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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙–  ¯ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„1 ‡Â·Ó /  

  מבנה ספר במדבר

  האירוע בחומש על פי ההפניה: תאריךכתוב את 

ÚÂ¯È‡‰  ÍÈ¯‡˙‰    ÚÂ¯È‡‰  ÍÈ¯‡˙‰  

א', א מפקד בני 

  ישראל

    כ', א מות מרים    

  (ע"פ ל"ג,לח)  כ', כב מות אהרן      ט', א פסח במדבר

  

י', יא תחילת 

  הנסיעה

דברים א', ג נאום     

  הפרידה של משה

  

 

  

 ÌÈ˘Á¯˙Ó ÔÎÈ‰

?ÂÊ ‰�˘ ÈÚÂ¯È‡  

      

 ÌÈ˘Á¯˙Ó ÔÎÈ‰

?ÂÊ ‰�˘ ÈÚÂ¯È‡  

  

:ÈÂÂÈˆ‰ ˙�˘ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡Â Ì˙Â˘Á¯˙‰ ˙�˘ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÔÈÈÓ  

, מצוות נדרים, תלונות המן והמים, נזיר, פסח במדבר, פרה אדומה, תחילת המסע, סוטה, בנות צלפחד

בלעם ובלק, המתאוננים, בקשת בני גד ובני ראובן, מפקד בני ישראל, חלה, פרשת המרגלים, סיכום 

 מינוי יהושע, ציצית, מרד קורח ועדתו, מצוות תמידין ומוספין.מפקד בני ישראל, המסעות, 

 ‰�˘2       ‰�˘40    

          

          

          

          

          

          

  

  ?40לשנה  2אירועי שנה מדוע פרשת פרה אדומה חוצצת בין 

"בין סיום תולדותיו של דור יוצאי מצרים בפרשת קרח לבין תחילת תיאור תולדותיו של הדור השני 

בפרשתנו מצויה פרשת פרה אדומה (פרק י"ט) כחיץ בין שני הדורות. מבחינת עניינה (ואפשר שגם מבחינת 

ט"ו). הצבתה בקו התפר - (פרקים י"א אה וטהרה שבספר ויקראזמן אמירתה) שייכת פרשה זו לדיני טומ

הנוכחי מסמנת את סיום הגזירה שנגזרה על דור יוצאי מצרים בעקבות חטא המרגלים (י"ד, כט): "במדבר 

מבן עשרים שנה ומעלה...". הניגוד בין דור המדבר, שנידון  דיכם לכל מספרכםהזה יפלו פגריכם וכל פקֻ 

לב) "וטפכם אשר אמרתם -אל הארץ, מודגש שם (פסוקים לאלכליה, לדור בניהם, שעתיד לחיות ולהיכנס 

לב יהיה, והביאתי א ׂתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה". עם סיום 
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תהליך זה של הבחנה בין שני הדורות מגיע שלב ההיטהרות מטומאת המוות לקראת החיים החדשים 

  )218(הרב אלחנן סמט, עיונים בפרשת השבוע א', כרך ב' עמ'   ."והטהורים הנכונים לדור הנכנס ארץ כנען

  : לספר במדבר רמב"ןהקדמת 

והספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובנסים הנעשים להם לספר כל מעשה ה' אשר 

עשה עמהם להפליא [...] ואין בספר הזה מצות נוהגות לדורות זולתי קצת מצות, ובענייני הקרבנות 

  שהתחיל בהן בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם והשלימן בספר הזה.

    __________________________________________  ו מצוות בספר במדבר?על פי איזה שיקול נכתב

  ___________________________________________________________________________    

  ___________________________________________________________________________    

  

  :לספר במדבר הנצי"בהקדמת 

משום דעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך 

שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות 

  .הטבע בסתרי השגחת מלכות שמים ב"ההטבע, ובארץ ישראל הלכו בדרך 

    __________________________________  במדבר? יםמהו התהליך שקרה לעם ישראל בארבעים השנ

  ___________________________________________________________________________    

  ___________________________________________________________________________    
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙–  ¯ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„2 ‡ 'Ë ˜¯Ù /-¯·„Ó· ÁÒÙ „È  

  מדוע סיפור פסח במדבר לא נמצא במקומו בסדר הכרונולוגי?

  רש"י א:

  . Â˙· ¯ÁÂ‡ÓÂ Ì„˜ÂÓ ¯„Ò ÔÈ‡˘ ˙„ÓÏ¯‰נאמרה עד אייר,  פרשה שבראש הספר לא -'בחדש הראשון' 

ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא 

  פסח זה בלבד.

  רמב"ן א:

מכאן אמרו חכמים אין מוקדם ומאוחר בתורה. וטעם האיחור הזה היה כי כאשר בא הספר הזה הרביעי 

להזכיר המצוות שנצטוו ישראל במדבר סיני לשעתם, רצה להשלים עניין אוהל מועד ותקונו כל ימי 

הל, המדבר, והזכיר תחילה הדגלים ומקום האהל ומעמד משרתיו ותקון המשמרות למשאו לכל עבודת הא

והזכיר קרבנות הנשיאים שהביאו העגלות אשר ישאו אותו בהן כל עת היותם במדבר והשלים קרבנותם 

הזהיר אותם שלא ישכחו בחנכת המזבח שהיו מאחד בניסן או קודם לכן, ואחר כך שב להזכיר אזהרה ש

  .מצוות הפסח

  ח' מצא את נושא כל אחד מן הפרקים מתוך התרמילון.-מבנה הפרקים א'

 .______________________1  .א

  2_______________________.  

 ________________________  .ב

 ________________________  .ג

 ________________________  .ד

 ________________________  .ה

 ________________________  .ו

 ________________________  .ז

 ________________________  .ח

  

    _______________________  מה ההיגיון במבנה הפרקים הראשונים של ספר במדבר על פי רמב"ן?

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________    

  רמב"ן פרק ט"ז, א

 ענין לצורך שם וגם, חוריוהא ההקדמה הכתוב יפרש אשר במקום זולתי כסדר התורה כל דעתי על כי

  .נכון ולטעם

ÔÂÏÈÓ¯˙ קידוש הלוויים, תפקידי :

, 1הלוויים במסע, פרשיות הלכתיות 

מבנה המחנה, מינוי הנשיאים, חנוכת 

המשכן, מפקד בני ישראל, פרשיות 

, מפקד הלוויים ופדיון 2הלכתיות 

 הבכורים
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È�˘ ÁÒÙ È�È„  

  :ב משנה ט פרק פסחים משנה

, אומר אליעזר רבי .עקיבא רבי דברי, רוח לכל וכמדתה, ולחוץ המודיעים מן, רחוקה דרך היא איזו
 מאסקפת אלא, ודאי שרחוקה מפני לא, לומר' ה על נקוד לפיכך, יוסי רבי אמר .ולחוץ העזרה פתומאסק
  .ולחוץ העזרה

  :ן י"רמב

 הדעת כפי בנקוד נרמז והוא, השחיטה זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה י"רש כתב - רחקה בדרך וטעם
 מן, עקיבא רבי של בשיטתו לתפוס והנכון, אליעזר רבי שיטת לו תפס למה עליו תמה ואני. הזאת

 בשעת ליכנס יכול שאינו כל עולא דאמר) ב צג פסחים( בגמרא האמוראים דעת וכן, ולחוץ המודיעים
 השחיטה בעת לעזרה יגיע שלא במקום הערבים בין בתחילת העומד כי, מקרא של פשוטו והוא. שחיטה

  .ופטור לו היא רחוקה דרך

    ______________________________________  עזר?ימדוע לדעתך העדיף רש"י את דעת רבי אל •

  ________________________________________________________________________    

    _______________________________________________________  מה טענת רמב"ן כנגדו? •

  ________________________________________________________________________   

  פרק ה הלכה ט:רמב"ם הלכות קרבן פסח, 

"מי שהיה בינו ובין ירושלים יום ארבעה עשר עם עליית השמש, חמשה עשר מיל או יתר הרי זה דרך 
רחוקה, היה בינו ובינה פחות מזה אינו בדרך רחוקה מפני שהוא יכול להגיע לירושלים אחר חצות כשיהלך 

  ברגליו בנחת"
  רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ו הלכה א:

דחה לפסח שני, כל מי שאינו יכול לאכול את הפסח בלילי חמשה עשר בניסן מפני "אי זהו טמא שנ
  כגון זבים וזבות נדות ויולדות ובועלי נדות". טומאתו,

  רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י הלכה ט"ו:

הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על חמץ, ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה, וטעון 
  ומביאין עמו חגיגה, ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו, כילתו,הלל בא

ומוציאין אותו חוץ לחבורתו, ואין מביאין  אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית, ואינו טעון הלל באכילתו,
  עמו חגיגה ואינו בא בטומאה,

ואין מותירין מהן,  י בבית אחד על מצה ומרור,ושניהם דוחין את השבת, וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צל
  ואין שוברין בהן את העצם,

מאחר שנאמר ככל חקת הפסח יעשו, לפי שפירש בו מקצת ? ולמה לא ישוה השני לראשון לכל הדברים
 ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו, והן המצות שבגופו והם חקת הפסח". חקת הפסח,

  ˙ÂˆÓ‰ ‚ÁÂ ÁÒÙ È�˘ ÁÒÙ 

   מתי חוגגים?

   כמה זמן נמשך?

   האם יש איסור חמץ?

   דיני קרבן הפסח

   אכילת מצות ומרור

   האם יש איסורי מלאכה?

   למי מותר לאכול?
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙–  ¯ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„3  ÂË ,'Ë ˜¯Ù /– Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÚÒÓÏ ˙Â�Î‰‰ :'È ˜¯Ù  

˙˜ÏÁ˙Ó ÂÊ ‰„ÈÁÈ :‰�˘Ó ˙Â„ÈÁÈ ˘ÓÁÏ  

  .הענן בעקבות כג: המסע –ו "ט,  ט' פרק .1

  .ולעתיד במדבר החצוצרות: י –א ' , י פרק .2

  .המסעות סדר כח: – א"י' פס .3

  .לחובב הפניה לב: – כט' פס .4

  .הארון בעקבות המסע לו: –לג ' פס .5

  כג: המסע בעקבות הענן –פרק ט' טו  .1

  ומלא את הטבלה: קרא את הפסוקים ובצמוד את פירוש ספורנו

˜ÂÒÙ  ˜ÂÒÙ‰ ¯Â‡È˙  Ï‡¯˘È ÌÚÏ Á·˘‰  

ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני   יז

  .ישראל

  

ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים   יט

  ...ושמרו בני ישראל את משמרת ה' 

  

ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על   כ

  ...המשכן

  

ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר ונעלה   כא

  ונסעו. הענן

  

או יומיים או חודש ימים בהאריך הענן על   כב

  המשכן לשכון עליו...

  

   נ פרק שלישי חלק הנבוכים מורה ספר 

 כל כי מחשבת לתימתח האדם בלב ויעלה, פוריבס מספיק היה, יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על אמרו וכן
 הענן יהיה אשר ויש', וגו הענן ובהאריך אמרו ל"ר, צריך אין דברים הארכת הוא יןיהענ בזה אחריו שבא מה
  ',וגו יומים או' וגו

 האומות שהיו מה בו לסלק, ההוא יןיהענ לחזק הוא וטעמם, לםוכ הפרטים אלו טעם אודיעך ואני
 וכן, בארץ הם נבוכים כאמרו, ילכו אנה ידעו ולא בדרך תעו שישראל, היום עד שיחשבו ומה אז חושבים
 ולא תעו שישראל ויחשבו, התעיה מדבר אותו קוראים ההוא המדבר ל"ר, היום עד הערביים אותו קוראים

  ,הדרך ידעו
 זמן והיות, פעמים בקצתם ושובם, מסודרות בלתי שהיו ההם המסעות כי ולחזק לבאר הכתוב והתחיל

, אחד יום אחד ובמסע, שנה עשרה שמנה אחד במסע מעמדם שהיה עד, מזה זה חלוק מסע בכל עמידתם
 פרט זה ומפני, הענן עמוד העלות לפי רק, לדרך תעיה היה ולא, אלהי בשיעור הכל, אחד לילה ובאחד

  .לםוכ ההם הפרטים

    ______________________________________  מה מקשה הרמב"ם על התיאור בפסוקים שלנו? .1

  ________________________________________________________________________   

    __________________________________  על פי הרמב"ם, כנגד איזו תפיסה נכתבו פסוקים אלו? .2

  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________________  מה מדגישים הפסוקים על פי הרמב"ם? .3

  ________________________________________________________________________   
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  .ולעתיד במדבר החצוצרות: י –א ' , י פרק .2

 ¯ˆÂ‡ ÌÈ˘¯„Ó‰ )ÔÈÈË˘�ÊÈÈ‡ („ ‡˙ÈÈ¯·˙Î‡ÏÓ ÔÎ˘Ó‰ „È ˜¯Ù  

 על שנאמר, מנין ה"הקב פי על, חצוצרות פי ועל משה פי ועל ה"הקב פ"ע, נוסעים ישראל היו שלשה פי על

 על). ג"כ'/ ט במדבר/ שם( משה ביד' ה פי על), ח"י' ט/ במדבר/ שם( יחנו' ה פי ועל ישראל בני יסעו' ה פי

 בהמתן מוצאים להיות ישראל התחילו מיד, יוצאים אתם בהשכמה מבערב אומר היה משה? כיצד משה פי

  ...לצאת כליהם את ומתקנין

:ÁÈ ˜ÂÒÙÏ È"˘¯  

 והריעו תקעו, קורה כמין יהודה בני גבי על ונמשך מקופל הענן עמוד עומד היה נוסעין ישראל שהיו כיון

  שמשה אומר קומה ה'., ולא היה מהלך עד ותקעו

    _____________________________  על פי מקורות אלו מה היה סדר הפעולות לפני יציאה למסע? .4

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   

¯Â‡ ÌÈÈÁ‰ · ˜ÂÒÙÏ:  

 וכשיראוה הענן על ישראל כל עיני הלא, המחנות למסע לחצוצרות הוצרך למה לדעת צריך'. וגו לך עשה

  ?נוסעים ונוסע

 דגל ואחריו המשכן נושאי גרשון בני ואחריו יהודה דגל יקדים אלא יחד נוסעים היו שלא לצד כי ואולי

  .זה אחר בזה בו שיסע בדיוק הזמן ידע אחד שכל כדי לחצוצרות צריך היה לזה ',וכו ראובן

    ________________________________________  מה היה הצורך בחצוצרות עלפי אור החיים?   .5

  ________________________________________________________________________    

  

·Ó¯"Ì ˙ÂÎÏ‰ ˙È�Ú˙ ˜¯Ù ‡ ‰ÎÏ‰ ‡ : 

', בחצוצרות והרעתם אתכם הצורר הצר על' שנאמר בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה מצוות

 .הריעו עליהן זעקו בהן וכיוצא וארבה ודבר בצורת כגון לכם שייצר דבר כל כלומר

  

·‡¯"Ú: 

 יום וקבעתם עליכם הבא האויב נצחתם או אויב מארץ ששבתם ובמועדיכם שמחתכם וביום

 .חנוכה ימי ושבעת פורים כימי שמחה

  

È�Â˜ÊÁ : 

 קרבים הקרבנות כי וידעו ישראל שישמעו כדי בחצצרת: ותקעתם ובמעדיכם בראשי חדשיכם) י(

 .לשמים לבם ויכוונו

   

   



7  
 

  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙–  ¯ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„4 ÌÈ�˜Ê‰ ÈÂ�ÈÓÂ È"�· ˙Â�ÂÏ˙ :‡"È ˜¯Ù /  

  ג המתאוננים-פסוקים א

 קרא את דברי רש"י לפסוק א ד"ה כמתאוננים. .1

 קרא את דברי רמב"ן הבאים: .2

והנכון בעיני, כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא 

במסע הראשון היו מצטערים בעצמם לאמר מה נעשה, ואיך נחיה במדבר הזה, ומה נאכל 

ומה נשתה, ואיך נסבול העמל והענוי ומתי נצא ממנו, מלשון מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו 

  .וא לשון כואב ומצטער על עצמו(איכה ג לט), שה

 קרא את דברי האלשיך הבאים: .3

"...כן היתה עליהם אז למשא עבודת ה' ועמל התורה, וקצים בפרישות תאוות חומרם. על כן 

אך לא ערבו אל לבם להוציא  .כקצים בעבודתו יתברך ,היו עושים מצות ה' בעצבון כמתאוננים

מפיהם מלים. כי בושו מקונם יתברך וממשה רבם. והוא עון פלילי, כמאמר הכתוב (דברים כח 

  :"מז) תחת אשר לא עבדת וכו' בשמחה ובטוב לבב

    ___________________________________  כיצד פירש כל אחד מן המפרשים את תלונת בני ישראל? .4

  ___________________________________________________________________________    

  ___________________________________________________________________________   

    _____________  שה זה? (שני פירושים)קרא את דברי רש"י לפסוק א ד"ה בקצה המחנה. מי נענש על מע .5

   __________________________________________________________________________   

    _______________________________________  מה הביסוס בפשט הפסוק לכל אחד מן הפירושים? .6

   __________________________________________________________________________   

  תלונת המתאווים ט –פסוקים ד 

   ________________________  קרא את דברי רש"י לפסוק ד ד"ה והאספספוף. מיהם המתאווים לדעתו? .7

   _______________________________________________________  מדוע לדעתך פירש רש"י כך? .8

    ____________________________  ראה דברי רש"י שם ד"ה מי יאכילנו בשר. כיצד שפט את תלונתם? .9

   __________________________________________________________________________   

 דברי רמב"ן הבאים:קרא את  .10

 פעמים ממנו שאכלו פ"אע, יום בכל לאכול בשר העם לכל היה לא כי - בשר יאכלנו מי ויאמרו

 בדגים אבל. היוקר ומקומות המחנות כמנהג, הגדולים ממנו ואכלו מקנה למקצתם והיה. רבות

 ועד ממצרים צאתם מיום דגים אכלו לא כי, הנשכחות כזוכר, הדגה את זכרנו): ה פסוק( אמרו

  :הנה

    ______________________________________________  כיצד שפט רמב"ן את תלונת בני ישראל? .11

   __________________________________________________________________________   
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    __________________________  " ראה דברי רש"י על מילה זו. כיצד פירשה?Ì�Á"אשר נאכל במצרים  .12

   __________________________________________________________________________   

 קרא את דברי רמב"ן הבאים: .13

 למשוך אותן מעבידין המצריים הדייגים היו כי, פשוטו לפי -  חנם במצרים נאכל אשר וטעם

. מכמורת פורשי כל כמנהג הדגים מן להם נותנין והיו, ובמכמורות במצודה שנאחזים הדגים

, הירק כגן היא כי, מאד הרבה במצרים והשומים והבצלים והחציר והאבטיחים והקישואים

 ישראל שם שהיו או. הירקות מן אוכלין היו בשדה עבודה ובכל בגנות להן חופרין היו וכאשר

 בעיר נפוצים והיו, לחץ ובמים צר בלחם אותם מפרנס והיה, מלאכתו עושים המלך עבדי

 ונותנים, המלך עבדי כמנהג דבר מכלים ואין הירקות מן אוכלין והיו ובשדות בגנות ונכנסין

  .במצרים דמים להם אין אשר קטנים דגים המלך ממנת היאור שפת על להם

    _______________________________________________  על פי רמב"ן מה היה חסר להם במדבר? .14

   __________________________________________________________________________   

    ____  בהם שבח או גנאי למן?(היעזר ברש"י לפסוק ז) ט. מי אומר דברים אלה? האם יש-קרא את פסוקים ו .15

   __________________________________________________________________________    

   __________________________________________________________________________   

  טו תלונת משה –פסוקים י 

    ____________________________________  מהן שתי הטענות העיקריות של משה בפשט הפסוקים? .16

   __________________________________________________________________________   

 " במה יוכלו לעזור לו אנשים נוספים? ראה את שני הפירושים הבאים:È„·Ï"לא אוכל אנכי  .17

. להם מאין כי, בשר להם לתת הזקנים שיעזרוהו לא -  לבדי אנכי אוכל לא וטעם ]:יד[ ן"רמב

, ממצרים שהוציאם רבינו משה על רק יתלוננו לא רבים פרנסים להם בהיות אפילו, ועוד

 ותאותם משאלותם כל בתפלתו להם שיתן והוא", ממצרים העליתנו למה" לו לאמר כמנהגם

 בעת לבם על וידברו חמתם ישככו רבים מנהיגים להם בהיות כי, משה חשב אבל. להם יביא

 הם נאמנים כי העם וידעו הרוח מן עליהם שנאצל הזקנים התנבאו כאשר כי ואפשר. תלונתם

 :מהם גם תאותם וישאלו, משה על כלם יתאספו לא, לנביאים

 בהנהגתך העם יבטחו לנביאים הם גם מוחזקים שיהיו אחר. אתך ונשאו ]:יז[ ספורנו

  :במעשיך ומסכימים עמך הזקנים בראותם

    __________________________________  יוכלו לסייע למשה מנהיגים נוספים על פי כל מפרש?במה  .18

   __________________________________________________________________________   

  כא תגובת משה –פסוקים טז 

    __________________________________________  מה הייתה תשובת ה' לכל אחת מטענות משה? .19

   __________________________________________________________________________   

    __________________  אשר ידעת. מה היה תפקידם הקודם של הזקנים?קרא דברי רש"י לפסוק טז ד"ה  .20

   __________________________________________________________________________   
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯5 È ˜¯Ù / :·" È¯·„‰˘Ó ÏÚ ÔÂ¯‰‡Â ÌÈ¯Ó  

    _______________________  עיין בתרגום אונקלוס לפסוק א. מה הוסיף אונקלוס על פשט הפסוק? .1

   _______________________________________________________________________   

    _______________  עיין ברש"י לפסוק א' ד"ה ותדבר. כיצד רש"י השלים את הפרטים שאינם בתורה? .2

   _______________________________________________________________________    

   _______________________________________________________________________   

    ______________________________  עיין ברש"י לפסוק ב'. מה הקשר בין מעשי משה לדבריהם? .3

   _______________________________________________________________________   

 ההבדל המהותיים בין נבואתו לנבואת שאר הנביאים: על מנת להבין מדוע באמת משה עשה כך נלמד על

  :ו הלכה,  ז פרק התורה יסודי הלכות ם"רמב

 מתנבא רבינו ומשה במראה או בחלום הנביאים שכל ?הנביאים כל לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומה

  '.אליו מדבר הקול וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבוא' שנאמר. ועומד ער והוא

 מלאך ידי על לא רבינו משה , וחידה במשל רואים שהם מה רואים לפיכך, מלאך ידי על הנביאים כל

 כלומר '.יביט' ה ותמונת' ונאמר', פנים אל פנים משה אל' ה ודבר' ונאמר', בו אדבר פה אל פה' שנאמר

 ולא במראה' עליו מעידה שהתורה הוא, משל ובלא חידה בלא בוריו על הדבר רואה אלא משל שם שאין

  .בוריו על הדבר שרואה במראה אלא בחידה מתנבא שאינו' בחידות

' רעהו אל איש ידבר כאשר' אומר שהכתוב הוא כן אינו רבינו ומשה ומתמוגגין ונבהלים יראים הנביאים כל

 הנבואה דברי להבין רבינו משה של בדעתו כוח היה חבירו כך דברי לשמוע נבהל אדם שאין כמו כלומר

  .שלם עומדו על עומד והוא

 לובשתו הקודש רוח שיחפוץ זמן כל אלא כן אינו רבינו משה  שירצו עת בכל מתנבאים אין הנביאים כל

  , השרת כמלאכי ועומד ומזומן מכוון הוא שהרי לה ולהזדמן דעתו לכוון צריך ואינו עליו שורה ונבואה

 להם אמור לך' שנאמר האל הבטיחו ובזה', לכם' ה יצוה מה ואשמעה עמדו' שנאמר עת בכל מתנבא לפיכך

  '.עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם שובו

, העם כשאר כלם הגוף צרכי שהוא, לאהלם חוזרים מהם מסתלקת כשהנבואה הנביאים שכל למדת הא

 ומן לעולם האשה מן פירש לפיכך, הראשון לאהלו חזר לא רבינו ומשה, מנשותיהם פורשין אין לפיכך

  .כמלאכים ונתקדש פניו עור וקרן לעולם ההוד מעליו נסתלק ולא, העולמים לצור דעתו ונקשרה, לו הדומה

    __  מה ההבדלים בין נבואת משה לנשואת שאר הנביאים? (סמן בדברי הרמב"ם ציטוטים מתוך פרקנו.) .4

   _______________________________________________________________________    

   _______________________________________________________________________   

    ___________________________________  מדוע לדעתך זכה משה לרמה מיוחדת זו של נבואה? .5

   _______________________________________________________________________   
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  צרעת מרים –העונש 

    __________________ א ד"ה ותדבר מרים ואהרן. מדוע נענשה מרים ולא אהרן? עיין ברש"י לפסוק .6

   _______________________________________________________________________   

במרים ובאהרן, אלא שאהרן נתרפא מיד ומרים  -מדרש תנחומא: 'ויחר אף ה' בם וילך', 'בם' 

  לאחר שבעה ימים שנאמר 'ותסגר מרים שבעת ימים'

    ________________________________________  כיצד מדייק המדרש שגם אהרן לקה בצרעת? .7

   _______________________________________________________________________   

    ________________________________________  במקומה?אהרן על מרים התחנן לדעתך  מדוע .8

   _______________________________________________________________________   

   ___________________________________________  לפי הבנתך, על מי מדבר אהרן בפסוק יב? .9

    ______________________________________ עיין ברשב"ם לפסוק יב. כיצד פירש את הפסוק? .10

   _______________________________________________________________________   
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯6  ‚"È ÌÈ˜¯Ù /– ÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁ :„"È  

  כה: שליחת המרגלים -י"ג, א  

  כד: –יש להשוות את תיאור התורה כאן לתיאור המקביל בספר דברים א', כב 

ְקְרבוּן ֶכם ֵאַלי ַוּתִ ּלְ אְמרוּ  ּכֻ ְלָחה ַוּתֹ ים ִנׁשְ רוּ  ְלָפֵנינוּ  ֲאָנׁשִ בוּ  ָהָאֶרץ ֶאת ָלנוּ  ְוַיְחּפְ ָבר ֹאָתנוּ  ְוָיׁשִ ֶרךְ  ֶאת ּדָ ר ַהּדֶ  ֲאׁשֶ
הּ  ַנֲעֶלה ר ֶהָעִרים ְוֵאת ּבָ יַטב: ֲאֵליֶהן ֹבאנָ  ֲאׁשֶ ֵעיַני ַויִּ ָבר ּבְ ח ַהּדָ ם ָוֶאּקַ ֵנים ִמּכֶ ר ׁשְ ים ָעׂשָ  ֶאָחד ִאישׁ  ֲאָנׁשִ

ֶבט ָ ְפנוּ  :ַלׁשּ ל ַנַחל ַעד ַויָֹּבאוּ  ָהָהָרה ַויֲַּעלוּ  ַויִּ ּכֹ לוּ  ֶאׁשְ   :ֹאָתהּ  ַוְיַרּגְ

 מלא את הטבלה המסכמת את ההבדלים בין שני התיאורים: .1

  דברים  במדבר  

      יוזם השליחות

    מטרות השליחות

  

  

    ___________  עיין ברש"י לפס' ב' ד"ה שלח לך. כיצד מיישב רש"י את הסתירה בדבר יוזם השליחות? .2

  ________________________________________________________________________   

 רמב"ן לפסוק ב: .3

 אנשים לפניהם ששולחים נכריה בארץ להלחם הבאים כל כדרך אמרו ישראל כי, בזה הענין ישוב אבל
 שנאמר כענין, הדרכים לפניהם להורות הצבא בראש התרים ילכו ובשובם הערים ומבוא הדרכים לדעת

 נוח יהיה צד ומאיזה תחלה ילחמו עיר באיזו עצה להם ושיתנו, העיר מבוא את נא הראנו) כד א שופטים(
 ואת בה נעלה אשר הדרך את דבר אותנו וישיבו) כב א דברים( בפירוש אמרו וכך, הארץ את לכבוש
 כובשי בכל הגונה עצה וזו. הארץ בכל נבא ומשם תחילה אליהן נבא אשר הערים כלומר', וגו הערים
 נון בן ביהושע וכן, יעזר את לרגל משה וישלח) לב כא להלן( שנאמר עצמו משה עוד עשה וכן, ארצות

 על מעשיו בכל יסמוך לא הכתוב כי. משה בעיני טוב היה כן ועל, מרגלים אנשים שנים) א ב יהושע(
 שהיתה) ב ח שם( העי במלחמת הכתוב בא כאשר, ולארוב ולהשמר להחלץ בנלחמים יצוה אבל, הנס
 אנשים לך שלח לו ואמר רשות השם לו ונתן, בשכינה משה נמלך אז. רבים ובמקומות השם פי על

  [...] :הכבוש בענין תתיעצו פיהם ועל לכם ויגידו וידעוה, כנען ארץ את ויתורו

', וגו ורחבה טובה ארץ אל) ח ג שמות( לו שנאמר כמו וטובה שמנה היא כי שידע בעבור משה כי ויתכן
 ולכך, בשמחה שם לעלות כח ויחליפו וישמחו לעם שיגידו כדי, כן לדעת לב שיתנו להם אמר כן בעבור

  .הארץ בשבח בעיניהם שיראו כדי), כ פסוק( הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם להם אמר

    _____________________________________  המרגלים? יחתכיצד מסביר רמב"ן את מטרות של .4

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   

 פירוש העמק דבר (הנצי"ב מוולוזין): .5

. הטבע בדרך היא הכבישה אם ומוכרח ראוי ודאי וזה. יכבשו איך לדעת רק[...]  ל"ז ן"הרמב כ"וכמש
 בפני חוצץ דבר שאין. כלל לשליחות מקום אין במדבר הנה עד הלכו כאשר הטבע מעל היא אם אבל

 האופן בזה ליכנס בדעתם באמת היה משם נסיעתם ובתחילת בחורב בעמדם והנה'. ית עוזו תפארת
 קברות, תבערה: ב"י-א"י בפרקים[ הללו מסעות שלש בהליכה אבל. כלל לשליחות צורך ואין, י"לא

 כל שבקרבם שכינה גילוי י"עפ באשר. האופן בזה לעמוד עליהם קשה כי והתבוננו ראו] וחצרות התאווה
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 בזהירות לעמוד יכולים אינם[...]  מלך של בפלטין שמדברים כמו' ה באזני הוא כהוגן שלא שמדברים מה
 בחוץ לעמוד בחרו כן על. ה"הקב המלכים מלכי מלך בהיכל לעמוד מוכשרים עצמם מצאו ולא. כזו יתרה

  .הטבע בדרך הכניסה ותהיה מרגלים לשלח הסכימו כן-על. [...]מלכות במדת בקרבם תהיה והשכינה

    ____________________________  הוביל לרצונם לשלוח מרגלים? על פי הנצי"ב, איזה שינוי בעם .6

  ________________________________________________________________________   

  לג: דיווח המרגלים –פס' כה 

עיין בפסוקי הדיווח. האם המרגלים בדיווחם מן המשימות שהטיל עליהם משה ביציאתם לשליחות?  .7

    _______________________________________________________________  אם כן במה?

  ________________________________________________________________________   

 רמב"ן לפסוק כז: .8

 וגם שמנה היא כי לו השיבו, רזה אם היא השמנה לראות אותם שצוה בעבור -  הוא ודבש חלב זבת וגם
  .להראותו אותם צוה כן כי", פריה וזה" לו השיבו, אין אם עץ בה היש שאלתו ועל, היא ודבש חלב זבת
  .שנצטוו מה על והשיבו אמת אמרו זה בכל והנה
 כן כי, לשולחם אמת אמרי להשיב להם יש כי, בצורות והערים עז עליה היושב שהעם לאמר להם והיה
  ,במבצרים אם הבמחנים הרפה הוא החזק: אותם צוה
 כלשון, ענין בשום אפשר שאי האדם מן ונמנע אפס דבר על מורה שהיא", אפס" במלת רשעם אבל

 וגם שמנה הארץ, לו אמרו והנה). יד מה ישעיה( אלהים אפס עוד ואין), ט עז תהלים( חסדו לנצח האפס
 ילידי וגם מאד גדולות בצורות והערים העם עז כי אליהם לבא אפשר אי אבל, טוב והפרי ודבש חלב זבת

  :שם ראינו הענק

    __________________________________________  מה היה חטאם של המרגלים על פי רמב"ן? .9

  ________________________________________________________________________   

    ______________  עיין ברש"י לפסוק כט ד"ה עמלק. האם דבריו מצטרפים לכיוון של הרמב"ן? כיצד? .10

  ________________________________________________________________________   

 רמח"ל, מסילת ישרים פרק י"א: .11

 אך, ותההנא שאר ועל הממון על יצרו את האדם שיכבוש אפשר היה כבר כי הכבוד חמדת עליה יתרה
 רבים נכשלו זה דבר ועל, מחבריו פחות עצמו את ולראות לסבול לו אפשר אי כי, הדוחק הוא הכבוד
 סנהדרין( ל"ז שאמרו מה הוא, הכבוד בעבור אלא הבא מהעולם נטרד לא נבט בן ירבעם הנה. ונאבדו

 מי, לו אמר. עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור, לו ואמר בבגדו הוא ברוך הקדוש תפסו): קב
? עמו עדתו וכל הוא שיאבד לקרח גרם מי. בעינא לא הכי אי, לו אמר. בראש ישי בן, לו אמר? בראש

 הגידו) יח רבא במדבר( ל"ז וחכמים. כהונה גם ובקשתם): טז במדבר( הוא מלא ומקרא, הכבוד מפני אלא
  .במקומו נשיא הוא להיות רוצה והיה נשיא עוזיאל בן אליצפן שראה מפני נמשך זה כל כי לנו

 דורם ולכל להם מיתה וגרמו הארץ על דבה שיוציאו המרגלים אל ל"ז חכמינו דעת לפי שגרם הוא
  ."במקומם אחרים ויעמדו לישראל נשיאים הם יהיו שלא, הארץ בכניסת כבודם ימעט פן מיראתם

    _____________________________________  מה היה שורש חטאם של המרגלים על פי רמח"ל? .12

  ________________________________________________________________________   

    _______________________  מביא שתי דוגמות נוספות להתנהגות שנובעת מגאווה. מהם? רמח"ל .13

  ________________________________________________________________________   
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯6 (Í˘Ó‰)  ‚"È ÌÈ˜¯Ù /– ÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁ :„"È  

  י: תגובת העם -פרק י"ד א 

    _______________________________  עיין ברש"י לפסוק ד ד"ה "נתנה ראש". מהם שני פירושיו? .14

   _______________________________________________________________________   

    _____________________________________________  מהו המכנה המשותף לשני הפירושים? .15

   _______________________________________________________________________   

    ______________________  ט). מהו המסר העיקרי בדבריהם? –קרא את דברי יהושע וכלב (פס' ה  .16

   _______________________________________________________________________   

מי שאוהב את הארץ בכל ליבו וחש בכל מאודו כי "טובה הארץ מאוד מאוד", מוצא בנפשו את הכוחות "
לגאלה מידי נוכרים כדרך שימסור האדם את נפשו כדי לגאול את אשתו או את בנו מ'נהר פרא' המאיים 

פעם אחד מגדולי הפילוסופים: "מי שיש לו 'מה' גדול, לא יבצר ממנו כל 'איך' בדרכו אל לבלעם. אמר 
 " ( הרב חנן פורת) .'ה'מה

  : תגובת ה'לט –פסוקים יא 

    ____________________________  עיין בספורנו לפס' יא. מהו חטאם של בני ישראל על פי דבריו? .17

   _______________________________________________________________________   

    __________________________________________  מה שתי הטענות העיקריות בתפילת משה? .18

   _______________________________________________________________________   

מידות. נשווה בין י"ג מידות כפי שהוזכרו בחטא העגל לתפילת משה  משה מזכיר בתפילתו חלק מי"ג .19

 כאן:

  חטא המרגלים (במדבר י"ד)  גל ( שמות ל"ד)עחטא ה

    ה' .1

    ה' .2

    ל-א .3

    רחום .4

    וחנון .5

    ארך אפיים .6

    ורב חסד .7

    ואמת .8

    נוצר חסד לאלפים .9

    עוון  נושא .10

    ופשע    .11

    וחטאה   .12

    ונקה .13



14  
 

   __________________________  מנחה קיים בעונש לבני ישראל?קרא את פסוק כ"ח. איזה עיקרון  .20

 השלם את הטבלה .21

  

 החטא

 

א ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן -ִאם -  העונש

 :ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם

    מוות במדבר

ְּפֻקֵדיֶכם -ְוָכל ƒÙ eÏ¿tƒÈ ‰∆f«‰ ¯»a¿„ƒn«aÌ∆ÎÈ‚¿̄≈  כט

ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר -ְלָכל

  :ֲהִליֹנֶתם ָעָלי

הבנים יכנסו 

לארץ ולא יהיו 

 ""לבז

ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִלְנֹּפל -ְוָלָמה ה' ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל  יד, ג

ׁשּוב ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו  Ê«·»Ï eÈ¿‰ƒÈ e�≈t«Ë¿Â ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו

 :ִמְצָרְיָמה

 

 40שנה כנגד  40 

 יום

   :‡»̄¿Ì…ÂÈ ÌÈƒÚ»a ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ  יג, כה

  
אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו הלילה    כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא'. וכתיב 'ותשא

ואני קובע לכם בכיה  –ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם 
  (בבלי תענית כט.).לדורות

  

  מה: המעפילים -פס' מ

  

וקבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ גם שלא וישכימו בבוקר וגו'. רצו לשוב מעין החטא. 
אע"ג שטוב לתקן החטא בדבר שחטא אבל לא  .'בצירוף ארון ה' ומשה: (מא) למה זה אתם עוברים וגו

  (העמק דבר) 'מקום שהתשובה עצמה ג"כ נגד דבר ה

    ________________________________________  מה החידוש שעונש למעפילים על פי הנצי"ב? .22

   _______________________________________________________________________    
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– „ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û ¯7 ˙ÂÈ˙ÎÏ‰ ˙ÂÈ˘¯Ù :Â"Ë ˜¯Ù /  

  מבנה הפרק

  נסכיםטז:  –פס' א 

  כא: חלה –יז 

  לא: שגגת הציבור והיחיד –כב 

  לו: המקושש –לב 

  מא: ציצית –לז 

  טז: נסכים –פס' א 

 מלא את הטבלה על פי הפסוקים: .1

  ˙ÏÂÒ  ÔÓ˘  ÔÈÈ  

˘·Î        

ÏÈ‡        

¯Ù        

   __________________________________________________  מהו העיקרון העולה מהטבלה? .2

 .אחר שהבטיח את הבנים שיבאו אל הארץ, השלים להם תורת הקרבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ
ואולי היה זה עתה, לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לאמר, מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים 

רץ הבטיחם שנה, ואם יחטאו גם הבנים. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצות הא
  "ן)(רמב שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה:

    ________________________________  כיצד מסביר רמב"ן את שיבוץ מצוות נסכים דווקא כאן? .3

   _______________________________________________________________________   

  כא: חלה –פס' יז 

    _____________  עיין ברש"י לפס' יח ד"ה בבאכם. מה הדין המיוחד שהיה בחלה בזמן הכניסה לארץ? .4

  ________________________________________________________________________   

    __________________  בחלה?עיין ברש"י לפסוק כ ד"ה ראשית. מניין למדים שיעור העיסה החייבת  .5

  ________________________________________________________________________   

 ק"ג קמח. 2.25(או)  1.65ביצים =  43.2עומר=  .6

 אין לה שיעור.  –שיעור ההפרשה: "כתרומת גורן"  .7

  לא: שגגת הציבור והיחיד –פס' כב 

    _____  עיין ברש"י לפסוק כב ד"ה וכי תשגו. כיצד למדים שפרשייה זו עוסקת דווקא בעוון עבודה זרה? .8

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   
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כגון, ההולך ונדבק לאחת מן האומות לעשות  התורה בשוגג, מומר לכל הוא קרבן והנה זה כפי משמעו
כהם ולא ירצה להיות בכלל ישראל כלל. ויהיה כל זה בשוגג, כגון שיהיה ביחיד תינוק שנשבה לבין 

שישכחו את  או כגון, שיחשבו שכבר עבר זמן התורה ולא היתה לדורות עולם [...] האומות. ובקהל,
ותינו כי בימי מלכי ישראל הרשעים, כגון ירבעם, ששכחו רוב העם התורה, וכבר אירע לנו כן בעונ

  [...] התורה והמצות לגמרי, וכאשר בא בספר עזרא באנשי בית שני.
ואמרו 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' (לעיל יד, ד), להיות שם   ונכנסה כאן בעבור שהם מרו דבר השם

  )(רמב"ן  במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצות.

    __________________________  על פי רמב"ן, כיצד ייתכן שרוב העם יעבור על כל התורה בשוגג? .9

  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________________________  מדוע שובצה מצווה זו כאן? .10

  ________________________________________________________________________   

  לו: המקושש –פס' לב 

    ________________________עיין ברש"י לפס' לד ד"ה כי. מה הייתה השאלה הלכתית בסיפור זה?  .11

  ________________________________________________________________________   

וזה ולפרשה הזאת סמך אחריה ענין המקושש, כי היה בזמן הזה אחר מעשה המרגלים על דרך הפשט. 

  (רמב"ן)  כי בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת היה המאורע הזה: - טעם ויהיו בני ישראל במדבר 

    _____________________________________________  מדוע מופיע הסיפור כאן על פי רמב"ן? .12

  ________________________________________________________________________   

   _________________________________________________________  -רמב"ן עקיב לשיטתו .13

עיין ברש"י לפס' מא ד"ה אני ה' אלוקיכם (באמצע הדיבור מהמלים למה נסמכה. כיצד מסביר רש"י את  .14

    _________________________________________________________  הופעת הסיפור כאן?

  ________________________________________________________________________   

   _________________________________________________________   -"י עקיב לשיטתו רש .15

    __________  עיין ברש"י לפסוק לט ד"ה ולא תתורו. מדוע חשוב לשמור דווקא על העיניים ועל הלב? .16

  ________________________________________________________________________   

אם נסקור עוד פעם את כל פרשת "שלח לך" המסתיימת במצות ציצית, הרי נראה מיד שמצוה זו קשורה בקשר  

נסכים, חלה, שגגת עבודה זרה ומגדף וכן  –הדוק למעשה המרגלים, וכבר ראינו שגם קבוצת המצוות הכתובה לאחריו 

כל אלה נובעים מאותו מאורע. המרגלים נשלחו לתור את הארץ, והכתוב אומר  –פרשת המקושש הנספחת אליו 

פעמים אחדות שזה היה תפקידם. כשנכשלו במילוי אותו תפקיד הגיעו לכלל מרד גלוי בה' וגררו גם את העם אחריהם. 

ית בסוף הפרשה, והיא מזהירה אותנו בכל יום ובכל שעה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי והנה עתה מופיעה מצות ציצ

עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". כלום אין זו אזהרה להתרחק מאותו חטא שהתרים את הארץ נכשלו בו? הם תרו את 

הם דנו בשכלם, על פי  - לצורך סיפוק משאלותיהם. והם חקרו את הארץ רק "אחרי עיניהם" -הארץ רק "אחרי לבבם"

ראות עינם החושנית, היאך להשיג את סיפוק המשאלות האלה ועל פי זה הסיקו מסקנות. אולם הם שכחו שעליהם 

ולא "אחרי לבבם". עליהם לעמוד בשירות ה' וכעובדי ה' ולצורך עבודתו יבואו ויירשו  - כדגומת כלב - ללכת "אחרי ה'"

 .את הארץ

משום שתרה אחרי הלב ואחרי העינים, כך ניתן לה אמצעי מחנך שיזהיר אותה מחטא דומה האנושות קיפחה את גן עדן 

ויזכיר לה את חובתה: אמצעי זה הוא הבגד. ישראל נועדו לרשת את הארץ ועם בואם לארץ תתחיל ההתפתחות 

נים, ניתן לו שתחזיר את גן עדן עלי אדמות אך דור המדבר קיפח את זכותו לארץ משום שתר אחרי הלב ואחרי העי

  (רש"ר הירש)   .אח"כ אמצעי מחנך שיזהיר אותו מחטא דומה ויזכיר לו את חובתו: אמצעי זה הוא הציצית שבבגד
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯8  :Ê"Ë ˜¯Ù /Â˙„ÚÂ Á¯Â˜ „¯Ó  

  ג: טענות המורדים –פסוקים א 

 גדול החטא שהיה העגל בדבר גם כי, רעה שום להם אירע לא סיני במדבר בהיותם ישראל והנה

. לילה וארבעים יום ארבעים עליהם שהתנפל משה של בתפלתו ונצלו, מועטים המתים היו ומפורסם

 העם היה ההוא בזמן משה על מורד אדם היה ואילו, אליו ושומעים כנפשם אותו אוהבים היו והנה

  .משה של מעשיו וכל הלוים מעלת הבכורים וסבלו אהרן גדולת קרח סבל ולכן, אותו סוקלים

 במרגלים חטאו וכאשר, רבים התאווה בקברות ומתו תבערה באש ונשרפו פארן מדבר אל בבואם אבל

 כל על ונגזר', ה לפני במגפה השבטים כל נשיאי ומתו, מהם הגזרה בטלה ולא עליהם משה התפלל לא

 בדברי להם יבואו כי בלבם אומרים והיו מרה העם כל נפש היתה אז, ימותו ושם במדבר שיתמו העם

  (רמב"ן)  ...העם אליו ישמעו כי וחשב מעשיו על לחלוק מקום קרח מצא ואז, תקלות משה

    ______________________________________  על פי רמב"ן מה היו הגורמים לפרוץ מרד קורח? .1

  ________________________________________________________________________   

ד"ה ודתן ואבירם, פס' ג' ד"ה רב, כולם עיין בדיבורי רש"י הבאים והסבר את טענתו של קורח. פס' א'  .2

    _____________________________________________________________  קדושים, ומדוע.

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   

    ____________________  רש"י משתמש בכלל: "אוי לרשע ואוי לשכנו". מי היו שכנים ומה זה גרם? .3

  ________________________________________________________________________   

    _______________  עיין ברש"י לפס' ד' ד"ה ויפול. איזו תחושה מסמלת הנפילה על אפיים לפי רש"י? .4

  ________________________________________________________________________   

 בקרקע פניו וכבש נתבייש, פניו על ויפל. אחיו על השררה לשום שנתכוין שחשדוהו משה וישמע

  (חזקוני)  .לקרח שאמר מה לו נאמר ושם. לתפלה

    __________________________________________  מה מסמלת הנפילה על אפיים לפי חזקוני? .5

  ________________________________________________________________________   

  : ניסיונות משה לשיכוך המרדיז –פסוקים ד 

    בפסוקים אלו עשה משה שלושה ניסיונות להפסיק את המרד. למי פנה וכיצד ניסה להפסיק את המרד? .6

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   

    _____________  למבחן? מדוע הזכיר אותה משה?עיין ברש"י לפסוק ו'. מדוע נבחרה דווקא הקטורת  .7

  ________________________________________________________________________   

    ______________  עיין בפסוק יא וברש"י שם. מדוע טען משה שהמורדים "נועדים(=מורדים) על ה'"? .8

  ________________________________________________________________________   



18  
 

, עלבוני הוא שיתבע, יהבי' ה על משליך שאני דעו'. ה על -  לכם אומר אני. הנועדים עדתך וכל אתה לכן

  (ספורנו)  : כלל עליכם אני אתקומם ולא

    ______________________________________  את הביטוי "הנועדים על ה'"? איך הסביר ספורנו .9

  ________________________________________________________________________   

 נעלה לא ויאמרו, המעוררים מן הם אף כי, מחתותם הם גם שיקחו -, ולאבירם לדתן לקרא משה וישלח

, אליך שנלך לגדול אותך מחזיקים שאין ועוד. עמנו שהדין יודעים אנו כי, הכהונה צריכים אנו שאין אחת

 לנו שעשית הרעה המעט? לראש תהיה לנו שהרעתה בשביל, עלינו שר תהיה טעם מאיזה כי

. עלינו תשתרר כי) יג, (במדבר שנמות עלינו שנגזר במדבר להמיתנו ודבש חלב זבת מארץ שהעליתנו

 (רבי יוסף בכור שור)  לנו שהרעות בשביל

   _______________________________________________  מה רצה משה לומר לדתן ולאבירם? .10

    ______________________________________________  מדוע לא הסכימו להיפגש עם משה? .11

  ________________________________________________________________________   

    ____  חלב ודבש פעמיים? מהי ארץ זבת חלב ודבש בכל פעם? בדבריהם הזכירו דתן ואבירם ארץ זבת .12

  ________________________________________________________________________   

 מה במצרים. במדבר עלינו נשתררת. במצרים עלינו השתררתה לו אמרו. השתרר גם עלינו תשתרר כי

  (מדרש)  עלינו ושופט שר לאיש שמך מי ויאמר רעך תכה למה לרשע ויאמר) ב שמות( אומר הוא

כאן לדבריהם במצרים(על פי חז"ל שני האנשים העברים כיצד מקשרים חז"ל בין דברי דתן ואבירם  .13

    ____________________________________________  הנצים בפרשת שמות הם דתן ואבירם)?

  ________________________________________________________________________   

שאולה  חיים להם אשר וכל הם וירדו, מתו כך, שאמרו כשם, עלייה להם שאין לומר, בירידה פיהם פתחו

 (מדרש)  

    __________________________________________  כיצד נענשו דתן ואבירם מידה כנגד מידה? .14

  ________________________________________________________________________   

    _______________  יב ד"ה וישלח. מה אנו למדים ממאמצי משה?כסיכום לחלק זה, עיין ברש"י לפס'  .15

  ________________________________________________________________________   

  לה: התגלות ה' ועונש למורדים –פסוקים יח 

    ___________________  עיין ברש"י לפס יט ד"ה ויקהל. על פי רש"י איך היטה קורח את העם אליו? .16

  ________________________________________________________________________   

    ______________________________  על פי דברי רש"י אלה, מדוע רצה ה' להשמיד את כל העדה? .17

  ________________________________________________________________________   

    _____________________________________________  מה הייתה טענת משה ואהרן כנגד זה? .18

  ________________________________________________________________________   

    _____________  עיין ברש"י לפס' כב. מדוע השתמשו משה ואהרן דווקא בביטוי "אל אלהי הרוחות"? .19

  ________________________________________________________________________   
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯9 "È ˜¯Ù /Ë‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù :  
  

, לוים ופרשת, כהנים פרשת: הן אלו, המשכן בו שהוקם ביום נאמרו פרשיות שמנה: לוי רבי דאמר
 פרה ופרשת, נרות ופרשת, יין שתויי ופרשת, מות אחרי ופרשת, טמאים שילוח ופרשת, טמאים ופרשת
  (גיטין ס')  . אדומה

על פי חז"ל פרשת פרה אדומה נאמרה בא' בניסן, והיא לא נכתבה במקומה בתורה. כיצד אפשר  .1

 להסביר את מקומה?

o על פי הקשר לפרשות הקודמות  ____________________________________________    

  __________________________________________________________________   

o על פי הקשר לפרשות הבאות  _____________________________________________    

  __________________________________________________________________   

o על פי מקומה בציר הזמן  _________________________________________________    

  __________________________________________________________________   

  
 ארז עץ ומשליך בשוחט שנאמר עשייתן זמן כל בגדים מטמאין סוף ועד מתחלה בפרה העוסקין כל

  בשורף ונאמר בגדיו יכבס אותה והשורף בשורף ונאמר בשרו ורחץ בגדיו וכבס
   הפרה אפר את האוסף וכבס ונאמר בגדיו יכבס אותה והשורף

    .תורה דין שמש והערב טבילה וטעונין בגדים מטמאים סוף ועד מתחלה בה העוסקין שכל מלמד
  (רמב"ם)  

    ______________________________________________  מה הפרדוקס שעולה מתוך הלכה זו? .2

  ________________________________________________________________________   

    _______________________  עיין ברש"י לפסוק ב' ד"ה זאת חוקת התורה. מה המשמעות של חוק? .3

  ________________________________________________________________________   

    _________________  איזה עיקרון חינוכי אנחנו לומדים מפרה אדומה על המחויבות שלנו למצוות? .4

  ________________________________________________________________________   

  : זכאי בן יוחנן רבן את ששאל אחד בגוי מעשה
 פרה מביאים אתם!! כשפים כמין נראין] אדומה בפרה עושים שאתם מה[= עובדין דאתון מילייא יןאל"

 טפין שלש שנים עליו מזין, למת מטמא מכם אחד ואם אפרה את ונוטלין אותה וכותשין אותה ושורפין
". לאו: "לו אמר?" מימיך  תזזית רוח בך נכנסה ולא: "זכאי בן יוחנן' ר לו אמר!" טהרת: לו אומרים ואתם
: לו אמר?" לו עושין אתם ומה: "לו אמר". הן: "לו אמר?" תזזית רוח בו שנכנסה אדם ראית" לו אמר

 מה אזניך ישמעו: "לו אמר". בורחת] הרוח[= והיא, מים עליה ומרביצים תחתיו ומעשנין עקרין מביאין"
  !".בורח והוא נידה מי עליו מזין,... הוא טומאה רוח הזו הרוח כך! מפיך מוצא שאתה
 לא! חייכם: "להם אמר" אומר אתה מה לנו, בקש דחית לזה, רבנו: "תלמידיו לו אמרו, הגוי שיצא לאחר
 אי, גזרתי גזירה, חקקתי חוקה: "ה"הקב אמר אלא. מטהרין המים ולא מטהרה פרה ולא מטמא המת
  (מדרש תנחומא)  ".גזרתי על לעבור רשאי אתה
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯10  'Î ˜¯Ù /– Ô¯‰‡ ˙ÂÓÂ ‰·È¯Ó ÈÓ  

  יג: מי מריבה –פסוקים א 

    ___________  עיין ברש"י לפס' א ד"ה כל העדה. מה לומד רש"י מן הכפילות "בני ישראל, כל העדה"? .1

  ________________________________________________________________________   

   ___________________________  מדברי רש"י אלה אפשר ללמוד גם על התאריך של פרקנו. מהו? .2

 ט הכתובים נעיין במספר מקורות:על מנת להוכיח שמסקנת רש"י זו היא פש

סוק א מתאר את חניית בני ישראל ב___________. בפסוק כב נסעו בני ישראל משם ל________ פ .3

    ________________  ושם מת אהרן. בפרק ל"ג פס' לז מתוארך מות אהרן ביתר פירוט. מהו התאריך?

  ________________________________________________________________________   

בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה [של שנת הארבעים]. שהרי מת  - שם מרים  ותמת
    :אהרן אחריה בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל, כדכתיב בפרשת אלה מסעי

  (רשב"ם).  

   _______________________________________________  ו. מה תלונת העם?-עיין בפסוקים א .4

    _______________________________________  האם תלונתם נראית לך מוצדקת? בסס דעתך. .5

  ________________________________________________________________________   

    _____________  היה. כיצד לומד רש"י שהמים במדבר היו בזכות מרים?עיין ברש"י לפס' ב ד"ה ולא  .6

  ________________________________________________________________________   

להתפלל. וי"א, לדרוש את  -ויפלו על פניהם  .כדמות בורחים -ויבא משה ואהרן מפני הקהל 
  (אבן עזרא)    :השם בנבואה

   ________________________________  על איזו מילה בפסוק נשען הפירוש שמשה ואהרן ברחו? .7

    ______________________  רשת קורח?מדוע אין לפרש כאן את הנפילה על הפנים כמו שפירשו בפ .8

  ________________________________________________________________________   

 חטא מי מריבה. השלם את הטבלה: .9

'‰ ÈÂÂÈˆ ÔÂ¯‰‡Â ‰˘Ó È"Ú ÚÂˆÈ· 

 Á«̃ ֶאת ַהַּמֶּטה  
 

   eÏƒ‰¿̃«i«Â  ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהָּקָהל ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע 

  
 Ì∆‰»Ï ¯∆Ó‡…i«Â  ִׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה 

 נֹוִציא ָלֶכם ָמִים:

    ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם  „Ì∆z¿̄«aƒו 

 
 ַמִים ַרִּבים e‡¿̂≈iו 

  »̇Èƒ̃ ¿Lƒ‰¿Â ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם  
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    ___________________________  האם אפשר להבין מהשוואה זו מה היה חטאם של משה ואהרן? .10

  ________________________________________________________________________   

'ַהֵרי ינוּ ְועֹוְנׁשֹו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ֶחְטאֹו ׁשֶ ה ַוֲחָזָקה ּבְ ֵאָלה ָקׁשָ ין ְלָפֵנינוּ  ׁשְ ר ַוֲהֵרי ַסּכִ ׂשָ ְלָחן ַוֲהֵרי ּבָ ׁשֻ
ין מוְוֵאין ָלנ ה ֶלֱאֹכל' (ְקדוּׁשִ ר .) וּ ּפֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ תוָּבה ְלָפֵנינוּ, ְוַהּמַ ה ִהיא ּכְ י ִמְצַות ה' ְלמֹׁשֶ ְוֶזה: ּכִ

ֶגד ֵעיֵנינוּ  ה ּלא ֶנֱעַלם ִמּנֶ נוּ ,ָעׂשָ ּתֹוֵמם ִלּבֵ ְך ֵאת ָהֹאֶזן וְ ,וֵּמֲחרֹון ַאף ה' ִיׁשְ ּכֵ ׁשַ יְּ רוּׁש ַעל ֶזה ׁשֶ נוּ ּפֵ ֵאין ִאּתָ
תוִּבים וּב ַהּכְ ֵחְטא וְּבִיׁשּ   (עקידת יצחק)  .ּבַ

    ___________________________________ יב. כיצד הסביר את חטאם?-עיין ברש"י לפסוקים יא .11

  ________________________________________________________________________   

ינוּ ָעָלי ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ה (סוף פ"ד משמנה פרקים) ָסַבר ּבֹו ְסָבָרא, ְוָאַמר ּכִ י מֹׁשֶ לֹום ְוָהַרב ַרּבֵ ָ ו ַהׁשּ
ְהיֶה ָאַדם  יִּ ק ָעָליו השם יתברך ׁשֶ ְקּדֵ ְמעוּ ָנא ַהּמֹוִרים', ּדִ ָאְמרֹו 'ׁשִ ָטה ְלַצד ָהַרְגָזנוּת ּבְ ּנָ ֶחְטאֹו הוּא ׁשֶ

ִד  ֶזה ּבְ יֹוֵצא ּבְ ַעס, ְוָכל ּכְ ֵאין ָראוּי ּבֹו ַהּכַ ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ מֹוהוּ ּכֹוֵעס ִלְפֵני ֵעַדת ּבְ ין ָהִאיׁש ַההוּא ּכָ
ֶהם ֵאל ַהְצלָ  יַע ּבָ ָבָריו ָהיוּ ְלֵמִדין ְוָהיוּ ֶמָקִוין ְלַהּגִ ם, וִּמּדְ ִמְתנוּעֹוָתיו ֻכּלָ ֵני ׁשֶ ם, ִמּפְ ֵ חֹות ִחּלוּל ַהׁשּ

ֻעּלֹות ָהָרעֹות ְולֹא ּתָ  ַעס ְוהוּא ִמן ַהּפְ א, ְוֵאיְך ַיְרֶאה ָעָליו ַהּכַ י ִאם ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ֹבא ּכִ
ֶפשׁ  כוּנֹות ַהּנֶ כוָּנה ָרָעה ִמּתְ  ?ִמּתְ

ה, ְולוֵּלי  ... ִחיתוּת ִמּדְ לֹום ֵאין ּבֹו ּפְ ָ הוּא [משה רבנו] ָעָליו ַהׁשּ ַעס, ָאְמרוּ ׁשֶ ּכַ ר ָראוּהוּ ׁשֶ ְוַכֲאׁשֶ
ָהָיה יֹוֵדעַ  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ִים ְוׁשֶ ת ַהּמַ ׁשַ ַבּקָ ַעס ָעֵלינוּ ּבְ ם ּכַ ֵ ַהׁשּ ַרְך לֹא ֱהיֵה ּכֹוֵעסׁשֶ  .ִהְכַעְסנוּ אֹותֹו ִיְתּבָ

    ________________________________________________  כיצד הסביר הרמב"ם את חטאם? .12

  ________________________________________________________________________   

  כא: הבקשה לעבור באדום –פסוקים יד 

ם  ִעיר ְוִייְראוּ ִמּכֶ ׂשֵ ִבים ּבְ ו ַהיֹּׁשְ ֵני ֵעׂשָ ְגבוּל ֲאֵחיֶכם ּבְ ם עְֹבִרים ּבִ ם  ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאּתֶ ַמְרּתֶ ְוִנׁשְ
ף ָרֶגל ַאל  :ְמֹאד ן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ּכַ י לֹא ֶאּתֵ רוּ ָבם ּכִ ְתּגָ י ֶאת ַהר   ּתִ ו ָנַתּתִ ה ְלֵעׂשָ ָ י ְיֻרׁשּ ּכִ

ִעיר   ה)- (דברים ב', ד  :ׂשֵ

    ________________  מדוע לא נכנסו בני ישראל בכוח או לפחות השיבו מלחמה להתגרות האדומים? .13

  ________________________________________________________________________   

  כט: מות אהרן -פסוקים כב  

    __________________________________________  על מה נשען פירושו?עיין ברש"י לפס' כט.  .14

  ________________________________________________________________________   

ומרים.  ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן
 - בזכות מרים, עמוד ענן  - ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר 

) 'ותמת שם נסתלק הבאר. שנאמר (במדבר כ -בזכות משה. מתה מרים  - בזכות אהרן, מן 
  (תענית ט.)    ...'מרים', וכתיב בתריה [אחריו] 'ולא היה מים לעדה
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯11  ‡"Î ˜¯Ù /– ÔÂÁÈÒ ˙ÓÁÏÓÂ ˙˘ÂÁ�‰ ˘Á�  
  ג: מלחמת הכנעני –פס' א 
  ט: נחש הנחושת -פס' ד 
  כ: המשך המסע ושירת הבאר -פס' י 

 המלחמות מול סיחון ועוג לה: -פס' כא 

    ______________________  עיין ברש"  לפסוק א'. גם כאן דורש רש"י סמיכות פרשיות. מה דרשתו? .1

  ________________________________________________________________________   

  ונדר תפילה י"ע והצלחה עולם הליכות דרך מלחמה ללמדם ה"הקב מן כוונה בזה והייתה... א
 עוג את רק. תנופה במלחמות היינו' חרב לפי ישראל ויכהו' כתיב ועוג סיחון במלחמות וכן...  ב

 דורות בכמה נס שהיה כמו. משה ידי על נס נעשה, בו לפגוע אנושי בכוח היה שלא, בעצמו
 פרטית בהשגחה היה] ערד במלך במלחמה[ כאן אבל, משה בחיי אז שכן מכל. השעה לצורך
  (העמק דבר)  ].  לניסים שנזקקו מלחמה ולא[ התפילה ובכוח בטבע

נאמן לדרכו שספר במדבר מתאר מעבר מהנהגה נסית להנהגה ארצית. באילו שינויים מבחין  הנצי"ב .2

    __________________________________________________________________  הנצי"ב?

  ________________________________________________________________________   

    _________________________________________עיין ברש"י לפסוק ד. מה גרם לעם להתלונן? .3

  ________________________________________________________________________   

    ________________________________  עיין בפסוק ה'. על פי הפשט, מה חטאם של בני ישראל? .4

  ________________________________________________________________________   

    ___________________________  עיין ברש"י לפסוק ו, איזה מידה כנגד מידה יש בעונש לישראל? .5

  ________________________________________________________________________   

    ___________________________________  ז, במה שונים בני הדור הזה מאבותיהם?עיין בפסוק  .6

  ________________________________________________________________________   

    ___________________________  עיין ברש"י לפסוק ז'. איזה לקח לחיים למד רש"י ממעשי משה? .7

  ________________________________________________________________________   

 מלחמה עושות משה של ידיו וכי) יא, יז שמות( וגומר' ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה'
 את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלים ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא? מלחמה שוברות או

  .נופלין היו לאו ואם מתגברים היו שבשמים לאביהם לבם
' וחי אותו וראה הנשוך כל והיה נס על אותו ושים שרף לך עשה' אומר אתה בדבר כיוצא

 מעלה כלפי מסתכלין שישראל בזמן אלא? מחיה נחש או ממית נחש וכי) ח, כא במדבר(
  השנה ג', ח) (משנה ראש  .מתרפאים היו שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין

    __________________________________________  כיצד פירשה המשנה את נס נחש הנחושת? .8

  ________________________________________________________________________   

   



23  
 

 שלא ועוד', ישראל ובני משה ישיר אז' נאמר שלא מאחר. הזאת השירה את ישראל ישיר אז
 שחזרה משה על זו שירה אמרו ישראל שבני, מינה שמע, ארבעים בתחילת הזאת השירה שרו

 משה ונזכר זו בשירה מרים נזכרה לא זה ומטעם, מרים במיתת שפסקה אחר, בזכותו הבאר
 שם כי' שנאמר משה אלא מחוקק ואין', במחוקק עם נדיבי כרוה שרים חפרוה באר' שנאמר
  (כלי יקר)  ).כא, לג דברים' (ספון מחוקק חלקת

    ______________________________________  ל כלי יקר על שירת הבאר?שמה שתי הקושיות  .9

  ________________________________________________________________________   

    ________________________________________________________  כיצד תרץ כל קושייה? .10

  ________________________________________________________________________   

    _______________  כה. במה דומה תיאור זה לבקשת ישראל מאדם ובמה שונה? –עיין בפסוקים כא  .11

  ________________________________________________________________________   

    ________________________  עיין בפסוק כו. כיצד מסביר פסוק זה את השוני בין שני האירועים? .12

  ________________________________________________________________________   

    _____________________________  עיין ברש"י לפסוק לב. עם איזה קושי בפסוק מתמודד רש"י? .13

  ________________________________________________________________________   

    ___________________________________________  כיצד תרץ רש"י על פי הדרש את הקושי? .14

  ________________________________________________________________________   

 מלחמה בו שיתגרו להם לאמר' ה דיםהק סיחון אצל כי', אותו תירא אל' אלי' ה ויאמר
  .ל"כנ שנית מלאכים ששלחו י"ע היה לקראתם שיצא ומה, ושינצחוהו

 אמר לכן. פתאום למלחמה לקראתם בא והוא אתו שילחמו דבור שום תחלה בא לא בעוג אבל
' וכו אותו נתתי בידך כן ידי שעל, לבבו את שאימצתי מאתי נעשה שזה', אותו תירא אל' 'ה לו
    :ל"כנ בנקל הערים את תכבוש הבצורות מעריו שיצא י"שע', לסיחון עשית כאשר לו ועשית'

  (מלבי"ם)  

    _______________________________  על פי מלבי"ם, מדוע חשש משה רבנו דווקא במלחמה זו? .15

  ________________________________________________________________________   

    ____________  מתכונות אבותיהם. ותתכונות בדור הנכנסים לארץ השונ שלושלסיכום הפרק, כתוב  .16

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________    
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯12 "Î ˜¯Ù /‰ – ¯ÂÚÙ ÏÚ· ‡ËÁ  
  

ויחל העם לזנות. תחלת עניינם לא היה לעבוד ע"ז כלל אבל היה לזנות בלבד. אמנם קרה להם 
כמו שהעידה התורה כשאסרה להתחתן באומות כאמרו "וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת 

 ).טז- מות לד, טומבנותיו וכו' וזנו בנותיו וכו' והזנו את בניך אחרי אלהיהן" (ש

ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן. שכך דרכו של יצר הרע לצאת מרעה אל רעה כמו שהעידו 
  .רבותינו ז"ל

ב ָהָאֶרץ ְוָזנוּ ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם ְוָזְבחוּ ֵלאלֵֹהיֶהם  ִרית ְליֹוׁשֵ ְכרֹת ּבְ ן ּתִ ְבחוֹ  ּפֶ  :ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלּתָ ִמזִּ
ֹנָתיו    ֶניָך ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהןְוָלַקְחּתָ ִמּבְ   טז).- (שמות ל"ד, טו  :ְלָבֶניָך ְוָזנוּ ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהן ְוִהְזנוּ ֶאת ּבָ

    _________________________________  מה הקשר בין הזנות של בני ישראל לעבודת האלילים? .1

  ________________________________________________________________________   

ר' יודן אמר: ראשי העם תלה על שלא : ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם
  (במדבר רבה)  מיחו בבני אדם

    ________________________________  על פי המדרש, מה היא הוקעה ומדוע הוקעו ראשי העם? .2

  ________________________________________________________________________   

    _______  מה היה חלקם של ראשי העם בהוקעה?ועיין ברש"י לפסוק ד. על פי דבריו, מה היא הוקעה,  .3

  ________________________________________________________________________   

    _________________________  עיין ברש"י לפסוק ו. מדוע לא יכול היה משה להגיב למעשה זמרי? .4

  ________________________________________________________________________   

    _________________________________  על פי דברי רש"י אלו, לשם מה נתעלמה ממנו ההלכה? .5

  ________________________________________________________________________   

והב' לו  [2] ,בריתי שלום באחד לו אני נותן לו את[1] :לכן אמור. מבטיח לו בשכרו שני דברים
מפני שעמדו נגדו שבט שמעון וגואלי דם זמרי, הבטיח  -ופירש הראב"ע  ,ברית הכהונה ולזרעו

  (מלבי"ם).  הכהונה ומפני שאמרו שכהן שהרג את הנפש נפסל מעבודה הבטיח לו ,שלום לו

    _______________________________  מה הם שני סוגי השכר להם זכה פניחס בעקבות מעשהו? .6

  ________________________________________________________________________   

    _______________________  עיין ברש"י לפסוק יג. במה שונה פירושו של רש"י מפירוש המלבי"ם? .7

  ________________________________________________________________________   

להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה,  - והזכיר ושם איש ישראל המוכה, ושם האשה המכה
 ן).(רמב"  .שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו

    ________________________  על פי רמב"ן, מדוע חשפה התורה את שמות החוטאים שהרג פנחס? .8

  ________________________________________________________________________   
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯13 "Î ˜¯Ù /Â – ÌÈÚ·¯‡‰ ˙�˘ „˜ÙÓ  

    ____________________  עיין ברש"י לפסוק א. כיצד קשור המפקד לפרק הקודם, וכיצד לפרק הבא? .1

  ________________________________________________________________________   

    .שימנו חייליהם לבוא למלחמהכדרך המלכים  כדי להכין אותם להיכנס לארץ ולכבשה
  (אברבנאל).  

במספר שמות חמשים ושבעה  תחלק הארץ בנחלה לאלה לחמשים ושבע משפחות המנויין כאן
  .)חזקוני(  .חלקים כנגד חמשים ושבע ראשי משפחות

    _________________________________________  מה מטרת המפקד על פי אברבנאל וחזקוני? .2

  ________________________________________________________________________   

   ‰ÈÈ�˘‰ ‰�˘‰- ‡ ˜¯Ù  ÌÈÚ·¯‡‰ ‰�˘‰–ÂÎ ˜¯Ù 

   

˙¯ËÓ 

„˜ÙÓ‰ 

  Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˙·ÈÁ ÍÂ˙Ó  א.

  רש"י :

מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל 

שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, 

וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין 

הנותרים. כשבא להשרות שכינתו 

   עליהן מנאן.

  "Ù≈b«n«‰ È≈̄¬Á«‡ Èƒ‰¿È«Â«‰" (‡)  א.

  רש"י:

משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה 

  לידע מנין הנותרות.אותן 

כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין,   דבר אחר

 עכשיו שקרב למותו להחזיר צאנו, מחזירם במנין.

ÍÈ¯‡˙   ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית

 ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
 בשנה הארבעים

ÌÂ˜Ó   ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחוֹ ְּבַעְרֹבת מֹוָאב  ְּבִמְדַּבר ִסיַני 

ÌÈ„˜ÂÙ‰  משה ואלעזר נשיאי העדה 12משה, אהרון ו 

ÌÈ„˜Ù�‰  (יח) ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה (ב) ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

 ÏÂ„‚‰ ÈÂ�È˘‰

 È�˘ ÔÈ·

:ÌÈ„˜ÙÓ‰  

  

  במדבר פרק כו סד

 ְוַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:ּוְבֵאֶּלה א ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי ֹמֶׁשה 

    _________  עיין ברש"י לפסוק יג. כיצד מפרש רש"י את התמעטותם הדראסטית של בני שבט שמעון? .3

  ________________________________________________________________________    
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  שם:_____________

 'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙– ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ ¯14  / Ê"Î ˜¯Ù– Ú˘Â‰È ÈÂ�ÈÓÂ „ÁÙÏˆ ˙Â�·  

    _________________________  ד. מדוע מייחס הכתוב את הבנות עד יוסף?-לפסוקים אעיין ברש"י  .1

  ________________________________________________________________________   

    _________________________________________  סיבת מותו של צלפחד רלוונטית לנו? מדוע  .2

  ________________________________________________________________________   

    _______________________________  מניין שהבנות לא דאגו לעצמן אלא להמשכיות של אביהן? .3

  ________________________________________________________________________   

        _____________________________________  ?ממשה נעלמה הלכה מדועעיין ברש"י לפסוק ה'.  .4

  ________________________________________________________________________   

    _________________________________________________  ?ממשה נעלמה ההלכה לשם מה .5

  ________________________________________________________________________   

    __________________________________ ש"י את המילה 'כן'?עיין ברש"י לפסוק ז'. כיצד פרש ר .6

  ________________________________________________________________________   

    ________________________________________________  מהו סדר הירושה על פי דין תורה? .7

  ________________________________________________________________________   

 להשלמת העניין נעיין בפרק ל"ו.

    _________________________________________________  מה החשש של ראש שבט מנשה? .8

  ________________________________________________________________________   

    __________________________________________  על פי הפשט מה הייתה הוראתו של משה? .9

  ________________________________________________________________________   

  (רשב"ם).  :מן שבט שלהם, לפי הפשט - לטוב בעיניהם 
הותרו להינשא לכל השבטים,  אמר רב יהודה אמר שמואל, בנות צלפחד - לטוב בעיניהם

שנאמר "לטוב בעיניהם תהיינה לנשים". אלא מה אני מקיים "אך למשפחת אביהן תהיינה 
  (בבלי, בבא בתרא)  .עצה טובה השיאן הכתוב שלא תינשאנה אלא להגון להן - לנשים" 

    _____________________________________________  כיצד פרשה הגמרא את הוראת משה? .10

  ________________________________________________________________________   

  משהכג: הכרזה על מותו הצפוי של  –פרק כ"ז פסוקים יב 

    _______________  עיין ברש"י לפסוק יב. מה הם שני ההסברים שמביא רש"י למיקום הבשורה כאן? .11

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   
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    _________________________________  יז. מה מבקש משה בעקבות הבשורה?-עיין בפסוקים טו .12

  ________________________________________________________________________   

    __________________________________________  עיין ברש"י לפסוק טו. מה שבחו של משה? .13

  ________________________________________________________________________   

    ______________________________________  מה משמעות הביטוי "אלוקי הרוחות לכל בשר"? .14

  ________________________________________________________________________   

    ________________________________  הביטוי שם?נתקלנו בביטוי זה בלימוד קודם. מה פירוש  .15

  ________________________________________________________________________   

אוּל ַוְיִסֵרהוּ  ֵמהוּ  ֵמִעּמוֹ  ׁשָ ר לוֹ  ַוְיׂשִ ָרֵאל ְוָכל: ָהָעם ִלְפֵני ַויָֹּבא ַויֵֵּצא ָאֶלף ׂשַ ִוד ֶאת ֹאֵהב ִויהוָּדה ִיׂשְ  ּדָ
י  ).יח פרק א שמואל(  :ִלְפֵניֶהם ָוָבא יֹוֵצא הוּא ּכִ

 

ל ֶאת ָרִאיִתי ַויֹּאֶמר ָרֵאל ּכָ ּצֹאן ֶהָהִרים ֶאל ְנֹפִצים ִיׂשְ ר ּכַ  ֲאֹדִנים לֹא' ה ַויֹּאֶמר .ֹרֶעה ָלֶהם ֵאין ֲאׁשֶ
ה לֹום ְלֵביתוֹ  ִאישׁ  ָיׁשוּבוּ  ָלֵאּלֶ ׁשָ   ).כב פרק א מלכים(  :ּבְ

 בקשתו של משה: יעיין ברש"י לפסוק יז. כיצד פרש רש"י את חלק .16

   _____________________________________________________  אשר יצא לפניהם:  .א

   _______________________________________________  אשר יוציאם ואשר יביאם:  .ב

   _______________________________________________________  ):2אשר יביאם (  .ג

    _______________________________  עיין ברש"י לפסוק יח. מה למד רש"י מתוספת המילה 'לך'? .17

  ________________________________________________________________________   

 (ספורנו)  .כדי שיקבלוהו וישמעו בקולו לעיניהם תמנה אותו לנגיד עליהם: לעיניהם וצויתה אותו

    __________________________________________  מדוע צריך משה לסמוך את יהושע בחייו? .18

  ________________________________________________________________________   

    _________________________  משה ממה שהצטווה? במה שינהעיין ברש"י לפסוק כג ד"ה ויסמך.  .19

  ________________________________________________________________________   

    ______________________________________  כדרך שעושים בני אדם רגילים?האם עשה משה  .20

  ________________________________________________________________________   

  פרק כ"ח תמידין ומוספים

כי אחרי שאמר "לאלה תחלק  - וטעם צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי 
הארץ" (במדבר כו, נג), צוה להשלים תורת הקרבנות שיעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו 

    .ידין והמוספין ומנחתם ונסכיהםועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל, התמ ...המוספים
  (רמב"ן)  

    ____________________________  על פי רמב"ן מדוע מופיעים דיני קרבנות המוספין דווקא כאן? .21

  ________________________________________________________________________   

   ________________________________________________  מה ההיגיון בסדר הקרבנות בפרק? .22
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  שם:_____________

'È ‰˙ÈÎ ‰¯Â˙ ¯ÙÒÓ ‰„Â·Ú Û„ 15  ˜¯Ù /·"Ï – Ô·Â‡¯ È�·Â „‚ È�·  

  
וישבו להם  מקנה וחיבבו את ממונם אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם

לפיכך גלו תחילה מכל השבטים: "ויגלם לראובני לגדי ולחצי שבט מנשה"  - חוצה לארץ ישראל
  (במדבר רבה).  .שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם (דה"א ה, כו). ומי גרם להם? על

    ____________________________  מה הם שתי נקודות הביקורת של חז"ל על בני גד ובני ראובן? .1

  ________________________________________________________________________   

    _________________  טו, מה שתי הרעות שעושים בני גד ובני ראובן על פי משה? –בפסוקים ו עיין  .2

  ________________________________________________________________________    

  ________________________________________________________________________   

    ________________________________________  עיין ברש"י לפסוק ז, מדוע כעס עליהם משה? .3

  ________________________________________________________________________   

    ________  עיין ברש"י לפסוק יד ד"ה לספות. מה פירוש הביטוי "לספות עוד על חרון אף ה' בישראל"? .4

  ________________________________________________________________________   
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    _________________  עיין ברש"י לפסוק טז. מה הם העקרונות שמלמד משה את בני גד ובני ראובן? .5

  ________________________________________________________________________   

    ___________________________________________________  מהו תנאי בני גד ובני ראובן? .6

  ________________________________________________________________________    


