
ביאור כוונת יוסף בשאלתו העוד אבי חי
'ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו' 
)מה ג( : קשה מפני מה חזר ושאל אותם העוד אביהם חי, הרי כבר שאל אותם על כך כשבאו 
שנראה  במה  לדקדק  יש  ועוד  הזקן.  אביכם  השלום  אותם  ושאל  למצרים  שנית  פעם  אליו 
שדוקא מפני שאלה זו ששאל אותם לא יכלו לענות אותו ונבהלו מפניו, וצ"ב. ועוד קשה במה 
ששאל אותם העוד אבי חי, שפירשו קצת מן המפרשים שנתכוון להוכיח אותם האיך לא חשבו 
על צערו של אבא בשעה שמכרו אותו, אך זה לא יתכן שהרי בא עתה לנחמם ולא לצערם, 

וא"כ עדיין קשה מה נתכוון בשאלה זו.

ונראה לפרש שיוסף עצמו היה תמה האיך יכול להיות שיעקב אביו לא היה יודע היכן נמצא, 
והאיך יכול להיות שהרוח הקודש שהיתה ליעקב לא גילתה לו היכן נמצא בנו, אולם לא ידע 
יוסף שאחיו בשעה שמכרו אותו, החרימו שלא יגלה אחד מהם ליעקב את דבר המכירה, ואף 

שתפו את הקב"ה בחרם זה, וממילא לא יכל הקב"ה לגלות לו.

ולכך מיד כשיוסף התגלה לאחיו שאל אותם העוד אבי חי, כשכוונתו לשאול האם יש לו עוד 
רוח הקודש, וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק )מה כז( ותחי רוח יעקב אביהם, שנרמז בכך שחזר 
ליעקב רוח הקודש. כי אם יש לו, הוא יוכל מיד לדעת שאכן אני יוסף. ]ואמר דבריו כמסתפק 
יודע היה שתמיד היה ליעקב רוח הקודש, ומצד שני כשראה שכל אותם  מפני שמצד אחד 
שנים שהיה במצרים, לא ידע יעקב היכן הוא נמצא, הרי זה סימן שכבר אין לו רוח הקודש, 
יכלו  יכלו אחיו לענות אתו, לא  ולא  רוח הקודש או לא.[  לו  יש  ולכך שאל את אחיו האם 
להשיב לו הטעם שהרוח הקודש לא גילתה ליעקב היכן יוסף נמצא, כי נבהלו מפניו, שהיה 
להם בושה ממנו לספר לו על דבר החרם שהחרימו ושתפו את הקב"ה בחרם ושמשום כך לא 

ידע יעקב על אף הרוח הקודש שיש לו תמיד.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ב(

***

עוד יש לפרש בכוונת מה שהוסיף עתה לומר להם העוד אבי חי, עפ"י מה שכתב רש"י )לעיל 
לז ב( מחז"ל )ב"ר פד ה( שהיה דיוקנו של יוסף דומה לדיוקנו של יעקב אביו. לכך עתה כשאמר 
להם אני יוסף, הוסיף ואמר להם העוד אבי חי, והיינו שאם אינכם מכירים אותי מפני שבשעה 
שיצאתי לא היה לי חתימת זקן ועכשיו יש לי חתימת זקן, תוכלו להיזכר בדמות דיוקנו של 
אביכם שיש לו חתימת זקן כמוני ותראי שעכשיו אני דומה לו. ובאמת היה להם להשיב לו 

שאכן רואים שהוא יוסף, אלא שלא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו.

)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ג(

עומק כוונת הסימן שמסר יוסף לומר יעקב שכשפירש ממנו עסקו 
יחד בפרשת עגלה ערופה

ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף  'ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם 
ָלֵׂשאת ֹאתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם' )מה כז(: ברש"י את כל דברי יוסף, סימן מסר להם 
במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, זהו שנאמר וירא את העגלות אשר שלח 

יוסף, ולא נאמר אשר שלח פרעה.

יד לפרש שעיקר כוונת יוסף בסימן זה היה להודיעו שעדיין הוא צדיק, שהרי העגלה ערופה 
באה על הרוג שנמצא בדרך, והרי זה סימן ששום אחד מבני העיר לא לוו אותו בדרכו, וכמו 
לויה. ואמרו  ופטרנוהו בלא  זקני העיר שלא ראינוהו  שאמרו בגמרא )סוטה מה:( שאומרים 

בגמרא )שם מו:( כל המלוה את חבירו אינו ניזוק באותו הדרך. ובודאי יעקב לליוה את יוסף 
נזק  ליוסף שום  ובודאי שלא אירע  גדולה.  לויה הרי היא מצוה  כשפירש ממנו, שהרי מצות 
מדרך זה, ומוכרח שהיה זה יסורין שעושה הקב"ה למי שרוצה לגדלו, כי הקב"ה שולח יסורין 
לצדיקים בשביל לגדלם בעולם, וכמו שאמרו בגמרא )ברכות ה.( כל שהקב"ב חפץ בו, מדכאו 
ביסורין. ואדרבה אף יעקב היה ראוי שיחשוב כן ולא יאמר חיה רעה אכלתהו, כי היה צריך 
לידע שבודאי לא יתכן שיוסף יהיה  ניזוק באותו הדרך, ואף כי יוסף איננו ונאבד ונעלם מיעקב, 
היה לו לחשוב שבודאי זה לטובתו ולא לרעתו, ויש ליוסף מיסורי הצדיקים. וזה נתכוון יוסף 
עתה לרמוז ליעקב שהיות שקיים בו מצות לויה שסגולתה שאין ניזוק באותו הדרך א"כ בודאי 

שנשאר בצדקו וכל היסורין שעברו עליו הם מיסורי הצדיקים שמביאים גדולה לאדם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

טעם שקרא יעקב קריאת שמע כשבא יוסף אליו
'ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך 
ַעל ַצָּואָריו עֹוד' )מו כט(: ברש"י אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו 
שהיה קורא את שמע. מקשים העולם למה דוקא קרא יעקב את שמע בעת ההוא שהיה יודע 
שיוסף בא אליו. ואם הטעם מפני שהיה אז העת לקרוא את שמע כותיקין שקראו דוקא בנץ 
החמה, א"כ יקשה מפני מה יוסף לא קרא באותה העת. ועוד דמשמע מלשון הכתוב שגם יעקב 
ראה את יוסף, וא"כ משמע דמיד לאחר שראה אותו התחיל לקרוא את שמע וזה תימא. ]ואין 
לומר שבאמצע קריאת שמע הרים את עיניו וראה אותו, שהרי סוד קריאת שמע הוא בסגירו 

דעיינין[.

ויובן היטב עפ"י מה שכתבו המקובלים )עיין זוה"ק ח"ג דף רלו:( שתיבת שמע ותיבת אחד הם 
אותיות אשמח, והאות עי"ן הגדולה רומזת לג' אבות, כי אברהם שהוא חסד כולל ע' גשרים של 
חסד. יצחק שהוא דין כולל ע' זקנים שבסנהדרין. יעקב כולל ע' נפש יוצאי ירך יעקב. והאות 
ד' הגדולה רומזת לארבע אמהות עיי"ש. והנה עד אותה שעה לא ראה יעקב ע' נפש כולם 
ביחד, ומעתה שבא יוסף אצלו נתייחדו כל השבטים. ולכן מיד כשראה את יוסף וכמו שמדויק 
בפסוק וירא אליו, התחיל לקרות את שמע כדי להשלים את התיקון והיחוד שמוטל עליו באות 

עי"ן של שמע.

)'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 151זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ויגש תשע"ז

אמרות שמשון

הוצאת הגליון והפצתו

לזכות מי שנדבה סכום הגון להפצת תורת רבנו זי"ע

שישלח ה' לה רפאה שלימה בכל אבריה וגידיה

בתוך שאר חולי ישראל ותזכה לאריכות ימים ושנים 

טובות ומתוקות

הוצאת הגליון והפצתו לרפואת

יצחק אייזיק בן טויבא
שישלח לו ה' רפואה שלימה בכל אבריו וגידיו

ויזכה לאריכות ימים ושנים טובות ומתוקות



מדרש )ב"ר צג י( ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי וכו' כי נבהלו וכו' )בראשית מה ג(, אוי 

לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו 

מפניו, לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו על אחת כמה וכמה. צריך עיון מה צורך 

יוסף ואחיו בעולם לא היינו אומרים מסברא אוי  לראיה מהכא, וכי אם לא היה מעשה זה של 

לנו כשיבא הקב"ה ויוכיח 

כל אחד ואחד לפי מעשיו, 

פשוט  דבר  הוא  והלא 

ועוד  מחייבו.  שהשכל 

יוסף  למה  להקשות  יש 

הוסיף  יוסף  אני  באומרו 

אחרי  חי  אבי  העוד  מיד 

שכבר אמרו שלום לעבדך 

לאבינו. 

בגמרא  דמצינו  וי"ל 

בר  מרי  כז:(  )כתובות 

איסק אתא ליה אחא מבי 

פלוג  ליה  אמר  חוזאה, 

אמר  דאבא,  בנכסי  לי 

אתא  לך,  ידענא  לא  ליה 

אמר  חסדא  דרב  לקמיה 

לך,  קאמר  שפיר  ליה 

דכתיב ויכר יוסף את אחיו 

מלמד  הכירוהו  לא  והם 

זקן  חתימת  בלא  שיצא 

וכתבו  זקן.  בחתימת  ובא 

התוספות )שם ד"ה שפיר( 

שפיר קאמר לך, זה שבא 

נולד כאן והלך עם אביו למדינת הים ועתה כשחזר ואמר לא ידענא לך מיחזא כשיקרא, כי היה 

לו לידע אם הוא אחיו אם לאו כיון שמכירו קודם, להכי קאמר רב חסדא דשפיר קאמר ליה שאינו 

מכירו כדאשכחן ביוסף.

עדיין  ראוהו  שלא  שנים  שעברו  אף  שעבר,  מזמן  הכירו  אחיו  שאם  התוספות  מדברי  היוצא 

צריך להכירו, אם לא שיש סיבה מיוחדת שגורם שלא יכירו כגון שנתגדל לו זקן. ולפי זה יוסף 

טרם שנתוודע לאחיו ראה שאינם מכירים אותו שזה היפך ממה שהיה ראוי להיות, כפי שראינו 

בתוספות, ולאור זאת חשש יוסף שאולי כשיתוודע אליהם יכחישו ויאמרו לא ידענא. לכן תיכף 

באומרו אני יוסף הוסיף לומר העוד אבי חי, כי נתכוון בזה לומר להם שעל פי דין צריכים אתם 

להכיר אותי מאחר שהכרתם אותי בעבר אצל אבא. ועוד, אפילו אם אינכם מכירים אותי, יבוא 

אבא שבודאי מכיר אותי ויקיים את דברי. ויוסף היה בטוח שעתה אחר שאמר להם זאת, ישיבו 

לו שבודאי אחר שמתבוננים בו ומדקדקים בדבר אכן מכירים אותו, אולם הם לא השיבו לו כך, 

ואף שאכן האחים הכירוהו מיד, כי נאלמו דום מאחר שבושה אחזתם והבושה היה על זה שלא 

הכירוהו עד עכשיו. ובושה זו היתה מיוסדת לפי פירוש התוס' הנ"ל, שבאם הכירוהו בעבר מן הדין 

שיכירו גם אח"כ, הכי נמי הם הכירו את יוסף בעבר בבית אבא, ובושו על זה שלא הכירוהו עתה. 

נוסיף להתבייש על  וזהו הדמיון ליום הדין, שלא די עצם העונש שנקבל, אלא 
העבירות שלא היו לנו כלל מוכרים כעבירה. כי בעולם הזה העבירות אינם דומות 
בעינינו לעבירות. ועל זה נהיה מבוהלים שלא ידענו להכירם בעולם הזה ובושה 

תכסה פנינו, דומיא לבושת אחי יוסף שלא הכירוהו.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
וכאן כבר היה יודע יוסף שאחיו לא היו מכירים אותו, שכמה 
כשיאמר  שגם  בדעתו  וחשב  הכירוהו,  ולא  לפניו  היו  פעמים 
להם שהוא יוסף לא יאמינוהו, כעובדא דמרי בר איסק, ולכן 
מה עשה תיכף שאמר להם אני יוסף אמר העוד אבי חי, כלומר 
כשאני אומר לכם שאני יוסף יש לכם להכירני הואיל שראיתם 
אותי קודם לכן, כסברת התוספות, ואפילו אם אין אתם מכירים 
אותי, העוד אבי חי שהוא יבא ויכירני או מצד הטבע או מצד 
היו  אנפשייהו  דרמו  לו שעתה  והיה ממתין שיאמרו  הרוה"ק, 
מכירים אותו, והאמת שעתה הכירוהו תיכף ומיד אבל לא יכלו 
להכיר  ידעו  שלא  להם  שהיה  הבושה  מפני  נבהלו  כי  לענות 

אותו בתחלה.

 ועל זה קאמר המדרש אוי לנו מיום הדין וכו', שלא די שיש 
אף מחמת  אלא  העונש,  הדין מחמת  מיום  לנו  אוי  לומר  לנו 
בעינינו  דומות  אינם  העבירות  שבעוה"ז  לנו,  שתהיה  הבושה 
לעבירות, אמנם ביום הדין כשנכיר בעצמנו העבירות שעשינו 
כמה נהיה מבוהלים על מה שלא ידענו להכירם בעוה"ז, דומיא 
למאי דאמרינן (סוכה דף נב.( רשעים נדמה להם כחוט השערה 

ובוכים איך לא יכולנו לכבוש וכו'. 

)זרע שמשון אות ג(

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ האשה החשובה

מרת רויזא רחל בת ר' יוסף משה ע"ה פאשקעס
נלב"ע יד טבת תשכ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת חתנה ובתה

הרה"ח ר' משה בן חנה הי"ו

וזוג' החשובה מרת שרה ליפשא בת רויזא רחל תחי'
יעזור השי"ת שזכות רבנו והבטחותיו יעמוד להם

שיתברכו ובכל אשר יפנו יצליחו 

מתוך שמחה אושר והרחבת הדעת 

ויראו תמיד נחת מכל יוצ"ח
אורך ימים ושנות חיים בבריאות השלימה
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וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.
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פניני שמשון
במצרים,  היו  עדיין  והלא  למול  יכריחם  שיוסף  אפשר  האיך 
לשום  שלא  הנכרי  למול  ואסור  גירות,  לשום  הזו  המילה  ואין 
גירות. וצריך לומר כמו שכתב היפה תואר שהיה ליוסף לשמצה 
שהם  הערלים  דרך  כן  כי  נימולים,  ובניו  הוא  להיות  בעיניהם 
מבזים את הנימולים ומאוסים בעיניהם, ולכן כפאן שיהיו גם הם 
שהיו  החרפה  מפני  אלא  זה  עשה  שלא  והואיל  עכ"ל.  נימולים 
עושים, לא דק בהם שתהיה המילה כתיקונה רק שיחתכו הבשר, 
ובודאי שלא היו נזהרים בפריעה או בציצין המעכבים את המילה, 

והאיסור למול את הנכרי היינו לעשות מילה כתיקונה.

 )אות ד(

כאן ]אצל יעקב שפרנסו יוסף[ לא שייך לומר המצפה לשולחן 
אחרים עולם חשך בעדו, שהואיל שהיו שנות הרעב  היה העולם 

חשוך על כולם, ואדרבה מצוה היא להצטער בצער הציבור.

 )אות ה(

ועל דרך הפשט היינו יכולים לומר דבשלמא קודם זה גם הם היו 
יודעים זה ובודאי שהיו חוששים לסכנה, שכל  הדרכים בחזקת 
והיו  יוסף,  יודעים מה היה מאחיהם  סכנה, ומכל שכן שלא היו 
מתיארים מפחד הדרך הואיל שראו שכבר שלטה מדת הדין בבני 
יעקב. אמנם עתה שראו שאחיהם יוסף היה מלך, שמא לא יחושו 
הכי  משום  ומהמקטרגין,  הדין  ממידת  יתייארו  ולא  עצמם  על 
הוצרך יוסף לומר להם אל תתעסקו וכו', דהיכא דשכיח הזיקא 

שאני וכל הדרכים בחזקת סכנה.

 )אות ו(

יוסף כשרצה שאביו ירד אליו למצרים והיה מתיירא פן לא ירצה 
סימן  לו  שלח  להם,  נודע  היה  שכבר  הגלות  יראת  מחמת  לבא 
זה של עגלה ערופה, כלומר הגלות של מצרים אינו הכרחי ודבר 
יכולים ליזהר  וישראל  עין,  נגזר מן השמים, רק הוא מחמת רע 
שלא לאכול מלחמם, ולכן אמר לו וכלכלתי אותך שם, דהיינו אני 

משלי אזון אותך ולא תאכל משל מצרים. 

)אות ז(                                                                                                                                               
                         


