
 בס"ד 

 על שלום ומחלוקת –שפת אמת פרשת קורח 

 משנה י"ז מסכת אבות פרק ה 

יזֹו  ּה ְלִהְתַקיֵׁם. אֵׁ ין סֹופָּ ַמִים, אֵׁ ם שָּ ינָּּה ְלשֵׁ ּה ְלִהְתַקיֵׁם. ְוֶשאֵׁ ַמִים, סֹופָּ ם שָּ ל ַמֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלשֵׁ  ִהיא  כָּ

ַמִים, זֹו  ם שָּ תֹו: ַמֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלשֵׁ ל ֲעדָּ ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוכָּ ם שָּ ינָּּה ְלשֵׁ ל ְוַשַמאי. ְוֶשאֵׁ  ַמֲחלֹוֶקת ִהלֵׁ

 

 רע"ב על מסכת אבות פרק ה משנה יז  

כלומר שאנשי המחלוקת ההיא מתקיימים ואינם אובדין.    -כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים  

 ש ולא תלמידי ב"ה. אבל קרח ועדתו אבדו.  כמחלוקת הלל ושמאי שלא אבדו לא תלמידי ב" 

ואני שמעתי פירוש סופה. תכליתה המבוקש מענינה. והמחלוקת שהיא לש"ש התכלית וסוף המבוקש  

מאותה מחלוקת להשיג האמת. וזה מתקיים כמ"ש מתוך הויכוח יתברר האמת. וכמו שנתברר  

רצה בה היא בקשת שררה  במחלוקת הלל ושמאי. שהלכה כב"ה ומחלוקת שאינה לש"ש תכלית הנ

ואהבת הניצוח. וזה הסוף אינו מתקיים. כמו שמצינו במחלוקת קרח ועדתו. שהתכלית וסוף כוונתם  

 היתה בקשת הכבוד והשררה והיו להיפך: 

 

 שפת אמת קרח תרמ"ז 

במשנה כל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים זו מחלוקת שמאי והלל ושאינה לשם שמים מחלוקת  

 וא בזוה"ק דפליג על שבת שנק' שלום ואחיד במחלוקת ע"ש.  קרח כו' וכן ה

כי בודאי יש מקום לחילוקי דיעות שנמצא בבנ"י כמ"ש כשם שאין פרצופיהם שוה כך אין דיעותיהם  

שוות. והענין עפ"י מ"ש אא"ז מו"ר ז"ל על המשנה אם אין אני לי מי לי כי כל אדם נברא לתקן דבר  

בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר. עכ"ז כשאני לעצמי מה אני שצריך כל   מיוחד שאין אחר יכול לתקן וכן

 אחד לבטל חלק פרטי שלו אל הכלל ע"כ דפח"ח.  

וענין זה נוהג בעולם שנה נפש. כי בששת ימי בראשית נברא בכל יום ענין מיוחד לא ראי זה כראי זה.  

אחדות לכן הוא קיום כל הימים  אך השבת הוא הכולל כל הימים והוא כלי מחזיק ברכה ע"י שיש בו ה

 כדאיתא באת שבת באת מנוחה ונגמרה המלאכה כי אם אין שלום אין כלום.  

וכמו כן בנפשות כל נפש יש בו ענין מיוחד ובנ"י הם הכלל. אעפ"כ בבנ"י עצמם יש ג"כ צדיק הכולל כל  

 הפרטים כדאיתא שיהי' יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד  

כלל יופי שיש בכל מקום ענין ויופי מיוחד. וארץ ישראל וביהמ"ק הי' בו שורש כל  וכמו כן בעולם ציון מ

 מיני יופי של כל המקומות.  

 והנה כן עשה השי"ת שיהי' מקודם ששת ימי המעשה ואח"כ יהי' חיבור אחד מכולם.  

ד.  וכמו כן הגם כי המחלוקת צריך להיות שכל אחד יאמר דעתו אבל הכל כדי שיהיה אח"כ אחדות אח

כדכתי' והב בסופה אהבה בסופה זה הוא מלחמת ה' לש"ש ומתחיל בפירוד ומסיים בחבורא ואז מתקיים  

דרשו חז"ל גבריאל שר של אש ושר של מים ע"י ציווי הבורא ית' נעשה  כמ"ש עושה שלום במרומיו. 

אותם. וכן  שלום ביניהם. פי' ע"י שמבטלים עצמם אליו ית' אף כי הם בחי' מחולקים. השלימות מחבר 

צריך להיות אצל בנ"י אם כי יש לכל אחד ענין מיוחד אך ע"י הרצון לשמים וחפץ כ"א לבטל עצמו אל  

 ' קרח כן לא הי' נפרד מהכלל.  אמיתות רצונו של הקב"ה. זה הרצון מחבר אותם להיות אחד. ואם הי 

 

 קרח תר"מ שפת אמת  

לכם. אכן זה הדיוק הי' החטא של קרח שכתיב ויקח קרח. כי הי' לו נגיעה   בפסוק המעט מכם. והול"ל 

לגרמיהו. ובאמת עיקר בחירת אהרן כה"ג הי' ואהרן מה כי לא הי' לו שום פני' רק לקבל השפעת קדושה  

מהבורא ית' לבנ"י לכן בחר בו השי"ת להיות כהן משרת. וכל הממונה על כלל ישראל צריך שלא יהי' לו  

 עה בעצמותו כלל. ומזה עצמו הראה לקרח שאינו ראוי להיות כהן.  שום נגי

 

וגם הבדלה ראשונה שהבדילו להיות לוי ג"כ יהי' נאבד ממנו. כי אם הי' כוונתו לשמים להעלות את בני  

ישראל כפי עבודתו כמ"ש לעמוד לפני העדה לשרתם. היו רואין כי די להם בזאת השירות. וזהו מכם  

 ולא לכם: 

 

פשוטו יש ללמוד דרך איש הישר בעבודת הבורא כל שעולה מדריגה יותר. יודע חשיבות כל דבר  ועל פי  

קטן. שהרי מרע"ה שהי' כמה מדריגות למעלה מהם הבין חביבות בחי' הלוי' שניתן להם מהשי"ת. והם  



  התנשאו. והי' זה להראות להם על אשר אמרו ומדוע תתנשאו כו' הראה להם כי אעפ"י שזכה לכל אלה 

המדריגות חביב בעיניו כל דבר קטן וגדול בעבודת הבורא ולכן זכה לכל זה. לאפוקי הם שמיד זלזלו  

 בשירות שלהם וביקשו יותר: 

 

אמו"זל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז"ל לראות איך המתנגדים על הצדיק בוחרים לדבר עליו דוקא  

המתוקנת אצלו ביותר. כאשר אמרו ומדוע תתנשאו והכתוב מעיד והאיש משה עניו מאוד כו' ויש    במדה

להוסיף על דבריו כי ע"י שהי' ברור לבו של מרע"ה בענוות לכן לא הי' חש להתנהג בדברים שהי' נראה  

יני ההמון בחי'  לגאים לומר עליו שמתנשא עצמו, כי לא הי' מציאות ענין גיאות אצלו ולכן לא הי' ניכר בע 

הענוות שבו. והכלל בכל דבר עיקר הוא הפנימיות, ועל קרח נאמר ורקב ]גי' קרח[ עצמות קנאה כי הי'  

חסר לו הפנימיות. ומרע"ה ואהרן היו הפנימיות הדעת של בני ישראל והם האירו לכל בנ"י ונתרוממו  

' נראה כל מעשיהם טובים מאוד.  כמ"ש המאור מחזירן למוטב. וקרח ועדתו נתדבקו בחיצוניות בלבד והי

אבל אהרן הי' נראה איש פשוט ובאמת הי' לו הפנימיות וע"ז נאמר שתולים בבית ה' בחצרות כו'. וזה  

 הי' סימן המטה להראות כי פנימיות שלו דבוק בשורש ודו"ק כי קצרתי בענין זה: 


