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1. BAMIDBAR 17:4-5 – THE SYMBOLIC END OF THE KORACH CONTROVERSY 
 

 לֵאָרְשִי יֵנְבִל ןֹורָּכִז .ַחֵבְזִמַל יּוּפִצ םּועְקַרְיַו םיִפֻרְֹשַה ּוביִרְקִה רֶשֲא תֶשֹחְנַה תֹוּתְחַמ תֵא ןֵהֹּכַה רָזָעְלֶא חַקִיַו
 ֹותָדֲעַכְו חַרֹקְּכ הֶיְהִי ֹאלְו 'ה יֵנְפִל תֶרֹטְק ריִטְקַהְל אּוה ןֹרֲהַא עַרֶזִמ ֹאל רֶשֲא רָז ׁשיִא בַרְקִי ֹאל רֶשֲא ןַעַמְל
  .ֹול הֶשֹמ דַיְב 'ה רֶּבִד רֶשֲאַּכ

 

Eleazar the priest took the copper fire pans which had been used for offering by those who died in the 
fire, and they were hammered into plating for the altar, as a reminder to the Israelites that no 
outsider—one not of Aaron’s offspring—should presume to offer incense before God and suffer the 
fate of Korah and his band, as God had ordered him through Moses. 
 
2. SANHEDRIN 110A – THE PROHIBITION AGAINST “MACHLOKET” 
 

 לכ בר רמאד ,תקולחמב ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ שיקל שיר רמא .)הכ ,זט רבדמב( "םריבאו ןתד לא ךליו השמ םקיו"
 ."ותדעכו חרקכ היהי אלו" )ה ,זי רבדמב( רמאנש ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה
 

“And Moses arose and went to Dathan and Abiram” (Numbers 16:25). Reish Lakish says: From here we 
derive that one may not perpetuate a dispute, as Rav says: Anyone who perpetuates a dispute violates 
a prohibition, as it is stated: “And he will not be like Korah and his assembly” (Numbers 17:5). Even the 
aggrieved party must seek to end the dispute. Dathan and Abiram accused Moses and they should have 
initiated the reconciliation. Nevertheless, Moses was not insistent on this -- he went to them.  
 
3. CHOFETZ CHAYIM/SHMIRAT HALASHON 1:17 – THE SCOURGE OF CONTROVERSY 
 

 ׁשַנָע ):'ה ףד תוכמ( ןַניִרְמָאְדִכ ,םָתָדֻקְפ תֵע ֹאבְב אּוה םַג ׁשֵנָעֵי ֹאלֶש יֵדְכ תָקPֲחַמַה יֵרְזֹועֵמ תֹויְהִלִמ רֵהָזִהְל םָדָאָל ֹול ׁשֵי םַג
 רֵזֹועָה לָכֶש ,תֶקPֲחַמַה הָשָק הָמַכ הֵאְרּו ֹאב :חַרֹק תַשָרָפ ׁשָרְדִמַב אָתיִאְו .הָרֵבֲע יֵרְבֹועְכ הָרֵבֲע יֵרְבֹועְל לָפְטִנַה בּותָכַה
 ןַניִרְמָאְו .'ּוכְו "תֶא לַכֹאתַו 'ה תֵאֵמ הָאְצָי ׁשֵאְו" :)ה"ל ז"ט רבדמב( רַמֱאֶנֶש ,ֹורְכִז דֵבַאְמ אּוה Sּורָב ׁשֹודָקַה תֶקPֲחַמַב
 ."ֹותָדֲעַכְו חַרֹקְכ הֶיְהִי ֹאלְו" :)'ה ז"י רָבְדִמַב( רַמֱאֶנֶש ,ואָלְב רֵבֹוע תֶקPֲחַמַב קיִזֲחַמַה לָכ בַר רַמָא :).י"ק ןירדהנסב(
 

One must also take care not to assist controversy so that one not be punished among those who 
promote controversy when their time comes, as Chazal say (Makkot 5b): "the Torah punishes the 
abettors of transgressors just like the transgressors themselves." In Midrash Parshat Korach it says: 
"come and see how severe machloket is – even those who abets machloket, God destroys their 
remembrance, as it is written (Numbers 16:35): 'And a fire went forth from God and consumed 250 
men who were presenting incense.'" And in Sanhedrin 110a: "Rav said: 'All who persist in machloket 
transgress a negative commandment, as it says (Numbers 17:5): "he shall not be like Korach and his 
congregation."' 
 
4. NETIVOT SHALOM – WHY IS MACHLOKET CONSIDERED SO BAD?  
 

 תשרפ םצעב ראבל שי ןכ ... תקולחמב קיזחהל רוסיאה תא הרותה הבתכ וז השרפב אקווד עודמ ראבל שיו
 תֶא הָמָדֲאָה הָתְצָפּו 'ה אָרְבִי הָאיִרְב םִאְו נ"שמכ רומח הכ שנוע וב וניצמש ,תקולחמ לש םגפה לדוג והמ ,חרק
 היה אלש ,'ה תֶא הֶלֵאָה םיִשָנֲאָה ּוצֲאִנ יִכ םֶתְעַדיִו הָלֹאְש םיִיַח ּודְרָיְו םֶהָל רֶשֲא לָכ תֶאְו םָתֹא הָעְלָבּו ָהיִפ
 ינימ לכו םיבר םיאטח הרותב שי ירהו ,הזל שדח שנוע אורבל ךרוצ היהו תקולחמל יואר שנוע םלועב אצמנב



 2 

 תקולחמ ליבשבו ... םימד תוכיפשו תוירע יוליג הרז הדובע תורומחה תוריבעב וליפאו ,םהילע םנשי םישנוע
 המ ב"צ ןכ .ואל רוסיא אלא הניא תקולחמש ףאו ?םשינעהל דחוימב הארבנש השדח האירב םיכירצ ויה
 לש ד"בו הלעמו הנש 'כ ןבמ אלא םיסנוק ןיא הלעמ לש ד"בש תקולחמה השק המכ ,)חי ר"דמב( ל"זחאש
 םהינבו םהישנו ביתכד ,תויתחת לואשב ועלבנו ופרשנ ןמוי ינב תוקונית חרק לש ותקולחמבו ,ג"י ןבמ הטמ
 ןכ .הרותה לכב ותמגוד וניצמ אלו ?םפטל שנוע ךייש המ השקו .הלואש םייח םהל רשא לכו םה ודריו םפטו
 וליפאש ,םהלש ץפחב וליפא עוגנל רוסאש ,םהל רשא לכב ועגת לא לארשי תא השמ ריהזהש המ ב"צ
 שדקמ ):ט אמוי( ל"זחאשמ ןכו ?אטחה לדוג והמ ב"צו ,ןכ וניצמ אל םימד תוכיפשו תוירע יוליג ז"ע תורומחב
 תוצמבו הרותב ןיקסוע ויהש ינש שדקמ לבא ,ד"פשו ע"ג ז"ע וב ויהש םירבד 'ג ינפמ ?ברח המ ינפמ ןושאר
 ע"ג ז"ע תוריבע שלש דגנכ םנח תאנש הלוקשש ךדמלל ,םנח תאנש וב התיהש ינפמ ?ברח המ ינפמ ח"מגו
 עודמו ,ךבבלב ךיחא תא אנשת אל ,ת"לב אלא הרוסא הניא םנח תאנש ירה ,יעב אמעט אפוג אהו .ד"פשו

?תורומחה 'ג דגנכ איה הלוקש  
 

5. SHELA”H HAKADOSH -- KORACH’S 250 SUPPORTERS DID NOT HAVE EVIL INTENT 
 

 םשל התיה םתנווכ לכ ,םיאישנה םג ויה םכותבש ,שיא םישמחו םיתאמהש ,וז השרפב בתכ 'קה ה"לשה הנהו
 םה לבא ,הרובגה יפמ אוה השוע ונבר השמש המ לכש הנמאנ ועדיו ודבע השמב ונימאהו 'הב ונימאהש ,םימש
 קר היהת הלודגה לכש הצר ר"מ יכ ורבסש ינפמ התיה םתקולחמו .םימש םשל איה םתקולחמ יכ ורבס
 השעי ויארי ןוצר ה"בקהו ,ותהפשממו ותיבמ דובכה זוזי אלש ה"בקהל תאז לע ללפתה אוהו ,ותחפשממ
 כ"ע ... םימש םשל אלא המודמה דובכה רחא אל ,דובכה רחא ופדר םה יכ ,ומערתה ךכ לעו .ותשקב אלממו
 לכ םא ,אישוקה לדגת הזבו .ת"ישהב תוקבדל ועיגיו ת"ישהל וברקתי םהש ידכ םמצעל הלודגה תא ושקב
?תקולחמה לע כ"כ םיארונ םישנועב ושנענ אופיא עודמ םימש םשל התיה םתנווכ  

 
6. NETIVOT SHALOM – IT’S ABOUT THE EFFECT OF MACHLOKET, NOT THE CAUSE 

 

 אביקע יבר רמאמכ .אושנמ ונווע לודגש תקולחמ לש םגפה םצועו לדוג תא ,וז השרפב הרותה תדמלמ הז ןכא
 הרותה ינינע לכש ,הלוכ הרותה לכ תא ללוכש אוה לודג ללכ 'יפ ,הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאו
 תודחאב לארשי רשאכש אתיאדכ ,דחי םידחואמ םידוהיש חכה אוה ךומכ ךערל תבהאו ןינע .הז ןינעב םיללכנ

 שי רשאכ כ"אשמ ."םכיקלא 'הל םתא םינב" םיארקנ םה זאו "וניבא" ראותב םהילע סחייתמ ה"בקה זא
 לש םחכ אוה דאמ דע לודג יכ ."םינב" םיארקנ לארשי ןיאו "וניבא" ארקנ ה"בקה ןיא לארשי ןיב דוריפ
 םיבצנ םתא" פ"הע )םיבצנ ,אמוחנת( ל"זח דוע ורמאש ומכו .הרותב לודג ללכ הזש ,דחי םידחואמה לארשי

 םתאש ןמזב ?יתמיא -- םכל ריאמ ינא םכל הלפאש ןמזב םתא ףא ,ריאמו ליפאמ "םויה" המ ,"םכלוכ םויה
 םידסחו םימחר קר םהילע םירוש זא תחא הדוגאב םידחואמ לארשי רשאכש ונייה .תחא הדוגאב םכלוכ
  .םתליפא ריאמ ה"בקהו

 

 אתגולפ -- אתגולפ ?תקולחמ יאמ ,תקולחמב ליזא חרק" ,ק"הוזב א"דמכ אוה תקולחמ לש םגפה ,ךפיהל ןכו
 ה"בקה ןיב דוריפ איבמו םינוילעה תומלועה לכב דוריפ םרוג לארשי ןיב דוריפש ונייה ."אתתו אליעלד
 'ג דננכ םנח תאנש הלוקשש ךדמלל ,םניח תאנש וב התיהש ינפמ ברח ינש שדקמש ל"זח ורמאש והזו .לארשיו
 הזמו אתתו אליעלד אתגולפל םרוג ז"רה לארשי ןיב דוריפו םנח תאנש שי רשאכ יכ ,ד"פשו ע"ג ז"ע תוריבע
 הנהד ... תקולחמ ןוע לע אוה הרותבש םישנועהו םיאטחה לכמ רתויב רומחה שנועה ןכלו .תיבה ןברוח היהנ

 תמייקתמ ז"יעו ,דחאכ םיקובד םהש םתודחא י"ע אוהש לארשי ללכה תומלש ןינע ... לארשי ללכ לש חכה
 ... הרותה תלבקל איבה הזש ,"דחא בלב דחא שיאכ לארשי םש ןחיו" ןינעכ ,ה"בקהב לארשי לש תוקיבדה
 המב ומגפ ז"ע ,ת"ישהמ ידוהי קתנל םימרוג ולא םיאטח 'גש ,ד"פשו ע"ג ז"ע לע ברחנ ןושאר תיבש ומכו

 תיב ןברוח כ"מכ ... לארשיו ה''בקה ןיב תוקיבדה רוקמ אוה שדקמה תיבש תויהו ... ידוהי וניאש המ היהנש
 תוללכ לש תומלשה חכ רבשנו ,לארשי ללכ לש תוקבדהו תודחאה חכ לטבתנש ,םנח תאנש ינפמ היהש ינש
 ז"ע י"ע הקספנ ה"בקהב לארשי תוקבדש םשכד ,ק"מהיב ברחנ ךכלו ,דחא םע םה רשאכ אלא וניאש לארשי
.םמצע ןיבל םניב לארשי תוקיבד הלטב רשאכ הקספנו םויק הל היה אל ךכ ,ד"פשו ע''ג  
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7. NETIVOT SHALOM – HOW EGO CAN INFLUENCE EVEN THE GREATEST PEOPLE 
 

 םינווכתמ םא וליפאש תקולחמ לש םגפה ךכ לכ לודג ,םימש םשל התיה םתנווכ 'קה ה"לשה ירבדכ יכ םאו
 ןינעה ראבלו .ותדעכו חרקכ היהי אלו תקולחמ לש רוסיאה רמאנ הז לעו ... דאמ לודג םגפה םימש םשל הזב
 תודמה לכל איבמה ... שרושה הנהד ... ל"י ,ולשכנ הכ ךיא םימש םשל התיה םתנווכ םאד הרואכל השקש המ
 תא עיבשהל דימת שקבמו יזכרמה םוקמה תא ולצא תספות םדאה לש ותושי דשאכ ,תושיה תדמ איה תוערה
 תוינחורב תושי םג ךייש תוימשגב תושי שיש ומכו .ערה יפנע לכ לש הנעלו שאר הרופ שרושה הז ,ומצע ןוצר
 וליא רתוי שדקתי םימש םשש םירובס ויה אל ירהש ,חרק תדע לש םגפה היה הזו .תושי רדגב כ''ג איהש
 ז"פעו .ףוסבל וב ולפנש תקולחמ לש לודגה אטחה עבנ הזמו ... ןהכה אוה ןרהא םא רשאמ הנוהכה םהל היהת
 ןאכ תדמלמ ק"הותהש ,ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכש וז השרפב אקוד הזמר ק"הותהש המ ראובמ
 םיאישנ םהב ויהש שיאה םישימחו םיתאמו שדקה חור לעב היהש חרק ,כ"כ םילודג םישנא ויהש תורמלש
 םשל םתנווכו רתויב םילודג םישנא לצא 'יפאש ,תקולחמ לש םגפה לודג כ"כ כ"פעא ,םילודג םישנא ויה םלוכו

... תוימצע תועיגנמ דחושמ םדאה לכה רחאש תויהל לוכי ,םימש  
 
8. NETIVOT SHALOM – MACHLOKET CONTAMINATES AND INFECTS 
 

 ורמואמ ןכו ושנענ םפט םגש הרמא הרותהש הממ םידמל ונא דאמ קומע אוהש תקולחמ לש םגפה לדוג תא
 שי ןכו ,םידליל םג םירבועה םדב םיעובטה םייתשרות םינינע שיש ד"ע הזב רואיבהש .םהל רשא לכב ועגת לא
 כ"ג םפט וליפאש ,תקולחמה םגפ אוה ןכו .הלחמב קבדנ הלוחה םע עגמב אב קרש ימ לכש תוקבדמ תולחמ
 רשא לכב ועגת לא" כ"מכו .אדורפד אמלעמ דוריפהו תקולחמה םגפב רבכ לערוה םמד יכ ... הלואש םייח ודרי
 כ"ג םהל רשאב עגונהו ברקתמהש דע דאמ קומע םגפה לבא ,ת"ל קר איה תקולחמ לש רוסיאהש ףא ,"םהל

. תאזה הלחמב ומגפנש אלא שנוע רדגמ הז ןיאו   ,וז הלחממ עגפנ
 


