בס"ד
מחלוקת – לטוב ולרע
הרב מואיז נבון
~ מחלוקת רעה ~
במדבר פרק טז
ירם בְ נֵי אֱ לִּ יָאב וְ אוֹן בֶּ ן פֶּ לֶּת בְ נֵי ְראּובֵ ן( :ב) וַ יָקֻ מּו
(א) וַ יִּ ַקח ק ַֹרח בֶּ ן יִּ ְצהָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵוִּ י וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִּ ָ
ְשי ֵשם( :ג) וַ יִּ ָקהֲ לּו עַ ל
לִּ פְ נֵי מֹשֶּ ה וַ אֲ נ ִָּשים ִּמבְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל חֲ ִּמ ִּשים ּומָ אתָ יִּ ם נ ְִּשיאֵ י עֵ ָדה ְק ִּראֵ י מוֹעֵ ד ַאנ ֵ
ֹאמרּו אֲ לֵהֶּ ם ַרב ָלכֶּם כִּ י ָכל הָ עֵ ָדה ֻכלָם ְקד ִֹּשים ּובְ ת ֹוכָם יְ קֹוָ ק ּומַ ּדּועַ ִּת ְתנ ְַשאּו עַ ל
מֹשֶּ ה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן וַ י ְ
ְקהַ ל יְ קֹוָ ק:
רבינו בחיי  -וע"ד הפשט" :ויקח קרח" ,באור "ויקח" החזיק במחלוקתו ...
יתנּו מֵ אֶּ ֶּרץ
ֹאמרּו ֹלא ַנ ֲעלֶה( :יג) הַ ְמעַ ט כִּ י הֶּ עֱלִּ ָ
ירם בְ נֵי אֱ לִּ יָאב ַוי ְ
( ...יב) וַ יִּ ְשלַח מֹשֶּ ה לִּ ְקרֹא לְ ָדתָ ן וְ לַאֲ בִּ ָ
זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש לַהֲ ִּמיתֵ נּו בַ ִּמ ְדבָ ר כִּ י ִּת ְש ָת ֵרר עָ לֵינּו גַם ִּה ְש ָת ֵרר( :יד) ַאף ֹלא אֶּ ל אֶּ ֶּרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש
הֲ בִּ יאֹתָ נּו וַ ִּת ֶּתן לָנּו נַחֲ לַת שָ ֶּדה וָ כ ֶָּרם הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָּשים הָ הֵ ם ְתנ ֵַקר ֹלא ַנ ֲעלֶּה( :טו) וַ יִּ חַ ר לְ מ ֶֹּשה ְמאֹד
אתי וְ ֹלא הֲ ֵרע ִֹּתי ֶּאת ַאחַ ד מֵ הֶּ ם( :טז) ...
וַ יֹאמֶּ ר אֶּ ל יְ קֹוָ ק ַאל ֵתפֶּ ן אֶּ ל ִּמנְחָ תָ ם ֹלא חֲ מוֹר אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם נָשָ ִּ
ירם:
(כג) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה לֵאמֹר( :כד) ַּדבֵ ר אֶּ ל הָ עֵ ָדה לֵאמֹר הֵ עָ לּו ִּמסָ בִּ יב לְ ִּמ ְשכַן ק ַֹרח ָּדתָ ן וַ אֲ ִּב ָ
ירם וַ יֵלְ כּו ַאחֲ ָריו זִּ ְקנֵי יִּ ְש ָראֵ ל... :
(כה) וַיָּ ָּקם מֹשֶּ ה וַ ֵילְֶּך אֶּ ל ָּדתָ ן וַ אֲ בִּ ָ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד א
"ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" ,אמר ריש לקיש :מכאן שאין מחזיקין במחלוקת
[שמחל על כבודו והוא עצמו הלך לבטל מחלוקת – רש"י],
תורה תמימה הערות במדבר פרק טז הערה טז
"שאין מחזיקין במחלוקת"  -ר"ל אין מניחין להשריש את המחלוקת ,כי אלמלא הלך
משה להם היו קיימים במחלוקתם ,ונסה הוא ללכת להם אולי ישקיע אש המחלוקת,
ועיין בחא"ג .וצ"ל דאפילו למ"ד בקדושין ל"ב א' "הרב שמחל על כבודו אין כבודו
מחול" אך במקום שאפשר ע"י מחילת כבודו למנוע ממחלוקת כבודו מחול ,ואדרבה
צריך למחול ,שהרי כן עשה משה שמחל על כבודו והלך לבעלי מחלוקתו:
~ דאורייתא או דרבנן ~
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד א
דאמר רב :כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר "ולא יהיה כקרח וכעדתו" [במ' יז:ה]... .
ספר המצוות לרמב"ם שורש ח
השרש השמיני שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה :דע שהאזהרה היא אחד
משני חלקי הצווי .וזה כי אתה תצוה למצווה שיעשה דבר אחד או שלא יעשהו .כמו
שתצוהו לאכול ותאמר לו אכול או תצוהו להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל... .
אמנם שלילת החיוב הוא ענין אחר והוא שתשלול נשוא מנושא ואין בו מענין הצווי שום
דבר כלל .באמרך "לא אכל פלוני אמש"" ,ולא שתה פלוני היין"" ,ואין ראובן אבי שמעון"
והדומים לזה ,הנה זה כולו שלילת החיוב ,אין ריח צווי בו.
 ...וכן אמרו (קרח יז) ולא יהיה כקרח וכעדתו הוא שלילה ... .בגמר סנהדרין (קי א) והוא
אמרם ז"ל "כל המחזיק במחלוקת עובר בלא תעשה שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו",
וזה על צד האסמכתא ,לא שיהיה פשטיה דקרא בכוונה הזאת .ואולם האזהרה על זה הוא
נכלל תחת לאו שני כמו שאבאר במקומו (ל"ת מה).
ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה מה
והמצוה המ"ה היא שהזהירנו מעשות שרט בבשרנו כמו שיעשו עובדי עבודה זרה והוא אמרו
יתעלה (ראה יד) לא תתגודדו ... .והנה אמרו (יבמות יג ב) שבכלל לאו זה גם כן האזהרה מחילוק
בתי דיני העיר במנהגיהם וחילוף הקבוצים ואמרו לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות .אבל
גופיה דקרא הנה הוא כמו שבארו ואמרו לא תעשו חבורה על מת ,וזה [הפירוש "אגודות אגודות"]
כמו דרש .וכן אמרם (סנה' קי א) המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר [קרח יז] ולא יהיה כקרח
וכעדתו הוא גם כן על צד הדרש .אמנם גופיה דקרא הוא בא להפחיד .ולפי מה שביארו החכמים
(הוב' שרש ח עמ' קמד  -ו) הנה הוא שלילה לא אזהרה ...
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השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ח
 ...ולא יהיה כקרח וכעדתו ואמר [הרמב"ם] שבארו החכמים שהיא שלילה ...וזה ודאי אינו
פשטיה דקרא ולא מדרש עיקרי לרבותינו .אבל פשט הכתוב ועיקרו שצוה  ...שלא יחלוק גם כן
שום אדם על כהונת אהרן לאמר כי לא היתה מאת י"י ... .וימנה ולא יהיה כקרח וכעדתו כמו
שבארנו ... .ואמת כי מה שאמרו בגמ' סנהדרין "כל המחזיק במחלוקת עובר בלא תעשה שנאמר
ולא יהיה כקרח" על דרך תוכחת הוא אבל עיקר הכתוב במחזיק במחלוקת הכהונה בלבד והם ז"ל
סמכו לו שאר המחלוקות להזהיר מהם:
ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג
אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין קי א) :כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו ,שנאמר :ולא
יהיה כקרח וכעדתו.
ספר מצוות גדול (סמ"ג) לאוין סימן קנו-קנז
אמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר (במדבר יז ,ה) ולא יהיה כקרח וכעדתו וגו':
חפץ חיים ,פתיחה ,לאווין

~ מחלוקת טובה ~
משנה מסכת אבות פרק ה
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא
מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו:
ליקוטי מוהר"ן ח"א  -סד:ד
לקת ִּהיא בְ ִחינוֹת בְ ִריַאת הָּ עוֹלָּם כִּ י עִּ ַקר בְ ִּריַאת הָ ע ֹולָם ,עַ ל יְ ֵדי חָּ לָּל הַ פָּ נּוי ַכ ַנ"ל כִּ י בְ לא
וְ ַדע ,כִּ י מַ חֲ ֶ
זֶּ ה הָ יָה הַ כל אֵ ין סוֹף ,וְ לא הָ יָה מָ קוֹם לִּ בְ ִּריַאת הָ ע ֹולָם ַכ ַנ"ל ,וְ עַ ל כֵ ן ִּצ ְמצֵ ם הָ אוֹר לִּ ְצ ָד ִּדין ,וְ ַנע ֲָשה חָ לָל
הַ פָ נּוי ּובְ תוֹכ ֹו בָ ָרא אֶּ ת ָכל הַ בְ ִּריָאה ,הַ יְ נּו הַ י ִָּמים וְ הַ ִּמּדוֹת ,עַ ל יְ ֵדי הַ ִּּדבּור ַכ ַנ"ל "בִּ ְדבַ ר ה' ָשמַ יִּ ם ַנעֲשּו"
ידי חֲ כ ִָּמים אֶּ חָ ד לא הָ יָה ָמקוֹם לִּ בְ ִּריַאת
וְ כּו' .וְ כֵ ן הּוא בְ ִחינַת הַ מַ חֲ לוֹקוֹת כִּ יִּ ,אלּו הָ יּו כָל הַ ַתלְ ִּמ ֵ
לקת שֶּ בֵ ינֵיהֶּ ם ,וְ הֵ ם נֶּחֱ ל ִָּקים זֶּ ה ִּמזֶּ ה וְ כָל ֶּאחָ ד מו ֵֹשך עַ ְצמ ֹו לְ צַ ד ַאחֵ ר ,עַ ל יְ ֵדי
הָ ע ֹולָםַ ,רק עַ ל יְ ֵדי הַ מַ חֲ ֶּ
זֶּ ה ַנעֲשֶּ ה בֵ ינֵיהֶּ ם בְ ִּחינוֹת חָּ לָּל הַ פָּ נּוי ,שֶּ הּוא בְ ִּחינוֹת ִּצ ְמצּום הָ אוֹר לִּ ְצ ָד ִּדיןֶּ ,שב ֹו הּוא בְ ִּריַאת הָ ע ֹולָם עַ ל
יְ ֵדי הַ ִּּדבּור ַכ ַנ"ל כִּ י כָל הַ ְּדבָ ִּרים שֶּ כָל אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם ְמ ַדבֵ ר הַ כל הֵ ם ַרק בִּ ְשבִּ יל בְ ִּריַאת הָ ע ֹולָם ֶּש ַנע ֲֶּשה עַ ל
י ָָדם בְ תוֹך הֶּ חָ לָל הַ פָ נּוי שֶּ בֵ ינֵיהֶּ ם כִּ י הַ ַתלְ ִמידֵ י חֲ כָּ ִמים בו ְֹר ִאים אֶ ת הַ ּכל עַ ל יְ ֵדי ִדבְ ֵריהֶ ם ...
Aviva Zornberg, Bewilderments, p. 184
The philosopher Walter Benjamin writes: “Friendship does not abolish the distance
between human beings, but brings that distance to life.” This too, for R. Nahman, is the
 role of the machloket: to bring to life worlds not yet seen. This gestation requires a spacethe irreducible distance between human beings.
ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ה משנה יז
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים  ... -ואני שמעתי ,פירוש "סופה" ,תכליתה
והמבוקש מענינה .והמחלוקת שהיא לשם שמים ,התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת
להשיג האמת ,וזה מתקיים ,כמו שאמרו מתוך הויכוח יתברר האמת ,וכמו שנתברר במחלוקת
הלל ושמאי שהלכה כבית הלל .ומחלוקת שאינה לשם שמים ,תכלית הנרצה בה היא בקשת
השררה ואהבת הניצוח ,וזה הסוף אינו מתקיים ,כמו שמצינו במחלוקת קורח ועדתו שתכלית
וסוף כוונתם היתה בקשת הכבוד והשררה והיו להיפך:
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