
הטעם שהפרו ישראל בריתם כשמת יוסף
'ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא' )א ו(: במדרש )שמו"ר א י( כשמת יוסף הפרו ברית 
מילה, אמרו נהיה כמצרים, מכאן אתה למד שמשה מלן ביציאתן. וצריך ביאור מפני מה הפרו 

בריתם כשמת יוסף. ועוד קשה האיך למד מכך שמשה מל אותם ביציאתן ממצרים.

לגיהנם דכתיב  יורדים  אינם  הנימולין  יט ה(  ונראה לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש )שמו"ר 
ויעמדה ליעקב לחק. ומצינו במדרש )ב"ר מד כד( דבברית בין הבתרים אמר הקב"ה לאברהם 
במה אתה רוצה שירדו בניך בגיהנם או במלכיות, ובירר אברהם את המלכיות. והיינו שאברהם 
בחר שבניו בני ישראל ישתעבדו בגלות תחת המלכיות, וע"י כך לא יהיה להם גיהנם. והיינו 
שכשיש גלות אין גיהנם, ולכך כשמת יוסף שהיה מגין עליהם וראו בני ישראל שמתחיל הגלות 
המילה  עיקר  שהרי  המילה,  את  צריכים  אנו  אין  מעתה  אמרו  עליהם,  בא  מצרים  ושיעבוד 
להציל אותנו מהגיהנם, ועתה שיש לנו גלות בכך אנו ניצולין מהגיהנם וכמו שהבטיח הקב"ה 
לאברהם, ומשום כך התחילו להפר ברית מילה. אולם בצאתם ממצרים שכבר פסק הגלות, 
הוכרח משה שוב למלן, כי בקשו שימול אותם כדי להינצל מהגיהם, שהרי מעתה לא יועיל 

להם סברתם הראשון שהגלות מצילה אותם, כי כבר פסק הגלות.  

ועוד י"ל עפ"י מה שכתב בזוה"ק )ח"א צג:( שיוסף אמר לאחיו שהטעם שזכה למלכות בזכות 
מצות ברית מילה. ועתה שראו ישראל שמצות המילה שבתחילה הביאה את המלכות ליוסף 
עכשיו אינה מועלת להם כלום, ואדרבה שנאת המצריים היתה הולכת ורבה על ישראל אף 
על פי שקיימו עד עתה את מצות ברית מילה, כשראו כן וראו שכבר אין להם את המלוכה 
כמו  אחד  עם  ונהיה  נמול  לא  א"כ  ואמרו  המילה,  במצות  לבוז  להם  גרם  זה  דבר  במצרים, 
המצריים ובכך לא ישנאו אותנו המצריים. אכן כשבא משה וגאל אותם, והתבוננו וראו שמשה 
שהוא הגואל נולד מהול, אזי הכירו למפרע שטעם מלכות יוסף לא היתה רק מפני שקיים מצות 
מילה, אלא מפני שנולד מהול ולכך אף משה שנולד מהול זכה לגאלם, ומעתה שנסתר סברתם 
הראשונה שגרם להם לבוז באותה המצוה, התחילו מיד לקיים כראוי את מצות המילה, וזה מה 
שסיים המדרש מכאן אתה למד שמשה מלן ביציאתם, כי כבר נתבטל מהם הסברה שגרם להם 

לבטל ולהפר ברית מילה.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

ביאור מחודש ונפלא בפסוק ותמלא הארץ אותם
יש  ז(:  )א  ֹאָתם'  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  'ּוְבֵני 
יב, סוטה  יפה כוונת אמרו ותמלא הארץ אותם, עפ"י מה דאיתא במדרש )שמו"ר א  לפרש 
שולח  היה  והקב"ה  בשדה  יולדות  והיו  פו"ר,  מישראל  למנוע  תחבולות  עשה  שפרעה  יא:( 
מלאך לסייע אותם, ועשה להם שני עיגולים של שמן ושל דבש לינק מהם, וכיון שהיו מכירים 
הכתוב  הכא  שרמז  מה  וזה  בקרקע.  ונבלעים  נס  להם  ונעשה  להורגם,  רצו  המצריים  בהם 
ותמלא הארץ אותם, הארץ ממש, שהיו נבלעים בארץ בכדי להינצל מן המצריים שרצו להורגם 

ונתמלאת הארץ מהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ג(

סיבת מה שנענש משה במיתה
'ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה' ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו' )ד כד(: ברש"י לפי שלא מל את אליעזר בנו, 
ועל שנתרשל נענש עונש מיתה. וקשה הלא אף שמי שמבטל מצות מילה נענש בכרת, אין זה 
אלא למי שיש לו ערלה בבשרו, אבל האב שלא מל את בנו אינו עובר רק באיסור עשה ואינו 

בכרת. ואין לומר שהטעם שנענש משום שבעידן ריתחא נענשים גם על איסור עשה כמבואר 
בגמרא )מנחות מא.(, שהלא עתה לא היה עידן ריתחא, אדרבה היה זה עת רצון לפני השי"ת, 

ששלח את משה לגאול את ישראל.

וי"ל דהנה מצינו במדרש )ב"ר מט ב( שהבטיח הקב"ה לאברהם שאם ימול את עצמו, יזכה 
שיעמיד ממנו את משה שהוגה התורה בשבעים לשון בזכות המילה. נמצא שמשה בא לעולם 
בזכות מילתו של אברהם, ולכך גם כן כשנשתלח עתה למצרים היה לו לתקן את ישראל ולמול 
אותם, ומשום כן היה עליו טענה גדולה על שהוא מתעצל במצוה זו דוקא, והקב"ה מדקדק עם 

חסידיו כחוט השערה.

וזה מה שאמר הכתוב וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולות, דקשה שיותר היה ראוי לומר 
חתן דמים למילה, אולם לפי הנ"ל מדוקדק מאד כי אכן הטעם שנתחייב מיתה היה מפני שנולד 
בזכות המילה ועליו מוטל כל המולות של כל ישראל, ואין ראוי שמי שמוטל עליו כן שדוקא 
הוא יתרשל במצוה זו, ורק משום כן דקדק עמו הקב"ה, וזה מה שאמרה למולות בלשון רבים, 

לרמוז למולות של ישראל שעליו היה מוטל כל המולות של ישראל.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ב( 

הטעם שבני לוי לא נכללו בגזירת השעבוד
'ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָּמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם' 
)ה ד(: ברש"י מחז"ל לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים 

לא היה על שבטו של לוי. 

יש ליתן טעם מפני מה לא היה שעבוד מצרים על שבט לוי, משום שהגלות נגזר על מי שיטול 
על הפסוק  ז(  לו  הובא ברש"י בראשית  יב,  פב  )ב"ר  וכדאיתא במדרש  ישראל,  חלק בארץ 
יהיה זרעך  גר  גזירת כי  וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, מפני שטר חוב של  ו(  לו  )בראשית 
המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת 
ולא בפרעון השטר. ולפי"ז י"ל דרק ישראל שנטלו חלק בארץ מחוייבים לקבל שעבוד, אבל בני 

לוי שלא נטלו חלק בארץ פטורים, ומשום כן לא נשתעבדו שבט לוי במצרים. 

)'זרע שמשון' פרשתינו אות טו(

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 153זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת שמות תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו נדבת 
האחים

הרה"ח ר' מנחם בנימין 

פאשקעס שליט"א
והרה"ח ר' משה 

פאשקעס שליט"א
לעילוי נשמת אביהם

הרה"ח ר' שאול יחזקאל 

בן מוה"ר אליעזר ז"ל

נלב"ע כ"ו טבת תשס"א

ת.נ.צ.ב.ה.

הוצאת הגליון והפצתו 

לע"נ חברי הצלה - ארה"ב

הר"ר בצלאל יחיאל 

B46 – בן הר"ר חיים צבי ז"ל

הר"ר אברהם ביינש בן 

F35 הר"ר יחיאל יהודה ז"ל

הר"ר בנימין בן הר"ר אריה 

RV6 – לייב ז"ל
הר"ר צבי משה בן הר"ר שלום 

ES5 – יעקב ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

יעזור השי"ת שזכות רבנו והבטחותיו 
יגן על כל חברי הצלה שיצליחו בכל 

פעולות הקודש וינצלו מכל רע



במדרש )שמו"ר א מב( שמדת הדין היתה מקטרגת על ישראל בשביל מה שעתידין לעשות העגל, 

יש  ולכאורה  ה'.  לעבודת  להיות  זה  שבט  שעתיד  משום  במצרים  נשתעבד  לא  לוי  של  ושבטו 

דן על  אין הקב"ה  והלא  יתכן שקושי השעבוד היה מחמת שהם עתידין לחטוא,  איך  להקשות 

המעשים הרעים שעתידין לעשות, והרי עדיין לא עשו את העגל.

מה  ליישב  הרא"ם  מש"כ  עפ"י  לבאר  ויש 

יז(  כא  )בראשית  שמצינו דבישמעל כתיב 

כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא 

השרת  שמלאכי  שם(  )רש"י  ואיתא  שם, 

את  להמית  זרעו  שעתיד  מי  ואמרו  קטרגו 

בניך בצמא אתה מעלה לו באר, אמר להם 

הקב"ה עכשיו מהו צדיק או רשע, אמרו לו 

צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני 

דנו. ואילו בן סורר ומורה אינו נהרג אלא על 

שם סופו, ומתרץ הרא"ם דבבן סורר ומורה 

אנו  בדברים הרעים שעליהם  כבר התחיל 

דנים אותו בסופו, אלא שעכשיו עדיין אינו 

חייב מיתה על כך ולבסוף יהא חייב מיתה, 

על כך אמרה תורה שימות זכאי ואל ימות 

חייב. וביתר ביאור הכוונה דבן סורר ומורה 

הרעים  מעשיו  יסוד  בסופו  וגם  עכשיו  גם 

אלא  וסובא,  זולל  שהוא  דהיינו  שווים 

שבתחילה הוא רק גונב מאביו שעל כך באמת עדיין לא היו ממיתין אותו, ולבסוף יטול נפשות 

שיתחייב מיתה על כך, אולם את הכל עושה בעבור אותו מטרה שהוא זולל וסובא. אולם ישמעאל  

אף שהיה מלא עבירות, ברם במה שטענו עליו המלאכים שימות בצמא את בניך בצמא, עדיין לא 

התחיל כלום בכך. 

היוצא מדברי הרא"ם שבמעשים רעים שכבר התחילו דנים על שם הסוף אף שעדיין אינו עושה 

את אותו המעשה הסופי. 

ןממילא נוכל להבין דברי המדרש שמדת הדין היתה מקטרגת בשביל מה שעתידין לעשות העגל, 

ואין הכי נמי שעדיין לא עשו את העגל ממש, אולם כבר במצרים פנו לעבוד ע"ז כמו שנראה 

בפסוק משכו וקחו לכם שדרשו חז"ל משכו ידיכם מעבודה זרה, וא"כ כבר התחילו במעשה הרע 

ושפיר צריכים לדון אותם על שם סופם. 

וזה היה כוונת משה רבינו למה זה שלחתנו שהרי אינם ראויים כלל לגאולה מאחר שכבר התחילו 

בעבודה זרה וכסברת הרא"ם, ועוד אמר והצל לא הצלת שזה הסיבה לאי ההצלה עד עכשיו, כי 

מן הדין אינך יכול להציל, מאחר שכבר התחילו בעבודה זרה, וראוים הם ליענש כבר עתה על 

שם סופם.

]וראה עוד מה שהרחיב רבנו לפלפל בזה בטוב טעם ודעת לבאר היטב דקדוק הפסוקים באופן 
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לשון שמשון:
שכתב הרא"ם על פסוק )בראשית כא יז( 
באשר הוא שם, דבן סורר ומורה שנהרג 
התחיל  שכבר  מפני  היינו  סופו  שם  על 
בדברים הרעים שבסופו. ואף כן שישראל 
במצרים  זרה  עבודה  עובדים  היו  כבר 
ידיכם  משכו  ב(  טז  )שמו"ר  כדאמרינן 
קושי השיעבוד  פן  נתיירא  זרה,  מעבודה 
לישראל  שיש  הקטרוג  מחמת  בא  הזה 
דוירא  התירוץ  לנו  ואין  העגל,  לעשות 
און ולא יתבונן )איוב יא יא(, ובאשר הוא 
שם )בראשית כאי ז(, שהרי כבר התחילו 

בעבודה זרה. 
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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

גבורת שמשון סיפורי ישועה
מתוך עדותו של הרה"צ ר' נפתלי אלימלך וואגשהאל שליט"א 

רב דביהמ"ד אור לשמים אפטא, אשר מוסר נפשו עשרות שנים 

למען ספר זרע שמשון: 'עין בעין ראינו שברכתו עשתה פרי וכמה 
מן האברכים שהשתתפו בהוצאת הספר לאור עולם נושעו בזש"ק וגם 

אני הק' בתוכם. וכמו כן סיפרו לנו כמה אנשים נאמנים שבעיניהם ראו 

שינוי הטבע ממש ונתברכו בכמה ענינים שונים הן ברפואה והן בזרע 

ידי עסקם בספר הקדוש  של קיימא, הן בפרנסה והן בשידוכים, על 

הזה או על ידי שהפיצו מעיינותיו חוצה, ונוכחו לראות דנפיש כוחו 

מטובו'.  ולהנות  והבטחתו  ברכתו  לקיים  זי"ע  המחבר  דמרן  וחיליה 

)מתוך דבריו בהקדמה(

כמו כן העיד בפנינו הרב וואגשהאל שליט"א שבמשך כל השנים ראה 

ולהפצת תורת המחבר  מי שסייע להוצאת הספרים  עיניו שכל  במו 

ברורה  עדות  וזה  מן המשוער,  למעלה  ופלאות  ישועות  לראות  זכה 

ורצונו  בקשתו  את  שמקיים  מי  לכל  טובה  מוקיר  הקדוש  שהמחבר 

בלימוד חידושיו ודברי תורתו. 

הוצאת הגליון והפצתו 

לרפואת ש. בן ר.

זכות רבנו יעמוד לו

לאריכות ימים ושנים טובות

בבריאות איתנה בגוף ונפש

ולע"נ הר"ר חיים בן הר"ר 

צבי ז"ל     ת.נ.צ.ב.ה.

הוצאת הגליון והפצתו 

לרפואת 

אסתר בת פריידא
זכות רבנו יעמוד לה

לאריכות ימים ושנים טובות

בבריאות איתנה בגוף ונפש

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

אסתר בת מחלה 
שיינכען

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לה

שתזכה לזיווג הגון בקרוב

לבנות בית נאמן בישראל

הוצאת הגליון והפצתו

לעילוי נשמת האשה החשובה

מרת מרים גיטל בת הרה"ח ר' בנציון ע"ה גולדשטיין

נלב"ע כ"ג טבת תש"ע

ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת בנה 

הרה"ח ר' יעקב שלמה גאלדשטיין שליט"א ומשפחתו

שמסייעים בקביעות ועומדים לימיננו בהפצת תורת רבינו

זכות רבנו יעמוד להם להתברך בכל מעשי ידיהם

ויראו תמיד רוב שמחה ונחת מתוך אושר ועושר

'בתים מלאים כל טוב גם עושר גם כבוד'

קחו חלק קבוע בהדפסת 
והפצת הגליונות

וכל תורת המחבר הקדוש זי"ע

ותראו ישועות ונפלאות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657


