
חכמתה של אשת און בן פלת
בגמרא סנהדרין )קט:( דרשו 'חכמות נשים בנתה ביתה' זו אשתו של און בן פלת, 'ואולת בידיה 
תהרסנה' זו אשתו של קורח וכו' און בן פלת אשתו הצילתו, אמרה לו מה יעלה לך מכך, הרי 
בין אם קורח יהיה הרב ובין אם משה אתה תשאר לעולם התלמיד. אמר לה מה אעשה הרי 
הייתי עמם בעצה וגם נשבעתי להם שאעשה זאת עמם, אמרה לו אני יודעת שכולם קדושים 
וכמו שכתוב )במדבר טז ג( 'כי כל העדה כולם קדושים', תמתין ואני מצלת אותך, השקתה אותו 
ביין עד שנשתכר וישן. הלכה היא וישבה בפתח וגילתה את שערה כל מי שבא לביתו לחפשו 
נבלעו  ובנתיים עד שקם משנתו כבר  יושבת כך על הפתח מיד חזר לאחוריו,  כשראה אותה 

קורח וכל עדתו.

מגולות  הפתח  כששערותיה  על  בודאות, שבכך שתשב  לומר  ידעה  מנין  ונתקשו המפרשים 
יחזרו כולם לאחוריהם.

ויש לתרץ עפ"י מה שכתב בכלי יקר לבאר את דברי המדרש על הפסוק 'וישמע משה ויפול על 
פניו', מה שמועה שמע, מלמד שחשדוהו מאשת איש. ולכאורה צריך להבין האיך דרשו דרש 
רחוק כזה כשאין לו שום סמך מן המקרא. ומבאר בכלי יקר שחז"ל הבינו כן מהפסוק הסמוך, 
להתנשאות, אלא  קדושה  ענין  דמה  ה',  קהל  על  ומדוע תתנשאו  קדושים  כולם  כל העדה  כי 
הרי מבואר בגמרא )סוטה ד:( כל המתגאה לבסוף נכשל באשת איש, המתגאה כאילו בא על 
כל העריות. וזה מה שהם אמרו למשה כי כל העדה כולם קדושים וגדורים בעריות ולכך מדוע 
ועדתו  ומזה הבין משה שקורח  יגרום לכם שתהיו נכשלים באשת איש,  זה  כי דבר  תתנשאו, 

חשדוהו שיהיה נכשל באשת איש.

ולפי"ד יש לומר דזה גם מה שאמרה אשתו של און בן פלת, אני יודעת שכל העדה קדושים היינו 
שגדורים מן הערוה, ועוד שהרי אם חשדו על כך למשה, אזי בודאי הם יהיו זהירים בעצמם בדבר 

זה ביותר ולכך הייתה בטוחה שאם תשב בפתח ויראו אותה פרועת ראש יחזרו לאחוריהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ג(

אף הנעלב אסור לו לחזור ולבזות את העולב
ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר ֹלא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר  'ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא 
ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה' ְוֹלא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד ֹמֶׁשה לו' )יז ה(: יש להבין 
מדוע בלאו זה אמר הכתוב דוגמא, שלא יהיה כקורח, ולא מצינו כן בשום איסור בתורה כגון 

ברציחה לא אמר לא תרצח כפלוני שרצח.

האיש  הוא  אם  ואף  במחלוקת,  המחזיק  חומר החטא של  להשמיענו  הכתוב  לתרץ שבא  ויש 
שנעלב על ידי חברו, אם יחזיק במחלוקת הרי זה יחשב לו לחטא חמור.

ומתוך שנענש קורח אנו למדים טעותו וטפשותו, והיינו שכל אחד מישראל יש לו על פניו דמות 
וצלם אלקים, ונמצא מי שמבזה אותו, הרי זה כמבזה את השכינה העומדת עליו, וכמו שאמרו 
חז"ל )סנהדרין מו.( בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי. ומשום 
כן אף מי שנעלב מחברו, אם יחזור ויבזה את חברו שביזהו בתחילה, יחשב כחוטא, שהרי עתה 

הוא מבזה את צלם ודמות אלקים שיש לו להעולב. וזה טעם חומר החטא להחזיק במחלוקת.

בתחילה, שהרי  וביזהו  העליבו  באופן שחברו  ואף  דמחלוקת,  חומרת חטא  לגודל  סיבה  ועוד 
המלך מלכי המלכים דמות דיוקנו שורה על פניו של האדם שנעלב וגם הוא נתבזה עמו, ומכל 
מקום מוחל על עלבונו ומניח לחברו לבזותו, אם כן אין לו להנעלב להיות יותר חשוב מבוראו, 

ודיו לעבד להיות כרבו, ולשתוק כמו רבו השי"ת ששותק ומניח לאותו האדם לבזותו.

ולכך כתבה תורה בלאו זה דוגמא ומשל שלא יהא כקורח וגו', כי נתכוון ללמדנו שאף במחלוקת 
דעתו  שלפי  מי  כנגד  להשיב  רק  ורצה  רבינו,  ממשה  ונתבזה  שנעלב  שחשב  קורח,  של  כמו 
ביזהו והתנהג עמו שלא כהוגן, אפילו הכא חטא בחטא חמור ונענש בעונש גדול, מפני שממה 
לו להחזיק במחלוקת משום הטעמים דלעיל,  נתבזה ע"י משה, היה אסור  נפשך אף אם אכן 
שבכך שמחזיק במחלוקת נמצא מבזה את הבורא ששורה על חברו, וגם נמצא מחשיב את עצמו 
יותר חשוב מבראו, שהרי הבורא מחל על עלבונו ונתן כח ביד העולב להעליבו ולבזותו, והאדם 

המחזיק במחלוקות סובר בעצמו שאינו יכול למחול על עלבונו והוא יותר חשוב מהשי"ת.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ח( 

איש  וחמישים  למאתיים  שיעץ  משה  על  נתרעמו  ישראל  בני 
להקטיר קטורת וגרם להם מיתה

'ַוִּיֹּלנּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ֵלאֹמר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ה' )יז 
ו(: יש להקשות מאחר שראו בעיניהם הרבה אותות ומופתים שעשה משה והמשפט ששפט את 

קורח ועדתו, איך העיזו לחלוק עליו בדברים הללו.

ונראה לתרץ דעיקר תלונתם היה על זאת העצה שנתן משה למאתים וחמישים איש להקטיר 
קטורת, ובכך גרם להם שימותו.

דהנה אם היה משה אומר אף לדתן ואבירם שיקטירו קטורת, היינו אומרים שכל מי שנחלק על 
נבואת משה או על כהונת אהרן, הדין נותן להמיתו או לעשות תחבולות שימות, וכעין דאיתא 
בשו"ע )יו"ד סימן קנח סעיף ב( האפיקורסים והם אותם שכופרים בתורה ובנבואה מישראל, 
יבוא בעלילות עד  ואם לאו  בידו כח להורגם בסייף בפרהסיה, הורגם,  יש  מצוה להורגם, אם 

שיסבב הריגתם.

אולם עתה שראו שלדתן ואבירם לא אמר משה להקטיר קטורת וחילק אותם מאותם המאתיים 
וחמישים איש שהיו עם קורח, וצריך לומר שטעמו היה משום שיש חילוק בין מי שנחלק על 
נבואת משה למי שנחלק על כהונת אהרן, ולכך לפי שהמאתיים וחמישים איש שרק נחלקו על 
אהרן )עיין מהרש"א סנהדרין קי.(, אין חטאם גדול כל כך, ומשום כן לא היו חייבים מיתה כדתן 
ואבירם שנחלקו על משה וראוים לעונש גדול. ]וקורח אף שנחלק גם על משה, היה כעין אנוס 
שהרי עינו הטעתו כמ"ש רש"י מחז"ל, ולכך גם יש אומרים )סנהדרין נב.( שלא נשרף ולא נבלע[

ומשום כן ביום הראשון אף שנסתפקו בסברה זו, עדיין לא נתרעמו על משה, כי אמרו אפשר 
שכולם חייבים מיתה, ומי שנחלק גם על משה וגם על אהרן נענש במיתה חמורה, ומי שנחלק 
רק על אהרן נענש במיתה קלה, אולם ביום המחרת שראו שבני קורח ניצולו, סברו בני ישראל 
שבודאי הטעם משום שלא היה להם כל כך חטא במה שנחלקו על משה, משום שטעו בסברת 
אביהם, וממילא רואים שלא כל מי שנחלק על משה ואהרן צריך למות, ומי שחטא בחטא שאינו 
חמור כל כך אינו ראוי למיתה, ומתוך כך הבינו בני ישראל שהסיבה שמתו המאתיים וחמישים 
איש מפני שהקטירו קטורת באיסור בעצת משה שאמר להם להקטיר, נמצא שמשה גרם להם 

למות ובלא דבריו לא היו מתים, ולכך עתה שראו שבנים קורח לא מתו, נתרעמו על משה. 

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

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 173זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת קרח תשע"ז

אמרות שמשון

 
הוצאת הגליון והפצתו לזכות

יונתן בן תני
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו
שיזכה לזיווג הגון בקרוב ממש

מתוך שמחה וברכה עושר ועושר והצלחה מרובה בכל הענינים



דין מונע מחלוקת 
לחוש  ואין  בעולם  ואמת  שלום  יש  אז  ומשפט  דין  ועושים  יום  בכל  קבועים  דינין  בתי  כשיש 

למחלוקת, כדאמרינן בירושלמי )תענית ד:( נעשה הדין נעשה האמת נעשה השלום שנאמר אמת 

ומשפט שלום שפטו בשעריכם. 

)פרשת בראשית אות ד(

המחלוקת גורמת שיהיו הזיווגים בטורח גדול
כתוב בכתבי האר"י זלה"ה )עיין בעץ חיים שער ט"ו פ"ח, ובספר הגלגולים פרק י"ג( שקודם חורבן 

הבית היו יורדות נשמות חדשות, והיה שלום בעולם ואז זיווגן בלי טורח ויגיעה ברגע אחד, אבל 

אחר שנחרב הבית נתרבה המחלוקת ואינן יורדות נשמות חדשות ומשום הכי זיווגן בטורח גדול 

ז(  תהלים  טוב  )שוחר  כדאמרינן  ביניהם,  מחלוקת  היה  דוד  בימי  והנה  ומריבות.  וקטטות  ועמל 

שמשום זה היו יוצאים למלחמה ונופלין, ומשום הכי כשהגיע לפרק בתולה נשאת נתקררה דעתו, 

וממילא  וכו',  כתובה  דליכא  המחלוקת  יתרבה  שלא  משום  ברביעי  דוקא  שתיקנו  הטעם  שראה 

נתברר לו שכשיש מחלוקת הזיווגים הם בטורח וביגיעה רבה, ולכן אף על פי שבת שבע היתה 

ראויה לו לא יכלה להינשא לו אלא במכאוב, ועוד שעדיין לא היה בית המקדש בעולם. 

)פרשת בראשית אות ד(

אחי יוסף הוציאו אותו מכלל האחוה מפני שדנו אותו כבעל מחלוקת  
ואמר הסיעו עצמן מן האחוה, שהואיל שדנו אותו כבעל מחלוקת אם כן אינו אחיהם, דהא בפרק 

ד' דקידושין )עא:( אמרינן 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. 

)פרשת וישב אות ו( 

חומר המחלוקת שהתורה תלויה בה  
מצינו במדרש שאמר הקב"ה אם לא יקיימו ישראל את הדינים יטול מהם את התורה. וקשה דמאי 

שנא מצוה זו של הדינים שאם לא יעשו אותה יטול מהם את התורה, מה שאין כן בשאר המצות. 

אלא שכשאין עושים הדינים אז מתרבה השקר בעולם ומתרבה המחלוקת, והתורה שהיא כולה 

אמת ושלום צריכה להתרחק מן השקר ומן המחלוקת, ולכן דוקא במצוה זו אמר הקב"ה אם אין 

אתם עושים הדינים אני נוטל תורתי מכם, מה שאין כן בשאר עבירות. 

)פרשת משפטים אות ב( 

באין מחלוקת אין פגע ורע יכולים לשלוט
אמרו במדרש )ב"ר ב ג( על פסוק ויבדל אלקים בין האור ובין החשך, שעשה שלום ביניהם, ומלאכי 

השרת שיש שלום ביניהם נעשו דגלים, ואף ישראל נתאוו לדגלים כדי שיהיה השלום ביניהם, וכן 

ביניהם שעשויים  דהואיל שאין מחלוקת  ליגע באלו,  יוכל  מי  דגלים אמר  בלעם כשראה אותם 

דגלים מובדלים כל אחד לפי מקומו אין דבר רע פוגע בהם, כי שורש השטן הוא מערבוב, והשלום 

הוא כלי מחזיק ברכה )משנה סוף מסכת עוקצין), ואין שטן ואין פגע רע, וזהו שבשעת העגל בא 

שטן וערבב העולם )שבת פט.(. ואפשר שזו היתה כוונת הפסוק )שמות יד ג( ואמר פרעה לבני 

ישראל נבוכים הם בארץ, כלומר מעורבבים ]כלומר כל אחד במקומו של השני והיינו מחלוקת[, 

והשטן שולט בהם. וכן היה במרגלים ותקרבון אלי כלכם.

)פרשת במדבר אות ג(

המחזיק במחלוקת מזלזל בכבוד שמים
דהואיל שמי שמחזיק במחלוקת מזלזל בכבוד שמים ואינו חושש לצלם הקדוש שיש לו ולחבירו, 

אם כן מדה כנגד מדה יסתלק מעליו הצלם הקדוש, וכמו שתרגם אונקלוס מצורע סגירו, ואמרו 

בזוהר )ויקרא מו.( מאי סגירו, סגירו דכלא, שסגרו מעליו כל אורות הקדושה, ומשום הכי בדד ישב 

מחוץ למחנה הקדש, וטמא טמא יקרא כי בהסתלק הקדושה תחול הטומאה.

 )פרשת קורח אות ח(

בעל מחלוקת כופר בעיקר
מי שמחזיק במחלוקת ורוצה להנקם ממי שביזה אותו או חרפו, על כרחך צריך לומר שמפני שבזיון 

זה בא אליו שלא כדין משום הכי רוצה להנקם ממנו, ואם היה חושב בדעתו שיש דין ויש דיין ואין 

אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה לא היה לו להנקם ממי שעשה לו אותו 

החירוף, יען הכל היה ברצון הקל וזה לא היה אלא שליח המקום, שבכל הקב"ה עושה שליחותו, 

וכמו שמצינו בדוד )שמואל ' טז י( שאמר ה' אמר לו קלל וכו', נמצא שלפי דעתו עזב ה' את הארץ 

כדעת השוטים הראשונים ונקרא כופר בעיקר ממש, וזהו כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה 

כנגדו, ולהיפך מי שמוחל.

)פרשת קרח אות ח(

טעם דמותר לומר לשון הרע על בעלי המחלוקת
האיסור של לשון הרע היינו מפני שהוא מטיל שנאה ומחלוקת בין האהובים ונקרא שונא שלום, 

ואם הוא בעל מחלוקת כבר הוא שונא שלום ואם כן אינו ראוי לישב בשלום, דכתיב )ישעיה מח כב( 

אין שלום אמר ה' לרשעים, ולכן כדי שלא ישב בשלוה מותר לומר לשון הרע עליו כדי שישנאוהו, 

במדה שאדם מודד בה מודדין לו.

)פרשת קרח אות ט(

התורה מביאה שלום לעולם
מצינו שכשנתן הקב"ה התורה לישראל הזהירם על השלום דכתיב )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו יתן 

ה' יברך את עמו בשלום. וטעם המשך של פסוק זה ראשו עם סופו, ומה צורך היה שיברכם בשלום 

הלא היה די שיזהירם, היינו מדאמרינן בפרק ג' דיו"ט )ביצה כה:( מפני מה ניתנה תורה לישראל, 

מפני שהם עזים קשים לנצח בפירוש רש"י שם, ואם הם עזים לעולם יהיה מחלוקת ביניהם, והתורה 

מתשת כח העזות שלהם, נמצא שהתורה הביאה להם השלום ועם השלום באה הברכה.

)פרשת חקת אות יג(

יש ברכה מיוחדת שהמחלוקת בתורה תסתיים בשלום ובאהבה
לכאורה איך אפשר שיהיה השלום עם התורה, והא אי אפשר ללמוד אלא מתוך פלפול וסברא ויש 

בכל דין ודין מחלוקת בין החכמים והללו אוסרים והללו מתירין, ואדרבא הפלפול הוא דבר הכרחי 

בתורה כעובדא דרבי יוחנן )ב"מ פד.( דקאמר אטו לא ידענא דשפיר קאמינא וכו' ועיי"ש, לכן אמר 

ה' עוז לעמו יתן. ואם תאמר זה יהיה גורם ביניהם מחלוקת, משום הכי סיים ה' יברך את עמו בשלום, 

שאמרו ז"ל )קידושין ל:( את והב בסופה אהבה בסופה, שהמחלוקת שהוא בדברי תורה סופו שלום, 

ולכן הוצרך לברכה שיברכם בשלום.

)פרשת חוקת אות יג(
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פניני שמשון מעלת השלום וגנות המחלוקת

שירו לו שיר חדש 
)TORONTO( הננו לבשר לקהל מבקשי תורה וסגולותיה בעיר טורנטו
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