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

ְרפּו ְלֶמֶרד 250ִמְשַפְחתֹו.   ל ִהְצטָּ אי י ֹקַרח ַיְקִטירּו ְקֹטֶרת ַוה' ַיְרֶאה  ִאיש ִמְבניי ִיְשרָּ ֹקַרח.  ֹמֶשה ִהִציַע ֶשַאֲהֹרן ְוַאְנשי

ר.  ֶאת ְקֹטֶרת ִמי הּוא בֹוחי

ם ן ַוֲאִבירָּ תָּ י ֹקַרח, דָּ ָאֳהלי ק מי ל ְלִהְתַרחי אי ה ֶאת ְבניי ִיְשרָּ ה .  ה' ִצּוָּ ֹמֶשה הֹוִדיַע ֶשִאם ַהמֹוְרִדים יָּמּותּו ְבצּורָּ

ל.  ִמיָּד בְ  אי י ִיְשרָּ ַלח ֶאת ֹמֶשה ְלַהְנִהיג ֶאת ְבני ם, כֻׁלָּם ייְדעּו ֶשה' שָּ ה ִתְבַלע אֹותָּ מָּ ֲאדָּ נָּה, ֶשהָּ י ֹמֶשה ְמשֻׁ ֹתם ִדְברי

הֶ  ל ֲאֶשר לָּ י ֹקַרח ְוכָּ ה ֶאת ַאְנשי ְלעָּ ה בָּ מָּ ֲאדָּ  ם.  הָּ

ִניַח ֶאת ַהַמטֹות לִ  יו ְשמֹו ֶשל ַהנִָּשיא ּוֹמֶשה יָּ לָּ תּוב עָּ ן ַמֶטה ֲאֶשר כָּ ֶבט ִיתי ל ְנִשיא שי ה ֶשכָּ ְפניי ה' ְבֹאֶהל ה' ִצּוָּ

ֳחרָּ  ן.   ְלמָּ ִניַח ֶאת ַהַמטֹות ַבִמְשכָּ ִוי ּוֹמֶשה הי ֶבט לי ַסר ַמֶטה ֲעבּור שי ד.  ַאֲהֹרן מָּ ה ַאֲהֹרן.  מֹועי ַרח ַמטי אּו כֻׁלָּם ֶשפָּ ת רָּ

י ֶשכֻׁלָּם ִיְזְכרּו ֶאת מַ  ר ְלאֹות, ְכדי הּו ִנְשמָּ יֶהם, ִמְלַבד ַאֲהֹרן ֲאֶשר ַמטי ה.ַהְנִשיִאים נְָּטלּו ֶאת ַמטֹותי רָּ  ה ֶשקָּ

ה  שָּ רָּ ִדיםאנו ְבסֹוף ַהפָּ י ַעל ַתְפִקיד ַהְלִוִיים ִבְשִמיַרת  ְלמי נֹות ֶשְבני ם ַהַמתָּ נָּה, ֶשהי ש ְוַגם ַעל ַמְתנֹות ַהְכהֻׁ ַהִמְקדָּ

נֹות, ְרבָּ נָּה ִמקָּ ל נֹוְתִנים ַמְתנֹות ְכהֻׁ אי ש.  ְבניי ִיְשרָּ ל נֹוְתִנים ַלֹכֲהִנים ֶשעֹוְבִדים ַבִמְקדָּ אי ָאֶרץ )ְתרּומֹות,  ִיְשרָּ רֹות הָּ ִמפי

 )הרב צבי האריס(  ם( ְועֹוד.ַמַעְשרֹות ּוִבכּוִרי
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 קורח ועדתומחלוקת 

ְשּתֹו ֵעָצה לִּטֹל ְוָהַלְך ַטלִּיתֹו ָלַקח. קַֹרח במדרש תנחומא מסופר : " ַויִַּקח ָאַמר ְבָשָעה. ֵמאִּ ה הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ֵליּה שֶׁ  ְלמֹשֶׁ

ת ַקח ּתֹוְך ַהְלוִּיִּם אֶׁ ַהְרּתָ  יְִּשָרֵאל ְבנֵי מִּ יָד " אֹוָתם ְוטִּ ה ָעָשה מִּ יל. )לגלח את כל שערות גופו גם את הראש והפנים(ְלקַֹרח  ֵכן מֹשֶׁ ְתחִּ  )קרח( הִּ

ין ָהיּו ֹלא, יְִּשָרֵאל ָכל ַעל ְלַחזֵר ירִּ י: לֹו ָאְמרּו. אֹותֹו ַמכִּ ה: ָלהֶׁם ָאַמר. ָכְך ְבָך ָעָשה מִּ י ָעָשה מֹשֶׁ ָלא עֹוד ְוֹלא, ָכְך בִּ  נְָטלּונִּי אֶׁ

ין ְוָהיּו ְוַרגְַלי ְביַָדי י ְמנִּיפִּ ים אֹותִּ י ְואֹוְמרִּ יא. ָטהֹור ַאָּתה ֲהֵרי, לִּ ת ְוֵהבִּ יו ַאֲהרֹן אֶׁ ְשטֹו ָאחִּ יבֹו ְכַכָלה ְוקִּ ל ְוהֹושִּ יָד. מֹוֵעד ְבאֹהֶׁ  מִּ

ילּו ְתחִּ ה שֹונְֵאי הִּ ְתָגרֹות מֹשֶׁ ת בֹו ְלהִּ ה, רּוְוָאמְ , יְִּשָרֵאל אֶׁ לְֶׁך מֹשֶׁ יו ְוַאֲהרֹן, מֶׁ  ְּתרּוָמה. ְכֻהנָה ְסגָנֵי ַאֲהרֹן ּוְבנֵי, ָגדֹול כֵֹהן ָאחִּ

אשֹון ַמֲעֵשר, ַלכֵֹהן ים, ַלכֵֹהן רִּ ְשרִּ יָד. ַלכֵֹהן ַמָּתנֹות ְוַאְרַבע עֶׁ ה ַעל ְויִָּקֲהלּו, מִּ  '.ְוגֹו ַאֲהרֹן ְוַעל מֹשֶׁ

 
יב ַמה, קַֹרח ַויִַּקחובמדרש רבה נכתב :" ן ְלַמְעָלה ְכתִּ נְיָן מִּ יצִּת" ָלהֶׁם "ְוָעשּו )בפרשה הקודמת( ָהעִּ ה ְוָאַמר קַֹרח ָקַפץ, צִּ  ְלמשֶׁ

ֻכָלּה ַטלִּית ְּתֵהא ַמהּו ְּתֵכלֶׁת שֶׁ ן ְפטּוָרה שֶׁ ית מִּ יצִּ ת לֹו ָאַמר, ַהצִּ ית ַחיֶׁיבֶׁ יצִּ ֻכָלּה ַטלִּית קַֹרח לֹו ָאַמר. ְבצִּ ת ֵאין ְּתֵכלֶׁת שֶׁ רֶׁ  פֹוטֶׁ

ין ַאְרָבָעה, ַעְצָמּה ים ָמֵלא ַביִּת. אֹוָתּה פֹוְטרֹות חּוטִּ יְֵהא ַמהּו ְסָפרִּ ן ָפטּור שֶׁ ְמזּוזָה ַחיָב לֹו ָאַמר, ַהְמזּוזָה מִּ  ָכל, לֹו ָאַמר, בִּ

ְבעִּים ָמאַתיִּם ֻכָלה ַהּתֹוָרה יֹות ְוָחֵמש ְושִּ ת ֵאינָּה ָפָרשִּ רֶׁ ת פֹוטֶׁ ַבְמזּוזָה ַאַחת ָפָרָשה, ַהַביִּת אֶׁ ת שֶׁ רֶׁ ת פֹוטֶׁ  לֹו ָאַמר, ַהַביִּת אֶׁ

ים ן נְִּצַטֵּויתָ  ֹלא ֵאלּו ְדָברִּ ְבָך, ֲעֵליהֶׁ לִּ  בֹוְדָאן" ַאָּתה ּומִּ

 
נתקנא  משה,  פרשת קרח מתחילה עם ניסיונו של קרח לבצע "הפיכה" ומסופר במדרש :" מה ראה קרח לחלוק עם

על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה 
היו, שנאמר ובני קהת וגו' )שמות ו, יח(, עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי 

לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק ליטול את השניה, לא אני, שאני בן יצהר שהוא שני 
 עליו ומבטל את דבריו. 

למה התורה לא הזכירה "בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב" ונכתב רק "בן יצהר בן קהת בן לוי" עד לוי, ולא עד  .1
 __________________________________________________________________________יעקב אבינו? )רש"י טז,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________למה "דתן ואבירם" השתתפו עם קרח במחלוקתו, ומה לומדים מכך?)רש"י טז,א(  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

אל המחלוקת הצטרפו עוד מאתים חמישים אנשים. מה היה מעמדם ?) טז,ב(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים" וכו', למה התכוונו  .4
 _____________________________________________________________________באמרם "רב לכם"?)רש"י טז,ג( 

י טז,ג( למה התכוונו קרח ועדתו באמרם "כל העדה כלם קדשים"?)רש" .5
_________________________________________________________________________________________________ 

משה רבינו נופל על פניו מצער על המחלוקת הנוספת ומנסה לדחות את קרח ועדתו למחרת כדי שאולי יחזרו  .6
 בבוקר והקב"ה יבחר ביניהם?) טז,ו(  מרדיפת הכבוד. מה צריכים החולקים על משה להביא למחרתבתשובה 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________יא( -מה אומר משה רבינו לקרח?) טז,ח .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 

2 



 
 

 מזל בת סוליקהלע"נ הגיליון  

משיב רש''י: אלא עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת "וקרח שפיקח היה, מה ראה לשטות הזו?"שואל רש''י:

ושמואל בקראי שמו'' )תהלים צט ו(. אמר:  הימנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, שנאמר: ''משה ואהרן בכהניו

בשבילו אני נמלט. וכ''ד משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוח הקודש. אמר: אפשר הגדולה הזו עתידה 

''והיה האיש  -ואני אובד?! לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט  -לעמוד ממני 

)תנחומא הקדוש'', טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו היו עושין תשובה ומשה היה רואה יפה  אשר יבחר ה' הוא

 ה(.
 ___________________________כתוב בפס' "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם" מה לומדים מכאן?)רש"י טז,יב(  .8

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________מה הפירוש בדברי דתן ואבירם "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה"?)רש"י טז,יד(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

כך . מדוע משה רבינו מבקש מהקב"ה לא לקבל את מנחתם?) טז,טו(  משה רבינו מצטער וכועס מאוד על .11
_________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

 . ''חכמת נשים בנתה ביתה''שלמה המלך 

 

 
 

 עונשם של קורח ועדתו
עליהם קרח את כל העדה", איך גרם קרח לעדה כולה "להקהל" עליהם?)רש"י טז,יט(  כתוב בתורה "ויקהל .1

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ה' אומר למשה "דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" מה הפירוש "העלו"?)רש"י  .2
 __________________________________________________________________________________________טז,כד( 

ר _____________________________________  מה אומרים משה ואהרון לקב"ה? השלימו: .3 ש ָ "ַוּיֹּאְמרּו ........ְלָכל ּבָ
ְקצֹּף ________________________  ) טז,כב( ?" ּתִּ

הקב"ה מצווה את משה לדבר אל עדה שיתרחקו מסביב לקרח , דתן ואבירם. משה רבינו רוצה לפתוח להם  .4
ירם יצאו עם בני משפחותיהם ועמדו ניצבים בחוצפה פתח לתשובה והולך עם כל זקני ישראל אליהם. דתן ואב

 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

 
כתוב בפס' "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" למה משה עושה זאת?)רש"י טז,כה(  .5

_________________________________________________________________________________________________ 

הם ובניהם וטפם", מה הפירוש "יצאו נצבים"?)רש"י כתוב בפס' "ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשי .6
 ____________________________________________________________________________________________טז,כז( 

3 



 
 

 מזל בת סוליקהלע"נ הגיליון  

ה ָאַמר ש ֶׁ יל, מֹּ אִּ י, ָלבֹּא ָרצוּ  ְולֹּא הוֹּ ְצָלם ֵאֵלךְ  ֲאנִּ וּ  אּוַלי, אֶׁ ש  ּיְ ְתּבַ ם ְוַיְחְזרוּ  יִּ ֱאַמר, ָבהֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ָקם: ש  ה ַוּיָ ש ֶׁ ל ַוּיֵֵלךְ  מֹּ ָתן אֶׁ  ּדָ
יָרם ָראוּ . ַוֲאבִּ ֶׁ ש  תוֹּ  ּכְ ילוּ , אוֹּ ְתחִּ ף ְלָחֵרף הִּ ֱאַמר, ּוְלַגּדֵ ּנֶׁ ֶׁ יָרם ְוָדָתן: ש  ים ָיְצאוּ  ַוֲאבִּ בִּ ּצָ י. נִּ ין ְוכִּ בִּ ש ְ ין אוֹּ  יוֹּ ְרעִּ ין אוֹּ  כוֹּ ְפלִּ  נוֹּ
ין ְצאִּ ֵני יוֹּ א. ָאָדם ּבְ ּלָ ד אֶׁ ּיְָצאוּ  ְמַלּמֵ ֶׁ ֵהן ש  ֶׁ ש  ין ּכְ ין ְמָחְרפִּ פִּ י ָאַמר ...., ּוְמַגּדְ ְכָיה ַרּבִּ רֶׁ ה, ּבְ ּמָ ה ּכַ ת ָקש ָ ֲחלֹּקֶׁ ית, ַהּמַ ּבֵ ֶׁ ין ש  ל ּדִּ  ש ֶׁ
ין ֵאין ַמְעָלה ְנסִּ א קוֹּ ּלָ ן אֶׁ ּבֶׁ ים מִּ רִּ ש ְ ָנה עֶׁ ין ּוֵבית, ָוַמְעָלה ש ָ ל ּדִּ ֶׁ ה ש  ן ַמּטָ ּבֶׁ לֹּש   מִּ ֵרה ש ְ ש ְ ל וֹּ ּוְבַמֲחֻלְקתּ . עֶׁ ת, קַֹּרח ש ֶׁ קוֹּ ינוֹּ  ּתִּ

ן ָמן ּבֶׁ ְרפוּ  יוֹּ ש ְ ְבְלעוּ  נִּ ל ְונִּ אוֹּ ש ְ ית ּבִּ ְחּתִּ יב, ּתַ ְכתִּ ם: ּדִּ יהֶׁ ֵ ם ּוְנש  ם ּוְבֵניהֶׁ ר ְוָכל ֵהם ְוָיְרדוּ , ְוַטּפָ ם ֲאש ֶׁ  . ָלהֶׁ

 _____________________________________________לד( -מה קורה לאחר שמשה רבינו מסיים את דבריו?) טז,לא .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________מה עושים בני ישראל שעמדו מסביב?) טז,לד(  .8

 ______________________________________תיים וחמישים האנשים שחיפשו מעמד?) טז,לה( מהו עונשם של מא .9

מה מצווה הקב"ה לעשות עם מחתות המאתיים וחמישים מקטירי הקטורת ?) יז,ג(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________"ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח" לאיזה מזבח הכוונה כאן?)רש"י יז,ג(  כתוב בפס' .11

 ______________________________________________מה הזיכרון מריקוע המחתות למזבח ) שני דברים(?) יז,ה(  .12
_________________________________________________________________________________________________ 

נאמר על המחתות שעושים מהם רקעי פחים "ויהיו לאות לבני ישראל" מה הפירוש "ויהיו לאות"?)רש"י יז,ג(  .13
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 תלונת עם ישראל המגיפה והקטורת

עם ישראל שב בתלונה לאחר מותם של קרח ועדתו על כך שמשה ואהרון גורמים למותם של עם ה'. הקב"ה  .1
כועס על חוצפתם כיוון שכל מי שמת עד כה ניסה למרוד בקב"ה ופורצת מגפה בעם. מה עושה אהרון עפ"י 

 _________________________________________________________________________יב( -חיו?) יז,יאעצת משה א

 __________________________________________________________היכן עומד אהרון הכהן עם הקטורת?) יז,יג(  .2

עמד בין המתים ובין נאמר על אהרן "ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה" מה הפירוש "וי .3
 _______________________________________________________________________________החיים"?)רש"י יז,יג( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 המטה הפורח
כ( -הקב"ה רוצה שעם ישראל יאמין בבחירת אהרון לכהן במשכן . מה יהיה המבחן?) יז,טז .1

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________כד(  -מה קורה למחרת עם המטות?) יז,כב .2

 ____________________________________________________מה מצווה הקב"ה לעשות  עם מטה אהרון?) יז,כה(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

ה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי" מה הפירוש כתוב בפס' "ויאמר ה' אל מש .4
 ______________________________________________________________________"למשמרת לאות"?)רש"י יז,כה(
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 ת הקודש ומשמר
בני ישראל פונים אל משה על פחדם מלהתקרב אל הקודש ולמות והקב"ה מצווה על משמרת הקודש שתורכב  .1

 ____________________________________________________ד( -מהכהנים והלווים . מה תפקידם העיקרי?) יח,ג

 _________________________________________________מה הכוונה "וישרתוך" שנאמר על הלוים?)רש"י יח,ב(  .2

מה עונשו של מי שיגע או יתקרב למקום שאסור לו להיות שם )גם לכהנים בקודש הקודשים גם ללוים במגע  .3
 __________________________________________________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  .1

  :ולהתפרנס . הפרשה מפרטת חלק מתוך עשרים וארבע מתנות הכהונה . השלימו

 )ר ָיש ִּ  )יח,ט ן ָהֵאש  ______________________________________________________________ ֲאש ֶׁ י מִּ  -יבּו לִּ
 קורבנות שלמי ציבור, מנחות, חטאת , אשם וגזל הגר 

 )ים  )יח,יא רּוַמת ____________________________________________ְלָך ְנַתּתִּ ָך ּתְ )קורבנות תודה,  -ְוזֶׁה ּלְ
  שלמים ואיל נזיר(

 )ר יִּ  )יח,יב ב ____________________________________________ ֲאש ֶׁ נּו ַלה' ּכֹּל ֵחלֶׁ מתן תרומה גדולה  -ּתְ
 לכהן מכל יבול שיש ליהודי כהודיה לקב"ה 

 )יאּו  )יח,יג ר ָיבִּ ַאְרָצם ֲאש ֶׁ  ביכורים  -___________________ ּבְ

 )ָרֵאל )יח,יד ש ְ יִּ ל ________________ ּבְ   ּכָ

 )יבּו ַלה' _________ )יח,טו ר ַיְקרִּ ל _____________________________ ֲאש ֶׁ ְהיֶׁה ּכָ _______________________יִּ
ְך   בכורות של אדם ובהמה או כסף הפדיון של בכור אדם ובכור בהמה טמאה  -ּלָ

   את בכורות הבהמות הטהורות לא פודים אך את בשרם לאחר הקרבת החלב והדם מקבל הכהן

 __________________________________________________מה חייבים הכהנים לשים על בשר הקודשים ?) יח,יט(  .2
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 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

הלווים לא קיבלו נחלה בארץ ישראל ולכן אין להם יבול ולכן הקב"ה מחשיב את תרומתם כאילו הביאו מן השדה. 
 , הפירות נחשבים חולין וגם אדם מישראל יכול לאכול מהם לאחר הפרשת תרומתם של הלוים
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 מחסן מילים:
, משמרת, מחתה, מועד קריאי ,שם אנשי, דתן, פלת בן און ,שקד מקל, קטורת,  קרח

 ציץ ויצץ, אהרן מטה,  אבירם, פצתה, מלח ברית
 

 

 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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 מאת הרב דוד יפה 

 העביר את הקטורת בתוך העדה ועל ידי כך נעצרה המגפה )פרק י"ז פס' י"ב(. __________ א

 __________ ב
אם יעשנה ה' ועל ידי כך ימותו קורח ועדתו, ידעו הכל שה' בחר במשה 

 ובאהרון )פרק ט"ז פס' ל'(.

 "כדגן מן ה__________ וכמלאה מן היקב" )פרק י"ח פס' כ"ז(. __________ ג

 בנו של אליאב שהצטרף אל קורח והיה מראשי הנועדים על משה )ט"ז פס' א'(. __________ ד

 אחד יחטא ועל כל ____________ תקצוף" )פרק ט"ז פס' כ"ב(. _________" ה

ִוי  _________" ו ית לֵּ ה ַאֲהרֹן ְלבֵּ ֵּ ַרח ַמט  ָּ ִדים) יז, כג( ________ִציץ _______ֶפַרח  ________פ  קֵּ ְ  ש 

 אינו רשאי להקטיר קטורת )פרק י"ז פס' ה'(.  __________ ז

 ישראל, ומכאן ראיה שאין כוונתו לשלוט בהם ) ט"ז , ט"ו(.לא נטל משה מבני  __________ ח

 רק הוא רשאי לאכול מקורבנות בני ישראל )פרק י"ח פס' י"א(. __________ ט

 אביו של ראש המחלוקות שהוא בנו השני של קהת בן לוי )פרק ט"ז פס' א'(. __________ י

 עלותו לקורבן )פרק י"ח פס' י"ז(.בכורו נחשב קודש ואין לפדותו אלא יש לה __________ כ

 שבט שיש לתת לו מעשר תמורת עבודתו באוהל מועד )פרק י"ח פס' כ"א(. __________ ל

 י"ג(.-טענו עליו שמבקש להשתחרר ולשלוט על ישראל )פרק ט"ז פס' י"ב __________ מ

 )פרק י"ז פס' י"ז(.נתנו כל אחד מטה לשבטו והביאו אותו לאוהל מועד על פי ה'  __________ נ

 נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה" )פרק טז פס' כ"ו(. __________ ס

 כיסה את אוהל מועד כשכל עדת בני ישראל נקהלו על משה ואהרון )י"ז , ז'(. __________ ע

 אותו פתחה הארץ ובלעה את קורח ואת כל אשר לו )פרק ט"ז פס' ל"ב(. __________ פ

 מחלת עור הפוגעת במי שחולק על הכהונה )רש"י פרק י"ז פס' ה'(. __________ צ

 אינו רשאי להקטיר אותה מי שאינו מזרע אהרון )פרק י"ז פס' ה'(. __________ ק

 שבטם של דתן, אבירם ואון בן פלת )פרק ט"ז פס' א'(. __________ ר

 פירות שעלו על מטהו של שבט לוי )פרק י"ז פס' כ"ג(.  __________ ש

 יין חדש שיש לתת את ראשיתו לה' )פרק י"ח פס' י"ב(. __________ ת
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