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 שאלות ותשובות על הפרשה

א  .1 הו רח  שקו ים  למד ן  י י נ מ

  שפתח במחלוקת? )ט"ז, א'(

 מהמילים "ויקח קורח".

"ויקח קרח בן יצהר...בן לוי"  .2

א  ל ח  ור ק ת  דו ל ו ת ב ע  ו מד

א'   , "ז )ט יעקב?  גם  כר  ז מו

  רש"י(

יעקב ביקש רחמים על עצמו שלא 

יזכירוהו במחלוקתם ולכן אמר: 

 "ובקהלם אל תחד כבודי".

3.  , ו דתן בט הי זה ש מאי

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'(

קורח ועדתו   -בפעם הראשונה 

ק  , מספי ן אמרו למשה ואהרו

 . ם כ מ צ ע ל ם  ת ח ק ל ה  ל ו ד  ג

ה  י י שנ ה ם  ע פ ב ר   -ו מ א שה  מ

לקחתם -לקורח ועדתו רב לכם 

על  ק  לחלו ל  דו ג דבר  יכם  על

 הקב"ה.

מניין למדנו שאין מחזיקים  .5

  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

מלכי  .7 לך  ן מ בי ל  מה ההבד

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 שאינו יודע מי בדיוק חטא, 

אך הקב"ה יודע מחשבות, לפניו 

 גלוי הכל ויודע מי החוטא.  

איזה סימן נתן משה  .8

כדי שידעו שה'  לבנ"י 

ן לכהונה?  בחר באהרו

  ל'(-)ט"ז, כ"ט

אם קורח, דתן ואבירם וכל 

מותו במיתה  אשר להם י

לא ה' שלחני, אך אם  -רגילה

ות חדש  מו ג  סו ברא  י ה' 

 ה' שלחני. -להענישם

מה היה עונשם של קורח, דתן  .9

  ואבירם? )ט"ז, ל"ב( 

והם  פיה  האדמה פצתה את 

נבלעו חיים עם כל משפחתם 

 ורכושם.

איש   052מה היה עונשם של   .11

  מקטירי קטורת? )ט"ז, ל"ה( 

יצאה אש מאת ה' ושרפה את 

 האנשים. 052

 052מה עשו עם המחתות של   .11

 איש מקטירי הקטורת? )י"ז, ד'(

רידדו את המחתות וציפו בהן את 

מזבח הנחושת זכרון לבנ"י שיראו 

ל  ע ו  ק ל ח ש ו  ל א ל ה  ר ק ה  מ

הכהונה, וגם שלא יקטירו קטורת 

 מי שאינו מזרע אהרון.

מה היה חטאם של בנ"י אחרי  .12

  עונג שבת
 

 ייעוד בחופש

קורח מגיע למשה ואהרון ושואל אותם 
. האם בית מלא ספרים 1שאלות:    3

. האם צריך פתיל 2מחוייב במזוזה?  
תכלת בטלית שכולה תכלת? וכל זה 

אם כל   -כדי להגיע לשאלה השלישית 
ת  יש עדיפו העם קדושים, למה 
  למשה ואהרון על פני כל אחד אחר?

ת  ו ב ו תש ו  י משה ה א של ו ור ה בר
הגיוניות ומנומקות לקרח. משה ואהרון 
הם מנהיגי העם, הם אלו שמכירים את 
ן  ו ו לכ ו  ע ד י ו ו  מק עו ל ישראל  עם 
ולהדריך. אבל מה גרם לעם להצטרף 

  לקרח במחלוקתו עם משה? 
העם מגיע לידי פקפוק במנהיגותו 
ושליחותו של משה, אחרי כל התהליך 
הארוך שעשו יחד ויש כאן עניין עמוק 
יותר. העם לא מצטרף למחלוקת בגלל 
מנהיגות משה, באותה מידה התסכול 
היה מופנה לכל מנהיג אחר שיעמוד 
בראש העם. אלא כל עוד הייתה תקווה 
ויעוד לצאת ממצרים ולהגיע אל הארץ 
המובטחת, העם היה עם משה. כאשר 
התברר להם שאין להם בשביל מה 
א  ושכל תכליתם הי בבוקר  לקום 
להקים את הדור הבא ולמות במדבר, 
הכל השתנה. במקום תקווה נכנס 
הייאוש. עם הייאוש אנו מטילים ספק 
ן  ואי נו. אם אין חזון  בכל חלק בחיי
בשביל מה לחיות אפשר לצאת גם 
כנגד משה רבינו. לכן לא ניתן היה 
דרך  לפתור את המחלוקת בשום 
אחרת מלבד האדמה שפתחה את 

  פיה. 
כולנו צריכים יעוד ותכלית, כדי להפיק 
מעצמינו את המרב. כשיש לאדם יעוד, 
כל קושי לא מפריע לו. אנו זקוקים 
לסיבה טובה בשביל לקום עם חדווה 
של עשייה. החופש מזמן הזדמנויות 
ואתגרים, וצריך לרצות לעשות דברים 
חיוביים. מי שיציב לו יעדים ומסגרות 
בתקופה שאין מסגרת יכול להגשים 
חלומות ולהתקדם, ואז השמים הם 

         הגבול.
 א. מור          



ד  צ י כ ו ו  ת ד ע ו ח  ר ו ק ת  ו מ

  נענשו? )י"ז, ו'(

הם אמרו למשה ואהרון "אתם 

נשם  עו  , " ה' עם  את  תם  המי

 שפרצה בם מגיפה.

ה  .13 ר צ ע נ ד  צ י כ

 המגפה? )י"ז, י"ב(

אהרון לקח מחתה 

ושם בה אש וקטורת 

ן המתים  בי עמד  ו

ה  פ ג מ ה ו ם  י י ח ה ו

 נעצרה.

מהם שני הדברים המנוגדים  .14

הקשורים בקטורת וכיצד זה? 

  י(“)י"ז, י"ג רש

הקטורת המיתה את נדב ואביהו 

איש מקטירי הקטורת   052ואת  

ת  א ה  ר צ ע ת  ר ו ט ק ה ד  ג נ מ ו

המגיפה. מכאן שלא הקטורת 

 ממיתה אלא החטא ממית.

 כמה אנשים מתו במגיפה?  .15

  )י"ז, 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 

ד  צ ב ה  י ה ה  ט מ ה ש ל  ל ג ב ש

 השכינה הוא פרח.  

מהם השלבים בפריחת מטה  .17

  אהרון? )י"ז, כ"ג(

 -א. ויוצא הפרח, ב. ויצץ ציץ 

שהוא חנטת הפרי, ג. ויגמול 

שהפרי ניכר שהוא -שקדים 

 שקד.

ן .81 ו ר ה א ה  ט מ ע  ו ד מ

הוציא דווקא שקדים ולא 

  פרי אחר? )י"ז, כ"ד רש"י(

השקד הוא הפרי הממהר לפרוח 

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 

 

 להיות מלאך בדמוי אדם

 

באחד הבקרים, בעיר הקודש, עלה 
ראש ישיבה לאוטובוס עם נכדו בדרך 
לבית המדרש. הצפיפות באוטובוס 

  הייתה רבה, אנשים התחכחו זה בזה.
כתוצאה מכך נקרעה רצועת השעון 
של ראש הישיבה ושעונו נפל על 
רצפת האוטובוס והפסיק לפעול. "לא 
נורא סבא, כשנרד נקנה שעון חדש" 

  הציע נכדו.
"אין צורך למהר ולקנות שעון חדש, 
 , נלך אל השען שיבדוק את השעון
אולי יצליח לתקנו" השיב לו סבו. והם 

  פנו אל השען שמעבר לרחוב.
ן התקול  הסתכל השען על השעו
ואמר: "השעון מצוין, פשוט נגמרה לו 

  הסוללה".
וק ברגע שנפל  "כיצד יתכן שבדי
השעון נגמרה לו הסוללה?!" הסתקרן 

  הרב.
"הסוללה הייתה חלשה מאד וכשנפל 
השעון הסוללה אזלה לגמרי" הסביר 

  השען.
ת  בי אל  ה  ב שי הי אש  ר ע  י ג ה כש
המדרש סיפר את הסיפור לתלמידיו 
והוסיף: "כשהאמונה חלשה כל נפילה 
ואפילו הקטנה ביותר יכולה לגמור על 

  האמונה לגמרי..."
אמונה היא דבר נזיל, לעיתים נסיונות 
החיים מעמידים את האמונה במבחן, 
וכל נפילה קטנה יכולה לערער אותה.

  
ה  נ כדי להצליח לשמר את האמו
בתוכנו, צריכים אני להיות קלילים 
, המשבר  יותר, לקחת את הניסיון

  והקושי באיזון נכון.
 

אמר ה"האמרי אמת"  מגור: "ככל 
 שהאדם קל יותר הוא יותר מלאך..."
כיצד אנו יכולים להיות בגדר מלאכים? 

  עלינו להיות אנשים קלילים יותר. -
אם אדם אמר לך מילה לא במקום, 
אל "תמטיר" עליו מילים, המתן מעט, 
ק,  עצור את עצמך, תעביר, תחלי

  תוותר מעט.
ידוע שהדבר לא קל, אז איך בכל זאת 

  מתמודדים ומעבירים?
ת  ו א י צ מ ב  , ה נ ו מ א ב ם  י ק ז ח ת מ

 שעת סיפור  הידעת  המשך  הידעת
 

האלוקית הנמצאת בכל רגע איתנו, 
  המשגיחה על כל צעדנו.

תאמין שהכל נשלח מהבורא, שאותו 
אדם הוא שליח הנשלח להעמיד אותך 
, לבדוק את האמונה שלך,  ן ו סי בני

  תאמין שאתה באותו הרגע במבחן.
 

יל אמר הנביא עמוס )ה', יג'( "  כִּ ָלֵכן ַהַמשְׂ
יא  י ֵעת ָרָעה הִּ דֹּם כִּ יא יִּ ". מפרש ָבֵעת ַההִּ

מי שהוא חכם ידום   -רש"י: "'המשכיל'  
בבוא הרעה ולא יהרהר אחר מידת 

  הדין..."

כשאדם יודע שהכל לטובה, שהכל 
זמני, הוא לא ימהר לכעוס, להתעצבן, 
להאשים את האחרים בכישלונות שלו, 

  הוא פשוט ידום!
כשיש לך אמונה כזו גם אם חלילה 
תהיה בנפילה אתה תתרומם מהר, 
הקושי יהיה יחסית קל והייאוש יהיה 

  רחוק ממך.
מיהו המשכיל? זהו אדם שלא מהרהר 
אחר גזירות הבורא, שותק, מקבל את 

 הדברים בשמחה.

 חיזוק יומי          

 הלימוד בעלון מוקדש 

 ShealAvicha@gmail.com: לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות ל

 ל  “זאברהם רן בן רות לעילוי נשמת 

mailto:ShealAvicha@gmail.com

