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פרשת קורח
האיסור להחזיק במחלוקת
מאת הרב מאיר רובינשטיין ,קיבוץ לביא

ֹּשת ,אֲ ֶשר ִּה ְק ִּריבּו ,הַ ְשרֻ פִּ ים; ַוי ְַר ְקעּוםִּ ,צּפּוי ל ִַּמזְבֵ חַ  .ה ִּזכָרוֹּן לִּ בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל,
וַ י ִַּקח אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן ,אֵ ת מַ ְחּתוֹּת הַ ְנח ֶ
לְ מַ עַ ן אֲ ֶשר ֹלא -י ְִּק ַרב ִּאיש זָר אֲ ֶשר ֹלא ִּמז ֶַרע ַאהֲ רֹּן הּוא ,לְ הַ ְק ִּטיר ְקט ֶֹּרת ,לִּ פְ נֵי יְהוָה; וְ ֹלא-י ְִּהיֶה כְ ק ַֹּרח וְ כַעֲ ָדתוֹּ ,כַאֲ ֶשר
ִּדבֶ ר יְהוָה בְ יַדֹּ -מ ֶשה לוֹּ( .במדבר יז ,ד-ה)
פשוטם של הפסוקים הנ"ל הוא :הציפוי למזבח יזכיר לבני ישראל לבל יחלקו על הכהונה ,ואל להם לזרים לעבוד
בבית המקדש ,כי התוצאה תהיה שהעושה כן יהיה כקורח וכעדתו.
שלא כבכל משבר ,רואה כאן התורה צורך לפעולה מעשית כדי למנוע הישנות מעשה מעין זה.
חז"ל הלכו הלאה וראו שאין כאן רק מעשה סמלי של ציפוי המזבח ,אלא יש כאן גם מצוות לא תעשה לדורות.
ושלא כפשט המילים "ולא יהיה כקורח וכעדתו" ,אלא כרוח הדברים המכוונים לכך שיש למנוע דבר כזה בעתיד
אמר רב" :כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו( ".סנהדרין ק"י ע"א) .מי שמחזיק
במחלוקת – דהיינו שהוא לא מתאמץ כדי להשקיט את המריבה ,אלא ממשיך להתעקש על עמדתו ועל כבודו –
עובר על מצווה ממצוות התורה!
ברור שאין כאן כוונה שיש להפסיק להביע עמדות שונות בנושאים שונים .מחלוקת כאן פירושה מצב שבו עצם
הויכוח מלווה בפגיעות ,כוחניות ,שקרים וכדומה ולכן כשזה קורה על האדם לפעול להפסקת העניין גם על חשבון
כבודו.
רוב מוני המצוות לא מנו מצווה זו בכלל תרי"ג מצוות ,ולא משום שחלקו על האמירה של רב שאסור להחזיק
במחלוקת ,אלא משום שטענו שאין זו מצוות לא תעשה מן התורה ,והבאת הפסוק כראיה על ידי רב היא רמז
בלבד.
אולם גם אם אין זו מצווה מן התורה ,נשאלת השאלה למה אין מצווה כזו מן התורה?!
הרי כל בר דעת חש שזו יכולה להיות אמירה משמעותית ביותר ,דהיינו שהאדם מצווה מן התורה לא להחזיק
במחלוקת שמלווה בפגיעות וכד'!

ננסה לברר עניין זה באמצעות דברי השאילתות .הספר 'שאילתות' דרב אחאי הוא כנראה הספר הקדום ביותר
שיש לנו לאחר התלמוד .הוא נערך במאה השמינית ,שפתו ארמית ,אך כאן אביא את הדברים מתורגמים לעברית:
"אסור להם לבית ישראל לעשות מחלוקת ,שכיון שעומדים במחלוקת – הם באים לשנוא זה את זה ,ואמרה
התורה לא תשנא את אחיך בלבבך וכו' "( .שאילתא קל"א)
התורה אסרה לשנוא את הזולת .השנאה היא בלב .השנאה ממלאה את האדם השונא .כמו שהאוהב חושב כל
הזמן על אהובתו ,וכל מחשבותיו הן בה תמיד ,כך השונא – כל פנימיותו בוערת נגד האדם שפגע בו (או שאולי
פגע בו .)...וכמובן שיש להסתייג ולהבדיל בין מחשבת האוהב לבין זו של השונא ,ובניגוד לאהבה ,שנאה יוקדת
הורסת את המחזיק בה ,כפי שנראה בהמשך.
כלומר ,אדם המחזיק במחלוקת יבוא לידי האיסור של 'לא תשנא את אחיך בלבבך' .ואיסור זה הוא מצוות לא
תעשה גמורה מן התורה ,ולכן אין צורך למנות המחלוקת כמצוות לא תעשה נפרדת.
השנאה היא הרס האדם והרס החברה .הרס האדם ,מפני שנעשה כאלכוהוליסט ,שמחשבותיו נתונות רק לדבר זה
– איך ישיג את המשקה החריף ,והוא ומשפחתו ופרנסתו וערכיו שאולי היו לו ,הכל נהרס .מסוגל הוא לחשוב על
דבר אחד בלבד :השגת השתייה החריפה .כך גם השונא הורס את עצמו עם שנאתו ,וגורם להרס החברה ,מפני
שחברה המלאה אנשים שונאים אין לה קיום .לא יתכן שום דבר קונסטרוקטיבי בחברה שיש בה מחלוקת ,דהיינו
שנאה .ולכן דייקו חז"ל באומרם  " :אמר רבי אילעא :אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת
מריבה ,שנאמר תולה ארץ על בלימה" (חולין פ"ט ע"א)
קיום העולם תלוי בבלימת המריבה ,בלא להחזיק במחלוקת ,בלא לשנוא.
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