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מה בפרשה?
ָּפ ָר ַׁשת ְּת ַצּוֶה ע ֶֹוס ֶקת ַּגם ִהיא ַּב ִּמ ְצוָה ַעל ֲה ָכנַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּכן .ה' ְמ ַצּוֶה ֶאת מ ֶֹׁשה ַעל
ֲה ָכנַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשּי ַַע ְבדּו ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ,ו ֲַה ָכנַ ת ִּב ְג ֵדי ַהּכ ֲֹהנִ ים:
*

נֹורה.
ֶׁש ֶמן ַל ָּמאֹור – ה' ִצּוָה ְל ָה ִכין ֶׁש ֶמן זַ יִת ַל ְּמ ָ

*

ַאהרֹן נִ ְב ֲחרּו ְל ָׁש ֵרת ֶאת ה' ַּב ִּמ ְׁש ָּכן .ה' ִצּוָה
ִּב ְג ֵדי ְּכ ֻהּנָ ה – ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י ֲ

ַאהרֹןַ ,הּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ,יֵׁש ְׁשמֹונָ ה ְּב ָג ִדים ו ְִל ְׁשָאר
ֲע ֵל ֶיהם ִל ְלּבֹׁש ְּב ָג ִדים ְמי ָֻח ִדיםְ .ל ֲ
ְַאב–
ַאר ָּב ָעה ְּב ָג ִדיםִּ .ב ְג ֵדי ּכ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט ֵהםִ :מ ְג ַּב ַעתְּ ,כתֹנֶ תִ ,מ ְכנָ ַסיִם ו ְ
ַהּכ ֲֹהנִ ים ְ
ֹובׁש ַּגם ְמ ִעילֵ ,אפֹוד ,ח ֶֹׁשן ִוְציץ.
נֵ טַ .הּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ל ֵ
*

בֹוד ָתם ַעל
ְמ ִׁש ַיחת ַהּכ ֲֹהנִ ים – ה' ִצּוָה ֶאת מ ֶֹׁשה ְל ַק ֵּדׁש ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲע ָ

ּומ ִׁש ָיח ָתם ְּב ֶׁש ֶמן
יׁשת ִּב ְג ֵדי ַה ְּכ ֻהּנָ ה ֲא ֶׁשר ֵה ִכינּו ָל ֶהםְ ,
י ְֵדי ָק ְר ָּבנֹותְ ,ט ִב ָילהְ ,ל ִב ַ
ַה ִּמ ְׁש ָחהֲ .ה ָכנַ ת ַהּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲעב ָֹוד ָתם ִּת ָּמ ֵׁשְך ִׁש ְב ָעה י ִָמים.
*

ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד – ִמ ְצוָה ְל ַה ֲעלֹות ָק ְר ָּבן ַּפ ֲע ַמיִם ְּביֹום ְּב ָכל יֹום ַּב ָּׁשנָ הָ :ק ְר ָּבן

ֶא ָחד ִּב ְת ִח ַּלת ַהּיֹום ַהּנִ ְק ָרא ָק ְר ָּבן ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר ,ו ְָק ְר ָּבן ְּבסֹוף ַהּיֹום ַהּנִ ְק ָרא
ָק ְר ָּבן ָּת ִמיד ֶׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִם.
*

ִמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב – ִמ ְצוָה ִל ְבנֹות ִמזְ ֵּב ַח ֵמ ֵעץ ְמ ֻצ ֶּפה זָ ָהבֲ ,א ֶׁשר י ֲַעמֹד ַּבּק ֶֹדׁש

ּוב ֶע ֶרב.
ִל ְפנֵ י ַה ָּפר ֶֹכתַ .על ִמזְ ֵּב ַח זֶ ה י ְַק ִטירּו ְקט ֶֹרת ַּבּב ֶֹקר ָ
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פרשת תצווה ,בהמשך לפרשת תרומה ,מתארת את ההכנות לקראת בנית המשכן ותחילת העבודה
רבינו יעקב בעל הטורים מתחיל בפירוש הפרשה על כך שזו הפרשה היחידה בתורה מספר שמות
והלאה שלא מוזכר שמו של משה רבנו " :לא הזכיר משה בזה הסדר משא''כ בכל החומש שמשעה
שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה (חוץ ממשנה תורה) והטעם משום שאמר "מחני נא מספרך אשר
כתבת" וקללת חכם אפי' על תנאי באה ונתקיים בזה .וכתב צוואה במנורה וכן בתמיד צו את בני ישראל
לפי ששניהם נוהגים בכל יום ויש בהם חסרון כיס לפיכך צריך זרוז לכן אמר בהם לשון צוואה.

שמן למאור (כז ,כ-כא)
"ׁש ֶמן זַ יִת זָ ְך ָּכ ִתית
בפרשת תרומה  ,בני ישראל הצטוו להביא תרומה למשכן .פרשתנו נפתחת בהבאת ֶ
ַל ָּמאֹור ְל ַה ֲעֹלת נֵ ר ָּת ִמיד".
מובא במדרש רבה שעם ישראל נמשל לזית עפ"י הפסוק בנביא ירמיה  " :זַ יִת ַר ֲענָ ן י ְֵפה ְפ ִרי תַֹאר ָק ָרא ה'
ֹוב ִטין
ּומ ֶּׁשח ְ
מֹור ִידין אֹותֹו ִמן ַהּזַ יִת וְנֶ ְח ָּבטִ ,
ְַאחר ָּכְך ִ
ְׁש ֵמְך" ָמה ַהּזַ יִת ַהּזֶ הַ ,עד ֶׁשהּוא ְּב ִא ָילנֹו ְמ ַג ְר ְּג ִרין אֹותֹו ו ַ
ּומ ִב ִיאין
אֹותן ַּב ֲח ָב ִליםְ ,
ְַאחר ָּכְך ַמ ִּק ִיפין ָ
ֹותן ,ו ַ
טֹוחנִ ין א ָ
ְַאחר ָּכְך ֲ
אֹותן ַּב ַּמ ְט ֵחן ,ו ַ
ְנֹותנִ ין ָ
אֹותֹו ַמ ֲע ִלין אֹותֹו ַל ַּגת ו ְ
ֹוב ִׁשים
אֹותם ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ְוח ְ
ְחֹוב ִטין ָ
ּכֹוכ ִבים ו ְ
עֹוב ֵדי ָ
נֹותנִ ין ֶאת ַׁש ְמנָ ןָּ .כְך י ְִׂש ָר ֵאלָּ ,ב ִאין ְ
ְַאחר ָּכְך ְ
ֲא ָבנִ ים ו ַ
ׁשּובה ַוְה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹונֶ ה ָל ֶהם...
עֹוׂשין ְּת ָ
ְַאחר ָּכְך ִ
יֹוטין ,ו ַ
אֹותן ַט ְר ְט ִ
ּומ ִּק ִיפין ָ
קֹול ִרין ַ
אֹותם ְּב ָ
ֹותן ְוכ ְֹופ ִתין ָ
א ָ
בֹותינּו ַּכּזַ יִתֶ ,א ָּלא ָּכל ַה ַּמ ְׁש ִקין ִמ ְת ָע ְר ִבים זֶ ה ָּבזֶ הַ ,וְה ֶּׁש ֶמן ֵאינֹו ִמ ְת–
ַאחרָ ,מה ָרָאה י ְִר ְמיָה ִל ְמׁשֹל ֲא ֵ
ָּד ָבר ֵ
ּכֹוכ ִביםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (דברים ז ,ג) :וְֹלא ִת ְת ַח ֵּתן ָּבם.
עֹוב ֵדי ָ
עֹומדָּ ,כְך י ְִׂש ָר ֵאל ֵאינָ ם ִמ ְת ָע ְר ִבים ִעם ָה ְ
ָע ֵרב ֶא ָּלא ֵ
ַאּתה ְמ ָע–
יֹוד ַע ֵאיזֶ ה ַּת ְחּתֹון ו ְֵאיזֶ ה ֶע ְליֹוןֲ ,א ָבל ַה ֶּׁש ֶמן ֲא ִפּלּו ָ
ָאדם ְמ ָע ֵרב ָּב ֶהם ֵוְאינֹו ֵ
ַאחרָּ ,כל ַה ַּמ ְׁש ִקים ָ
ָּד ָבר ֵ
עֹוׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום נִ ָּצ ִבים
בֹותינּוְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם ִ
עֹולם הּוא נָ תּון ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶהןָּ .כְך ֲא ֵ
ְרבֹו ְּב ָכל ַה ַּמ ְׁש ִקין ֶׁש ָּב ָ
ּכֹוכ ִבים
עֹוב ֵדי ָ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ָה ְ
"ׁש ֶמן זַ יִת זָ ְך ָּכ ִתית ַל ָּמאֹור ְל ַה ֲעֹלת נֵ ר
1 .1הקב"ה מצווה את משה רבינו לבקש מבני ישראל להביא " ֶ
ָּת ִמיד"  .כיצד התבצע תהליך הכנת שמן זית זך?(רש"י כז,כ)

"ּת ַצּוֶה" (בעל הטורים כז,כ) ?
2 .2איזה רמז מוצא רבי יעקב בעל הטורים בגימטריה של המילה ְ

3 .3היכן תעמוד מנורת הזהב?( כז,כא)
לֹומרֶׁ ,שהּוא(הקב"ה) ָצ ִריְך
אֹותָך י ְִצ ְרָך ַ
מֹועד ִמחּוץ ַל ָּפר ֶֹכתֶׁ .שֹּלא י ְַט ֶעה ְ
"ּבא ֶֹהל ֵ
מובא במדרש תנחומא ְ :
נֹורה ְצ ִר ָיכה ֶא ָּלא ְל ִהּנָ ֵתן ִל ְפנִ ים ִמן ַה ָּפר ֶֹכת ֵא ֶצל ָהָארֹוןִ ,וְהיא נְ תּונָ ה ִמ ַּבחּוץ ִמן ַה ָּפר ֶֹכת,
אֹורהֹ .לא ָהי ְָתה ַה ְּמ ָ
ְל ָ
ֹותָך ְל ָה ִאיר ְלָך ָלע ָֹולם ַה ָּבא
הֹוד ֲיעָך ֶׁש ֵאינֹו ָצ ִריְך ְלא ָֹורה ֶׁש ְּלָךֶ ,א ָּלא ְלזַ ּכ ְ
אֹורה ֶׁשל ָּב ָׂשר ָוָדםְ ...ל ִ
הֹוד ֲיעָך ֶׁש ֵאינֹו ָצ ִריְך ְל ָ
ְל ִ
עֹולםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרִּ :כי ִהּנֵ ה ַהח ֶֹׁשְך י ְַכ ֶּסה ֶא ֶרץ ו ֲַע ָר ֶפל ְל ֻא ִּמים ו ְָע ַליְִך יִזְ ַרח ה' ְּוכבֹודֹו ָע ַליְִך י ֵָר ֶאה
ְּכ ֶׁשּיָבֹוא ֲח ֵׁש ָכה ְל ֻאּמֹות ָה ָ
(ישעיה ס ,ב).
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4 .4למי מותר להדליק את המנורה ?( כז,כא)
5 .5מה הפירוש " נֵ ר ָּת ִמיד"?( כז,כא)
"ל ַה ֲעֹלת נֵ ר ָּת ִמיד" כלומר שהמנורה צריכה להיות דולקת " ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר " .מה ה'
6 .6כתוב בפס' ְ
מצוה אותנו בפס' זה ואיך אנו מבצעים את הצווי?(רש"י כז,כא)


בגדי הכהן הגדול (כח ,א-מג)
1 .1לאחר מלאכת המשכן  ,הקב"ה מצווה את משה לקדש את אהרון ובניו לתפקידי הכהונה .מי היו בניו
של אהרון? (כח,א)
2 .2מתי צריך משה רבנו להכין את בגדי הכהנים ? (כח,א) ו

ָארת"  .מה היה מיוחד באנשים שעשו את בגדי הקודש?(
"ל ָכבֹוד ְּול ִת ְפ ֶ
3 .3בגדי קודש לאהרון ובניו נעשו ְ
כח,ג)
4 .4מהם בגדי הכהן הגדול? השלימו :
(תכשיט כנגד הלב) ,
			
(סינר הקשור מאחור) ,
			
(חלוק עליון)
			
(חלוק שיושב על הגוף)
			
(כריכה היוצרת מעין כובע)
			
(חגורה) .
			
בנוסף ,היו לכהן הגדול מכנסי בד ותכשיט על מצחו (.כח,ד)
ה"מ ִעיל" ומה ההבדל בינו לבין כתונת?(רש"י כח,ד)
5 .5מהו ֵ

ה"ּת ְׁש ֵּבץ"?(רש"י כח,ד)
6 .6איך היה בנוי ַ


ה"מ ְצנֶ ֶפת"?(רש"י כח,ד) 
7 .7מהי ִ

ה"אפֹוד"?(רש"י כח,ד)
ה"ַאבנֵ ט" ומהו ֵ
ְ
8 .8מהו

9 .9למה לא מנתה התורה ברשימת הבגדים את המכנסים והציץ?(בעל הטורים כח,ד) 
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1010כתוב בפס' "ו ְֵהם י ְִקחּו" למי הכוונה?(רש"י כח,ה)

לצורך הכנת בגדי הקודש הוכנו חוטים מיוחדים ודקים שנשזרו יחד (גולגלו יחד לחוט אחד)  .הסוג הראשון
היה זהב שנחתך דק דק כחוט .הסוג השני צמר בשלושה צבעים שונים תכלת ,ארגמן ושני והסוג השלישי היה שש
(פשתן) .דרך שזירתם יחד הייתה מיוחדת מאוד וכפי שמפרש רש"י ":חמישה מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט .היו
מרדדין את הזהב כמין טסים דקין ,וקוצצין פתילים מהם ,וטווין אותן חוט של זהב עם שש חוטין של תכלת ,וחוט של
זהב עם שש חוטין של ארגמן ,וכן בתולעת שני ,וכן בשש ,שכל המינין חוטן כפול ששה וחוט של זהב עם כל אחד
ואחד ,ואחר כך שוזר את כולם כאחד ,נמצא חוטן כפול כ"ח ( 28חוטים) "

האפוד
1 .1האפוד היה כעין סינר הסגור מאחרי הגוף וקשירתו ("חשב אפודתו") הייתה מקדימה מעל המותניים.
מהחלק האחורי של האפוד חוברו שתי רצועות שעלו דרך הגב אל הכתפיים  .בקצות הרצועות מעבר
לכתפיים הוצמדו שתי אבני שוהם .מה היה חקוק על כל אחת מהאבנים ?( כח,ט-י)

תֹולד ָֹתם"?(רש"י כח,י)
2 .2מה לומדים מהכתוב בפס' ששמות השבטים על אבני השוהם היו כתובים " ְּכ ְ


3 .3משבצת היא מעין גומה שהתאימה בדיוק לגודל האבן .במה היו מוסבות (מוקפות) אבני השוהם?
( כח,יא)
4 .4מיהו " ָח ַרׁש ֶא ֶבן "?(רש"י כח,יא)
5 .5למה הכהן הגדול היה צריך לשאת את שמות השבטים על אבני השוהם?( כח,יב)
"לזִ ָּכרֹן"  -לזכרון של מי?(רש"י כח,יב)
6 .6מה הכוונה ְ
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החושן
1 .1למה החשן נקרא " ח ֶֹׁשן ִמ ְׁש ָּפט "?(רש"י כח,טו)



2 .2מה אנו לומדים מכך שהח ֶֹׁשן נקרא "ח ֶֹׁשן ִמ ְׁש ָּפט" עפ"י ר' יעקב בעל הטורים ?(בעל הטורים כח,טו)
3 .3החושן היה עשוי גם מחוטים מיוחדים כמו האפוד .מה הייתה צורת החושן ומה היה גודלו ?
(זרת  -המרחק בין הזרת לאגודל כ  25ס"מ) ( כח,טז)
4 .4על החושן היו משובצות בגומות זהב  12אבנים שונות כנגד  12שבטי ישראל .השלימו את שמות
האבנים עפ"י מיקומן ( טור בלשון התורה הוא שורה) (:כח,יז-כ)

את בֹו"  .למה נקראות האבנים אבני מילואים ?(רש"י כח,יז)
"ּומ ֵּל ָ
5 .5כתוב בפס' ִ

"ׁש ְרׁשֹת"?(רש"י כח,כב)
6 .6מה פירוש המילה ַ

7 .7התורה מתארת את החיבור של החושן אל בגדי הכהן הגדול :בקצות החושן בחלקו העליון היו טב–
עות זהב שאליהן חובר החושן ע"י שרשראות זהב  .לאן חוברו השרשראות (עבותות הזהב) בצידן השני ?
( כח,כד-כה)
8 .8צמוד לחיבור בין הכתיפיות לאפוד (בגב הכהן) נקבעו טבעות זהב .כיצד חובר החושן בחלקו התחתון
לטבעות אלו על מנת שלא יתנדנד בהליכת הכהן הגדול?( כח,כח)
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9 .9מה פירוש המילה " ְוי ְִר ְּכסּו?"?(רש"י כח,כח) לשון חבור ,וכן מרוכסי איש (תהלים לא ,כא ,).חבורי חברי ר�ש
עים .וכן והרכסים לבקעה(ישעיה מ ,ד,).


1010מה כוונת הכתוב "וְֹלא יִּזַ ח"?(רש"י כח,כח)
אּורים ַוְה ֻּת ִּמים"?(רש"י כח,ל)
"ה ִ
אּורים ו ְֶאת ַה ֻּת ִּמים" מהם ָ
1111התורה מצווה ":וְנָ ַת ָּת ֶאל ח ֶֹׁשן ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶאת ָה ִ



הריבוע של החושן ,שבו היו משוקעים אבני החושן היה עשוי משכבה כפולה ובינהם הוכנס כתב שעליו
אּורים ו ְַה ֻּת ִּמים" .אותו כתב שהוכנס בין כפלי
היה כתוב שם מיוחד של הקב"ה (עפ"י רש"י) והוא קרוי " ָה ִ
החושן  ,היה גורם לאבנים להאיר כשהכהן היה שואל שאלות את הקב"ה והתשובה הייתה מתקבלת עפ"י
האותיות:
על האבנים בחושן היו חרוטים שמות שבטי ישראל ועוד אותיות שהרכיבו ביחד את המילים " -אברהם,
יצחק ,יעקב ,שבטי ישרון" על מנת להשלים את האותיות החסרות משמות שבטי ישראל (ח,ט,צ,ק)
.12מהו סדר השבטים לפי האבנים (איזה שבט נמצא על איזה אבן)?(מדרש רבה פרשה לח ,אות ט)

מצורף המדרש לנוחויותכם
ַאב ָר ָהם י ְִצ ָחק ְוי ֲַעקֹב
ּוב ֶר ֶקתַ ,על א ֶֹדם ָהיָה ָּכתּובְ ,
את בֹו ִמ ֻּלַאת ֶא ֶבןֵּ ,כ ַיצד ָהיּו נְ תּונִ ים ,טּור א ֶֹדם ִּפ ְט ָדה ָ
ּומ ֵּל ָ
ִ
נֹופְך ַס ִּפיר ְוי ֲַהֹלםַ ,על נ ֶֹופְך ָהיָה
ּובןַ .על ִּפ ְט ָדה ָהיָה ָּכתּובִׁ ,ש ְמעֹוןַ .על ָּב ֶר ֶקת ָהיָה ָּכתּובֵ ,לוִיַ .וְהּטּור ַה ֵּׁשנִ י ֶ
ְרא ֵ
ְַאח ָל ָמה,
יׁשי ֶל ֶׁשם ְׁשבֹו ו ְ
ֹשכרַ .על י ֲַהֹלם ָהיָה ָּכתּוב ,זְ בּולּוןַ .וְהּטּור ַה ְּׁש ִל ִ
ָּכתּובְ ,יה ָּודהַ .על ַס ִּפיר ָהיָה ָּכתּוב ,י ִָּׂש ָ
ַאח ָל ָמה ָהיָה ָּכתּובָ ,גד .ו ְַהּטּור ָה ְר ִב ִיעי ַּת ְר ִׁשיׁש ְוׁש ַֹהם
ַעל ֶל ֶׁשם ָהיָה ָּכתּובָּ ,דןַ .על ְׁשבֹו ָהיָה ָּכתּוב ,נַ ְפ ָּת ִליַ .על ְ
ְהֹוסףַ .על י ְָׁש ֵפה ָהיָה ָּכתּובִּ ,בנְ י ִָמין ִׁש ְב ֵטי יְׁשּורּון:
ָאׁשרַ .על ׁש ַֹהם ָהיָה ָּכתּוב ,י ֵ
ְוי ְָׁש ֵפהַ ,על ַּת ְר ִׁשיׁש ָהיָה ָּכתּובֵ ,
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המעיל
1 .1המעיל של הכהן הגדול היה מעין כיסוי עליון מעל הכותנת (ניתן לראות בציור)  .מה היה צבע המעיל?
(כח,לא)
2 .2מה הפירוש " ְּכ ִליל ְּת ֵכ ֶלת "?(רש"י כח,לא)
3 .3מהו " ִפי רֹאׁשֹו " של המעיל ? (רש"י כח,לב)

"וְהיָה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂש ָפה
4 .4מה לומדים ,עפ"י ר' יעקב בעל הטורים ,מהציווי לתפור את פתח הצוואר ָ
י ְִהיֶה ְל ִפיו ָס ִביב" (בעל הטורים כח,לב)

5 .5מה היה מחובר בשולי המעיל?( כח,לג)
6 .6למה היה צריך פעמונים בשולי המעיל?( כח,לה)

ציץ
ה"ּציץ "? מה היה גודלו והיכן היה מונח ?(רש"י כח,לו)
1 .1הקב"ה מצווה את משה להכין ציץ  .מהו ִ

2 .2כיצד נקשר הציץ לכהן הגדול? (כח,לז)
3 .3כתוב בפס' " ו ְָהיָה ַעל ִמ ְצחֹו ָּת ִמיד " האם אכן הציץ תמיד על מצחו?(רש"י כח,לח)


"מ ַצח" היכן עוד היא כתובה ומה לומדים מכך?(בעל הטורים
4 .4כתוב בתנ"ך  2פעמים את המילה ֵ
כח,לח) ב' במסורה דין (הכתובה כאן)

5 .5התורה מפרטת עוד שני לבושים של הכהן הגדול  :כתונת ומצנפת  .ממה הן היו עשויות? ( כח,לט)
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אבנט
האבנט היה חגורה ארוכ ה ( 32אמות=  16מטר) בצבעי החוטים במשכן (ארוג מארבע מינים שונים ,תכלת ,אר�ג
מן ,תולעת שני ופשתן) והיה נכרך על הכהן הגדול

על בגדי הכהן הגדול  ,מובא במסכת ערכין (טז ).ובמסכת זבחים (פח" ):ואמר רבי ענני בר ששון :למה
נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך :מה קרבנות מכפרין ,אף בגדי כהונה מכפרין.
כתונת מכפרת על שפיכות דם ,שנאמר" :וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם".
מכנסים מכפרת על גילוי עריות ,שנאמר" :ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה".
מצנפת מכפרת על גסי הרוח .מנין? אמר רבי חנינא :יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה.
אבנט מכפר על הרהור הלב ,היכא דאיתיה.
חושן מכפר על הדינין ,שנאמר" :ועשית חושן משפט".
אפוד מכפר על עבודת כוכבים ,שנאמר" :אין אפוד ותרפים".
מעיל מכפר על לשון הרע  .מנין? א"ר חנינא :יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע.
וציץ מכפר על עזות פנים ,בציץ כתיב" :והיה על מצח אהרן" ,ובעזות פנים כתיב" :ומצח אשה זונה היה
לך".

בגדי כהן הדיוט
1 .1מהם ארבעת בגדי כהן הדיוט (כהן שאינו כהן גדול)?( כח,מ-מב)
2 .2לכהן הגדול היו בסה"כ שמונה בגדים ולכהן הדיוט ארבעה בגדים  .מה יקרה אם כהנים יעבדו ללא
הבגדים המיוחדים?( כח,מג)

קידוש הכוהנים (כט ,א-לה)
הקב"ה מצווה את משה לקדש את אהרן ובניו לקראת עבודתם במשכן .הקידוש היה מעמד מיוחד
שנעשה בחצר המשכן  .ומתחילה התורה וְזֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ָל ֶהם ְל ַק ֵּדׁש א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ִלי ומוסבר
ֹומר ,זְ כּות
ַאהרֹן נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ָק ְד ֵׁשי ַה ֳּק ָד ִׁשים ַ ....ר ִּבי י ְִצ ָחק א ֵ
במדרש רבה..." :וְזֶ ה ַה ָּד ָברְּ ,ב ֵאיזֶ ה זְ כּות ָהיָה ֲ
ַה ְּׁש ָב ִטים ָהי ְָתה נִ ְכנֶ ֶסת ִעּמֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :וְזֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ָל ֶהםִ ,מנְ יַן זֶ ה ,י"ב ,ו ְֵאּלּו ֵהן י"ב ֲא ָבנִ ים ֶׁש ָהיּו
אּובן ָׁש ַד ְר ָּגנִ יןִׁ ,ש ְמעֹון ִׁש ְמּפֹוזִ ין,
ַאהרֹן ,ו ֲַע ֵל ֶיהם ְׁשמֹות ַה ְּׁש ָב ִטים ,ו ְַכ ֵּס ֶדר ַהּזֶ ה ָהיּו נְ תּונֹותְ ,ר ֵ
נְ תּונֹות ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ֲ
אטיסָּ ,גד ִהימ ְֹוסיֹון,
ָאב ִ
ּכֹוח ִלין ,נַ ְפ ָּת ִלי ָ
ֹשכר ַסנְ ִּפ ִירינֹוּון ,זְ בּולּון ִא ְס ָמ ַר ְג ִּדיןָּ ,דן ָ
ְהּודה ְּב ָר ִדינִ ין ,י ִָּׂש ָ
יתין ,י ָ
ֵלוִי ְּדי ְָקנִ ִ
ּוב ִב ְג ֵדי
אלֹוקיןִּ ,בנְ י ִָמין ַמ ְר ָג ִליטֹוסַ .מה ַּט ַעםֶׁ ,שי ְֵהא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְס ַּת ֵּכל ָּב ֶהם ְ
יֹוסף ְּפ ָר ִ
ֹומ ִּט ִיסיןֵ ,
ָאׁשר ְקר ַ
ֵ
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ָאמרָ ,מ ָׁשל ְל ֶבן ְמ ָל ִכים
ְהֹוׁש ַע ְּד ִס ְכנִ ין ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ֵלוִי ַ
ּפּורים וְנִ זְ ָּכר ִלזְ כּות ַה ְּׁש ָב ִטיםַ .ר ִּבי י ֻ
כ ֵֹהן ִּב ְכנִ ָיסתֹו ְּביֹום ַה ִּכ ִ
עֹומ ִדים ָע ָליו ֶׁש ָּמא י ְִפ ְּגעּו ּבֹוֶ ,מה ָע ָׂשה
יגֹוריָא ַעל ְּבנֹוָ ,וְהיָה ִמ ְתי ֵָרא ִמן ָה ְ
ֶׁש ָהיָה ַּפ ְדגֹוגֹו נִ ְכנַ ס ֶא ְצלֹו ְל ַל ֵּמד ַסּנֵ ְ
ַאהרֹן ָהיָה נִ ְכנַ ס ְּב ָכל ָׁש ָעה ְל ֵבית ָק ְד ֵׁשי
ּומ ְתי ְָר ִאין ִמ ֶּמּנּוָּ .כְך ֲ
רֹואין אֹותֹו ִ
ּפֹור ִּפ ָירא ֶׁשּלֹו ֶׁשיְהּו ִ
ַה ֶּמ ֶלְך ִה ְל ִּביׁשֹו ְ
ּומ ַסּיְעֹות אֹותֹו ֹלא ָהיָה יָכֹול ְל ִה ָּכנֵ סָ ,ל ָּמהֶׁ ,ש ָהיּו ַמ ְל ֲא ֵכי
ּלּולי זְ ֻכּיֹות ַה ְר ֵּבה ֶׁש ָהיּו נִ ְכנָ סֹות ִעּמֹו ְ
ַה ֳּק ָד ִׁשים ,ו ְִא ֵ
בּוׁשי ַהּק ֶֹדׁש,
ַה ָּׁש ֵרת ָׁשםֶ ,מה ָע ָׂשה לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נָ ַתן לֹו ִמ ְּדמּות ְל ֵ
1 .1מהם הדברים שמשה רבנו היה צריך לקחת כדי לקדש את אהרן ובניו ? (כט,א-ב)

"ל ַקח ַּפר ֶא ָחד" .למה דווקא פר?(רש"י כט,א)
2 .2עפ"י הכתוב בפסוק  ,משה רבנו ְמ ֻצּוֶה ְ

3 .3כתוב בפס' " ו ְַחֹּלת ַמּצֹת ְּבלּוֹלת ַּב ֶּׁש ֶמן " מתי מערבים בחלות שמן?(רש"י כט,ב)

"מ ֻׁש ִחים
"ּבלּוֹלת ַּב ֶּׁש ֶמן" לבין ְ
ּ..ור ִק ֵיקי ַמּצֹות ְמ ֻׁש ִחים ַּב ָּׁש ֶמן"  .מה ההבדל בין ְ
4 .4בהמשך הפסוק כתוב " ְ
ַּב ָּׁש ֶמן"? (רש"י כט,ב)
5 .5כתוב בפס' " ָוְר ַח ְצ ָּת א ָֹתם ַּב ָּמיִם " מהי הרחיצה? (רש"י כט,ד) זו טבילת כל (צ)
6 .6מהו " נֵ זֶ ר ַהּק ֶֹדׁש "?(רש"י כט,ו)
7 .7לאחר שאהרון היה לבוש בבגדי הכהן הגדול ,משה רבנו ְמ ֻצּוֶה לקחת את שמן המשחה " ְוי ַָצ ְק ָּת ַעל
ּומ ַׁש ְח ָּת אֹתֹו" .אהרן ובניו סמכו את ידיה ם (להניח) על ראש הפר בפתח אוהל מועד .מה היה צריך ל�ע
רֹאׁשֹו ָ
שות עם דם הפר?( כט,יב)
"א ִילם ְׁשנַ יִםְּ ,כנֶ ֶגד ְׁשנֵ י ָּבנָ יו ֶׁש ֲע–
"א ִילם ְׁשנַ יִם" וכתוב במדרש תנחומא על אהרן ֵ :
משה רבנו ְמ ֻצּוֶה להביא ֵ
ַאהרֹן ִה ְתַאּנַ ף ה' ְמאֹד ְל ַה ְׁש ִמידֹו (דברים ט ,כ)ֵ .אין ְל ַה ְׁש ִמידֹו
ּוב ֲ
ִת ִידין ָלמּותֶׁ .ש ָּכל ָּבנָ יו ְראּויִין ָלמּותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרְ :
ַָאׁש ִמיד ִּפ ְריֹו ִמ ַּמ ַעל ו ְָׁש ָר ָׁשיו ִמ ָּת ַחת (עמוס ב ,ט)ֵּ .כיוָן ֶׁשּנִ ְת ַּפ ֵּלל מ ֶֹׁשה ָע ָליוִּ ,ד ְכ ִתיב
ֶא ָּלא ְלׁשֹון ִּכּלּוי ָּבנִ יםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר :ו ְ
ַאהרֹן (דברים ט ,כ)ֵ ,מתּו ְׁשנַ יִם וְנִ ְׁש ַּתּיְרּו ְׁשנַ יִם
ו ֶָא ְת ַּפ ֵּלל ַּגם ְּב ַעד ֲ

8 .8בנוסף לפר ,גם האיל נשחט לאחר שאהרון ובניו סמכו את ידיהם על ראשו .מה נעשה עם דם האיל?
( כט,טז)

9 .9חלק קטן מאיברי הפר הועלו למזבח ובשרו נשרף מחוץ למחנה כיוון שהפר היה חטאת לכפרה .מה
נעשה עם בשר האיל ומדוע?( כט,יז -יח)
1010מאיזה לשון באה המילה " ִא ֶּׁשה"?(רש"י כט,יח)
יחֹוח"?(רש"י כט,יח)
"ר ַיח נִ ַ
1111מה הפירוש ֵ
ה"ּתנּוְך "?(רש"י כט,כ) הוא הסחוס (ת"כ מילואים כ"א),
1212מהו ְ
1313כתוב בפס' "ּב ֶֹהן י ָָדם"  -איזה אצבע היא הּב ֶֹהן ?(רש"י כט,כ)
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"ּכי ֵאיל ִמ ֻּל ִאים הּוא" ומדוע נקרא כך ?(רש"י כט,כב)
1414כיצד מסביר רש"י את המילה ִמ ֻּל ִאים בפסוקִ :

נּופה" .מהי תנופה ובמה
ַאהרֹן ו ְַעל ַּכ ֵּפי ָבנָ יו ֵוְהנַ ְפ ָּת א ָֹתם ְּת ָ
1515כתוב בפסוק " :ו ְַׂש ְמ ָּת ַהּכֹל ַעל ַּכ ֵּפי ֲ
נּופה? (רש"י כט,כד)
הּת ָ
עוזרת ְ

ּומ ֲא ֶׁשר ְל ָבנָ יו" היכן עוד היא
ַאהרֹן ֵ
"מ ֲא ֶׁשר ְל ֲ
ּומ ֲא ֶׁשר " בפסוק ֵ
1616כתוב בתנ"ך  2פעמים את המילה " ֵ
כתובה ומה לומדים מכך?(בעל הטורים כט,כז) ב' במסורה דין (הכתובה כאן)

עֹולם ֵמ ֵאת ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל " ,מהו אותו החק?(רש"י כט,כח)
ַאהרֹן ְּול ָבנָ יו ְל ָחק ָ
1717כתוב בפס' " ָוְהיָה ְל ֲ

1818מהו לשון ָמ ְׁש ָחה? (רש"י כט,כט) להתגדל בהם ,שיש משיחה שהיא לשון שררה ,כמו לך נתתים למשחה
(במדבר יח ,ח,).
"ּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו"?(רש"י כט,ל)
"ׁש ְב ַעת י ִָמים י ְִל ָּב ָׁשם ַהּכ ֵֹהן ַּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו" מהמילים ַ
1919מה לומדים בפסוק ִ

האיִל השני שהובא לקידוש הכהנים הוא " ֵאיל ַה ִּמ ֻּל ִאים " ומדמו קידשו את הכוהנים ובגדיהם .חלק
ֵ 2020
מאבריו הונפו והוקרבו יחד שלושת סוגי המצות במזבח .מה נעשה עם שאר בשר האיל והמצות? ( כט,לא-
לב)
ָאמר ַר ִּבי ָמנִ י ְּד ָׁשַאב ַוְר ִּבי
אֹותם? ַ
ּובנָ יו ְל ַק ֵּדׁש ָ
ַאהרֹן ָ
ּומה ָרָאה ֶׁשּי ְַג ֵּדל ְל ֲ
מובאת במדרש תנחומא שאלה ָ " :
ֹלהים
ַאהרֹן ,קּום ֲע ֵׂשה ָלנּו ֱא ִ
ָאמרּו ְל ֲ
ֹוׁש ַע ְּד ִס ְכנִ ין ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ֵלוִיְּ :ב ָׁש ָעה ֶׁש ִּב ְקׁשּו י ְִׂש ָר ֵאל ַל ֲעׂשֹות אֹותֹו ַמ ֲע ֶׂשהְ ,
ְיה ֻ
ַאהרֹן
ַאהרֹן וְנִ ְתי ֵָרא ֵמ ַע ְצמֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :וּי ְַרא ֲ
(שמות לב ,א)ָ .ע ַמד חּור ֶּבן ָּכ ֵלב ו ְָג ַער ָּב ֶהןִ ,מּיָד ָע ְמדּו ָע ָליו ו ֲַה ָרגּוהּוָ .רָאה ֲ
ַאהרֹן ַוּי ִֶבן ִמזְ ֵּב ַח ְל ָפנָ יוֵּ .ת ַדע ְלָך ֶׁש ָה ְרגּו ְלחּורֶׁ ,ש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ָלה
ִירא ֲ
קֹורא ּבֹוַ ,וּי ָ
ַוּי ִֶבן ִמזְ ֵּב ַח ְל ָפנָ יו (שמות לב ,ה)ֱ .הוֵי ֵ
מֹוצא
ַאּתה ֵ
ַאהרֹן וְחּור ִע ָּמ ֶכם ִמי ַב ַעל ְּד ָב ִרים י ִַּגׁש ֲא ֵל ֶיהם (שמות כד ,יד)ְּ .כ ֶׁשּי ַָרדֵ ,אין ָ
ָאמר ָל ֶהםִ :הּנֵ ה ֲ
מ ֶֹׁשה ָל ָהר ָמה ַ
את ְוגֹו' (שמות
ַאהרֹן ֶמה ָע ָׂשה ְלָך ָה ָעם ַהּזֶ ה ִּכי ֵה ֵב ָ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ֲ
אֹומרַ :וּי ֶ
ּומהּו ֵ
ֶׁש ִהזְ ִּכיר ְלחּור ֹלא ַּב ַחּיִים וְֹלא ַּב ָּמוֶתַ .
ַאהרֹן ַוּי ִֶבן ִמזְ ֵּב ַח (שמות לב ,ה)ִ .מּיָד נָ ַטל ָׁשם ַטס נֶ זֶ ם ֶׁשל זָ ָהב ו ְִה ְׁש ִליכֹו ָלאּורֶׁ ,שּנֶ ֱא–
לב ,כא) ֱהוֵיֶׁ ,ש ָה ְרגּו ְלחּורַ .וּי ְַרא ֲ
ַאהרֹן ִמ ְתי ֵָרא ֶׁש ָּמא יֵׁש ְּב ִלּבֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַָאׁש ִל ֵיכהּו ָב ֵאׁש ַוּי ֵֵצא ָה ֵע ֶגל ַהּזֶ ה (שמות לב ,כד) .ו ְָהיָה ֲ
ַמר :ו ְ

ֹומם
ָאמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמ ֶֹׁשה :וְזֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ָל ֶהם ְל ַק ֵּדׁש א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ִליְ ,לר ֵ
ָע ָליו ְּכלּוםְ .ל ִפ ָיכְך ַ
ַאהרֹן ֶא ָּלא ִמּי ְִרָאהְּ ,ול ִפ ָיכְך ה ִֹוד ָיעם
ָדּוע ְל ָפנָ יו ֶׁשֹּלא ָע ָׂשה ֲ
דֹולהְ ,ל ִפי ֶׁש ָּגלּוי וְ י ַ
ַאהרֹן ְּול ָבנָ יו ִּב ְכ ֻהּנָ ה ְּג ָ
ְּול ַג ֵּדל ְל ֲ
ֶׁש ֵאין ְּב ִלּבֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָע ָליו ְּכלּום.

קידוש המזבח (כט ,לו-מו)
לאחר קידושם של כוהנים לעבודתם  ,הקב"ה מצווה לקדש גם את המזבח המיועד להקרבת הקורבנות
ע"י הקרבת קורבנות ומשיחתו בשמן המשחה .
1 .1איזה קורבנות הובאו לקידוש המזבח?( כט,לח)
2 .2מהם זמני הקרבת קורבנות התמיד?( כט,לט)
			
3 .3מה הובא למזבח יחד עם הכבשים? השלימו (כט,מ) ִ :ע ָּׂשרֹן (קצת יותר משני ליטר)
			
ָּבלּול(מעורבב) עם
ַה ִהין (בערך ליטר)

			
כתית רבע הין (בערך ליטר) .יחד איתם גם

124

ְר ִב ִיעת

הוצת תשרפ
4 .4כתוב בפס' " ִע ָּׂשרֹן ס ֶֹלת " מהו גודל עשירית האיפה?(רש"י כט,מ)

"ּת ִמיד"?(רש"י
מֹועד" מה כוונת הכתוב ָ
5 .5עם ישראל ְמ ֻצּוֶה להביא "ע ַֹלת ָּת ִמיד ְלדֹר ֵֹת ֶיכם ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
כט,מב)
6 .6הקב"ה מבטיח למשה רבנו " ְונ ַֹע ְד ִּתי ָׁש ָּמה ִל ְבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל" מה משמעות המילה " ְונ ַֹע ְד ִּתי" ולמה הדבר
דומה (רש"י כט,מג) ?
"ּב ְכב ִֹדי" עפ"י רש"י ומה
7 .7את המשכן הקב"ה מקדש בכבודו שכתוב בפסוק "וְנִ ְק ַּדׁש ִּב ְכב ִֹדי" .מהו ִ
נרמז עפ"י מדרש אגדה? (רש"י כט,מג) 


ַאּבאֲ ,א ִפּלּו ִע ָּקרֹו ֶׁשל ִמזְ ֵּב ַחְ ,לׁשּום
ָאמר ַר ִּבי ִחּיָא ַּבר ָ
מובא במדרש תנחומא על המיוחד במזבח ַ " :
ֹונֹות ֶיהם ,ז' זִ ְכרֹון טֹוב ְלי ְִׂש ָר ֵאל ,ב' ְּב ָר ָכה ֶׁש ְּמ ָב ֶר ֶכת ֶאת ָּכל
ַּכ ָּפ ָר ָתן ֶׁשל י ְִׂש ָר ֵאל נַ ֲע ָׂשהִ .מזְ ֵּב ַח ,מ' ְמ ִח ַילת ֲע ֵ
ּובּכ ִּורים
יביןָ ,היּו ְמ ָב ְר ִכין ֶאת ַה ֶּל ֶחםִ .
נֹותנֶ ת ַחּיִיםֶ .ל ֶחם ַמּצֹות ו ְֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים ֶׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
ַה ִּמינִ ין ,ח' ַחּיִים ֶׁש ִהיא ֶ
ַאחת
יֹוׁשב ַּת ַחת ְּת ֵאנָ ה ַ
ָארץַ .מ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי יֹונָ ָתן ֶּבן ֶא ְל ָעזָ ר ֶׁש ָהיָה ֵ
יביןָ ,היּו ְמ ָב ְר ִכין ֶאת ֵּפרֹות ָה ֶ
ֶׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
ׁשֹואבֹות ְּד ַבׁש ּומ ִֹור ִידיןָ ,וְהיָה
אֹותם ַה ְּת ֵאנִ ים ֲ
ִּבימֹות ַה ַּקיִץָ ,וְהי ְָתה ַה ְּת ֵאנָ ה ְמ ֵלָאה ְּת ֵאנִ ים יָפֹות .י ָָצא ַה ַּטל ָוְהיּו ָ
ַאחת ָוְהי ְָתה ְמנַ ֶּט ֶפת ָח ָלב ְלתֹוְך ַה ְּד ַבׁש וְנִ ְת ָע ֵרב ֶה ָח ָלב ַּב ְּד ַבׁשָ .ק ָרא ְל ַת ְל–
ּובָאה ֵעז ַ
ָהר ַּוח ְמ ַג ְּבלֹו ֶּב ָע ָפרָ ,
עֹולם ַה ָּבא .ו ְָכל ָּכְך ָל ָּמה? ֶׁש ָהיּו ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְק ֵר ִביןַ .מ ֲע ֶׂשה ְּבס ֵֹופר
ָאמר ָל ֶהםּ :בֹואּו ְראּו ֵמ ֵעין ֻּד ְג ָמא ֶׁשל ָ
ִמ ָידיו ַ
ָאמרּו לֹו :טֹל ִמ ֶּמּנּו
ּתֹורהְ .
ָאדם ָּגדֹול ַּב ָ
ְרּוׁש ַליִם ֶׁש ָהיָה ָ
ירּוׁש ַליִם ְּב ָכל ָׁשנָ הִ ,ה ִּכירּוהּו ְּבנֵ י י ָ
עֹולה ִל ָ
ֶא ָחד ֶׁש ָהיָה ֶ
ֹותנִ יםֶׁ ,ש ִהיא
ַאּתם נ ְ
יבה ָע ַלי ִמ ָּכל ַמה ֶּׁש ֶ
ַאחת ִוְהיא ֲח ִב ָ
ָאמר ָל ֶהם :יֵׁש ִלי ֶּג ֶפן ַ
הּובים ו ְֵׁשב ְלָך ֶא ְצ ֵלנּוַ .
ֲח ִמ ִּׁשים זְ ִ
עֹוׂשה ְׁשֹלש ֵמאֹות,
עֹוׂשה ִלי ְּב ָכל ָׁשנָ הָ .ה ִראׁשֹונָ ה ִהיא ָ
ֹוׂשה ִלי ָׁשֹלׁש ְרפּואֹות ְּב ָכל ָׁשנָ ה ,ו ְֵׁשׁש ֵמאֹות ָח ִבּיֹות ָ
ע ָ
מֹוכ ָרם ְּב ָד ִמים ַה ְר ֵּבהֶ .מה ָע ָׂשה? ִהּנִ ָיחם ְוי ַָרד לֹו .ו ְָכל
עֹוׂשה ֵמָאה ,ו ֲַאנִ י ְ
יׁשית ִהיא ָ
אתיִם ,ו ְַה ְּׁש ִל ִ
עֹוׂשה ָמ ַ
ו ְַה ְּׁשנִ ּיָה ָ
ַה ֶּׁש ַבח ַהּזֶ ה ִּבזְ כּות נִ ּסּוְך ַה ַּייִן ֶׁש ָהיָה ָק ֵרב ַעל ַּג ֵּבי ִמזְ ֵּב ַחָּ .ב ֵטל נִ ּסּוְך ַה ַּייִן ,וְנִ ְמנְ עּו ָּכל טֹובֹות ֶׁש ָּבע ָֹולם"

מזבח הקטורת (ל ,א-י)
מזבח העולה (נלמד בפרשת תרומה) שעליו הוקרבו הקורבנות ,עמד בחצר המשכן והיה עשוי מעצי
שיטים שצופו בנחושת ועל כן נקרא גם " ִמזְ ֵּב ַח ַהּנְ ח ֶֹׁשת"  .הקב"ה מצווה את משה לבנות מזבח נוסף ,קטן
ית ִמזְ ֵּב ַח ִמ ְק ַטר
יותר ,שיהיה בתוך ההיכל ליד המנורה ושולחן לחם הפנים .וכתוב במדרש תנחומא " :ו ְָע ִׂש ָ
ְקט ֶֹרתַ .מהּו ְקט ֶֹרת? ק' ְק ֻד ָּׁשה ,ט' ָט ֳה ָרה ,ר' ַר ֲח ִמים ,ת' ִּת ְקוָה"
1 .1ממה היה עשוי מזבח הקטורת ובמה ֻצ ָּפה ?( ל,א-ג)
2 .2מה היו מימדי המזבח (אמה=חצי מטר)?( ל,ב)
ית ּלֹו זֵ ר זָ ָהב ָס ִביב" מה מסמל זר הזהב? (רש"י ל,ג)
"וְע ִׂש ָ
3 .3הקב"ה מצווה את משה רבנוָ :

4 .4מזבח הקטורת היה מצופה זהב עם זר מסביב ועמד בין שולחן לחם הפנים למנורה .מתי היה אהרן
מקטיר קטורת על המזבח?( ל,ז-ח)

ַאהרֹן" כיצד אהרן עושה זאת?(רש"י ל,י)
5 .5כתוב בפס' " ו ְִכ ֶּפר ֲ
ַאהרֹן"  -מתי אהרן מכפר?(רש"י ל,י)
6 .6כתוב בפס' " ו ְִכ ֶּפר ֲ
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תרמילון:
תצווה ,שמן זית ,כתית ,בגדי קודש ,חשן,
אפוד ,מעיל ,זך ,מצנפת ,אבנט ,אבני שהם,
פיתוחי חותם ,חושן משפט ,יהלום ,ישפה,
אחלמה ,פעמון ,מזבח הקטורת ,נר תמיד
אורים ותומים
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ואת הכבש השני תעשה

"

(כ"ט ,ל"ט).

ג
			
			
ד
		
ה "ונתת אל חושן המשפט את

			

כנוי לחלקו העליון של מזבח הקטורת שיש לצפותו זהב (פרק ל' פסוק ג')?
ממנו יש לתת על קרנות המזבח (פרק כ"ט פס' י"ב).
			
ואת

 ,והיו על לב אהרון"...

(פרק כ"ח פסוק ל').

אתפ"ש לפרשה

א
ב "את הכבש האחד תעשה		

		

עליו יונחו שתי אבנים עם שמות בנ"י (פרק כ"ח פסוק י"ב).

ו
אינו רשאי לאכול מקרבן המילואים (פרק כ"ט פסוק ל"ג).
			
ז
יש לשבץ בו שנים עשר אבנים (פרק כ"ח פסוקים ט"ו-י"ז).
			
ח
יש לעשותו תחת הזר שסביב מזבח הקטורת (פרק ל' פסוק ד').
			
ט
האבן השלישית בטור השני (פרק כ"ח פסוק י"ח).
			
י
בגד משובץ שהיה לכהן הגדול ולשאר הכהנים (פרק כ"ח פסוק ד').
			
כ
האבן הראשונה בטור השלישי (פרק כ"ח פסוק י"ט).
			
ל
			
ועל ראשם של שאר הכהנים תהיה
			
מ על ראשו של הכהן הגדול תהיה
			
"ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך לכבוד

" (פרק כ"ח פסוק ב').

(כ"ח ד' ,מ').

נ
			
ס
			
ע
			
פ
			
צ
			
ק
			
ר
			
ש
			
ת
			

			

כינוי לציץ שיונח על המצנפת (פרק כ"ט פסוק ו').

בו יש להניח את הלחם ,המצות והרקיקים שיובאו עם קורבן המילואים(כ"ט  ,ג').
			

מהם יש לבנות את מזבח הקטורת (פרק ל' פסוק א').

			

בעזרת חוט זה יקשרו את החושן לאפוד (פרק כ"ח פסוק כ"ח).

יהיה על מצחו של הכהן הגדול.
			

יקטיר אותה אהרון על מזבח העדות (פרק ל' פס' ז').

היה בין הפעמונים בשפתו של המעיל (פרק כ"ח פסוק ל"ד).
על אבנים אלו יש לחרוט את שמות בני ישראל (פרק כ"ח פסוק ט').
.1

היו על שולי מעיל האפוד
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תשבץ לפרשה
1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

מאונך
 .2נועדו לכיסוי ממתניים ועד ירכיים
 .3שמו לא מופיע בפרשה
 .4דרכם התקבלה תשובת ה'
 .6מכפר על קילקול הדין
 .7גומות זהב להנחת האבנים יקרות ומרגליות
 .9לא ינתק
 .10אחד מבגדי הכהונה
 .13עשוי כמין סינר
 .15חוט ממנו היה שזור יחד עם תכלת ,ארגמן ,
שני ופשתן
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מאוזן
 .1היו על שולי מעיל האפוד
 .5אחת מאבני החושן
 .8הכינוי לציץ שהיה על מצח אהרון
 .11חגורה על הכותנת
 .12טס זהב מקיף את המצח מאוזן לאוזן
 .14פעם בשנה כופר עליו מדם חטאת הכיפורים
 .16עליהם נחקקו שמות בני ישראל
 .17טיפת שמן ראשונה לאחר כתישת הזיתים
במכתשת
 .18צוו לעשות את בגדי הקודש

