
  

 

                                                  

 בשביל הנתינה            

 להקריב את הרצון,

 לתת את הלב

 ואל הקב"ה להתקרב!

 בס"ד

 "ויקרא"  מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 נותנים באהבה לבורא עולם 

אנו איתה. מוצע לכם פה לימוד שלום תלמידים יקרים. התורה ממשיכה איתנו ו

 השבת ובסוף חידות על הפרשה ועל פסח. לימוד נעים! חןלשול

  

 ספר ויקרא מלמד אותנו מהי הדרך ליצירת קשר בין האדם לקב"ה.   .1

 קראו את הפסוק המסביר כיצד נוצר הקשר: 

 

 

 

 קרבנות שמביא האדם על עניינים שונים. ישנם סוגים שונים של 

 ש רש"י וכתבו: איזה סוג קרבן מתאר הפסוק? ____________קראו את פירו

 

 

 

 ".אדם כי יקריב מכם"  .2

 איזו מילה נראית לכאורה מיותרת או לא במקומה? 

 סדרו את המילים בסדר אחר כך שיובן שאין כוונה להקריב קרבן מהאדם. 

מה ביקשה  "אדם מכם כי יקריב קרבן לה'?"או  "אדם כי יקריב קרבן לה'?"מדוע לא כתבה התורה: 

כשכתבה את המילים בסדר שממנו אפשר להבין שהקרבן הוא מכם, כלומר מהאדם?  התורה ללמדנו

 קראו את הפירושים השונים וענו על השאלה. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 : קראו את דבריו .לומד מהפסוק על האופן שבו צריך האדם להקריב קרבן "ספורנו"ה .3

  

 

ה ִזְבֵחי ֱאֹלִהים"תהילים פרק נ"א אומר המשורר: ב רָּ  ". רּוַח ִנְשבָּ

 הסבירו את המילים "רוח נשברה" על פי פירוש ה"ספורנו".  

 

 כתבו על יד כל משפט את שם הפרשן המתאים: 

ָמה, ִמן  הֵּ בְּ ה' ִמן הַּ ָבן לַּ ִריב ִמֶכם ָקרְּ ֶהם: ָאָדם ִכי יַּקְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ "דַּ

ֶכם" )פרק א' פסוק ב'( נְּ בַּ ִריבּו ֶאת ָקרְּ קְּ ֹּאן תַּ צ ָבָקר ּוִמן הַּ  הַּ

 

 .יןיבקרבנות נדבה דבר הענ .יקריבכש ם:יקריב מכ כים אד: רש"י

 

 
 תחשבו על זה! 

 המילה "הקרבה" 

 והמילה "קרבה"

 הן אותן אותיות. 

 פעולת הקרבת הקרבן

 יוצרת קרבה 

 נו לבין הקב"ה  יבינ

 
 

לתת  -" אדם כי יקריב מכם" :שפת אמת

 .ורצונו לה' יתברך כוחומפנימיות 

 

את עצמו ורצונו וחפצו לומר שיקריב האדם  אברבנל:

הוא מורה בזה חיוב הקרבת עצמו בכל  כאילו, לפני ה'

 כוחות נפשו לעבודת הבורא..."

 ...ידוי דברים והכנעהובו, יקריב מעצמכםכי  - אדם כי יקריב מכם :ספורנו

 

 



  

 

                                                  

 בשביל הנתינה            

 להקריב את הרצון,

 לתת את הלב

 ואל הקב"ה להתקרב!

 להקריב קרבן זה לא משהו טכני, צריך לפתוח את הלב, לחזור בתשובה ________ .1

להקריב קרבן זה כאילו לתת את כולך לקב"ה, את הרצונות שלך, את כוחות הנפש שלך,  .2

 ____________, ___________מרוב אהבה 

 היום לצערנו אין אנו יכולים להקריב קרבנות. האם זה אומר שאין לנו אפשרות להתקרב אל הקב"ה? 

 האם גם היום אנחנו יכולים 'להקריב' את הרצונות שלנו לה'? 

 כתבו על יד כל משפט כיצד אבטא את אהבת ה':

 ה.הגיע זמן תפיל אבלאני עייף ורוצה להמשיך לישון  .1

שכן שלי צריך לעבור ניתוח שעולה כסף רב וכולם  עבדתי בחופשת הקיץ וחסכתי כסף אבל .2

 מתגייסים לעזור לו. 

 לפני כמה דקות אכלתי ארוחה בשרית.  אבלאני במסיבה, מגישים לי גלידה חלבית  .3

 

 ונותנים לה'.   םמכוחכם ורצונותיכ כתבו דוגמאות נוספות בהם אתם "מקריבים"

1. ____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 אמר דוד מלך ישראל )תהילים ע"ג, כ"ח(. ,'ואני קרבת אלוקים לי טוב'

זכרו שקרבת ה' היא הטוב, וככל שנעבוד את ה' ונכניע בפניו את כוחותינו ורצונותינו כך נהיה קרובים 

 יותר לקב"ה והחיים שלנו יהיו טובים יותר. 

לא תמיד זה קל כי לפעמים הרצון שלנו חזק ואנו צריכים כוחות גדולים יותר כדי לוותר ולהקריב את 

  בהצלחה!. זאת העבודה הכי חשובה', אך ן שלנו בשביל למלא אחר רצון ההרצו

 

 דבר תורה לשבת פרשת "ויקרא": 

ָמה,  הֵּ בְּ ה', ִמן הַּ ָבן לַּ ִריב ִמֶכם ָקרְּ ֶהם: ָאָדם ִכי יַּקְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ נאמר בפרשתנו: "דַּ

ֶכם". נְּ בַּ ִריבּו ֶאת ָקרְּ קְּ צֹּאן תַּ ָבָקר ּוִמן הַּ  ִמן הַּ

ה: לפי הכתוב משמע שבני האדם אמורים להקריב קרבן מעצמם, מהאדם. ההפסוק תמולשון 

 "אדם מכם, כי יקריב קרבן?"מדוע התורה שינתה את סדר המלים ולא ניסחה את המשפט: 

אלא שמלשון זו למדו חז"ל שהקרבת הקרבן כשלעצמה אינה מרוממת את האדם ואינה יוצרת 

נתינת הלב  ,תיתאך קרבן שבא יחד עם הקרבה אמ "ה.את הקרבה המיוחלת בין האדם לקב

מולידה באדם קומה  ,והרצון, כמו גם הכנעה ורוח שבורה בעת הקרבת קרבן חטאת או אשם

חדשה. בימינו, כשעבודת הקרבנות לא חודשה, נתאמץ לעבוד את ה' על ידי כוונת הלב והרצון, 

 לתת את הלב לעבודת ה' ובכך להתקרב אל הקב"ה. 



  

 

                                                  

 בשביל הנתינה            

 להקריב את הרצון,

 לתת את הלב

 ואל הקב"ה להתקרב!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 לא לגזול –מצווה בפרשה 

 ".ה "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'נאמר בתחילת הפרש

כל העולם היה של אדם הראשון, והוא לא הקריב  לרמוז על האדם הראשון. - התורה פתחה במילה יוצאת דופן "אדם"

יב לה' קרבנות מדברים גזולים ח"ו אלא כל אחד מצווים ומוזהרים לא להקרכך גם בני ישראל לקב"ה ממשהו גזול, 

 "מכם" )וזה עונה מדוע מופיעה המילה "מכם", שהיא לכאורה מיותרת בפסוק זה(. –יביא קרבן מרכושו הפרטי 

 

 
 התחשבות –מידה בפרשה 

התורה מתחשבת במצב הכלכלי של האדם. כולם צריכים להביא קרבנות, אך על אותה עברה יהיו קרבנות שונים: 

העשיר יביא קרבן מן החי, יקר יותר, ואילו העני יביא קרבן מן הצומח, משהו פשוט. זה מלמד אותנו גם התחשבות 

 הכוונה הנלוות אליו, וזה מה שחשוב באמת.מה וגם מה עיקר ומה טפל. העיקר בקרבן הוא לא רק מה מביאים אלא 

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים. 

 " )א', י"ד(ָקְרָבנֹו ֶאת____ ______  אֹו ִמן _____ ְוִהְקִריב ִמן ה',ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָבנֹו ל   ְוִאם ִמן" .א

ן ִמְנָחה ל   ְוֶנֶפׁש ִכי" .ב ְקִריב ָקְרב  ק ָעֶליָה  ה' ____ת  ן ָעֶליָה ____ִיְהֶיה ָקְרָבנֹו; ְוָיצ   ______" )ב', א'(, ְוָנת 

ֹכֵהן וְ " .ג ל ה  ָדם; ְוִהָזה  ִמן ______ָטב   _______" )ד', י"ז( ֵאת ְפֵני ,ה'ִלְפֵני  ְפָעִמים _____ה 

 " )ג', י"ז(לֹא תֹאֵכלּו _____ ְוָכל _____ ָכל, ְלֹדֹרֵתיֶכם, ְבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם "_____ _____ .ד

 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

 כשמקריבים קרבן מנחה, הוא כולל חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות בלולים בשמן )ב', ד'(. .א

________________________________________________________________________ 

שמקריבים לה' היא לא חמץ, כי לא מקריבים על המזבח שאור ודבש )ב', ה'( המנחה  .ב

_______________________________________________________________________ 

 חוזר בתשובה ומחזיר את מה שגנב או את האבדה שמצא )ה', כ"ג( –מי שחוטא  .ג

________________________________________________________________________ 

 מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיוחידודים / חידות 

 



  

 

                                                  

 בשביל הנתינה            

 להקריב את הרצון,

 לתת את הלב

 ואל הקב"ה להתקרב!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

 נכון / לא נכון –קרבן יכול להיות מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן )א', ב'(  .א

 נכון / לא נכון -הכהן סומך ידיו על גב הקרבן )א', ד'(  .ב

 נכון / לא נכון –לאהרון ולבניו אסור לאכול מן המנחה הנותרת )ב', ג'(  .ג

 נכון / לא נכון –זורקים את דם הקרבן סביב המזבח )ג', ח'(  .ד

-הכהן סומך ידו על ראש הפר, מקריב אותו ומתכפר לעם )ג', י"ד –אם כל העדה חוטאת בשגגה  .ה

 נכון / לא נכון –ט"ו( 

אחד לחטאת ואחד לעולה )ה', ז'(  –א שני תורים או שני בני יונה מי שאין ביכולתו להביא שה, מבי .ו

 נכון / לא נכון –

 

 לקראת ליל הסדר: –שאלת אתגר 

 נו בהגדה?כמה פעמים נזכר משה רב .1

 איזה צבע נזכר בהגדה? .2

 מי אפה מצות עוד לפני יציאת מצרים? .3

 איזה ביטוי מקשר בין שמחת תורה לפסח? .4

 מצאו שמות של שלושה אנשים המוזכרים בהגדה ולכולם אותה משמעות! .5

 היכן מופיעים הנכדים בהגדה? .6

 מהן זהות! מצאו מילה בת ארבע אותיות ששלוש .7

 מי אנחנו? ולכן צמנו. יצלנונ .8

 מי אני? י שמרו משעה שקצרו והמהדרין רק אותי אוכלים.יעל .9

הו הידוע ימ השני הוא רק זכר למשהו.אחד מפורסם וידוע ו שני קרבנות נמצאים בקערה. .10

 זכר?יהו לומ

 כמה אנשים נזכרים בחד גדיא? .11

 כמה חיות נזכרות בחד גדיא? .12

 

 

 

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 עולה                       אוהל

 ניחוח                         ריח

 חטאת                      מועד

 



  

 

                                                  

 בשביל הנתינה            

 להקריב את הרצון,

 לתת את הלב

 ואל הקב"ה להתקרב!

 

 

 ההגדה "למען הסדר הטוב"(: )על פי יני ההגדה של פסחב"ש בעני א"ת

 _________ - מגיע לכל בית בליל הסדר )"את פתח לו"( .א

 ___________ –ערב  בקערת הסדר וגם בארוחת בוקר או .ב

 ___________ -בארץ זו הושיב פרעה את בני יעקב  .ג

 _____________     -אחת המכות  .ד

 ____________ -הכין לעצמו כריך  .ה

 ______________ -הלשון החמישית  .ו

 _____________ -גם בקערה וגם אצלנו  .ז

 ____________ -לא יום טוב ולא יום רגיל  .ח

 ______________ -מרבני בני ברק  .ט

 _____________ -חוצים את המצה גם בגללו  .י

 _______________ - היא מלאה לכבוד אליהו כ.

 ____________ -: כהן, ____, ישראל( )רמזמצה האמצעית כינוי לל. 

 ____________ -משים להכנת המצות תמשכלי בו מ. 

 __________ -ראש חודשים נ. החודש הזה לכם 

 ____________ -ס. כינוי לכל הערב הזה 

 ____________ - ע. אותו מניפים

 _____________ -פ. אחת הערים 

 ______________ -צ. מוסתר. לקראת הסוף 

 ______________ -ק. מגבית לצורך עניים 

 __________ -ר. זה שצריך לתת לו בשיניים 

 _________ -ש. צריך לעשות כדי שהקטנים ישימו לב 

 ____________ -לקראת לידה כמות  –חד גדיא ת. 


