
טעם שאהב את יוסף מפני חכמתו אף שגם שאר השבטים היו חכמים
'ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים' )לז ג(: 
בתרגום אונקלוס תרגם תיבות כי בן זקנים הוא לו, ארי בר חכים הוא ליה. ויש להבין הלא 
בודאי כל השבטים היו חכמים, ואם כן מדוע דוקא יוסף נקרא בן זקונים – בר חכים. וגם 

אין לו שכוונת הכתוב כפשוטו שהרי בנימין היה יותר בן זקונים ממנו.

לו,  ומהוגנת  שמים  לשם  אשה  הנושא  כל  ו(  ה  )במ"ר  במדרש  דאיתא  מה  עפ"י  וי"ל 
הקב"ה מוציא מהם בנים בעלי הוראה. וכתב בספר פרשת דרכים )דרך האתרים דרוש 
א( שהמבחן לדעת אם אדם נשא אשה הגונה לו ולשם שמים ולא לשם יופי וממון, הם 
הבנים הנולדים מהם. והנה היה ערעור על יעקב במה שנשא ב' אחיות, והיינו שנשא את 
רחל בעבירה, או שלקחה לשם נוי וכמ"ש )לעיל כט יז( ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה, 
ולכך אף שלמד תורה עם כל בניו, ביותר היה מקפיד על יוסף ומסר לו כל מה שלמד בבית 
מדרשם של שם ועבר, לפי שבהיות יוסף חכם מתגלה למפרע שנשא רחל בהיתר ולשם 
שמים ולא בעבירה כלל, ולכן היה אוהבו ביותר יותר משאר בבניו מפני חכמתו, ואף שגם 
שאר בניו היו חכמים, כי חכמתו של יוסף מועלת הרבה בכבודו של יעקב כי בכך נודע 

שנשא את רחל לשם שמים.

ואפשר שזה גם מה שעשה לו כתונת פסים, ולא נתכוון לשנותו משאר בניו ולכבדו יותר 
מהם, אלא עשה כן בכדי שהעולם יראו שינוי זה וישאלו הטעם, ועל ידי כך ישמעו שהוא 
בר חכים לאביו ואזי יודו למפרע שיעקב נשא בהיתר את רחל. ויש להוסיף ולבאר שהיה 
זה כעין מה שמצינו )רש"י שבת עז.( שדרך תלמידי חכמים לעטוף סודר, כך עשה ליוסף 
סודר של תלמיד חכם, שבכך יתפרסם חכמתו ויבינו הכל שעשה יעקב כראוי במה שנשא 

את ב' האחיות.

יעקב לא חשש שיוסף יהיה ניזוק מהקנאה
'ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים' )לז ג(: 
יש להבין איך אפשר שיעקב שינה את יוסף בין הבנים בכתונת פסים שעשה לו, והלא היה 

לו לחוש פן יתקנאו בו אחיו כפי שאכן היה.

מפני  הטעם  הבנים,  בין  בנו  את  אדם  ישנה  דאמרינן שאל  דמה  סובר  היה  דיעקב  וי"ל 
שהשינוי מוליד קנאה שיקנאו בו האחרים, והקנאה גורמת לעין הרע, ואמרו בגמרא )ב"מ 
קז:( תשעים תשעה מתים מפני עין הרע. נמצא שע"י שיקנאו בו גורם לאותו הבן סכנת 
מיתה. ולכך סבר יעקב דדבר זה לא שייך עתה אצל יוסף, דהנה אמרו חז"ל )ב"ר עח י, 
הובא ברש"י פרשת ויחי מט כב( דיוסף נקרא בן פרת עלי עין משום שהסתיר את רחל 
אמו מפני עינו של עשו, ולכך זכה להיות עלי עין, היינו שלא ישלוט בו עין הרע. נמצא 
שעתה שהיה זה אחר המעשה עם עשו כבר אין שולט עליו עין הרע, ולכך לא חשש יעקב 

לשנותו משאר אחיו היות ולא שולט עליו עין הרע ואין בזה שום סכנה עליו.

)זרע שמשון פרשתינו אות ד(

ביאור נפלא בשכר שקיבל יוסף על שעמד בנסיון
במדרש )ב"ר צ ג( יוסף משלו נתנו לו, פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי. גופו 
שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צוארו שלא הרכין לעבירה, וישם רביד הזהב 

על צוארו. ידיו שלא משמשו בעבירה, ויתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסעו לעבירה, 
וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו. מחשבה שלא חשב בעבירה, תבא ותקרא חכמה. 
וצריך עיון שהלא היה חייב מצד הדין לשמור את עצמו מכל אלו הדברים, ואם כן למה 

זכה לשכר הגדול הזה שנראה שזכה בו מצד מדת החסידות שהיתה בו.

וי"ל שאכן בכל אלו הדברים שנתרחק יוסף מהם, לא די שלא עשה את האיסור ושמר 
מפשט  שנראה  ממה  יותר  הרבה  חסידות  בעצמו  ותיקן  עשה  אלא  החטא,  מן  עצמו 

הדברים. ]רבנו מרחיב בביאור כל הענינים שהוזכרו במדרש ולהלן נציין רק חלק[

דאיתא  מה  עפ"י  יפה  מתפרש   – שש  בגדי  אותו  וילבש  בעבירה  נגע  שלא  גופו 
במדרש )ויק"ר כג יא( שלשה הם שתקף יצרם עליהם ונשבעו ליצרם. ואחד מהשלושה 
היינו יוסף עיי"ש. והיינו שנזדרז להישבע כנגד היצר הרע ובכך לדחותו ולהרחיק אותו 
מעליו. וי"ל דלכן זכה בשכרו לבגדי שש כפי שדידוע )ע' חסד לאברהם מעין ד' עין יעקב 
נהר נב( שמי שהוא לבוש בגדי שש אין כל מזיק ומסטין יכולים להתקרב אצלו. שהפשתן 
סגולתו להרחיק המזיקין. ולכך מדה כנגד מדה שנשתדל להרחיק ממנו את השטן המזיק, 

קיבל בשכרו בגדים שמסוגלים להרחיק את המזיקין.

צוארו של הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צוארו -  מתפרש יפה עפ"י מה 
יוסף היה  דאיתא במדרש תנחומא )אות ח( שכשהיתה אשת פוטיפר באה להשיח עם 
מרכין פניו למטה כדי לא להביט בה, ועשתה לו שרטוע של ברזל מתחת זקנו שאם ירכין 
פניו יהיה השרטוע מכהו, ואף על פי כן ולא שמע אליה. ולפי שסבל יסורין קשים של 
אותו השרטוע בכדי שלא להביט בה, קיבל בשכרו במקום אותו השרטוע וישם רביד זהב 

על צוארו.

רגליו שלא פסעו בעבירה וירכב אותו במרכבת המשנה – יש לפרש שהנה בדרך 
המוסר לא היה לו לברוח כששמע שאדונתו הרימה קולה וקראה לאנשי ביתה והתחילה 
להעליל עליו עלילה, שהרי כשכולם יראו שהוא בורח, יבינו שבודאי בורח מחמת הפחד 
לו  עדיף  יותר  אדרבה  ולכאורה  עליו,  שאומרת  לדבריה  שמודה  כמי  זה  והרי  והבושה 
לברוח אלא להתעכב שם ולהכחיש את דבריה ואז ישאר הדבר ספק אצל כולם, אולם 
בסמיכות  להיות  ולא  העבירה  מן  לברוח  כדי  במהירות  וברח  לחשד  עצמו  הכניס  יוסף 

לעבירה רגע אחד.

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 149זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת וישב - חנוכה  תשע"ז

אמרות שמשון

הנס  לפרסום  אינו  הנס  לפרסום  חנוכה  של  הנרות  הדלקת  שטעם  'ונראה 
רומזת להתשועה  הנרות  בלבד, אלא שהדלקת  למנורה  של השמן שמצאו 
על  ד(  ב  )ב"ר  במדרש  דאמרינן  מאויביהם,  לישראל  להם  שבאה  הגדולה 
פסוק וחושך על פני תהום, זה יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהם, 
שבקשו לבטל מהם עיקר המצוות שהם שבת וראש חודש ומילה, ועוד היו 
רוצים שיכתבו על קרן השור שאין להם חלק באלקי ישראל, ואם כן בתשועת 
נס  להם  שנעשה  הטעם  וזה  לאורה,  מאפילה  יצאו  שישראל  נקרא  הנצחון 
בשמן  כדי שיוכלו להדליק המנורה ולהאירה לרמוז הדבר הזה, ומשום הכי 
בעינן פרסום הנס בנרות חנוכה, והפרסום הוא על תוקף ועיקר הנס דהיינו 

ההצלה'  
)אמצע אות ח(

בהדלקת הנרות יש רמז לכל ההצלה 
שיצאו מחשיכה לאורה



בפסוק )לז יז( נסעו מזה, פירש רש"י הסיעו עצמן מן האחוה. בביאור זה הענין כתב רבנו ב' 

ביאורים. 

מי  לראות  שהסימן  יחוסא.  היינו  דבבל  שתיקותא  ע"א:(  )קידושין  בגמרא  אמרו  הנה  א. 

מיוחס ואפשר להינשא עם משפחתו, שתיקותא, שהם שתקנים ושומרים על פיהם וממילא 

לידי  באים  אינם 

היה  וזהו  מריבה, 

בבל  דבני  מעלתם 

ששתקו, וממילא היו 

מיוחסים. 

כשראו  נמי  והכי 

שהוא  יוסף  אחי 

לשון  עליהם  אומר 

החלומות  וכן  הרע 

לא  כן  אם  שחלם, 

לשנאותו  להם  היה 

על כך  מאחר שאם 

יוסף  את  דנים  יהיו 

מחלוקת  כבעל 

הם  זה  בכלל  הרי 

את  אף  פוסלים 

שאם  מאחר  עצמם, 

מחלוקת  בעל  הוא 

הוא  שאין  מוכרח 

שעולה  וכפי  מיוחס 

הנ"ל,  גמרא  מדברי 

ואם הוא אינו מיוחס 

בכלל,  אחיו  כל  הרי 

על  חל  דהיחוס 

על  ולא  המשפחה 

והיו צריכים לחשוב שיוסף אינו בכלל בעל מחלוקת למרות הדיבורים, מאחר  האדם לבדו, 

שאולי בסוף ישתוק.

ובמה שדנו אותו כבעל מחלוקת מוכרח הדבר שהסיעו עצמם מן האחוה, והיינו שבדלו עצמם 

ממנו כמו שאינו אחיהם ומופרדים ממנו, ובכך יכולים לומר שהוא אינו מיוחס והם מיוחסים. 

ב. המפרשים כתבו )ספר פרשת דרכים( שמחלוקת יוסף עם אחיו היה עם יש להם דין כבני 

נח או דינם כישראל. וזה מה שאמר לו האיש דאחיך נקטו עכשיו את הסברא שלך שאתה 

טוען שעדיין יש להם דין כבני נח, ויש דין בבני נח שרק קורבא מצד האם אסורה, אולם קרבה 

מצד האב אינו קורבה ואינם אסורים זה על זה וכמ"ש רש"י )סנהדרין נח. ד"ה מן( שאין איסור 

אחוה בבני נח אלא מן האם דכתיב )בראשית כ( וגם אמנם אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי, 

ובת האב מותרת, ובת האם אסורה. 

וזהו מה שסברו האחים דלשיטתו דיוסף דאנו מוחזקים כבני נח, א"כ הוא אינו בכלל אחיהם 

מן האחוה,  הסיעו עצמם  לו  מה שאמר  וזהו  האם,  מן  באחים  רק  אחוה  איסור  כנ"ל שאין 

שעכשיו הם רוצים להתנהג עמך כפי שיטתך.

בני  כדין  אנו  ולשיטתינו  הוא, שהיות  בשרנו  אחינו  כי  וגו'  בצע  מה  להם  אמר  יהודה  אולם 

ישראל נחשבים, א"כ הוא ממש אחינו ואיך נהרגנו בידים ממש. ועל כך סיים הכתוב וישמעו 

אחיו, היינו ששמעו שהם אחיו ולכך נתרצו שלא להרגו. אבל מכל מקום מכרוהו לעבד ונהגו 

כמו  עונש  לו  ונתנו  מדה  כנגד  לו מדה  ועשו  נח,  בן  כדין  עדיין  עמו כשיטתו שסובר שהוא 

שמצינו שנח קילל את כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, הכי נמי מכרוהו לעבד לשיטתו שלא יצאו 

מדין בני נח, א"כ שפיר הוא למכרו לעבד כמו שמצינו שכנען שסיפר לשון הרע לעבד נתקלל. 

פניני שמשוןבינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
ואמר הסיעו עצמן מן האחוה שהואיל שדנו אותו כבעל מחלוקת 
)ע"א:( אמרינן  דקידושין  ד'  בפרק  דהא  אינו אחיהם,  כן  אם 
שתיקותא היינו ייחוסא, ואם ראית שתי משפחות מתגרות זו בזו 
שמץ פיסול יש באחת מהן וכו'. ואם היו אחים לא היה להם 
לדונו כבעל מחלוקת, שאם היו מיוחסים גם הוא מיוחס וסופו 
לשתוק, אלא ודאי צריך לומר שהסיעו עצמן מן האחוה. )אות ו( 

האחוה,  מן  עצמן  שהסיעו  מזה  נסעו  האיש,  לו  אמר  עכשיו 
שהיה  ממה  הפוכה  סברא  לתפוס  רוצים  הם  שעכשיו  כלומר 
להם מתחילה כדי לדון אותך לפי סברתך לחובה, ורוצים לומר 
ז'  בפרק  אמרינן  נח  שבבני  נח,  בני  מכלל  יצאו  לא  שהאבות 
דסנהדרין )נ"ח.( שאר האם יש להם שאר האב אין להם, שאין 
האם,  מצד  הבאה  קורבה  רק  האב  מצד  הבאה  קורבה  להם 
אך  היא  אבי  בת  וגם אמנה אחותי  יב(  כ  )בראשית  וכדכתיב 
לא בת אמי וכו', ואם כן אף יוסף שהיה אחיהם מצד האב ולא 
מצד האם אם היו בכלל בני נח לא היה עוד אחיהם. ואחר כך 
הוא  בשרנו, שהואיל שלפי סברתינו  כי אחינו  יהודה,  הוכיחם 
אחינו ממש אין אנו יכולים להרגו בידינו. ומיד, וישמעו אחיו 
דהיינו אחיו ממש. ומכל מקום מכרוהו לעבד לפי סברתו של 
יוסף שלא יצא מכלל בני נח, הואיל שמצינו עונש זה בבני נח 

שכנען שסיפר לשון הרע לעבד נתקלל. 
)אות יוד(

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו בן חיה לאה 
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים

קחו חלק 
בהדפסת והפצת הגליונות

-ניתן לתרום בכרטיס אשראי-

ארץ ישראל:  05271-66450

ארה"ב:  347-496-5657

 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

אף שנאמר )לב ח( ויירא יעקב לא היתה יראה זו כדאית לאבד ממנו הבטחון 
דומיא למאי דאמרינן  בקונו,  דבוק  להיות  לזרז עצמו  היה מתיירא  רק  בה', 
ומשעבדים  מעלה  כלפי  מסתכלים  שישראל  זמן  כל  מ"ח(  פ"ג  ר"ה  )מסכת 
וכדכתיב אשרי אדם מפחד תמיד,  ניצולים,  היו  את לבם לאביהם שבשמים 
מחסה  לו  יהיה  בהקב"ה  בטחונו  התולה  כל  כט:(  )מנחות  בגמרא  ואמרינן 

בעוה"ז ובעוה"ב. )אות א(

כתב הבעל הטורים דבן זקוני"ם ראשי תיבות זרעים, קדשים, נשים, ישועות, 
מועד. ומקשים היכן נרמז סדר טהרות, וי"ל דזה נרמז בפסוק ועשה לו כתונת 
פסים, דהכוונה שעשה לו בגד לעצמו, לרמוז שנזהר בטהרות וכמו שאמרו 

בגמרא )חגיגה יח:( בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש. )אות ד(

יוסף היו אחיו שונאים אותו שהיה מספר לשון הרע עליהם, והיו אומרים לו, 
מה מועיל לך כל התורה שאתה לומד אם כבר ספרת לשון הרע. )אות ה(

לפי הפשט היינו יכולים לומר שיהודה רצה לומר ליעקב כך, הלא יוסף הביא 
לשון הרע עלינו ואתה היית מאמין בו, עתה ראה כי חיה רעה אכלתהו, וזהו 
הסימן על לשון הרע שהמספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, והכר נא 
למפרע אם היה הכל שקר וכזב, ואינו כל כך צדיק כמו שחשבת אותו, שאילו 
היה צדיק לא היה בא לידי עבירה זו, שהרי כתיב רגלי חסדיו ישמור. )אות י(

ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו איתא במדרש שהיה זה ביום 
רפ"ח(  )סימן  הב"י  כתב  והנה  שבת.  על  רומז  'כהיום'  דתיבת  וי"ל  השבת. 
ימי השבוע מחוייבים ללמוד תורה כל  כל  שהפועלים העוסקים במלאכתם 
ביום  יכולים  כל השבוע  היגעים בתורה  יום השבת, אמנם התלמידי חכמים 
שבת להתענג באכילה ושתיה אף כל היום כולו. ועפי"ז י"ל דגם יוסף שהיה 
עבד וכל ימות החול היה טרוד במלאכת רבו ולא היה יכול להשלים חובתו 
ויבוא  השבת,  ביום  דהיינו  כהיום  ויהיה  כן  משום  השבוע,  ימי  כל  וללמוד 
הביתה לעשות מלאכת"ו דהיינו מלאכת ו', מלאכת לימוד התורה של ו' ימים 

להשלים את מה שלא למד באותם ימים. )אות יד(  

היצר הרע מקרב העבירות אצל האדם, ודבר זה הוא נגד הדת והדין שהרי 
על המזיק להרחיק את עצמו והוא נקרא מזיק, אך כשאדם בא ליטמא דהיינו 
שכוונתו לקרב עצמו אל העבירה, אז מן השמים פותחים לו, דהיינו שנותנים 
רשות ליצר הרע לקרב אצלו את העבירה, ומה שהיה עושה היצר הרע תמיד 

שלא כדין, עתה שהאדם בא ליטמא יעשנו היצר הרע ברשות בית דין. 

)אות טז( 


