ּלּואים) מ ֶֹׁשה ִצּוָּ ה ֶׁשּי ְַּּׁת ִחילּו לְּׁ הַּ ְּׁק ִריב אֶׁ ת ָּק ְּׁרבָּ נוֹת הַּ כֹהֲ נִים וְּׁ אֶׁ ת ָּק ְּׁרבָּ נוֹת הָּ עַּ ם
בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁש ִמינִי (לְּׁ ַאחַּ ר ִשבְּׁ עַּ ת יְּׁמֵ י הַּ ִמ ִ
לִ פְּׁ נֵי ה' .לְּׁ ַאחַּ ר ֶׁש ִה ְּׁק ִריבּו אֵ ת הַּ ָּק ְּׁרבָּ נוֹת ַאהֲ רֹן ּומ ֶֹׁשה בֵ ְּׁרכּו אֵ ת הָּ עַּ ם ו ֵַּתצֵּ א אֵּ ׁש ִמלִ ְפנֵּי ה' ַותֹּאכַ ל עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ אֶ ת
הָ ֹּעלָה וְ אֶ ת הַ חֲ לָבִ ים וַיַ ְרא כָ ל הָ עָ ם וַיָ רֹּּנּו וַיִ ְפלּו עַ ל ְפנֵּיהֶ ם:
בְּׁ נֵי ַאהֲ רֹן ,נ ָָּּדב וַּ אֲ בִ יהּו מֵ תּו עַּ ל י ְֵּׁדי אֵ ש ֶׁשּי ְָּּׁצָאה ִמּלִ פְּׁ נֵי ה' ,עַּ ל ֶׁש ִה ְּׁק ִריבּו לְּׁפָּ נָּיו אֵ ש זָּ ָּרה .מ ֶֹׁשה נִחֵ ם אֵ ת ַאהֲ רֹן וְּׁ ַאהֲ רֹן
ָאחיו ֶׁשל עַּ ְּׁמ ָּרם) הו ִֹציאּו אֵ ת נ ָָּּדב וַּ אֲ בִ יהּו מֵ הַּ ִמ ְּׁשכָּ ן.
ישאֵ ל וְּׁ אֶׁ לְּׁ צָּ פָּ ן בְּׁ נֵי עּוזִ יאֵ ל (עּוזִ יאֵ ל = ּדוֹד ַאהֲ רֹןִ ,
ָּשתַּ קִ .מ ָּ
מ ֶֹׁשה לִ מֵ ד ִמ ְּׁספָּ ר הֲ לָּכוֹת הַּ ְּׁקשּורוֹת ַּלעֲבו ַֹּדת הַּ כֹהֲ נִים :אֵ ין ַּלכֹהֲ נִים ַּל ֲעבֹד בְּׁ ֵשעָּ ר ָארְֹךָ ,אסּור ַּל ֹכהֲ נִים ַּל ֲעבֹד בִ בְּׁ ג ִָּדים
ְּׁקרּועִ ים ,וְּׁ ָאסּור ַּלכֹהֲ נִים ַּל ֲעבֹד כְּׁ ֶׁשהֵ ם ְּׁשתּויֵי ַּייִן .מ ֶֹׁשה ִצּוָּ ה אֵ ת ַאהֲ רֹן ּובָּ נָּיו  -אֶׁ לְּׁ עָּ זָּ ר וְּׁ ִאיתָּ מָּ ר ,לֶׁאֱ כֹל מֵ הַּ ָּק ְּׁרבָּ נוֹת
ֹשה ִה ְּׁסכִ ים לִ ְּׁדבָּ ַּריו.
אַּ ְך אֶׁ לְּׁ עָּ זָּ ר וְּׁ ִאיתָּ מָּ ר ֹלא ָאכְּׁ לּו מֵ הֵ םַ .אהֲ רֹן ִה ְּׁצ ִּדיק אֵ ת מַּ ע ֲֵשיהֶׁ ם לִ פְּׁ נֵי מ ֶֹׁשה ּומ ֶׁ
בְּׁ סוֹף הַּ פָּ ָּר ָּשה ָאנּו לְּׁ מֵ ִּדים ִדינֵּי כַ ְׁשרּות בַ ֲעלֵּי חַ יִ ים:
(שנֵי
• בַּ חַּ ּיָּה ּובַ בְ הֵּ מָ ה ,מֻ ָּתר לֶׁאֱ כֹל בַ ֲעלֵּי חַּ ּיִ ים ֶׁשהֵ ם :א .מַּ פְּׁ ִריסֵ י פַּ ְּׁרסָּ ה וְּׁ שו ְֹּׁסעֵ י ֶׁשסַּ ע .ב .מַּ עָּ לֵי ג ֵָּרהְּׁ .
הַּ ִסימָּ נִים חַּ ּיָּבִ ים לְּׁ ִהמָּ צֵ א)
• בְ ָדגִ ים מֻ ָּתר לֶׁאֱ כֹל אֵ ת הַּ ָּּדגִ ים ֶׁשּיֵש לָּהֶׁ ם ְּׁסנַּפִ יר וְּׁ ַּק ְּׁש ֶׁק ֶׁשת.
• הַּ תו ָֹּרה פֵ ְּׁרטָּ ה אֵ ת הָ עוֹּפוֹּת ֶׁשָאסּור לֶׁאֱ כֹל אוֹתָּ ם .הַּ ּיוֹם ָאנּו אוֹכְּׁ לִ ים ַּרק עוֹפוֹת ֶׁשנ ְִּׁמסַּ ר לָּנּו מֵ אֲ בוֹתֵ ינּו ֶׁשהֵ ם
ש ִרים( .הרב צבי האריס)
כְּׁ ֵ
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חונכים את המשכן (ט ,א-כד)
.1
.2
.3

.4

בפרשת צו למדנו כי משה רבינו עבד ככהן גדול במשך שבעת ימי המילואים עד ליום השמיני  .למי משה קורא
כדי לשמוע את הציווי על עבודת אהרון במשכן עפ"י דבר ה'?( ט,א) _____________________________________
כתוב בפס' "ויהי ביום השמיני" באיזה תאריך בשנה מדובר ומה קרה ביום זה?(רש"י ט,א)
_________________________________________________________________________________________________
מה צריך להביא אהרון לקורבן ומה צריכים להביא בני ישראל?( ט,ב-ד)
אהרון ___________________________________________________________________________ -
בני ישראל _______________________________________________________________________ -
בפס' ישנו צווי לאהרן הכהן "קח לך עגל בן בקר  ...והקרב לפני ה'" למה משה מצווה את אהרן להקריב
דווקא "עגל"?(רש"י ט,ב) ___________________________________________________________________________
סיפור קצר לילדים
אהרון הכהן לא רצה לגשת לעבודה כיון שחשש שאינו ראוי ועל כן משה מבקש ממנו להתקרב ולהקריב את
קורבנותיו(העגל והאיל) כדי לכפר על עצמו ורק אח"כ לכפר על העם ע"י הקרבת שעיר העיזים לחטאת .ומובא
סיפור בגמרא על ר' ינאי שהיה דיין בבית הדין וממנו נלמדת האימרה "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"
(קודם נתקן את עצמנו ואח"כ נדרוש מאחרים לתקן את עצמם)
היו שני שכנים שהחצרות שלהם היו זה לצד זה .האחד היה מתפרנס מייבוש תאנים -היה שוטחם בחצרו ומוכרם
בשוק.שכנו ששתל עץ בגינתו ולא השגיח עליו החל העץ להתעקם וככל שגדל הסתיר חלק ניכר מקרני השמש
עד שבגינת חברו לא האירה השמש ,והדבר פגע בפרנסתו .כל ניסיונותיו לשכנע את השכן עלו בתוהו.
בעירם היה רב בקיא ופסק דינו היה חד וחריף ,ובתוך כמה דקות בעלי הדין קיבלו תשובה .החליט מיודענו
לתבוע את שכנו לדין תורה.מששמע הרב את טענותיהם ביקשם לבוא למחרת .השמש של ביה"ד התפלא -
מעולם הרב לא דחה משפט יותר מ 10-דקות הפסקה.
משניגש לרב ביקשו הרב לגשת לרבנית לקחת מסור ולנסר את העץ שבגינתו .השמש עשה כדבר הרב וכרת
את העץ.
למחרת הגיעו בעלי הדין והרב פסק שהשכן צריך לכרות את העץ.
השכן כעס על הרב ואמר" -זהו פסק הדין? והרי אני כל יום עובד בדרך לעבודה ורואה שהעץ של הרב אף הוא
עקום ומסתיר את השמש מגינת השכן?"...
אמר לו הרב" :גש לביתי ותראה מה עשיתי אמש לעץ שלי ,ועשה כן גם אתה!"...

 .5כתוב בפס' "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה וכו'" למה הוצרך משה רבינו לומר לאהרן להתקרב
אל המזבח?(רש"י ט,ז) _____________________________________________________________________________
 .6כמו שלמדנו בפרשות הקודמות  .מה עשה אהרון עם כל אחד מחלקי קורבן החטאת :
דם __________________________ ( ט,ט)
חֵ לֶ ב,כליות,יותרת הכבד ______________________________( ט,י )
הבשר והעור ___________________________________________( ט,יא)
 .7למדנו שלפני הקרבת קורבן העולה (שעולה כולו על המזבח) צריך לשטוף את הקיבה והכרעיים שלא יהיו
מלוכלכים בזמן הקרבתם  .לאחר מכן מקריב אהרון את קורבנות העם .מהם קורבנות העם?( ט ,טו-יח)
לקורבן חטאת הביאו ( ט,טו) ______________________ לקורבן עולה הביאו ( ט,טז) ________________________
לקורבן מנחה הביאו ( ט,יז) ______________________ לקורבן שלמים הביאו ( ט,יח) _______________________
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 .8אהרון הקטיר את אברי השלמים על מזבח ואת הדם זרק מסביב למזבח .מה עושה אהרון לאחר פעולת התנופה
שלמדנו בפרשה הקודמת?( ט,כא-כב) ________________________________________________________________
 .9כתוב בפס' "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" איזה ברכה ברך אהרן את העם?(רש"י ט,כב)
_________________________________________________________________________________________________
 .10כתוב בפס' "ויבא משה ואהרן  . " ...מדוע באו משה ואהרון שוב לאוהל מועד (שתי סיבות)?(רש"י ט,כב)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 .11כתוב בפס' "  ...וי צאו ויברכו את העם" מה ברכו משה ואהרן את העם ולמה ברכו דווקא את הברכה
הזו?(רש"י ט,כב) __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .12מה קרה לאחר שמשה ואהרון יוצאים ומברכים את בני ישראל?( ט,כד)
_________________________________________________________________________________________________
 .13מה הייתה תגובת העם ?( ט,כד) _____________________________________________________________________

מיתת בני אהרון (י ,א-ז)
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7

מה עושים נדב ואביהוא בני אהרון ומהו עונשם?( י,א-ב) _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מדוע נענשו בני אהרן?(רש"י י,ב) (שתי סיבות)
_________________________________________________________________________________________________
_________________ ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה רבינו מנחם את אהרון אחיו על מות שני בניו שבהם קידש הקב"ה את המשכן ושהם היו גדולים ממשה
ואהרן במעלתם (בקורבי אקדש) .מה עושה אהרון ?( י,ג) _______________________________________________
מי נושא את בני אהרון שמתו אל מחוץ למחנה?( י,ד) __________________________________________________
מישאל ואלצפן נשאו את נדב ואביהוא והחזיקו בכותנות .מכאן למדו חז"ל שהכותנות לא נשרפו אלא נשמתם,
כמין שני חוטין של אש נכנסו לתוך חוטמיהם וכך מתו .משה מצווה את אהרון ובניו שנותרו לא להתאבל כמו
שאר העולם  .איזה שני איסורים אומר משה לאהרון ובניו ?( י ,ו) ________________________________________
_____________ ____________________________________________________________________________________
משה אומר לאהרן אלעזר ואיתמר "ראשיכם אל תפרעו" מה הפירוש "אל תפרעו"?(רש"י י,ו)
_________________________________________________________________________________________________
מי יבכה את מות שני בני אהרון (ומכאן נלמד שצרת תלמידי חכמים היא צרת הכלל)?( י,ו)
_________________________________________________________________________________________________
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איסור עבודת הכוהנים והוראת התורה בשכרות (י ,ח-יא)
 .1אהרון הכהן קיבל שכר על שתיקתו במות בניו והקב"ה דיבר איתו ביחידות (לא דרך משה רבינו)  .מה אסור
לכהנים לעשות?( י,ט) _____________________________________________________________________________
 .2איזה תפקידים נותן הקב"ה לכהנים?( י,י-יא) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

דיני כוהנים אוננים (י ,יב-כ)
.1

.2

.3

.4
.5

.6

כתוב בפס' "וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואיתמר בניו הנותרים" מה הכוונה "הנותרים" נותרים ממה? ומה
אנו למדים מכך?(רש"י י,יב) ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה מצווה את אהרון ושני בניו הנותרים אלעזר ואיתמר לאכול את יתרת המנחה ובשר הקורבנות למרות שהיו
אוננים (שהיו באבל על נדב ואביהוא שמתו ועוד לא נקברו)  .מאיזה קורבן לא אכלו ועל כך קצף (כעס) משה
רבינו?( י,טז) _____________________________________________________________________________________
לאחר שאהרן ובניו הנותרים לא אוכלים את החטאת משה קוצף כפי שכתוב "ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני
אהרן הנותרים"  ,למה לא נזכר שמשה קצף על אהרן?(רש"י י,טז) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה שואל את בני אהרן מדוע לא אכלו את החטאת והרי "ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם"
מה הפירוש "ואותה נתן לכם לשאת וכו'"?(רש"י י,יז) __________________________________________________
מתוך דבריו של משה לבני אהרון שלא אכלו את שעיר החטאת למדו חז"ל שהכהנים אוכלים קורבן חטאת
ולבעלי הקורבן מתכפר  ,ובנוסף  ,קורבן חטאת שהדם שלו לא מוכנס לאוהל מועד לזריקה  ,צריך לאוכלו
בחצר המשכן (דם של חלק מקורבנות החטאת היה נזרק בתוך ההיכל על הפרוכת או על מזבח הזהב) .מה עשו
אהרון ובניו עם הקורבן ומדוע?( י,טז,יט) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
אהרן עונה לשאלת משה שהכל היה בטהרה אך אין זה ראוי שיאכל חטאת "ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני
ה'" ומיד נאמר "וישמע משה וייטב בעיניו" מה הפירוש "וייטב בעיניו"?(רש"י י,כ)
_________________________________________________________________________________________________

בעלי חיים טהורים וטמאים (יא ,א-כג)
 .1הקב"ה מצווה את משה ואהרון על סימני הטהרה באכילת בע"ח ובנגיעה בנבלתם .מהם שלושת סימני הטהרה
המפורטים לבהמה טהורה?( יא,ג)
א ______________________________.ב ______________________________.ג___________________________.
 .2כתוב בפס' "כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו" מה הפירוש "ושוסעת
שסע"?(רש"י יא,ג) ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .3מה הפירוש "מעלת גרה"?(רש"י יא,ג) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 .4מה פירוש המילה "גרה"?(רש"י יא,ג) ________________________________________________________________
 .5מיהם בע"ח שמעלים גרה אך לא מפריסים פרסה?( יא,ד-ו) _____________________________________________
 .6החזיר טהור כלפי חוץ אך מתוכו הוא טמא כמו הרשעים ולכן נמשל לעשו אחיו של יעקב  .מהו סימן הטהרה
החסר לו ?( יא,ז) __________________________________________________________________________________
 .7מהם סימני הטהרה בדגים?( יא,ט) ___________________________________________________________________
 .8כתוב בפס' "את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר" מהו הסנפיר?(רש"י יא,ט) ___________________
 .9מהו ה"שרץ"?(רש"י יא,י) ___________________________________________________________________________
 .10כתוב בפס' "וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת  ...שקץ הם לכם" לכאורה הפס' מיותר שכבר אמר מקודם שכל
דג שיש לו סנפיר מותר אם כן מה אנו למדים מכאן?(רש"י יא,יב) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .11התורה חוזרת על המילה "שקץ" ומלמדת שאסור לערבב בשר של בע"ח טמא עם טהור .רישמו חמישה סוגי
עופות שנאסרו באכילה ?( יא,יג-יט) _________________________________________________________________
 .12מהי "החסידה" ולמה נקראת כך?(רש"י יא,יט) ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .13מה המקור לשם דוכיפת?(רש"י יא,יט) ________________________________________________________________
 .14מהו "שרץ העוף"?(רש"י יא,יט) ______________________________________________________________________
 .15שרץ הוא בע"ח נמוך שרוחש ונד על הארץ  .מהו הסימן טהרה משרץ העוף המותר באכילה? מנו את שמות
השרצים מהעוף המותרים( יא,כ-כג) _________________________________________________________________
__ _______________________________________________________________________________________________

דיני טומאת בעלי החיים הטמאים (יא ,כד-מז)
בעלי החיים הטמאים אינם אסורים רק באכילה ,אלא גם מטמאים במותם .התורה קובעת כי מגע בבעלי בפגרי
הטמאים גורם לטומאת הגוף ולמי שנושא את הפגרים נוספת גם טומאת הבגדים.
 .1כתוב בפס' "וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד
הערב" תן דוגמא לחיה ההולכת "על כפיה"?(רש"י יא,כז) ______________________________________________
 .2התורה מונה את בעלי החיים אשר הנוגע בנבלתם נטמא ונדרש לכבס את בגדיו .איזה סימן טהרה יש ואיזה אין
לבעלי החיים ? (יא,כד-כו) _________________________________________________________________________
 .3מהם שמונת השרצים שמטמאים טומאה חמורה במגע בנבלתם ואוסרים אכילת תרומה ,קדשים וכניסה לבית
המקדש?( יא,כט) __________________________________________________________________________________
 .4מה צריך לעשות עם כלים שאינם עשויים מחרס(חרש) שנבלת השרצים נגעו בהם?( יא,לב)
_________________________________________________________________________________________________
 .5מה צריך לעשות עם כלים העשויים מחרס(חרש) שנבלת השרצים נגעו בהם?( יא,לג) _______________________
 .6כתוב בפס' "כל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו" מה אנו למדים מהמילים
"ואותו תשברו"?(רש"י יא,לג) _______________________________________________________________________
 .7הקב"ה מלמד אותנו כי מאכלים ומשקים שהיו בכלי החרס נטמאים ומטמאים .גם תנור וכריים העשויים מחרס
שאינם מחוברים לקרקע נטמאים אם נוגע נבלת שרץ בהם .מה צריך לעשות איתם?( יא,לה) _________________
 .8מה פירוש הפס' "אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור"?(רש"י יא,לו) _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 .9מעיין  ,בור ומקווה מים המחוברים לקרקע אינם נטמאים אם נופל נבלת שרץ לתוכם .כיצד זרעים מקבלים
טומאה במגע עם נבלת השרצים?(יא,לז-לח) __________________________________________________________
 .10כתוב בפס' "וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" למה הדגיש הפס' "השרץ על הארץ"?(רש"י יא,מא)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .11כתוב בפס' "כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום
כי שקץ הם" מהו "הולך על גחון"?(רש"י יא,מב) _______________________________________________________
 .12מהו "מרבה רגלים"?(רש"י יא,מב) ___________________________________________________________________
 .13הקב"ה מוסיף איסור אכילה של כל בעלי החיים ששרצו על הארץ (תולעים וחרקים למינהם) ואף את הזוחלים
ההולכים על גחונם(נחשים ) עקרבים  ,חיפושיות ,נדל וכו'  .מה הסיבה שנותנת התורה לאיסור ?(יא,מד)
_________________________________________________________________________________________________
 .14למה נאמר מיד אחרי הדברים המותרים והאסורים לנו לאכילה "כי אני ה' אלוקיכם"?(רש"י יא,מד)
_________________________________________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________________________

שבת שלום וישר כוח לכל הילדים!!!
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מאת הרב דוד יפה

א __________

יצאה מלפני ה' ואכלה את הקורבן (פרק ט' פסוק כ"ד).

ב __________

סוג של מקווה מים שהוא טהור (פרק י"א פסוק ל"ו).

ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

__________

חיה שמעלה גרה אך אינה מפריסה פרסה (פרק י"א פסוק ד').

__________

כדי שיהיה טהור צריך שיהיו לו סנפיר וקשקשת.

__________

"...ואכלתי חטאת היום_________________ בעיני ה ' " (פרק י' פסוק י"ט).

"והאנקה ______________ ______________ ________________ _______________" (פרק י"א פס' ל').

__________

אם תפול עליו נבלה לא יטמאו (פרק י"א פסוק ל"ז).

__________

מפריס פרסה אך אינו מעלה גרה (פרק י"א פסוק ז').

__________

כשם שיש להבדיל בין הקודש לחול כך יש להבדיל ביניהם (פרק י' פס י').

__________

אסורים הכהנים לשתות בבואם אל הקודש (פרק י' פסוק ט').

__________

נצטווה אהרון להעלותו לעולה ביום השמיני (פרק ט' פסו' ג').

__________

חיה השורצת על הארץ שאסורה באכילה (פרק י"א פסוק ל').

__________

משם יצאנו כדי שה' יהיה לנו לאלוקים (פרק י"א פסוק מ"ה).

__________

הקריב אש זרה שלא על פי ציוויו של ה' (פרק י' פסוק א').

__________

שרץ העוף שמותר לאוכלו (פרק י"א פסוק כ"ב).

__________

דוד אהרון (פרק י' פסוק ד').

__________

אחד מהעופות שאינם טהורים (פרק י"א פסוק י"ג).

__________

שרץ טמא ההולך לאיטו (פרק י"א פסוק כ"ט).

__________

מעלה שנשיג אם נשמר ממאכלות אסורות (פרק י"א פסוק מ"ד).

__________

אותם אסורים אהרון ובניו לפרוע למרות האבל (פרק י' פסוק ו').

__________
__________

יש לבלול בו את המנחה קודם שמקריבים אותה לפני ה' (פרק ט' פסוק ד').
אם תיפול עליו נבלה יש לשוברו (פרק י"א פסוק ל"ה).
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