
 פרשת קרח 

The Blame Game: A Study of Denying and Accepting Responsibility 

 

 ( פרק טז 1)

ַר֙ח ֶאת )יט(   ם ק ֵ֨ ל ֲעֵליֶהֶ֥ ל ַוַיְקֵהֵ֨ ה ֶאל  כׇּ ֵעד ָ֔ ָ֣ א ְכבֹוד  ה  ֶ֥ ד ַוֵיר  ֶהל מֹוֵעֵ֑ ַתח א ָ֣ ֶּ֖ה ֶאל ֶפֶּ֖ ו  ל  ְיה  ה׃  כׇּ ָֽ ֵעד    ה 

ה ֶאל  כ() ו ָ֔ ר ְיה  ה  ַוְיַדֵבָ֣ ֶשֶ֥ למ  ר׃   ְוֶאָֽ ן ֵלאמ ָֽ ם   )כא(ַאֲהר ֶּ֖ ֶּ֖ ת  את ַוֲאַכֶלֶ֥ה א  ה ַהז ֵ֑ ָ֣ ֵעד  ֹוְך ה  ּו ִמתֶּ֖ ְדלָ֔ ָ֣ ִהב 

ַגע׃  ָֽ ל  ַוִיְפ֤לּו ַעל  )כב( ְכר  ת ְלכׇּ רּוח ֶּ֖ י ה  ל ֱאֹלֵהֶ֥ ּו ֵאֵ֕ אְמרָ֔ ל ְפֵניֶה֙ם ַוי ָ֣ ל כׇּ א ְוַעֶ֥ ֙ד ֶיֱחט ָ֔ יש ֶאח  ִא֤ ר ה  ֵ֑ ש    ב 

ף׃ ה ִתְקצ ָֽ ֶּ֖ ֵעד    ה 

(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 ”? 

 )פסוק א(  רמב''ן(  2)

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  

ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו    מורד על משה בזמן ההוא היה העם סוקלים אותו

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  

ותו אז היתה נפש כל העם מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי  במדבר ושם ימ 

 משה תקלות ואז מצא קרח מקום לחלוק על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו העם 

 

 רש''י )פסוק  א( ( 3)

ן ֶבן ֻעִזיֵאל, ֶשִמנ   פ  ֶשה? ִנְתַקֵנא ַעל ְנִשיאּותֹו ֶשל ֱאִליצ  ַרח ַלֲחֹלק ִעם מ  ה ק  א  ה ר  ֶשה  ּומ  הּו מ 

יּו, ֶשֶנֱאַמר )שמות ו'( "ּוְבֵני   ה ה  ע  א ַאְרב  ַרח, ַאֵחי ַאב  ַמר ק  ת ַעל ִפי ַהִדבּור, א  נ ִשיא ַעל ְבֵני ְקה 

ל ֶאת  אּוי ִלט  דֹול, ִמי ר  ֵהן ג  ד כ  ד ֶמֶלְך ְוֶאח  ה, ֶאח  יו ְגֻדל  נ  ם ַהְבכֹור נ ְטלּו ְשֵני ב  ת" ְוגֹו', ַעְמר    ְקה 

ן   ט  ִחיו ַהק  ם, ְוהּוא ִמנ ה נ ִשיא ֶאת ֶבן א  ר, ֶשהּוא ֵשִני ְלַעְמר  ַהְשִני ה? ל א ֲאִני ֶשֲאִני ֶבן ִיְצה 

אֹות  אֵשי ַסְנֶהְדר  ַנס ר"נ ר  ַמד ְוכ  ה? ע  ש  יו. ֶמה ע  ר  יו ּוְמַבֵטל ֶאת ְדב  ל  ם, ֲהֵריִני חֹוֵלק ע    — ִמֻכל 

ן ִמֵשֶבט ְרא  ה  ֻרב  יו ְוַכיֹוֵצא בֹו, ֶשֶנֱאַמר ְנִשיֵאי ֵעד  יו ְוֵהם ֱאִליצּור ֶבן ְשֵדיאּור ַוֲחֵבר  ּוֵבן ְשֵכנ 



ה"   ֵעד  ן הּוא אֹוֵמר )במדבר א'( "ֵאֶלה ְקרּוֵאי ה  ן    —ְקִרֵאי מֹוֵעד ּוְלַהל  ן ַטִליתֹות ֶשֻכל  ְוִהְלִביש 

שֶ  ְמדּו ִלְפֵני מ  אּו ְוע  ה?  ְתֵכֶלת, ב  ּה ֶשל ְתֵכֶלת ַחֶיֶבת ְבִציִצית אֹו ְפטּור  ְמרּו לֹו ַטִלית ֶשֻכל  ה, א 

ד ֶשל ְתֵכֶלת   ר ַטִלית ֶשל ִמן ַאֵחר חּוט ֶאח  יו, ֶאְפש  ל  ק ע  ֶהם ַחֶיֶבת, ִהְתִחילּו ִלְשח  ַמר ל  א 

ּה? ר ֶאת ַעְצמ  ּה ְתֵכֶלת ל א ִתְפט  ּה, זֹו ֶשֻכל   פֹוְטר 

 

 רש''י )פסוק ז(  (4)

ה ִמֶמנּו  ה יֹוְצא  ה ַשְלֶשֶלת ְגדֹול  א  ה ִלְשטּות ֶזה? ֵעינֹו ִהְטַעתּו, ר  א  ה ר  י ה מ  ַרח ֶשִפֵקַח ה    —ְוק 

ן  ֶשה ְוַאֲהר  קּול ְכֶנֶגד מ  רֹות עֹוְמדֹות ִלְבנֵ  — ְשמּוֵאל ֶשש  ט, ְוכ"ד ִמְשמ  ַמר ִבְשִבילֹו ֲאִני ִנְמל  י  א 

ַמר   ן" )מלכים א כ"ה(, א  ִנים ְלֵהימ  ל ֵאֶלה ב  ֶדש, ֶשֶנֱאַמר "כ  ם ִמְתַנְבִאים ְברּוַח ַהק  יו, ֻכל  נ  ב 

ה,   ּה ֲחז ק  ב א ְלאֹות  ד ִמֶמִני ַוֲאִני ֶאדֹום? ְלכ ְך ִנְשַתֵתף ל  ה ַלֲעמ  ה ַהז את ֲעִתיד  ל ַהְגֻדל  ר כ  ֶאְפש 

ַמע ִמִפי  דֹוש" ֶשש  ט, "ֲאֶשר ִיְבַחר ה' הּוא ַהק  ד ִנְמל  ם אֹוְבִדים ְוֶאח  ֶשה ֶשֻכל  ה   — מ  ל  ה ְות  ע  ט 

י ה רֹוֶאה.  ֶשה ה  ה, ּומ  שּו ְתשּוב  יו ע  נ  ה י ֶפה, ְלִפי ֶשב  א   ְבַעְצמֹו, ְול א ר 

 

 רש''י )פסוק יט( ( 5)

ל ַהַליְ ויקהל עליהם קרח נּות, כ  ם  . ְבִדְבֵרי ֵלצ  ה אֹות  ִטים ּוִפת  ַלְך ֵאֶצל ַהְשב  ה ַההּוא ה    —ל 

ִאין ְונֹוְטלִ  א ִבְשִביל ֻכְלֶכם, ֵאלּו ב  ַלי ְלַבִדי ֲאִני ַמְקִפיד? ֵאיִני ַמְקִפיד ֶאל  ל  "ִכְסבּוִרין ַאֶתם ֶשע  ין כ 

ִחיו ַהְכֻהנ ה" ַעד ֶשִנְתפַ  ם ַהְגֻדלֹות, לֹו ַהַמְלכּות ּוְלא   תּו ֻכל 

 

 רמב''ן )פסוק כא(  (6)

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 

 

 מהר''ל )פסוק א( ( 7)

רק על הכהונה )רש"י ד"ה ויקח(, היינו   ,על נשיאותו של אליצפן אף על גב דלא היו חולקים

היו ישראל אומרים לכבודו עשה קרח זה,   על נשיאותו של אליצפן טעמא, שאילו היו חולקין

 .ולא היו ישראל נמשכין אחריו

 

 מהר''ל )שם( ( 8)



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: 

 

 רמב''ן )פסוק כא( ( 9)

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  

ם וזה טעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה  יישר בעיני האלהים ותשוב העבודה לבכוריה

 )במדבר ט״ז:י״ט(  

והנה נתחייבו כליה שהיו מהרהרים אחרי רבם והם כמהרהרים אחרי השכינה ומוותרים  

ומשה ואהרן למדו עליהם זכות שלא חטא   .על נבואת נביא בלבם וחייבין מיתה בידי שמים 

שימות לבדו לפרסם   במעשה אלא קרח והוא הגורם והוא המפתה אותם וראוי הוא 

וזו דרך מבקשי רחמים שיקלו החטא מעל העם ונותנין אותו על  .ולהודיע ענשו לרבים  

 היחיד הגורם מפני שהוא חייב על כל פנים  

הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי  " וכן אמר דוד ) כד יז(  

שהיה להם לתת השקלים מעצמם אם  והיה העונש ההוא על העם גם בחטאם  " ובבית אבי

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  

ויוסף אף ה' לחרות  "ועוד כי מלבד המנין היה עונש על העם מתחלת דבר כדכתיב )כד א(  

ואני אומר בדרך סברא  .וכתב שם רש"י לא ידעתי על מה   "דוד בהםבישראל ויסת את 

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  

ר מימים רבים ולזמן ארוך  עד שנתעורר דוד לדב . )דברים יב ה( לשכנו תדרשו ובאת שמה

ב( ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך  -שנאמר )ש"ב ז א

אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב בתוך היריעה והנה דוד מנעו  

ר  השם יתברך מפני שאמר )דברי הימים א כב ח( כי דמים רבים שפכת ארצה לפני ונתאח

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  

הכין הכל היה הוא הבונה והוא איש משפט ומחזיק   הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר 

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  

למיום העלותי את  ז( כי לא ישבתי בבית -ובמגפתם והכתוב ירמוז כל זה שנאמר )ש"ב ז ו



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  

לא היה אחד בכל שופטי ישראל הרועים אותם מתעורר בדבר ואמר  וממשכן אל משכן ו

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

 

 


