
 

 בתשפ"חוקת  :פרשת השבוע                                                                     במדבר חומש:
 לפחד ממחלוקת?למה 

  
מדוע אנו מסתייגים ממחלוקת? הרי כמו שאנו לא מוכנים לוותר על דעתנו ומאוד נתאמץ 

כך בדיוק הצד השני? כשאנו מנופפים בדגל אדום: 'זהירות מחלוקת' אנו בעצם  ,להסבירה
מתכוונים לומר תזהרו ממחלוקת ותהיו כמוני, תחשבו כמוני ותתנהגו כמוני... האם באמת 

קורח אם כך מה יצא קצפנו על קורח ועל עדתו? אין מקום למחלוקת בעולמנו? ממש לא. 
כמוהו... הוא חלק על משה רבנו בכך שרצה לטשטש  בפרשתנו טעה בכך שרצה שכולם יהיו

 את הדעות, רצה שדעתו תתקבל, לא היה מסוגל להבין שיש דעות אחרות. 
נראה שיש עקרון חשוב התלוי בסיבת המחלוקת שרבים טועים בו. מה המשימה והשליחות 

לבצע יש משימה שצריך  ?האם הכל מתחיל מהאני שלי וממשיך לעולם או הפוך ?שלנו בעולם
נגזרת מטובות הנאה שלי, מהאנוכיות ויצר ופעילותי ואני חלק מביצועה וקיומה. אם דעתי 

ההשתלטות שלי על אחרים, דבר זה הוא שלילי והרסני. קורח חלק על משה לא בגלל שחשב 
אחרת ממנו, הוא רצה להיות המנהיג במקומו. הצד האנוכי יצר כאן מחלוקת. אך אם גורם 

ולים אישיים, יש ויכוח אמיתי בין דעות אזי זו מחלוקת מבורכת ואף המחלוקת נקי משיק
רצויה כי על ידה מתבררים צדדים נוספים של החיים, יש ריבוי דעות שמעשיר את השיח 
ומחדד את הדעות. איך נדע להבחין בין מחלוקת רצויה למחלוקת לא רצויה? ביחס האישי 

עלמות אזי זו מחלוקת לא רצויה אך אם בין החולקים. אם יש זלזול, החרמה או סתם הת
 נשמרת האהבה והאחווה, השלום והרעות בין הצדדים אזי זו מחלוקת רצויה ואף מבורכת.

וכאן המקום להוסיף את הסברו המחודש של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל על דברי חז"ל 
חישים זה וכן שני כתובין המכ[ על מקומה של המחלוקת וחשיבותה: 'ייתא דרבי ישמעאל]בר

שבשלב הראשון נראה שיש שהפסוקים  .'את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם
מכחישים זה את זה, האחד טוען ההפך מחברו, זה שלב הכרחי לחיזוק ודיוק כל כתוב דרך 
ההתנצחות. עד שבשלב שני יבוא הכתוב השלישי ויאפשר מצב מפותח יותר בו מתברר שיש 

 בת משני הפסוקים הראשונים.קיום של השלמה המורכ
 

 


