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ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.
ָמה ָלַמְדִתי ַעל ַהָּפָרשֹות?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ֹלא
ָלַמְדִתי

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?ַעמּוד

ָרשֹות ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא?3 ָמֵהן ַהָּפָ

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?4

ָּפָרַשת ַוִּיְקָרא8-5

ָּפָרַשת ַצו12-9

ָּפָרַשת ְׁשִמיִני16-13

ָּפָרַשת ַּתְזִריַע20-17

ָּפָרַשת ְמֹצָרע24-21

ָּפָרַשת ַאֲחֵרי מֹות28-25

ָּפָרַשת ְקֹדִׁשים32-29

ָּפָרַשת ֱאֹמר36-33

ָּפָרַשת ְּבַהר40-37

ָּפָרַשת ְּבֻחֹּקַתי44-41

ֵאיְך ִנְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה ֶאת ַמה ֶשָלַמְדנּו ְּבחּוַמש ַוִיְקָרא?

ֵאיֶזה עֹוד ֵשם ֵיש ְלֵסֶפר ַוִּיְקָרא, ְוָלָמה?45

ָמה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ַהֲחָכִמים?47-46

ֵאילּו ִאיְמרֹות ָלַמְדנּו ַּבָּפָרשֹות ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא?48

יָתה ַהְמאּוֶחֶדת ּכִ ְקָרא ּבַ ָרשֹות חּוַמש ַוּיִ ּפָ
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ָרשֹות ְּבֵסֶפר ַוִיְקָרא? ָמֵהן ַהָּפָ
ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוִלְכתֹוב ְּבָכל ָּפָרָשה ֶאת ַהִמְסָּפר ַהַמְתִאים

ְלִפי ֵסֶדר ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ַוִיְקָרא.

1  יְלִָדים וִילָדֹות,

2  ּבֹואּו ּבֹואּו וְנְִקָרא

3  ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות

4  ּבְחּוַמש וַיְִקָרא.

5  ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
6  ּבְחּוַמש וַיְִקָרא!

7  ּפָָרַשת ַהָשבּועַ: ּפָָרַשת...

ָשלֹוש

ב

ִשיר
ַהָּפָרשֹות

ב

ִסְמֵלי ַהָּפָרשֹות ג

וַּיְִקָרא

צַו
ְׁשִמינִי ַּתזְִריעַ

ְמצָֹרע

ַאֲחֵרי מֹות

ּבְַהר

ְקדִֹׁשים

ּבְחֻקַֹתי

ֱאמֹר
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44ַאְרַּבע

תֹוָרה ְמָבְרִכים: ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ּבַ

ְרכֹות ַהתֹוָרה ּבִ

תֹוָרה ְמָבְרִכים: ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ּבַ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר נַָתן לָנּו תֹוַרת ֱאֶמת
וְַחיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר ּבַָחר ָּבנּו ִמּכָל ָהעִַּמים
וְנַָתן לָנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.
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ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ַּבִמיִלים ַהַמְתִאימֹות ֵמַהִציּוִרים. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלְּפסּוִקים, ּוְלָהִאיר ֶאת ַהִמְסֶגֶרת ֶשל ַהִציּור ַהַמְתִאים ָלֶהם. ג
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ה' צִיוָה לְַהְקִריב  שֹונִים.
יֵש ָקְרּבְנֹות ְרשּות - ֶשַרק ִמי ֶשרֹוצֶה ֵמבִיא,

וְיֵש ָקְרּבְנֹות חֹובָה - ֶשַחיָבִים לְָהבִיא. 
יֵש ָקְרּבָנֹות ִמן ַהַחי וְיֵש ָקְרּבָנֹות ִמן ַהצֹוֵמַח.

ה' ָאַמר ֶשָאָדם ֶשרֹוצֶה לְָהבִיא ַמָתנָה לַה'
יָכֹול לְַהְקִריב   ֶשנְִׂשָרף וְעֹולֶה 
ּכּולֹו לַה'. ֶאת ַהָקְרּבָן ַהזֶה ֵהבִיאּו ִמן ַהַחי -  
ִמּבַעֲלֵי ַחיִים: ִמן ַהּבָָקר, ִמן ַהצֹאן אֹו ִמן ָהעֹוף.

ה' ָאַמר ֶשָאָדם ֶשרֹוצֶה לְָהבִיא ָקְרּבָן ֲאבָל
ֵאין לֹו ַמסְּפִיק ּכֶסֶף לְָהבִיא ּבַעַל ַחיִים, יָכֹול
לְָהבִיא   - ָקְרּבָן ִמן ַהצֹוֵמַח.

4 3

ה' ָאַמר ֶשָאָדם ֶשרֹוצֶה לְַהגִיד תֹוָדה לַה'
 . יָכֹול לְַהְקִריב   

ֶאת ַהָקְרּבַן ַהזֶה ֵהבִיאּו ִמּבָָקר אֹו ִמצֹאן.

ה' ָאַמר ֶשָאָדם ֶשָחטָא ּבְלִי ּכַוָנָה צִָריְך
. ֶאת ַהקְָרּבַן ַהזֶה  לְָהבִיא  

ֵהבִיאּו ִמן ַהַחי אֹו ִמן ַהצֹוֵמַח.

ה' ָאַמר ֶשַאָָדם ֶשָחטָא ּבְכַוָנָה צִָריְך לְָהבִיא
, ּכִי הּוא ָאֵשם ּבְַמעֲֶׂשה ָרע.   

ֶאת ַהקְָרּבַן ַהזֶה ֵהבִיאּו ִמן ַהַחי.

ַוִּיְקָרא
א
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ת 
ַש

ּפָר

ָחֵמש 5
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צֹאןּבָָקר

ִמזְּבֵַח

ָקְרּבָנֹות

ִמזְּבֵַח

ּכֹוֵהן

ַחלֹות

ּכֹוֵהן

ָחטָאִתי ּבְלִי ּכַוָנָה

ָחטָאִתי ּבְכַוָנָה

ִמְשּכָן

קְרּבַן עֹולָה

קְרּבַן ְשלִָמים

את
ַחטָ

ּבַן 
קְר

קְרּבַן ָאָשם

ָקְרּבַן ִמנְָחה

ֵּפירּוש
ִמן ַהַחי - ִמַּבֲעֵלי ַחִיים

ֹור
ַתְקִליט

ם
ִרי ִשי  ְו ס ּו ִקים 
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ֻחּקַֹתי ּבְ  • ַהר  ּבְ  • ֱאמֹר   • ים  ְקדֹׁשִ  • מֹות  ַאֲחֵרי   • ְמצָֹרע   • ַתְזִריַע   • ִמיִני  ׁשְ  • ַצו   • ַוִּיְקָרא 
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ֵּפירּוש
יְַקִריב... ָקְרּבָן לַה' -  .1

ָיִביא ָקְרָּבן - ִמן ַהַחי  
אֹו ָדָבר ִמן ַהצֹוֵמַח,  

ְלַהְקִריב ֵעל ֵהִמְזֵּבַח ַלה'.  

ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַנְכֶם-  .2
ָתִביאּו ֶאת ַהָקְרָּבן ֶשָלֶכם   
ְלַהְקִריב ֵעל ֵהִמְזֵּבַח ַלה'.

ֵיש ִלי ְשֵאָלה ַעל ַהְּפסּוִקים ֵמַהָּפָרָשה
ב

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהְתשּובֹות, ּוְלַסֵמן  ְלַיד ְתשּוָבה ֶשַמְתִאיָמה ְלַדֲעתך. ד

וַּיְִקָרא ֶאל–מֶֹׁשה א.  
וַיְַדּבֵר ה' ֵאלָיו ֵמאֶֹהל מֹועֵד לֵאמֹר:   
ַּדּבֵר ֶאל–ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם ב.  

ָאָדם ּכִי– ִמּכֶם ָקְרּבָן לַה'   
ִמן–ַהּבְֵהָמה ִמן–ַהּבָָקר ּוִמן–ַהּצֹאן   

   ֶאת ָקְרּבַנְכֶם:

ֶּפֶרק א ַוִּיְקָרא

ֵשש

1
ֲאִני חֹוֵשב ֶשֵּפירּוש ַהִמיָלה 

ָקְרָּבן הּוא: ַמָתָנה.
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהִביאּו ָקְרָּבנֹות 

ִמן ַהַחי אֹו ִמן ַהצֹוֵמַח,
ְוָנְתנּו אֹוָתם ַמָתָנה ַלה'.

ֲאִני חֹוֵשב ֶשֵּפירּוש ַהִמיָלה 
ָקְרָּבן ָקשּור ַלִמיָלה ָקרֹוב.

ְּכֶשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהִביאּו ָקְרָּבנֹות 
ֵהם ִהְרִגישּו ְקרֹוִבים יֹוֵתר ַלה'.

2

ָגִדי

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים ְּבֶעְזַרת ַהֵּפירּוש ְוַהִציּור, ּוְלָהִאיר:
1. ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָמה ֶשָהיּו ַמְקִריִבים ַעל ַהִמְזֵּבַח - ְּבָצהֹוב,

2. ְלִמי ָהיּו ַמְקִריִבים - ְּבָכחֹול, 3. ֶאת ִמי ֶשָהָיה ַמְקִריב - ְּבָירֹוק.

ְיהּוָדה

4647

ְּפסּוִקים

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ִעיגּול ְסִביב ִמיִלים ֶשדֹומֹות ַלִמיָלה ָקרֹוב.

ּצֹאןּבָָקר

ָקְרּבָנֹות

ג

ָמה ֵּפירּוש ַהִמיָלה ָקְרָּבן?
ִּביָנה
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1000
ֵּבית ַהִמְקָדש

ָהִראשֹון
חּוְרַּבן

ֵּבית ַהִמְקָדשּפּוִריםֵּבית ַהִמְקָדש
חּוְרַּבןֲחנּוָּכהַהֵשִני

ֵּבית ַהִמְקָדש
ָהָאבֹות

ְוָהִאָמהֹות
ְיִציַאת ִמְצַרִים

ַהשֹוָאהּוַמַתן תֹוָרה ֶהְרְצל
ְוַהֲחלּוִצים

ֲהָקַמת
2000ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 0

ה ֲאָלִפיםד ֲאָלִפיםג ֲאָלִפיםב ֲאָלִפים

-1000

ַרָש"ר ִהיְרש - ֶּפֶרק א, ָּפסּוק ג 2

ָמה ָענּו ֲחָכִמים ַעל ַהְשֵאָלה?

א
ְקָר

ַוּי
ת 

ַש
ּפָר

ֶשַבע

ה  ָא ּבָ ן  ָּב ְר ָק לָה  י ִמ ַה
- ִריב  ְק ַה לְ לָה  י ִמ ַה ֵמ
לַה'. ַהָקְרּבָן  ֶאת  לֵָתת 

ַהִמילָה ָקְרּבָן ּבָָאה ֵמַהשֹוֶרש 
ק.ר.ב. ִמי ֶשִהְקִריב קְָרּבָן
 - לְִהְתָקֵרב ֶאל ה' ָרצָה 

לְַהְרגִיש ָקרֹוב לַה'.

ַיֲעֹקב ְצִבי ִמֶקֶלְנּבּוְרג -
"ַהְּכָתב ְוַהַקָּבָלה", ֶפֶרק א, ָּפסּוק ב

1

ה
ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהֵּפירּוִשים, ּוְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ַּבַטְבָלה. ה

לֵָתת לַה'.

לְִהְתָקֵרב לַה'.

ְיהּוָדה

1

2

ַרָש"ר ִהיְרשַרִּבי ַיֲעֹקב ִמֶקֶלְנּבּוְרגָגִדי ֵּפירּוש ָקְרָּבן ַלה' הּוא:

ִמי ְמָפֵרש ָּכְך?ָמה ַהֵּפירּוש?

ו
ָחשּוב 
ָלַדַעת

ַּבַעל ַהְּכָתב
ְוַהַקָּבָלה

ֵמָאה 19
ַרָש"ר ִהיְרש
ֵמָאה 19

ְּבָיֵמינּו, ִּבְמקֹום ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְלִלים ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ַלה'.


