The Personal
Connection
“A

n argument that is for the sake of
Heaven (li’shaim Shomayim) will always
be valid. And one that is not for the sake
of Heaven will ultimately be shown to be
invalid. Which argument is for the sake of
Heaven? The argument(s) of Hillel and
Shammai. Which argument is not for the
sake of Heaven? The argument of Korach
and his followers” (Pirkei Avos 5:20).

Disagreements are a part of life. Two

chavrusas (study partners) disagree about
p’shat (basic meaning) of the Gemora. A
husband and wife disagree about which
color to paint the walls of the house.
Neighbors disagree about renovations in
the apartment building. Sisters disagree
about wearing a skirt that fits them both.
A family cannot agree on where to
go for a tiyul (outing). The
challenge is how do we resolve
these differences? The resolution begins with motivation.
The Mishna teaches us that
“li’shaim Shomayim” is the right
motivation, and the argument is valid.
“Aino li’shaim Shomayim” is the wrong
motivation resulting in an invalid
argument.

The commentary of Rav Ovadiah Mi-

Bartenura on Pirkei Avos explains the
difference between the two motivations.
The person who disagrees “li’shaim
Shomayim” is interested in coming to the
emmes. He understands that his opinion is
the correct one. Therefore, he wishes that
the emmes should be carried out. If he is
shown to be wrong, he will gladly concede, because he realizes that his point of
view was not the emmes. Contrast this
with the one whose motivation is “aino
li’shaim Shomayim.” He is interested in
power or satisfying his desires. He will
not give in (unless he can gain more in
the future by conceding now) because
that contradicts his goal. His opinion,
although it may incidentally be true, is
based upon his own selfish motivation.

I

f the disagreement of the chavrusas
about p’shat in the Gemora is “li’shaim
Shomayim,” they will ultimately agree
when they come to the emmes. If the
disagreement of the husband and wife
about house painting is “li’shaim
Shomayim,” they will ultimately com-

promise when they realize that it is not
worth sustaining a long-term argument
about such a matter. The same is true
about the neighbors, sisters, and family
tiyul. However, if these arguing parties
are “aino li’shaim Shomayim” they will
stubbornly stick to their opinions and
cause countless problems.

How bad is machlokes? Terrible. The

Torah brings several reasons. The
Medrash (Tanchuma Korach 8) teaches us
that four types of people are called reshayim (evil). One of them is a baal
machlokes. Hashem wipes out the memory of one who assists a machlokes, as the
verse states, “A fire came out from
Hashem and consumed the two hundred
and
fifty
men who were
offering
the
incense”

simplest level, machlokes breaks the connections between people. One of the
pillars that hold up the world is gemilus
chassodim - performing acts of kindness.
Each act of kindness forges a connection
between people. You helped me, therefore I feel gratitude towards you, I like
you, I respect you, and I try to reciprocate the kindness. How wonderful it is to
be connected to people! This creates
peace and security. Machlokes breaks the
connections. The Targum Unkelos states
that Korach separated himself from
Moshe Rabbeinu and ultimately from Klal
Yisrael. The disagreement was not resolvable; therefore, it created an irreparable
rift. The divisiveness goes even deeper
than that. The Malbim explains that even
the baalei machlokes who are on the
same side disagree amongst themselves.
They destroy their own connections with
their own people. Why? Because each
one is really only interested in himself
and his own honor.

Therefore, do not think that it

(Bamidbar
16:35).
Korach’s
horrible punishment reflects how serious
his crime was. The Heavenly Beis Din
(Court) only punishes offenders over the
age of twenty. In addition, the Beis Din
(Rabbinical Court) in this world only punishes criminals over the age of thirteen.
However, in the machlokes of Korach,
the earth swallowed up one-day-old infants. As the verse states, “Their women,
children and babies . . . they and all that
was theirs descended alive to the pit”
(Bamidbar 16:27,33).

How

do you spell machlokes? The
Medrash Rabba (Bamidbar 18:12) relates
five points, one for each letter of the
word machlokes, that show how dreadful
an argument really is. “Mem” is for
makko (a beating). “Ches” is for charon
(wrath). “Lamed” is for likuy (stricken).
“Kuf” is for kellalah (a curse). “Taf” is for
toeivah (abomination). Argument brings
beating, anger, plague, curse, and abomination upon a person.

Why is machlokes so terrible? On the

is harmless to be stubborn in
your daily disagreements in life.
The Torah warns against this
when it says, “Do not be like
Korach and his congregation”
(Bamidbar 17:5). Do not sustain a
machlokes! The Chofetz Chaim counts
this as a negative commandment, citing
the Gemora (Sanhedrin 110a). One
machlokes leads to another, and before
long, the person acquires the bad middah
of being argumentative. This will ultimately harm almost all of his relationships
with people and degrade the quality of
his life, and those around him. That is a
crying shame. That is why machlokes is so
bad. It ruins a person’s life.
Kinderlach . . .
Everyone wants to feel the warmth of loving relationships. They want to be connected to their family members, friends,
neighbors, and schoolmates. They are
peaceful, relaxed, and happy with the people around them. What a wonderful life!
Machlokes ruins all of that. The person is
interested in himself and his interests. Therefore, when ordinary conflicts arise, he refuses to give in. He does not honor the
other person or his wishes. Instead of compromising and promoting harmony, he
separates himself. He breaks off the relationship. He is now uncomfortable with the
person. His heart hurts over the loss. How
terrible! That is what machlokes does to a
person. Avoid it at all costs.
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"כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ]כלומר ,היא
בעלת ערך[; ושאינה לשם שמיים ,אין סופה להתקיים .איזו היא
מחלוקת שהיא לשם שמיים ,זו מחלוקת הלל ושמאי; ושאינה לשם
שמיים ,זו מחלוקת קרח וכל עדתו" )פרקי אבות ה' ,כ'(.
חילוקי דיעות הן חלק מהחיים .כששני אנשים לומדים יחד
בחברותא ,הם מתווכחים על הפשט בגמרא .בעלים ונשים
מתווכחים על איזה צבע כדאי לצבוע את קירות הבית .שכנים
מתקשים להגיע להסכמה בעניין שיפוצים בבניין .אחיות רבות
ביניהן מי תלבש חצאית המתאימה לשתיהן .בני משפחה אינם
יכולים להגיע להסכמה היכן לטייל .השאלה היא כיצד אנו
מיישבים מחלוקות אלו .יישוב מחלוקת תלוי בנקודת המוצא
שלה .המשנה מלמדת אותנו ש"לשם שמיים" היא
נקודת התחלה נכונה למחלוקת ,ולכן סופה של
מחלוקת כזו להתקיים – היא בעלת
ערך" .ושאינה לשם שמיים" היא
נקודת התחלה פסולה,
והתוצאה שלה היא
שלא
מחלוקת
תתקיים לעד ,שכן
היא חסרת ערך
כשלעצמה.
רבינו עובדיה מברטנורא
בפירושו על פרקי אבות
מסביר את ההבדל שבין שתי
נקודות ההתחלה .אדם שחולק על חבירו
לשם שמיים מעוניין להגיע לאמת .הוא מבין
שדעתו היא הנכונה ,ולפיכך הוא רוצה שדעתו
תתקבל .אם יראו לו שהוא טועה ,הוא יודה בכך בשמחה,
מכיון שהוא מבין שנקודת המבט שלו לא היתה האמת .בניגוד
לכך ,מי שנקודת ההתחלה שלו אינה לשם שמיים ,הרי הוא מעוניין
בהפעלת כוחו או בסיפוק יצריו .הוא לא יוותר )אלא אם כן הוא
יודע שירוויח מוויתורו כרגע( ,מכיון שהויתור סותר את מטרותיו .גם
אם דעתו עשויה להיות נכונה ,היא מבוססת על נקודת התחלה של
אנוכיות בלבד.
כשחברותות מתווכחים ביניהם על פשט בגמרא ,והמחלוקת
ביניהם היא לשם שמיים ,הרי בסופו של דבר הם יגיעו להסכמה
כאשר יצליחו להגיע ביחד אל האמת .אם הויכוח בין בעל לאשה
על צבע קירות הבית הוא לשם שמיים ,הם יגיעו לפשרה ,כאשר
יבינו שאין טעם לקיים ויכוח לאורך זמן על נושא שולי כל-כך.
הדבר נכון גם לגבי שכנים ,אחיות והטיול המשפחתי .אך אם
המתווכחים אינם עושים זאת לשם שמיים ,הם ידבקו בעקשנות
בדעותיהם ויגרמו לאין-ספור בעיות.
מחלוקת היא דבר איום ונורא .והתורה מביאה כמה סימוכין לכך.
המדרש )תנחומא קרח ח'( מלמד אותנו שארבעה סוגי אנשים
נקראים רשעים .אחד מהם הוא "בעל מחלוקת" .ה' מוחה את זכרו
של אדם שמסייע למחלוקת ,כפי שאומר הפסוק" ,ואש יצאה מאת
ה' ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת" )במדבר
ט"ז ,ל"ה( .עונשו הנורא של קרח משקף את חומרת החטא שלו.
בית הדין של מעלה מעניש חוטאים רק מבני עשרים ומעלה ,ובית

הדין של מטה – רק מבני שלוש עשרה ומעלה .אך במחלוקתו של
קרח האדמה בלעה גם תינוקות בני-יומם" :נשיהם ,בניהם וטפם...
וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה" )במדבר ט"ז ,כ"ז ,ל"ג(.
מדרש רבא )במדבר י"ח ,י"ב( קורא את המילה 'מחלוקת' כראשי
תיבות :מ' – מכה ,ח' – חרון ,ל' – לקוי ]מחלה[ ,ק' – קללה ,ת' –
תועבה .מחלוקות מביאות על האדם מכות ,כעס ,מגיפות ,קללה
ומעשי תועבה.
ומה בעצם רע כל כך במחלוקת? ברמה הפשוטה ביותר,
המחלוקת מפרידה בין אנשים .אחד מהעמודים שעליהם נשען
העולם הוא עמוד החסד .כל מעשה חסד יוצר קשר בין בני אדם.
אם אנחנו עוזרים לאחרים ,הם מרגישים כלפינו רגשי תודה ,הם
אוהבים אותנו ,מכבדים אותנו וגם מנסים להחזיר טובה.
כמה טוב שיש קירבה בין אנשים! הדבר יוצר
שלום ובטחון .המחלוקת מפלגת :תרגום אונקלוס
אומר שקרח פילג עצמו ממשה רבינו ובסופו של
דבר מעם ישראל .לא היה אפשר ליישב
מחלוקת זו ,ולכן נוצר קרע בלתי ניתן
לאיחוי .הפירוד והניתוק
הם עמוקים עוד יותר,
המלבי"ם
בעצם.
אומר שבקרב בעלי
מחלוקת ,אפילו אם
צד
מאותו
הם
אינם
במחלוקת,
יכולים להסכים בינם
לבין עצמם .הם מקלקלים את
הקשרים שלהם עם בני עמם.
מדוע? כי כל אחד מעוניין באמת רק
בעצמו ובכבודו האישי.
לאור כל זאת ,אל לנו לחשוב שאין חשיבות לעקשנות
בויכוחים יום-יומיים .התורה מזהירה אותנו מפני דבר זה באומרה
"ולא יהיה כקרח וכעדתו" )במדבר י"ז ,ה'( .אל תחזקו מחלוקות!
החפץ חיים סופר זאת כמצוות לא תעשה ,על בסיס דברי הגמרא
)סנהדרין ק"י ע"א( .מחלוקות מולידות עוד מחלוקות ,ובמהרה
האדם רוכש לעצמו את המידה המגונה של וכחנות – מידה
הפוגמת ברוב אם לא בכל מערכות היחסים שלו ,ואיכות החיים
שלו – ושל האנשים סביבו – יורדת פלאים .כמה חבל .אנו רואים
אם כן מדוע מחלוקת נחשבת לדבר כה רע .היא הורסת את
החיים!
ילדים יקרים . . .
כולם רוצים להרגיש חום ואהבה .כולם רוצים להיות קשורים לבני
המשפחה ,לחברים ,לשכנים ולאנשים הלומדים אתם .כולם רוצים
להרגיש נינוחים ,שלווים ושמחים עם האנשים שסביבם .אילו חיים
נהדרים! אך המחלוקת עלולה להרוס את כל זה .אם האדם
מעוניין בעצמו ובצרכים שלו ,הרי כאשר יש אי-הסכמה כלשהי,
הוא מסרב לוותר .הוא לא מכבד את הזולת ואת רצונותיו .במקום
להתפשר וליצור שלמות ואחווה ,הוא מפריד עצמו מאחרים .הוא
מנתק קשרים .כעת הוא לא מרגיש בנוח עם הזולת .לבו דואב על
האובדן .כמה נורא! זה מה שהמחלוקת עושה לאנשים .התרחקו
ממנה כמו מאש!
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