בסייעתא דשמיא

זרע שמשון
פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא
הרב מוה"ר שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני זלה"ה

מח"ס 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון' נלב"ע ו' אלול תקל"ט ומקום קברו לא נודע
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פרשת קרח תשפ"ב
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אמרות שמשון

לפני הקב"ה אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ,ואם לאו לא נצא .ומה
ענין השמש וירח דוקא להיכנס ולעשות מחאה בדבר זה .אולם עפ"י הנ"ל
מתפרש להפליא ,מפני שלפי דברי קורח היה לשמש לקבל לחלקו את
הכוכבים שהרי הוא גדול מן הירח ,וגם שלפי דברי קורח ועדתו מה שהלבנה
הגדלות באה למי שמקטין עצמו
מיעטה את עצמה מפני שאמרה שאי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר
'וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ק ַֹרח וְ ֶאל ּכָ ל ֲע ָדתֹו לֵ אמֹר ּב ֶֹקר וְ י ַֹדע ה' ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו וְ ֶאת ַה ָּקדֹוׁש
אחד היה לשוא ,שהרי כאן באו מאתיים וחמישים איש עדת קורח שכולם
וְ ִה ְק ִריב ֵאלָ יו וְ ֵאת ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ּבֹו יַ ְק ִריב ֵאלָ יו' (טז ה) :במדרש (תנחומא ה) אמר
רצו להיות כהנים גדולים והיינו שסוברים שאפשר לשני
להם משה ,גבולות חלק הקב"ה בעולמו ,שמא יכולים
מלכים להשתמש בכתר אחד ,ולפי דבריהם הלבנה
אתם לערב יום ולילה .וקשה הרי באותה שעה היה
נתמעטה בחינם ,ולכך כל זמן שאין קורח ועדתו
יום וכמו שכתב רש"י עת שכרות היא לנו וכו' ,ואם
נענשים ,הרי זה נראה שנתקבל סברתם ,ומשום כך
כן יכול היה משה לומר להם ערב ויודע ה' ,וגם בכך
השיעור המרכזי הקבוע
היה להם לשמש ולירח חרפה ובושה לצאת ולהאיר
היינו שומעים את דברי מוסרו אליהם 'וכי יכולים
והותיק בספר הקדוש והמסוגל
בעולם ,הן לשמש שאין לה את הכוכבים ,והן לירח
אתם לערב לילה ויום' ,ומדוע נקט דוקא בוקר.
'זרע שמשון'
שמיעטה עצמה בחינם ,ולכך תבעו לפני הקב"ה
וי"ל במה שנקדים מה שאמרו במדרש (ב"ר ו ,ו) על
שיעשה דין בקורח וכל עדתו'( .זרע שמשון' פרשתינו
בירושלים
הפסוק (בראשית א ,יז) 'ואת הכוכבים' ,אמר הקב"ה
בביהמ"ד סטריקוב
אות ד)
רחוב דוד 32
הואיל ולבנה זו מיעטה עצמה להיות שולטת בלילה,
גוזר אני עליה בשעה שהיא יוצאה שיהיו הכוכבים
המחזיק במחלוקת מסתלק ממנו
מתקיים כל יום חמישי
יוצאין עמה ,וכשהיא נכנסת נכנסין עמה .והיינו
בשעה  8:00בערב
צלם אלקים שעליו
שקיבלה הלבנה שתהיה היא שולטת על הכוכבים.
***
'וַ ּיָ ָקם מ ֶֹׁשה וַ ּיֵ לֶ ְך ֶאל ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם וַ ּיֵ לְ כּו ַא ֲח ָריו
והנה עיקר מחלוקת קורח היתה מפני שנתקנא
כמו כן מתקיים שיעור
זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל' (טז כה) :בגמרא (סנהדרין קי ).ויקם
על מינוי אליצפן שהיה קטן ממנו ,לנשיאות וטען
בביתר עילית
משה וילך אל דתן ואבירם ,אמר ריש לקיש מכאן
קורח שהיות שהוא גדול מאליצפן ,ראוי שהוא יהיה
אברהם'
בביהמ"ד 'באר
שאין מחזיקים במחלוקת ,דאמר רב כל המחזיק
בנשיאות הגה"צ רבי יעקב ישעיה גרוס שליט"א
הנשיא .ולכך אמר לו משה לפי דבריך שהגדלות
במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח
הולך לפי מי שגדול מחברו ,אם כן היה להם
מדי ליל שישי
וכעדתו כאשר דיבר ה' ביד משה לו וגו' .רב אשי
לכוכבים לצאת עם השמש ,ותהיה השמש שהיא
בערב
10:00
בשעה
אמר ראוי להצטרע ,כתיב הכא ביד משה לו ,וכתיב
הגדולה שולטת עליהם .וזה מה שאמר לו ואם תוכל
התם (שמות ד ו) ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך.
"ביותר יש נחת נלשמת הצדיק
ילכו
לערב וכו' היינו אם תוכל לעשות שהכוכבים
יש להבין מה ענין הצרעת עם המחלוקת.
מהילמוד ברבים"
עם השמש ,גם תוכל לבטל את מינוי אליצפן הקטן
ונראה לבאר דהנה כל אחד מישראל יש לו על פניו
והיוושעו
הצטרפו
מהנשיאות ,אבל כל זמן שהכוכבים יוצאים בלילה
צלם ודמות אלקים ,דמי שמבזה את חברו כאילו
עם הלבנה אם כן אנו למדים שהגדלות הולכת
מבזה את השכינה העומדת עליו .ולכך מי שמחזיק
עם מי שמקטין את עצמו ,אזי גם אליצפן שהקטין עצמו ,לו נאה הגדולה
במחלוקת ומזלזל בכבוד שמים ואינו חושש לצלם אלקים שיש לחברו,
והנשיאות ,ולא לך שאתה רודף אחר הגדלות.
מדה כנגד מדה יסתלק מעמו הצלם הקדוש ,ולכך המחזיק במחלוקת ראוי
אם
חז"ל
שדרשו
וכמו
וגו'
ויודע
וזה הייתה כוונת משה באומרו בוקר
להצטרע ,שהרי מהמצורע מסתלק הקדושה כידוע ,וכמו שתרגם אונקלוס
תוכלו לערב יום ולילה ,ודוקא נקט 'בוקר' כי כוונתו לרמז על הכוכבים
(ויקרא יג ט) מצורע סגירו ,ואמרו בזוהר הקדוש (ח"ג מו ).שהכוונה שסגרו
שמאירים בלילה יחד עם הלבנה שהקטינה עצמה ,ועל כך אמר לו האם
מעליו כל אורות הקדושה ,ולכן בדד ישב מחוץ למחנה ,שבתוך המחנה יש
תוכל לעשות שהכוכבים יאירו בבוקר יחד עם השמש הגדולה.
קדושה ,וטמא טמא יקרא ,כי בהסתלק ממנו הקדושה תחול עליו הטומאה.
('זרע שמשון' פרשתינו אות ח)
וזה גם מה שאמרו בגמרא (סנהדרין קי ,א) שבאו השמש והירח ואמרו

ברוכים האבים

•

לברכה ולהצלחה

אהרן בן גיטל בילא

וכל משפחתו וכל הנלוים אליו
לשפע ברכה והצלחה גדולה
וסייעתא דשמיא בכל מכל כל

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

'קול זרע שמשון'
ארץ ישראל 02-80-80-600
ארה"ב 716-229-4808
לונדון 0333-300-2515

תורמים ונושעים
ארץ ישראל 02-80-80-500
ארה"ב 347-496-5657
כולם זוכים! קחו חלק בהפצה העולמית הנרחבת

•

לעילוי נשמת
האשה החשובה

מרת חוה ורשביאק

ע"ה

בת יבלחט"א הרה"ח ר' חיים דוד הי"ו

נלב"ע ח' תמוז תשפ"א ת.נ.צ.ב.ה.

פניני שמשון • ענין מחלוקת
ָּכ ל ַמ ֲח ל ֶֹק ת ׁ ֶש ִה יא לְ ׁ ֵש ם ׁ ָש ַמ יִ ם סוֹ פָ ּה לְ ִה ְת ַק ֵ ּי ם ְו ׁ ֶש ֵא ינָ ּה
לְ ׁ ֵש ם ׁ ָש ַמ יִ ם ֵא ין סוֹ פָ ּה לְ ִה ְת ַק ֵ ּי םֵ .א יזוֹ ִה יא ַמ ֲח ל ֶֹק ת ׁ ֶש ִה יא
לְ ׁ ֵש ם ׁ ָש ַמ יִ ם ,זוֹ ַמ ֲח ל ֶֹק ת ִה ֵּל ל ְו ׁ ַש ַּמ איְ .ו ׁ ֶש ֵא ינָ ּה לְ ׁ ֵש ם
ׁ ָש ַמ יִ ם ,זוֹ ַמ ֲח ל ֶֹק ת קֹ ַר ח ְו כָ ל עֲ ָד תוֹ ( .אבות פ"ה מט"ז)
יש להקשות בפשט המשנה ,שאיך אפשר ששום מחלוקת תהיה לשם שמים,
אם כלל גדול בידינו אין שלום יוצא מתוך מחלוקת .ואם נאמר שכוונת המשנה
היא על מחלוקת שעושין החכמים בתורה ,אם כן בודאי שתהיה לשם שמים.
ואם המחלוקת היא כמו של קרח ,פשיטא ודאי שמחלוקת שנואה היא ,ואין
צריך לפרש .ועוד מהו סופה להתקיים ,או אין סופה להתקיים.
ויתבאר שהנה הפלפול של התורה הוא גורם לברר האמת ,שמתוך הויכוח
מתברר האמת .ועוד מועיל שיתקיימו דברי תורה ולא יהיו נשכחים ,כדאמר
רבי חנינא לרבי חייא בהדי דידי קא מנצית דאלמלא ח"ו תשתכח תורה
מישראל ,מהדרנא לה מפלפול ,ושלש מאות הלכות נשתכחו בימי אבלו של
משה רבינו ע"ה ,והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו .וכתבו המקובלים שיש
קליפה הנקראת רי"ב שפעולתה לשכח התורה ,ולבטל כח זה יש שם של
כד"ת כתוב על מצחו של משיח בן דוד ,וזה סוד עשה למען דת"ך ,שמשיח
בן דוד עולה בגימטריא כד"ת ,וכן החדש הזה לכם .ולכן כששכח תלמודו
רבי אלעזר ובעא למקרי בספרא ,קרא החרש היה לבם ,וסוד הטעות הגדול
הזה ,כדי לרמוז שהמזיק גרם לו ,שנקרא רי"ב ,והן הן השלש אותיות שטעה
בהן .עכ"ל.
ולכן אמר התנא ,כל מחלוקת שהיא לשם שמים ,כלומר כדי להגיע אל
האמת ,בודאי שיגיע אל האמת ,כי זהו דרך המחלוקת הישרה לברר האמת.
ועוד יגיע לו תועלת אחר ,כי יתקיים תלמודו בידו ,וזהו סופה להתקיים .אבל
כשאינה לשם שמים אלא לקנתר ח"ו וכיוצא ,לא די שלא תתברר האמת,
אלא אדרבא תהיה מעוררת הקליפה שנקראת רי"ב ,והיא משכחת כל מה
שלמד ,וזהו אין סופה להתקיים.
ואחר כך הוסיף איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים ,זו מחלוקת הלל
ושמאי .לפי שלפעמים המחלוקת שעושים החכמים אינה באה כל כך לברר
האמת ,כמו מחלוקת הלל ושמאי ,שידוע שהלכה כבית הלל .והייתי אומר
שמחלוקת זה הוא ללא תועלת ,שהרי שמאי אי אפשר לו ברוב הפעמים
לכוין אל האמת ,מצד בחינתו שהיה משורש קין ומצד הגבורות ,ולכן רוב
הפעמים בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא .וכן על דרך זה אביי ורבא,
שגם אביי היה משורש זה כנודע ,ומשום הכי אין הלכה כמותו ,מה שאין כן
רבא שהיה משורש החסדים.
משום הכי הוסיף התנא איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים ,אף על פי
שמחלוקת זה אין תכליתה לברר האמת ,שהרי בית שמאי במקום בית הלל
אינה משנה ,עם כל זה הואיל שהיתה לשם שמים סופה להתקיים( .תולדות
שמשון פ"ה מט"ז)

מוקד זרע שמשון02-80-80-500 :

אבות שמשון • מסכת אבות
פרק ד משנה כב
ַר ִּב י ׁ ִש ְמ עוֹ ן ֶּב ן ֶא לְ עָ זָ ר אוֹ ֵמ רַ :א ל ְּת ַר ֶ ּצ ה ֶא ת
ֲח ֵב ְר ָך ִּב ׁ ְש עַ ת ַּכ עֲ סוֹ ְ ,ו ַא ל ְת נַ ֲח ֶמ נּ ּו ְּב ׁ ָש עָ ה ׁ ֶש ֵּמ תוֹ
ֻמ ּ ָט ל לְ פָ נָ יוְ ,ו ַא ל ִּת ׁ ְש ַא ל לוֹ ִּב ׁ ְש עַ ת נִ ְד רוֹ ְ ,ו ַא ל
ִּת ׁ ְש ַּת ֵ ּד ל לִ ְר אוֹ תוֹ ִּב ׁ ְש עַ ת ַק לְ ָק לָ תוֹ .
ראה זה חדש הוא ,כבר היה לעולמים ,שאנו לומדים אותו בפרק
קמא דברכות (ז ).מדכתיב (שמות לג ,יד) 'פני ילכו והניחותי לך' ,שאין
מרצין לו לאדם בשעת כעסו ,שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה,
המתן עד שיעברו פנים של זעם .ומהו המוסר שחידש לנו התנא.
ויש לומר ,דההיא דברכות הייתי אומר דמיירי כשאחרים מרצים
בשביל מי שחטא ,שאין להם לרצות הכועס בשעת כעסו ,כמו
משה שהיה מרצה להקדוש ברוך הוא בשביל ישראל .והטעם
הוא ,כדי שלא יאמרו עליו שהוא קשה לרצות ,וכההיא דפרק ז'
דחולין (צד ,א) אל יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו
סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל .עכ"ל .אבל
אם החוטא עצמו ירצה לרצות הכועס ,אדרבא כל הקודם הרי זה
משובח ,שכשיראה הכועס שזה שב מזדונו ומתחרט ,ישוב אפו
ממנו וימחול לו ותעבור חמתו.
משום הכי הוצרך התנא להשמיענו שגם בנדון זה אין לו לרצותו
בשעת כעסו ,כלומר אין הכי נמי שיש לו להתחרט תכף ומיד עם
הכועס עליו ,כדי שבין כך ובין כך לא יעשה לו שום רע בכעסו,
אבל אין לו להתאמץ ולבקש ממנו ריצוי גמור ,ריצוי של אהבה כמו
שהיה מתחלה ,אלא לאחר שעברה שעת הכעס .ואף ההיא דברכות
כך משמעה ,שהרי משה היה רוצה שיחזור הקדוש ברוך הוא עם
ישראל כבתחילה ,דכתיב (שמות לג ,טו) 'אם אין פניך הולכים וכו'
ונפלינו אני ועמך' ,שכבר היה בטוח שלא ימיתם ,כדכתיב (שמות
לב ,יד) 'וינחם ה' על הרעה' וכו'.
ומה שדקדקו המפרשים מלת 'חבירך' ,שהיה לו לומר אל תרצה
את האדם ,לפי דרכנו שהחוטא עצמו הוא המרצה ,לא שייך אלא
דוקא בשני אנשים חבירים וריעים ,שהרי אם החוטא הוא קטון
מהכועס ,פשיטא שאין לו לילך לרצותו תיכף ומיד ,דהא קרא כתיב
(במדבר יב ,יד) 'ואביה ירוק ירק וכו' הלא תכלם' וכו' .וכן רבי חייא
כשידע שרבי נקיט ליה מלתא בהדיה נהג נזיפותא וכו' [כשידע
שרבי מקפיד עליו ,נהג נזיפה בעצמו] .אלא יש לו להרבות עליו
ריעים .ואם הכועס הוא קטן ממנו ,אינו דין שילך הגדול ממנו
לרצותו ולהשתחות לו ,אלא ודאי צריך לומר דמיירי דוקא בשוים
ובחברים'( .תולדות שמשון' פ"ד מכ"ב)

לקבלת הגליון לשלוח למייל zera277@gmail.com :או באתרzerashimshon.com :

ארה"ק הרב ישראל זילברברג 05271-66450

יוצא לאור ע"י זרע שמשון ע"ר 580624120
ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעסZera Shimshon C/O B Paskesz 1645 48 ST Brooklyn NY 11204 mbpaskesz@gmail.com 347-496-5657 :
ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון"

בארה"ק05271-66-450 :
בארה"ב347-496-5657 :

זרע שמשון ע"ר 580624120

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ()17

סניף  635מ.ח 71713028 .ע"ש זרע שמשון

כמו"כ 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

