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 קטנות וגדלות האדם
פרשת קרח טעונה ליבון מכמה וכמה זוויות, כגון זמן התרחשותה, שיבוצה בסיפורי המקרא 

 גישת –ונציג את הגישות השונות ביחס אליו בשיחה זו נעסוק באישיותו של קרח, . ועוד

מן יש להן הרבה ש למרותש דות מצד שני,וגישת מחשבת החסי מצד אחד, תנועת המוסר

 .1ביסודן הן נפרדות זו מזוהמשותף 

 

 מניעים ונגיעות –גישת תנועת המוסר 

דהיינו, מניעים , הנקרא בלשונם: 'נגיעות', דנו בפרשה זו באספקט מיוחד בעלי המוסר

ביסוד המעשים. ה'נגיעה' היא מעין שוחד עצמי סמוי אישיים, ואינטרסים צרים העומדים 

שקשה לעמוד עליו, ורק לאחר חשיפה עצמית עמוקה ביותר ניתן להבחין ולחוש בו. כך היה 

אצל קרח, אשר מניע סמוי, שאולי אף הוא עצמו לא היה מודע לו, פיתה אותו להתפלג 

משה רבינו. בעלי המוסר הדגישו את כוחה הגדול של הנגיעה להטעות את לבנו,  ולחלוק על

. כדברים הללו אנו מוצאים בספר 'חכמה שמוכיח המקרה שלפנינו, ועד היכן היא מגעתכפי 

 :2ומוסר' לסבא מקלם, בסגנון הניתוח והאנליזה החריפה של האסכולה הקלמאית

לבו'... פירוש הלב היטה את קרח  "איתא במדרש: 'ויקח קרח מה לקח אבל לקחו

לחטוא, כי נולד בו קנאה מאליצפן בן עוזיאל שהיה אחרון לאחים, והוא היה יודע 

בעצמו שהוא גדול בתורה מאוד, כעניין שאמור: 'קרח שפקח היה מה ראה לשטות 

זה'. והנה כל הנלוין עמו, כולם היו חשובים מאוד... היאומן כי יסופר, כל כך גדולים 

ה בדורו של משה רבינו עליו השלום, ונאמר עליהם במדרש כי לעתיד לבוא בתור

יזכו לעולם הבא, וראיתי בשם האר"י ז"ל: 'צדיק כתמר יפרח' סוף התיבות 'קרח', 

, היאומן צדיקים כמותם יקחו לבם לרגל חטאים כמו 3שלבסוף גם הוא ינקה ויזכה

ת 'ויקח', כי לקחו לבו הסרסור, אלה, לעקור הדת ח"ו?... ורק התורה גילתה לנו במיל

מחמת קנאה, והם לא הרגישו בזה כלל וכלל. איום ונורא הוא הפחד, מי יברר לנו 

                                                           
רי החסידות פרשה דומה לזו היא פרשת המרגלים, שגם ביחס אליה הגישות בקרב בעלי המוסר ואדמו" 1

 ראה שיחה לפרשת שלח.  שונות זו מזו,
ר' שמחה זיסל זיו, הסבא  חלשמכתבים ומאמרים ש, הוא למעשה לקט בחלקו הגדול ,הספר 'חכמה ומוסר' 2

היו מוזנים על ידי מכתבים אלו. במשך השנים נלקטו המכתבים, עד לתלמידיו היושבים בירושלים, שמקלם, 
 סיימו את המלאכה. שהגיעו לר' ירוחם המשגיח ממיר שהתחיל לסדרם, וצאצאיו

'שער הפסוקים' לאר"י, ס' צא )אגב, מכאן אנו למדים שבעלי המוסר עסקו בחכמה הפנימית, אלא שהיו  3
, זהירים בשימוש בה(. קרח רמוז דווקא בסופי התיבות ולא בראשן, ומכאן אתה נמצא למד שהמקום לטענתו

לשון עתיד )'יפרח'(, ויתר על כן הפרק כולו בעולם העתיד. אף הפסוק עצמו נאמר בורק הוא אך  שאכן ישנו,
עוסק בעולם העתיד, ביום שכולו שבת, ומתוך כך בבעיית הגמול וכו'. יש משמעות חיובית ברעיון של קרח, 
אבל מקומה רק בעולם שכבר מצא את תיקונו. טענת קרח היא טענה 'שבתית', ואכן אומר הזוהר בפרשתנו 

א הייתה לו סבלנות להתאפק ולהמתין עד לבא השבת העתידית. מי דהיינו הוא ל –שקרח חלק על השבת 
מאמין בעולם העתיד, אבל אין לו סבלנות לחכות עד שיבשילו ששמחשבתו בוסרית יש בו מן הקרחיות, מי 

 הנסיבות לעולם זה, שוגה בדרך זו. וראה עוד לקמן בגישת מחשבת החסידות.

 

 פרשת קרח  
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בעלי מדות נשחתות... אהה אהה! והנה כי אף שהכל נידון לפי הפועל והפעול, ושם 

לעקור הדת, אבל נלמד משם תוקף הפועל של המידה  –היה הפעולה גדול מאוד 

 .4ר ומה נדבר, ה' יעזור לנו להזדכך במדות לברר מעשינו בטהרה"הנ"ל... מה נאמ

 

ם וחמישים , אך נטיית לבו לקחתו. גם מאתים בעל מדרגה רוחנית גבוהה ביותרקרח היה אד

, בטענותיהם מעלה, והייתה להם כוונה רצינית אנשיהיו  האנשים, שהיוו את הבסיס לעדתו,

מניע שלילי של קנאה, ועל כך העידה  הסתתרשעמד בראשם אלא שמתחת לטענות קרח 

להציג מערכת טיעונים יכול ם אדלקחו לבו הסרסור מחמת קנאה. כלומר,  –התורה: 'ויקח' 

שיש בה מן האמת, אולם אינך יכול לדעת, ואף אותו אדם לא תמיד יכול לדעת, מהו המניע 

רב'ה רציני,  היה להם ח,הראשון. מאתים חמישים האנשים לא ידעו מה הם מניעיו של קר

ו בעטיפה אלגנטית, נעימה ורוחנית, שהסתירה מהם אדם בעל רוח הקודש, שעטף את דברי

 מה נורא הוא הפחד.. 5את נגיעותיו האישיות

 

 :6כיוצא בדבר כותב גם ר' ירוחם ממיר ב'דעת חכמה ומוסר'

"יסוד זה צריך שילמדהו האדם מפרשת קרח: בלמדו פרשה זו יתעורר מאליו על זה. 

חז"ל הלא העידו בקרח שנכשל בלצנות, כפר בעיקר וכו', ואיך נוכל להבין זה בידענו 

רוב מעלתו של קרח, כמו שחז"ל עצמם העידו עליו... והנכון בדרש שכעס קרח על 

הרבה קודם אף על פי כן חכה עד לאחר נשיאות אליצפן וכו', הגם שמעשה זה היה 

זמן, וזהו עניין 'לקח עצה בלבו'. ורש"י פירש 'ואתפליג', מהו עניין 'ואתפליג', חז"ל 

דהו שבלבו, מה'ואתפליג', -גילו לנו שכל מעשה קרח, כל הכפירה יצאה מנטיה כל

דול שיתכן שקרח עצמו לא הרגיש כלל מאין יצאו טענותיו אלו... ומזה יוצא לימוד ג

 .7לאדם מהו סוד החיבור, ומהי נטיה קלה שבלב, ועד היכן הדברים מגיעים"

התגדר בכל מעלתו ודרגת לבו. המסקנות המעשיות מכך יכולות לשלו,  לכל אחד הקרחיזם

נתון למהות  האם הוא –דרוש האדם לבדוק בעצמו בדיקה יסודית  מני כיונים, אולם ככלל

 – 8. "פרשת קרח יפה נדרשת"עצמו מה הם מניעיולחשוף ליכול  והאםשל משה רבינו, 

 9בתנאי שכל אחד דורש אותה על עצמו.

 

 

 

 

                                                           
 'חכמה ומוסר' עמ' רכו. 4
אליהם הצטרף יתר ה, שהיוו את חוט השדרה של עדתו. המעלכתו של קרח נשען על אנשי בסיס מהפ 5

 לא נכון לכלול את כולם יחד.את המהומה ולהרוויח רווח אישי, וההמון, שעשה זאת כדי 'לנצל' 
 שראה עצמו כמסביר תורת רבו, ר' שמחה זיסל זיו, שהרי מכתבים אלו היו בידו. 6
 ר. וראה עוד ב'אור יהל' כרך ב.'דעת חכמה ומוסר' עמ'  7
 רש"י במדבר טז, א. 8
שיטת 'סלבודקא', השונה משיטת 'קלם', שקבעה לה את 'גדלות האדם'  ישנה גםאכן, בתוך תנועת המוסר  9
שם הדגישו את מעלתו של קרח, שבוודאי טענותיו היו במישור גבוה, אלא שהתורה חשפה יתד בל ימוט. כ

 המוסר'(. –תנועת את מניעיו הנפשיים )ראה '
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 משיחיות קרחית –גישת מחשבת החסידות 

אם בעלי המוסר הדגישו את קטנות האדם, ואת חובתו לבחון היטב את נטיותיו, הרי 

ורוממות שאיפותיו. ניגוד זה בא לידי ביטוי גם  ,שאדמו"רי החסידות הדגישו את גדלותו

ביחס לפרשת קרח, עד עדי כך שהיו בין אדמור"י חסידות שנהגו לומר בדרשותיהם לפרשת 

יגער זיידע קרח' )הסבא הקדוש קרח(, מתוך חיבור קרח את הביטוי הבא: 'דער הייל

 . 10למעלתו

 דרך זו כותב בעל ה'שפת אמת' בפרשתנו:על 

במשנה 'כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים זו מחלוקת שמאי והלל, 

ושאינה לשם שמים מחלוקת קרח' כו'... כי בוודאי יש מקום לחילוקי דעות שנמצא 

שאין פרצופיהם שווה כך אין דעותיהם שוות. והעניין בבני ישראל כמו שנאמר כשם 

על פי מה שכתב אא"ז מו"ר ז"ל על המשנה 'אם אין אני לי מי לי' כי כל אדם נברא 

לתקן דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקן וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר. עם כל 

לל עד כאן זה 'כשאני לעצמי מה אני' שצריך כל אחד לבטל חלק פרטי שלו אל הכ

דפח"ח... והנה במשנה 'סופה להתקיים' וביארו בגמרא במחלוקת שמאי והלל מאחר 

שאלו ואלו דברי אלקים חיים למה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם שנוחין 

ועלובים היו ע"ש בעירובין. והעניין הוא על פי מה שאמרנו במקום אחר דכתבו חז"ל 

אין העולם מתקיים ושיתף מדת שעלה במחשבה לברוא במדת הדין וראה ש

הרחמים... רק בעולם הזה הלכה כבית הלל. ובשם האר"י ז"ל איתא סופה להתקיים 

כי לעתיד יהיה הלכה כבית שמאי... וקרח שרצה שיגמור בפועל שיגמור בפועל 

במידת הדין שהוא מדת הלויים וזה אי אפשר.... ובוודאי המחלוקת של קרח היה 

 .11יבטל עצמו אל האמת..." צריך להיות רק שלבסוף

בעל ה'שפת אמת' מצביע על השוואה בין מחלוקת קרח למחלוקת הלל ושמאי. בעולם הזה 

לעולם להתקיים במידת  נפסקה הלכה כבית הלל, שהם כנגד מידת הרחמים, שכן אי אפשר

תהא הלכה כמותם; כך גם הדין, אולם המקום שמור לבית שמאי בעולם העתיד, שבו 

מידת הדין. למחלוקתו ולדעתו בית שמאי, בבחינת קרח היה בבחינת  –קבילה במחלוקת המ

 אמת הכללית.היה צריך לבסוף לבטל את עצמו להוא לא שא הייחודית יש מקום,

 

                                                           
מן הסתם על בסיס דברי האר"י, כדלעיל ב'חכמה ומוסר' )ששם דרשם לשיטתו(. היחס לקרחות תופס  10

 ועות ראיה' פרשת קרח, וכך באורות, ישראל ותחייתו טו.מקום גם בהגותו של הרב קוק, כך ב'שמ
 המחלוקת בזה כי וקשה. קרח מחלוקת לשם שמים שאינה מחלוקת תרמ"ז. וראה עוד בתרמ"ב: "ובמשנה 11

 היה בוודאי כי בזה הנראה אבל. לשם שמים שלא מחלוקת רק שהוא לו יחסו ואיך גדולה עבירה שהיה נראה
 עושה כמו שנאמר ומים אש בשמים גם שיש וכמו. והלל שמאי כמו לאהרן פלוגתא בר להיות מוכן קרח

 רק מיוחד ענין אחד לכל שיש ישראלים לוים כהנים ברכה מחזיק י'ל'כ ישראל בכלל כן וכמו. במרומיו שלום
 מחלוקתו תההי לא שמתחלתו ועל ידי. המחלוקת מן שנולד השלימות וזה. ת"להשי עצמם לבטל שצריכין

 המחלוקת הייתה שלא קרח' 'ויקח וזה שנאמר. ונאבד זה חטא לידי אחר כך בא לכן לשם שמים קרח של
. ל"כנ יתברך אליו שכוונתו מי שיברר פירוש לו' אשר' ה ויודע 'בוקר שהשיבו וזהו. לעצמו רק הייתה לשם
 השכל' כו בזאת אם כי. דייקא בחכמתו'. כו 'בחכמתו'' כו יתהלל' 'אל כתיב זה על גדול חכם קרח היה כי והגם
 יתברך".' ה לשם המכוון להיות שצריך אותי וידוע



4 
 

הקדים את זמנו. לכן תקוותו העתידית היא ב"בני שטוב ביסודו, אלא הוא הרעיון הקרחי 

צריך להמתין לבנים, לדור העתיד, ולסלול את הדרך למדרגה העתידית  – 12קרח לא מתו"

 . כך אמרו במדרש:13של "כי כל העדה כולם קדושים"

 שיש שונה בתירא בן יהודה' ר, לעלות עתידים הם לבוא לעתיד "...ואף על פי כן

 'תעיתי בדוד: ונאמר, הקהל' מתוך 'ויאבדו בהו: כתיב מה, הבא לעולם חלק להם

 עתידה היא בדוד שכתב אבידה מה, שכחתי' לא מצותיך כי עבדך בקש אובד כשה

 עליהן מתפללה שחנה מוצא אתה וכן, להתבקש עתידה זו אבידה אף, להתבקש

 .14ויעל'" שאול מוריד ומחיה ממית' 'ד שנאמר:, בתפלה

לעתיד לבוא המשיחיות שבטענת קרח תעלה אותה מן השאול, והדרך לכך נסללת על ידי 

 15הבדיקה של בעלי המוסר, שבודק כל אחד את עצמו מנגיעות.

 
 :16נמצאנו למדים

אופנים שונים, מחשבת היהדות בפרשת קרח, האיש בעל המעלה הרמה שנחלק על משה, התפרשה ב

. בתנועת המוסר הדגישו את הזהירות מפני 'נגיעות' אישיות, המפרשיםגישות השונות של שיסודם ב

שכן קנאתו הנסתרת של קרח באליצפן היא שהטתה את לבו עד כדי עקירת הדת. במחשבת החסידות, 

לעומת זאת, עסקו ברוממות טענתו של קרח: 'כי כל העדה כולם קדושים', הנעוצה בעולם העתיד 

, כאשר הדרך תידה המשיחיות להעלות את טענתם מן השאולמתו, ועוהקדימה את זמנה. בני קרח לא 

 17 .העצמית של כל אחד מנגיעותיובדיקתו לכך נסללת על ידי 

                                                           
 ואמרו עליו וישבו בגיהנם להם נתבצר מקום אמרו: רבינו משום תנא מתו. לא קרח סנהדרין קי ע"א: "ובני 12

 שירה".
 ראה עוד 'רסיסי לילה' על שיר של יום שני.ובמדבר טז, ג.  13
 תנחומא, הוספה, ס' ד. 14
אמנם לא כל אדמו"רי החסידות הלכו בדרך זו, ויש לציין את ה'תפארת שלמה' שדבריו על פרשת קרח  15

 כמעט זהים לניתוחם של בעלי המוסר, בנוגע לעומק המניע שבגללו יצר קרח את כל האידאולוגיה שלו: 
 ראה הטעתו עינו' וכ ראה מה היה שפקח וקרח' וכו נטלתם גדול דבר י"פרש. לוי בני לכם רב' וגו קרח "ויקח

 למה מובן אינו לכאורה'. וכו משמורות ד"וכ ואהרן משה כנגד ששקול שמואל ממנו יוצאת גדולה שלשלת
 זהו אמנם כי יבחן צדיק' ה כתיב הנה אכן. ענינו ומה טעות לידי שיבא זאת כל השם יתברך לו הראה באמת
 היעמדו לראות לפניו ההולכים בני אדם של דרכם לבחון האדם על נסיונות שמביא השם יתברך של דרכו
 וישר טוב הוא כאלו לו ומראים והתנשאות גדלות ענין איזה לאדם בא ולפעמים. באחריתם להטיבם בהם
 גדלות ענין השמים מן להם מראים הנה הגדולים הצדיקים אצל גם. ל"כנ לנסיון הוא והכל אלקים לפני

 בנפשו וישמח עליו לבו יטבה לראות לנסיון רק בתחלה הוא וזה אחריו רצים והכל בארץ מופתים לעשות
 לבבו רום לבלתי ויבחן מעשיו כל את ויבין החכם האיש מי אולם. ה"ב הבורא מעבודת יתרשל ועל ידי כך

 השמים מן לו הראו כי קרח ענין היה זה גם .. כי.מאד ישגה ואחריתו כהנה שבעתים לו ייטיבו אז מאחיו
 בגדלות לנסותו ורצה ה"ע רבינו משה לפני יכנע זה בכל והוא ממנו היוצאה גדולה ושלשלת האלו גדלות עניני

 על לחלוק ובא עשה כן לא והוא. משה רבנו ע"ה תחת ושפל עניו להיות יצרו בכל זאת על להתגבר ל"הנ
 מההולכים ישימנו' ה. ל"כנ הוא נהפוך כי ל"הנ גדלות עניני כל היה לטעות כי הטעתו עינו י"שפרש וזה משה

 אמן". )תפארת שלמה קרח, ד"ה 'ויקח קרח'(.. הימים כל לטוב בדרכיו
עצמו )ואף זה  גוס לבו, שכן אולי בכך מנסים אותו מן השמיםללמדך שגם מי שזכה למעלה רוחנית לא י 

 שמורגל בעשיית ניסים ומופתים עלולצריך בדיקה(. לפנינו דוגמה כיצד אדמו"רים למדו מוסר, שכן אדמו"ר 
אולי נתנו לך  –לחשוב שהוא משוחרר מכל נגיעות אישיות, אך הנה עומד אדמו"ר ואומר מוסר לאדמו"רים 

 תתרפה מעבודת ד' בגלל מופתיך הנפלאים. חלילה אם מעלה זו עצמה כדי לנסותך
 תוספת זו הינה מדברי העורך. 16
 , ועוד.גתשל"ות שנאמרו בשנים התש"ל וההורכבה ממספר שיחשיחה זו  17

 elishag100@gmail.com/0587943034לפניות וקבלת השיחות:  הזכויות שמורות למשפחת הדרי.


