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שֹון, ֵני ֵגרְּ ָין בְּ נְּ ל מִּ ֵכן עַׁ י וְּ ָררִּ שֹון ּומְּ ֵני ֵגרְּ ם בְּ יִּ וִּ לְּ יֵדי הַׁ קִּ פְּ ל תַׁ ים עַׁ ֵמדִּ ת ָנׂשא ָאנּו לְּ ָפָרשַׁ י.   בְּ ָררִּ ָהת ּומְּ  קְּ

ָטמֵ  הִּ ָאסּור לֹו לְּ ֵלח ֵאת ֹראשֹו וְּ גַׁ ים.  הּוא ֵאינֹו מְּ ֵרי ֲעָנבִּ ים ּומּוצְּ תֹות ֲעָנבִּ שְּ יר ָאסּור ֶלֱאֹכל אֹו לִּ ָנזִּ ֵמתלְּ  -א לְּ
ָערֹו.   ֵלח ֵאת ׂשְּ גַׁ ָבנֹות ּומְּ יא ָקרְּ ירּותֹו הּוא ֵמבִּ זִּ ת נְּ קּופַׁ סֹוף תְּ רֹוָביו.  בְּ קְּ לּו לִּ ֲאפִּ  וַׁ

ָּוה ֶאת ַא ים.  ה' צִּ ת ֹכֲהנִּ כַׁ רְּ בִּ ָרֵאל בְּ ׂשְּ ֵני יִּ ָבֵרְך ֵאת בְּ  ֲהֹרן ּוָבָניו לְּ

ֵנים ָעָׂשר ָראֵשי יאּו ֵשש ֲעָגלֹות ּושְּ ים ֵהבִּ ָבטִּ שְּ יֵאי הַׁ ׂשִּ ָכן, נְּ שְּ מִּ נֹות ֵאת הַׁ בְּ ֵים לִּ יֹום ֶשֹמֶשה סִּ ָתָנה זֹו  בַׁ ָבָקר.  מַׁ
יר ֶאת הַׁ  ֲעבִּ הַׁ ם לְּ יִּ וִּ לְּ ָעה לַׁ יְּ ָמקֹום.  סִּ ָמקֹום לַׁ ָכן מִּ שְּ  מִּ

ׂשִּ  נְּ ָבנֹות ֶשל ָכל הַׁ ָקרְּ ָפֶרֶטת ֶאת הַׁ תֹוָרה מְּ .  הַׁ ֵבחַׁ זְּ מִּ ת הַׁ ֲחנֻכַׁ ָבנֹות לַׁ יאּו ָקרְּ ים ֵהבִּ ָבטִּ שְּ רֹות ָראֵשי הַׁ מְּ ים, לַׁ יאִּ
ָבן.   ָקרְּ יאּו ֶאת אֹותֹו הַׁ  ֶשֻכָלם ֵהבִּ

נְּ  ָתנֹות הַׁ ֹכל ֶשל מַׁ ָסְך הַׁ ים ָהָיה:הַׁ יאִּ  ׂשִּ

ים:   ָערֹות ֶכֶסף,  12ֵכלִּ ֵקי ֶכֶסף,  12קְּ רְּ זְּ ּפֹות ָזָהב. 12מִּ  כַׁ

ָבנֹות עֹוָלה:   ָקרְּ ים,  12ָבָקר לְּ ים,  12ָּפרִּ ָחָתם,  12ֵאילִּ נְּ ֵני ָשָנה ּומִּ ים בְּ ָבשִּ ָטאת.   12כְּ חַׁ ים לְּ זִּ יֵרי עִּ עִּ  ׂשְּ

ים:   ָלמִּ ֵחי שְּ בְּ זִּ ים,  24ָבָקר לְּ ים,  60 ָּפרִּ ים  60ֵאילִּ ָכרִּ ים )זְּ זִּ יֵרי עִּ עִּ ים"( ו -ׂשְּ תּודִּ ֵני ָשָנה.   60 -"עַׁ ים בְּ ָבשִּ  כְּ

 )הרב צבי האריס(
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 כח(-משמרת בני גרשון )ד, כא

פרשת נשא ממשיכה עם משמרתם של  לאחר שפרשת במדבר הסתיימה עם משמרת בני קהת לנשיאת כלי הקודש,
 משפחות גרשון ומררי. 

היא לשאת את "יריעות המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש" וכו', מה הפירוש  עבודת משפחת הגרשני .1
 ________________________________________________שמשפחת הגרשני נשאת את "אהל מועד"?)רש"י ד,כב( 

 __________________________________________מה היה "מכסהו" שמשפחת הגרשני נושאת אותו?)רש"י ד,כב(  .2

 _____________________________________________________מי היה אחראי על עבודת משפחת גרשוני?) ד,כח(  .3

 
 לג(-משמרת בני מררי )ד, כט

 _________________________________________________________לב( -מה הייתה עבודת משפחת מררי?) ד,לא .1

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' לגבי עבודת בני מררי "וזאת משמרת משאם... ויתדתם ומיתריהם" באיזה "יתדות" ו"מיתרים"  .2
 ______________________________________________________________מדובר ולמה היו משמשים?)רש"י ד,לב( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 מי היה אחראי על עבודת משפחת גרשוני?) ד,לג( איתמר הכהן .3

 
 

 מט(-)ד, לד במשכן מפקד הלויים המשרתים
: לו,מ,מד( -דמשה ואהרון פוקדים את משפחות בני לוי מגיל שלושים עד חמישים. כמה היו בכל משפחה? השלימו) .1

 מררי______________ משפחתמשפחת קהת ________________ משפחת גרשון  _________________ 

כתוב לגבי הלוים "כל הבא לעבוד עבדת עבודה ועבדת משא באהל מועד" מהי "עבודת עבודה" ומהי "עבדת  .2
 ________________________________________________________________________________משא"?)רש"י ד,מז( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________כמה לווים היו סה"כ לעבודת המשכן מעל גיל שלושים?) ד,מח(  .3

 
 
 ד(-)ה, א בישראל קדושת המחנות

וכיצד כתוב בפס' "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע" וכו' כמה מחנות היו בשעת חנייתן של ישראל  .1
 _______________________________________________________________________________רש"י ה,ב(. ) חולקו?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________מאיזה מחנות משלחין את הצרוע? הזב? וטמא לנפש?)רש"י ה,ב(.  .2
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 י(-)ה, ה גוזל ונשבע לשקר -המועל 
שתי עבירות : גזל ראובן גזל את חברו שמעון ונשבע בבית הדין כי לא גזל. ראובן נקרא מועל בה', ויש לו  .1

ושבועת שקר )כפי שראינו בחומש ויקרא(. ראובן התחרט והחליט לעשות תשובה. מה הדברים שצריך לעשות? 
: _______________את חטאתם )וידוי( , והשיב את ______________ ) מביא את ערך הגזלה(  ) ה,ז(ו השלימ

קנס ( . מלבד כל אלו הדברים צריך ראובן להביא קורבן  ______________ יוסף עליו" ) חמישית מערך הגזילה
 אשם גזילות למשכן 

למה נכתב כאן שוב עניין גוזל ונשבע על שקר הרי כבר דובר בה בפרשת ויקרא?)רש"י ה,ו(  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

הפירוש "אשמו בראשו" כתוב לגבי מי שנשבע על שקר "והשיב את אשמו בראשו...ונתן לאשר אשם לו", מה  .3
 __________________________________________________ומה הכוונה שנותן אותו "לאשר אשם לו"?)רש"י ה,ז( 

_________________________________________________________________________________________________ 

מה הפירוש "ואם אין  .קרן שנשבע עליו למי שנתחייב לוכתוב בפס' שמי שנשבע לשקר צריך להשיב את ה .4
 ___________________________________________________________________________לאיש גואל"?)רש"י ה,ח( 

 ________________________________________________מצב שאין לאדם שמת ח"ו יורשים?)רש"י ה,ח(  תכןאיך י .5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ך להחזיר את הגזילה ואת הקנס לכהן . במידה ואין לשמעון שנפטר קרובי משפחה)אם למשל התגייר( ראובן צרי .6
 _______________________________________________________________________י( -מה עוד מקבל הכהן ?) ה,ט

 כתוב לגבי מי שאין לו גואל שמשיבים את הקרן והחומש "לה' לכהן" מה הפירוש "לה' לכהן"?)רש"י ה,ח(  .7

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה" באיזה מדובר שאנו צריכים לתת  .8
 ____________________________________________________________________________אותה לכהן?)רש"י ה,ט( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________לכהן לו יהיה"?)רש"י ה,י(  מה הפירוש "איש אשר יתן .9
_________________________________________________________________________________________________ 

 
י ּבֹא ּורְּ פרשה ז,אות ו( ) על המועל רבהמובא במדרש  ילִּ לִּ י יֹוֵסי ַהּגְּ טּו ָאַמר ַרּבִּ ש ְּ ֹלא ּפָ ֶׁ ַעד ש  ֶׁ ה, ש  ֵאה ַמה ּכַֹח ֲעֵבָרה ָקש ֶׁ

י ֹצָרעִּ ין ּומְּ ן ָזבִּ הֶׁ ֲעֵבָרה ָהיּו ּבָ ם ּבַ ֵדיהֶׁ טּו יְּ ש ְּ ּפָ ֶׁ ש ּ ים, מִּ ֹצָרעִּ ין ּומְּ ן ָזבִּ הֶׁ ֲעֵבָרה ֹלא ָהיּו ּבָ ם ּבַ ֵדיהֶׁ ה יְּ לש ָ ש ְּ ֶׁ נּו ש  נּו ָלַמדְּ ּכֵ רְּ י ּדַ פִּ ן. לְּ
יּ  עּו ּבֹו ּבַ ים ֵאּלּו ֵארְּ ָברִּ  "ֹום.דְּ

ָלה )במדבר  על מעלת התרומה לכהנים :" )פרשה ח,אות ח( רבהמובא במדרש  ַמעְּ תּוב לְּ יּו, ַמה ּכָ הְּ יו לֹו יִּ ת ֳקָדש ָ יש  אֶׁ אִּ וְּ
ן ּתֵ ּיִּ ֶׁ י ש  ל מִּ רּוךְּ הּוא ּכָ דֹוש  ּבָ ָרֵאל וגו', ָאַמר ַהּקָ ש ְּ ֵני יִּ י בְּ ֵ ש  ָכל ָקדְּ רּוָמה לְּ ָכל ּתְּ ה  ה, ט(: וְּ ּכֶׁ זְּ ָראּוי, יִּ ים ַלּכֵֹהן ּכָ ָקָדש ִּ רּוָמה וְּ ּתְּ

הְּ  יו לֹו יִּ ת ֳקָדש ָ יש  אֶׁ אִּ ֱאַמר: וְּ ַעל זֶׁה נֶׁ ים, וְּ ָדש ִּ ּקֳ עֹו אֹוֵכל ּבַ יֶׁה ַזרְּ הְּ יִּ ה וְּ ֻהּנָ נֹוָתיו ַלּכְּ יא ּבְּ ִֹּ ּיַש ּ ֶׁ ים ש  יֶׁה אֹוֵכל ָקָדש ִּ הְּ עֹו יִּ רְּ ּזַ ֶׁ יּו, ש 
רֹות וְּ  ש ְּ רּוָמה ּוַמעְּ כּות ּתְּ זְּ ֶׁ ּבִּ ים ש  ָדש ִּ ן ָיָפהַהּקֳ ַעיִּ ַתן ַלּכֵֹהן ּבְּ  "ּנָ

 

 

3 



 
 

 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

  כא(-)ו, א נזירה
התורה עוברת לספר על איש או אישה שמעוניינים להתקדש ולהתקרב לקב"ה ולכן אוסרים על עצמם דברים 

 .שעושה זאת נודר להיות נזירשנהנים מהם ולעיתים גורמים לעבירות למשך זמן מסויים. אדם 

כתוב בפס' "כי יפליא לנדר נדר נזיר" מהו נדר "נזיר"?)רש"י ו,ב(  .1
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________מה הפירוש "להזיר לה'"?)רש"י ו,ב(  .2

 ד( -אלו דברים יהיו אסורים על הנזיר לשתות ולאכול?) ו,ג .3

 _______________________________________________________________________אסור לשתות 

 _______________________________________________________________________אסור לאכול  

שרת ענבים לא ישתה" מה פירוש המילה "משרה" )משרת ענבים(?)רש"י ו,ג( כתוב בפס' "וכל מ .4
_________________________________________________________________________________________________ 

,ד( כתוב בפס' "מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל" מהם ה"חרצנים" המוזכרים בפס'?)רש"י ו .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________מהו "זג"?)רש"י ו,ד(  .6

היה" ומה הצווי בעקבות כך?)רש"י ו,ה( כתוב בפס' "קדש יהיה גדל פרע שער ראשו" מה הפירוש "קדש י .7
_________________________________________________________________________________________________ 

)ל( מלהטמא  כתוב בפס' "כל ימי נזרו קדוש הוא לה'" מה הפירוש "קדוש הוא"?)רש"י ו,ח( זו קדושת הגוף  .8
 למתים:

למדנו על הכהן הגדול שבגלל קדושתו אינו מיטמא אפילו עם קרוביו מתים )טומאת מת( וכך גם הנזיר שנזר  .9
י( -אלוהיו על ראשו . מה הוא צריך לעשות אם נטמא בשוגג בטומאת מת?) ו,ט

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________כתוב בפס' "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם" מה הפירוש "בפתע" "פתאם"?)רש"י ו,ט(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה הפירוש "וכי ימות מת עליו"?)רש"י ו,ט(  .11

כתוב בפס' "ועשה הכהן אחד לחטאת... וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" במה חטא אותו נזיר? )רש"י ו,יא(  .12
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________מה הפירוש "והזיר לה' את ימי נזרו... והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו"?)רש"י ו,יב(  .13
_________________________________________________________________________________________________ 

חזור על נזירותו. כשהנזיר מסיים את נזירותו הנזיר שהופסקה נזירותו בגלל הטומאה צריך להביא קורבנות ול .14
 הוא מביא קורבנות . מה צריך לעשות עם שערות ראשו?) ו,יח( 

_________________________________________________________________________________________________ 

)בעל הטורים ו,כא( למה נסמך לתורת הנזיר הפס' "את תורת נזרו" ולעניין ברכת כהנים? .15
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 כז(-)ו, כב כהניםהברכת 
 הידועה לנו בכל יום ויום.  ממשה לצוות את אהרון ובניו לברך את עם ישראל בברכת הכוהנים הקב"ה מבקש

  __________________________________________________________למה נכתב "אמור" בכתיב מלא?)רש"י ו,כג(  .1

 _____________________________________________________________מה הכוונה במילה "יברכך"?)רש"י ו,כד(  .2

 ____________________________________________________________מה הכוונה במילה "וישמרך"?)רש"י ו,כד(  .3
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________מה הפירוש "יאר ה' פניו אליך"?)רש"י ו,כה(  .4

  ____________________________________________________________________?)רש"י ו,כה( מה הפירוש "ויחנך" .5

 ___________________________________________________________מה הכוונה "ישא ה' פניו אליך"?)רש"י ו,כו(  .6

 _____________________________________________________________"?)רש"י ו,כז( מה הפירוש "ושמו את שמי .7

 ________________________________________ני אברכם". הבא שני פירושים לדבר.)רש"י ו,כז( כתוב בפס' "וא .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 פח(-)ז, א לחנוכת המשכן והמזבח הנשיאים קורבנות
כתוב בפס' "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" מה נרמז במילה "כלות"?)רש"י ז,א(  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

למה נאמר "ביום כלות משה להקים" ולא נאמר "ביום הקים", ומתי היה יום זה?)רש"י ז,א(  .2
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________למה נסמכה חנוכת המזבח לברכת כהנים?)בעל הטורים ז,א(  .3
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטות ... ויביאו את קרבנם" מי כוונת הפס'  .4
 _______________________________________________________________באמרו "הם נשיאי המטות"?)רש"י ז,ב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

לאחר הקמת המשכן ומשיחת הכלים לעבודה מביאים נשיאי ישראל תרומה מיוחדת לחנוכת  -קורבנות הנשיאים  .5
 _________________________________________________________________המשכן . מה הייתה התרומה?) ז,ג ( 

 _____________________________________________________________מה הכוונה בפס' "עגלת צב"?)רש"י ז,ג(  .6

וקא כתוב בפס' "ויקריבו אותם לפני המשכן".. "ויאמר ה' אל משה לאמר קח מאיתם" מה לומדים מכך, ולמה דו .7
 ____________________________________________________כאן הנשיאים מתנדבים קרבנות תחילה?)רש"י ז,ג( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

הנשיאים תרמו אותם לנשיאת חלקי המשכן. כמה עגלות קיבלו  עגלות הצב היו עגלות לנשיאת משאות כבדים . .8
סחיבת יריעות המשכן . משפחת מררי לצורך : משפחות גרשון _____________ ט(-) ז,ז? כל משפחות הלוויים
סחיבת כל הקרשים הכבדים של המשכן. משפחת קהת ________________ כיוון צורך ________________ ל

 שנשאו את כל הכלים הקדושים על הכתפיים 
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כתוב בפס' "ויקריבו הנשיאים את חנכת המזבח ביום המשח אותו" בעקבות איזה מקרה נדבם לבם להתנדב את  .9
 _________________________________________________________________________קרבנות המזבח?)רש"י ז,י( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויאמר ה' אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם" לפי איזה סדר היו מקריבים  .11
מהבכור לצעיר, או לפי סדר נסיעתם?)רש"י ז,יא(  -, לפי סדר תולדותם את קרבנות הנשיאים

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

לאחר תרומת העגלות לחנוכת המשכן, מקריבים הנשיאים קורבנות לחנוכת המזבח. בכל יום הקריב נשיא של  .11
 ______________________________________שבט אחר. מי היה המקריב ביום הראשון ומאיזה שבט היה?) ז,יב( 

ת , _____________אחד כסף . שניהם : ____________ כסף אח יד( -) ז,יגמה הביאו הנשיאים לקורבן? השלימו .12
 מלאים סולת מעורבבת בשמן למנחה. ________ אחת מזהב מלאה ____________. 

 ___________________________________________________________כנגד מה באה "כף אחת" בפס'?)רש"י ז,כ(  .13

 _________________________________________________________כנגד מה ניתן "עשרה זהב" דווקא?)רש"י ז,כ(  .14

 ?)רש"י ז,כא( ומדוע  כנגד מי "הפר", "האיל" וה"כבש" שבפס' .15

  _______________________________________________   פר אחד
  _______________________________________________  איל אחד
 _______________________________________________ כבש אחד

 __________________________________________________________על מה שעיר העיזים בא לכפר?)רש"י ז,כב(  .16

כתוב בפס' "ולזבח השלמים בקר שנים" למה דווקא "בקר שנים" בקרבן שלמים?)רש"י ז,כג(  .17
_________________________________________________________________________________________________ 

המינים "אילים" "עתודים" "כבשים"?)רש"י ז,כג(  שלושתכנגד מה  .18
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 פג( -) ז,יח עפ"י יום הקרבת הקורבן השלימו את השבטים והנשיאים .19

 שם הנשיא נשיא משבט יום

ינָָדב יהודה ראשון ן ַעמִּ  נְַחׁשֹון בֶּ

 שני
 

ן צּוָער  נְַתנְֵאל בֶּ

 
 זבולון

 

 
  

 חמישי
 

ן  יֵאל בֶּ יַׁשָדיְׁשֻלמִּ  צּורִּ

 
 גד

 

 
  אפרים

   שמיני

 
ן גְִּדעֹנִּי  יָדן בֶּ  ֲאבִּ

  דן עשירי

   

ן ֵעינָן  שנים עשר יַרע בֶּ  ֲאחִּ
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נאמר בקרבנו של נתנאל בן צוער למטה יששכר "הקרב את קרבנו" למה נאמר דבר זה רק בשבט יששכר ולא  .21
 ________________________________________________________בשאר השבטים)בסוף פירוש רש"י(?)רש"י ז,יט( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 .הנשיאים לחנוכת המזבחהתורה מפרטת את סה"כ תרומות לאחר פירוט קורבן כל אחד מהנשיאים , 

 

ה. אות טז( )מובא במדרש תנחומא  ּלֹות ֹמש ֶׁ יֹום ּכַ י ּבְּ הִּ רּוךְּ הּוא ...ַויְּ דֹוש  ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶׁ ָעה ש  ש ָ ָמן, ּבְּ ר ַנחְּ מּוֵאל ּבַ י ש ְּ ָאַמר ַרּבִּ
ה ַאּוָ תְּ ת ָהעֹוָלם, נִּ ל אֶׁ ּכָ ָאַמר לֹו: מִּ ה אֹותֹו וְּ ּוָ צִּ ת ָהָאָדם וְּ ָרא אֶׁ ים. ּבָ יֹונִּ לְּ עֶׁ ּיֵש  ּבָ ֶׁ מֹו ש  ים ּכְּ ּתֹונִּ חְּ ּתַ יָרה ּבַ ֵהא לֹו ּדִּ ּיְּ ֶׁ ן  ש  ֵעץ ַהּגַ

ּנּו )בראשית ב, טז ּמֶׁ ַעת טֹוב ָוַרע ֹלא ּתֹאַכל מִּ ּוּויֹו. ָאַמר ֵליהּ -ָאֹכל ּתֹאֵכל, ּוֵמֵעץ ַהּדַ ָעַבר ַעל צִּ רּוךְּ הּוא,  יז(. וְּ דֹוש  ּבָ ַהּקָ
י  יתִּ ּוִּ ָחד צִּ ָדָבר אֶׁ ים, וְּ יֹונִּ לְּ עֶׁ י ּבָ יֵּש  לִּ ֶׁ מֹו ש  ים ּכְּ ּתֹונִּ חְּ ּתַ יָרה ּבַ י ּדִּ ֵהא לִּ ּיְּ ֶׁ ה ש  ֲאוֶׁ ּתַ י מִּ יתִּ ךְּ ָהיִּ ק ּכָ ּלֵ ּיַד סִּ ּתָ אֹותֹו. מִּ ַמרְּ ֹלא ש ָ ָך וְּ אֹותְּ

ֹון אש  יַע ָהרִּ יָנתֹו ָלָרקִּ כִּ רּוךְּ הּוא ש ְּ דֹוש  ּבָ דֹוש   .... ַהּקָ י כּו'. ָאַמר ַהּקָ נִּ ֵ יַע ש  ָרקִּ יָנתֹו לְּ כִּ ק ש ְּ ּלֵ יַּד סִּ ל, מִּ בֶׁ הֶׁ ָהַרג לְּ ן וְּ ָעַמד ַקיִּ
ל ַהּדֹור ת ּכָ ל אֶׁ ּפֵ ה. קִּ ה ָעש ָ ּה. מֶׁ ים ַלֲעֹמד ּבָ עִּ ש ָ ו ֵיש  רְּ ש ָ ַעד ַעכְּ י, וְּ ָראתִּ ים ּבָ יעִּ קִּ ָעה רְּ בְּ רּוךְּ הּוא, ש ִּ ים ּבָ ֹונִּ אש  ֹות ָהרִּ

ים  עִּ ש ָ יַע ש ְּ ָהרְּ ן ָרקִּ רּוךְּ הּוא מִּ דֹוש  ּבָ ים, ָיַרד ַהּקָ ים טֹובִּ ל ַמֲעש ִּ ּגֵ ָרָהם, סִּ יד ַאבְּ ֱעמִּ הֶׁ ֶׁ יָון ש  ָרָהם. ּכֵ יד ַאבְּ ֱעמִּ הֶׁ י. וְּ ִּ ש ּ ִּ י ַלש ּ יעִּ בִּ
ה י כּו' )שם(. ָעַמד ֹמש ֶׁ יש ִּ י ַלֲחמִּ ש ִּ ִּ ש ּ ַח, ָיַרד מִּ ּבֵ זְּ י ַהּמִּ ּבֵ ארֹו ַעל ּגַ ט ַצּוָ ָחק ּוָפש ַ צְּ ֱאַמר: ַוּיֵֵרד ה' ַעל  ָעַמד יִּ ּנֶׁ ֶׁ ץ, ש  יָדּה ָלָארֶׁ הֹורִּ וְּ

ן. ּכָ ש ְּ הּוַקם ַהּמִּ ש ֶׁ ה )שה"ש ה, א(. ֵאיָמַתי, ּכְּ ּלָ י ּכַ י ֲאחֹותִּ ַגּנִּ י לְּ אתִּ יב: ּבָ תִּ יַני )שמות יט, כ(. ּוכְּ  ַהר סִּ

 
 אל משה )ז, פט(דיבור הקב"ה 

שה שומע את הקול . מהיכן מגיע בפסוק האחרון של הפרשה הקב"ה מדבר עם משה באוהל מועד ורק מ .1
 ____________________________________________________________________________________הקול?) ז,פט( 

 

כתוב בפס' "ובבא משה אל אהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול" איך היה מתבצע בדיוק הדיבור עם  .2
( שני כתובים המכחישים זה את זה בא שלישי והכריע ביניהם, כתוב אחד אומר וידבר ה' אליו משה?)רש"י ז,פט

מאהל מועד, )ויקרא א, א( והוא חוץ לפרכת, וכתוב אחד אומר ודברתי אתך מעל הכפרת )שמות כח, כב(, בא 
רובים, הקול זה והכריע ביניהם, משה בא אל אהל מועד ושם שומע את הקול הבא מעל הכפרת מבין שני הכ

 יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא לאהל מועד

 
עם חיריק במ"ם( שמשמע שהיה מאליו?)רש"י ז,פט( כמו מתדבר, כבודו של  -למה נאמר "מדבר אליו" )מדבר  .3

 מעלה לומר כן, מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו
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 רש"י מאת הרב עדי איצקוביץ 

 ז' כ"ג בין מי למי נותנים משה ואהרן שלום _______________ א

 ז' כ"ט כיצד היה ה' מדבר? _______________ ב

 ז' נ' משאם קל משל בני מררי _______________ ג

 ה' כ"ה באיזו קרן מגישים את המנחה? _______________ ד

 ז' י"ט נכתב בלשון ציווי _______________ ה

 ז' ב' מאיזה פסוק למדנו שבני ישראל הביאו את כל הנצרך למשכן? _______________ ו

 ה' ב' מותר במחנה ישראל _______________ ז

 ז' כ"ג שלש פעמים חמשה בעלי חיים כנגד מה? _______________ ח

 ה' ב' אדריינוס שחיק .... _______________ ט

 ז' כ"ג איל?כנגד מי מקריבים  _______________ י

 ז' כ"ג שלשה סוגי קרבנות כנגד.. _______________ כ

 ה' ב' באיזה מחנה מותר טמא לנפש? _______________ ל

 ז' כ"ב על מה מכפר שעיר עזים? _______________ מ

 ז' פ"ט מה היה קורה לקול כשהגיע לפתח _______________ נ

 ד' ל"ב והיתדות ביחס לעמודים?היכן היו המיתרים  _______________ ס

 ז' י"ט כמה שנים קדמה גזירת המבול לתחילת תולדות נח? _______________ ע

 ז' פ"ד לא אירע בנשיאי ישראל _______________ פ

 ה' ב' משתלח מכל המחנות _______________ צ

 ז' י"ד הפעם היחידה שיחיד מקריב אותה _______________ ק

 ה' י"ב מה נכנס בנואף? _______________ ר

 ז' פ"ט מי מכריע בין הכתובים המכחישים זה את זה? _______________ ש

 ז' כ' מהי הגימטריה של קטרת עם החלפת א"ת ב"ש? _______________ ת
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 ח ק ט ב מ י נ צ ר ח

 נ ע מ ד ג ע י ח י ל

 ו ג א צ נ מ ק ר ז מ

 כ ל ל ת ז מ י ב נ ע

 ת ו נ ו ש ר ג ע ש ב

 ה ת פ ע ר פ ז מ י נ

 מ צ ש ל ע מ ל ח א י

 ז ב ר כ ת כ ה נ י מ

 ב ז ש ו ר פ ש ה מ ר

 ח ב ד ג ע א פ א ט ר

 ר ק פ ס כ ת ר ע ק י

 

 מחסן מילים:
ענבים, חרצנים, נשא, גרשון , בני מררי, זב, צרוע, מחנה, נשיאים, טמא לנפש, מעל, גזלה, נזיר, 

 חנוכת המזבח ברכת כהנים, עגלות צב, מזרק, קערת כסף, כף , זג, שכר, תער, פרע,
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