
רק אחר שאמר יעקב ליוסף שיקבל פי שנים בנחלת הארץ חשש 
שיוסף יתרעם עליו

ֶאְפָרָתה  ָלֹבא  ֶאֶרץ  ִּכְבַרת  ְּבעֹוד  ַּבֶּדֶרְך  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ָרֵחל  ָעַלי  ֵמָתה  ִמַּפָּדן  ְּבֹבִאי  'ַוֲאִני 
ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם' )מח ז( ברש"י, ואף על פי שאני מטריח עליך 
להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם וכו' עיי"ש. 
וקשה למה אמר יעקב דבר זה מיד בתחילת דבריו כשאמר לו )לעיל מז ל( ונשאתני ממצרים 

וקברתני בקבורתם, ומיד היה לו להודיעו שעל פי הדיבור עשה כן.

וי"ל דאכן דוקא הכא שייך דבר זה, שהנה ידועים דברי הרמב"ן )בראשית כו ה( לבאר הטעם 
היו  לא  שהאבות  משום  אחיות,  ב'  לישא  אסרה  שהתורה  אף  ולאה  רחל  את  יעקב  שנשא 
שומרים את המצוות רק בארץ ישראל עיי"ש. ולכך בתחילה היה יוסף יכול לומר שאכן משום 
כן מתה רחל מיד בכניסתה לארץ ולא נקברה בעיר אלא בדרך, בכדי שלא להיקבר בתוך העיר 

שבארץ ישראל אלא בדרך קודם שיבואו לעיר וכמ"ש ברא"ם עיי"ש בדבריו.

אולם עתה שאמר יעקב ליוסף ועתה שני בנך הנולדים וגו' כראובן ושמעון וגו' יקראו בנחלתם, 
והיינו כמו שאמרו במדרש )ב"ר פב יא( שיוסף נטל את הבכורה מראובן רק לענין שיקבל ב' 
חלקים בנחלת הארץ. והטעם שקיבל יוסף בזה את הבכורה, כתבו המפרשים משום שיעקב 
כשנשא את לאה נתכוון לרחל ולכך נתן חלק מהבכורה לבנה של לרחל. והנה בודאי שאם 
ולא בארץ ישראל עד כדי כך שאנו  נאמר שרחל לא היתה מותרת ליעקב רק בחוץ לארץ 
אומרים שמטעם זה מתה בדרך, בודאי שלא היה נותן יעקב ליוסף בנה בעבור הבכורה את 
נחלת ארץ ישראל, שהרי הוא נולד מרחל שהיתה אסורה עליו בארץ ישראל, ואין ראוי שיקבל 
בעבורה מנחלת הארץ ששם היא אינה אשה הראויה ליעקב, ועל כרחך שאם נתן יעקב ליוסף 
בכורה בנחלת ארץ ישראל הרי זה סימן מוכח שהטעם שיעקב נשא את רחל אחר שנשא את 
לאה אחותה, משום שהיה זה על פי הדיבור, או משום שנתגיירה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי 

ואינם נחשבים כאחיות.

יוסף מיעקב שמקבל פי שנים בנחלת ארץ ישראל  ובזה מתיישב היטב דדוקא עתה ששמע 
והבין שהיה מותר ליעקב לישא את רחל אף בארץ ישראל, והתבטל הטעם הקודם מדוע יעקב 
לא קבר את רחל בעיר, ומעתה חשש יעקב שיתרעם יוסף עליו מדוע לא קבר את רחל כראוי 
בתוך העיר, לכך הוצרך עכשיו לומר לו שעשה כן על פי הדיבור, אולם מקודם לא חשש יעקב 

להדגיש דבר זה ליוסף משום שידע שלא יתרעם יוסף עליו כלל.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח(

עומק כוונת יוסף במה שהראה ליעקב שטר כתובה
'ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוֹּיאֶמר ִמי ֵאֶּלה ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי 
ַוֲאָבֲרֵכם' )מח ח-ט( ברש"י מי אלה, מהיכן יצאו אלה  ֵאַלי  ָנא  ָקֶחם  ַוֹּיאַמר  ָּבֶזה  ֱאֹלִקים 
שאינן ראויין לברכה. אשר נתן לי אלקים בזה, הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. יש לפרש 
שיעקב חשש שמא נכשל יוסף במצרים בעבירה, וגם אפשר שלא התנהג כראוי, וממילא יש 
פגם בבניו ואינם ראויין לברכה, על כך הראה יוסף ליעקב שטר כתובה, להראות לו שדקדק 
כל כך ועשה אף כתובה שזה רק דרבנן, בכדי שלא להיכשל בנישואין שאינם ראויין, ואם כן 

כל שכן שלא נפל בשום חטא אחר יותר גדול.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות י( 

יעקב רמז לשלושה הדברים שחשדו את יוסף בלשון הרע
'ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור' )מט כב(: יש לדקדק שלכאורה תיבת 
בן מיותר והיה ראוי לומר פורת יוסף עלי עין וגו'. ועוד קשה בהמשך הפסוק בנות צעדה עלי 

שור, שאמר בנות בלשון רבים וסיים צעדה בלשון יחיד. 

וי"ל עפ"י מה שמצינו במדרש )ב"ר פד ז( ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, שאמר יוסף ג' 
דברים על אחיו שחשודים על אבר מן החי, קורים לאחיהם בני השפחות עבדים, ותולין עיניהם 
בבנות הארץ עיי"ש. ולפי"ז יש לומר שעתה היתה כוונת יעקב לומר שלא דיבר יוסף לשון הרע, 
והראיה שכנגד שלושה דברים אלו עלה ונתעלה, והתחיל יעקב ואמר בן פורת יוסף, אינך עבד 
אלא בן, וזה יוכיח שלא דברת לשון הרע, שאם היה נחשב ללשון הרע מה שאמרת שקורין 

לאחיהם עבדים, היית לעולם נשאר עבד. 

בן פורת עלי עין, מצינו במדרש )ב"ר צח כג( פורת, שעל ידי פרות נתגדל. וזה מוכיח שלא 
דברת לשון הרע שאמרת שהם חשודים על אבר מן החי, כי אם זה היה נחשב ללשון הרע, לא 

יתכן שהיית מתגדל בכך. 

והמשיך לומר בנות צדה עלי שור, והיינו שאם עדיין יאמרו שמפני שאמרת על אחיך שתולין 
עיניהם בבנות הארץ לכן נענשת שצעדה עליך אשת פוטיפר, אדרבה הלא לא נכשלת כלל 
נחשב  לא  זה  גם  כן  ואם  וחומה,  כשור  ולמגן  לזכות  לך  עמד  הזה  והנסיון  פוטיפר,  באשת 
שדברת לשון הרע. וממילא מיושב מאד מה שהתחיל ואמר בנות בלשון רבים, שנתכוון לרמוז 
למה שאמר שאחיו תולין עיניהם בבנות הארץ, וסיים צעדה בלשון יחיד, שנתכוון לרמוז לאשת 

פוטיפר.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות יד(

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 152זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ויחי תשע"ז

אמרות שמשון

'ונמצינו למדים מכאן טעם אחד למה נסתם הקץ ממנו, שכשיראו 
שלא נתגלה מהם הקץ האחרון כמו שנתגלה להם בשאר גליות 
מצרים ובבל, ישימו על לבם שהסיבה היא השנאת חנם שביניהם 

ויתקנו את עצמם'.

כשיהיו  גלוי,  הקץ  היה  שאם  במפרשים,  אחר  טעם  עוד  'ויש 
ישראל קרובים לקץ לא ירצו לעשות תשובה, שיאמרו שעל כל 

פנים יגיע הקץ והקדוש ברוך הוא חייב לגאלנו'. 

)סוף אות יא(

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

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

לו  יעמוד  והבטחותיו  רבנו  זכות 
שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה 
בכל הענינים



בפסוק )בראשית מ"ז כ"ז-כ"ח( ויפרו וירבו מאד ויחי יעקב וכו', ופירש רש"י, למה פרשה זו סתומה 

שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. 

יש לדקדק על סתימת הפרשה, דמה הועילה סתימה זו, דאם ללמדנו שכיון שמת יעקב התחילו 

המצריים להשתעבד בהם, מכל מקום עדיין קשה הלשון דנסתמו עיניהם ולבם, דזה אינו שייך אלא 

אבל  הגלות  בתוקף 

לא  מועטת  בהתחלה 

נסתמו  לומר  שייך 

ומכל  ולבם,  עיניהם 

שכן שתחילת השעבוד 

כמו  רך  בפה  היה 

)סוטה  בגמרא  שאמרו 

דמפשט  ועוד  יא:(. 

שפטירת  נראה  הכתוב 

לא התחיל  עדיין  יעקב 

כתיב  שהרי  השיעבוד, 

ו( וימת יוסף  )שמות א 

הדור  וכל  אחיו  וכל 

ויקם  אח"כ  ורק  ההוא 

פירש  וכן  חדש,  מלך 

פסוק  על  עצמו  רש"י 

חיי  ושני  טז(  ו  )שם 

אחד  שהיה  שעד  לוי, 

לא  קיים  מהשבטים 

התחיל השעבוד.

והנה המעיין בפסוק )ישעיה נז א( הצדיק אבד לדורו אבד ואין איש שם על לב וגו' כי מפני הרעה 

נאסף הצדיק,  יראה דיש בזה סתירה, דבתחילה אומר הצדיק אבד לדורו אבד, דמשמע שמעת 

פטירת הצדיק אין כבר מי שיגין על הדור מפני הרעות המתרגשות ובאות לעולם, ואילו בהמשך 

הפסוק שמסיים כי מפני הרעה נאסף הצדיק, משמע שהיה צריך לבא רעה, והצדיק בלכתו מנע 

זאת הרעה ובטלה לה ומיתת צדיקים מכפרת.

ותירצו המפרשים דאכן ישנם לב' הבחינות, שאם בני הדור יבכו ויספידו כראוי להם על מיתת 

הצדיק, בזכות גמילות חסד זה שעושים להנפטר יהפוך להם הקב"ה מדת הדין למדת הרחמים, 

להינצל מכל  יסייע להם  וזה  מ"ו:(,  )סנהדרין  הוא כמו שאמרו בגמרא  יקרא דשכבי  דהספידא 

הרעות, אמנם כשלא יספידו כראוי אז בר מינן הפורענות ממהרת לבוא שהרי אין להם עוד את 

הצדיק בעולם שיעכב על מדת הדין עיי"ש.

ולפי הנ"ל יש לבאר היטב מהו הכוונה נסתמו עיניהם וליבם, כי אם היו בני ישראל בוכים ומוזילים 

מכפרת  פטירתו  היתה  בודאי  אז  אבינו,   יעקב  בפטירת  הגדולה  האבידה  על  בעיניהם  דמעות 

עליהם מגלות מצרים, אולם הלא לא רצה השי"ת לבטל את הגלות לגמרי מאחר שכבר יצאה 

גזירה מלפני השם יתברך, לכן סתם ה' את עיניהם וליבם של בני ישראל, עיניהם שלא יבכו ולבם 

שלא יספידו, וממילא ישאר גזירת הגלות כבתחילה. וזהו הכוונה נסתמו עיניהם ולבם  שלא שמו 

שגזר השי"ת  מה  כפי  צרת השעבוד  עליהם  חל  שיהיה  בכדי  כלל, מצרת השעבוד  לבכות  לב 

בברית בין הבתרים. 

עוד י"ל שאכן בכו גם בכו, ברם בכייתם היתה על התחלת השעבוד ולא על פטירת יעקב הצדיק, 

ומצינו שכתב לב אריה בפירוש איכה בשם הרב אבולאפיא בפסוק )איכה א כא( שמעו כי נאנחה 

אני וכו', שצריך לכוין בהספד לכבוד המת דוקא ולא לכבוד הקרובים או הקהלות עיי"ש. דאי לאו 

הכי אין לו כח להגין. ודבר זה היה מאת ה' שנסתמו עיניהם ולבם מלבכות ולהספיד לצדיק, אלא 

כל בכייתם היתה מצרת השעבוד בכיה שאינה מועילה, בכדי שלא יגין עליהם הבכיה וההספד 

לכבוד יעקב, והכל עשה השי"ת כדי שיוכל לקיים את הגליות שבירר אברהם בברית בין הבתרים.

בינת שמשון להבין ולהשכיל
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לשון שמשון:
אלא ודאי צריך לומר דאין הכי נמי שלא בכו כמו שהיה להם 
היה  לא  הגלות  עליהם  שנגזר  דהואיל  הוא  והטעם  לעשות, 
אפשר שלא יבא, ואם היו בוכים ומספידים היה ההספד מעכב 
יוכלו  שלא  עיניהם  נסתמו  הכי  ומשום  יבא,  שלא  הפורענות 
לבכות, ולבם שלא חשבו חובתם ותועלתם להספיד מצרת הגלות. 

אי נמי יש לומר, דאין הכי נמי שהמצריים התחילו מעט לשעבד 
אותם, והאי דכתיב וימת יוסף וכל הדור ההוא וכו' ואח"כ ויקם 
מלך חדש, זהו שעבוד גמור, ולא קשו אהדדי דברי רז"ל, ובשביל 
שהתחיל מעט השעבוד היו בוכים על הרעה הבאה עליהם ולא 
ליקרא דשכבא, ומשום הכי הבכי שלהם לא נקרא בכי לכבוד 
גזירת מלך  זה היה  וכל  וע"ז לא רצה הכתוב לכותבו.  יעקב, 
מלחשוב  ולבם  יעקב,  לכבוד  דוקא  מלבכות  עיניהם  שנסתמו 
שהתחילו  השעבוד  מצרת  דשכבי,  יקרא  דהספדא  חובתם  על 

לשעבדם שנבהלו על זה ונתבלבלה דעתם ושכלם. 

)זרע שמשון אות א(
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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
זכיתי בשנים האחרונות ללמוד בקביעות בספר  מספר הרב  ב. פ. שליט"א: 
הקדוש והנפלא 'זרע שמשון' מאז שנתוודעתי על הספר ומעלת הלימוד בו 
כמה  בעין  עין  לראות  וזכיתי  'רגעים'  בספרו  סלצר  נחמן  הרב  של  במאמרו 

פעמים ישועות גדולות.

זיכוי הרבים שיוכלו  לפני למעלה משנתיים התחלתי לעשות פעולות למען 
רעיון אחד  לכל הפחות  ללמוד  שיוכלו  זי"ע,  רבינו  דברי  ולהבין את  ללמוד 

מתוך הספר בהבנה טובה מדי שבת בשבתו, ופרסמתי  זאת לכל החפצים.

והנה לאחר תקופה ארוכה נזדקקתי לישועה גדולה באיזה ענין רפואי נחוץ 
ביותר, ובמשך תקופה לא מצאתי פתרון לכך, ותמיד התפללתי שבזכות רבינו 
ברכה  לרוב  שיזכו  בספרו  הלומדים  כל  את  והבטיח  שבירך  שמשון'  ה'זרע 
וישועה, שאזכה אף אני להתברך בכוחו של אותו זקן שאני הוגה בקביעות 

בחידושי תורתו ואף מזכה את הרבים בכך.

וב"ה זכיתי ועלתה לי ארוכה ונושעתי מכאבי וצערי.

האופן  את  וחקרתי  כששבתי  נתרפאתי,  וב"ה  ייסורי  ממני  שעברו  לאחר 
שנזדמן לי ישועתי, גליתי שבאותו יום בו התחלתי לכתוב את המאמר הראשון 
בביאור דבריו של ה'זרע שמשון' בשביל לזכות בכך את הרבים, ואף בכתב ידי 
שעל גבי הדפים שכתבתי אז מופיע אותו תאריך, אזי נפתח לי עיקר הפתח 
לישועתי, שבאותו יום נתקשרתי והכרתי את האיש שעל ידו לבסוף נזדמן לי 
הישועה, ואף שזה לקח תקופה קצת ארוכה עד שנתגלגלה ההשגחה העליונה 
יום.  באותו  היה  הישועה  פתח  ועיקר  התחלת  ממש,  אלי  באה  והרפואה 
ונשתוממתי מאד מדבר זה שמיד כשהתחלתי להוסיף בלימוד ה'זרע שמשון' 
מיד נפעל ונשפע עלי ישועה גדולה בבחינת רפואה קודם המכה, אף שזכיתי 

לראותה רק לאחר תקופה. ויהי לפלא.

בקשתו  את  ולקיים  רבינו  של  ספרו  בלימוד  העוסקים  כל  שאף  בטוחני 
הנרגשת בהקדמת ספרו, יזכו שיחולו עליהם כל ברכות רבינו וזכותו יגן על 

כל הלומדים וימליץ טוב בעדם, ואף שלפעמים הישועה בפועל לאחר זמן.

הודעה משמחת 
יצא לאור ספר 'זרע שמשון המבואר' על שיר השירים עם 

ציונים והערות ערוך בשפה ברורה ונעימה שוה לכל נפש. 

וכולל יצירה מיוחדת לפענח את צפונות רבנו בהקדמתו 

 לספרו 'זרע שמשון' ע"י למעלה מארבע מאות! 

ציונים ומקורות לגלות מקצת מגאונתו ובקיאותו 

הגדולה של רבינו המחבר.

ניתן להשיג בחניות הספרים בארץ ישראל ובארה"ב

פרטים בטל:  א"י - 05271-66450 

ארה"ב - 347-496-5657

לא בא כבושם הזה 
 הביאו ברכה לביתכם


