל כוחו 

למען הפצת תורת המחבר

יעזור השי"ת שזכות רבינו והבטחותיו 

יעמדו לו שיזכה לזיווג הגון בקרוב

ולהצלחה גדולה בכל מעשי ידיו

למצוא חן בעיני אלוקים ואדם


