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 תוכן הספר –ויקרא 

 קרבנות 
 י(-)א

 טומאה וטהרה 
 (יח-)יא

 קדושה 
 (כז-יט)

 "קדושים תהיו!!!" )י"ט( מאכלות אסורות )י"א( ה'(-נדבה וחובה )א' – ויקרא

קדשי קודשים וקדשים קלים  – צו

 ז'(-)ו'

 עונשי עריות )כ'( טומאת נבלה )י"א(

 )כ"א( קדושת כהנים טומאת יולדת )י"ב( שבעת ימי המילואים )ח'(

השראת שכינה  –היום השמיני 

 )ט'(

-בגדים ובתים( )י"ג צרעת )אדם,

 י"ד(

 שמירת קדשי בני ישראל )כ"ב(

 מועדים )כ"ג( – קדושת זמן טומאות היוצאות מהגוף )ט"ו( מות נדב ואביהוא )י'(

מנורה, לחם הפנים, המקלל, עין  עבודת כהן גדול ביום הכיפור )ט"ז( 

 תחת עין )כ"ד(

שמיטה ויובל  –קדושת הארץ  איסורי "דם" )י"ז(  

 )כ"ה(

 ברכה וקללה )כ"ו( -הברית  איסורי עריות )י"ח( 

 הקדשות )כ"ז(  

 ויקרא י"ט, ל - חזקוני

מצוות קדושתי. כל המצוות קרואות בלשון קדושה. וראיה לדבר בפרשה של מטה:  -"ומקדשי תיראו" ... ד"א 

כפל מלה. ואין לפרשו כ', ג( שהוא לשון קדושה, "ולחלל את שם קדשי" שלאחריו להלן "למען טמא את מקדשי" )

 ?לשון מקדש ממש, כי מה טומאת מקדש יש מעביר מזרעו למולך

 ויקרא כ"א, יב -משך חכמה 

לפי הפשט 'מקדש אלהיו' הוא כינוי לקדושתו, קדושת כהונה  -"ומן המקדש לא ייצא ולא יחלל את מקדש אלהיו" 

 יר במשנה 'מקדושתו לא יצא'.וזה שאמר "כי נזר שמן משחת אלהיו עליו". וכיוצא בזה דרש ר' מא

 תהלים מ"ו, ט 

ץ"  ָארֶׁ ּמֹות בָׂ ם שַׁ ר שָׂ  "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאשֶׁ

 תהלים ס"ו, ה

ם"  ל ְבנֵי ָאדָׂ ה עַׁ א ֲעִלילָׂ   "ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים נֹורָׂ

 בע"ה



 

 

 

 

 

 לפני ה' אני ה' שבת קדש )חלל( פרק

 1 16 2 (3) 5 קדושים תהיו! – י"ט

  4  (1) 7 ע"ז ועריות –כ' 

  4  (7) 15 כהנים והקרבה – כ"א

  9  (4) 19 קדשי ישראל – כ"ב

 4 2 15 12 מועדים – כ"ג

 4 1 2 3 שונות – כ"ד

  3 9 2 שמיטה ויובל –כ"ה 

  5 9 2 הברית –כ"ו 

ְקֵדִשים - כ"ז     20 הֶׁ

 9 44 37 (15) 84 סיכום:

 53 8 2 (1) 42 י"ח-א'

 שבת

היום  
השביעי  
 בשבוע

 הפסקה

מועדי  
 תשרי

שבעת  
ימי  

 השבוע
 שמיטה

שבע 
 שנים

יום  
אמצע 
 החודש

 מילים מנחות לפרקי הקדושה

 מילים מנחות לפרקי הקדושה


