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ת ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ
:טז-יא, ג"ויקרא כ

ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם ... ַהֹכֵהןִמָמֳחַרת ַהַשָבת ְיִניֶפּנּו ִלְרֹצְנֶכם' ִלְפֵני הָהֹעֶמרֶאת ְוֵהִניף 

ַעד : ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה

:'ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלהַהְשִביִעתִמָמֳחַרת ַהַשָבת 



ת ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ
:טז-יא, ג"ויקרא כ

ת ִלְרֹצְנֶכם' ִלְפֵני הָהֹעֶמרֶאת ְוֵהִניף  ֳחַרת ַהַשבָּ ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם ... ַהֹכֵהןְיִניֶפּנּו ִממָּ

ת  ֳחַרת ַהַשבָּ תֹותִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ִממָּ ַעד : ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנהַשבָּ

ת  ֳחַרת ַהַשבָּ :'ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלהַהְשִביִעתִממָּ



?מה יש בספר ויקרא
קרבנות 

(י-א)

טומאה וטהרה  

(יח-יא)

קדושה  

(כז-יט)

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

קדשי קודשים וקדשים  –צו

('ז-'ו)קלים 

('כ)עונשי עריות (א"י)טומאת נבלה 

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

השראת  –היום השמיני 

('ט)שכינה 

(  בגדים ובתים,אדם)צרעת 

(ד"י-ג"י)

שמירת קדשי בני ישראל  

(ב"כ)

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

עבודת כהן גדול ביום הכיפור  

(ז"ט)

,  המקלל, לחם הפנים, מנורה

(ד"כ)עין תחת עין 

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

(ה"כ)

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

(ז"כ)הקדשות 



?כפילות
ט"ויקרא י

:  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו ְוֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו( ג)

ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים  ַאל (ד)

:  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַמֵסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֵואֹלֵהי

: 'הֲאִני ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו ( ל)

ְוֶאל ַהִּיְדֹעִנים  ָהֹאֹבתִתְפנּו ֶאל ַאל ( לא)

: ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ְתַבְקשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם ַאל 



?כפילות
ט"ויקרא י

אּוִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ( ג) ֹמרּוְוֶאת ִתירָּ ֹתַתי ִתשְּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַשבְּ

ֱאִליִלים  ַאל (ד) נּו ֶאל הָּ ִתפְּ

ֶכם  ֵואֹלֵהי ה לֹא ַתֲעׂשּו לָּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַמֵסכָּ

ֹמרּו ֶאת ( ל) ֹתַתי ִתשְּ אּוּוִמְקָדִשי ַשבְּ : 'הֲאִני ִתירָּ

נּו ֶאל ַאל ( לא) ֹאֹבתִתפְּ ֹעִנים  הָּ ֶאל ַהִידְּ וְּ

ֶהם   ה בָּ אָּ מְּ טָּ שּו לְּ ַבקְּ : ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַאל תְּ



?מיקום תמוה? כפילות נוספת
ט"ויקרא י

אּוִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ( ג) ֹמרּוְוֶאת ִתירָּ ֹתַתי ִתשְּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַשבְּ

ֱאִליִלים  ַאל (ד) נּו ֶאל הָּ ִתפְּ

ֶכם  ֵואֹלֵהי ה לֹא ַתֲעׂשּו לָּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַמֵסכָּ

ֹמרּו ֶאת ( ל) ֹתַתי ִתשְּ ִשיַשבְּ דָּ אּוּוִמקְּ : 'הֲאִני ִתירָּ

נּו ֶאל ַאל ( לא) ֹאֹבתִתפְּ ֹעִנים  הָּ ֶאל ַהִידְּ וְּ

ֶהם   ה בָּ אָּ מְּ טָּ שּו לְּ ַבקְּ : ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַאל תְּ

ו"ויקרא כ

ֶכם ֱאִליִלם  ( א) לֹא ַתֲעׂשּו לָּ

ֶכם   ִקימּו לָּ ה לֹא תָּ ּוֶפֶסל ּוַמֵצבָּ

ֶכם  צְּ ַארְּ נּו בְּ ִכית לֹא ִתתְּ ֶאֶבן ַמׂשְּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' ִכי ֲאִני הָעֶליָה ְלִהְשַתֲחֹותוְּ

ֹמרּו ֶאת ( ב) ֹתַתי ִתשְּ אּו  ַשבְּ ִשי ִתירָּ דָּ :'הֲאִני ּוִמקְּ



שבת



ד"כ-ג"כ–שבת 

ֹתַתיג ִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו ְוֶאת , ט"י :  ֱאֹלֵהיֶכם' ִתְשֹמרּו ֲאִני הַשבְּ

ֹתַתיֶאת ( ל) :  'ִתְשֹמרּו ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו ֲאִני הַשבְּ

תֹוןַשַבתֵשֶשת ָיִמים ֵתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ( ג), ג"כ ִמְקָרא ֹקֶדש ָכל ַשבָּ
תְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו  פ : מֹוְשֹבֵתיֶכםְבֹכל ’ ִהוא ַלהַשבָּ

תִמָמֳחַרת ִלְרֹצְנֶכם’ ִלְפֵני הָהֹעֶמרְוֵהִניף ֶאת ( יא) :  ְיִניֶפּנּו ַהֹכֵהןַהַשבָּ

תּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחַרת ( טו) תֹותִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ַהַשבָּ ַשבָּ
תַעד ִמָמֳחַרת ( טז: )ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶתם  ַהְשִביִעתַהַשבָּ

:  ’ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלה

תֹוןַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹמרַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ( כד) ִזְכרֹוןַשבָּ
:  ְתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדש

תֹוןַשַבת( לב) ְבִתְשָעה ַלֹחֶדש ָבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ַנְפֹשֵתיֶכםהּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַשבָּ
תּוֶעֶרב  בְּ ֶכםִתשְּ פ:ַשַבתְּ

ֹעָלה ּוִמְנָחה  ’ ַלהִאֶשהֲאֶשר ִתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדש ְלַהְקִריב ’ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה( לז)
ֹתתִמְלַבד ( לח: )ֶזַבח ּוְנָסִכים ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ּוִמְלַבד ַמְתנֹוֵתיֶכם ּוִמְלַבד ָכל ’ הַשבְּ

ַאְך ַבֲחִמָשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדש  ( לט: )’ִנְדֵריֶכם ּוִמְלַבד ָכל ִנְדבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ִתְתנּו ַלה
ִשְבַעת ָיִמים ַבּיֹום ָהִראשֹון  ’  ֶאת ַחג הָתֹחּגּוַהְשִביִעי ְבָאְסְפֶכם ֶאת ְתבּוַאת ָהָאֶרץ 

תֹון תֹוןּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ַשבָּ :  ַשבָּ

תְביֹום ( ח), ד"כ תְביֹום ַהַשבָּ :  ָתִמיד ֵמֵאת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְבִרית עֹוָלם’  ִלְפֵני הַיַעְרֶכּנּוַהַשבָּ



ו"כ-ה"כ–שבת 
 ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ָתֹבאּוִכי ֲאֵלֶהםַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָת ( ב), ה"כ

ה תָּ בְּ שָּ תָהָאֶרץ וְּ ֵשש ָשִנים ִתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵשש ָשִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפתָ ( ג): ’ַלהַשבָּ
תֹוןַשַבתַהְשִביִעתּוַבָשָנה ( ד): ֶאת ְתבּוָאָתּה תִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשבָּ ָׂשְדָך לֹא ִתְזָרע  ’ ַלהַשבָּ

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבֹצר ְשַנת  ( ה): לֹא ִתְזֹמרְוַכְרְמָך 
תֹון ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְׂשִכיְרָך  ַשַבתְוָהְיָתה( ו): ִיְהֶיה ָלָאֶרץַשבָּ

: ּוְלתֹוָשְבָך ַהָּגִרים ִעָמְך

ס:ֶלֱאֹכלְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ָכל ְתבּוָאָתּה ( ז)

ֹתתְוָסַפְרָת ְלָך ֶשַבע ( ח) ֹתתָשִנים ֶשַבע ָשִנים ֶשַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶשַבע ַשבְּ ַשבְּ
:  ַהָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנה

ֹתַתיֶאת ( ב), ו"כ :’ִתְשֹמרּו ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו ֲאִני הַשבְּ

ַבִתיְוָנַתִתי ָשלֹום ָבָאֶרץ ּוְשַכְבֶתם ְוֵאין ַמֲחִריד ( ו) ִהשְּ ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא וְּ
:  ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם

ֹתֶתיהָּ ָאז ִתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ( לד) ַבתָאז ֹאְיֵביֶכםֹכל ְיֵמי ֳהַשָמה ְוַאֶתם ְבֶאֶרץ ַשבְּ ִתשְּ
ֹתֶתיהָּ ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת  ֹבתָכל ְיֵמי ָהַשָמה ( לה): ַשבְּ ה  ֵאת ֲאֶשר לֹא ִתשְּ תָּ בְּ שָּ

ֹתֵתיֶכם ַשבְּ : ְבִשְבְתֶכם ָעֶליהָ בְּ

ֹתֶתיהָּ ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ֵתָעֵזבְוָהָאֶרץ ( מג) ֲעֹוָנםָבְהַשָמה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ַשבְּ



ת ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ
:טז-יא, ג"ויקרא כ

ת ִלְרֹצְנֶכם' ִלְפֵני הָהֹעֶמרֶאת ְוֵהִניף  ֳחַרת ַהַשבָּ ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם ... ַהֹכֵהןְיִניֶפּנּו ִממָּ

ת  ֳחַרת ַהַשבָּ תֹותִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנּוָפה ֶשַבע ִממָּ ַעד : ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנהַשבָּ

ת  ֳחַרת ַהַשבָּ :'ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלהַהְשִביִעתִממָּ

יום מילוי  = ָׂשָבתּו 

הלבנה באכדית



שבת

היום 
השביעי  
בשבוע

הפסקה

מועדי 
תשרי

שבעת  
ימי 

השבוע
שמיטה

שבע  
שנים

יום מילוי 
הלבנה

שביתה מאפשרת  
מפגש של קדושה

מילות מפתח  ו"כ-ג"ויקרא כ

ככותרת עומק 

לפרשיות במקרא
יהודה אליצור' פרופ)

(ח"מגדים ל

מעגלים שונים  
של קדושת זמן



ֹמרּו ֶאת " ש ְּ י ּתִּ ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ אש  ירָּ י ּתִּ ש ִּ ּדָּ קְּ י הּו ּומִּ (ב, ו"ויקרא כ)" 'ֲאנִּ

! לכאורה מנותק מכל הקשרהפסוק

י" ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ !כל סוגי השבתות–" ש 

השביתהפסוק סיכום למצוות 



ל   טָּ בניין ִמקְּ

(ִמְקָדש, ִמְשָכן, ִמְפָעל, ִמְסָּגד, ִמְדָבר)מקומות -

שם עצם מופשט-

ֶאֵתן ֶאת ָפַני ָבִאיש ַההּוא ְוִהְכַרִתי ֹאתֹו ִמֶקֶרב ַעמֹו ִכי ִמַזְרעֹו  ַוֲאִני ":ג', ויקרא כ
ִשיָנַתן ַלֹמֶלְך ְלַמַען ַטֵמא ֶאת  דָּ (חזקוני)" ָקְדִשיּוְלַחֵלל ֶאת ֵשם ִמקְּ

שּוִמן : "יב, ג"ויקרא כ דָּ ַדשלֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵלל ֵאת ַהִמקְּ ִכי ֵנֶזר ֶשֶמן  ֱאֹלָהיוִמקְּ
(משך חכמה)" 'ָעָליו ֲאִני הֱאֹלָהיוִמְשַחת 

ֲעלֹותְלכּו ֲחזּו : "ט, ו"מתהלים  (מנחם המאירי' ר)" ֲאֶשר ָׂשם ַשמֹות ָבָאֶרץ' הִמפְּ

ֲעלֹותְלכּו ּוְראּו ":ה, ו"סתהלים  "  נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְבֵני ָאָדםֱאֹלִהיםִמפְּ

ִשי ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ֶאת " דָּ (ב, ו"כ. ל, ט"ויקרא י)" 'ֲאִני הִתיָראּוּוִמקְּ



ֹמרּו ֶאת " ש ְּ י ּתִּ ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ אש  ירָּ י ּתִּ ש ִּ ּדָּ קְּ י הּו ּומִּ (ל, ט"ויקרא י)" 'ֲאנִּ

י" ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ !כל סוגי השבתות–" ש 

י" ש ִּ ּדָּ קְּ !קדושתי–" ּומִּ

ֹמרּו ֶאת " ש ְּ י ּתִּ ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ אש  ירָּ י ּתִּ ש ִּ ּדָּ קְּ י הּו ּומִּ (ב, ו"ויקרא כ)" 'ֲאנִּ

,הקדושה והשביתהלמצוות פסוקי פתיחה וסיכום 

.לפני כריתת הברית



?מיקום תמוה? כפילות
ט"ויקרא י

אּוִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ( ג) ֹמרּוְוֶאת ִתירָּ ֹתַתי ִתשְּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַשבְּ

ֱאִליִלים  ַאל (ד) נּו ֶאל הָּ ִתפְּ

ֶכם  ֵואֹלֵהי ה לֹא ַתֲעׂשּו לָּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' הֲאִני ַמֵסכָּ

ֹמרּו ֶאת ( ל) ֹתַתי ִתשְּ ִשיַשבְּ דָּ אּוּוִמקְּ : 'הֲאִני ִתירָּ

נּו ֶאל ַאל ( לא) ֹאֹבתִתפְּ ֹעִנים  הָּ ֶאל ַהִידְּ וְּ

ֶהם   ה בָּ אָּ מְּ טָּ שּו לְּ ַבקְּ : ֱאֹלֵהיֶכם' ֲאִני הַאל תְּ

ו"ויקרא כ

ֶכם ֱאִליִלם  ( א) לֹא ַתֲעׂשּו לָּ

ֶכם   ִקימּו לָּ ה לֹא תָּ ּוֶפֶסל ּוַמֵצבָּ

ֶכם  צְּ ַארְּ נּו בְּ ִכית לֹא ִתתְּ ֶאֶבן ַמׂשְּ :  ֱאֹלֵהיֶכם' ִכי ֲאִני הָעֶליָה ְלִהְשַתֲחֹותוְּ

ֹמרּו ֶאת ( ב) ֹתַתי ִתשְּ אּו  ַשבְּ ִשי ִתירָּ דָּ :'הֲאִני ּוִמקְּ

ושביתהקדושהפרקי : ו"כ-ט"י



'לפני ה'אני השבת(חלל)קדש פרק

2161(3)5!קדושים תהיו–ט"י

4(1)7ז ועריות"ע–' כ

4(7)15והקרבהכהנים–א"כ

9(4)19קדשי ישראל–ב"כ

121524מועדים–ג"כ

3214שונות–ד"כ

293שמיטה ויובל–ה "כ

295הברית–ו "כ

20ֶהְקֵדִשים-ז"כ

37449(15)84:סיכום

2853(1)42ח"י-'א

'אני ה... שבת... קודש

האדם

זמן

+  זמן 

מקום

מקום  

חפץ+

חפץ

...קדושת

.ת.ב.ש35

בראשית

שמות  

במדבר  

ודברים



מפגשים  
' עם ה

בספר  
ויקרא

'לפני ה

קדושה  

שביתה

"'אני ה"

קדושים  "
"  תהיו

בשגרת החיים  

"'אני ה"



?מה יש בספר ויקרא
קרבנות 

(י-א)

טומאה וטהרה  

(יח-יא)

קדושה  

(כז-יט)

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

קדשי קודשים וקדשים  –צו

('ז-'ו)קלים 

('כ)עונשי עריות (א"י)טומאת נבלה 

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

השראת  –היום השמיני 

('ט)שכינה 

(  בגדים ובתים,אדם)צרעת 

(ד"י-ג"י)

שמירת קדשי בני ישראל  

(ב"כ)

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

עבודת כהן גדול ביום הכיפור  

(ז"ט)

,  המקלל, לחם הפנים, מנורה

(ד"כ)עין תחת עין 

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

(ה"כ)

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

(ז"כ)הקדשות 



ֹמרּו ֶאת " ש ְּ י ּתִּ ֹתתַׁ ּבְּ ַׁ ירָּ ש  י ּתִּ ש ִּ ּדָּ קְּ י הּומִּ "'אּו ֲאנִּ

'?שעוזר לי להתחבר לה" שבתות"יש במה •

?בשבת שהוא המשמעותי עבורימסוייםהאם יש מרכיב •

'?שיש בה יותר כוח עבורי להתחבר להמסויימת" שבת"האם יש •

?  "החברותא לרגע"מה אקח מ•



סיכום

לא מרתק•

פרטי פרטים•

לא רלוונטי•

!או כן משמעותי/ו!כן מרתק•

פרטי פרטים•

!!!כן רלוונטי•

-מבנה ספר ויקרא 

שלושה חלקים

מילות מפתח  

ככותרת עומק

שאלות  
הפנמה

לשון  
מקראית

ארבעה ממדים  
:ך"בהוראת תנ

פשט•

פרשנות •

הקשר רחב •

הקשר אישי •

האתגר בהוראת ספר ויקרא

'שלושה מפגשים עם ה



מפגשים  
' עם ה

בספר  
ויקרא

'לפני ה

קדושה  

שביתה

"'אני ה"

קדושים  "
"  תהיו

בשגרת החיים  

"'אני ה"



חיים שתהא בנו  "

"אהבת תורה ויראת שמים


