שאלותותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה על סרר "ויקרא"
תלמיד חביב ,שים לב!

הפעם הוכנה עבורך טבלתסיכום לכל אחדמסוגי הקרבנות.
למד אותן היטב אחר שתשנן את כל הפרשה.בנוסף לכך -שאלות-תזרהרגילות.
א.קרבן עולה  /מרק א'

ממתמביאים סכום העבודות

מן הבקרומן  -שחיטה
הצאן
-זריקת הדם

החלקים שמקטירים מהו חלק הכהנים
העור של הבהמה
כלחלקי הבהמה

 הפשטת העור נתוח הבהמה הקטרתהאימוריםמן העוף :תור -מליקת הראש
אובןיונה
)
(

כל העוףחוץ

מהמוראה (זפק)

איןלכהנים חלק

הדם עלקיר המזבח
 השלכת המוראה(הזפק) אל הדשן
 -הקטרה

ב .קרבן מנחה  /פרק ב'

ממהמביאים הכנת המנחה
 סלתבוללים את השמן

 שמן-לבונה
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בסולתומוסיפים
מלמעלה אתהלבונה.

החלקים שמקטירים

מהו חלק הכהנים

קומץ מהמנחה

נוה שנשאר

מהמנחה

שאלות ותשובותעל ספרויקרא
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצחקעמרני
ג .קרבן שלמים  1פרקג'

ממתמביאים סכום העבודות
זכר אונקבה  -שחיטה
תמים מהבקר -זריקת הדם
או מהצאן
 -הקטרה

החלקיםשמקטירים
 החלב שמכסה את הקרב שתיהכליות והחלבשעליהןהכסלים
 ישעל י
החלב י
 יותרת הכבד -האלי-ה (בכבשים)

ד .קרבן

חטאת  /פרק ד'

 .1חטאת כהן משיח

ממה מביאים סכום העבודות

פרבן בקר

תמים

-

 -שחיטה

-

 .2חטאת הקהל (פר העלם דבר של צבור)
החלקים שמקטירים מה עושים בשאר

החלקים

העור נשאר
הבשר שורפים

 החלב שמכסה אתהקרב
הכליות'והחלב מחוץ למחנה
 שתיבמקום טהור
שעליהן

 הזאת הדם (מולהפרוכת)
חטוי הדם (עלהחלב שעל הכסליםקרנותמזבח הקטורת)
 עתרת הכבד -הקטרה

 .3חטאתעשיא
מנת:נוביאטם סכומ כעבודות
שעירעיזים  -שחיטה
זכרתמים
חטוי הדם (על

_

ך

ן

החלקימ שמקטירים

ג חלב שמכסה את הקרב
 שתיהכליות והחלבשעליהןקרנות מזבח העולה) החלב שעל הכסלים
יותרת הכבד -הקטרה

 .4חטאת-יחיד (כל אחד מישראל)
ממהמביאים סכום העבודות

שעירתעיזים  -שחיטה
תמימה נקבה -חטוי הדם 3על
ק
תמימה נקבה
א

-

הקטרה

_

החלקים שמקטירים
 החלב שמכסה את הקרב שתיהכליות והחלבשעליהן החלב שעלהכסלים -עתרת הכבד
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שאלותותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצח עמרני
 .5חטאת "עולהויורד"(לפייכולתו של האיש שחטא,על אחת משלשעבירות)
מה מביא
וימביא
עשיר -כבשה או שעירתעיזים.
י שעבר על אחת מהעברות:
ו
')שמיעתקול מי שהשביעו אותו בעדות עני-שניתורים אושניבנייונה,
זמוןלהעיד ונשבע לשקרשאינויודעעדות .אחד לעולה ואחד לחטאת.
עניביותר" -מנחת חוטא"-מביא
 ):טומאת מקדשוקדשים-מי שנטמא
שכח שהוא טמאינכנס למקדש כשהוא מנחת סולת בלבד (לא שמן ולא
לבונה).
ומא או אכל דבר קדוש.
 ):שבועתבטוי-מי שנשבעועברעל
מבועתו.
'

ה .קרבן אשם  /פרק ה'

 .1אשם מעילות  -קרבן שמביא אדם על כך שהשתמש בדברהשייך למקדש.
 קרבן שמביא אדם שמסופק אם עשה עברה (בשוגג). .2אשםתלוי
 קרבן שמביא אדםשחייב כסף לחברו ,אך נשבע לשקר שאינו .3אשם גזלות
חייב והתחרט.

שאלות
מה עושים בקרב ובכרעיים של קרבן עולהלפני שמקטירים אותם?

אלוסוגי מנחות ידועים לך?
במה שונה "קרבן-ראשית" משאר קרבנות?
מה מיוחד במנחת-ביכורים?
אלו קרבנות-חטאת מחטאים את דמם על מזבח הקטורת?
מה הם חמשתסוגי אשם-גזלות?
מהודין קרבן אשם-גזילות
ואשם-מעילותי
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שאלותותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה לסדר "צו"
תלמידיקר ,שים לב!
בסדר "צו" מופיעות מצוותבעניני הקרבנות להשלמת המצוות שניתנו כבר בסדר
"ויקרא".
 .1מהו הזמן המותר להבערת האימורים (חלקי הבהמה) עלגבי המזבח?
 .2איזו מצוה נאמרהבענין בעירת האש על המזבח?
.3

.4

.5
.6

.7
.8
.9

.10

וו.
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19

.20
.21
.22
.23

.24
.25

מה עושה הכהן בדשן שהצטבר ליד המזבח?
לאן שופכים את הדשן שהצטברליד המזבח?
האם הכהן עובדבענין הדשן באותם בגדים?
מה מקטיר הכהן מהמנחה על המזבח?
מה עושים בשאר המנחה?
היבן מותר לכהנים לאכול את המנחה?
מהי דרגת הקדושה של שארית המנחה?
למי מותר לאכול מהמנחה?
איזה קרבן מקריב כהן ביום כניסתו לתפקיד?
במה שונה כהן גדול מכהן הדיוטלענין מנחתחינוך?
איזה חלק מהמנחהמקטירים על המזבח? האםיש חלק ממנה לכהנים?
מהודין מנחת נדבה של כהן?
באיזו דרגת קדושה היא החטאת?
האםיש לכהנים חלק בחטאת?
מהודיןכלי חרש שבישלו בו בשר חטאת?
מהודיןכלי מתכת שבישלו בו בשר חטאת?
למי מהכהנים מותר לאכול בשר חטאת?
איזו חטאתאיןלכהנים בה חלקוהיא כולה נשרפת?
במה שווה קרבן אשם לקרבן עולה?
במה שווה קרבן אשם לקרבן חטאת?
מה מקבל הכהן המקריב מקרבן עולה?
מי מהכהנים מקבל אתשיירי המנחה?
אלוסוגי שלמיםידועים לך?

שאלות ותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך'הספר"ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

 .26מהו ההבדלביניתם עלפי הפסוקים?
 .27מה המשותף לשלמי תודה ולשלמי נדבה?
 .28מהדינו של בשר שלמים שנגע בבשר טמא?
 .29למי מותר לאכול מבשר שלמים?
 .30מהדינו של טמא שאכל בשר שלמים?
 .31מהודין חלבלענין אכילה והנאה?

 .32מה עונשו של אוכל חלב?
 .33איזה דם אסור באכילה?
 .34מה עונשו של אוכל דם?
 .35איזה חלק מקרבן שלמים מקבלים הכהנים העובדים?
 .36מה צריך לעשות בחלקי השלמים?
 .37מה צוה ה' את משה לעשות לקדש את הכהנים?
 .38מה עשה משה?
 .39אתמי עוד קידש משה?
 .40מה היה הקרבן הראשון ששחט משה ומה עשה בו?
 .41מה עשה בשאר הפר?
 .42מה עשה בשני האלים?
 .43מה עשה משה בדםאילהמילואים?
 .44מה עשה משה בסל המצות?
 .45אחר התנופה -מה עשה משה?
 .46מה היה .חלקו של משה ומה עשה בו לפני שקבלו לעצמו?
 .47מה עשה משה אח"כ בדם ובשמן המשחה?
 .48מה צוה משה את אהרוןובניובעניןאיל המילואים?
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שאלות ותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה לסרר"שמיני"
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.10

.11
.12

3ה

4ה
.15

.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22

.23
.24

.25
.26

.27
.28

"ביום השמיני" -לאיזהיוםשמיני הכוונה?
למי קרא משה,ביום השמיני?

אלו קרבנות נצטוה אהרן לקחת לעצמו?
אלו קרבנות נצטוו ישרא-ל לקחת להם?
?
הקרבת כל הקרבנות היתה הכנה לקראת
מי עבד בכל הקרבנות האלה?
מה היה סדר הקרבת הקרבנות ביום השמיני?
מה עשה אהרון אחרי שהקריב את קרבנותיו ואת קרבנות העם?
מה קרה אחר כל זאת?
מה היתה תגובת העם למראה האש שירדה?
,

מה עמו נדב ואביהוא?
באיזה ע נוס נענעת?
במה מחם מלטה את אמורק?
מה היתה תעבת אהרון לדברי ?nwn
מי הוציא את המתים מהמשכן? ולאן הוציאום?
מה צוהמעיה אוז אהרון ובנע בענץ אבלות?
מה צוה מוטה את אהרון ובנע בענץ,פתיית"ן ושכר?
מדו צוה משה את אהרון ובנע בענץ 'כארית המנחה?
מה צוה משה את אהרוןובניובענין החזה והשוק?
על מה קצף משה?
מה היה הסברו של אהרון להתנהגות בניו?
מה הםסימני הטהרה בבהמה ובחיה?
אלו בעליחייםיש להם סימן טהרה אחד? מהו?
מה הםסימני הטהרה של הדגים?
ציין שלשה שמות של עופות טמאים.
מי טמא משרץ העוף?ומי טהור?
מי משרץ העוף טהור?
איזו טומאה גורמיםבעליחיים?
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שאלותותשובותעל ספרויקרא
ק
מתוך הספר"ושיננתמ" מאת הרביצח עמרני
.29
.30

.31
.32

.33
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מהי חומרת טומאת נבלה?
מה הם שמונת השרצים?
במה שונה טומאת שרצים מטומאת נבלה?איזו טומאה חמורה יותר?
מה נאמר בתורהבענין טומאת אוכלין (מאכלים) ומשקים?
על מה נאמר "ונטמתם בם"?

שאלותותשובותעלספרויקרא
ק
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה לסרר "תזריע"
.1
.2

.3

.4
.5
,6

.7
.8

.9
.10

וו.
.12
.13
.14

כמהימים טמאה יולדת זכר וכמהימים יולדת נקבה?

כמהימי טהרה יש ליולדת זכר וכמהימי טהרה יש ליולדת נקבה?

מהו קרבן היולדת?
מה הם מראות נגעים המופיעים בעור שצריכים להראותם לכהן?
מה הםסימני טומאה המופיעים כמראה הנגע?
מתי מסגיר הכהן את הנגע לשבוע ימים?

איזהסימן טומאה נוסףידוע לך?
מתי מטהר הכהן את האדם גם אם ראה בו מראה נגע בשטהגדול של גופו?
האם המראה "בהרת לבנה אדמדמת" מטמא?
באלו מחלות עוריכולים להופיעסימני הטומאה?
מה הםסימנינגעי ראש או זקן?איך נקרא הנגע?
מהו סימןהריפוי של ה"נתק"?
מהו "בהק"? האם הוא מטמא?

מיהו "קרח"ומיהו "גיבח"?
 .15איזה צבע מטמא בנגע שהופיע בקרחת או בגבחת?
.16

.17
.18
.19

איךצריך הצרוע לנהוג?
היכןיושב הצרוע?
מה הםסימני טומאתנגעי בגדים?
מהודינו של בגד נגוע?
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שאלות ותשובות על ספרויקרא
ק
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה לסדר "מצורע"
.1

מה מביא המצורע המיטהר ביום טהרתו?

.2
.3

מה עושה הכהן במה שהביא המצורע?
מה עושה הכהן בצפור החיה אחר כך?

.4

מה צריך המצורע לעשות בגולו?

.5
.6

.7

.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
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.

מתייכול המיטהר לשוב לביתו?
מה הם הקרבנות שצריך המיטהר להביא ביום השמיני?
מה עושה הכהן בקרבנות אלו?
מה עושה הכהן בדם האשם?
מה עושה הכהן בשמן?
מה הםסימני טומאה שלנגעי בתים?
מתי מצוה הכהן לעקור את האבנים הנגועות ומתי להרוס את כל הבית?
מהדינו של הנכנסלביתבימי ההסגר(בימים שצוה הכהן לסגור את הבית)?
מה עושה הכהן לטהר את'הבית אם לא פשה הנגע אחרי הסגרשני?
מה עושה הכהן בצפור החיה אחר שטבל אותה בדם?
מה מטמא הזב?
כלים שטימא הזב-איך מטהרים אותם?
מהו סדר טהרת.הזב?
מי עודצריך להטהר באופן זה?

שאלות ותשובות על ספרויקרא
ק
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה על סדר "אחרי מות"
.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7
.8

.9
.10

וו.
.12
.13

.14
.15

באלו תנאים מותר לכהן הגדול להיכנס לקדש הקדשים ("מבית לפרוכת"
ומתי?
מה הם קרבנות הצבור שמקריב הכהן הגדולביום הזה?
מה עושה הכהן בשני השעירים?
כמה סמים לוקח הכהן לקטורת?
באלו קרבנות מזה הכהן  7פעמים מהדם מול הכפורת?
על איזה מזבח מזה הכהן  7פעמים מדם הפר ומדם השעיר?
מה מתודה הכהן על ראש השעיר לחטאת?
מה צריך הכהן לעשותלפני הקרבת עולתו ועולת העם?
המשלח את השעיר לעזאזל האם הוא נטמא? מהעליו לעשות?
מה עושים בפר החטאת ובשעיר החטאת לאחר שחיטתם?
מה נאמר על העשור לחודש העשירי?
מהדינו שלמי ששוחט קרבן מחוץ לשטח המשכן או המקדש?
מה ענשו של אוכל דם?
באלובעליחיים נוהגת מצותכסוי הדם?
מה קורהלמי שאוכל נבלה או טרפה?

 .16מי מהעמיםהיו מגלים עריות?
ה נאמר שיש בעשיתה חלול השם ("ולא תחלל")?
 .17עלאיזועבי
 .18על אלו עברות נאמר "תועבות?-
 .19מהו העונש הצפוי (שעלול לבוא) על גלוי עריות?
 .20באיזהענין נזכר הבטוי "ולא תקיא אתכם הארץ"?
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שאלות ותשובותעל ספרויקרא
ק
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

שאלות חזרה לסרר "קדושים"
.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8

.9

.10
.11
,12

.13
.14

.15
.16

.17
.18

.19
.20
.21
.22
.23

.24
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איזהביטוי מופיע בראשית הפרשהלפני כל המצוות שנאמרו?
מה נאמר על אב ואם?
כמהזמן מותר לאכול קרבן שלמים?
על מה נאמר "פגול"?
הזכר  2מצוות של מתנות עניים?
עלאיזו עברה נזכר הבטוי "חלול השם"?
על איזו עברה נאמר "ויראת מא-להיך"?
אסור לשנוא את אחיך אפילו?....
ולא
השלם את החסר" :לא
את בני עמך
".
ואהבת
איסור כלאים נאמר בשלושה נושאים בפרשתנו .אלו הם?
איסור ערלה בפירות האילן -מהו?
אלו איסורים נאמרו בענין שיער הראש והזקן?
מה נאמר על "כתובת קעקע"?
איך נאמר בתורה איסור גרימת צער לגר?
באיזהענין נאמר בתורה "לטמאה בהם"?
אלו מצוות נאמרו בענין שיבהוזק
עלמי נאמרה מצווה לאהוב אותו?
מאזני-צדק ויציאת מצרים נזכרו בפסוק אחד .באיזה קשר?

מה ענשו של אדם שהעלימו ביתדיןעיניהם ממנו כשנתן מזרעו למולך?
מה ענשו של מקללאביו ואמו?
מה ענשו של הנואף את אשת-איש? ומה ענשה של האשה?
במה חטאו עמי כנען? ומה היה עונשם?
כמה פעמים מופיעה בפרשתנו המצוה להיות קדושימו ,נלו ?~rl
מה ענשו של בעל אוב אוידעוני?

שאלותותשובותעלספרויקרא
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שאלות חזרה לסרר "אמור"
 .1אסור על כהן הדיוט להטמא-למי?
 .2במה שונה כהן גדול מכהן הדיוטבענין הטמאות למת?
 .3אלו איסורים נאמרו לכהןבענין שערו וגופו?
 .4אלו איסורים נאמרו לכהןבעניןנישואין?
 .5ציין  3מומים הפוסלים כהן מלעבוד במקדש?
.6

.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17
.18
.19

מה ענשו של כהן שעובד בטומאה?
במה אסור עוד כהן שנטמא?
למי מאנשי הכהן מותר לאכול קודשולמי אסור?
בת כהן -מתי מותר לה לאכול קודש ומתי אסור?
מי שאכל קודש בשגגהלמי משלם וכמה?
תן  3דוגמאותלמומי בהמה שונים?
מאיזהגיל מותר להקריב קרבן?
איזה איסור נאמרבענין בהמה ובנה?
איזו מצות לא תעשה נלמדה מהמילים" :ולא תחללו"?
איזו מצוה נלמדת מהפסוק "ונקדשתי?-
איזו מלאכה אסורה במועדים?
היכן נוהגת מצוות העומר?
מה מקריבים בקרבן העומר?
מה אסור לאכול עד הקרבת העומר?
מהו קרבן "שתי הלחם"?

.20
 .21אלו מתנותענייםנזכרו בפרשתנו?
 .22באיזהיום נצטוונו על "זכרון תרועה"?
 .23איזו מצוה השייכת לגוף נאמרה ביום הכיפורים?
 .24מה ענשו של מי שלא יענה את גופו או יעשה מלאכה ביום הכיפוי-יטו
 .25איך נקראיום הכיפורים בלשון הכתוב?
 .26איך נקרא היום השמיני של סוכות?
 .27איך נקראים 4המינים בלשון התורה?
 .28איזה הסבריש בכתוב למצוות סובה?
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 .29כמה הלותצריך לאפות לשולחן הפנים?
 .30מה עודצריך לשים על השולחן?
.31
.32
.33

.34
.35

68

מתימחליפים את ההלות?
מה עושים בחלות?
מה עשובן הישראלית והאיש הישראלי?
מה היה ענשו שלבן הישראלית ש"ברך" את ה'?
מהודין הורג בהמה?
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שאלות חזרה לסרר "בהר"
.1
,2

.3
.4
.5

.6
.7
.8

.9

.10

וו.
.12

.13
.14
.15

.16

על איזו שבת מדובר בתחילת פרשתנו?

אלו  4עבודות אדמה אסורות מן התורה בשמיטה?
למי מופקרפרי האדמה בשנת השמיטה?
מהי שנת היובל?
איזו מצווה מיוחדת נוהגת ביום הכפור של שנת היובל?
מה מסמנת תקיעת השופר?
אלו שניסוגי בתים נזכרים בפרשה?
מהו ההבדלבין שניסוגי הבתים?
מהדינו של בית שנקנה מלוי?
לכמה שנים תספיק התבואה של השנה השישית?
האם האדמה נמכרת לצמיתות (לתמיד)?
מייכול לעזור למוכר שדהו לגאול אותה (לקנות אותה בחזרה)?
מה הן שתי האפשרויות של עזרה שיכול להשתמש בהן אדם שנהיהעני?
מה מצוה אותנו התורהבעניןעני שמכר עצמו לעבד?
איזה עבד נצטוונו להעביד אותו לעולם?
יהודי שמכר עצמו לעבדלגוי -מה מצווים ישראל לעשות עבורו?
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שאלות חזרה לסרר "בחוקותי"
.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8

אלוסוגי ברכות מובטחים לישראל אםילכו בחוקות ה'?

אלו בטויים קשים מופיעים בתוכחהבענין עזיבת התורה והמצוות?
מה הםסוגי הענשים שעלולים לבא על עזיבת ה'?
איזו מילה מופיעה הרבה בתוכחה ומה משמעותה?
איזו עברה נזכרת בפירוש בתוכחה שעליה עלולה לבוא גלות?
מתוך איזה מצביגיעו ישראללהבין שהם נענשים בגלל עוונם?
בזכותמי יגאל ה' את ישראל מהגלות?
מה ערכו של אדם,מגיל  20עד  60שנדרו לתת שויו?

 .9עלמי משלמים לקודש סך חמישה שקלים?
 .10מההדין אם פדה אדם בהמה שהקדיש לה'?
וו .מי שהקדיש את ביתו לה' ,כמה כסף משלם?
 .12איך מעריכיםשווי של שדה שהקדיש אדם?
 .13מההדין אם לא גאל בעל השדה את שדהו מההקדש עד היובל?
.14
.15

.16
.17
.18
.19

.20

.21
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במה שונה שדה מקנה משדה אחוזהלענין גאולתו מההקדש?
כמה גרה יש בשקל הקודש?
האםיכול אדם להקדיש בבור למזבח? מדוע?
אדם שהקדיש בהמה טמאה -מה דינה?
איזו לשון הקדשה מיוחדת נזכרת בפרשתנו?
מה צריך לעשותמי שפודה את מעשרותיו?
מהו מעשר בקר וצאן?
איזהדין מיוחד נאמר בענין מעשר בהמה?
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תשובות לסדר "ויקרא"
.1

.2

.3
.4

.5
.6

148

רוחצים אותם מלכלוכם.
א .מנחת-סולת.
ב .מנחת-מרחשת.
ג .מנחת-מחבת.
ד .מנחת-מאפה תנור (חלות ורקיקים).
ה .מנחת-בכורים (היא מנחת העומר שמקריבים בפסח שעורים).
שאופים בו את הלחם מבצק חמץ.
שקולים אתגרעיני השעורהלפני שטוחנים אותם.
חטאת כהן משיח וחטאת הקהל.
 שיקר לחברו ונשבע,קיבל פקדון ואח"כ התחרט.א .פקדון
ב .תשומת-יד  -שיקר לחברו ונשבע שלא קיבל מחברו חפץ או כסף
להלוואה או למטרת שותפות והתחרט.
 שיקר לחברו ונשבע שלא גזל ממנו דבר והתחרט.ג.גזל
 שיקר להברו ונשבע שאינוחייב לו שכר על עבודה שעשהד .עושק
לו והתחרט.
 שיקר לחברו ונשבע שלא מצא אבידתו והתחרט.ה .אבדה
חייב להביא לקרבן איל תמים ,ותשלום על מה שהפסיד למקדש או לחברו
ועוד תוספת חמישית על תשלום זה.
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תשובות לסדר "צו"
.1

.2
.3
.4

.5
.6

בל הלילה שלאחר הקרבת הקרבן.
המצוה היא שתבער אש על המזבח תמיד.
מרים אותו מעל המזבח ושופכוליד המזבח.
מחוץ למחנה במקום טהור.
לא; אחר הרמת הדשן ,מחליף הכהן בגדיו ואח"כ מוציא את הדשן מחוץ
למחנה.
הכהן קומץ מהמנחה וגם את כל הלבונה ומקטיר על המזבח.
השאר מיועד לכהנים;זוהי אחת ממתנות כהונה.
בחצר אוהל מועד.
קדש קדשים ,כחטאת וכאשם.

.7
.8
.9
 .10הזכרים שבכהנים.
וו .קרבן מנחה (מנחת חינוך).
 .12כהן הדיוט מקריב מנחת חינוך רק פעם אחת ביום חינוכו (כניסתו לתפקיד)

.13
.14
5ך.
.16
.17
.18
.19
.20

.21

ואילו כהן גדול בכליום (חצי בבוקרוחציבין הערביים).
כל המנחה מקטירים על המזבח.
גם מנחת נדבה מקטירים על המזבח.
קדש קדשים.
יש להם ומקבל זאת הכהן שעובד בבהמה.
אין דרך להוציא ממנו את בליעת הקרבן ולכן שוברים אותו.
מכשירים אותו עלידי הגעלה במים חמיים ("ומורק") ושטיפה במים.
לזכרי כהונה.
חטאת -פנימית שדמהניתן על מזבחהפנימי.
בשניהםזורקים את הדם על המזבח סביב ושניהם בדרגת קדש קדשים.

.22

בשניהם החלק לכהנים שווה.

.23

את עור הבהמה.

 .24הכהנים העובדים באותן מנחות.
 .25שני סוגים:
א .שלמי תודה ,שמביא אדם הרוצה להודות לה' על איזה דבר.
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.26

ב .שלמי נדר או נדבה ,שמביאמי שהתחייב בנדר או בנדבה להביא.
א .שלמי תודה זמן אכילתו הוא יום ולילה ,ואילו שלמי נדר או נדבנה 2 -
ימים ולילה שביניתם.
ב .שלמי תודה צריך להביא אתם  4סוגי לחמים ושלמי נדר או נדבה ,לא
כלום.

.27

שבשניהם בעל הקרבן אוכל חלק מהקרבן ולכהנים יש חלק וחלק שלישי
מקטירים על האש.

 .28צריך לשרפו.
.29

לכל אדם טהור.

 .30חייב כרת.
 .31חלב בהמה אסור באכילה ומותר בהנאה -לתת אותו לבעלחיים או לעבד
אותו.

 .32כרת.
 .33דם עוף ובהמה.
.34

כרת.

.35

חזה ושוק.
להניף אותם :את האימורים (מה שמקטירים) ואת החזה והשוק .הכהן ובעל
הקרבן מניפים יחד את החלקים.
א.להזמיןאליו את אהרוןובניו.
ב .להכין :בגדים לכהנים ,שמן המשחה ,קרבנות (פר לחטאת ,שני אלים,סל
מצות) ,להזמין את כל העם אל פתח אהל מועד.
משה קרא אליו את אהרון ובניו ,טיהר אותם במים ,הלביש אותם בגדי
בהונה ומשח את אהרון בשמן המשחה לקדש.
את המשכן וכלכליו.
קרבן חטאת :את הדם חיטא על המזבח החיצון (שם דם באצבעו על 4
קרנותיו) את שארית הדם יצק על יסוד המזבח .ואח-כ הקריב עליו את כעי
האימורים (חלקי הבהמה הנשרפים ע"ג מזבח).
את כל מה שנשאר ממנו -שרף באש מחוץ למהנה.
איל אחד שחט לקרבן עולה ואיל אחד הוא האיל לשלמים הוא איל

.36
.37

.38

.39
.40

.41

.42

המילואים.
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 .43שם על גופם של הכהנים (תנוך ימנית ,בהן ימנית של רגל ושליד).
 .44לקה לחם אחד מכל סוג ,בסה"כ שלשה לחמים ,וכן לקח את האימורים
(החלקים מאיל המלואים שמקטירים) ושם על כפי אהרון ובניו והניף אתם
.45
.46

.47
.48

את כל החלקים האלה.
הקטיר את האימורים ואת שלשת הלחמים.
החלק של משה היה החזה,הניפולפני ה' ואח"כ לקחו לעצמו.
הזה על אהרון ועלבגדיו ועלבניו ועל בגדיהם לקדשם.
לאכל את בשרו (המבושל) בחצר וכן שאר הלחמים (ולא יאכלו אחרים
מהבשר ומהלחם)כי קרבן זה בדרגת "קדש קדשים" הוא (שונה מכל קרבן
שלמים)וצווינוסף :לא לצאת מפתח אהל מועד במשך 7ימי המלואים.

151

שאלות ותשובותעל ספרויקרא
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצחק עמרנ

תשובות לסדר "שמיני"
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8
.9
.10

וו.
.12
.13

.14
.15

6ר.

י המילואים הנזכרים בסדר "צו").
הנוונהליוםהשמינילמילואים (7ימ

משה קראביום השמיני לאהרוןולבניוולזקני ישראל.
אהרון נצטוה לקחת עגלבן בקר לחטאתואיל לעולה.
בני ישראל נצטוו לקחת שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה לעולה
ושורואיל לשלמים ומנחה בלולה בשמן.
הקרבת הקרבנות היתה הכנה לקראת הופעת כבוד ה' במשכן ,השראת
השכינה.
אהרוןובניו.
סדר הקרבת הקרבנות ביום השמיני היה:
א .הקרבת קרבנות אהרון :החטאת והעולה.
ב .הקרבת קרבנות העם :החטאת ,העולה ,המנחה והשלמים.
נשאידיו וברך את העם.
יצאה אש מלפני ה' ואכלה את כל הקרבנות שעל המזבח.
הם שבחו את ה' ונפלו על פניהם לכבוד השכינה.
הקריבו קטורת עם אש זרה שה' לא צוה.
אש יצאה מלפני ה' והמיתה אותם.
באמרו אליו בשם ה' שה' נקדש עלידי קרוביו.
הוא שתק.
מישאל ואלצפןבני עוזיא-ל דוד אהרון הוציאום אל מחוץ למחנה.
משה צוה אותם שלא לגדל שער ראשם כמנהג האבלים וכן לא לקרוע
בגדיהם; ועוד צוה אותם שלא יצאו מפתה אהל מועד (מהחצר) ללוות את

הנפטרים.
ן ושכרלפני:
 .17משה צוה אותם שלא ישתויי
 כניסתם לאהל מועד. עבודתם במשכן. הבדלהבין טמא לטהור אובין קודש לחול. הוראה (למוד) לעס. .18משה צוה אותם לאכול את שארית המנחה במקום קדוש ,בחצר אהל מועד.
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.19
.20
.21

.22
.23

.24
.25

.26

.27
.28
.29
.30

משה צוה אותם לאכול את החזה והשוק במקום טהור (גם מחוץ לחצר אהל

מועד).
משה קצף על כך שאלעזר ואיתמר לא אכלו את החטאת אלא שרפו אותה.
אהרן הסביר למשה שהיה אסור לבניו לאכול מבשר החטאת,כיון שהיו
אוננים (אבלים על אחיהםשעדיין לא נקברו).
סימני הטהרה הם :פרסה שסועה ומעלת גרה.
הגמל ,השפן והארנבת מעלי גרה הם אך אינם מפריסים פרסה שסועה.
והחזיר ,מפריס פרסה שסועה אךאינו מעלה גרה.
סימני הטהרה של הדגים הם:סנפיר וקשקשת.
העופות הטמאים המוזכרים בפרשתנו הם :הנשר ,הפרס ,העזניה ,הדאה,
האיה ,העורב ,בת היענה ,התחמס ,השחף ,הנץ ,הכוס ,השלך ,הינשוף,
התנשמת ,הקאת ,הרחם ,החסידה ,הדוכיפת והעטלף.
כל שרץ העוף ההולך על ארבע טמא חוץ ממי שיש לו כרעיים (רגליים)
לנתר בהן על הארץ.
הארבה ,הסלעם ,החרגול והחגב.
כל בהמה או חיה מטמאים במותם טומאת נבלה אתמי שנוגע בהם אומי
שנושא את נבלתם.
מי שנטמא בטומאת נבלה (מגע או משא -שהרים את הנבלה) ,טובל במקוה
ונשאר טמא עד הערב .גם בגדיו נטמאים וצריך לטהרם במקוה.
שמונת השרצים הם :החולד ,העכבר ,הצב ,האנקה ,הכוח ,הלטאה ,החומט

והתנשמת.
 .31טומאת שמונה שרצים (במותם) חמורה יותר בכך שהם מטמאים גם ללא
מגע :אם נכנס אחד משמונה שרצים לתוךאוירכלי -נטמאהכלי.
 .32משקה מקבל טומאה עלידי מגע של נבלה וכן מאכל בתנאי שנרטב פעם
(אף שעכשיו הוא נגוב).
 .33באזהרת התורה על איסור אכילת המאכלות האסורים.

153

תשובות לסרר "תזריע"
ך.
.2
.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

וו.
.12

.13
.14

.15
.16

.17
.18
.19

154

יולדנו זכר טלואה שבועימים ויולדת נקבה -שבועיים.
~33מי טהרהליולדת זכר ו66-ימי טהרה ליולדת נקבה.
כבש לעולהובןיונה או תור לחטאת (ואם אינה יכולה מביאהשני תורים או

שניבני יונה).
שאת או ספחת או בהרת.
א .שערלבן.
ב .מראה עמוק מעור הבשר (כלומר נראה כאלו עמוק מהעור).
אם ראה מראה בהרת לבנה אבלאין בה שניסימנים של טומאה (שער לבן
ומראה עמוק).
אם הנגע פשה (התפשט) ממה שהיה קודםלכן.
אם המראה התפשט בכל גופו עד שכולו הפךלבן.
תלוי במראה הנגע ביחס לעור הגוף :אם הוא עמוק מהעור והשער הפך לבן
 טמא .ואםאיןסימני טומאה -מסגיר הכהן ל7-ימים.עלגבי שחין שנרפא או עלגבי כויה.
מראה עמוק מן העור ושער צהוב דק.הוא נקרא "נתק".
אם צמח בו שער שחור.
"בהק" הוא מראה של כתמיםלבנים (בהרות לבנות) עלגוף האדם .הואסימן
טוהר.
"קרח" -מי שנמרט שער ראשו האחורי.
"גבח" -מי שנמרט שער ראשו הקדמי.
נגע לבן אדמדם (לבן מעורב באדום).
א .ללבוש בגדים קרועים.
ב .לא להסתפר.
ג .להזהיר את סביביו של יגעו בו ,ולהכריז (לאמר)" :טמא ...טמא"..
מחוץ למחנה.
צבע ירקרק או אדמדם(ירוק כהה או אדום כהה).
הכהן שורף את הבגד הנגוע.

שאלות ותשובותעלספרויקרא
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצחקעמרני

תשובות לסרר "מצורע"
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

וו.

.12
.13

.14
.15

.16

.17

.18

הוא מביא לטהרתו שני צפורים (תורים או בני יונה) ,עץ ארז ואזוב ושני

תולעת (צמר צבוע אדום).
שוחט צפור אחת ,טובל בדמה את הצפור השנייה עם האזובושני התולעת
ומזה על המצורע  7פעמים.

מפריח אותה.
לגלח את כל שערו ,לטבול גם אתבגדיו.
אחר שבועימים מאז שטיהרו הכהן ולפני שיכנס צריך הוא שוב לגלח את
כל גופו ולהטהר.
שני כבשים זכרים וכבשה אחת ואם איןידו משגת ,כבש אחד ושני צפורים
(תוריםובנייונה).
מקריב את הכבש האחד לאשם ,את השני -לעולה ואת הכבשה לחטאת.
מדם האשם לוקח הכהן ושם על תנוך אוזן המיטהר הימנית ועל בוהןידו
ובוהן רגלו הימניות.
טובל אצבעו ומזה  7פעמים מול קדש הקדשיםוכן שם על תנוך אזנוהימנית
של המיטהר ועל בהןידו ורגלוהימניות ואח"כ גם על ראשו.
צבעירוק כהה או אדום כהה המופיע על האבן ומראה האבן עמוק מהקיר.
אם אחר שבוע אחד בלבד ראה הכהן שהנגע פשה (התפשט)  -מחלצים
(עוקרים) את האבנים בלבד ואם הנגע הופיע שוב בבית ,אחר שחלצו את
האבנים -הורסים את כל הבית.
הוא טמאועליו לטהר עצמו .ואם שכב בבית או אכל שם מטהר גם אתבגדיו.
לוקח שתי צפורים ,עץ ארז ואזוב ושני תולעת .צפור אחת שוחט וטובל
בדמה את הצפור השניה עם האזוב ,הארז ושני התולעת ומזה על הבית 7
פעמים.
שולח אותה לחופשי.
כל דבר שנגע או ישב או שכב או ירק עליו.
כלי חרש -בשבירה.כלים אחרים -בטבילה.
סופר 7נקיים מזוב ,טובל ומטהרבגדיווביוםהשמיני מביאשני צפורם אחד
לעולה ואחד לחטאת.
אשה זבה.
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תשובות לסרר "אחרי

מות"

בפר בן בקר לחטאתואיל לעולה ולא בכל עת (אלא ביום הכפורים)וצריך

הוא ללבוש  4בגדים.
שנישעיריעזים לחטאתואיל אחד לעולה.
 .3מפיל גורל עליהם :אחד לה :ואחד לעזאזל; השעיר שהוא לה' מקריבו
לחטאת והשני שולחו למדבר להר עזאזל.
 .4מלאחפניו.
 .5בקרבן העם -השעיר; ובקרבנו -הפר.
 .6על מזבח הזהב.
 .7את כל עוונותבנ"י.
 .8לטבולולהחליףבגדיו.
 .9הוא נטמאועליו לטהר עצמו בטבילה.
 .10שורפים מחוץ למחנה.
 .11שמצוה לענות את נפשותינו וכל מלאכה אסורה בו:וכן נאמר שביום הזה
יכפר ה' עלעוונותבני ישראל.
 .12חייב כרת.
 .13חייב כרת.
 .14בחיהובעוף.
 .15מלבד העונש (מלקות) הוא נטמאוצריך לטהר עצמו במקוה

 .16המצריםועמיכנען.
 .17על העברתבן או בתלמולך.
 .18עלגלויעריות.
 .19גלות.
 .20בעניןגלוי עריות.
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שאלות ותשובותעל ספרויקרא
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצחקעמרני

תשובות לסרר "קרושים"
ו,

"קדושים תהיו".

.2

מצוה לירא אותם.

.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9
.10

וו.
.12
.13

.14

.15

.16
.17
.18
.19

.20
.21

.22
.23

שניימים(ולילה שביניתם).
על בשר שלמים שלשאר עדהיום השלישי.
א .פאה.
ב .לקט.
ג .עוללות.
על שבועת-שקר.
על "לא תקלל חרש" ועל "לפני עוור לא תתן מכשול".
אפילו בלב בלבד.
"לא תקום ולא תטור ....ואהבת לרעך כמוך".
הרבעת בהמות ,זריעה,בגדים.
שלש שנים אסור לאכול מפרי העץ.
איסור הקפת שיער הראש ואיסור השחתת פאות הזקן
שאסור לעשותה בגוף.
לא תונו אותו.
באיסור לפנות אל האובות ואל הידעונים.
"מפני שיבה תקום והדרתפני זקן".
על הרע ועל הגר.
יש מצווה להשתמש במאזני-צדק ובהמשכה נאמר "אני ה'.
הוצאתי"....
ה' יכרית את כל משפחתו.
חייב מיתה (סקילה).
שניהם חייבים מיתה (חנק).
חטאובגלוי עריות ונענשו בגירוש מן הארץ (עלידי כיבוש הארץ).

אשר

שלש פעמים (י"ט:ב' ,כ':ז' ,כ':כ"ו).

 .24סקילה.
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תשובות לסרר "אמור"
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

אסור על כהן הדיוט להיטמא לכל אדם חוץ מ 7-קרוביו (אביו ,אמו ,אחיו,
אחותו ,בנו ,בתו ואשתו).
לכהן גדול אסור להטמא גם ל 7-קרוביו.
לא לעשות קרחה בראשו ,לא לגלח את פאת הזקן ,ולא לשרוט בגופו.
אסור לכהןהדיוט לשאת אשה זונה ,חללה וגרושהוכהןגדול אסורהלו גם
אלמנה.
עוור ,פסח ,חרום ,שרוע ,שבר באחד מאבריו ,מומים בעין ,מומים בעור.
חייב כרת.

לאכול קדשים.
 .8לתושב כהן ולשכיר -אסור .ולעבדו -מותרוכן למי שנולד לאותו עבד.
 .9לפני נשואיה -מותר לה לאכול ולאחר נשואיה -אסור .אבל אם נתאלמנה
או נתגרשה -מותר לה לשוב ולאכול.
 .10משלם לכהן האחראי על הקודש ומוסיףלו חמישית.
וו .עוורון ,שבר באחד האברים ,מום בעור ,אחד האברים שונה מגודלו הטבעי,

.13

סדק באחת העצמות.
מגיל שמונהימים.
אסור לשחוט את שניהם ביום אחד.
אסור לחלל את השם.
שחייבים לקדש את השם.

.16

מלאכת עבודה.

.12

.14
.15

 .17בארץ ישראל.
.18

.19

.20

.21
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א .כבש לעולה.
ב .מנחת שעורים.
ג .נסכים.
תבואה חדשה.
זהו קרבן שמקריבים בחג השבועות :משני עשרונים של קמח חיטה מכינים
לחמים ואופים אותם חמץ.
פאה ולקט.

שאלותותשובותעל ספרויקרא
מתוך הספר"ושיננתם" מאת הרביצחקעמרני
 .22בראש השנה ("בחודש השמיני").
 .23מצות "ועניתם"וכו'.
 .24חייב כרת.
" .25שבת שבתון".
" .26עצרת".
 .27א" .פרי עץ הדר".

ב" .כפות תמרים".
ג" .ענף עץ עבות".
ד" .ערבי נחל".
 .28כי בסוכות הושיב ה' את ישראל בצאתם ממצרים.

 12 .29חלות.
 .30לבונה זכה.
 .31ביום שבת.
.32

הכהנים אוכלים אותם.

 .33רבו במחנהובן הישראלית "ברך" את השם.
 .34סקילה.
 .35משלם לבעליה את שוויה.
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תשובות לסדר "בהר"
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

על שבת הארץ -שנת שמיטה.
זריעה ,זמירה ,קצירה ,בצירה.
לאדם ולבהמה.
שנת החמישים; שנה אחר  7שנות שמיטה.
תקיעת שופר.
הוצאת עבדים לחופשי והחזרת שדותלבעליהן.
בית מושבעיר חומה ובית הנמצא בעיר שאינה מוקפת חומה.

 .8ההבדל הוא אם קנה אדם בית ,כמה זמן נשאר הוא ברשותו :בבית שבעיו
חומה -לתמיד ובית תצרים (שאין בעיר חומה) -חוזר הבית לבעליו ביובל,
 .9הוזרביובל תמיד.
 .10לשלש השנים :השישית ,השביעית והשמינית.
וו .לא ,היא נמכרת רק עד היובל.
 .12קרוב משפחתו.
 .13א .בקשת הלואה.
ב .מוכר עצמו לעבד.

 .14שלא נעביד אוהו בפרך כעבדכנעני.
 .15של עבדכנעני.
 .16לעשות מאמץ לפדות אותו בכסף.
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שאלותותשובותעל ספרויקרא
ק
מתוך הספר "ושיננתם" מאת הרביצח עמרני

תשובות לסדר "בחוקותי"
ו,

.2

.3

א .הצלחה בפרנסה (תבואה בשפע).
ב .שלום בארץ ומחוצה לה.
ג .השראת השכינה.
 לא שומעים בקול ה'. מואסים בחוקות ה'.מפירים את הברית. מחלותגוף קשות. -בזיזת התבואה עלידיהגויים.

 נפילה במלחמהלפניהגויים. עצירת גשמים ובצורת. -חיות רעות פוגעות באדם.

.4

.5
,6

.7
.8

.9
.10

.11

.12

.13
.14
.15
.16

 חרבן הארץ. גלות. פחד בגלות.המילה היא "קרי" ומשמעותה מהשבה ,שכל מה שקורה הוא במקרה חלילה

ולא כעונש על עבירות.
בטול מצות שמיטה.
מתוך הגלות הקשה.
בזכות הברית שכרת עם האבות.
 50שקל כסף.
אם נדר בערך של אדם מבן חודש עד חמש שנים.
צריך לתת לקודש את שווי הבהמה ועוד חמישית.
לפי ההערכה של הכהן את הבית.
לפי כמות התבואה כמצומחת בשנה באותו שדה.
אינה חוזרת ביובל למקדיש אלא ניתנת במתנה לכהנים ("כשדה החרם").
שדה מקנה שהוקדש -חוזרביובל לבעליו ,אך שדה אחוזה -לא חוזר ביובל.
 20גרה.
לא;כיון שהוא כבר קדש לה' מלידה.
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 .17פודה אותה בערך שיקבל מהגזבר ,ומוסיף חמישית.
 .18לשון "הרם".

 .19צריך להוסיף חמישית.
 .20הבהמה העשירית קדושה.
 .21שלסור להמיר (להחליף) ,בהמת מעשר בבהמה אחרת; ואם המירו -שתיהן
קדושות,ואי אפשר לפדות אף אחת מהן.
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