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 ן בשאלת המחלוקת עיו –קיים סופה להת 
 
 
ַקח ֹקַרח א ן  ַויִּ ן - בֶּ ְצָהר בֶּ ן-יִּ י-ְקָהת בֶּ יָאב  ֵלוִּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ ן  ְוָדָתן ַוֲאבִּ לֶּת-ְואֹון בֶּ ה .ב  ְבֵני ְראּוֵבן  פֶּ ְפֵני ֹמשֶּ ים   ַוָיֻקמּו לִּ ַוֲאָנשִּ

ְבֵני ם-מִּ ים ּוָמאָתיִּ שִּ ְשָרֵאל ֲחמִּ ֵאי מֹוֵעד  יִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ָקֲהלּו ַעל . ג  ֵשם -ַאְנֵשי  ְנשִּ ה ְוַעל-ַויִּ ם ַרב  ַאֲהֹרן-ֹמשֶּ ם-ַוֹיאְמרּו ֲאֵלהֶּ  ָלכֶּ
י ָכל ים -כִּ ְתַנְשאּו ה'ּוְבתֹוָכם  ָהֵעָדה ֻכָלם ְקֹדשִּ ה .ד   ה'ְקַהל - ַעל ּוַמּדּוַע תִּ ְשַמע ֹמשֶּ ֹפל ַעל ַויִּ  ]...[  ָפָניו-ַויִּ

 

ה .יב  ֹמשֶּ ְשַלח  יָאב  ַויִּ ֱאלִּ ְבֵני  יָרם  ְוַלֲאבִּ ְלָדָתן  ְקֹרא  ה  ַוֹיאְמרּו  לִּ ַנֲעלֶּ ּוְדַבש   ַהְמַעט .יג  ֹלא  ָחָלב  ָזַבת  ץ  רֶּ ֵמאֶּ יָתנּו  ֱעלִּ הֶּ י    כִּ
יֵתנּו ְדָבר  ַלֲהמִּ י  ַבמִּ ְשָתֵרר ָעֵלינּו-כִּ ל . יד  ְשָתֵררהִּ -ַגם  תִּ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש-ַאף ֹלא אֶּ רֶּ יֹאָתנּו  אֶּ ן  ֲהבִּ תֶּ ם  ָלנּו -ַותִּ ה ָוָכרֶּ  ַנֲחַלת ָשדֶּ

ים ָהֵהם ה ְתַנֵקר ַהֵעיֵני ָהֲאָנשִּ ה .טו  ֹלא ַנֲעלֶּ ַחר ְלֹמשֶּ  ]...[ ְמֹאד ַויִּ
 

י .לא  ים ָהֵאלֶּה-ֵאת ָכל   ְלַדֵבר  ַכֹּלתוֹ כ  ַוְיהִּ ָבַקע ָהֲאָדָמה  ַהְּדָברִּ ם  ַותִּ ר ַתְחֵתיהֶּ ת .לב   ֲאשֶּ ץ אֶּ ְפַתח ָהָארֶּ יהָ -ַותִּ ְבַלע ֹאָתם   פִּ ַותִּ
ת ם-ְואֶּ ר ְלֹקַרח-ְוֵאת ָכל  ָבֵתיהֶּ ר לָ -ַוֵיְרדּו ֵהם ְוָכל . לג  ָהְרכּוש-ְוֵאת ָכל  ָהָאָדם ֲאשֶּ םֲאשֶּ ים  הֶּ ץ   ְשֹאָלה  ַחיִּ ם ָהָארֶּ  ַוְתַכס ֲעֵליהֶּ

תֹוְך ַהָקָהל ְשָרֵאל- ְוָכל .ד ל   ַוֹיאְבדּו מִּ ם  יִּ יֹבֵתיהֶּ ר ְסבִּ י ָאְמרּו  ָנסּו ְלֹקָלם  ֲאשֶּ ן  כִּ ץ-פֶּ ְבָלֵענּו ָהָארֶּ  ה'ֵמֵאת    ְוֵאש ָיְצָאה  .לה   תִּ
ם ַוֹתאַכל ים ּוָמאַתיִּ שִּ יש ֵאת ַהֲחמִּ יֵבי אִּ ת  ַמְקרִּ  (במדבר פרק טז)      .ַהְקֹטרֶּ

 
 
ותאכל    שכל העוזר במחלוקת הקב"ה מאבד את זכרו, שנאמר "אש יצאה מאת ה'  -  בא וראה כמה קשה המחלוקת .1

 , קורח, ו([ברבו]את החמשים ומאתים איש" )תנחומא 

 
אמר 'ולא יהיה  קת עובר בלאו שנן במחלוקת, דאמר רב: כל המחזיק במחלומכאן שאין מחזיקיאמר ריש לקיש:   .2

 )בבלי, סנהדרין קי ע"א(  'עדתוכקרח וכ

 
, והמחרפים בגלוי, והמבזים ברבים, ובעלי המחלוקת עתידים להיות כקורח וכעדתו שנאמר "ותכס  המנאצים בסתר .3

 נוסחא ב, לה( ,ארץ" )אבות דרבי נתןעליהם ה

 
הקפר אומר: אהבו את השלום ושנאו את המחלוקת... גדול השלום ושנואה המחלוקת. כיצד?  וכן היה ר' אלעזר   .4

שיש בה מחלוקת   בית הכנסת  ;דמיםשפיכות    –מחלוקת בעיר  , ואמרו חכמים:  עיר שיש בה מחלוקת סופה להיחרב
בבית; שני בתי דינין  זימה    – , ואמרו חכמים: מחלוקת בבית  בית שיש בו מחלוקת סופו להיחרבסופה להיחרב;  

העולם )מסכת דרך חורבן    –והם בעיר אחת, וביניהם מחלוקת, סופן למות, ואמרו חכמים: מחלוקת בבית דין  
 ארץ, ז(

 
  '.ויהי מבדיל בין מים למים'שנאמר  ,שבו נבראת מחלוקת :רבי חנינא אומר...  '?כי טוב'למה אין כתיב בשני  .5

מחלוקת שהיא לערבובו על אחת כמה    ',כי טוב'ו אין בה  אם מחלוקת שהיא לתקונו של עולם ולישוב  :א"ר טביומי
 ו( , )בראשית רבה ד הוכמ

_ _____________________ 
 

 לוהים חיים והלכה כבית הלל )בבלי, עירובין יג ע"ב(אלו ואלו דברי א .6

 
 )ירושלמי, ברכות ט, א( כשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן דומה זה לזה .7

 
  [...] ?. מה טעםיתה לרגל עמידהילא ה  - אילו ניתנה התורה חתוכה  .8

רבו    המזכין זכו, רבו    –  אמר לו: 'אחרי רבים להטות'  !רבונו של עולם, הודיעיני היאך היא ההלכה  אמר לפניו:
 )ירושלמי, סנהדרין פ"ד ה"ב( הא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור"המחייבין חייבו. כדי שת

 
ים ְכָדְרָבנֹות ּוְכַמשְ 'ואף הוא פתח ודרש:  .9 ְבֵרי ֲחָכמִּ ָחדּדִּ ה אֶּ ְתנּו ֵמֹרעֶּ ים ַבֲעֵלי ֲאֻספֹות נִּ    ...יא(יב, )קהלת  'ְמרֹות ְנטּועִּ

   :ועוסקין בתורהשיושבין אסופות אסופות אלו תלמידי חכמים  - 'בעלי אסופות'
 הללו פוסלין והללו מכשירין  /  הללו אוסרין והללו מתירין / הללו מטמאין והללו מטהרין 

פרנס אחד  ,  אל אחד נתנן  -   'כולם נתנו מרועה אחד'  :תלמוד לומר  ?היאך אני למד תורה מעתה  ,שמא יאמר אדם
 - וקנה לך לב מבין לשמוע עשה אזניך כאפרכסת  -אף אתה  ...מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, אמרן

 את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין   /את דברי אוסרין ואת דברי מתירין  /    את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים
 ע"ב(חגיגה ג )בבלי, 



 מקורות להרצאתו של ד"ר שמואל פאוסט 

 

   .אין סופה להתקיים -ושאינה לשם שמים   ,סופה להתקיים -כל מחלוקת שהיא לשם שמים  .10

  זו מחלוקת קרח וכל עדתו   - ושאינה לשם שמים    ,זו מחלוקת הלל ושמאי  ?איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים
 .יז( )אבות ה,

 
 

11. 
ן... כשאב בית דין נכנס, עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאכשהנשיא נכנס, כל העם עומדים...  'תנו רבנן:  

 כשחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב...'. 
 רשב"ג נשיא, ר' מאיר חכם ר' נתן אב בית דין.  אמר ר' יוחנן: בימי רשב"ג נשנית משנה זו. 

כאשר היו נכנסים ר' מאיר ור' נתן, היו עומדים כל העולם כאשר היה נכנס רשב"ג היו עומדים כל העולם מפניו.  
 אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא צריך לעשות היכר בין שלי לשלהם? תיקן משנה זו.  מפניהם. 

 אותו היום לא היו ר' מאיר ור' נתן שם. למחרת כאשר באו, ראו שלא עמדו מפניהם כפי שהיו רגילים.  
 קן רשב"ג. אמרו להם: כך תיאמרו: מה זה? 

 אמר לו ר' מאיר לר' נתן: אני חכם ואתה אב בית דין, נתקין דבר לנו.  
 אמר לו ר' נתן: מה נעשה?  

למי נאה    -נאמר לו: שנה לנו עוקצין, שאין לו. וכיוון שלא למד, נאמר לו: 'מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו'    -
 למלל גבורות ה'? מי שיכול להשמיע כל תהילתו.  

 ..רהו ותהיה אתה נשיא ואני אב בית דין.ונעבי
 יג ע"ב(  )בבלי הוריות

 
 

12 . 
 ?טומאה  מאימתי מקבלין   -  הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר:  יום אחד היו חלוקים בבית המדרש

 וריש לקיש אמר: משיצחצחן במים. ר' יוחנן אומר: משיצרפם בכבשן, ? משעת גמר מלאכתן ומאימתי גמר מלאכתן

 יודע.   בלסטיותו, : ליסטיםאמר לו ר' יוחנן

 .לי רבי" קוראים" שם "רבי" קראו לי וכאן? ומה הועלת לי :אמר לו

   .שקרבתי אותך תחת כנפי השכינה :אמר לו

 חלש ריש לקיש.  ,תו של ר' יוחנןחלשה דע

 .ביותר  אחריו יוחנן מת ר' שמעון בן לקיש והיה מצטער ר']...[ 

 הלך וישב לפניו.  . אמרו: ילך ר' אלעזר בן פדת, שמחודדות הלכותיו? את דעתומי ילך ויישב   :אמרו חכמים

 . ה ברייתא שמסייעת לךכל דבר שהיה אומר ר' יוחנן היה אומר לו ר' אלעזר: הרי שנוי

בן לקיש, כאשר הייתי אומר דבר היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות והייתי    !ן: וכי אתה כבן לקיש?אמר לו ר' יוחנ
 ?!ואתה אומר לי שנויה ברייתא המסייעת לך  ,יתה ההלכה מתרווחתיעשרים וארבעה תירוצים, ומתוך כך ה מתרץ לו  

 ?וכי אינני יודע שיפה אמרתי

   ?ה בן לקיש, היכן אתה בן לקישהיכן את  :היה הולך וקורע את בגדיו ובוכה ואומר
 )בבלי, בבא מציעא פד(  .בקשו חכמים רחמים עליו ונחה נפשווהיה צועק כך עד שניטלה דעתו ממנו. 

 
 
  . ו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו הלל  -   שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה   :א"ר אבא אמר שמואל .13

  .אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה :יצאה בת קול ואמרה

מפני שנוחין ועלובין היו ושונין   ?מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן -  וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים
 עירובין יג ע"ב(  ,בלי)ב ןדבריהן ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריה

 
 
לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא   -  ואלו מכשירין  שאלו אוסרים ואלו מתירין, אלו פוסלין פ"אע .14

לא נמנעו עושין טהרות אלו על    -  ואלו מטמאין  ןוהטמאות שהיו אלו מטהרי  בית הלל מבית שמאי. כל הטהרות
 ( בע" יבמות יג)בבלי  גבי אלו

 
 

ובנו .15 עד    ,שעוסקין בתורה בשער אחד  ,הרב ותלמידו  , אפילו האב  זזים משם  ואינם  זה,  זה את  נעשים אויבים 
ת ָוֵהב ְבסּוָפה'  , שנאמרשנעשים אוהבים זה את זה  ע”ב( קידושין ל, בבלי) אלא בסֹופה פה'בסּו'תקרי אל  – 'אֶּ


