בס"ד

שאלות לפרשת קרח
" .1קרח בן יצהר בן לוי" .מדוע הוזכר יחוסו?
 .2ידוע הפתגם " כשמו כן הוא" .כיצד רמוזים תכונותיו של קרח בשמו ?
 .3עיין בגמרא סנהדרין ק"י וענה  :א .מה מקור עושרו של קרח ? ב .במה מתבטא עושרו הרב ?
 .4איזה כלל נלמד מהסמיכות" :ויקח קרח …ודתן ואבירם" ?
 .5ציין  2מקורות בתורה בהם נזכר התואר " אנשי שם ".
 .6לאיזו אישה בפרשתינו מתייחס הפסוק " :חוכמת נשים בנתה ביתה" )משלי י"ד( ?
 .7איזה כלל נלמד מהפסוק" :וישלח משה לקרא לדתן ואבירם " ? )רש"י(
 .8מי אמר למי בפרשתינו " :העיני האנשים ההם תנקר " ?
 .9איזו מידה כנגד מידה יש בעונש שקיבלו קרח ועדתו ?
 .10מהי הקירבה המשפחתית של קרח למשה ?
" .11ותפתח הארץ את פיה" .על מי נאמר בתנ"ך  :א .ותפתח…את פיה ב .פיה פתחה ?
 .12האם חלה מצוות פדיון הבן על תינוק שנולד בניתוח קיסרי ?
 .13היתכן מקרה שבו פודים את הבן הבכור לפני שמלו אותו ?
 .14לפי הגר"א כל המצוות רמוזות בפרשת "בראשית " .מהו הרמז למצוות פידיון הבן ?
 .15על מטה אהרן נאמר "ויגמול שקדים " .איזה נביא ראה " מקל שקד " ?
 .16מה הסיבה שקרח חשב שהוא ראוי לגדולה ? )רש"י(
 .17מה פירוש הביטוי" :קל אלוקי הרוחות" ?
" .18ותצא אש ותבלע את  250מקריבי הקטרת" .באיזה אירוע אחר בתנ"ך נשרפו באש  250איש
?
 .19בזכות מה נעצרה המגיפה?
" . .20פרח מטה אהרון ... :ןיצץ ציץ ויגמול שקדים " .מה התכונה המיוחדת לשקדים? )רש"י(.
 .21בפרשתנו נעשה נס במטה אהרון שפרח; ציין ניסים נוספים בתורה שנעשו ע"י מטה אהרון.
 .22על הכהנים נאמר" :ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח" .כמה משמרות
כהנים היו במקדש ?
הפטרה
 .1מה הקשר בין הפרשה להפטרה ?
 .2היכן משח שמואל את שאול ? )בהפטרה(
 .3כיצד נקרא גדעון בהפטרה ?
 .4שמואל אומר :התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה" .מי אמר בתורה :
" התיצבו וראו את ישועת ד' " ?
 " .5ויתן ד' קולות ומטר"  .באיזה אירוע היו" :קולות וברקים " ?
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בס"ד

תשובות לפרשת קרח
 .1כדי להדגיש שקרח בטח על יחוסו הרם שיביא לו תומכים רבים.
 .2קרח בראשי תיבות = קנאה ,רוממות )=גאוה(  ,חמדה )=תאווה(
 .3א .גילה את המטמוניות של יוסף ב .מפתחות גנזיו הועמסו על  300פרדות לבנות !
 .4מהכלל" :אוי לרשע ואוי לשכנו" ) שבט לוי ושבט ראובן היו שניהם בצד דרום(
 .5א .עדת קרח בפרשתנו ב .הנפילים בסוף פרשת בראשית
 .6אשתו של און בן פלת
 .7אין מחזיקים המחלוקת
 .8דתן ואבירם אמרו למשה )ט"ז(14 ,
 .9הם דיברו לשון הרע בפיהם ולכן הארץ פתחה את פיה .
 .10בן דודו של משה )יצהר ,אביו של קרח ,הנו אחיו של עמרם,אביו של משה(
 .11א .אתונו של בלעם ב .אשת חיל " :פיה פתחה בחכמה " )משלי ל"א (
 .12לא ! כי צריך פתיחת רחם ככתוב " :פטר כל רחם "
 .13כן ,במקרה שמסיבות רפואיות לא ניתן למול את הבן,אך הפדיון יערך בזמנו !
 .14בראשית= ראשי תיבות של  :בן ראשון אחרי שלושים יום תפדה
 .15ירמיהו )פרק א(11 ,
 .16ראה ברוח הקודש שיצא מזרעו שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון.
 .17יודע מחשבות.
 .18בספור על אליהו הנביא ו 250 -נביאי הבעל) .מלכים א ,י"ז(.
 .19בזכות הקטורת .לכן יש חשיבות גדולה לקרא בתפילה את פרשת פיטום הקטורת.
 .20השקד הוא פרי שפריחתו המהירה ביותר מכל עצי הפרי.
 . .21א .וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין )שמות ז'  (10ב .ויבלע מטה
אהרון את מטותם )שם .(12,ג .במכות מצרים :דם ,צפרדע ,כנים.
 .22כ"ד ) = (24משמרות כהנים.

תשובות להפטרה
 .1בפרשה משה אומר " :לא חמור אחד מהם נשאתי " .בהפטרה שמואל אומר:
"חמור מי לקחתי "
 .2בגלגל
 .3גדעון= בדן )י"א(11,
 .4משה אמר לבני ישראל לפני קריעת ים-סוף )שמות י"ד(13,
 .5במעמד הר סיני )שמות,י"ט(16,
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