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ֲענּו ֶשֹמֶשה לַָּקח ֶאת כָּ  מּו ֶנֶגד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְוטָּ ם ְואֹון קָּ ן, ַאִבירָּ תָּ ל ַהַתְפִקיִדים ַהֲחשּוִבים ִלְבֵני ֹקַרח, דָּ

ְרפּו ְלֶמֶרד ֹקַרח.  ֹמֶשה ִהִציַע ֶשַאֲהֹרן ְוַאְנֵשי ֹקַרח ַיְקִטירּו ְקֹטֶרת ַוה' ַיְר  250ִמְשַפְחתֹו.   ֵאל ִהְצטָּ ֶאה ִאיש ִמְבֵני ִיְשרָּ

 ֶאת ְקֹטֶרת ִמי הּוא בֹוֵחר.

ה ם ה' ִצּוָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ֵאל ְלִהְתַרֵחק ֵמָאֳהֵלי ֹקַרח, דָּ ה .  ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ ֹמֶשה הֹוִדיַע ֶשִאם ַהמֹוְרִדים יָּמּותּו ְבצּורָּ

ֵאל.  ִמיָּד בְ  ַלח ֶאת ֹמֶשה ְלַהְנִהיג ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ ם, כֻׁלָּם ֵיְדעּו ֶשה' שָּ ה ִתְבַלע אֹותָּ מָּ ֲאדָּ נָּה, ֶשהָּ ִדְבֵרי ֹמֶשה  ֹתםְמשֻׁ

ֶהם.   ל ֲאֶשר לָּ ה ֶאת ַאְנֵשי ֹקַרח ְוכָּ ְלעָּ ה בָּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ִניַח ֶאת ַהַמטֹות לִ  יו ְשמֹו ֶשל ַהנִָּשיא ּוֹמֶשה יָּ לָּ תּוב עָּ ל ְנִשיא ֵשֶבט ִיֵתן ַמֶטה ֲאֶשר כָּ ה ֶשכָּ ְפֵני ה' ְבֹאֶהל ה' ִצּוָּ

ַסר ַמֶטה ֲעבּו ַרח ַמֵטה ַאֲהֹרן.  מֹוֵעד.  ַאֲהֹרן מָּ אּו כֻׁלָּם ֶשפָּ ת רָּ ֳחרָּ ן.   ְלמָּ ר ֵשֶבט ֵלִוי ּוֹמֶשה ֵהִניַח ֶאת ַהַמטֹות ַבִמְשכָּ

ר ְלאֹות, ְכֵדי ֶשכֻׁלָּם ִיְזְכרּו ֶאת מַ  ה.ַהְנִשיִאים נְָּטלּו ֶאת ַמטֹוֵתיֶהם, ִמְלַבד ַאֲהֹרן ֲאֶשר ַמֵטהּו ִנְשמָּ רָּ  ה ֶשקָּ

ה בְ  שָּ רָּ נֹות ֶשְבֵני  ְלֵמִדיםאנו סֹוף ַהפָּ נָּה, ֶשֵהם ַהַמתָּ ש ְוַגם ַעל ַמְתנֹות ַהְכהֻׁ ַעל ַתְפִקיד ַהְלִוִיים ִבְשִמיַרת ַהִמְקדָּ

נָּ  ֵאל נֹוְתִנים ַמְתנֹות ְכהֻׁ ש.  ְבֵני ִיְשרָּ ֵאל נֹוְתִנים ַלֹכֲהִנים ֶשעֹוְבִדים ַבִמְקדָּ ָאֶרץ )ְתרּומֹות, ִיְשרָּ נֹות, ִמֵפרֹות הָּ ְרבָּ ה ִמקָּ

 )הרב צבי האריס(  ַמַעְשרֹות ּוִבכּוִרים( ְועֹוד.
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 קורח ועדתומחלוקת 

ַקח יתוֹ  ָלַקח. ֹקַרח במדרש תנחומא מסופר : " ַוי ִּ ֹל ְוָהַלךְ  ַטל ִּ ט  וֹ  ֵעָצה לִּ ת  ש ְ ָעה. ֵמאִּ ש ָ ָאַמר ב ְ ֶׁ דֹוש   ֵליה   ש  ךְ  ַהק ָ רו   הו א ב ָ
ה ת ַקח ְלֹמש ֶׁ ם אֶׁ י ִּ וִּ ֹוךְ  ַהל ְ ת  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ַהְרת ָ  יִּ י ָד אֹוָתם"  ְוטִּ ה מִּ ה ָעש ָ ְלֹקַרח )לגלח את כל שערות גופו גם את  ֵכן ֹמש ֶׁ

יל. הראש והפנים( ְתחִּ ל ַעל )קרח( ְלַחז ֵר הִּ ָרֵאל כ ָ ש ְ ין ָהיו   ֹלא, יִּ ירִּ י: לוֹ  ָאְמרו  . אֹותוֹ  ַמכ ִּ ה מִּ ךְ  ְבךָ  ָעש ָ ָ ם ָאַמר. כ  ה: ָלהֶׁ  ֹמש ֶׁ
ה י ָעש ָ ךְ  ב ִּ ָ א עֹוד ְוֹלא, כ  ל ָ י אֶׁ נִּ ָיַדי ְנָטלו  ין ְוָהיו   ְוַרְגַלי ב ְ יפִּ י ְמנִּ ים אֹותִּ י ְואֹוְמרִּ ה ֲהֵרי, לִּ ָ יא. ָטהֹור ַאת  ת ְוֵהבִּ יו ַאֲהֹרן אֶׁ  ָאחִּ

טוֹ  ְ ש   ה ְוקִּ ַכל ָ יבוֹ  כ ְ ל ְוהֹוש ִּ ֹאהֶׁ י ָד. מֹוֵעד ב ְ ילו   מִּ ְתחִּ ֹוְנֵאי הִּ ה ש  רֹות ֹמש ֶׁ ְתג ָ וֹ  ְלהִּ ת ב  ָרֵאל אֶׁ ש ְ ה, ְוָאְמרו  , יִּ ךְ  ֹמש ֶׁ לֶׁ יו ְוַאֲהֹרן, מֶׁ  ָאחִּ
ֵֹהן דֹול כ  ְבֵני, ג ָ ה ְסָגֵני ַאֲהֹרן ו  ָ רו ָמה. ְכֻהנ  ֵֹהן ת ְ ר, ַלכ  ֹון ַמֲעש ֵ אש  ֵֹהן רִּ ים, ַלכ  רִּ ש ְ ע עֶׁ נֹות ְוַאְרב ַ ָ ֵֹהן ַמת  י ָד. ַלכ  ֲהלו  , מִּ ק ָ  ַעל ְויִּ

ה  '.ְוגוֹ  ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמש ֶׁ
 

חובמדרש רבה נכתב :" ק ַ יב ַמה, ֹקַרח ַוי ִּ תִּ ן ְלַמְעָלה כ ְ ְנָין מִּ ו  )בפרשה הקודמת(  ָהעִּ ם "ְוָעש  ת" ָלהֶׁ יצִּ  ְוָאַמר ֹקַרח ָקַפץ, צִּ
ה ית ְלמש ֶׁ ה   ַטל ִּ ל ָ ֻ כ  ֶׁ ת ש  ֵכלֶׁ ֵהא ַמהו   ת ְ ת ְ ֶׁ ָרה ש  טו  ְ ן פ  ית מִּ יצִּ ת לוֹ  ָאַמר, ַהצ ִּ ית ַחי ֶׁיבֶׁ יצִּ צִּ ית ֹקַרח לוֹ  ָאַמר. ב ְ ה   ַטלִּ ל ָ ֻ כ  ֶׁ ת ש  ֵכלֶׁ  ת ְ

ת ֵאין רֶׁ ֹוטֶׁ ָעה, ַעְצָמה   פ  ין ַאְרב ָ טִּ ֹוְטרֹות חו  ת. אֹוָתה   פ  יִּ ים ָמֵלא ב ַ ְיֵהא ַמהו   ְסָפרִּ ֶׁ טו ר ש  ָ ן פ  ָזה מִּ זו  ָזה ַחי ָב לוֹ  ָאַמר, ַהמ ְ זו  מ ְ , ב ִּ
ל, לוֹ  ָאַמר ֹוָרה כ ָ ה ַהת  ל ָ ֻ ם כ  ים ָמאַתיִּ ְבעִּ י ֹות ְוָחֵמש   ְוש ִּ ָרש ִּ ָ ת ֵאיָנה   פ  רֶׁ ֹוטֶׁ ת פ  ת אֶׁ יִּ ה, ַהב ַ ָרש ָ ָ ָזה ַאַחת פ  זו  מ ְ ב ַ ֶׁ ת ש  רֶׁ ֹוטֶׁ ת פ   אֶׁ
ת יִּ ים לוֹ  ָאַמר, ַהב ַ ָברִּ ו   ד ְ יתָ  ֹלא ֵאל  ְצַטו ֵ ן נִּ ךָ , ֲעֵליהֶׁ ב ְ ל ִּ מִּ ה ו  ָ ֹוְדָאן" ַאת   ב 

 
 פרשת קרח מתחילה עם ניסיונו של קרח לבצע "הפיכה" . 

 _____________________________________________________מה גרם לקרח לחלוק על משה רבינו?)רש"י טז,א(  .1
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________ציצית?)בעל הטורים טז,א(  למה נסמך מחלוקת קרח לפרשת .2
_________________________________________________________________________________________________ 

לוי, ולא עד למה התורה לא הזכירה "בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב" ונכתב רק "בן יצהר בן קהת בן לוי" עד  .3
 __________________________________________________________________________יעקב אבינו? )רש"י טז,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________למה "דתן ואבירם" השתתפו עם קרח במחלוקתו, ומה לומדים מכך?)רש"י טז,א(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 אל המחלוקת הצטרפו עוד מאתים חמישים אנשים. מה היה מעמדם ?) טז,ב( .5
_________________________________________________________________________________________________ 

מה הפירוש "אנשי שם" ומה נרמז בזה?)בעל הטורים טז,ב(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ש "קריאי מועד"?)אבן עזרא טז,ב( מה הפירו .7

כתוב בפס' "ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים" וכו', למה התכוונו  .8
 _____________________________________________________________________באמרם "רב לכם"?)רש"י טז,ג( 

למה התכוונו קרח ועדתו באמרם "כל העדה כלם קדשים"?)רש"י טז,ג(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 
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על מה "התרעמו" קרח ועדתו )על משה ואהרון אחיו( באמרם "ומדוע תתנשאו על קהל ה'"?)רש"י טז,ג(  .11
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________מה הפירוש "רב לכם"?)אבן עזרא טז,ג(  .11

כתוב בפס' "וישמע משה ויפל על פניו" למה משה נופל על פניו, ולמה הדבר דומה?)רש"י טז,ד(  .12
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' על משה "וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' את אשר לו", באיזה טענה משה דוחה  .13
 _________________________________________"י טז,ה( את קרח ועדתו "עד הבקר" ולמה משה עושה זאת?)רש

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "בקר וידע ה' את אשר אשר לו" למה משה דוחה את "מבחן" קרח ועדתו ל"בקר" ?)אור החיים  .14
 ____________________________________________________________________________________________טז,ד( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

משה נופל על פניו, ואהרן לא נופל גם כן על פניו?)רמב"ן  כתוב בפס' "וישמע משה ויפל על פניו" למה רק .15
 ____________________________________________________________________________________________טז,ד( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________ירוש "ואת הקדוש והקריב אליו"?)ספורנו טז,ה( מה הפ .16

 ________________________________________________________________________מהם ה"מחתות"?)רש"י טז,ו(  .17

 _______________________________________________________________יא( -מה אומר משה רבינו לקרח?) טז,ח .18
_________________________________________________________________________________________________ 

מדוע קרח טעה ולא שמע לאזהרת משה שכולם אובדים ורק מי שיבחר בו ה' יצא חי?)רש"י טז,ז(  .19
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________למה משה מדגיש "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש"?)ספורנו טז,ז(  .21
_________________________________________________________________________________________________ 

ני לוי", האם משה דיבר עם "קרח" או עם "בני לוי"?)רש"י טז,ח( כתוב בפס' "ויאמר משה אל קרח שמעו נא ב .21
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ה אומר לבני לוי "הבדיל ה' אתכם מעדת בני ישראל להקריב אתכם אליו... ולעמוד לפני העדה" מה מש .22
 ___________________________________________________________הפירוש "לעמוד לפני העדה"?)רש"י טז,ט( 

ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו" אם כן למה חזר ואמר  כתוב בפס' לגבי בני לוי "הבדיל אלקי .23
 _______________________________________________________בפס' הבא "ויקרב אתך" וכו'?)אור החיים טז,י( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________מה הפירוש "ואהרון מה הוא"?)אבן עזרא טז,יא(  .24

 ___________________________כתוב בפס' "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם" מה לומדים מכאן?)רש"י טז,יב(  .25
_________________________________________________________________________________________________ 

רא לדתן ואבירם, תגובתם של דתן ואבירם היא "לא נעלה" למה נוקטים לשון עליה ולא אומרים "לא משה קו .26
 _______________________________________________________________נבא" )שני פירושים(?)אבן עזרא טז,יב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם" למה משה עושה זאת, ולמה מודגש שמשה עושה זאת, הרי  .27
מובן מהפס' שמשה הוא שמדבר והיה צריך לומר "וישלח לקרא לדתן ולאבירם"?)אור החיים טז,יב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________מה הפירוש בדברי דתן ואבירם "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה"?)רש"י טז,יד(  .28
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב על דתן ואבירם "ויאמרו לא נעלה" , דברי דתן ואבירם התקיימו בהם, איך?)רש"י טז,יב(  .29
_________________________________________________________________________________________________ 

מה כוונת דתן ואבירם באמרם "העיני האנשים ההם תנקר"?)ספורנו טז,יד(  .31
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מה הפירוש כאן "ויחר למשה מאוד"?)רש"י טז,טו(  .31

מה כוונת משה באמרו "לא חמור אחד מהם נשאתי"?)ספורנו טז,טו(  .32
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 . " אשתו הצילתו -אמר רב: און בן פלת מובא בגמרא : "
והרי אינך הנשיא כעת וגם אם קרח יהיה המנהיג אתה תישאר מאחור ולכן אין  –אמרה לו אישתו של און בן פלת 

סיבה להיכנס למחלוקת. און ראה שאישתו צודקת אך לא ידע מה לעשות עם חבריו שהבטיח להם שיצטרף. השיבה 
לו אישתו בחכמה שהיא תטפל בבעיה. ומה עשתה? השקתה את בעלה יין עד שנרדם ועמדה בפתח האוהל 

 שערותיה כך שלא יוכלו הגברים להיכנס לקרוא לו כשרואים אישה בלי כיסוי ראש. ומסרקת
ואכן, כשהגיעו קרח ועדתו לקרוא לאון שנרדם וראו את אישתו הלכו משם וכך ניצל און. על כך נאמר בספר משלי 

 . ''חכמת נשים בנתה ביתה''שכתב שלמה המלך 
 

 
 עונשם של קורח ועדתו

יהם קרח את כל העדה", איך גרם קרח לעדה כולה "להקהל" עליהם?)רש"י טז,יט( כתוב בתורה "ויקהל על .1
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

למה הדגיש הפס' "ויקהל עליהם קרח את כל העדה"?)אור החיים טז,יט(  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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למי נאמר הצווי "הבדלו מתוך העדה הזאת" וכו'?)אור החיים טז,כא(  .3
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

מה כוונת משה ואהרן באמרם "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף" ומה נענה להם ה'?)רש"י טז,כב(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

יאמרו אל אלקי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה כתוב על משה ואהרן "ויפלו על פניהם ו .5
תקצף", מה הפירוש "אל אלקי הרוחת"?)רש"י טז,כב( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________כתוב בפס' "ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלקי הרוחת", למה נפלו על פניהם?)אבן עזרא טז,כב(  .6

ה' אומר למשה "דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" מה הפירוש "העלו"?)רש"י  .7
 __________________________________________________________________________________________טז,כד( 

כתוב בפס' "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" למה משה עושה זאת?)רש"י טז,כה(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחרי זקני ישראל" מי הם זקני ישראל המוזכרים כאן?)אבן  כתוב בפס' "ויקם .9
 _____________________________________________________________________________________עזרא טז,כה( 

יש חשש "פן משה אומר אל העדה "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים ... פן תספו בכל חטאתם" למה  .11
 _____________________________________________________________________________תספו"?)ספורנו טז,כו( 

כתוב בפס' "ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם", מה הפירוש "יצאו נצבים"?)רש"י  .11
 ____________________________________________________________________________________________טז,כז( 

כתוב בפס' "ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי" מה הכוונה  .12
 ____________________________________במילים "את כל המעשים האלה" באיזה מעשים מדובר?)רש"י טז,כח( 

_________________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה מצווה את משה לדבר אל עדה שיתרחקו מסביב לקרח , דתן ואבירם. משה רבינו רוצה לפתוח להם  .13
פה פתח לתשובה והולך עם כל זקני ישראל אליהם. דתן ואבירם יצאו עם בני משפחותיהם ועמדו ניצבים בחוצ

 ל( -) טז,כטכיתבו במילים שלכם . ?מה התנאים שאומר משה רבינו מחוץ לאוהל. 

ם _______________________________________________  אז תדעו שהקב"ה לא שלח אותי - אִּ

ם __________________________________________  אז תדעו שהקב"ה שלח אותי - _____________________ְואִּ

 ___________________________________________________מה הפירוש "ואם בריאה יברא ה'" וכו'?)רש"י טז,ל(  .14
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

למה דווקא קרח ועדתו נענשים בעונש שהאדמה תפצה את פיה ותבלעם, הרי היו אנשים כבר בעבר שהתלוננו  .15
 _________________________________________________ות(?)רמב"ן טז,כט( "למה העליתנו ממצרים" )שתי סיב

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ה ָאַמר יל, ֹמש ֶׁ י, ָלֹבא ָרצו   ְוֹלא הֹואִּ ְצָלם ֵאֵלךְ  ֲאנִּ ַלי, אֶׁ ו   או  ש  י ְ ַ ְתב  ם ְוַיְחְזרו   יִּ ֱאַמר, ָבהֶׁ ֶׁ נ  ֶׁ ָקם: ש  ה ַוי ָ ל ַוי ֵֵלךְ  ֹמש ֶׁ ָתן אֶׁ  ד ָ
יָרם ָראו  . ַוֲאבִּ ֶׁ ש  ילו  , אֹותוֹ  כ ְ ְתחִּ ף ְלָחֵרף הִּ ְלַגד ֵ ֱאַמר, ו  ֶׁ נ  ֶׁ יָרם ְוָדָתן: ש  ים ָיְצאו   ַוֲאבִּ בִּ צ ָ י. נִּ ין ְוכִּ בִּ ין אוֹ  יֹוש ְ ין אוֹ  כֹוְרעִּ  נֹוְפלִּ
ין ֵני יֹוְצאִּ א. ָאָדם ב ְ ל ָ ד אֶׁ ֵ י ְָצאו   ְמַלמ  ֶׁ ֵהן ש  ֶׁ ש  ין כ ְ ין ְמָחְרפִּ פִּ ְמַגד ְ י ָאַמר ...., ו  ְכָיה ַרב ִּ רֶׁ ה, ב ְ ָ מ  ַ ה כ  ת ָקש ָ ֲחֹלקֶׁ ַ ית, ַהמ  ֵ ב  ֶׁ ין ש  ל ד ִּ  ש ֶׁ
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ין ֵאין ַמְעָלה א קֹוְנסִּ ל ָ ן אֶׁ ֶׁ ב  ים מִּ רִּ ש ְ ָנה עֶׁ ֵבית, ָוַמְעָלה ש ָ ין ו  ל ד ִּ ה ש ֶׁ ָ ן ַמט  ֶׁ ב  ֹלש   מִּ ֵרה ש ְ ש ְ וֹ . עֶׁ ְבַמֲחֻלְקת  ל ו  ינֹוקֹות, ֹקַרח ש ֶׁ  ת ִּ
ן ֶׁ ְרפו   יֹוָמן ב  ש ְ ְבְלעו   נִּ אֹול ְונִּ ש ְ ית ב ִּ ְחת ִּ ַ יב, ת  ְכתִּ ם: ד ִּ יהֶׁ ֵ ְנש  ם ו  ְבֵניהֶׁ ם ו  ָ ר ְוָכל ֵהם ְוָיְרדו  , ְוַטפ  ם ֲאש ֶׁ  . ָלהֶׁ

 _____________מה הפירוש "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם... ואת כל האדם אשר לקרח"?)ספורנו טז,לב(  .16
_________________________________________________________________________________________________ 

מה הפירוש לפי הרמב"ן בפס' "ואת כל האדם אשר לקרח"?)רמב"ן טז,לב(  .17
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________הטורים טז,לב(  מהם "סופי התיבות" במילים "האדם אשר לקרח" ומה למדים מכך?)בעל .18
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________מה עושים בני ישראל שעמדו מסביב?) טז,לד(  .19

 ______________________________________מהו עונשם של מאתיים וחמישים האנשים שחיפשו מעמד?) טז,לה(  .21

כתוב בפס' "אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת ... כי קדשו" מה הפירוש "כי קדשו"?)רש"י יז,ב(  .21
_________________________________________________________________________________________________ 

מה מצווה הקב"ה לעשות עם מחתות המאתיים וחמישים מקטירי הקטורת ?) יז,ג(  .22
_________________________________________________________________________________________________ 

את המחתות" למה ציווה את אלעזר ולא את אהרן עצמו ) שתי  כתוב בפס' "אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם .23
 ___________________________________________________________________________סיבות(?)אור החיים יז,ב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________בפס' "ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח" לאיזה מזבח הכוונה כאן?)רש"י יז,ג(  כתוב .24

 ______________________________________________מה הזיכרון מריקוע המחתות למזבח ) שני דברים(?) יז,ה(  .25
_________________________________________________________________________________________________ 

נאמר על המחתות שעושים מהם רקעי פחים "ויהיו לאות לבני ישראל" מה הפירוש "ויהיו לאות"?)רש"י יז,ג(  .26
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 והקטורתתלונת עם ישראל המגיפה 

עם ישראל שב בתלונה לאחר מותם של קרח ועדתו על כך שמשה ואהרון גורמים למותם של עם ה'. הקב"ה כועס 
 על חוצפתם כיוון שכל מי שמת עד כה ניסה למרוד בקב"ה ופורצת מגפה בעם. 

 _______________________________מה כוונת העם באמרו למשה ואהרן "אתם המתם את עם ה'"?)ספורנו יז,ו(  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________למה כאן נפלו משה על פניהם ולא התפללו?)בעל הטורים יז,י(  .2
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________יב( -מה עושה אהרון עפ"י עצת משה אחיו?) יז,יא .3

_________________________________________________________________________________________________ 

אומר לאהרן "קח את המחתה ... ושים קטרת ... וכפר עליהם" למה השתמש דווקא בקטרת?)רש"י רבינו משה  .4
 ____________________________________________________________________________________יז,יא( 

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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כתוב בפס' "ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל ... ויתן את הקטרת" למה הדגיש הפס' "כאשר  .5
 ______________________________________________________________________דבר משה"?)אור החיים יז,יב( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________היכן עומד אהרון הכהן עם הקטורת?) יז,יג(  .6

נאמר על אהרן "ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה" מה הפירוש "ויעמד בין המתים ובין  .7
 _______________________________________________________________________________החיים"?)רש"י יז,יג( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ותעצר המגפה" ובפס' אחר כתוב "והמגפה נעצרה" לכאורה יש כאן חזרה מיותרת, אם כן מה  .8
 ______________________________טו(  -ורנו יז,יג הפירוש "ותעצר המגפה" ומה הפירוש "והמגפה נעצרה"?)ספ

________________________________________________________________________________________________ 

למה נצרך לצוות את משה ואהרן "הרמו מתוך העדה הזאת", למה אינם יכולים להשאר בתוכם?)רמב"ן יז,יט(  .9
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 

 
 המטה הפורח

למה הוצרך לעשות את "מבחן המטות" ולא שוכנעו העם במבחן "קרח ועדתו"?)אור החיים יז,כ(  .1
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

וך מטותם"?)רש"י יז,כא( למה הודגש "ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד...ומטה אהרן בת .2
_________________________________________________________________________________________________ 

כ( -הקב"ה רוצה שעם ישראל יאמין בבחירת אהרון לכהן במשכן . מה יהיה המבחן?) יז,טז .3
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "והנה פרח מטה אהרן ... ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים" מה הפירוש "ויצץ ציץ"?)רש"י יז,כג(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________מה הפירוש "ויגמל שקדים", ולמה גמל דווקא שקדים?)רש"י יז,כג(  .5
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

,כג( למה מטה אהרן גמל דווקא "שקדים"?)אור החיים יז .6
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________כד(  -מה קורה למחרת עם המטות?) יז,כב .7

 ____________________________________________________מה מצווה הקב"ה לעשות  עם מטה אהרון?) יז,כה(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי" מה הפירוש  .9
 ______________________________________________________________________"למשמרת לאות"?)רש"י יז,כה(

 
 

 ת הקודש ומשמר
מה חששם של בני ישראל באמרם "כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות"?)רש"י יז,כח(  .1

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מה הפירוש "תשאו את עון המקדש"?)רש"י יח,א(  .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________מה הפירוש "אתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם"?)אבן עזרא יח,א(  .3

דש ואל המזבח לא יקרבו" מהם כלי הקדש המוזכרים בפס'?)ספורנו יח,ג( נאמר על הלוים "אך אל כלי הק .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________מה הכוונה "וישרתוך" שנאמר על הלוים?)רש"י יח,ב(  .5

כתוב בפס' "וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך", למי הכוונה "את אחיך"  .6
 ________________________________________________________________________________בפס'?)רש"י יח,ב( 

בקודש הקודשים גם ללוים במגע  מה עונשו של מי שיגע או יתקרב למקום שאסור לו להיות שם )גם לכהנים .7
 __________________________________________________בכלי הקודש וכניסה לקודש וגם לישראלים (?) יח,ז( 

 

 
 

 ים הנוהכשכר 
התורה עוברת לפרט את שכרם של הכהנים עבור עבודתם במשכן כיוון שאינם יכולים לעבוד בעבודות אחרות 

 טת חלק מתוך עשרים וארבע מתנות הכהונה . ולהתפרנס . הפרשה מפר

 ________________________________________________מה הפירוש "כל קרבנם.. לך הוא ולבניך"?)רש"י יח,ט(  .1

כתוב בפס' "ולכל אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך" למה הכוונה "אשמם אשר ישיבו  .2
 __________________________________________________________________________________לי"?)רש"י יח,ט( 

 ____________________________________________________________מה הפירוש "תרומת מתנם"?)רש"י יח,יא(  .3

ל הטורים יח,יא( כתוב "וזה לך תרומת מתנם" וכתוב "זה יהיה לך" מה נרמז כאן שכפל "זה" פעמיים?)בע .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה הפירוש "חלב יצהר"?)אבן עזרא יח,יב(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________כתוב בפס' "ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים" מהי "ראשיתם"?)רש"י יח,יב(  .6
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בפירוש "שפתי חכמים" על רש"י )מופיע בחומשים הרגילים( יש פירוט של עשרים וארבעה מתנות הכהונה .  .7
 השלימו:

 עשר מתנות הנאכלות במשכן/בית המקדש:

 קורבן ___________________מהחלקים  .א

 החלקים מקורבן ___________________ .ב

 החלקים מקורבן ___________________ .ג

 החלקים מקורבן ___________________ .ד

 של ציבור________________________קורבן  .ה
 קורבנות שלו.מביא עם הה _______________________________לוג  .ו
 .שבועותשל חג ה ________________________קורבן  .ז
 מקדש.כל שבת במשכן/המוחלף  ________________________ .ח
 אדם מישראל של ________________________ .ט
 ________________________קורבן  שיירי .י

 

 ירושליםארבע מתנות שנאכלות רק ב

 בהמה טהורה.________________________ .א
 .שבעת המיניםשל פירות  ________________________ .ב
  ________________________________________________ החלקים מקורבן .ג

 שנקרבו על המזבח קדשי קדשיםבהמות  ותעור - ________________________ .ד

 

 )בכל ארץ ישראל מחוץ לירושלים( עשר מתנות הניתנות בגבולין

 גדולה ________________________ .א
 מעשר ________________________ .ב
 ________________________ .ג
 חלק מצמר גזיזת כבשים. - ________________________ .ד
 של כל בהמת חולין שאיננה קודש. ________________________ - "מתנות"  .ה
 ________________________ .ו
 שהוא בכור  חמורכבש הניתן לכהן תמורת  - ________________________ .ז
 ם שאדם מחרים ניתנים לכהןדברי -וכל חרמין  ________________________ .ח
 .יובלשדה שאדם מקדיש ואינו פודה אותו לפני ה - ________________________ .ט
 לאחר שהנגזל מת ואין לו יורשים. דבר שאדם גזל ומוחזר עתה - ________________________ .י

 
 __________________________________________________מה חייבים הכהנים לשים על בשר הקודשים ?) יח,יט(  .8

כתוב בפס' "ברית מלח עולם הוא לפני ה'" למה כרת ברית דווקא ב"מלח"?)רש"י יח,יט(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

 

9 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99_%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C


 
 

 לע"נ מזל בת סוליקההגיליון  

 שכר הלוים
כתוב בפס' "והם ישאו עונם" מה הפירוש "והם ישאו עונם" מי נושא את העון של מי?)רש"י יח,כג(  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

לאחר פירוט שכרם של הכהנים , התורה מצווה על עבודת בני לוי במקום בני ישראל ועל שכרם של הלווים  .2
בעבור עבודת הקודש שעושים. מה שכרם של הלווים מאת בני ישראל?) יח,כד( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________התורה מחנכת את הלווים לתת תרומת מעשר גם בעצמם. כיצד היא קרויה?) יח,כו(  .3

 ______________________________________________________________מה הפירוש בפס' "מלאה"?)רש"י יח,כז(  .4

 ____________________________________________________________________________מהו "יקב"?)רש"י יח,כז(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

נאמר ללוים "כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם" מה הפירוש "תרימו גם אתם"?)רש"י יח,כח(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

אבן עזרא יח,כט( כתוב בפס' "תרימו את כל תרומת ה' מכל חלבו" מה הפירוש "מכל חלבו"?) .7
_________________________________________________________________________________________________ 

למה הודגש בפס' "ונחשב ללוים כתרומת גרן וכתבואת יקב"?)רש"י יח,ל(  .8
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

הלווים לא קיבלו נחלה בארץ ישראל ולכן אין להם יבול ולכן הקב"ה מחשיב את תרומתם כאילו הביאו מן השדה. 
 ים חולין וגם אדם מישראל יכול לאכול מהםלאחר הפרשת תרומתם של הלוים , הפירות נחשב
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 מחסן מילים:
, קטורת,  קרח

  ,שקד מקל
, פלת בן און
 ,שם אנשי, דתן

, מועד קריאי
, מחתה

 , משמרת
, מלח ברית
 ,  אבירם, פצתה
 , אהרן מטה

 ציץ ויצץ
 

 

 ו נ פ א מ ק ל ש ק ד

 י ר צ ו ש ה ד ג ת ע

 צ ה ת נ ה ב נ נ מ ו

 צ א ה ב ת א ב י ר מ

 צ ה פ נ ח נ צ ת מ י

 י ט ט פ מ ש י ש נ א

 צ מ ו ל ש ז מ ח ס י

 ח ל מ ת י ר ב מ ר ר

 נ א ו פ ת ת ר ו ט ק
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 מאונך

 אכלה את מקריבי הקטורת  .1

 פתחה .2

 צבע ה"בגד" שאיתו נכנסו קורח ועדתו למחלוקת .4

 רבינו מבני אליאב, בא במחלוקת עם משה .5

 תתרחקו מהם .8

 אינו מסריח לעולם ועליו נכרתה ברית להביאו עם כל קורבן .10

 רץ בין הקהל ועצר את המגיפה.עמד בין החיים למתים .11

 עומדים  .12

 פצתה את פיה לבלוע את קרח ועדתו .13

 את מחתות קריאי העדה שמו כציפוי למזבח לזיכרון .17

 

 מאוזן

 מאתים וחמישים נשיאי העדה הובאה במחתת .3

 תפס שלטון על אחרים .6

 חלק ממתנו ת הכהונה והוא שם הקשור לקרח .7

 צמחו על מטה אהרון להראות שה' בחר בו  .9

 לעבודת הקודש

 אישתו הצילה אותו מעונשם של קרח ועדתו .11

 כינוי לאנשים סרבנים ומתלוננים מבני ישראל  .14

 ואוי.......אוי לרשע  .15

 התפלל ששמו לא יוזכר במחלוקת .16
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