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מניין למדים שקורח הוא שפתח  .1

  במחלוקת? )ט"ז, א'(

 מהמילים "ויקח קורח".

"ויקח קרח בן יצהר...בן לוי"  .2

מדוע בתולדות קורח לא מוזכר 

) י " רש  ' א  , ז " ט (  ? ב ק ע י  גם 

יעקב ביקש רחמים על עצמו שלא 

יזכירוהו במחלוקתם ולכן אמר: 

 "ובקהלם אל תחד כבודי".

3.  , תן ד ו  י ה בט  ה ש ז י א מ

אבירם ואון בן פלת ומה 

  למדים מכך? )ט"ז, א'(

הם היו משבט ראובן שהיה 

שכנו של קורח, מכך למדים 

 "אוי לרשע ואוי לשכנו".

"רב מי השתמש במילים   .4

לכם" בפעם הראשונה ומי 

 בפעם השניה? )ט"ז; ג', ז'(

ה  נ ו ש א ר ה ם  ע פ ח   -ב ר ו ק

ועדתו אמרו למשה ואהרון, מספיק 

 . ם כ מ צ ע ל ם  ת ח ק ל ה  ל ו ד  ג

משה אמר לקורח   -ובפעם השנייה 

לקחתם עליכם דבר -ועדתו רב לכם

 גדול לחלוק על הקב"ה.

ן מחזיקים  .5 ן למדנו שאי י י מנ

  במחלוקת? )ט"ז, י"ב(

משה שלח לקרוא לדתן ואבירם 

והיה מחזר אחריהם להשלימם 

 בדברי שלום.

מניין ראינו אדם המקלל עצמו  .6

  ותולה קללתו באחרים? 

  )ט"ז, י"ד רש"י(

שדתן ואבירם אמרו למשה אפילו 

אם תשלח לנקר את עיני האנשים 

 לא נעלה אליך. ההם

י  .7 לכ מ ך  ל מ ן  י ב ל  ד ב ה ה ה  מ

ם  ד ו ר  ש ב ך  ל מ ל ם  י כ ל מ ה

כשחוטאים להם? )ט"ז, כ"ב 

  רש"י(

מלך בשר ודם מעניש את כולם כיון 

יודע מי בדיוק חטא, אך  שאינו 

הקב"ה יודע מחשבות, לפניו גלוי 

 הכל ויודע מי החוטא.  

איזה סימן נתן משה לבנ"י כדי  .8

ן  ו ר ה א ב ר  ח ב  ' ה ש ו  ע ד י ש

ט  " כ  , ז " ט (  ? ה נ ו ה כ (-ל '  ל

אם קורח, דתן ואבירם 

ו  ת ו מ י ם  לה ר  ש א ל  כ ו

לה  י רג ה'   -במיתה  לא 

שלחני, אך אם ה' יברא 

 -סוג מוות חדש להענישם 

 ה' שלחני.

ל  .9 ש ם  ש נ ו ע ה  י ה ה  מ

ואבירם?  קורח, דתן 

  )ט"ז, ל"ב( 

האדמה פצתה את פיה והם נבלעו 

 חיים עם כל משפחתם ורכושם.

איש   052מה היה עונשם של   .11

  מקטירי קטורת? )ט"ז, ל"ה( 

 052יצאה אש מאת ה' ושרפה את  

 האנשים.

 052מה עשו עם המחתות של   .11

 איש מקטירי הקטורת? )י"ז, ד'(

רידדו את המחתות וציפו בהן את 

מזבח הנחושת זכרון לבנ"י שיראו 

מה קרה לאלו שחלקו על הכהונה, 

וגם שלא יקטירו קטורת מי שאינו 

 מזרע אהרון.

מה היה חטאם של בנ"י אחרי  .12

מות קורח ועדתו וכיצד נענשו? 

  )י"ז, ו'(

הם אמרו למשה ואהרון "אתם 

  עונג שבת
 

 החיפוש אחר השלום

ה בוחר בעונש חמור לקורח ועדתו, “הקב
ת   בו יחסת למרי הדות מי ן שהי ו ו כי
ומחלוקות בעם משמעות חמורה מאד, 
אם לא החמורה ביותר מבין כל העבירות 
שבתורה. מדוע? משום שההתפלגויות 
בתוך העם סותרות לחלוטין את אחדותו 

כל פרח סביבנו   –המוחלטת של הקב"ה  
בנוי באופן מושלם וסימטרי, כל מערכת 
הטבע פועלת באופן מופלא והרמוני, 
ואפילו הגוונים המופיעים בשמיים עם 
השקיעה, משתלבים זה בזה באופן 

על  –מושלם. המריבות הפנימיות שבינינו 
 –כל החשדות וההאשמות הנלווים לכך  

סותרות את ההרמוניה של הבריאה 
  ופוגעות בה.

אחד משמותיו של הקב"ה הוא שלום. 
המילה 'שלום' לקוחה מהשורש 'שלם', 

שלימות. 'שלום' איננו רק היעדר  –כלומר 
מלחמה. השלום הוא מערכת יחסים 
המושתתת על שיתוף פעולה, מערכת 
יחסים שבה כל אחד מן הצדדים דואג 

גם  –לצד השני, מסייע לו ובסופו של דבר 
משלים אותו. אולם, אם השלום הוא 

כ מרכזי ביהדות, מדוע נראה לנו “נושא כ
יכוחים  שהיהודים תמיד עסוקים בו

 ובמריבות זה עם זה?!
כי יש הבדל מהותי בין מחלוקת לשם 

  המריבה או לשם שמיים.
הגמרא מציינת: "כשם שפרצופיהם 
שונים, כך דעותיהם שונות". הרב שלמה 

העובדה שלכל ” אייגר מסביר זאת כך:  
אדם יש תווי פנים שונים ומיוחדים, לא 
מפריעה לי בכלל. למעשה, אני דווקא 
שמח שהמציאות היא כזו, משום שכך 
אני מסוגל לשמר את הייחודיות שלי 
בעולם! והרי כך צריך להיות הדבר, גם 
כאשר אני מתייחס לדעות האישיות שלי, 
אל מול שלל הדעות השונות והמגוונות 

  שאני שומע מכל אדם סביבי.
ירושלים, היא סמל  -גם עיר הקודש שלנו

ירושלים' מורכב  ' לשלום. שם העיר 
שלם, -למעשה משתי מילים נפרדות: ירו 

.   –כלומר   יתגלה( ( ראה  י י ם     השלו
מי ייתן ונדע להעניק את הכבוד הראוי 

  לכל אדם.
 הרב שרגא סימונס/אש התורה        



ם  ש נ ו ע  , " ' ה ם  ע את  ם  ת י מ ה

 שפרצה בם מגיפה.

 כיצד נעצרה המגפה? )י"ז, י"ב( .13

אהרון לקח מחתה ושם בה אש 

וקטורת ועמד בין המתים והחיים 

 והמגפה נעצרה.

מהם שני הדברים  .14

ם  י ד ג ו נ מ ה

הקשורים בקטורת 

וכיצד זה? )י"ז, י"ג 

  י(“רש

הקטורת המיתה את 

איש מקטירי   052נדב ואביהו ואת  

הקטורת ומנגד הקטורת עצרה את 

המגיפה. מכאן שלא הקטורת 

 ממיתה אלא החטא ממית.

כמה אנשים מתו במגיפה? )י"ז,  .15

  י"ד(

 איש מתו.   22,,00

היכן שם משה את מטה אהרון  .16

בין מטות השבטים ומדוע? )י"ז,  

  כ"א רש"י(

שם אותו באמצע בין מטותם של 

שאר השבטים, כדי שלא יאמרו 

שבגלל שהמטה היה בצד השכינה 

 הוא פרח. 

מהם השלבים בפריחת מטה  .17

  אהרון? )י"ז, כ"ג(

שהוא   -א. ויוצא הפרח, ב. ויצץ ציץ 

, ג. ויגמול שקדים  -חנטת הפרי

 שהפרי ניכר שהוא שקד.

מדוע מטה אהרון  .81

א  ק ו ו ד א  י צ ו ה

שקדים ולא פרי 

אחר? )י"ז, כ"ד 

  רש"י(

השקד הוא הפרי 

ח  ו ר פ ל ר  ה מ מ ה

מכל הפירות, אף מי שמערער על 

 הכהונה הפורענות ממהרת לבוא.

 3למה התכוונו בנ"י באומרם   .81

פעמים: גווענו, אבדנו, אבדנו? 

  )י"ז, כ"ז( 

ת  ח א ם  ע ,   -פ ו ת ד ע ו ח  ר ו ק  ל

איש ופעם   052-ל   -פעם שנייה 

 למגיפה שפרצה בעם. -שלישית

ממה חוששים עתה בנ"י שמא  .02

  ימותו? )י"ז, כ"ח(

שאם יתקרבו למשכן ימותו כי 

"הזר הקרב יומת", לכן ה' מצווה 

את הלויים לשמור מסביב למשכן 

 שזר לא יתקרב.

 המשך שאלות ותשובות 
 

 ניצול הזמן
 

קור מקפיא ועבודות פרך היו מנת חלקם 
של האסורים בסיביר. אחת העבודות 
ר  ב עצים בקו יתה לחטו הקשות הי

  המקפיא.
ניגש  אחד הפועלים, שהיה מהנדס 
למנהל העבודה והציע לו רעיון: "בכדי 
שנוכל להגביר את קצב חיתוך העצים, 
אייצר מסור שיאחזו בו שני אנשים משני 
צדדיו, כך נוכל להגדיל את ההספק היומי 
שלנו..." הסכים מנהל העבודה והמהנדס 
ייצר את המסור המשוכלל. התוצאה לא 
איחרה להגיע והפועלים סיימו לחטוב את 
כמות העצים הנדרשת בתוך זמן קצר, 

  בכשליש מיום העבודה הרגיל.
 

ה  א ר ו ה ה  ע י ג ה ם  י מ י ש  ד ו ח ר  ח א ל
ממוסקבה: "מעתה יש להכפיל את כמות 
." צוות הפועלים כולו נשבר  . העצים.
לנוכח ההוראה החדשה. המהנדס רתח 
מזעם, ניגש למנהל העבודה וצעק: "זהו 

צדק!" תוך דקות הוא מצא את עצמו -אי 
  בצינוק...

 
בצינוק פגש המהנדס את ראש העיר 
לשעבר של מוסקבה, הם החלו לדבר 
ולהכיר אחד את השני, וכששאלו ראש 
העיר על מה נכנס לצינוק, סיפר לו 
המהנדס את כל הסיפור. חייך ראש העיר 
ואמר לו: "שוטה שבעולם! אתה חושב 
שהם צריכים את העצים שלכם?! עצים 
הם עוד משהו... הם פשוט צריכים שלא 

 –יהיה לכם זמן פנוי. כשיהיה לכם זמן  
אתם תתמרדו... אין רצונם שתסיימו את 
העבודה בזמן קצר של שליש היום, הם 
רוצים להעסיק אתכם עד שתצא לכם 
) ' ה מ ל ש ן  ו י ר י פ א ' (  " . . . ה מ ש נ  ה

 

 

 

 

 

 

 
יצר הרע אינו חפץ שיהיה לנו זמן פנוי, 
הוא "יעשה" הכל כדי למלא לנו את היום 
בשטויות שחלילה לא נתעסק בעיקר... 
בימינו, בעידן התקשורת והמדיה קיימת 
יצר הרע  התמכרות בלתי נשלטת, 
"מפנה" אותנו בכל רגע פנוי לגלישה 

 שעת סיפור  הידעת  המשך  הידעת
 

ולצפייה באינטרנט וזאת על חשבון הזמן 
עם המשפחה. בעת מפגש משפחתי 
כשכל אחד מבני המשפחה עסוק עם 
הנייד או כל אמצעי תקשורת אחרים, 

  המפגש רחוק מלהיות אנושי...
 

הצעד הראשון ליציאה לחירות הוא ניתוק 
מהשיעבוד המתמיד לכלי התקשורת. 
מילוי הזמן בהם מרחיק ומנתק אותך 
מסביבתך, ממשפחתך ומבוראך. רק 
כשמעט תתנתק תוכל לחשוב מחשבות 

כל  תו חך,  ללא שטיפת מו ת  ו עצמאי
להתפנות לשחק עם הילד, לדבר עם 
האישה, להקשיב ולהתקרב מעט לאבינו 

  שבשמים...
 

יש לך עשרים וארבע שעות ביממה, סדר 
אותן כך שתוכל למלא אותן בדברים 
שברומו של עולם ולא בדברים השייכים 

  לתחתיתו..
 

 חיזוק יומי

 הלימוד בעלון מוקדש
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