
 

  צו ת פרש
ההתייחסות בפרשה זו  ממוקדת יותר בנקודת המבט של  .פרשת צו ממשיכה בעניין הקרבת הקורבנות

יטוי זה הוא ייחודי להקרבת ב". ריח ניחוח"מוזכר מספר הביטוי , בפסוקים העוסקים בקורבנות. הניםוהכ
  .הקורבנות ואינו נזכר במצוות אחרות

ִים ַוַיְקֵטר מֶֹשה ֶאתַהְכר  -ַהֶקֶרב ְוֶאת-ְוֶאת" ַחץ ַבמ  ל-ַעִים ר  ה הּוא -כ  ה עֹל  ַאִיל ַהִמְזֵבח  ִאֶשה הּוא  ִניחֹח  -ְלֵריח  ה 
 (א"כ', ויקרא ח" )מֶֹשה-ַליהו ה ַכֲאֶשר ִצּו ה ְיהו ה ֶאת

 
  ריח ניחוח -הביטוי

 
  א"כפסוק ' חויקרא פרק  -מקור הביטוי

 

  ".שאמרתי ונעשה רצוני, רוח לפניי-נחת - "רוח-במובן של נחת , ריח ניחוח, שי מפר"רש -הביטוי בהקשר לפרשה

                                                            ."שאמרתי ונעשה רצוני"ה אינה מהריח אלא מזה "כלומר הנחת של הקב
הנאה של הנפש ולא  ,הנתפסת כפעולה רוחנית לבין הרחה שהיא פעולה גשמית ן משווה בין אכילת הבשר"הרמב

קטרה היא ה .היתרה בעזיבתה הנשמה על מנת ללוות את ,זהו הבסיס להכללת הבשמים בהבדלה. של הגוף
והופכים אותו לסמל האולטימטיבי של  ,הבשר , התהליך שבו אנו ממירים את הסמל האולטימטיבי של הגשמיות

 (  הרב עזרא ביק/ ישיבת הר עציון –ירטואלי וד מתוך בית המדרש הומעוב) .העשן העולה השמיימה ,הרוחניות

היא " ריח ניחוח"כיו הכוונה ב. י"ירוש רשפשונה מ, כיון" ריח ניחוח" הפירוש של הביטוי-הביטוי בשפה העברית
 .פרחי עצי ההדר הפיצו ריח ניחוח בכל השכונה: לדוגמא, וטוב ריח נעיםל
 

  ולענייני דיומא

ב תיעוד "רצ. אותו מובילה המנחה המחוזית יפה חן במחוז ירושליםהפעם תארחים מ -גשר למחוז .1
 . דבורה כהן: מדריכה, אדרי-אורי ימין: רכזת. בנים בגוש עציון -"כרמי יהודה" ס"פעילות מבי

 לפרויקט להצטרף אתכם מזמין הלאומית בספרייה החינוך צוות -בספריה הלאומית פרוייקט קיץ .2
פרטים  !חדשניות פדגוגיות בגישות והעשרה מרתקים תכנים עם בשכר עבודה שמשלב ומאתגר מעניין

 .ב"ברצ
 

ישר כוח לצוותי  .ד"ב שמות הזוכים בתחרות כתיבת הסיפורים הארצית של ילדי החמ"רצ -מרוץ הצבי .3
ניתן לראות , בפרספקטיבה של זמן. בתי הספר שליוו את התלמידים בתהליך הלמידה המשמעותית

. צבי בירושלים במרץ ביד בן 22', ב אדר ב"ז בכ"הכנס יתקיים בע. מידי שנה רמת הכתיבה משתפרתש
  (.בוע שעברהזמנה נשלחה בש)

                                                                     

 

 ,שמחרים וופ שבת שלום

 ,שלכן
 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 

 

 ד"בס
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