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 אריאלה רבקה בת עדינה

 פרשת ַצוגיליון הורים 

עולה ,מנחה, חטאת, עבודת הקורבנות פרטים בלאחר פרשת ויקרא אנו עוברים לפרשת צו ובה פירוט והרחבה על 

 ,דיני עבודת המזבחאשם ושלמים וכמו כן עניינים נוספים בעבודה ובהכנת הכוהנים לעבודתם. בין יתר הנושאים : 

,  אשם  תורת , תורת החטאת בפעם הראשונה שמתחילים לעבוד ומנחת כהן גדול , מנחת הכוהנים , תורת המנחה 

הכוהנים  והכנת, למים שדינים נוספים לקורבן  , סור חלב ודםאי, תורת השלמים ,זכויות בקורבנות חלוקת ה

 והמזבח לעבודת הקורבנות 

 הפרשה מסתיימת בשבעת ימי המילואים בהם הכוהנים לאחר משיחתם והכנתם נדרשים להישאר באוהל מועד.

 

  סיפור א' לשולחן שבת

סופר ( מויקרא רבה)אמר רבי לוי כל המתגאה אינו נדון אלא באש שנאמר "היא העולה על מוקדה"  "זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ..."

על הצדיק רבי אברהם יהושע העשל מאפטא בעל "אוהב ישראל", שנסע פעם לעשות את השבת בעיר אחת הסמוכה ליאסי במרכז 

ומרוהטות בטוב טעם, ושניהם ביקשו להתכבד בכבוד  באותו מקום דרו שני בעלי בתים אמידים, שדירותיהם היו מרווחות .רומניה

התעניין הצדיק מאפטא בטיבם ובמעשיהם של שני בעלי בתים  .הגדול, לארח בביתם את "הרב מאפטא", רבם ומאורם של ישראל

נודע העשיר אלה, והוברר לו שאחד מהם אינו מדקדק ביותר במצוות, ועם זאת הוא ענוותן וצנוע ואינו מתהדר בעשירותו, לעומתו 

בחר הרב מאפטא להתאכסן אצל הראשון, אף  .השני כירא שמים המהדר במצוות, אלא שהיה מתגאה בתורתו ובמעשיו בפני הבריות

שהיו מרננים אחריו שאינו מדיר עצמו מדבר עבירה, נשאל הצדיק על ידי מקורביו מדוע העדיף אותה אכסניה ופסח על ביתו של 

דק במצוה קלה כבחמורה? השיב לשואלים: אותו גביר נקי אמנם מכל עבירה, אבל כיון שפגום הוא הגביר הנודע בכל העיר כמדק

"אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם" ואם הקב"ה כביכול, אינו יכול להמצא עם בעל .( וטה ה)ס נאמר עליו ,במידת הגאוה

בו מדת הענוה והצניעות, אף על פי שנכשל כפעם בפעם בעבירה זו  לא כל שכן אני! אבל הגביר השני שטבועה -גאוה במחיצה אחת 

"השוכן אתם בתוך טומאותם". ואם הקב"ה כביכול, מוצא לו מקום לשכון בתוך  (ויקרא טז טז) או אחרת הרי נאמר עליו בתורה

  ...ודאי שאף אני רשאי להמצא באכסניה שכזו -טומאות ישראל 

לא רק על בסיס קיום המצוות אלא בעיקר על יראת השמים שבהם ומתוכה מתעוררת מידת  המסר לילדים היא לבחון את חבריהם

 הענווה או לחילופין מידת הגאווה ח"ו.

 

  ' לשולחן שבתבסיפור 

 

 ( .ארבעה צריכים להודות יורדי הים וכו' )ברכות נד א" -( ולמדו חז"ל  )י' י"ב.." אם על תודה יקריבנוכתוב בפרשה "

באחת מנסיעותיו של רבי עקיבא נשברה הספינה בה הפליג. רבן גמליאל שאף הוא היה בלב ים באותה שעה, חזה מסיפון אניתו 

במתרחש, ובראותו את רבי עקיבא נופל למים הצטער צער רב. כשהגיע ליבשה בא אליו רבי עקיבא לדון עמו בהלכה אחת, השתאה 

ענהו, נזדמן לי קרש מקרשי הספינה ונאחזתי   ?א בין החיים, שאלו בני, מי העלך ליבשהרבן גמליאל למראהו כי לא חשב שעדיין הו

 ,בו, וכל אימת שבא גל למולי כופפתי ראשי ונתתי לו לחלוף על פני, וכך הגעתי בשלום לחוף מבטחים. כששמעו חכמים את סיפורו

ל יילחם נגדם. ורבן גמליאל נענה ואמר, כמה גדולים דברי שאם יציקו לו רשעים יכוף ראשו וא ,אמרו: על האדם ללמוד מוסר לעצמו

חכמים שהורו נפל אדם למים שאין להם סוף מי ים אוקיאנוס, אסורה אשתו להינשא, נפל למים שיש להם סוף כגון מי בור או מערה, 

חלוקת יש מקום והאם יש המסר לילדים היא הדרך להבחין מתי למריבה , ויכוח או מ .(במות קכ"א)י מותר לאשתו להינשא לאחר

 צורך שאנו נהיה מעורבים בה.

 ' לשולחן שבתגסיפור 

 

ידוע הדבר שכל מעלה וגדולה ועשירות אינה באה לאדם אלא בהיסח הדעת שאם לא יבקשנה )ו,ב(  "זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ..."

והענין יובן על פי משל: באדם אחד חשוב שנהפך  ,להשיגה תברח ממנו ולא ירדפנה אז תבוא אליו מאליה מה שאין כן אם ירדפנה

עליו הגלגל, והיה בעירו אדם אחד עשיר גדול ונדיב הרבה, ויום אחד נדחק זה האדם הרבה והיה זקוק לעשרה זהובים. חשב בלבו 

כנס יבית העשיר לא הניחו השומר להשילך אצל אותו עשיר הנדיב ויקח ממנו עשרה זהובים, הן בהלואה הן במתנה. וכשבא ליכנס ל

וכן היה  .כי לא הכירו, ולכן חשב בלבו להמתין ברשות הרבים סמוך לפתח עד שיצא העשיר מביתו ללכת לחנות ואז ידבר עמו על זה

שהמתין האיש ונסמך על כותל החצר של העשיר תחת חלון אחד, והנה השפחה של בית העשיר זרקה זבל מהחלון לרשות הרבים, 
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שפך עליו כל הזבל, כי היא לא ידעה שיושב אדם תחת החלון. האיש הצטער מאד, ומרוב צערו קם ממקומו לחזור לביתו, בדרך ונ

ואמר בלבו שבני אדם עשו אותו  ,הילוכו מצא באמצע הרחוב מרגלית יקרה ומכר אותה באלף דינרי זהב, האיש שמח מאד על זאת

לקחת ממנו  נה לאחר שנה שנתיים נדחק שוב לכסף וחשב ללכת לאותו עשיר". והאביון אשפה, והשם יתברך קיים בו "מאשפות ירים

יכנס נצנצה מחשבה בלבו שכדאי העשרה זהובים, וכשהגיע לבית העשיר, השומר לא היה בפתח והדלת היתה פתוחה, אולם כשבא ל

רוק עליו זבל ואחר כך יתקיים בו "מאשפות יותר שלא יכנס לבית העשיר אלא ישב תחת החלון כפי שהיה בפעם שעברה והשפחה תז

ירים אביון" וימצא שוב מציאה, וכן עשה, האיש שישב תחת אותו חלון המתין שישפכו עליו זבל אולם למזלו לא שפכו עליו, ולאחר 

בחוץ ולא  שעתיים יצא העשיר מביתו ללכת לשוק, ומצא את האיש יושב תחת חלונו על הקרקע, שאל אותו העשיר: מדוע הינך יושב

כנס השיב לו האיש: באתי לכאן שיעשוני אשפה, כי כך וכך היה מעשה, ולכן אני ינכנס לביתי והרי היום אין שומר בפתח שימנע מלה

אמר לו העשיר: טעות היא בידך, כי בפעם הראשונה האשפה והמציאה באו לך " . ממתין גם היום שיקויים בי "מאשפות ירים אביון

תכוונת שיעשוך אשפה, ולא חשבת שתמצא מציאה, אלא באה לך מן השמים, אך עתה שאתה רוצה להשיג זאת בהיסח הדעת, שלא נ

הנמשל: וכן הענין כאן, כל גדולה ומעלה ועשירות,  .מדעתך ורצונך, לא תהיינה לך לא אשפה ולא מציאה, אלא זו וזו יברחו ממך

וזהו שאמר  .לא יועילו לו האופנים וההמצאות שיעשה להשיג אותםלא שיהיה הוא רודף אחריהם, ו ,צריך שיבואו מאליהן לאדם

כלומר היא מצד עצמה  -העליה של האדם, הן של שררה הן של עשירות, צריכה להיות "היא העולה"  -הכתוב "זאת תורת העולה" 

ים והתנהגות לא ישרה . את המסר לילדים יש להתאים למלחמות בין החבר שתהיה מאליה ולא שהאדם ירדוף אחריה כדי להשיגה

 לקנות מעמד שאינו ראוי להם מצד האמת.

 

 

 מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות :

 ו(-דיני עבודת המזבח )ו, א
 .הפרשה נפתחת בציווי של הקב"ה בלשון "צו" . התורה מפרטת את דיני עבודת המזבח

אותנו שחלק מהאיברים היו נשרפים על המזבח בלילה.  הקורבנות במשכן ובבית המקדש היו קרבים במהלך היום בלבד אך התורה מלמדת .1
 השלימו: "...זאת תורת העולה , היא העולה _____________________________

 _______ תוקד בו" ) ו,ב( על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו_________________
 )א( לשון זרוז מיד ולדורות א?)רש"י ו,ב( אין צו אלא כתוב בפס' "צו את אהרן" מה המילה "צו" באה לבט .2

 )ג( שיש בו חסרון כיס באיזה מקרים יש צורך בצווי לזירוז?)רש"י ו,ב( אר"ש )אמר ר' שמעון( ביותר צריך הכתוב לזרז במקום  .3

 למה נקראת העולה "עולה"?)אבן עזרא ו,ב( נקראת כן בעבור שהיא עולה כלה על המזבח .4

בזמן העבודה במשכן היו הכהנים לובשים את בגדי העבודה שהוכנו ע"י בצלאל הן אורי ואהליאב בן אחיסמך. איזו עבודה יעשה הכהן עם  .5
"מדו בד" ועם מכנסי הבד?) ו,ג( הרמת הדשן )מכונה "תרומת הדשן" ( . הכהן שזוכה בעבודה בהגרלה לוקח אפר שריפת הקורבנות שעל 

( ושופך את הדשן על רצפת העזה מזרחית למזבח . את שאר האפר היו אוספים לאחר שהייתה כמות גדולה מחוץ המזבח בכלי כסף )מחתה
 למחנה.

)ז(  )ו( ומה ת"ל מדו, שתהא  "מדו" ?)רש"י ו,ג( היא הכתונת, למדים מהשימוש במילה כתוב בפס' "ולבש הכהן מדו בד" מהו "מדו בד", ומה  .6
 כמדתו )ת"כ פרק ב, א.(

ס' "ומכנסי בד ילבש על בשרו" לכאורה המילים "על בשרו" מיותרות אם כן מה אנו למדים מהם?)רש"י ו,ג( שלא יהא דבר חוצץ כתוב בפ .7
 בנתים )ערכין ג:(:

המילים "מדו בד" כתובים פעמיים בתנ"ך היכן הפעם השנייה ומה אנו למדים מכך?)בעל הטורים ו,ג( ב' הכא ואידך ויואב חגור מדו לבושו  .8
 כהונה היו כעין בגדי מלחמה וכן המעיל כפי תחרא ובזכותם היו מתגברים במלחמה שבגד.

 לאחר מצוות תרומת הדשן )אפר( שנלקחה בכמות קטנה , מה עושים עם יתרת האפר שעל המזבח?) ו,ד( מוציאים אל מחוץ למחנה .9

ו?)רש"י ו,ד( אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך כתוב בפס' "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים" האם חובה על הכהן להחליף את בגדי .11
)ל( בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש בגדים אחרים, פחותין  בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד, 

 מהן )יומא כג:(:

)מ( כשהוא רבה ואין מקום למערכה, מוציאו משם  ור בתפוח כתוב בפס' "והוציא את הדשן" למה צריך להוציאו והאם זהו חיוב?)רש"י ו,ד( הצב .11
 )תמיד כח:(, ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום:

 מתי צריכים הכהנים לסדר את עצי המערכה להקטרת עולת הבוקר וחלבי השלמים?) ו,ה( בבוקר בבוקר)לפני עלות השחר( .12

 בקר ובקרמה הכוונה "בבקר בבקר"?)אבן עזרא ו,ה( בכל  .13

 השלימו : " אש תמיד ___________________לא תכבה") ו,ו( תוקד על המזבח לא תכבה .14
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 יא(-תורת המנחה )ו, ז
לאחר שלמדנו בפרשה הקודמת על קורבנות הנדבה שאחת מהן הייתה ה"מנחה", התורה מפרטת חלק נוסף מהדינים. ממה מורכבת המנחה ?)  .1

 ו,ח( סולת,שמן ולבונה

 קומץ, היתרה לאכילת הכהנים -ט( על המזבח -כמה מהמנחה מקריבים על המזבח ומה עושים עם היתר?) ו,ח .2

 )ג( אהל מועד: כתוב על הנשאר מן המנחה "תאכל במקום קדוש" באיזה מקום מדובר?)רש"י ו,ט( ואיזהו, בחצר  .3

 מה הקשר בין המנחה לחג פסח?) ו,י( המנחה לא יכולה להיות חמץ  .4

' "לא תאפה חמץ חלקם" מה הרמז בפס' שחייבת להאפות מצה ולא חמץ?)בעל הטורים ו,י( ס''ת )סופי תיבות )תאפה חמץ חלקם כתוב בפס .5
 אותיות( מצה שלא תאפה אלא מצה:

 כתוב בפס' לגבי המנחה "כל זכר בבני אהרן יאכלנה" מה בא לרבות הפס' באמרו "כל זכר"?)רש"י ו,יא( אפילו בעל מום. .6

 כתוב בפס' "כל אשר יגע בהם יקדש" כל אשר יגע במה?)אבן עזרא ו,יא( במנחה ובחטאת ובאשם הוא קדש לשם: .7

 

 

 
 ז(י-מנחת הכוהנים )ו, יב

כל כהן שהיה מתחיל לעבוד במשכן היה צריך להביא קרבן הנקרא מנחת חינוך. מנחה זהה היה מביא הכהן הגדול כל יום . ממה עשויה  .1
 סולת ושמן יד(-המנחה? ) ו,יג

חלות ג.  12את מנחת הכהן היו מכינים בשלבים : א. _______________ חולטים את העיסה . ב. _________________ מחלקים את העיסה ל  .2
 מטגנים על מחבת בשמן . ד אופים בתנור) ו,יד( מרבכת , מנחת פיתים

הכוונה תפיני?)רש"י ו,יד( אפויה אפיות הרבה, שאחר חליטתה  כתוב בפס' על קרבן עשירית האיפה "על מחבת בשמן תעשה ... תפיני" מה .3
 )ל( וחוזר ומטגנה במחבת אופה בתנור, 

 טז( אף אחד-מי אוכל ממנחת הכהנים?) ו,טו .4

 כליל תהיה לשם. -מה הפירוש כליל?)אבן עזרא ו,טו( כמו כולה  .5

 
 כג(-תורת החטאת )ו, יז

החטאת. קורבן החטאת מגיע על חטא שנעשה בשוגג על עבירה שאם הייתה נעשית במזיד בפרשה הקודמת למדנו על אחד מקורבנות החובה:  .1
מוקרבים על המזבח כפי שראינו בפרשת ויקרא. מי אוכל את את האיברים האחרים של קורבן החטאת?)  היה חייב עונש כרת. חלק מהאיברים

 ו,יט( הכהן המחטא

 עבודותיה, שהיא נעשית חטאת על ידו"המחטא אותה"?)רש"י ו,יט( העובד  ת הכתובמה כוונ .2

כתוב לגבי החטאת "ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש" המילים "אשר יזה עליה" לכאורה מיותרות מה אנו לומדים  .3
 ו, ז.( )ש( העזרה )ת"כ פרק )ר( אשר יזה עליה( תכבס בתוך  מכך?)רש"י ו,כ( ואם הוזה מדמה על הבגד אותו מקום דם )הבגד 

 הגעלה)מריקה( ושטיפה -ישבר , כלי נחושת  -מה צריך לעשות עם הכלים שבהם בושלו איברי קורבן החטאת?) ו,כא( כלי חרש .4

 כתוב לגבי החטאת "ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף" מה גורמת המריקה והשטיפה?)רש"י ו,כא( לפלוט את בליעתו .5

ראינו בפרשה הקודמת הבדל בטיפול בדם בחטאת. בחטאת הכהן הגדול ובחטאת הקהל , הכהן מזה מהדם על הפרוכת ועל קרנות מזבח  .6
הקטורת בתוך אוהל מועד והיתרה נשפך על יסוד המזבח הנחושת. בחטאת הנשיא ואדם פשוט , הכהן נותן מהדם על קרנות מזבח הנחושת 

פך אל יסוד המזבח. מה יקרה אם קורבן שנלקח בטעות מדמו לתוך אוהל מועד?) ו,כג( אסור לאכול את מחוץ לאוהל מועד ויתרת הדם תש
 הקורבן אלא ישרף כולו

 
 ז(-תורת האשם )ז, א

התורה עוברת לפרט דינים נוספים בקרבן האשם המובא על עבירות שאינן בהכרח שגגה . ראינו חילוק בין אשם ודאי )שבוודאות נעברה  .1
זיד או בשוגג( לבין אשם תלוי )שספק אם נעברה עבירה בשגגה( . מה עושים עם דם האשם ?) ז,ב( זורקים על המזבח סביב. הדגשה עבירה המ
 הזריקה נעשית על פינות המזבח בקרן הזווית הצפון מזרחית והזווית הדרום מערבית. -להורים 

ד( אליה ) שומן מותר( , חלב)שומן אסור( המכסה את -למים(? ) ז,גאיזה חלקים של קורבן האשם מוקרבים על המזבח )בדומה לקורבן הש .2
 הקרב)קיבה(, חלב הנמצא ישירות על הקיבה,, כליות עם החלב שעליהן,  יותרת הכבד

 סיכום קורבנות המוגדרים קודש קדשים)עולה, חטאת, אשם(: נשחטים בצפון המזבח,  נאכלים ע"י זכרי כהונה ביום ולילה הסמוכים לשחיטה . .3
 נאכלים רק בעזרה. עור הקורבן נמסר לכהנים)פרט לפרים ושעירים הנשרפים כליל() ז,ה( 
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 לרפואתהגיליון מוקדש 

 אריאלה רבקה בת עדינה

 י(-בקורבנות )ז, חהכהנים זכויות 
 מהקומץ   יתרת המנחה - ר , מנחהעו -י( עולת איש-מה מקבל מן הקורבנות שמטפל בהם?) ז,ח .1

 )כ( נדבה: ,י( זו מנחת כתוב בפס' "וכל מנחה בלולה בשמן" באיזה מנחה מדובר?)רש"י ז .2

כתוב בפס' "וכל מנחה ... וחרבה" מה הכוונה "וחרבה" באיזה מנחה מדובר ולמה נקראת כך?)רש"י ז,י( זו מנחת חוטא, ומנחת קנאות, שאין  .3
 בהן שמן:

( וסמיך ליה וזאת תורת לומר ששנים שעוסקים בתורה נעשו "וזאת תורת"?)בעל הטורים ז,י -מה אנו לומדים מהסמיכות "תהיה איש כאחיו"  .4
 כאחים ואף אם מקנטרין זה את זה כדדרשי' את והב בסופה:

 

 
  כא(-השלמים )ז, יאקורבנות תורת 

 למדנו בפרשה הקודמת על קורבן השלמים שעושה שלום בין הקב"ה, הכהן והבעלים. כעת התורה מוסיפה דינים נוספים בקורבן.) ז,יא( 

 יג(-ז , יב סוגי לחמים. מהם?) 4לחמים המתחלקים ל  41יחד עם קורבן השלמים המובא כתודה לקב"ה, צריך להביא  .1

 חלות מצות מסולת ושמן .א

 רקיקי מצות משוחים בשמן .ב

 לחם חלוט במים רותחין מרוחים בשמן -סולת מורבכת  .ג

 לחם חמץ .ד

י מתחייב בקרבן זה?)רש"י ז,יב( אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון כתוב בפס' "אם על תודה יקריבנו" מה הכוונה "אם על תודה" ומ .2
יורדי הים, והולכי מדברות, וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא, שהם צריכין להודות, שכתוב בהן יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם 

 )תהלים קז, כא.(, ויזבחו זבחי תודה )שם כב.(,

 )אבן עזרא ז,יב( טעמו שיתן תודה לשם שנמלט מצרהמה הפירוש "אם על תודה"? .3

הכהן המקריב מקבל לחם אחד מכל סוג והיתרה הולכת לבעלים. עד מתי צריך המקריב את קורבן התודה לסיים לאכול את בשר הקורבן?)  .4
 ז,טו( יום ההקרבה והלילה שאחריו

כתוב בפס' לגבי התודה "ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר" עד מתי מותר לאכול?)רש"י ז,טו( אבל אוכל הוא כל הלילה, אם כן למה  .5
 )ק( עד חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה אמרו 

ִמים. למה נכתב לא בעולה ולא בחטאת ולא באשם שלום אלא רק בתודה? " כאן נלמד עפ"י דברי המדרש המובאים לָּ ְ ר ַאֵחר, ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהש ּ בָּ ּדָּ
יו )תהלים פה, ט(. אָּ  לֹום ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסידָּ ר ש ָּ י ְיַדּבֵ ֵאל ה', ּכִ ר הָּ ַדּבֵ ה ַמה ּיְ ְמעָּ תּוב: ֶאש ְ ַמר ַהּכָּ אָּ דֹוש  ֶזה ש ֶ ַמר ַהּקָּ ה אָּ ּמָּ ם, לָּ ם ְלִבְלעָּ עֹולָּ ְמרּו ֻאּמֹות הָּ

אֵ  רָּ רּוְך הּוא ְלִיש ְ לוֹ ּבָּ א ש ָּ ן ֶאּלָּ נֹות ֵאינָּ ְרּבָּ ם, ַהּקָּ ְלעָּ ֶהם ּבִ ַמר לָּ לּום. אָּ ַמר ּכְ נּו ֹלא אָּ נֹות ְולָּ ְרּבָּ ְהיּו ַמְקִריִבין לֹו קָּ ּיִ ֶ ּה, ל ש  תּוִבין ּבָּ ּכְ ֶ ה ש  ל ֶאת ַהּתֹורָּ ּבֵ ּקִ ֶ ם. ּוִמי ש 
ּה,  ם אֹותָּ ַסְלּתֶ ה ּפְ ִחּלָּ ם ִמּתְ נֹות. ַאּתֶ ְרּבָּ ְקִריב קָּ ּיַ ֶ ִריְך ש  ֱאַמר: ה' עֹז ְלַעמּ צָּ ּנֶ ֶ נֹות, ש  ְרּבָּ ּה הּוא ַמְקִריב קָּ לָּ ּבְ ּקִ ֶ נֹות. ִמי ש  ְרּבָּ ים ְלַהְקִריב קָּ ש ִ ם ְמַבּקְ ו ַאּתֶ ן, ְוַעְכש ָּ ֹו ִיּתֵ

ר, וְ  ּבֵ ֵאל ְוגֹו'. ּוַמה ּדִ ר הָּ ַדּבֵ ה ַמה ּיְ ְמעָּ ְך ֶנֱאַמר: ֶאש ְ לֹום )שם כט, יא(. ְלכָּ ָּ ש ּ ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ּבַ הּוא ה' ְיבָּ ִמים. ש ֶ לָּ ה ֶנֱאַמר ֶזַבח ש ְ ּמָּ ִמים. ְולָּ לָּ ְ ֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהש ּ
לֹום, ְוֹלא  ּה ש ָּ ִתיב ּבָּ ה ֵאין ּכְ עֹולָּ ֵאל. ֵהיַאְך, הָּ רָּ ַח ּוֵבין ַהּכֲֹהִנים ּוֵבין ִיש ְ ְזּבֵ ין ַהּמִ לֹום ּבֵ ה ש ָּ ה. ּבֹא וּ עֹוש ֶ ּתֹודָּ א ּבַ ם, ֶאּלָּ ש ָּ אָּ את, ְוֹלא ּבָּ ַחּטָּ ה ּבַ ְיתָּ ה הָּ עֹולָּ ְרֵאה, הָּ

ל ְליִ  ּה ַלּכֵֹהן. ֲאבָּ רָּ ּה ּוְבש ָּ ַח, ְועֹורָּ ְזּבֵ ּה ְוֵאמּוֶריהָּ ַלּמִ מָּ ה ּדָּ ְיתָּ את הָּ ים, ְוַהַחּטָּ ִאיש ִ ִליל לָּ ּה ּכָּ ּלָּ ה ּכֻ ְיתָּ ה, הָּ ל ַהּתֹודָּ ם. ֲאבָּ ש ָּ אָּ ה. ְוֵכן הָּ אָּ ה ֲהנָּ ּנָּ ה ִמּמֶ ְיתָּ ֵאל, ֹלא הָּ רָּ ש ְ
ּה ְוֵאמּוֶריהָּ ַלמִּ  מָּ ַח וּ ּדָּ ְזּבֵ ין ַהּמִ לֹום ּבֵ ה ש ָּ ֵאל. ִנְמֵצאת עֹוש ָּ רָּ ּה ְלִיש ְ רָּ ּה ּוְבש ָּ ֹוק ַלּכֲֹהִנים, ְועֹורָּ ֶזה ְוַהש ּ ַח, ְוֶהחָּ ְך ִנְקֵראת ֶזַבח ְזּבֵ ֵאל. ְלִפיכָּ רָּ ֵבין ַהּכֲֹהִנים ּוֵבין ִיש ְ

לֹום ַלּכֹל".)מדרש תנחומא אות ד ז, ה ש ָּ יָּה עֹוש ֶ הָּ ִמים, ש ֶ לָּ ְ  טו( ַהש ּ

יז( יום -אדם המביא שלמים כנדר או נדבה אינו צריך להביא גם הלחמים יחד עם הקורבן. עד מתי אפשר לאכול את בשר הקורבן?) ז,טז .6
 ההקרבה ולילו ולאחריו יום ולילה נוספים

ה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב. ְרֵאה ֵהיַאְך ַהּקָּ  יּו מובא במדרש)מדרש תנחומא אות ו ז,טו( ִאם ַעל ּתֹודָּ ֵאל. ְרֵאה ֶמה הָּ רָּ ל ִיש ְ רּוְך הּוא סֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתיֶהם ש ֶ דֹוש  ּבָּ
ּיֵש  ל ֶ רּוְך הּוא, ִמי ש  דֹוש  ּבָּ ַמר ַהּקָּ א אָּ ה. ֶאּלָּ רּוְך הּוא, ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹודָּ דֹוש  ּבָּ ּיֵש  לֹו ַאִיל, יִָּביא אַ ַמְקִריִבין ְלַהּקָּ ֶ ר. ִמי ש  ִביא ּפַ ר, יָּ ּיֵש  לֹו ֹו ּפַ ֶ ִיל. ּוִמי ש 
אֵ  ִביא ֹסֶלת. ּוִמי ש ֶ ל ֵאּלּו, יָּ ד ִמּכָּ ֵאין לֹו ֶאחָּ ֶ ה. ּוִמי ש  ה, יִָּביא יֹונָּ ּיֵש  לֹו יֹונָּ ֶ ה. ּוִמי ש  ה, יִָּביא ש ֶ ֶכם ש ֶ ֱאַמר: ְקחּו ִעּמָּ ּנֶ ֶ ִרים, ש  בָּ ִביא ּדְ לּום, יָּ ין לֹו ֹסֶלת ְוֹלא ּכְ

ּובּו ֶאל ה' )הושע ִרים ְוש  בָּ אֵ  ּדְ ה, ש ֶ ּמָּ ֵתינּו )שם(. לָּ פָּ ִרים ש ְ ה ּפָּ מָּ ּלְ רּוְך הּוא, ֵהן, ּוְנש ַ דֹוש  ּבָּ ַמר ַהּקָּ ל. אָּ הּוא ְמֻקּבָּ דֹוש  יד, ג(, ְוֹתאַמר ש ֶ ה ִלְפֵני ַהּקָּ ּובָּ ש  ין ּתְ
ה ַיְקִריֶבּנּו. ְך ֶנֱאַמר: ִאם ַעל ּתֹודָּ יָּה. ְלכָּ רּוְך הּוא יֹוֵתר ִמן הֹודָּ  ּבָּ

 כתוב בפס' "ואם נדר או נדבה זבח קרבנו" מהו נדבה?)אבן עזרא ז,טז( שנדבה רוחו אותו להביא זבח לשם לא לנדר ולא לתודה .7

 כיצד נחשב קורבן שלמים שנאכל ביום השלישי לאחר זמנו?) ז,יח( פיגול .8

בר בטומאה של האדם או בטומאה שזבח כתוב לגבי זבח השלמים שמי ש"טומאתו עליו" מתחייב כרת, מה הכוונה טומאתו עליו האם מדו .9
 )ז( אבל טהור שאכל את הטמא, אינו ענוש כרת, אלא אזהרה, השלמים נטמא?)רש"י ז,כ( בטומאת הגוף הכתוב מדבר )זבחים מג:(, 

 אדם האוכל מבשר השלמים צריך להיות טהור. מה עונשו של מי שאוכל כשהוא טמא?) ז,כא( ונכרתה הנפש ההיא מעמיה .11
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 לרפואתהגיליון מוקדש 

 אריאלה רבקה בת עדינה

 
 כו(-סור חלב ודם )ז, כבאי

התורה מפרטת את האיסור על אכילת חלב )שומן אסור( ומתירה שימוש בו למלאכה והאיסור על אכילת דם. מה העונש על אכילתם?) ז,כה,כז(  .1
 ונכרתה הנפש ההיא מעמיה

ם לרבות כלאים מתיש ורחל או להפך, כתוב בפס' "כי כל אכל חלב מן הבהמה" מה בא הפס' לרבות?)אור החיים ז,כה( דרשו ז''ל בתורת כהני .2
 ומאומרו כל חלב ריבה כוי )מין בעל חיים( שהוא הבא מתיש וצביה, ועיין מה שכתבתי בחבורי פרי תואר על טור יורה דעה סימן טז:

ור?)רש"י ז,כו( יש איסור לאכול דם "וכל דם לא תאכלו ... לעוף ולבהמה" למה פרט הכתוב "לעוף ולבהמה" האם יש דם שלא חל עליו האיס .3
 )ס( וחגבים פרט לדם דגים 

 

 
 לח(-דינים נוספים לקורבן שלמים )ז, כח

 

התורה מוסיפה עוד דינים הקשורים לחלוקת החלקים בקורבן השלמים לכוהנים. מה עושה בעל הקורבן עם חזה הקורבן?) ז,ל( מניף תנופה  .1
 )מוליך ומביא מעלה ומוריד(

 מי מקבל את שוק הימין של הקורבן?) ז,לג( הכהן המקריב את דם השלמים ואת החלב .2

פרנסתם של הכהנים הייתה בחלקה מקורבנות השלמים שהביאו בני ישראל שכן אותם אכלו גם הבנים וגם הבנות בכל ירושלים ולא רק בבית  .3
_________________________ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו") ז,לד( המקדש. השלימו :" כי את חזה התנופה ______________________________

 ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו

 

 

  והמזבח לעבודת הקורבנותהכוהנים  הכנת

 

ורבנות לוקח משה לתחילת העבודה?) ח,ב( פר לאחר כל ההכנות לעבודת המשכן , הקב"ה מצוווה את משה רבינו להתחיל במלאכה.איזה ק .1
 חטאת שני אילים וסל מצות

)ת( שאין מוקדם ומאוחר  מתי נאמרו הפס' האלו לאחר שכבר פורטו הקורבנות?)רש"י ח,ב( פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן,  .2
 בתורה:

 ש"י ח,ב( ... ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת מעשהפר החטאת ושני האילים כבר הוזכרו בפרשת תצוה למה חזר והזכירם כאן?)ר .3

פרשת "קח את אהרן" נאמרה קודם הקמת המשכן אם כן למה נכתבה כאן?)אור החיים ח,ב( פרשה זו נאמרה קודם הקמת המשכן, וטעם  .4
ולן נתכהנו הוא ובניו, ולא נתכהן עד שנאמרה כאן, לומר לך שקדמו כל משפטי הקרבנות ופרטיהן ודקדוקיהן קודם מילואיו, כי לעשות כ

שלמדו משה כל פרטי דיני כל הקרבנות וקיים וקבל עליו לעשות ככל הכתוב ואז אמר לו קח את אהרן שעל מנת כן נתכהן, ועוד שזולת זה 
 משכחת שיביא אדם מישראל קרבן מיד בקרבתו לפני ה' ולא ידע מה לעשות:

הל מועד" איך כל העדה הצליחה להכנס בפתח אהל מועד?)רש"י ח,ג( זה אחד מן המקומות כתוב בפס' "ואת כל העדה הקהל אל פתח א .5
 שהחזיק מועט את המרובה:

דֹוש  כתוב בפס' "ואת כל העדה הקהל" למה הוצרך משה להקהיל את העדה?)מדרש תנחומא אות יא ח,ג .6 ַמר לֹו ַהּקָּ ה ַהְקֵהל. אָּ ֵעדָּ ל הָּ ( ְוֶאת ּכָּ
ה, וְ  דֹולָּ ה ּגְ ס ִלְכֻהּנָּ ְראּוהּו ַהּיֹום ִנְכנָּ ּיִ ֶ ֵדי ש  ֵאל, ּכְ רָּ ֶנֶגד ִיש ְ בֹוד ּכְ ה, ֲחֹלק לֹו ּכָּ רּוְך הּוא ְלֹמש ֶ תֹו ּבָּ ֹקַרח ְוַכֲעדָּ ה ּכְ ֻהּנָּ ּלֹא ַיְחְלקּו ַעל ַהּכְ ֶ ה ש  אָּ ֶהם ַהְתרָּ ַהְתֵרה ּבָּ

רֹון ִלְבֵני ִיש ְ  ֱאַמר: ִזּכָּ ּנֶ ֶ ה, ש  ֻהּנָּ ּיָּהּו ַלֲחֹלק ְוַלֲעֹמד ַעל ַהּכְ ִתיד ֻעּזִ עָּ ֲאִני יֹוֵדַע ש ֶ ֶ ְבְלעּו. ש  ּנִ ֶ ר )במדבר יז, ה(. הּוא ֵאינֹו ש  ר ֹלא ִיְקַרב ִאיש  זָּ ֵאל ְלַמַען ֲאש ֶ רָּ
ַרע ַאֲהֹרן יָּה ֹקַרח, ְוֹלא ִמּזֶ הָּ ם ש ֶ ש ֵ ַרע ֵלִוי ּכְ ה ְבִמצְ  ִמּזֶ ְרחָּ ַרַעת זָּ ּיָּהּו ּוְביָּדֹו ִמְקֶטֶרת ְלַהְקִטיר, ּוְבַזְעּפֹו ִעם ַהּכֲֹהִנים ְוַהּצָּ ְזַעף ֻעּזִ חֹו )דה"ב כו, הּוא. ִמּיָּד, ַוּיִ

תוֹ  ֹקַרח ְוַכֲעדָּ או, ְולֹא ִיְהֶיה ּכְ ַמר לֹו: לָּ ה לֹו אָּ ה עֹוש ֶ יתָּ ְלֹקַרח ַאּתָּ ש ִ עָּ ין ש ֶ ַמר לֹו: ְוַכּדִ ַמר לֹו:  יט(. אָּ ה לֹו. אָּ ה עֹוש ֶ ַמר לֹו: ְוֵהיַאְך ַאּתָּ )במדבר יז, ה(. אָּ
ּה ְוהִ  , ַוּיֹוִציאָּ ְדךָּ יִתי ְליָּ ש ִ עָּ ם ש ֶ ש ֵ ַמר לֹו: ּכְ ַמר לֹו: ּוַמהּו. אָּ ה לֹו )שם(. אָּ ַיד ֹמש ֶ ר ה' ּבְ ּבֵ ר ּדִ ֲאש ֶ ְך ֲאִני עֹוש ֶ ּכַ ֶלג )שמות ד, ו(, ּכָּ ָּ ש ּ ה יָּדֹו ְמֹצַרַעת ּכַ ה לֹו. ּנֵ

ה ַהְקֵהל. ֵעדָּ ל הָּ ְך, ְוֶאת ּכָּ  ְלִפיכָּ

מה בא הפס' ללמדנו באמרו "ותקהל העדה"?)אור החיים ח,ד( אולי כי בראותם מעשה משה שלקח אהרן ובניו והבגדים וגו' נקהלו מעצמן. או  .7
בפרשת הקהל וגו', וכאן יודיע הכתוב  ירצה להודיע שהחזיקם המקום לכל ישראל בפתח אהל מועד, כמו שדרשו ז''ל )ויק''ר פסוק שלפני זה(

 שכן היה:

)ג( לעשות, ואל  )ב( שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה  למה משה מדגיש בפס' "זה הדבר אשר צוה ה' לעשות"?)רש"י ח,ה( דברים שתראו  .8
 תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה. כל הענין הזה בפרשת המלואים פירשתי בואתה תצוה )שם(:

"ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אותם במים" איך התבצעה רחיצה זו?)רמב"ן ח,ו( הקרוב אלי שספר הכתוב כי לכולם רחץ  כתוב בפס' .9
 אבל לא היתה רחיצתם כאחת אבל רחץ אהרן והלבישו בגדיו ומשחו ואחרי כן רחץ בניו וילבישם
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 לרפואתהגיליון מוקדש 

 אריאלה רבקה בת עדינה

ן בשמן המשחה . מהו סדר לבישת הבגדים של ארהרון ומה סדר משה מלביש את הכהנים בבגדי הכהונה ומושח את הכהנים ואת כלי המשכ .11
כתנת, אבנט,מעיל,אפוד,חשן, אורים  -יג( אהרון -לבישת בגדי בניו)המכנסים לא מופיעים אך היו ראשונים על גופם בשביל הצניעות(?) ח,ז

 כתנת , אבנט ומגבעת -ותומים, מצנפת, ציץ. בני אהרון 

 )ד( לבני אהרן, "ויחבש להם מגבעות" מה הכוונה "ויחבש"?)רש"י ח,יג( לשון קשירה  כתוב בפס' על דברים שמשה עושה .11

על מנת להכין את המזבח לכפרה ולקדש את מזבח הנחושת ) מזבח העולה( ,  משה שוחט את פר החטאת לאחר שאהרון ובניו סומכים את  .12
 רח על קרנות המזבח והשאר שופך ליסוד המזבחידיהם עליו. מה משה עושה עם דם הפר המסמל את החיים באדם?) ח,טו( מו

החלב הוא השומן הקשה שמצטבר באיברים ו"מקרר" את האדם מקיום המצוות , יותרת הכבד ) סרעפת( המפרידה בין צד האכילה לבין הלב,  .13
 והכליות היועצות לאדם מוקרבים על המזבח . מה עושים עם שאר אברי הפר?) ח,יז( שורפים מחוץ למחנה

לאחר שחיטת הפר, אהרון ובניו סומכים את ידיהם על ראש האיל)כבש גדול(   שנועד להיות קורבן עולה המקרב את האדם לקב"ה. משה  .14
כא( הדם נזרק מסביב למזבח וכל האיברים מוקרבים על -רבינו שוחט את האיל.  מה עושה משה עם דם האיל ומה עושה עם איבריו?) ח,יט

 המזבח

 )ח( שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם ם" ולמה נקרא כך?)רש"י ח,כב( איל השלמים שמלואים לשון שלמים מהו "איל המילואי .15

איל המילואים הוא איל שבא כקורבן שלמים העושה שלום בין הקב"ה והאדם המקריב את הקורבן. מה עושה משה רבינו עם דם האיל לאחר  .16
 וך אוזן ימין, בהן יד ימין)אגודל(, ועל בוהן רגל ימין . שארית הדם נזרקת על המזבח סביבכד( מורח לאהרון ובניו על תנ-שחיטתו?) ח,כג

כח( מניפים יחד -משה רבינו לוקח את החלבים וחלק מאיברי האיל יחד עם חלק מהלחמים שהובאו . מה הוא עושה יחד עם אהרון ובניו?) ח,כז .17
 את הכל ומקטירים על המזבח

)י( ימי המלואים בחלוק  ... ויקטר המזבחה" באיזה לבוש משה שימש )עבד(?)רש"י ח,כח( משה שמש כל שבעת  כתוב בפס' "ויקח משה אותם .18
 לבן

לב( פתח -היכן משה מצווה את אהרון ובניו לאכול את יתרת הבשר של איל המילואים ומהלחמים שנשארו ? מה עושים עם השאריות?) ח,לא .19
 אוהל מועד. את היתרה שורפים

כאשר צויתי" באיזה צווי מדובר האם צווי על אכילת הבשר או צווי באיזה מקום יאכל?)אור החיים ח,לא( פירוש על האכילה צוה כתוב בפס' " .21
כבר שיאכלוה ועתה הוא מצוה על המקום, הא למדת מצוה על האכילה, ומצוה על המקום ואם ירצה שלא לאכול הרי זה בטל המצוה, ואם 

 ה בטל המצוהירצה לאכול חוץ מהמקום הרי ז

 לו( שבעת ימים-הזמן ישבו אהרון ובניו ברצף לאחר הכנתם למשימת הקודש של הקרבת הקורבנות ולא יצאו מאוהל מועד?) ח,לג הכמ .21

 )ע( שלא הטו ימין ושמאל למה הוצרך הפס' לומר "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה"?)רש"י ח,לו( להגיד שבחן  .22

ם המדרש רבמובא ב ש ֵ ן ּבְ נָּ י יֹוחָּ י ֵלִוי ְוַרּבִ ס ְוַרּבִ ְנחָּ י ּפִ ֵטִלין פרשה ט אות ז ַרּבִ נֹות ּבְ ְרּבָּ ל ַהּקָּ בֹוא ּכָּ ִתיד לָּ ַגְליָּא, ֶלעָּ י ְמַנֵחם ּדְ ל  ַרּבִ ֵטל, ּכָּ ה ֵאינֹו ּבָּ ן ּתֹודָּ ְרּבַ ְוקָּ
ה אָּ ֵטלֹות, ַההֹודָּ ִפּלֹות ּבְ א הּוא ִדְכִתיב ַהּתְ ה, ֲהדָּ ֵטלָּ ּה ּבְ ֹון ְוקֹול ֵאינָּ ש  אֹות  )ירמיה לג, יא(: קֹול ש ָּ ה קֹול ֹאְמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצבָּ ּלָּ ן ְוקֹול ּכַ תָּ ה קֹול חָּ ְמחָּ ש ִ

ן ,'וגו ְרּבַ ית ה', ֶזה קָּ ה ּבֵ ה, )ירמיה לג, יא(: ְמִבִאים ּתֹודָּ אָּ ֶריךָּ  זֹו הֹודָּ ַלי ֱאֹלִהים ְנדָּ ִוד אֹוֵמר )תהלים נו, יג(: עָּ ה. ְוֵכן ּדָּ ִתיב  ּתֹודָּ ה ֵאין ּכְ ְך, ּתֹודָּ ם ּתֹוֹדת לָּ ּלֵ ֲאש ַ
ה אָּ א ּתֹוֹדת, ַההֹודָּ אן ֶאּלָּ ה ּכָּ ן ּתֹודָּ ְרּבַ  .ְוקָּ
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