
��ד�בס

    איך עושים מחלוקתאיך עושים מחלוקתאיך עושים מחלוקתאיך עושים מחלוקת    ––––קרח קרח קרח קרח פרשת פרשת פרשת פרשת 
    ואיך לאואיך לאואיך לאואיך לא
��

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני . ת ְּבֵני ְראּוֵבןֶּפלֶ -ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן-ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן-ֹקַרח ֶּבן ַוִּיַּקח
ֹמֶׁשה - ֵׁשם. ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי-ֹמֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני

  .ה'ְקַהל -ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ה'ָכם ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹו-ָלֶכם ִּכי ָכל-ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב- ְוַעל

- ְוֶאתלֹו -ֲאֶׁשר-ֶאת ה'ְוֹיַדע  ֹּבֶקר" :ֲעָדתֹו ֵלאֹמר-ָּכל- ֹקַרח ְוֶאל- ָּפָניו. ַוְיַדֵּבר ֶאל- ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל

ֲעָדתֹו. -ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל-ׂשּו  ְקחּוַיְקִריב ֵאָליו. זֹאת עֲ  ּבֹו-ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחרְוִהְקִריב ֵאָליו  ַהָּקדֹוׁש
ָלֶכם ְּבֵני - הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב ה'ִיְבַחר -ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ה'ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני 

  ."ֵלִוי

ִהְבִּדיל ֱא1ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו - ם ִּכיַהְמַעט ִמּכֶ  -  ָנא ְּבֵני ֵלִוי- ִׁשְמעּו" :ֹקַרח-ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל
ָּתה ְּכֻהָּנה. ָלֵכן אַ -ֵלִוי ִאָּת5 ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם-ַאֶחי2 ְבֵני-ָּכל-ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם. ַוַּיְקֵרב ֹאְת2 ְוֶאת ה'ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן -ַלֲעֹבד ֶאת

  ."הּוא ִּכי ַתִּלינּו ָעָליו-ְוַאֲהֹרן ַמה ה'-ֲעָדְת2 ַהֹּנָעִדים ַעל- ְוָכל

ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר  !לֹא ַנֲעֶלה: "ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו
ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם -ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן- ַאף לֹא ֶאל ?!ִהְׂשָּתֵרר-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-יּכִ 

  !".לֹא ַנֲעֶלה ?!ְּתַנֵּקר

  ".ַאַחד ֵמֶהם-לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ִמְנָחָתם- ֵּתֶפן ֶאל-ַאל: "ה'-ַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ֶאל

ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהֹרן ָמָחר.ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם   ה'ֲעָדְת2 ֱהיּו ִלְפֵני -ַאָּתה ְוָכל: "ֹקַרח-ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל
  ".תֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחֹּתת ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹוִאיׁש ַמְחּתָ  ה'ִלְפֵני 

- ָּכל- ְוַאֲהֹרן. ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֹמֶׁשה

  ָהֵעָדה.-ָּכל- ֶאל ה'-ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיָרא ְכבֹוד-לָהֵעָדה אֶ 

  

  ."ִהָּבְדלּו ִמּתֹו5 ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע: "ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-ֹמֶׁשה ְוֶאל- ֶאל ה'ַוְיַדֵּבר 

  ?"ָהֵעָדה ִּתְקֹצף-ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָּבָׂשר  ָהִאיׁש- ֵאל ֱא1ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל: "ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו- ַוִּיְּפלּו ַעל

  ".ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם-ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן :ָהֵעָדה ֵלאֹמר-ַּדֵּבר ֶאל: "ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר- ֶאל ה'ַוְיַדֵּבר 

סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים "ָהֵעָדה ֵלאֹמר -ַדֵּבר ֶאלָּדָתן ַוֲאִביָרם ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. ַויְ -ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוֵּיֶל5 ֶאל
  . "ַחּטֹאָתם-ִּתָּספּו ְּבָכל- ֲאֶׁשר ָלֶהם  ֶּפן-ִּתְּגעּו ְּבָכל-ָהֵאֶּלה ְוַאל

ַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם. ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבזֹאת ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ּפֶ - ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן
ָהָאָדם ִיָּפֵקד -ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל-ְּכמֹות ָּכל- ִאם :לֹא ִמִּלִּבי- ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה  ִּכי- ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ה'- ֵּתְדעּון ִּכי

ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשֹאָלה - ָּכל-ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת-ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ה'ְּבִריָאה ִיְבָרא - ְוִאם, ְׁשָלָחִני ה'ֲעֵליֶהם לֹא 
  .ה'-ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת

ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת - ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם. ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאתַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּתִ -ַוְיִהי ְּכַכ@תֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל
-ַהָּקָהל. ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹו5- ָהְרכּוׁש. ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל- ָּכל

ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש  ה'ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ. ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת -ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם  ִּכי ָאְמרּו ֶּפן
  .ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת

  

ד"ה ויקח קרח: לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס: ואתפלג, 
לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. דבר  -נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. וכן (איוב טו) "מה יקחך לבך" 

(במדבר כ) "קח את אהרן" (הושע יד) "קחו  משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים, כמו שנאמר -אחר: "ויקח קרח" 

  עמכם דברים".

  )ב-אז, ט״רש"י על במדבר (

  

כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם 
  שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

  (משנה, מסכת אבות, פרק ה, משנה יז)

  

ום בעולם, שנאמר: "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך", אל תקרי בניך אמר ר' אלעזר: תלמידי חכמים מרבים של
אלא בוניך. יש טועים שחושבים, שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות, ואם כן 

הם  כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה
אם דווקא על ידי הערך של -גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי

ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא, שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי 
ים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה אמיתת החכמה לכל צדדיה, ערכו, מקומו וענינו. ואדרבא גם העניינים הנרא
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שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות, וכל המקצעות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור 
מרחיבים  כן תלמידי חכמים מרבים שלום, כי במה שהם-האמת והצדק, ודעת ד' יראתו ואהבתו, ואור תורת אמת. על

  .ומבארים ומילדים דברי חכמה חדשים, בפנים מפנים שונים, שיש בהם ריבוי וחילוק עניינים, בזה הם מרבים שלום

  (הראי"ה קוק, עולת ראיה א')

  

איתא במשנה מחלוקת שאינה לש"ש אין סופה להתקיים זו מחלוקת קרח כו'. דכתיב בספר מלחמות ה' את והב בסופה 
ודרשו חז"ל אב ובנו שעוסקין בתורה נעשו כאויבים זה לזה ובסוף נעשו אוהבים ע"ש. וזהו פי' מחלוקת לשם שמים 

לחמות ה' לכן סופה להתקיים זה הוהב בסופה. כי באמת שלום שהוא מדה טובה הוא ג"כ מתוך המחלוקת שהרי ואז נק' מ
לא שייך שלום רק בין ב' צדדים. אבל [*אם] הוא במחלוקת שלשם שמים זוכין אל השלום. כי באמת כל אדם יש לו דיעה 

אחרת ולא להיות עומד על דעתו רק לבקש האמת ואז  מיוחדת בתורה וכל בעל מחלוקת צריך לידע כי גם לחבירו יש דיעה
השי"ת מאיר עיניהם ונעשה השלום מתוך המחלוקת. ואמת כי בסופה הוא בחי' השלום בחי' יוסף הצדיק. וכן הוא בעוה"ז 
שכל התולדות באין מזו"נ ויש לכל אחד ענין מהופך דכתיב כנגדו. ומ"מ שניהם לדבר אחד מתכוונים ונעשה שלום בסוף. 
וכן הוא בפנימיות כל ימי המעשה יש לכל יום ענין מיוחד ולכן שבת השלים העולם שהי' חסר מנוחה שהוא בחי' אהבה 
בסופה ואז נעשה שלום וכתיב אח"כ אלה תולדות השמים והארץ ע"ש. וזה ענין עונתן של ת"ח משבת לשבת. ובאמת 

אמת ושלום אמרו אל יברא דכולא שקרים וכולא קטטה. השלום אינו בעוה"ז רק בכח סייעתא דשמיא כמ"ש במד' בראשית 
ולכן האוחז במחלוקת יותר מדאי אין לו קיום בעולם. ומשה רבינו ע"ה זכה לתורת אמת. ואהרן זכה לבחי' השלום. וקרח 

פי  הי' היפוך אהרן בעל מחלוקת. ודתן ואבירם היפוך משה רבינו ע"ה בעלי שקרים. וזהו ענין בליעת פי הארץ ואיתא כי
הארץ נברא בע"ש ביה"ש. ורחוק הדבר שיהי' המכוון רק על בליעת הרשעים. אבל הענין הוא כנ"ל כי העוה"ז חסר 
השלימות. ולכן הארץ צריכה לקבל גמר השלימות מן השמים והוא שהי' העולם חסר מנוחה. ונפתח הפה בבוא השבת 

אה מצפה אל השלימות הבא בשבת. והוא דביקות הכל לקבל השלמה מלמעלה. כמו שאנו מקבלים השבת כמו כן כלל הברי
בשורש ואז זוכין גם בעוה"ז לאמת ושלום אעפ"י שהוא עלמא דשיקרא וקטטה. וקרח ועדתו שלא רצו בשלום נבלעו 
בשאול. וזה השלימות הבא מלמעלה ניתן לבנ"י ולכן נק' השולמית. כי הקב"ה עושה שלום בעולם שנה נפש. שיש בכל 

מיוחדים לאותו מקום. וארץ ישראל בכח ביהמ"ק היתה עושה כל מינים כמ"ש לא תחסר כל בה. ובזמן כל מקום נטיעות 
יום כו' והשבת עושה שלום. ובנפשות בנ"י מקבלין השלימות. ובשבת קודש מתאספין כל הג' כמ"ש הפורס סוכת שלום 

  :עלינו ועל ירושלים

  (שפת אמת קרח תרנ"א)

  

עוד בפסוק הכ"ל ויקח קרח בפרש"י פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא כו' בן יצהר בן קהת בן לוי ולא הזכיר 
די וכו'. והנה לכאורה בן יעקב שבקש יעקב רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלקותם שנאמר ובקהלם אל תחד כבו

הוא תמוה ולמה התפלל שלא יזכר שמו במחלוקתו של קרח דווקא ולמה לא התפלל שלא יזכר שם של בנו לוי וכי קהת 
ויצהר שהיו ג"כ צדיקים גדולים ולמה הקפיד על שמו דווקא ונראה לתרץ בהקדם משנה י"ג פרק ה' דאבות וז"ל כל 

כו' איזהו מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ו
שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו וכו' והנה ידוע לכל דברי אדומ"ור איש האלקים מו"ה אלימלך זצוק"ל בשפרו נועם 

קרח וכל  אלימלך שפי' על מחלוקת קרח וכל עדתו שדקדק בדברי המשנה הנ"ל שאמרו ז"ל ושאינה לשם שמים זו מחלוקת
עדתו הול"ל ושאינה לש"ש זו מחלוקת קרח ומשה ואהרן ומפרש הוא ז"ל שקרח הי' חולק עם עדתו שהם בעצמם ג"כ היו 
שונאים זא"ז וכל אחד רצה להיות ראש רק מפני שרצו לחלוק על משה רבינו ואהרן עשו שלום לפי שעה וזהו מחלוקת 

"ש בספרו הקדוש. והנה ארחיב ביאור ואוסיף נופך משלי. דהנה יש קרח וכל עדתו שבין קרח ועדתו הי' ג"כ מחלוקת ע

לדקדק במשנה הנ"ל למה לא אמר המשנה זו מחלוקת בית שמאי ובית הלל ולמה נקט מחלוקת שמאי והלל ונראה דנקט 
לא  דווקא שמאי והלל לפי ששמאי והלל חלקו לש"ש דווקא זה אמר הלכה כך הוא כך צריך להיות תכשיטי כלה וזה אמר

כך אלא כך הוא ההלכה וכך צריך להיות תכשיטי כלה ולא הי' כוונתם לשום פני' בעולם כלל רק לש"ש כנ"ל לאפוקי 
תלמידיהם דהיינו בית שמאי ובית הלל הי' בנמצא ביניהם כמה וכמה שכוונתם הי' לאיזה פני' שזה אמר שרבי שלי גדול 

והי' מעורב בגיאות וגדלות וכדומה פניות אחרות והגם שהי' קיום ביותר ואיש האלקים וזה אמר שרבי שלי גדול ביותר 
למחלוקת שלהם ג"כ זה הי' מפני שהי' במחלקותם מעורב עם אמת זה נתן קיום להחזיק המחלוקת שיהי' קיום אבל כולה 

קת שהיא לשם שמים לא הי' כ"א מחלוקת שמאי והלל גופייהו שהי' צלול וברור לשם שמים על כן נקט התנא איזה מחלו
לש"ש זה מחלוקת שמאי והלל דווקא. וההיפוך הי' מחלוקת קרח וכל עדתו וכפי' אדו"מו זצוק"ל הנ"ל שלא הי' כלל בו 
שום נידנוד אמת כלל וכלל אפילו כחוט השערה ע"כ לא הי' קיום כלל כמי שפי' רש"י כל דבר שקר שאין בו קצת אמת אין 

ונגמר הדבר מיד ונעשה דין בהם ואילו הי' במחלוקת קרח מעט מעורב באמת  לו קיום ומיד בבוקר הי' קץ וסוף למחלוקת
כל שהוא הי' חלילה נמשך המחלוקת. ומאין הי' נמשך זה שלא הי' במחלוקת קרח שום נידנוד אמת והלא קרח הי' פיקת 

ראה זה ברו"הק  גדול והי' לו לערב במחלוקתו כל שהוא מאמת והי' לו קיום זמן מה זה בא מחמת שיעקב אבינו ע"ה
והתפלל שלא יזכר שמו של יעקב במחלוקתם כידוע שמדת יעקב אבינו ע"ה היתה מדת אמת ואלו הי' נזכר שמו של יעקב 
אבינו ע"ה היתה חיזוק חלילה למחלוקת וזה שפרש"י ז"ל ולא נאמר בן יעקב לפי שיעקב ביקש רחמים על עצמו דייקא 

  שלא יהי' שום תערובת אמת כלל וממילא תתבטל המחלוקת תיכף ומיד כנ"ל. שלא יזכר שמו במחלוקתו של קרח וגו' כדי

  (מאור ושמש, קרח)
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