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פרשת בחוקותי
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 .3ערכי נפשות
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 .7הקדש בית
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 .9הקדש שדה מקנה
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 .12הקדש בהמה טמאה
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שלבי הקרבנות בחומש ויקרא
 .1קרבן עולת בהמה
ח .הפשטה
א .הבאה
ט .ניתוח
ב .סמיכה
י .רחיצה
ג .שחיטה
יא .הולכה
ד .קבלה
יב .מליחה
ה .הולכה
יג .הקטרה
ו .זריקה
ז .שפיכה

 .3קרבן מנחת סולת
ז .קמיצה
א .הבאה
ח .נתינה (כלי שרת)
ב .הקדשה
ט .לבונה
ג .הכנה
י .הולכה
ד .יציקה
יא .מליחה
ה .לבונה
יב .הקטרה
ו .הגשה
יג .אכילת כהנים
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 .2קרבן עולת העוף
א .הבאה
ב .מליקה – על גבי המזבח (מבדיל)
ג .מיצוי (ראש וגוף)
ד .מליחה והקטרת הראש
ה .מוראה
ו .שיסוע (לא מבדיל)
ז .הולכה
ח .מליחה
ט .הקטרה

 .4קרבן שלמים
א .הבאה
ב .סמיכה
ג .שחיטה
ד .קבלה
ה .הולכה
ו .זריקה
ז .שפיכה
ח .הפשטה

ט .ניתוח (אי' חו"ש)
י .תנופה (אי' חו"ש)
יא .הולכה
יב .מליחה
יג .הקטרה
יד .אכילה

 .5קרבן חטאת פנימית
א .הבאה
ב .סמיכה
ג .שחיטה
ד .קבלה (ע"י כה"ג)
ה .הולכה (ע"י כה"ג)
ו .הזאה ( -ע"י כה"ג כנגד הפרוכת)
ז .נתינה ( -ע"י כה"ג על קרנות
מזבח הקטורת)
ח .שפיכה ( -ע"י כה"ג על יסוד מערבי)
ט .ניתוח (אימורים)
י .הולכה
יא .מליחה
יב .הקטרה
יג .שריפה

 .7קרבן חטאת העוף
א .הבאה
ב .מליקה ( -לא מבדיל)
ג .הזאה
ד .מיצוי
ה .אכילת כהנים

 .6קרבן חטאת חיצונית
א .הבאה
ב .סמיכה
ג .שחיטה
ד .קבלה
ה .הולכה (ע"ג המזבח)
ו .נתינה ( -על קרנות מזבח חיצון)
ז .שפיכה
ח .הפשטה
ט .ניתוח (אימורים)
י .הולכה
יא .מליחה
יב .הקטרה
יג .אכילת כהנים.

 .8קרבן אשם
א .הבאה
ב .סמיכה
ג .שחיטה
ד .קבלה
ה .הולכה
ו .זריקה
ז .שפיכה

ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
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הפשטה
ניתוח (אימורים)
הולכה
מליחה
הקטרה
אכילת כהנים
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תאריכים מיציאת מצרים ועד השראת השכינה במשכן:
א .יציאת מצרים:

טו' ניסן.

ב .קריעת ים סוף:

כא' ניסן.

ג .מתן תורה:

ו' סיון.

ד .עלית משה רבינו לקבל לוחות ראשונים:

ז' סיון עד יז' תמוז.

ה .חטא העגל ירידת משה ושבירת הלוחות:

יז' תמוז.

ו .עלית משה בפעם השניה לכפר :

י"ט תמוז עד כ"ט אב.

ז .עלית משה בפעם השלישית לכפר :

א' אלול עד י' תשרי.

ח .ה' סולח לבנ"י ומשה יורד עם לוחות שניים:

י' תשרי.

ט .עשיית המשכן:
י .שבעת ימי המילואים:

מכג' אדר עד כט' אדר.

יא .השראת השכינה:

ר"ח ניסן.

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא
א .ציווי הקרבנות
 .1מהם בעלי החיים הכשרים להקרבת קרבנות ומה גילם?
ת' :בבקר:
א .פר  -פרה :שנתיים שלוש.
ב .עגל ,עגלה :עד שנה.
בצאן:
א .איל ,רחל :שנתיים.
כבשים
ב .כבש כבשה (כשבה) ,שה ,טלה :שנה.
א .שעיר  -שעירה :שנתיים.
עזים
ב .גדי (עיזים) :עד שנה.
בעוף:
א .תור :כשהם גדולים דהיינו שכנפיהם גדולות ואדומות.
ב .בן יונה :כשהם קטנים דהיינו גוזלים.
 .2הסבר את השם עולה:
ת' .שעולה כולה לה'.
 .3מאיזה מין מביאים את קרבן העולה?
ת' :בצאן ובבקר  -זכר בלבד.
בעוף  -זכר או נקבה.

ב .עולת בקר וצאן
 .4באלו מקרים מביאים עולה בפרשתנו?
ת' :נדבה :מרוב אהבתו לה' ורצונו להתקרב אליו .עולה זו מכפרת גם על:
א .אי קיום מצוות עשה.
ב .שעבר על לאו הניתק לעשה.

פרשת ויקרא
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 .5הסבר" :לאו הניתק לעשה"
ת' :שעבר על מצוות לא תעשה כגון "לא תגזול" ויכול לתקן אותה ע"י קיום מצוות
עשה" :והשיב את הגזלה".
 .6מהם השלבים של הקרבת עולת בהמה?
ת' :א .הבאה ב .סמיכה .ג .שחיטה .ד .קבלה .ה .הולכה .ו .זריקה .ז .שפיכה.
ח .הפשטה .ט .ניתוח .י .רחיצה .יא .הולכה יב .מליחה .יג .הקטרה.
 .7הסבר את השלבים של הקרבת עולת בהמה:
ת' :א .הבאה :בעל הקרבן מביא את קרבנו לעזרה ,שם מבקרים אותו ממום ,ואז
בעל הקרבן מקדישו לעולה ואומר" :הרי זה קרבן עולה"!
ב .סמיכה :סומך שתי ידיו בכל כוחו על ראש קרבנו ומתודה על עוונו ואומר:
"חטאתי עוויתי פשעתי ועשיתי (מפרט את חטאו) וחזרתי בתשובה לפניך ,וזו
כפרתי".
ג .שחיטה :שחיטה בצפון המזבח.
ד .קבלה :הכהן מקבל את דם הבהמה במזרק.
ה .הולכה :הכהן מוליך את הדם אל קרן המזבח.
ו .זריקה :הכהן זורק את הדם שתים שהן ארבע( .צפון מזרח – דרום מערב)
ז .שפיכה :שופך את כל שיירי הדם אל היסוד הדרומי.
ח .הפשטה :פושט את עור הבהמה.
ט .ניתוח :חותך את הבהמה ל  11חלקים.
י .רחיצה :רוחץ היטב את קרבו (חלקים פנימיים שאינם נקיים) וכרעיו ( -רגלי
הבהמה).
יא .הולכה :הכהנים מוליכים את חלקי הבהמה על הכבש.
יב .מליחה :הכהנים מולחים את חלקי הבהמה ע"ג הכבש.
יג .הקטרה :הכהנים זורקים את חלקי הבהמה ע"ג מערכת האש.

פרשת ויקרא
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 .8הסבר " ֵריחַ נִיחֹחַ לַה".
ת' .ריח נעים ,נחת רוח לפני ה' שאמר ונעשה רצונו.

ג .עולת העוף
 .9מהם השלבים של עולת העוף?
ב .מליקה(.מבדיל) ג .מיצוי (ראש וגוף).
ת' :א .הבאה.
ה .מוראה .ו .שיסוע (לא מבדיל).
ד .מליחה והקטרת הראש.
ז .הולכה ח .מליחה .ט .הקטרה.
 .10הסבר את השלבים של עולת העוף:
ת' :א .הבאה :הבעלים מביא את העוף ומקדישו לקרבן.
ב .מליקה :הכהן חותך את ראשו בצפורנו (מבדיל).
ג .מיצוי :הכהן לוחץ על העוף כנגד קיר המזבח.
ד .מליחה והקטרת הראש :הכהן מולח את ראשו על גבי המזבח ,ומקטירו.
ה .מוראה :הכהן מסיר את המוראה עם המעיים והנוצה המחוברים
עמה וזורקם לבית הדשן.
ו .שיסוע :הכהן משסע את כנפיו אבל לא מבדיל לשני חלקים.
ז .הולכה :מוליך את העוף על גבי הכבש.
ח .מליחה :מולח את העוף ע"ג המזבח.
ט .הקטרה :זורק את העוף ע"ג המערכה.
 .11מהי מוראה?
ת' :חלק פנימי בגוף העוף ששם נאסף המאכל שלו.
 .12מדוע את המוראה זורקים אל מקום הדשן?
ת' .כי במוראה נמצא האוכל שגזל העוף ,ולא ראוי להעלות גזל ע"ג המזבח.
 .13מהו מקום הדשן?
ת' :זהו מקום בצד המזבח ששם מניחים את האפר של תרומת הדשן.

ד .קרבן מנחה
 .14הסבר את השם "מנחה":
ת' :מלשון מתנה ,דורון.
פרשת ויקרא
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 .15מדוע לגבי קרבן מנחה נאמר" :וְ ֶנפֶׁש כִ י ַת ְק ִריב"?
ת' :פְ שט :אדם כי יקריב.
ְדרש :כי העני המביא את המנחה כאילו את נפשו מקריב.
 .16הסבר" :אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכ ֵון ליבו לה'".
ת' .גם המביא הרבה כגון קרבן בהמה וגם המביא מעט כגון קרבן מנחה ,העיקר
בהבאת הקרבן היא כוונת הלב של האדם.
 .17מהם שלבי מנחת סולת?
ד .יציקה
ת' .א .הבאה ב .הקדשה ג .הכנה
ח .נתינה (כלי שרת) ט .לבונה
ז .קמיצה
ה .לבונה ו .הגשה
י .הולכה יא .מליחה יב .הקטרה יג .אכילת כהנים.
 .18הסבר את השלבים של מנחת סולת:
ת' :א .הבאה  -הבעלים מביא עשרון סולת חטים ,לוג שמן וקומץ לבונה.
ב .הקדשה  -מעביר את המנחה לכלי שרת ובכך היא מתקדשת.
ג .הכנה  -נותן מעט שמן ,את כל הסולת שוב מעט שמן ומערבב את הכל.
ד .יציקה  -יוצק (שופך) את השמן הנותר על המנחה.
ה .לבונה  -נותן את קומץ הלבונה על המנחה.
ו .הגשה  -מוליך את המנחה ומגישה (נוגע) אל קרן המזבח( .דרום מערב)
ז .קמיצה  -נוטל מהסולת במקום שיש הרבה שמן.
ח .נתינה – נותן את הקומץ לתוך כלי שרת.
ט .לבונה  -מניח את כל הלבונה על הקומץ.
י .הולכה  -הכהן מוליך את קומץ המנחה על הכבש.
יא .מליחה  -מליחת הקומץ( .על גבי המזבח).
יב .הקטרה  -משליך את הקומץ ע"ג המערכה.
יג .אכילת כהנים  -משיירי הסולת עם השמן הכהנים מכינים  10חלות שנאכלות
לכהנים.
 .19מהם השלבים שישנם בשאר המנחות ואינם במנחת סולת?
ת' .א .לישה בפושרים ב .אפיה ג .פתיתה (חלוקת המצות לחלקים קטנים בגודל
כזית).
פרשת ויקרא
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.20
ת'.
.21
ת'.
.22
ת'.
.23
ת'.

.24

מה ההבדל בין מנחת חלות למנחת רקיקין?
מנחת חלות עבה יותר ואילו רקיקין דקה כמצה.
מה ההבדל בין מנחת מחבת למרחשת?
מנחת מחבת אפויה בכלי שטוח ומרחשת בכלי עמוק.
הסבר את המילה "אזכרתה":
בזכות הקומץ המוקרב ,הבעלים נזכרים לטובה לפני ה'.
מהם דיני המנחה הנוספים בפרשתנו?
א .המנחה היא קדש קדשים.
ב .נאכלת לזכרי כהונה.
(ג .נאכלת בעזרה).
(ד .נאכלת ליום ולילה).
ה .אסור שתעשה חמץ.
מהם דיני קרבן נוספים בפרשתנו?
א .איסור שאור ודבש:
איסור שאור :אסור להקריב על גבי המזבח חמץ ושאור.
איסור דבש :אסור להקריב על גבי המזבח דברים מתוקים כגון פירות תמרים
ותאנים.
ב .קרבן ראשית מותר :מותר להביא למקדש את שתי הלחם אעפ"י שהם שאור
ואת הביכורים אעפ"י שהם דבש ולהניפם לה'.
ג .מלח על כל קרבן :מצוה למלוח את חלקי הקרבן המוקרבים על המזבח.

ה .מנחת העומר
.25
ת':
.26
ת':

איזו מנחה קרויה מנחת ביכורים?
מנחת העומר.
ממה מביאים את קרבן העומר?
ג .קומץ לבונה
ב .לוג שמן
א .עשרון שעורים
פרשת ויקרא
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.27
ת':

.28
ת'.
.29
ת'.
.30
ת':
.31
ת'.

הסברָ " :אבִ יב ָקלּוי בָ ֵאׁש ג ֶֶרׂש כ ְַר ֶמל ":
אָ .אבִ יב  -בשל.
בָ .קלּוי בָ ֵאׁש  -מייבשים באש.
ג .ג ֶֶרׂש  -טחון.
ד .כ ְַרמֶ ל  -תבואה לחה של הגרעין עם הקליפה.
איזו ברכה מביא קרבן העומר על ישראל?
ברכה בתבואה שבשדות.
מתי מקריבים את קרבן העומר?
טז' בניסן.
את מה מתיר העומר באכילה?
העומר מתיר את התבואה החדשה באכילה.
מה ההבדל בין שלבי מנחת סולת למנחת העומר?
בעומר ישנה תנופה ,לפני הגשה.

ו .קרבן שלמים
.32
ת':
.33
ת':
.34
ת':

.35
ת':

הסבר את השם שלמים:
שעושה שלום בין המזבח ,הכהנים ,והבעלים.
באיזה מקרה מביאים קרבן שלמים בפרשתנו?
כשאדם מישראל רוצה להודות ולשבח לה' על רוב חסדיו שעשה עמו.
אלו חלקים מקבל המזבח ,הכהנים והבעלים?
המזבח :אימורים.
הכהנים :חזה ושוק.
הבעלים :שאר הבשר.
מהם האימורים?
כל החלב ,שתי הכליות ,יותרת על הכבד( ,אליה בכבש).

פרשת ויקרא

 .36מהם השלבים של הקרבת קרבן שלמים?
ט .ניתוח (אי' חו"ש)
ה .הולכה
ת' :א .הבאה
י.תנופה (אי' חו"ש)
ו .זריקה
ב .סמיכה
יא .הולכה
ז .שפיכה
ג .שחיטה
יב .מליחה
ח .הפשטה
ד .קבלה
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יג .הקטרה
יד .אכילה

 .37מהי אליה?
ת' :ראשית הזנב של הכבש שמקריבים עם האימורים.
 .38מהי תנופה?
ת' :האמורים ,החזה והשוק מונחים על ידיו של בעל הקרבן ,ידי הכהן תחתיו
ומניפים לארבע רוחות השמים ,למעלה ולמטה.
 .39מה ההבדל בין קרבן שהוא קדשי קדשים כגון :עולה ,חטאת ,אשם
לבין קרבן שהוא קדשים קלים כגון שלמים?
ת' :א .קדשי הקדשים נשחטים בצפון ואלו קדשים קלים בכל העזרה.
ב .קדשי קדשים נאכלים בעזרה ואלו קדשים קלים בכל המחנה /ירושלים.
ג .קדשי קדשים נאכלים לזכרי כהונה ואלו קדשים קלים לכל ישראל.
ד .קדשי קדשים נאכלים ליום ולילה ואלו קדשים קלים נאכלים ליומים
ולילה.

ז .קרבן חטאת פנימית
.40
ת':
.41
ת':
.42

באיזה מקרה מביאים קרבן חטאת?
אם אדם עבר בשוגג על לאו שזדונו כרת.
הסבר :לאו שזדונו כרת:
אדם שעבר בשוגג איסור שבמזיד חייבים עליו כרת.
מהם השלבים של הקרבת חטאת פנימית?
ת':א .הבאה ב .סמיכה ג .שחיטה ד .קבלה (ע"י כה"ג) ה .הולכה
(ע"י כה"ג) ו .הזאה (ע"י כה"ג כנגד הפרוכת) ז .נתינה (ע"י כה"ג על
קרנות מזבח הקטורת) .ח .שפיכה (ע"י כה"ג על היסוד המערבי)
ט .ניתוח (אימורים) י .הולכה יא .מליחה יב .הקטרה יג .שריפה.

פרשת ויקרא
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 .43הסבר מהי הזאה בקודש?
ת :הכהן הגדול מוליך את הדם לאהל מועד ומזה שבע פעמים כנגד הפרוכת.
 .44מהם שתי החטאות הפנימיות המובאות בפרשתנו?
ת' :א .פר כהן המשיח ב .פר העלם דבר של ציבור (פר הקהל).
 .45מהו פר כהן המשיח?
ת' :חטאת שמביא כהן גדול המשוח בשמן המשחה שהורה לעצמו ועבר בשוגג על
לאו שזדונו כרת.
 .46הסברְ " :ל ַא ְׁשמַ ת הָ עָ ם":
ת' :כשכהן גדול חוטא זוהי גם אשמת העם שאינם זהירים דיים במעשיהם.
 .47מהו פר הקהל?
ת' :חטאת שמביא הסנהדרין הגדולה כיון שהתירו בשוגג לאו שזדונו כרת ורוב
הקהל עשו עפ"י הוראתם.
 .48מה צריכים עם ישראל לעשות כשקרתה תקלה נוראה כזו לכהן המשוח או
לסנהדרין?
ת' :עלינו להתעורר בתשובה.

ח .קרבן חטאת חיצונית
.49
ת':
.50
ת':

.51
ת':
.52
ת':

מהם החטאות החיצוניות המוזכרות בפרשתנו?
ג .חטאת עולה ויורד (שט"ב)
ב .חטאת יחיד
א .חטאת נשיא
מהם השלבים של חטאת חיצונית?
א .הבאה ב .סמיכה ג .שחיטה ד .קבלה ה .הולכה
ו .נתינה (דם על קרנות מזבח החיצון) ז .שפיכה ח .הפשטה
ט.ניתוח (אימורים) י .הולכה יא .מליחה יב .הקטרה יג .אכילת כהנים
איזה בהמה מביא מלך לחטאתו?
שעיר.
איזה בהמה מביא אדם מישראל לחטאתו?
שעירה או כבשה.
פרשת ויקרא
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ט .קרבן חטאת עולה ויורד (שט"ב)
 .53מתי אדם מביא חטאת עולה ויורד (שט"ב)?
ת' :אם אדם עובר על:
א .שבועת העדות ב .טומאת מקדש וקדשיו .ג .ביטוי שפתיים.
 .54הסבר מהי "שבועת העדות"?
ת' :אדם במזיד נשבע שאינו יודע עדות שכן ידע.
 .55הסבר מהי" :טומאת מקדש וקדשיו":
ת' :אדם בשוגג אכל קודש או נכנס למקדש כשהוא טמא.
 .56הסבר מהו" :ביטוי שפתיים"?
ת' :אדם בשוגג נשבע שעשה או לא עשה מעשה ,ונהג להפך (עבר ועתיד).
 .57מדוע קוראים לקרבן הזה :עולה ויורד?
ת' :כי סוג הקרבן עולה בעשיר ויורד לעני ולדל שבדלים.
 .58מה מביא עשיר ,דל ודל שבדלים לקרבן עולה ויורד?
ת' :א .עשיר  -כבשה או שעירה.
ב .דל  -שני תורים או שני בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה.
ג .דל שבדלים  -מנחת סולת .בלא שמן ובלא לבונה.
 .59מהם השלבים בחטאת העוף?
ת' :א .הבאה ב .מליקה (לא מבדיל) ג .הזאה (קיר המזבח)
ד .מיצוי (קיר המזבח ויורד על היסוד) ה .אכילת כהנים.

י .קרבן אשם
.60
ת':
.61
ת':

הסבר את השם קרבן "אשם":
קרבן שמביא אדם שעבר עברה ויש בו אשמה.
מדוע אדם מביא קרבן אשם?
זהו קרבן חובה על מנת לכפר על אשמו.
פרשת ויקרא

.62
ת':
.63
ת':
.64
ת':
.65
ת':
.66
ת':
.67
ת':
.68
ת':
.69
ת':
.70
ת':
.71
ת':
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אלו אשמות מוזכרים בפרשתנו?
א .אשם מעילות ב .אשם תלוי ג .אשם גזלות.
הסבר "אשם מעילות":
אדם בשוגג נהנה מדבר שהוקדש לה'.
מה מביא אדם שחייב אשם מעילות?
א .איל (בשווי  2סלעים) .ב .קרן ג .חומש
מהי קרן?
השווי של הקודש שנהנה ממנו ,כגון שאם אכל בשוגג פירות שהוקדשו לה'
(לבדק הבית) בשווי  4פרוטות ,עליו להביא  4פרוטות לקרן.
מהו חומש?
כגון אם הקרן שווה  4פרוטות חומש שווה פרוטה  1וביחד הם  5פרוטות (ועל
כן נקרא חומש :אחד מתוך חמש).
הסבר :אשם "תלוי":
אדם שיש לו ספק אם עבר על לאו שזדונו כרת.
מה מביא אדם שחייב אשם תלוי?
עליו להביא איל לאשם בלבד.
הסבר :אשם "גזלות":
אדם נשבע לשקר במזיד שאינו חייב חוב כגון :פקדון ,גזלה או אבדה.
מה מביא אדם שחייב אשם גזלות?
א .איל ב .קרן ג .חומש
מהם השלבים של קרבן אשם?
א .הבאה ב .סמיכה (וידוי) ג .שחיטה (בצפון המזבח)
ד .קבלה ה .הולכה ו .זריקה (שתים שהם ארבע) ז .שפיכה
ח .הפשטה ט .ניתוח (אימורים :כל החלב 2 ,הכליות ,יותרת הכבד ,אליה
בכבש) .י .הולכה .יא .מליחה יב .הקטרה .יג .אכילת כהנים.

פרשת צו
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פרשת צו
 .1אם התורה חוזרת שוב על דיני הקרבן אם כן מה ההבדל בין פרשת ויקרא
לפרשת צו?
ת' :פרשת ויקרא נאמרה לבנ"י ובפרשת צו נאמרו הדינים המיוחדים לכהנים.

א .תורת העולה
 .2מהו הדין שהתחדש בתורת העולה?
ת' :שהקטרתה כל הלילה.

ב .תרומת הדשן
 .3מהי תרומת הדשן?
ת' :הרמה מדשן הקרבנות במחתה והנחתה במקום הדשן.

ג .הוצאת הדשן
 .4מהי הוצאת הדשן?
ת' :כשדשן הקרבנות מתרבה על המזבח מוציאים אותו מחוץ למחנה ,למקום
טהור.
 .5מדוע הכהן מחליף את בגדיו אחרי הוצאת הדשן?
ת' :כיון שהוצאת הדשן היא עבודה שאינה נקיה עליו להחליף את בגדיו
כשהוא חוזר לשרת לפני ה'.

ד .אש על המזבח
 .6מהם הדינים שלמדנו בנושא "אש על המזבח"?
ת' :א .מצוה להדליק אש על המזבח
ב .איסור לכבות את האש על גבי המזבח.
ג .צריך לערוך עצים בבוקר בבוקר
ד .ראשון לקרבנות היא עולה.

פרשת צו
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ה .תורת המנחה
 .7מהם דיני "תורת המנחה" שלמדנו בפרשתנו?
ת' :א .הגשה לקרן דרומית  -מערבית
ב .קמיצה :סולת ,שמן ,כל הלבונה.
ג .אפייתה מצות.
ד .אכילתה בחצר אוהל מועד.
ה .אכילתה לזכרי כהונה.
ו .המנחה היא קדש קדשים.
ז .כל הנוגע בה יקדש.
 .8הסבר "כֹל אֲ ׁשֶ ר ִיגַע בָ הֶ ם ִי ְק ָדׁש":
ת' :כל מאכל שבלע מטעם המנחה הופך להיות כמוה :אם המנחה פסולה -
גם המאכל נפסל ואם המנחה טהורה גם המאכל קדוש.

ו .מנחת חביתין ומנחת חינוך
.9

.10
ת':
.11
ת':
.12
ת':

מהי מנחת חביתין?
ת' :המנחה שמביא כה"ג בכל יום מחציתה בבוקר ומחציתה בערב ,מיום
המשחו.
מהי מנחת חינוך?
כהן שמתחיל לעבוד בפעם הראשונה ,מביא מנחה המכניסה אותו לעבודת
הכהונה.
הסבר" :מורבכת":
שופך על הסולת מים רותחים.
הסבר "תופיני":
אפויה מספר פעמים ,שאחר האפיה בתנור יטגנו אותה במחבת.

ז .מנחת כהן
 .13מה ההבדל בין מנחת כהן למנחת ישראל?
ת' :מנחת כהן מקטירים אותה כליל ,ומנחת ישראל מקטירים רק את הקומץ
והשאר נאכל לכהנים.

פרשת צו

25

ח .תורת החטאת
 .14כשנאמר על קרבן שהוא קדש קדשים ,מה למדים מכך?
ת' :א .שחיטתו בצפון .ב .אכילתו בעזרה .ג .אכילתו על ידי זכרי כהונה.
ד .אכילתו ליום ולילה.
 .15מה דינו של מאכל חולין שבלע מטעם בשר החטאת?
ת' :הוא מקבל את כל דיני החטאת.
 .16מה עושים עם בגד שנבלע בו דם חטאת?
ת' :מכבסים אותו בעזרה.
 .17מה ההבדל בין כלי חרס לכלי מתכת שבשלו בו חטאת?
ת' :כלי חרס ישבר
כלי מתכת "ומורק ושוטף" במים.
 .18הסבר "ומורק":
ת' :ישופשף וינוקה היטב ויש אומרים שיתנו אותו בתוך מים רותחים.
 .19מה הדין אם בטעות הכהן הכניס דם חטאת חיצונית לתוך אוהל מועד?
ת' :הקרבן נפסל וצריך לשורפו.
 .20האם דינים אלו שייכים לכל קדשי הקדשים?
ת :כן!

ט .תורת האשם
 .21אלו דינים חדשים למדנו ב"תורת האשם"?
ת' :א .שחיטתו בצפון .ב .זריקת דמו סביב .ג .הקטרת אימורים .ד .אכילתו
לזכרי כהונה .ה .אכילתו בעזרה .ו .אכילתו לבית אב .ז .אשם הוא קדש
קדשים.

י .עור העולה למשמר
 .22מהו משמר?
ת :כל כהני עמ"י התחלקו ל  24משמרות וכל משמר ל  6בתי אב .כל בית אב עבד
יום אחד בשבוע ובשבת עבד כל המשמר.
 .23האם רק בעולה ,עור הקרבן ניתן למשמר?
ת :לא! אלא בכל קדשי קדשים :עולה ,חטאת ואשם.
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יא .תורת השלמים
 .24מהם שני סוגי השלמים המובאים בפרשתנו?
ת' :א .שלמי תודה ב .שלמי נדר או נדבה.
 .25מה ההבדל בין קרבן שלמי תודה לשלמי נדר ונדבה?
ת' :א .בקרבן תודה מביאים  40חלות עם הקרבן ,ובקרבן שלמי נדר ונדבה
אין חלות.
ב .קרבן תודה אכילתו ליום ולילה ,ובשלמי נדר ונדבה אכילתם לשני ימים
ולילה.
 .26באיזה מקרה מביאים קרבן תודה?
ת' :ארבעה חייבים קרבן תודה והם :חיי"ם
א .חבוש בבית הסוהר שיצא לחפשי.
ב .יסורים אדם שהיה חולה ביסורים ונתרפא.
ג .יורדי הים אדם שהפליג בספינה לים ,ונצל.
ד .מדבר אדם שהלך במדבר ,וניצל.
 .27אלו סוגי מצות מביאים עם קרבן תודה?
ת' :א 10 .חלות מצות.
ב 10 .רקיקי מצות.
ג 10 .חלות מורבכת מצות.
ד 10 .חלות חמץ.
 .28מהו נותר?
ת' :חלקי קרבן שעבר זמן הקרבתם או אכילתם.
 .29מה דינו של נותר?
ת' :ישרף.
 .30מהו פיגול?
ת' :קרבן שנפסל כיון שהכהן חשב בזמן אחת מ  4עבודות :שחיטה ,קבלה,
הולכה ,זריקה ,מחשבה פסולה של חוץ לזמנו( .עד מתי זמן זריקה,
הקטרה ,אכילה)
 .31מה דינו של האוכל פיגול במזיד?
ת' :חייב כרת( .ובשוגג חטאת).
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.32
ת':
.33
ת':

מה דינו של בשר קודש שנטמא?
ישרף.
מה דינו של טמא שאכל בשר קודש במזיד?
חייב כרת( .ובשוגג חטאת עולה ויורד).

יא .איסור חלב ודם
 .34מה דינו של חלב נבלה וטרפה?
ת' :אסור באכילה  -מותר בהנאה.
 .35מה דינו של האוכל חלב או דם במזיד?
ת' :חייב כרת.

יב .דיני תנופה
.36
ת':

מהם הדינים שלמדנו לגבי תנופה בקרבן שלמים?
א .מניפים את האימורים ואת החזה והשוק ,לארבע רוחות השמים,
למעלה ולמטה.
ב .ידי הבעלים נושאים את האימורים ואת החזה והשוק ויד הכהנים
תחתם.
ג .החזה והשוק הם לכהני בית  -אב.
ד .מתנות אלו מקבלים הכהנים כשכר על עבודתם ומשיחתם.

יג .שבעת ימי המילואים
.37
ת':
.38
ת':

מה הרגישו בנ"י באותה תקופה?
הם התגעגעו וציפו בכל ליבם להקמת המשכן ושה' ישכון בתוכם.
מהם השלבים של שבעת ימי המילואים?
ז .פר החטאת.
א .משה כונס לפתח אוהל מועד.
ח .איל העולה.
ב .מטביל ומלביש את אהרון.
ט .איל המילואים.
ג .משיחת המשכן וכליו.
י .סל המצות ()30
ד .משיחת המזבח והכיור.
יא .שבו פא"מ שבעת ימים.
ה .משיחת אהרון.
ו( .הטבלת) והלבשת בני אהרן.
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.39
ת':
.40
ת':

.41
ת':

.42

.43
ת':
.44
ת':
.45
ת':
.46
ת':

מי עבד את עבודות שבעת ימי המילואים?
משה היה הכהן בשבעת ימי המילואים ואהרן ובניו היו כבעלים המביאים את
קרבנותיהם.
את מה כונס משה פתח אוהל מועד?
א .אהרן בניו ובגדיהם.
ב .שמן המשחה.
ג .פר החטאת.
ד .איל העולה.
ה .איל המילואים.
ו .סל המצות (.)30
ז .כל העדה.
ממה היו עשויות  30המצות?
א 10 .חלות מצות.
ב 10 .חלות רקיקין.
ג 10 .חלות רבוכות.
כיצד קדש משה את המזבח?
ת' :הזה עליו משמן המשחה שבע פעמים ואח"כ לקח את שמן המשחה ומשח
אותו ואת כליו.
מדוע הביאו אהרן ובניו פר לחטאת?
לכפר על עצמם מחטאיהם ומחטא העגל.
מדוע הביאו אהרן ובניו איל לעולה?
לטהר עצמם אפילו מהרהור עברה.
מה היה מיוחד בפר החטאת?
שלמרות שהיא חטאת חיצונית בכל זאת שרפו אותה.
מדוע הביאו אהרן ובניו איל למילואים?
להודות ולשבח לה' על כך שנבחרו לשרתו.
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.47
ת':
.48
ת':

הסברֵ " :איל הַ ִמל ִֻּאים":
שממלא ומשלים את הכהנים בכהונתם.
מהם השלבים והסברם של הקרבת איל המילואים שהוא קרבן שלמים?
א .הבאה :אהרן ובניו מביאים את איל המילואים לפא"מ.
ב .סמיכה :אהרן ובניו סמכו את ידיהם על ראש האיל והודו ושבחו את ה'
על כך שנבחרו לשרתו.
ג .שחיטה :משה שוחט את האיל( .בכל העזרה).
ד .קבלה :משה מקבל את הדם במזרק.
ה .נתינה :משה נותן מן הדם על תנוך אזן ימין ,בהן יד ימין ,בהן רגל
ימין של אהרן ובניו.
ו .הולכה :משה מוליך את הדם אל המזבח.
ז .זריקה :משה זורק את הדם על המזבח שתים שהן ארבע.
ח .שפיכה :משה שופך את שיירי הדם אל היסוד הדרומי.
ט .תנופה :משה לוקח את האימורים ואת שוק הימין וחלת מצה אחת מכל
סוג (חלת מצה ,חלת רקיקין וחלת מורבכת) ומניחם על האימורים והשוק
מניח את הכל על כפי אהרן ובניו מניח את ידיו תחת ידיהם ומניפים את
הכל לפני ה'.
י .הקטרה :משה מקטיר את האימורים על המזבח.
יא .תנופה :משה מניף את החזה (מאכל למשה).
יב .ערוב שמן ודם :משה לוקח את שמן המשחה הנותר ומן הדם אשר על
המזבח ומערבבם יחד.
יג .הזאה :משה לוקח את השמן והדם המעורבים ומזה על אהרן בניו
ובגדיהם.
יד .אכילה :אהרון ובניו אוכלים את הבשר שנשאר ואת  27המצות שנשארו.

פרשת שמיני

פרשת שמיני
 .1מהו התאריך של היום השמיני?
ת' :א' ניסן.

א .קרבנות אהרן ובניו
.2
ת':
.3
ת':
.4
ת':
.5
ת':
.6
ת':

מהם קרבנות אהרן?
עגל לחטאת ואיל לעולה.
מדוע הביא אהרון קרבנות אלו?
עגל לחטאת  -להודיע שה' מכפר לו על חטא העגל.
איל לעולה  -להתקרב לפניו יתברך.
מהם קרבנות בנ"י?
שעיר לחטאת ,עגל וכבש לעולה ,שור ואיל לשלמים ,מנחה.
מדוע משה צריך לאמר לאהרן " ְק ַרב ֶאל ַה ִמזְ בֵ ַח"?
כיון שאהרן היה בוש ,וירא מלגשת לפני ה'.
הסברַ " :ויְחַ ְט ֵאהּו":
עשו אותו כדין חטאת.

ב .ברכת אהרן
 .7איזו ברכה ברך אהרן את בנ"י?
ת' :ברכת כהנים" :יברכך ה' וישמרך"...

ג .ברכת משה ואהרן
 .8מדוע משה ואהרן נכנסו לאהל מועד?
ת' :לבקש רחמים שתשרה שכינה בישראל.
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 .9איזה ברכה ברכו משה ואהרן את ישראל?
ת'" :ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".
ו"יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם".

ד .כבוד ה' אש על המזבח ורינת העם.
.10
ת':
.11
ת':

מה קרה אחרי שמשה ואהרן ברכו את ישראל?
ירדה אש מן השמים ואכלה את הקרבנות שעל המזבח!
מדוע בנ"י רנו ונפלו על פניהם?
א .רנו מרוב שמחה והודיה לה'.
ב .נפלו על פניהם מיראתם את ה'.

ה .מות נדב ואביהו
.12
ת':
.13
ת':
.14
ת':

מה היה חטאם של נדב ואביהו?
הם הקריבו אש זרה אשר ה' לא ציוה.
הסבר" :בִ ְקרֹובַ י ֶא ָקדֵ ׁש":
במותם של בחירי ה' יתקדש שמו של הקב"ה וכל העם יראו מה'.
כיצד רואים את מעלתו של אהרן במות שני בניו?
שקיבל על עצמו את דינו של הקב"ה ושתק.

ו .איסור אבלות לאהרן ובניו
.15
ת':
.16
ת':

מהם האיסורים שנאסרו אהרן ובניו לנהוג בעצמם באבלותם?
א .לא לגדל את שער ראשם ,ב .לא לקרוע בגדיהם ,ג .לא לצאת אחרי המת.
מדוע אסור לאהרן ובניו לנהוג באבלות?
כיון שנמשחו בשמן המשחה ועליהם להמשיך ולשרת במשכן.
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ז .איסור יין ושכר לכהן
.17
ת':
.18
ת':
.19
ת':
.20
ת':

הסברַ " :י ִין וְ ׁשֵ כָר":
יין שמשכר.
מתי יין משכר?
א .אחרי שתסס  40יום .ב .בלא תערובת מים .ג .שתיה של רביעית בלא
הפסקה.
מהם הדברים האסורים לכהן ששתה יין שמשכר?
א .איסור עבודה ב .איסור הוראה.
מה עונשו של כהן שעבד בהיותו שיכור?
מיתה בידי שמים.

ח .ציווי אכילת מנחת היום ושלמי היום וקצף משה
.21
ת':
.22
ת':
.23
ת':
.24
ת':
.25
ת':
.26
ת':
.27
ת':

כיצד אהרן ובניו אכלו את מנחתם ואת שלמיהם הרי הם אוננים?
זאת היתה הוראת שעה.
מה עשו אהרן ובניו ,שעל כך כעס משה?
שרפו את שעיר ראש חדש במקום לאוכלו.
מדוע משה כעס על אלעזר ואיתמר ,הרי אהרן הוא האחראי על כך?
כיון שמשה חס על כבודו של אהרון לפני בניו.
מדוע כל כך הצטער משה על כך שלא אכלו את שעיר ראש חדש?
כיון שאכילת כהנים מכפרת על עוונות בנ"י.
מה היתה תשובת אהרן?
כיון שאנחנו אוננים אסור לנו לאכול קדשים.
כיצד רואים שבני אהרן כיבדו את אביהם?
אעפ"י שמשה פנה אליהם בכעס הם שתקו ולא דברו לפני אביהם.
כיצד רואים את ענוותנותו של משה במעשה זה?
הודה ולא בוש לאמר לא שמעתי!
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ט .מאכל טהור לעם קדוש.
 .28הסבר לפי הספורנו מה הקשר בין השראת השכינה ביום השמיני לבין ענייני
אכילת בהמות טהורות ואיסור טומאת הגוף?
ת' :אחרי שבנ"י זכו להשראת השכינה בקרבם עליהם לשמור על קדושתם
וטהרתם שיזכו להמשך השראתה.

י .בהמות טהורות וטמאות
.29מהם סימני הטהרה בבהמות?
ת' :א .מפרסת פרסה שוסעת שסע פרסות .ב .מעלת גרה.
.30מהם הבהמות עם סימן טהרה אחד?
ת' :גמל ,שפן ,ארנבת וחזיר.

יא .דגים טהורים וטמאים
.31מהם סימני הטהרה בדגים?
ת' :א .סנפיר ב .קשקשת.
.32מהו שרץ המים?
ת' :השרצים הקטנים במים כגון עלוקה ,צפרדע.
.33מהו נפש החיה במים (לפי הרמב"ן)?
ת' :חיות שבים שהולכות על רגלים כגון  -צב ים ותנין.

יב .עופות טמאים
.34מדוע התורה מונה את העופות הטמאים?
ת' :ללמדנו שרק עופות אלו בלבד הם הטמאים וכל עוף אחר  -טהור.
.35מהם העופות הטמאים לאכילה?
ת' 20 :העופות המופיעים בפרשתנו.
פרשת שמיני
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.36
ת':
.37
ת':
.38
ת':
.39
ת':

מהו עוף דורס?
שנועץ ציפורניו בטרפו ואוכלו.
מדוע העופות הדורסים אסורים באכילה לפי הרמב"ן?
מפני שהם אכזריים ואכילתם מביאה אכזריות בלב האדם.
מהו סימן הטומאה בשרץ העוף?
שיש לו  4רגלים כגון :זבוב ,דבורה ,יתוש.
מהם סימני הטהרה בשרץ העוף?
א 4 .רגלים ב .כרעים (רגלים) לנתר ג 4 .כנפיים ד .כנפיים שמכסים את רוב
גופו.

יג .טומאת מגע ומשא
.40
ת':
.41
ת':
.42
ת':

אלו נבלות מהבהמה מטמאים במגע ובמשא?
א .בהמות טמאות ב .חיות ג .בהמות טהורות.
מה ההבדל בין טומאת מגע לטומאת משא?
טומאת מגע  -גופו טמא.
טומאת משא  -גופו טמא וגם בגדיו.
כיצד אדם נטהר מטומאת מגע ומשא של נבלות?
טומאת מגע :טבילת גופו והערב שמש.
טומאת משא :טבילת גופו ובגדיו והערב שמש.

יד .שמונה שרצים
.43
ת':
.44
ת':

מהם שמונה השרצים המטמאים במותם?
א .החולד ב .העכבר ג .הצב ד .האנקה
ז .החומט ח .התנשמת.
האם שרצים אחרים מטמאים במותם?
לא !
פרשת שמיני

ה .הכח

ו .הלטאה

 .45מהי טומאת  8שרצים ומהי טהרתו?
ת' :א .מטמא במגע ולא במשא.
ב .טהרתו :טבילה והערב שמש.
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טו .טומאת כלים ואוכלים
 .46אלו כלים המוזכרים בפרשתנו מקבלים טומאה?
ה .חרס.
ד .שק
ג .עור
ב .בגד
ת' :א .עץ
 .47מה ההבדל בין טומאת כלי חרס ושאר כלים?
ת' :כלי חרס נטמאים מתוכם (גם באווירם) ולא מגבם ושאר כלים נטמאים
במגע (ולא באויר) בין מתוכם ובין מגבם.
 .48כיצד מטהרים כלי חרס ושאר כלים?
ת' :כלי חרס ע"י שבירה ושאר כלים ע"י טבילה והערב שמש.
 .49אלו אוכלים מקבלים טומאה?
ת' :א .אוכלים הראוים לאכילה.
ב .אוכלים התלושים מהקרקע.
ג .אוכלים שבא עליהם משקה קודם שנגעו בטומאה.
 .50מהם שבעת המשקים המכשירים אוכלים לקבל טומאה?
ת :יין ,דבש ,שמן ,חלב ,טל ,דם ,מים( .וסימנך :י"ד שח"ט ד"ם)

טז .טהרת מעין
לָתם
נִב ָ
.51הסבר את הפסוקַ " :אְך ַמעְ יָן ּובֹור ִמ ְקוֵה ַמ ִים י ְִהיֶה ָטהֹור וְ ֹנגֵעַ ְב ְ
י ְִטמָ א".
ת' :מעין ,בור ומקוה מים שנפל לתוכם נבלת שמונה שרצים ישאר טהור .אבל
אדם שנוגע בנבלת שמונה שרצים אפילו טובל בתוך מעין בור ומקוה מים -
נטמא.

פרשת שמיני

יז .טומאת בהמה טהורה
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 .52מה הדין של הנוגע הנושא והאוכל נבלת בהמה טהורה?
ת' :הנוגע בנבלת בהמה טהורה ,טמא גופו צריך טבילה והערב שמש.
הנושא נבלת בהמה טהורה :טמא גופו ובגדיו וצריך טבילת גופו ובגדיו והערב
שמש.
האוכל נבלת בהמה טהורה:
אם נגע בה ,דינו כמו הנוגע.
אם נשא אותה ,דינו כמו הנושא.
אם אכלה בלי לגעת בה כגון שחברו הכניס לו לתוך פיו  -טהור.

יח .שרץ הארץ
 .53מה דינם של כל סוגי השרצים ,גם אלו שאינם מטמאים ,לגבי אכילתם?
ת' :אסורים כולם באכילה.

יט .והייתם קדושים
 .54מדוע על עם ישראל לשמור על קדושתם?
ת' :כי ה' קדוש וחפץ בנו שנהיה דומים לו ,ועל כך הוציאנו ממצרים.

פרשת תזריע
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פרשת תזריע
א .תורת היולדת
.1
ת':
.2
ת':
.3
ת':
.4
ת':
.5
ת':
.6
ת':
.7
ת':

מהי המתנה היקרה שזכה בה האדם?
נשמתו הקדושה.
מדוע המיתה היא אבי אבות הטומאה?
כי במוות מסתלקת נשמתו הקדושה של האדם מגופו.
מהי המתנה המיוחדת שזכתה בה האישה?
שבקרבה נוצרים הריון וחיים.
כיצד נוצרים חיים בבטן האשה?
הזרע שברחמה מתפתח לתינוק במשך  9חודשים.
מדוע אישה נידה היא טמאה?
כיון שהזרע מת ויוצא עם דם הנידה.
כמה ימים יולדת זכר ונקבה טמאה כנידה?
יולדת נקבה14 :
יולדת זכר7 :
באלו דברים אסורה יולדת בימי טומאתה כנידה?
אסורה לבעלה ,אסורה בתרומה ,אסורה להכנס למקדש ,אסורה לאכול
קודש.

טהרת היולדת
 .8כיצד יולדת מטהרת עצמה ,ובמה היא מותרת אז?
ת' :ישנם שלושה שלבי טהרה ביולדת:
א .בסוף  7ימים לזכר ו  14לנקבה :טובלת ואז מותרת לבעלה( .אבל
עדיין אסורה בתרומה ,בכניסה למקדש ובאכילת קודש).
ב .בסוף  40יום לזכר ו  80לנקבה עם הערב שמש :מותרת רק לתרומה.
ג .ביום  41לזכר ו  81לנקבה :מביאה את קרבנותיה ואז מותרת בכל.

פרשת תזריע

.9
ת':
.10
ת':
.11
ת':
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כמה ימים ,הדמים שהיולדת רואה הם טהורים?
יולדת זכר  ,33 -יולדת נקבה66. :
אלו קרבנות מביאה יולדת?
כבש לעולה ,תור או בן יונה לחטאת.
אלו קרבנות מביאה יולדת עניה?
שני תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת.

ג .צרעת הגוף
.12
ת':
.13
ת':

מהו צלם אלוקים שבאדם ומה על האדם לעשות עם כוח זה?
זהו כח הדיבור ועליו להשתמש בו ללימוד תורה ,לקיום מצוות ולריבוי
שלום ואהבה בין בני אדם.
מדוע ה' מביא צרעת על האדם?
על מנת לעורר את האדם לשוב מדיבוריו המכוערים.

ד .צרעת עור הבשר
.14
ת':
.15
ת':
.16
ת':
.17
ת':
.18
ת':

מהם  4מראות הנגעים?
א .בהרת ב .שאת ג .ספחת הבהרת ד .ספחת השאת (ה .אדמדמת).
מהו צבעו של כל מראה?
א .בהרת :כשלג ב .שאת :כצמר לבן ג .ספחת הבהרת :כסיד היכל
ד .ספחת השאת :כקרום ביצה.
מהם שלושה סימני טומאה בצרעת עור הבשר?
א .שער לבן ב .מחיה ג .פשיון.
מהי מחיה?
חלק ,בתוך מראה נגע הצרעת שנהפך למראה רגיל ,חי.
מהו פשיון?
שמראה נגע הצרעת ,גדל ,פשה.
פרשת תזריע
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 .19מה דינו של אדם שנראה בבשרו מראה נגע צרעת?
ת' :הוא הולך לכהן ואם הכהן מחליט שזהו מראה נגע צרעת הוא מסגירו
שבוע ימים.
 .20אחרי שבוע הכהן שוב בודקו והוא רואה שהמראה לא פשה מה דינו?
ת' :מסגירו שבוע נוסף.
 .21אם בסוף השבוע השני המראה לא פשה ,מה דינו?
ת' :הכהן מטהרו ,ועליו לטבול גופו ובגדיו.
 .22מה דינו של מצורע מוסגר באחד השלבים הקודמים אם כהה הנגע?
ת .הכהן מטהרו (טבילת גופו ובגדיו והערב שמש)
 .23מה דינו של מצורע מוסגר באחד השלבים הקודמים אם נראה בו סימן
טומאה?
ת' :הכהן מטמאו והוא הופך למצורע מוחלט.
 .24מה דינו של אדם שנראה מראה טומאה בכל גופו?
ת' :הרי הוא טהור.

ה .צרעת השחין והמכוה
 .25מהו שחין?
ת' :פצע שנגרם ע"י מכה ,נרפא קצת ונראה בו מראה צרעת.
 .26מהי מכוה?
ת' :כויה שנגרמה ע"י אש ,נרפאה קצת ונראית בו מראה צרעת.
 .27מהו המראה הנוסף שלמדנו בשחין ומכוה?
ת' :אדמדמת  -פתוך :צבע אדום מעורב בלבן.
 .28מהם סימני הטומאה בשחין ומכוה?
ת' :א .שער לבן ב .פשיון.
 .29כמה שבועות הסגר יש בשחין ומכוה?
ת' :שבוע אחד בלבד.
 .30מה הדין אם פשה הנגע אחרי שבוע הסגר?
ת' :הרי זה סימן טומאה והכהן מטמאו.
 .31מה הדין אם לא פשה הנגע אחרי שבוע הסגר?
ת' :הכהן מטהרו.
פרשת תזריע

 .32מה ההבדל בין צרעת עור הבשר לבין שחין ומכוה?

ת' :א .בשחין ומכוה אין סימן טומאה של מחיה.
ב .בשחין ומכוה ההסגר הוא שבוע ולא שבועיים.

ו .צרעת הנתק
 .33מהו נתק?
ת' :מקום בראש או בזקן שנשרו שם שערות ,מחמת חולי.
 .34האם צריך שבמקום הנתק יראה מראה נגע צרעת?
ת' :לפי הרמב"ם  -אין צריך שינוי מראה.
לפי הרמב"ן  -צריך שינוי מראה כלשהו.
 .35מהם סימני הטומאה בנתק?
ת' :א .שער צהוב ב .פשיון
 .36כמה שבועות הסגר יש בנתק?
ת' :שני שבועות.
 .37מה הדין אם לא פשה הנגע אחרי שבוע הסגר?
ת' :הכהן מסגיר אותו שבוע נוסף.
 .38מה הדין אם פשה הנגע אחרי שבוע הסגר?
ת' :הרי זה סימן טומאה והכהן מטמאו.
 .39מה עושים לפני הסגר שני בנתק?
ת' :משאירים שתי שורות של שערות ומגלחים סביב הנתק.
 .40מה הדין אם לא פשה הנגע אחרי שבוע שני של הסגר?
ת' :הכהן מטהרו.
 .41מה הדין אם פשה הנגע אחרי שבוע שני של הסגר?
ת' :הרי זה סימן טומאה והכהן מטמאו.
 .42מה דינו של שער שחור בנתק?
ת' :טהור ,אפילו אם יש סימן טומאה של שער צהוב או פישיון.
 .43מהו בוהק?
ת' :מראה לבן ,חלש יותר מ 4-מראות ועל כן זהו מראה טהור.
פרשת תזריע
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ז .צרעת הקרחת והגבחת
.44
ת':
.45
ת':
.46
ת':
.47
ת':

מהי קרחת וגבחת?
קרחת  -נשרו שערותיו מחצי ראשו ולאחוריו.
גבחת  -נשרו שערותיו מחצי ראשו ולפניו.
מהם סימני הטומאה בקרחת  -גבחת?
א .פישיון ב .מחיה.
כמה שבועות הסגר יש בקרחת  -גבחת?
שני שבועות.
מהם מראות הנגעים בקרחת  -גבחת?
ארבע מראות נגעים ואדמדמת.

ח .הנהגת הצרוע
 .48אדם שהוא צרוע מוחלט ,כיצד עליו לנהוג?
ת' :א .בגדיו יהיו פרומים.
ב .ראשו יהיה פרוע.
ג .על שפם יעטה.
ד .טמא יקרא.
ה .בדד ישב מחוץ למחנה.
 .49הסבר" :וְ עַ ל ׂשָ פָם יַעְ טֶ ה":
ת' :עוטף את ראשו עד למעלה מהשפה.
 .50מדוע מצורע נוהג כמו אבל?
ת' :שיתאבל על רוע מעשיו ,כי בעבור מעשיו בא לו זה הנגע.
 .51מדוע מצורע יושב בדד מחוץ למחנה?
ת' :הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאישתו ובין איש לרעהו ,אף הוא
יבדל.
פרשת תזריע

ט .צרעת הבגד
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 .52באלו בגדים מתקיימים נגע מראות צרעת הבגד?
ת' :א .בגד (צמר או פשתים לבנים).
ב .שתי ,ערב (צמר או פשתים לבנים).
ג .עור פשוט.
ד .כלי מעור.
 .53מהם מראות נגעים בבגד?
ת' :ירקרק  -אדמדם.
 .54מה דינו של הבגד שהכהן קבע שיש בו מראה נגע?
ת' :הסגר שבוע.
 .55מה דינו של הבגד בסוף השבוע הראשון אם פשה הנגע?
ת' :חייב שריפה.
 .56מה דינו של הבגד בסוף השבוע הראשון אם לא פשה הנגע אבל גם לא
כהה?
ת' :מכבסים את הנגע וגם סביבות הנגע (על מנת שיוכלו לראות פישיון).
ומסגירים אותו שנית.
 .57מה הדין אם כהה הנגע אחרי הסגר ראשון?
ת' :טובל את הבגד וטהור.
 .58מה דינו של הבגד בסוף השבוע השני אם לא פשה הנגע?
ת' :חייב שריפה.
 .59מה דינו של הבגד בסוף השבוע השני אם כהה הנגע?
ת' :קורע את הנגע ושורפו ,ואת שאר הבגד טובל וטהור.
 .60מה דינו של הבגד בסוף השבוע השני אם סר הנגע?
ת' :טובלו וטהור.
 .61מה נגע צרעת מראה לאדם מישראל לפי הרמב"ן?
ת' :כי ה' סר מעליו.
 .62מדוע לפי הספורנו ה' מביא צרעת על אדם מישראל?
ת' :כי ה' מרחם על אדם מישראל ומעוררו בתשובה על רוע מעשיו.
פרשת תזריע

 .63הסבר:

ת' :א .בעור – עור פשוט.
ב .מלאכת עור  -כלי עור.
ג .ירקרק ,אדמדם  -ירוק חזק ,אדום חזק.
ד .צרעת ממארת  -צרעת מקוללת.
ה .עינו  -מראהו.
ו .פחתת  -נגע עמוק.
ז .קרחתו  -צד אחורי חצוני של הבגד.
ח .גבחתו  -צד פנימי.
 .64מה תפקידו של הכהן חוץ מאשר לקבוע את מצבו של מראה הנגע?
ת' :לעורר את האדם לחזור בתשובה!
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צרעת הגוף
סוג הצרעת

מראות נגעים

סימני
טומאה

שבועות הסגר

עור הבשר

א .בהרת – שלג
ב .שאת – צמר לבן
ג .ס' בהרת – סיד היכל
ד .ס' שאת – קרום ביצה
ה .אדמדמת – אדום ולבן

א .שער לבן
ב .מחיה
ג .פישיון

2

שחין מכוה

 5מראות

א .שער לבן
ב .פישיון

1

א .שער צהוב
ב .פישיון

2

א .מחיה
ב .פישיון

2

נתק
קרחת גבחת

רמב"ם – לא צריך
רמב"ן -כלשהו
 5מראות
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פרשת תזריע

צרעת הבגד
תאור
הנגע

בגד לבן
מצמר או
פשתים,
עור ,כלי
עור,
שהופיע
בהם כתם
ירקרק או
אדמדם
בגודל
גריס

פסיקת
הכהן

מצב הנגע
לאחר
הסגר
ראשון

פסיקת
הכהן

כהה

מטביל
וטהור

פשה

שורף
את הבגד

מצב הנגע
לאחר הסגר
שני

פסיקת הכהן

מטביל וטהור
הסגר
שבוע

סר הנגע
עמד

כיבוס
והסגר
שבוע
שני

כהה

קורע את הנגע
ושורפו השאר
טובל וטהור

עמד
(או פשה)

שורף את
הבגד
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פרשת מצורע
א .טהרת המצורע
.1
ת':
.2
ת':

.3
ת':

.4
ת':

מה המצורע לוקח לטהרתו?
שתי ציפורים ,עץ ארז ,אזוב ,תולעת שני( ,מים חיים בכלי חרס).
מדוע המצורע לוקח לטהרתו :שתי ציפורים :עץ ארז :אזוב :תולעת שני?
א .ציפורים :להזכיר לעצמו שחטא בפטפוט דברים כציפורים שמפטפטים
תמיד.
ב .עץ ארז :לפי שהנגעים באים על גסות רוח וגאוות הלב כארז הגבוה
שבעצים.
ג .אזוב ותולעת שני :תקנתו שישפיל עצמו מגאותו כתולעת ואזוב.
מהם שלבי הטהרה ביום הראשון?
א .לקיחה 2 :ציפורים ,עץ ארז ,אזוב ,תולעת שני( ,מים חיים בכלי חרס).
ב .שחיטה של אחת הציפורים אל כלי חרס עם מים חיים( ,וקבורת
הציפור).
ג .הזאה  7פעמים על המטהר.
ד .שילוח הציפור החיה.
ה .טבילת בגדיו.
ו .גילוח כל גופו.
ז .טבילת גופו.
ח .ביאה למחנה אבל חוץ לאהלו.
מהו "וְ יָׁשַ ב ִמחּוץ ל ְָאהֳ לֹו"?
י"א  -אהלו כפשוטו.
י"א  -אהלו זוהי אשתו דהיינו שהוא חוזר לאהלו ,אבל אינו רשאי לשכב עם
אשתו.

פרשת מצורע
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 .5מהם שלבי הטהרה ביום השביעי?
ת' :א .גילוח כל גופו
ב .טבילת בגדיו.
ג .טבילת גופו.
(ד .הערב שמש).
 .6מהם שלבי הטהרה ביום השמיני?
ת' :א .לקיחה:
כבש לאשם;
כבש לעולה;
כבשה לחטאת;
 3עשרונים סולת ל  3מנחות;
 9לוג שמן ל  3מנחות;
לוג שמן להזאה ולנתינה.
ב .אשם:
עמידה פתח אהל מועד;
תנופה של הכבש ולוג השמן;
שחיטה; (קבלה על ידי שני כהנים .כהן אחד :הולכה ,זריקה,
ושפיכה וכהן שני :נותן דם על תנוך אזן ימין ,בהן יד ורגל ימין).
הזאת השמן  7פעמים לפני ה' לכוון קה"ק;
נתינת לוג השמן על תנוך אזן ימין ,בהן יד ורגל ימין ועל ראשו.
ג .חטאת :כבשה כמשפטה.
עולה :כבש כמשפטו.
מנחה :עשרון סולת ו  3לוג שמן לכל מנחה.

פרשת מצורע

47

 .7מהי טהרת מצורע דל?
ת' :כל השלבים הם כמו מצורע עשיר אלא שמביא תור או בן יונה לחטאת
ותור או בן יונה לעולה( .כמובן שאינו מביא מנחה לחטאת ולעולה).

ב .צרעת הבתים
.8
ת':
.9
ת':
.10
ת':
.11
ת':

מדוע צרעת הבתים מופיעה דוקא בארץ ישראל ולא בחו"ל?
בגלל מעלתה וקדושתה של הארץ ראוי שיעשה בה הנס המופלא של צרעת
הבתים.
מדוע הכהן מצווה לפנות את הבית לפני שהוא בודק את מראה נגע
הצרעת?
שמא יטמא את הבית ע"י אמירתו והכלים יטמאו והרי ה' חס על ממונם
של ישראל.
מה עושה הכהן שרואה בקירות הבית נגע שקערורות ירקרקות או
אדמדמות ומראיהן עמוק מן הקיר?
הכהן מסגיר את הבית דהיינו ,שהוא סוגר את הבית שבוע ואסור לגור בו.
מה הדין אם אחרי שבוע הראשון להסגר פשה הנגע?
אִ .חלוץ  -חליצת האבנים הנגועות והשלכתן מחוץ למחנה ,למקום
טמא.
ב .הקצעה  -מגרדים את הטיח והעפר שסביבות האבנים ושופכים
אותו מחוץ למחנה למקום טמא.
ג .אבנים אחרות  -מניחים אבנים אחרות במקום האבנים שחלצו.
ד .טיוח כל הבית  -טחים את כל הבית בטיח חדש.
ה .הסגר שבוע שני.
הכהן בודק בסוף השבוע השני:
 .1שב הנגע :נותץ את הבית.
 .2לא שב הנגע :הכהן מטהר את הבית ע"י ציפורים.
פרשת מצורע

.12
ת':
.13
ת':

.14
ת':
.15
ת':
.16
ת':

מה הדין אם אחרי שבוע הראשון להסגר עמד הנגע בעינו?
הכהן מסגירו שבוע נוסף.
מה הדין אם אחרי שבוע השני להסגר עמד (או פשה) הנגע?
א .חילוץ.
ב .הקצעה.
ג .אבנים אחרות.
ד .טיוח.
ה .הסגר שבוע שלישי.
מה הדין אחרי הסגר שבוע שלישי?
שב הנגע  :טמא ונותץ את הבית.
לא שב הנגע  :מטהרו בציפורים.
מה דינו של אדם שנכנס לבית מוסגר?
א .טובל גופו.
ב .הערב שמש.
מה דינו של אדם שאכל או שכב בבית מוסגר?
א .טבילת גופו ,ובגדיו.
ב .הערב שמש.

ג .טהרת הבית
.17
ת':

.18
ת':

מה לוקחים לטהרת הבית?
א 2 .ציפורים
ב .עץ ארז
ג .שני תולעת
ד .אזוב
(ה .מים חיים בכלי חרס)
מהם שלבי טהרת הבית?
א .שחיטה לתוך המים החיים.
ב .הזאה  7פעמים על הבית.
ג .שילוח הציפור.
פרשת מצורע
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ד .תורת הזב (ראיות)
 .19מהו זב?
ת' :אדם שיצא מגופו טומאה  -ממקום ברית המילה ,מחמת חולי.
 .20מה דינו של אדם שראה זיבה פעם אחת?
ת .דינו כבעל קרי.
 .21אחרי כמה ראיות נעשה אדם זב?
ת' :אחרי  2ראיות תוך  2ימים.
 .22אחרי כמה ראיות נעשה אדם זב וגם חייב בקרבן?
ת' :אחרי  3ראיות תוך  3ימים.
 .23מהי דרגת הטומאה של זב?
ת' :הרי הוא אב הטומאה.
 .24מדוע ה' מביא על האדם זיבה?
ת' :על מנת שיתעורר בתשובה ויתרחק מן התאוות ,כגון :אכילה גסה וחוסר
צניעות.
 .25את מה אב הטומאה מטמא ומה ראשון לטומאה מטמא?
ת' :אב הטומאה מטמא  -אדם וכלים אוכלים ומשקים.
ראשון לטומאה מטמא  -רק אוכלים ומשקים.
 .26מהן דוגמאות לאב הטומאה.
ת' :שרץ מת ,נבלה ,מצורע ,נידה ,שכבת זרע ,זב ,זבה.
 .27מהם הדברים הנעשים אב הטומאה מהזב?
ת' :משכב ,מושב ,גופו ,רוקו ,מרכב.
 .28מהי טהרת כלים שנטמאו מזב?
ת' :א .כלי חרס ישבר
ב .כלי עץ ישטף
 .29כיצד אדם נטהר אם נגע או נשא אחד מהדברים שנעשו אב הטומאה
מהזב?
ת' :א .טבילת גופו ובגדיו .ב .הערב שמש (מרכב אינו מטמא את בגדיו)
פרשת מצורע

 .30מהי טהרת זב שראה  3ראיות תוך  3ימים?

ת' :א .ספירה 7 :ימים נקיים.
ב .ביום ה :7 -טבילת גופו במעין ובגדיו במקוה.
ג .ביום השמיני :מביא  2תורים או  2בני יונה.
אחד  -לחטאת
אחד  -לעולה
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ה .תורת שכבת זרע
.31
ת':
.32
ת':

.33
ת':

מהי דרגת הטומאה של שכבת זרע ומהי דרגת הנטמאים ממנה?
שכבת זרע הוא אב הטומאה והנטמאים ממנה הם ראשון לטומאה.
מי הם הנטמאים משכבת זרע בפרשתנו?
א .אדם שיצא מגופו שכבת זרע ממקום ברית המילה.
ב .כלים כגון בגד ועור שיש עליהם שכבת זרע.
ג .אישה ששוכבת עם איש ויוצא מגופו שכבת זרע.
מהי טהרתם של הנטמאים משכבת הזרע?
א .טבילת גופו.
ב .הערב שמש.

ו .תורת הנידה
.34
ת':
.35
ת':
.36
ת':
.37
ת':
.38
ת':

מהי נידה?
אשה שבימי נידתה יוצא ממקורה (מהרחם) דם.
מהי דרגת טומאת הנידה וכמה ימים היא טמאה?
דרגת טומאתה  -אב הטומאה והיא טמאה  7ימים.
מי הם הנטמאים מכוח הנדה ונעשים אב הטומאה?
בשרה ,מושבה ,משכבה( ,מרכב) ,השוכב עמה.
מה דינו של אדם שנגע בבשרה ,מושבה ,משכבה ומרכבה של הנידה?
נטמא גופו ובגדיו להיות ראשון לטומאה( .מרכב לא מטמא בגדים).
מה דינו של השוכב עם הנידה?
נטמא כנדה  -דהיינו שהוא אב הטומאה ונטמא  7ימים!
פרשת מצורע

.39

כיצד נטהר אדם שנגע בבשרה ,מושבה ,משכבה או מרכבה?

ת':
.40
ת':
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א .טבילת גופו ובגדיו( .מרכב אינו מטמא בגדים).
ב .הערב שמש.
כיצד נטהרת הנדה או השוכב עמה?
א .טבילה (אחרי  7ימים)
ב .הערב שמש.

ז .תורת הזבה (ימים)
.41
ת':
.42
ת':

.43
ת':
.44
ת':
.45
ת':
.46
ת':

מהי זבה?
אישה שראתה דם ממקורה לאחר  7ימי נידה( .בתקופה של  11יום
אחרי  7ימי נידה).
כמה ימים עליה לראות דם על מנת להיות זבה?
א .אם רואה יום או יומים הרי היא זבה קטנה (אינה צריכה להביא
קרבנות).
ב .אם רואה  3ימים הרי היא זבה גדולה (צריכה להביא קרבנות).
מי הם הנטמאים מכוח הזבה ונעשים אב הטומאה כמותה?
א .בשרה ב .מושבה ג .משכבה (ד .מרכבה) (ה .השוכב עמה)
מה דינו של אדם שנגע בבשרה ,מושבה משכבה או מרכבה?
נטמא גופו ובגדיו להיות ראשון לטומאה( .מרכב לא מטמא בגדים)
מהי טהרתו של אדם שנגע בבשרה ,מושבה ,משכבה או מרכבה?
א .טבילת גופו ובגדיו( .מרכב אינו מטמא בגדים)
ב .הערב שמש.
מהי טהרת הזבה?
א .ספירה  7ימים נקיים שבהם אינה רואה דם.
ב .טבילה.
ג .ביום השמיני:
 .1תור או בן יונה  -לחטאת.
 .2תור או בן יונה  -לעולה.

סיכום דיני נגעי בתים
תאור

פסיקת

מצב

פסיקת

מצב הנגע

פסיקת

מצב הנגע

פסיקת
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הנגע

בשתי
אבנים
מקירות
הבית
נראה
מראה
ירקרק או
אדמדם
שקוע
בקיר
(בגודל
שני
גריסים
לפחות)

הכהן

הנגע
לאחר
הסגר
ראשון

כהה
או
נתמעט
מסגיר
לשבוע

פשה

הכהן

לאחר
הסגר שני

הכהן

לאחר
הסגר
שלישי

הכהן

קולף וטהור

חולץ ,קוצה,
אבנים אחרות,
טח ומסגיר

שב הנגע

טמא
ונותץ הבית

לא
שב הנגע

מטהרו
בציפורים

הסגר שני

כהה
או נתמעט

קולף
ומטהר
בציפורים

עמד
עמד
(ק"ו פשה)

חולץ ,קוצה,
אבנים אחרות,
טח ומסגיר

שב הנגע

טמא
ונותץ
הבית

לא
שב הנגע

מטהרו
בציפורים

