פרשת קרח
The Blame Game: A Study of Denying and Accepting Responsibility

( )1פרק טז
מֹועד ַוי ֵֶ֥רא כְ בֹוד יְהוֶּ֖ה אֶ ל כׇּל העֵ ָֽדה׃
יהם ֵ֨ק ַרח֙ אֶ ת כׇּל ָ֣העֵ ָ֔דה אֶ ל ֶ ֶּ֖פ ַתח ָ֣אהֶ ל ֵ ֵ֑
(יט) ַוי ְַקהֵֵ֨ ל עֲלֵ ֶ ֶ֥
אמר׃ (כא) ִה ָ֣ב ְד ָ֔לּו ִמתֶּ֖ ֹוְך העֵ ָ֣דה הַ ֵ֑זאת וַאֲ כַלֶ ֶ֥ה א ֶּ֖תם
(כ) ַוי ְַד ֵ ָ֣בר יְה ָ֔וה אֶ ל מ ֶ ֶ֥שה ו ֶ ְָֽאל אַ הֲ ֶּ֖רן לֵ ָֽ
רּוחת ְלכׇּל ב ֵ֑שר ה ִ ֤איש אֶ חד֙ יֶחֱ ָ֔טא ו ַ ְֶ֥על כׇּל
ֹלהי ה ֶּ֖
אמרָ֔ ּו אֵֵ֕ ל אֱ ֵ ֶ֥
כְ ָֽרגַע׃ (כב) וַיִ ְפל֤ ּו עַ ל ְפנֵיהֶ ם֙ ָ֣וַי ְ
העֵ ֶּ֖דה ִת ְק ָֽצף׃
(19) Korah gathered the whole community against them at the entrance of the
Tent of Meeting. Then the Presence of the LORD appeared to the whole
community (20) and the LORD spoke to Moses and Aaron, saying, (21) “Stand
back from this community that I may annihilate them in an instant!” (22) But they
fell on their faces and said, “O God, Source of the breath of all flesh! When one
?”man sins, will You be wrathful with the whole community
( )2רמב''ן (פסוק א)
והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא אירע להם שום רעה כי גם בדבר העגל שהיה
החטא גדול ומפורסם היו המתים מועטים ונצלו בתפלתו של משה שהתנפל עליהם
ארבעים יום וארבעים לילה והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו ואלו היה אדם
מורד על משה בזמן ההוא היה העם סוקלים אותו ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו
הבכורים מעלת הלוים וכל מעשיו של משה אבל בבואם אל מדבר פארן ונשרפו באש
תבערה ומתו בקברות התאוה רבים וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל משה עליהם ולא
בטלה הגזרה מהם ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה' ונגזר על כל העם שיתמו
במדבר ושם ימותו אז היתה נפש כל העם מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי
משה תקלות ואז מצא קרח מקום לחלוק על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו העם

( )3רש''י (פסוק א)
נְשיאּותֹו ֶשל אֱ ִליצפן בֶ ן עֻזִ יאֵ לֶ ,ש ִמנהּו מ ֶשה
נִת ַקנֵא עַ ל ִ
ּומה ראה ק ַרח לַ חֲ ֹלק עִ ם מ ֶשה? ְ
"ּובנֵי
נ ִשיא עַ ל ְבנֵי ְקהת עַ ל ִפי הַ ִדבּור ,אמַ ר ק ַרח ,אַ חֵ י אַ בא אַ ְרבעה היּוֶ ,שנֶאֱ מַ ר (שמות ו') ְ
ְקהת" וְגֹו' ,עַ ְמרם הַ ְבכֹור נ ְטלּו ְשנֵי בניו גְ דֻ לה ,אֶ חד מֶ לֶ ְך וְאֶ חד כהֵ ן גדֹולִ ,מי ראּוי ִלטל אֶ ת
הַ ְשנִ יה? לא אֲ נִ י ֶשאֲ נִ י בֶ ן יִצְ הרֶ ,שהּוא ֵשנִ י ְלעַ ְמרם ,וְהּוא ִמנה נ ִשיא אֶ ת בֶ ן א ִחיו הַ קטן
אשי סַ נְהֶ ְדראֹות —
ּומבַ טֵ ל אֶ ת ְדבריו .מֶ ה עשה? עמַ ד וְכנַס ר"נ ר ֵ
ִמכֻלם ,הֲ ֵרינִ י חֹולֵ ק עליו ְ
נְשיאֵ י עֵ דה
רֻ בן ִמ ֵשבֶ ט ְרא ּובֵ ן ְשכֵניו וְהֵ ם אֱ ִליצּור בֶ ן ְש ֵדיאּור וַחֲ בֵ ריו ְוכַיֹוצֵ א בֹוֶ ,שנֶאֱ מַ ר ִ

ּולהַ לן הּוא אֹומֵ ר (במדבר א') "אֵ לֶ ה ְקרּואֵ י העֵ דה" — ו ְִה ְל ִבישן טַ ִליתֹות ֶשכֻלן
ְק ִראֵ י מֹועֵ ד ְ
ְתכֵלֶ ת ,באּו וְע ְמדּו ִל ְפנֵי מ ֶשה ,א ְמרּו לֹו טַ ִלית ֶשכֻלּה ֶשל ְתכֵלֶ ת חַ יֶבֶ ת ְבצִ יצִ ית אֹו ְפטּורה?
אמַ ר להֶ ם חַ יֶבֶ תִ ,ה ְת ִחילּו ִל ְשחק עליו ,אֶ ְפשר טַ ִלית ֶשל ִמן אַ חֵ ר חּוט אֶ חד ֶשל ְתכֵלֶ ת
פֹוטרּה ,זֹו ֶשכֻלּה ְתכֵלֶ ת לא ִת ְפטר אֶ ת עַ צְ מּה?
ְ

( )4רש''י (פסוק ז)
וְק ַרח ֶש ִפ ֵקחַ היה מה ראה ִל ְשטּות זֶה? עֵ ינֹו ִה ְטעַ תּו ,ראה ַש ְל ֶשלֶ ת גְ דֹולה יֹוצְ אה ִממֶ נּו —
עֹומדֹות ִל ְב ֵני
נִמלט ,וְכ"ד ִמ ְשמרֹות ְ
ְשמּואֵ ל ֶששקּול כְ ֶנגֶד מ ֶשה וְאַ הֲ רן — אמַ ר ִב ְש ִבילֹו אֲ נִ י ְ
בניו ,כֻלם ִמ ְתנ ְַב ִאים ְברּוחַ הַ ק ֶדשֶ ,שנֶאֱ מַ ר "כל אֵ לֶ ה בנִ ים ְלהֵ ימן" (מלכים א כ"ה) ,אמַ ר
נִש ַת ֵתף לבא ְלאֹותּה חֲ זקה,
אֶ ְפשר כל הַ גְ דֻ לה הַ זאת ע ֲִתידה לַ עֲמד ִממֶ נִ י וַאֲ נִ י אֶ דֹום? ְלכְך ְ
נִמלט" ,אֲ ֶשר י ְִבחַ ר ה' הּוא הַ קדֹוש" — טעה וְתלה
אֹוב ִדים וְאֶ חד ְ
ֶששמַ ע ִמ ִפי מ ֶשה ֶשכֻלם ְ
ְבעַ צְ מֹו ,וְלא ראה יפֶ הְ ,ל ִפי ֶשבניו עשּו ְתשּובהּ ,ומ ֶשה היה רֹואֶ ה.
( )5רש''י (פסוק יט)
ּופתה אֹותם —
ויקהל עליהם קרחְ .ב ִד ְב ֵרי לֵ צנּות ,כל הַ לַ ְילה הַ הּוא הלַ ְך אֵ צֶ ל הַ ְשב ִטים ִ
ְנֹוט ִלין כל
בּורין אַ ֶתם ֶשעלַ י ְלבַ ִדי אֲ נִ י מַ ְק ִפיד? אֵ ינִ י מַ ְק ִפיד אֶ לא ִב ְש ִביל כ ְֻלכֶם ,אֵ לּו ב ִאין ו ְ
"כִ ְס ִ
נִתפַ תּו כֻלם
ּולא ִחיו הַ כְ הֻ נה" עַ ד ֶש ְ
הַ גְ דֻ לֹות ,לֹו הַ מַ ְלכּות ְ

( )6רמב''ן (פסוק כא)
אז קרא קרח לכל העדה ואמר להם כי בכבוד כולם הוא מקנא וייטב הדבר בעיניהם
ונקהלו כלם לראות אולי יישר בעיני האלהים ותשוב העבודה לבכוריהם וזה טעם ויקהל
עליהם קרח את כל העדה

( )7מהר''ל (פסוק א)
אף על גב דלא היו חולקים על נשיאותו של אליצפן ,רק על הכהונה (רש"י ד"ה ויקח) ,היינו
טעמא ,שאילו היו חולקין על נשיאותו של אליצפן היו ישראל אומרים לכבודו עשה קרח זה,
ולא היו ישראל נמשכין אחריו.

( )8מהר''ל (שם)

ואם תאמר ,ולשאול כך בלא שילביש אותם .יש לתרץ ,כדי שיראו ישראל חדוש ,מאתיים
וחמישים אנשים מלובשים בתכלת ,וידעו הכל אשר חלק על משה .ואם לא היה רק
בשאלה בלבד ,אחד היה יודע המחלוקת שנחלק עליו ,ועשרה לא היו יודעים:
( )9רמב''ן (פסוק כא)
אבל הטעם כי מתחלה היה לב העם אחרי משה ואהרן וכאשר לקחו קרח ועדתו איש
מחתתו וישימו עליהם קטרת ועמדו פתח אהל מועד עם משה ואהרן אז קרא קרח לכל
העדה ואמר להם כי בכבוד כולם הוא מקנא וייטב הדבר בעיניהם ונקהלו כלם לראות אולי
יישר בעיני האלהים ותשוב העבודה לבכוריהם וזה טעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה
(במדבר ט״ז:י״ט)
והנה נתחייבו כליה שהיו מהרהרים אחרי רבם והם כמהרהרים אחרי השכינה ומוותרים
על נבואת נביא בלבם וחייבין מיתה בידי שמים .ומשה ואהרן למדו עליהם זכות שלא חטא
במעשה אלא קרח והוא הגורם והוא המפתה אותם וראוי הוא שימות לבדו לפרסם
ולהודיע ענשו לרבים .וזו דרך מבקשי רחמים שיקלו החטא מעל העם ונותנין אותו על
היחיד הגורם מפני שהוא חייב על כל פנים
וכן אמר דוד ( כד יז) "הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי
ובבית אבי" והיה העונש ההוא על העם גם בחטאם שהיה להם לתת השקלים מעצמם אם
העונש ההוא על זה כדברי רבותינו (ברכות סב) כי לא צוה אותם המלך שלא יתנו
השקלים כי הוא לדעת המנין בלבד היה חפץ וענשם וענשו בזה שוה הוא
ועוד כי מלבד המנין היה עונש על העם מתחלת דבר כדכתיב (כד א) "ויוסף אף ה' לחרות
בישראל ויסת את דוד בהם" וכתב שם רש"י לא ידעתי על מה .ואני אומר בדרך סברא
שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר
בארץ ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו כענין שנאמר
(דברים יב ה) לשכנו תדרשו ובאת שמה .עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך
שנאמר (ש"ב ז א-ב) ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך
אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב בתוך היריעה והנה דוד מנעו
השם יתברך מפני שאמר (דברי הימים א כב ח) כי דמים רבים שפכת ארצה לפני ונתאחר
עוד הבנין עד מלוך שלמה ואלו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה נעשה
בימי אחד מהשופטים או בימי שאול או גם בימי דוד כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים
בדבר לא היה הוא הבונה אבל ישראל הם היו הבונים אבל כאשר העם לא השגיחו ודוד
הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין הכל היה הוא הבונה והוא איש משפט ומחזיק
במדת הדין ולא הוכשר בבית הרחמים ועל כן נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת ישראל
ועל כן היה הקצף עליהם ועל כן היה המקום אשר יבחר ה' לשום שמו שם נודע בענשם
ובמגפתם והכתוב ירמוז כל זה שנאמר (ש"ב ז ו-ז) כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את

בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך וגו' בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל
הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא
בניתם לי בית ארזים הרי יאשים הכתוב כי השכינה מתהלכת בכל ישראל מאהל אל אהל
וממשכן אל משכן ולא היה אחד בכל שופטי ישראל הרועים אותם מתעורר בדבר ואמר
הכתוב עוד כי גם השם רחק מהם ולא דבר לאחד מכולם לבנות הבית רק עתה
שנתעוררת הטיבות כי היה עם לבבך ואצוה עתה לבנותו על יד שלמה בנך שיהיה איש
שלום

