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 "דבס
 ולרעלטוב  – מחלוקת

  הרב מואיז נבון
 

 ~ מחלוקת רעה ~
  טז פרק במדבר

ַקח( א) ן ֹקַרח ַויִּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ן ְקָהת בֶּ י בֶּ יָרם ְוָדָתן ֵלוִּ יָאב ְבֵני ַוֲאבִּ ן ְואֹון ֱאלִּ לֶּת בֶּ  ַוָיֻקמּו( ב) :ְראּוֵבן ְבֵני פֶּ
ְפֵני ה לִּ ים ֹמשֶּ ְבֵני ַוֲאָנשִּ ְשָרֵאל מִּ ים יִּ שִּ ם ֲחמִּ יֵאי ּוָמאָתיִּ ֵאי ֵעָדה ְנשִּ ָקֲהלּו( ג: )ֵשם ַאְנֵשי מֹוֵעד ְקרִּ  ַעל ַויִּ

ה ם ַוֹיאְמרּו ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמשֶּ ם ַרב ֲאֵלהֶּ י ָלכֶּ ים ֻכָלם ָהֵעָדה ָכל כִּ ְתַנְשאּו ּוַמּדּועַ  ְיֹקָוק ּוְבתֹוָכם ְקֹדשִּ  ַעל תִּ
  : ְיֹקָוק ְקַהל

 
 ... במחלוקתו החזיק" ויקח" באור", קרח ויקח: "הפשט ד"וע - בחיי רבינו

 
ְשַלח( יב)...  ה ַויִּ ְקֹרא ֹמשֶּ יָרם ְלָדָתן לִּ יָאב ְבֵני ְוַלֲאבִּ י ַהְמַעט( יג: )ַנֲעֶלה ֹלא ַוֹיאְמרּו ֱאלִּ יָתנּו כִּ ֱעלִּ ץ הֶּ רֶּ  ֵמאֶּ

יֵתנּו ּוְדַבש ָחָלב ָזַבת ְדָבר ַלֲהמִּ י ַבמִּ ְשָתֵרר כִּ ְשָתֵרר ַגם ָעֵלינּו תִּ ל ֹלא ַאף( יד: )הִּ ץ אֶּ רֶּ  ּוְדַבש ָחָלב ָזַבת אֶּ
יֹאָתנּו ן ֲהבִּ תֶּ ה ַנֲחַלת ָלנּו ַותִּ ם ָשדֶּ ים ַהֵעיֵני ָוָכרֶּ ה ֹלא ְתַנֵקר ָהֵהם ָהֲאָנשִּ ַחר( טו: )ַנֲעלֶּ ה ַויִּ  ְמֹאד ְלֹמשֶּ

ר ל ַוֹיאמֶּ ן ַאל ְיֹקָוק אֶּ ל ֵתפֶּ ְנָחָתם אֶּ ָחד ֲחמֹור ֹלא מִּ ם אֶּ י ֵמהֶּ י ְוֹלא ָנָשאתִּ ת ֲהֵרֹעתִּ ם ַאַחד אֶּ ... ( טז: )ֵמהֶּ
ל ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( כג) ה אֶּ ל ַּדֵבר( כד: )ֵלאֹמר ֹמשֶּ יב ֵהָעלּו ֵלאֹמר ָהֵעָדה אֶּ ָסבִּ ְשַכן מִּ יָרם ָּדָתן ֹקַרח ְלמִּ : ַוֲאבִּ
ם( כה) קָּ ה ַויָּ ְך ֹמשֶּ ל ַוֵילֶּ יָרם ָּדָתן אֶּ ְקֵני ַאֲחָריו ַוֵיְלכּו ַוֲאבִּ ְשָרֵאל זִּ  ...: יִּ
 

   א עמוד קי דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 במחלוקת מחזיקין שאין מכאן: לקיש ריש אמר, "ואבירם דתן אל וילך משה ויקם"
 , רש"י[ – מחלוקת לבטל הלך עצמו והוא כבודו על שמחל]
 

   טז הערה טז פרק במדבר הערות תמימה תורה
 הלך אלמלא כי, המחלוקת את להשריש מניחין אין ל"ר -" במחלוקת מחזיקין שאין"

, המחלוקת אש ישקיע אולי להם ללכת הוא ונסה, במחלוקתם קיימים היו להם משה
 כבודו אין כבודו על שמחל הרב"' א ב"ל בקדושין ד"למ דאפילו ל"וצ. ג"בחא ועיין
 ואדרבה, מחול כבודו ממחלוקת למנוע כבודו מחילת י"ע שאפשר במקום אך "מחול
 : מחלוקתו לבעלי והלך כבודו על שמחל משה עשה כן שהרי, למחול צריך

 
 יתא או דרבנן ~י~ דאור

 
   א עמוד קי דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 .... " ]במ' יז:ה[וכעדתו כקרח יהיה ולא" שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל: רב דאמר

 
   ח שורש ם"לרמב המצוות ספר

 אחד היא שהאזהרה דע: האזהרה עם החיוב שלילת למנות ראוי שאין השמיני השרש
 כמו. יעשהו שלא או אחד דבר שיעשה למצווה תצוה אתה כי וזה. הצווי חלקי משני

... . תאכל לא לו ותאמר האכילה מן להרחיק תצוהו או אכול לו ותאמר לאכול שתצוהו
 שום הצווי מענין בו ואין מנושא נשוא שתשלול והוא אחר ענין הוא החיוב שלילת אמנם

 "שמעון אבי ראובן ואין", "היין פלוני שתה ולא", "אמש פלוני אכל לא" באמרך .כלל דבר
 . בו צווי ריח אין, החיוב שלילת כולו זה הנה, לזה והדומים

 והוא( א קי) סנהדרין בגמר... . שלילה הוא וכעדתו כקרח יהיה ולא( יז קרח) אמרו וכן... 
, "וכעדתו כקרח יהיה ולא שנאמר תעשה בלא עובר במחלוקת המחזיק כל" ל"ז אמרם

 הוא זה על האזהרה ואולם. הזאת בכוונה דקרא פשטיה שיהיה לא, האסמכתא צד על וזה
 (. מה ת"ל) במקומו שאבאר כמו שני לאו תחת נכלל

 
   מה תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר

 אמרו והוא זרה עבודה עובדי שיעשו כמו בבשרנו שרט מעשות שהזהירנו היא ה"המ והמצוה
 מחילוק האזהרה כן גם זה לאו שבכלל( ב יג יבמות) אמרו והנה ... . תתגודדו לא( יד ראה) יתעלה

 אבל. אגודות אגודות תעשו לא תתגודדו לא ואמרו הקבוצים וחילוף במנהגיהם העיר דיני בתי
 "[ אגודות אגודות]הפירוש " וזה ,מת על חבורה תעשו לא ואמרו שבארו כמו הוא הנה דקרא גופיה

 כקרח יהיה ולא[ יז קרח] שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק( א קי' סנה) אמרם וכן. דרש כמו
 החכמים שביארו מה ולפי. להפחיד בא הוא דקרא גופיה אמנם. הדרש צד על כן גם הוא וכעדתו

 ... אזהרה לא שלילה הוא הנה( ו - קמד' עמ ח שרש' הוב)
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   ח שורש ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות
 אינו ודאי וזה. ..שלילה שהיא החכמים שבארו[ ם"רמבה] ואמר וכעדתו כקרח יהיה ולא... 

 כן גם יחלוק שלא...  שצוה ועיקרו הכתוב פשט אבל. לרבותינו עיקרי מדרש ולא דקרא פשטיה
 כמו וכעדתו כקרח יהיה ולא וימנה... . י"י מאת היתה לא כי לאמר אהרן כהונת על אדם שום

 שנאמר תעשה בלא עובר במחלוקת המחזיק כל" סנהדרין' בגמ שאמרו מה כי ואמת ... . שבארנו
 ל"ז והם בלבד הכהונה במחלוקת במחזיק הכתוב עיקר אבל הוא תוכחת דרך על "כקרח יהיה ולא

 : מהם להזהיר המחלוקות שאר לו סמכו
 

   ג שער יונה לרבינו תשובה שערי ספר
 ולא: שנאמר, בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל(: א קי סנהדרין) לברכה זכרונם רבותינו אמרו
 . וכעדתו כקרח יהיה

 
   קנז-קנו סימן לאויןסמ"ג( ) גדול מצוות ספר

 ':וגו וכעדתו כקרח יהיה ולא( ה, יז במדבר) שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל רב מרא
 

 חיים, פתיחה, לאוויןחפץ 

 
 טובה ~מחלוקת ~ 

 
   ה פרק אבות מסכת משנה

 היא איזו להתקיים סופה אין שמים לשם ושאינה להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת כל
 : עדתו וכל קרח מחלוקת זו שמים לשם ושאינה ושמאי הלל מחלוקת זו שמים לשם שהיא מחלוקת

 
 סד:ד  -מוהר"ן ח"א ליקוטי 

י, ְוַדע יא ַמֲחלֶקת כִּ עוֹלָּם ְבִריַאת ְבִחינוֹת הִּ י הָּ ַקר כִּ יַאת עִּ לָּל ְיֵדי ַעל, ָהעֹוָלם ְברִּ נּוי חָּ י ל"ַכנַ  ַהפָּ  ְבלא כִּ
ה יַאת ָמקֹום ָהָיה ְולא, סֹוף ֵאין ַהכל ָהָיה זֶּ ְברִּ ְמֵצם ֵכן ְוַעל ,ל"ַכנַ  ָהעֹוָלם לִּ ין ָהאֹור צִּ ְצָדדִּ  ָחָלל ְוַנֲעָשה, לִּ

ת ָבָרא ּוְבתֹוכוֹ  ַהָפנּוי יָאה ָכל אֶּ ים ַהְינּו, ַהְברִּ ּדֹות ַהָימִּ בּור ְיֵדי ַעל, ְוַהמִּ ְדַבר" ל"ַכנַ  ַהּדִּ ם' ה בִּ " ַנֲעשּו ָשַמיִּ
י ַהַמֲחלוֹקוֹת ְבִחיַנת הּוא ְוֵכן .'ְוכּו לּו ,כִּ יֵדי ָכל ָהיּו אִּ ים ַהַתְלמִּ ָחד ֲחָכמִּ יַאת ָמקֹום ָהָיה לא אֶּ ְברִּ  לִּ

ת ְיֵדי ַעל ַרק ,ָהעֹוָלם ם ַהַמֲחלקֶּ ֵביֵניהֶּ ים ְוֵהם, שֶּ ה נֱֶּחָלקִּ ה זֶּ זֶּ ָחד ְוָכל מִּ  ְיֵדי ַעל ,ַאֵחר ְלַצד ַעְצמוֹ  מֹוֵשך אֶּ
ה ה זֶּ ם ַנֲעשֶּ ינֹות ֵביֵניהֶּ לָּל ְבחִּ נּוי חָּ הּוא ,ַהפָּ ינֹות שֶּ ְמצּום ְבחִּ ין ָהאֹור צִּ ְצָדדִּ בוֹ  ,לִּ יַאת הּוא שֶּ  ַעל ָהעֹוָלם ְברִּ
בּור ְיֵדי י ל"ַכנַ  ַהּדִּ ים ָכל כִּ ָכל ַהְּדָברִּ ָחד שֶּ ם אֶּ יל ַרק ֵהם ַהכל ְמַדֵבר ֵמהֶּ ְשבִּ יַאת בִּ ה ָהעֹוָלם ְברִּ ַנֲעשֶּ  ַעל שֶּ

ָחָלל ְבתֹוך ָיָדם ם ַהָפנּוי הֶּ ֵביֵניהֶּ י שֶּ ִמים ַהַתְלִמיֵדי כִּ  ... ִדְבֵריֶהם ְיֵדי ַעל ַהּכל ֶאת בוְֹרִאים ֲחכָּ
 

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 space - 
the irreducible distance between human beings. 

 
 יז משנה ה פרק אבות מסכת מברטנורא עובדיה' ר

 תכליתה, "סופה" פירוש, שמעתי ואני...  - להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת כל
 מחלוקת מאותה המבוקש והסוף התכלית, שמים לשם שהיא והמחלוקת. מענינה והמבוקש

 במחלוקת שנתברר וכמו, האמת יתברר הויכוח מתוך שאמרו כמו, מתקיים וזה, האמת להשיג
 בקשת היא בה הנרצה תכלית, שמים לשם שאינה ומחלוקת. הלל כבית שהלכה ושמאי הלל

 שתכלית ועדתו קורח במחלוקת שמצינו כמו, מתקיים אינו הסוף וזה, הניצוח ואהבת השררה
 :להיפך והיו והשררה הכבוד בקשת היתה כוונתם וסוף
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