ספר ויקרא – מיפוי נושאי הלימוד
הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

"אדם כי יקריב
מכם קרבן"

מבוא – סקירה כללית של

• סדרת ויקרא מכוונת לישראל ,א' ב

א' א – ב

הקרבנות

פסוק לי פסוקך

לכן החלוקה היא קרבנות
נדבה ואחרי כן קרבנות חובה

קרבנות הבהמה – מן הבקר ומן
הצאן
• על שלושה דברים העולם
)א' א – ב(
עומד… ועל העבודה…

• הקרבנות כדרך של האדם
להתקרב לה' ולהודות לו
• מעשה ההקרבה מותיר רושם
על האדם יותר מדיבור בלבד
קרבנות נדבה
עולה

עולת בקר

• על מה מביאים קרבן עולה?

)א' ג – ט(

• ממה מביאים קרבן עולה?

א' ג – יז

א' ד

בקר ,צאן ,עוף,
• "אישה ריח ניחוח לה" – אחד
המרבה ואחד הממעיט ,ובלבד
שיכוון אדם את דעתו לשמים
עולת צאן

• התקרבות אל הקב"ה

)א' י – יג(
עולת עוף

• חובת כפרה גם על אי קיום

)א' יד – יז(

מצוות עשה
• "'ריח ניחוח לה'…' שאמרתי
ונעשה רצוני"
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א' יג

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

מנחה

מנחת סולת

• המנחה הוא קרבן מן הצומח

ב' א – טז

)ב' א – ג(

• "ונפש כי תקריב"

פסוק לי פסוקך

• העני המקריב
מנחת מאפה תנור מחבת
ומרחשת

מנחה:
"מעלה אני עליו כאילו הקריב
נפשו" )רש"י(

)ב' ד – יג(

ב' י ,יג

• סמליותו של המלח לברית
נצח )ברית מלח עולם( בגלל
תכונותיו :אינו נרקב לעולם,
משמר מאכלים
• שוויון
• המנחה "לא תעשה חמץ"
מנחת בכורים )=עמר(

• מנחת חובה

)ב' יד – טז(
שלמים

שלמי בקר

• שלום בעולם ובין כל

ג' א – יז

)ג' א – ה(

הקשורים בקרבן
• שאיפה להגיע לשלמות

שלמי צאן :כבש או עז

• הסמיכה באה לאמירת דברי

)ג' ו – יז(

שבח ולא לווידוי
• הישמרות מפני מאכלות
אסורים )איסור אכילת חלב
ודם(
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ג' יז

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

קרבנות חובה:
חטאת

פתיחה :כל שזדונו כרת שגגתו
חטאת

• אחריות האדם גם על מה

ד' א – ה' יג

)ד' א – ב(

פסוק לי פסוקך

שעשה בשוגג
• כפרה – יכולתו של אדם לכפר
על חטאיו

חטאת כהן משיח
)חטאת פנימית(

• על מה מביאים קרבן חטאת?

)ד' ג – יב(
חטאת סנהדרין )כל עדת
ישראל(
פר "העלם דבר" של ציבור
)חטאת פנימית(

• על מה מביאים חטאת זו?

)ד' יג – כא(
חטאת נשיא
)חטאת חיצונית(
)ד' כב – כו(
חטאת יחיד
)חטאת חיצונית(
)ד' כז – לה(
קרבן עולה ויורד

קרבן עולה ויורד

ה' א – יג

)ה' א – יג(

אשם

אשם מעילות

ה' יד – כו

)ה' יד – טז(

• "התחשבות" הקב"ה בעניים –

כל אדם מביא קרבן לפי
יכולתו
• הקב"ה מקבל את קרבן העני
כמו את קרבן העשיר
• הסוגים השונים של קרבן
האשם
• מה בין אשם לחטאת?

אשם תלוי

• אשם תלוי כדרך לחנך את

)ה' ט יז – יט(
אשם גזלות

ה' יט

האדם להיות זהיר במעשיו,
לא להיכשל בעברה
• עברות בין אדם לחברו כמעל

)ה' כ – כו(

בה' )ה' כא(
• חובת השבת הגזלה ,העושק…
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ה' כו

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

סדר הקרבת העולה

• השוני בסדר הבאת הקרבנות :ו' ו

סדר הקרבת
הקרבנות השונים )ו' א – ו(
ואכילתם

בפרשת צו :קודשי קודשים –

ו' א – ז' לח

קודשים קלים
הקטרת המנחה ואכילתה

בפרשת ויקרא :נדבה – חובה

• על הכוהנים להרגיש שהם

)ו' ז – יא(
מנחת חביתין – מנחת חינוך

פסוק לי פסוקך

אוכלים תדיר משולחן ה'
• הפועל אכל לא נזכר בפרשת

)ו' יב – טז(

ויקרא
• הבאת מנחת חינוך על ידי
כוהן הנכנס לעבודה בפעם
הראשונה

סדר הקרבת החטאת

• הכוהן המחטא הוא האוכל

)ו' יז – כג(
סדר הקרבת האשם

• מקום השחיטה במקום

)ז' א – ז(

שחיטת העולה
• האשם קודש קדשים

המתנה לכוהן המקריב קרבן
)ז' ח – י(
תורת זבח השלמים

• גם תודה נכללת בשלמים

)ז' יא – יח(

)ז' יב(
• הבאת תודה על חסדי ה'
)היום מברכים הגומל(
• פיגול כמלמד על ערך
המחשבה בקרבן

איסור אכילת קודשים בטומאה • קדושת הקרבן והכלים שבהם
)ז' יט – כא(
אוכלים אותו
ז' כג ,כו

איסור אכילת חלב ודם
)ז' כב – כז(
מתנות כהונה מקרבן השלמים

• הסיבה למתנות כהונה

)ז' כח – לו(
סיכום לכל דיני הקרבנות
)לז – לח(
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הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

שבעת ימי
המילואים

אהרן ובניו וקידוש המזבח

• "ושמרתם את משמרת ה'"

)ח' א – יג(

• המעמד החגיגי של המילואים

ח' א – לו

פסוק לי פסוקך

)ח' ג(
הקרבת קרבנות המילואים על
ידי משה
)ח' יד – כט(

• משה משמש ככוהן גדול קודם
לכניסת הכוהנים לעבודתם
• כפרה על חטא העגל
• קיום המצוות שנצטוו בשמות
)כ"ט ,ל' כא – יט ,מ' ט – טו(

מינוי אהרן ובניו על ידי משה

• "כי כן צויתי" – רמז לתורה

)ח' ל – לו(
היום השמיני
למילואים

קרבנות היום השמיני

שבעל פה
• היום השמיני לעומת שבעת

)ט' א – כא(

ט' א – כד

ימי המילואים
• אהרן הוא המקריב את
הקרבנות
• סיועם של בני אהרן לאביהם

אהרן ומשה מברכים את העם

• הקרבנות – סממן חגיגי

)ט' כב – כג(
ירידת האש מן השמים
)ט' כד(

במעמד
• ירידת אש מן השמים כביטוי
לשיאו של המעמד החגיגי
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ט' ו

הנושאים

תכנים

חטא נדב ואביהוא מות נדב ואביהו
י' א – כ

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

• אש זרה

)י' א – ב(
האבל על מות נדב ואביהו

• "בקרוב אקדש"

)י' ג – ז(

• "וידום אהרן" – שהיה בוכה

י' ג )חלקו השני(

בקול ושתק
• איסור אבלות על הכוהנים
שתויי יין אסורים בכניסה
למקדש
)י' ח – יא(

• שלא יטעה הכוהן בשל שכרות
היין
• אין לפסוק הלכה ,או לגזור
דין שתוי יין
• "כאשר ציוה ה'" – ביצוע

סיום ימי המילואים – אהרן
ובניו מתחילים לכהן

מדויק של מצוות ה'

)י' יב – כ(

)זד' לד – לה(
• הימנעות מכעס
• חינוך לענווה "וישמע משה
ויטב בעיניו"
• כוהנים אוכלים ובעלים
מתכפרים – סיבה לכעס על
משה )י' טז – יז(
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י' כ

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

בעלי חיים
המותרים
והאסורים
באכילה

בהמה טהורה וטמאה

• טומאה המרחיקה את האדם י"א ג

)י"א א – ח(

פסוק לי פסוקך

מן המקדש ומקודשיו ,לעומת
מעשה הקרבנות המקרב לה'
• גמל ,שפן ,ארנבת וחזיר

י"א א – כג

כבעלי החיים היחידים שלהם
סימן אחד
י"א ט

המותר והאסור באכילה מכל
אשר במים
)י"א ט – יא(
עופות האסורים באכילה

• התורה מפרטת את העופות

)י"א יב – יט(

האסורים ואינה נותנת
סימנים לטהורים
• דרכה של התורה לקצר

המותר והאסור באכילה משרץ
העוף
)י"א כ – כג(
טומאה וטהרה

הטומאה של נבלת בהמה

• טומאת מגע

י"א כד – מז

)י"א כד – כח(

• טומאת משא

שמונה שרצים – טומאת שרץ
)י"א כט – לג(
הכשרה לקבלת טומאה
)י"א לד – לח(
טומאת הנפשות

• חובת עם קדוש לה' להתקדש

)י"א לט – מז(

במאכלותיו
• החובה לשמור על טומאה
וטהרה
• התקרבות אל ה'
• ריסון עצמי
• הקפדה על כשרות
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הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

יולדת דיניה
וקרבנותיה

יולדת

• טומאת יולדת

) י "ב א – ח (

• מצוות מילה

י"ב א – ח

פסוק לי פסוקך

• חובת יולדת בקרבן
• חובת הודיה על הטוב שנותן
ה'

צרעת האדם

צרעת הגוף

י"ג א – מו

)י"ג א – מד(

• צרעת לא כמחלה – אלא
כעונש ואזהרה לאדם להיטיב
את דרכו
• צרעת כעונש על לשון הרע

חובת המצורע לשבת בדד מחוץ • עונש של מידה כנגד מידה
למחנה
)רש"י י"ג מו(
)י"ג מה – מו(
צרעת הבגד

צרעת הבגד

• צרעת הבגד כסימן לאדם

י"ג מז – נט

)י"ג מז – נט(

מישראל שה' סר מעליו
)רמב"ן י"ג ,מז(
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י"ג מה

הנושאים

תכנים

טהרת המצורע

ההכנות לטהרת האדם המצורע • עץ הארז והאזוב כרמזים על
)י"ד א – ט(
גאווה וענווה )רש"י י"ד ד(

י"א א – לב

קרבן מצורע עשיר

רעיונות וערכים

• דמיון בין דרכי טהרת המצורע

)י"ד י – כ(
קרבן מצורע עני/דל

לבין פרה אדומה
• התפקיד המרכזי של הכוהן

)י"ד כא – לב(
צרעת הבית

בתהליך הטהרה של המצורע
• צרעת הבית כרמז לבעל הבית

)י"ד לג – נג(
צרעת הבית

סיכום

י"ד לג – נז

)י"ד נד – נז(

פסוק לי פסוקך

שה' סר מעליו )רמב"ן(
• כי תבואו אל ארץ כנען –

מעלתה של ארץ ישראל
• הבעלים מכריז" :כנגע נראה
לי בבית" ולא :נגע נראה לי
בבית
• פינוי הבית קודם לבואו של
הכוהן

טומאות היוצאות זב
מגופו של האדם )ט"ו א – ט(
שכבת זרע
ט"ו א – לג

• טהרה גמורה תלווה בטבילה
• בחלק מהטומאות – גם קרבן
ו/או ספירת שבעה ימי טהרה

)ט"ו טז – יח(
נידה וזבה
)ט"ו יט – לג(
סדר עבודת יום
הכיפורים

איסור כניסה אל "הקדש" בכל • עבודת הכוהן הגדול ביום
ימות השנה
הכיפורים כדי לכפר על

ט"ז א – לד

)ט"ז א – ב(
עבודת הכוהן הגדול בבגדי בד

ישראל ועל המקדש
• לחטא יש כפרה

)ט"ז ג – כג(
עבודת הכוהן הגדול בבגדי זהב • תשובה וכפרה
)ט"ז כד – לד(
• עברות שבין אדם לחברו אין
• אין קטיגור נעשה סניגור

מיום הכיפורים מכפר אלא
אם פייס את חברו
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ט"ז ח יז ל – לא

הנושאים

תכנים

שחיטת חוץ

איסור שחיטת חוץ )איסור
הקרבת קרבנות מחוץ למקדש( • איסור שחיטת קודשים מחוץ
)י "ז א – ט(
לעזרה

י "ז א – ט

• איסור שחיטת חולין במדבר

ציוויים הקשורים איסור אכילת דם
לדם ולבשר
)י"ז י – יב(
י"ז י – טז

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

• "נפש הבשר בדם היא"

י"ז יא

• הדם נועד להיות מוקרב על

מצוות כיסוי הדם

המזבח

)י"ז יג – יד(
טומאת האוכל נבלה
)י"ז טו – טז(
עריות ותועבות

"בחוקותיהם לא תלכו"

י"ח א – ל

)י"ח א – ה(

עריות ותועבות

• קיומו של אדם מישראל
בשמירת חוקי התורה
ובהימנעות מחיקוי חוקות
הגויים
• פתיחה וסיום הפרשה

)י"ח א – כג(

י " ח ג ,ה

במילים" :אני ה' אלוקיכם"
• קדושת המשפחה כצו אלוקי
• שאיפה לקדושה
• איסור נישואין עם קרובים
• איסור עבודה למולך

גלות מן הארץ בגלל עשיית
התועבות

• "ולא תקיא הארץ אתכם
בטמאכם אתה ,כאשר קאה
את הגוי אשר לפניכם"

)י"ח כד – ל(
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י"ח כח

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

קדושים תהיו

"קדושים תהיו"

• "קדושים תהיו" על ידי קיום

י"ט ב

י"ט א – לז

)י"ט א – ב(

המצוות שבין אדם למקום
והמצוות שבין אדם לחברו

)ופרק כ' ז(

• הקדושה כמושג משותף לרוב
הפרשה וכנושא מרכזי של
המצוות שבפרקים י"ט – כ'
• ריבוי מצוות בעלות ערך
עצמאי בפרשה זו; יש להדגיש
את הרעיון ואת הערך של כל
מצווה ומצווה גם כאשר אין
לכך פירוט בטור "רעיונות
וערכים"
כיבוד אב ואם ושמירת שבת
)י"ט ג(

• מורא אב ואם לעומת כיבוד

י"ט ג

אב ואם
• שמירת שבת קודמת לכיבוד
אב ואם

איסור עבודה זרה
)י"ט ד(

• המודה בעבודה זרה ככופר
בכל התורה כולה

איסור פיגול
)י"ט ה – ח(
מתנות עניים

• סיוע לזולת

)י"ט ט – י(

• חלק מן הברכה שנתן לך

י"ט ט

הקב"ה ,בשדך ובכרמך ,יש
לתת לעניים
איסורי לקיחת ממון הזולת
שקר ושבועת שקר

• מערכת היחסים בין אדם

י"ט יא

לחברו צריכה להיות ישרה
והגונה

)י"ט יא – יג(

• שבועת שקר היא חילול ה'
איסור לקלל ולהכשיל
)י"ט יד(
צדק במשפט
)י"ט טו(

• הקללה "פוגעת" במקלל –

מורידה אותו בדרגה
• שוויון במשפט
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י"ט יד

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

קדושים תהיו

"לא תלך רכיל…"

• חומרת הרכילות

י"ט טז

י"ט א – לז

"לא תעמוד על דם רעך"

• החובה להציל חיי אדם

)המשך(

)י"ט טז(
תוכחה ,איסור נקימה ונטירה
ואהבת לרעך כמוך

• "ואהבת לרעך כמוך" – זה

י"ט יז – יח

כלל גדול בתורה

)י"ט יז – יח(
איסורי כלאיים ושעטנז
)י"ט יט(
קשר עם שפחה נחרפת
)י"ט כ – כב(
י"ט כג

איסור ערלה ודיני נטע רבעי
)י"ט כג – כה(
איסורים הקשורים לעבודה זרה • התרחקות מדרכי הגויים
)י"ט כו – לא(
• שמירת שבת ומורא מקדש
כיבוד זקנים וחכמים
)י"ט לב(

• יחס כבוד לזקנים

איסור אונאת הגר

• יחס של כבוד אל הזולת ,אל

)י"ט לג – לד(

י"ט כז
י"ט לב

הזר והשונה
י"ט לה

יושר והגינות במסחר
)י"ט לה – לז(
עונשים לחטאים
חמורים

העונש לעובד את המולך ולפונה • הימנעות מחילול ה'
לאובות ולידעונים
• העבודה למולך היא כהבאת

כ' א – כא

)כ' א – ז  +כז(

טומאה למקדש

העונש על קללת אב ואם
)כ' ח – ט(
העונש על איסור עריות
)כ' י – כא(
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כ' ז

הנושאים

תכנים

הקדושה בישראל לעומת
סיכום לדרישת
הקדושה בישראל הטומאה
כ' כב – כו

)כ' כב – כו(

מצוות הכהנים

קדושה מיוחדת לכוהנים

כ"א א – כ"ב לז

)כ"א א – ט(

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

• הסיכום לפרשיות שמיני –

כ' כו

קדושים :חובת ישראל לשמור
על קדושתם כיוון שהובדלו
לעבודת ה'
• הארץ "מקיאה" את העושים
תועבות
• טומאה אצל כוהנים; איסור

כ"א ח

קרחה ושרטת
• האישה הראויה לכוהן
• חובת כיבוד הכוהנים ע"י
ישראל

קדושת הכוהן הגדול

• איסור יציאות הכוהן הגדול

)כ"א י – טז(
דיני כוהן בעל מום

מן המקדש מפני שהוא קדוש
מאחיו
• כוהן בעל מום אוכל מן

)כ"א יז – כד(

איסור על כוהן טמא לעבוד
במקדש ולאכול מהקודשים

הקודשים אך אינו רשאי
להקריב ,שכן יש בכך מעין
זלזול בעבודת ה'
• בעבודת המקדש בטומאה יש
משום זלזול וחילול ה'

)כ"ב א – ט(
מי שרשאי ומי שאינו רשאי
לאכול תרומה וקודשים

כ"א יב

• תרומה וקודשים ניתנו
לכוהנים ולבני ביתם

)כ"ב י – טז(
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כ "ב ב  ,ט

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

המומים הפוסלים את הקרבן

• קרבן לה' צריך להיות תמים

כ "ב כ

התנאים לכשרות
בעלי חיים לקרבן )כ"ב יז – כה(
כ"ב יז – ל
איסור הקרבה מחוסר זמן

ושלם

)כ"ב כו – כז(
האיסור לשחוט את האם ואת
בנה ביום אחד )אותו ואת בנו(
)כ"ב כח(
שחיטת התודה כדי שתיאכל
באותו יום
)כ"ב כט – ל(
מצוות קידוש ה'

המצוה לקדש את ה'

כ"ב לא – לג

)כ"ב לא – לג(

• החובה לקדש את ה' אפילו
אם יהיה צורך למות על כך
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כ"ב לב

הנושאים
המועדים
כ"ג א – מד

תכנים
מועדי ה' מקראי קודש
)כ"ג א – ב(

שבת
)כ"ג א – ג(

פסח – חג המצות
)כ"ג ד – ח(
פסח
)כ"ג ה(
חג המצות
)כ"ג ו – ח(
קרבן העומר
)כ"ג ט – יד(
ספירת העומר וחג השבועות
)פרק כ"ג טו – כא(

לקט ופאה
)כ"ג כב(
ראש השנה
)כ"ג כג – כה(
יום הכיפורים
)כ"ג כו – לב(

חג הסוכות
)כ"ג לג – מג(
ושמיני עצרת
)כ"ג לט(
סיכום
כ"ג מד

פסוק לי פסוקך

רעיונות וערכים
ערכים כלליים
• חובת הבחנה בין מועדים
לימות החול :במאכל ,בלבוש
ובהתכנסות יחד
• חגי ישראל – מועדי ה'
כקשורים גם אל עונות
חקלאיות וגם ליציאת מצרים
• קדושת המועדים
• שמירת המועדים
• השוני בין קדושת שבת לבין כ"ג ג
קדושת המועדים
• קדושת שבת
• שמירת שבת
כ "ג ד ,ו
• התאריכים
• המצוות המיוחדות:
קרבן פסח
אכילת מצות
• התארים של קרבן עומר
• "איסור חדש"
• החשיבות של ספירת העומר
• חסרונו של תאריך מדויק
לשבועות
• שתי הלחם
• דאגה לזולת ,עניים
• פאה ולקט
• יום הזיכרון
• מצוות שופר
• יום כפרה
• צום ושאר העינויים
• ההבדל בין יום הכיפורים
לשבת
• כפרה וסליחה ,מחילה
• חג של שמחה ,חג האסיף
• מצוות ארבעת המינים
• מצוות ישיב בסוכה "למען
ידעו דרתיכם" זכר ליציאת
מצרים ולענני הכבוד
• משה מעביר את דברי ה' אל
בני-ישראל
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כ"ג טו ,טז

כ"ג כד
כ"ג לב

כ"ג מ ,מב,
מג

כ"ג מד

הנושאים
נר התמיד
ולחם הפנים
כ"ד א – ט

תכנים
שמן למנורה והכנת הנרות
)כ"ד א – ד(
לחם הפנים
)כ"ד ה – ט(

המקלל
כ"ד י – טז

המעשה )הקללה(
)כ"ד י – יב(
בירור העונש
)כ"ד יג – טז(
ביצוע העונש
)כ"ד כד(
תשלומי החובל באדם ובבהמה
דיני נפשות )רוצח(
)יז – כא(
תשלומים לחובל בהמה
)יז – כא(
תשלומים לחובל אדם
)יח – כ(
דברי סיכום
)כ"ד כב
דיני השמיטה
)כ"ה א – ז(
דיני שנת היובל
)כ"ה ח – יג(

המכה אדם
והמכה בהמה
כ"ד יז – כג

שמיטה ויובל
כ"ה א – כד

רעיונות וערכים
• נר תמיד ,רמז לעבודת ה'
שצריך להתמיד בה
• עבדי ה' אוכלים תמיד משל
שמים
• לחם הפנים יהיה ערוך תמיד
• חינוך לענווה :גם משה לא
התבייש לשאול כשלא ידע את
ההלכה
• חינוך לשאילת שאלות
• "לפרש להם על פי ה'"
• יחס של קדוש לחיי אדם
• חובתו של אדם לשלם על
פגיעה בזולת או ברכושו ,גם
אם נעשה הדבר ש"לא
בכוונה"
• לא לפגוע בזולת

פסוק לי פסוקך
כ "ד ב

כ"ד כא

• השמיטה היא שבת לה'
• "שנת שבתון יהיה לארץ"
כ"ה ח ,י ,יג
• הכול שווים בארץ
• הספירה לקראת היובל
• "וקראתם דרור בארץ לכל
יושביה"
• דינים השווים לשמיטה וליובל
כ"ה יד
מכירת קרקעות תוך התחשבות • המכירה לפני שני תבואות
• החומרה שבאיסור אונאה
בשנת היובל
)כ"ה יד – יח(
• קיום המצווה כגורם לברכה כ"ה יט
ברכת ה' בשמיטה וביובל
כג – כד
• הארץ היא של ה'
)כ"ה יט – כד(
• ההכרה שהכול בא לאדם
מאת ה'
כ"ה ב – ג
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הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

גאולת קרקעות
ובתים

גאולת קרקע

• האפשרות לגאול בית או

)כ"ה כה – כח(

כ"ה כה – לד

גאולת בתים ומגרשי ערים

פסוק לי פסוקך

שדה שנמכר
• ההבדל בין עיר חומה לערים

)כ"ה כט – לד(

אחרות

התמיכה באח
שנקלע למצוקה
כלכלית

איסור נשך ותרבית

• איסור לקיחת ריבית

)כ"ה לה – לח(

• מצווה להחזיק בחלש

דיני עבד עברי שנמכר לישראל

• חירות האדם

כ"ה לה – נה

)כ"ה לט – מד(

• עבדי אשר הוצאתי מארץ

כ"ה לו
כ"ה מב

מצרים
• הדרך שבה אדם הופך לעבד
• זכויות העבד
דיני עבד כנעני

• ההבדל בין עבד עברי לעבד

)כ"ה מה – מו(

כ"ה מו

כנעני
• "לעלם בהם תעבדו"

עבודה זרה ושבת
כ "ו א – ב

דיני עבד עברי שנמכר לגוי

• החובה לסייע לנמכר לגוי

)כ"ה מז – נה(

• איסור על הטעיית הגוי

עבודה זרה
)כ"ו א(
שבת ומורא מקדש
)כ"ו ב(

• אי שמירת שביעית כגורם
להתדרדרות ואפילו לעבודה
זרה ולפגיעה בשבת ובמקדש
)רש"י(
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כ"ה נה
כ"ו א – ב

הנושאים

תכנים

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

ברכות וקללות
)ברית(

ברכות

• השגחה פרטית

)כ"ו ג – יג(

• השכר בעת קיום מצוות ה'

כ"ו ד ,ו,
יב ,יג

כ"ו ג – מו

• השכר בתחומים פרטיים,
לאומיים ורוחניים
קללות:
"ואם לא תשמעו לי"

• העונש כאשר אין עושים את
מצוות ה'

)כ"ו יד – כ(
"ואם תלכו עמי קרי"

• ההדרגה בקללות

)כ"ו כא – כו(

• לשון רבים לעומת יחיד בספר
דברים

"ואם בזאת לא תשמעו לי"

• גלות כעונש

)כ"ו כז – לג(

• פסוק לב זו מידה טובה בתוך
הפורענות

"אז תרצה הארץ את שבתתיה" • הזלזול בשמיטה וביובל כגורם כ"ו לד
)כ"ו לד – לה(
לגלות של ישראל מאדמתו
"והנשארים בכם"
)כ"ו לו – מא(
"וזכרתי את בריתי יעקב…"

• בגם בזמן העונש אין הקב"ה

)כ"ו מב – מו(

עוזב את עמו )מד(
• הברית בין ה' לעמו

ערכין

ערך של אדם

כ"ז א – כה

)כ"ז א – ח(
ערך בהמה טמאה וטהורה

• ערכי האדם – גזרת מלך
גזרת ה'
• הראוי לקרבן אינו ניתן

)כ"ז יד – כה(
ערך בתים ושדות

להמרה
• שדה מקנה

)כ"ז יד – כה(
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כ"ו מב ,מה

הנושאים

תכנים

הקדשים שונים

בכור בהמה טהורה
)כ"ו(

כ"ז כו – לד

רעיונות וערכים

פסוק לי פסוקך

הקדשת בהמה טמאה
)כ"ז(
חרם

• תשלום כל הערכים בשקל

)כ"ז כח – כט(

הקודש )כה(
כ"ז ל ,לב

מעשה שני
)כ"ז ל – לא(

כ"ז לב

מעשה בהמה
)כ"ז לב – לג(
סיכום ספר ויקרא
כ"ז לד

חזק חזק ונתחזק
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