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 אחריפרשת 

 
 

  וסיכום עבודת חזרה
 חכ" – א' פס' זט"לפרק 

 
 
 
 
 
 

 

 

 אמר ה' למשה לומר לאהרון אחרי מות שני בניו?  שלא יכנסו בכל ____ לקודש ה_____. מה

 מדוע אסור להכנס בכל עת לקודש הקדשים?__________________________________

 מתי מותר לכהן להכנס לקודש הקדשים?   

 __.__ביום ה__שזה   –ביום שיביא ___  לחטאת.  ו ___  לעולה  

 )_____4)_____.  3)______.  2)_____.  1לבש הכה"ג בעבודת יום הכיפורים?  אלו בגדים י

 ________________מדוע לא לובש את בגדי הזהב?__ __.  ממה עשויים בגדים אלו?_____

 מה צריך הכהן לעשות לפני שלובשם?_________

 מאלו מילים לומדים שבגדים אלו נלקחים מכסף של הקדש?  "__________"

 ___________.לחטאת:___________.   לעולה:_  קרבנות לוקח בשביל לכפר על העם? אלו

 וידוי ראשון:

 ?_______הן את ידו ומתוודה בפעם הראשונהעל איזה קרבן סומך הכ

 על חטאים של מי מתוודה הכהן בוידוי הראשון?__________________________

 גורל?_______________על אלו בהמות עשה 

 מעמיד בצד ______ ושעיר שני מעמיד בצד ____ שעיר אחד  סדר הגורל:

 כתוב:_______ ועל הגורל השניכתוב:_____   על גורל אחדמוציא בשתי ידיו את הגורלות.  

 מה שיצא ביד ימין שלו מניח על השעיר שבצד ______

 ______מה שיצא ביד שמאל שלו מניח על השעיר שבצד 
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 שמקריב אותו לקרבן _____. –מי שיצא עליו הגורל לה' קורא לו שם ואומר "לה' ______" 

 אחר כך ל________________.למה מיועד השעיר שיצא עליו הגורל לעזאזל? לשלוח אותו 

 :שניוידוי 

 על איזה קרבן סומך הכהן את ידו ומתוודה בפעם השניה?_______

 על חטאים של מי מתוודה הכהן בוידוי השני?_____________________________

 מה עושה הכהן גדול לאחר הוידוי השני על הפר? ___________.

 

 _.לקטורת?  ממזבח ה____ מהיכן לוקח אש

 ______לוקח?____ קטורתכמה      לוקח? _____  מלאה. אשכמה 

 באיזה אופן הקטורת צריכה להיות כתושה?  ____  מן ה_____.

 מהיכן זה נלמד?   שבכל קטורת נאמר "ושחקת ממנה _____"

 מן _____. לומר שצריכה להיות דקה -וכאן ביום הכיפורים נאמר שוב "קטורת סמים ____" 

 קודשואחרי שהבית מתמלא ____, יוצא מ  __________בתוך   היכן מקטיר את הקטורת?

 באיזה מקרה ח"ו ימות הכהן? אם לא עשה את העבודה כ______. - "ולא ימות"  .______ה

בקודש הקדשיםא.  

 ה____מאיזה דם מזה הכהן גדול בקודש הקדשים בפעם הראשונה? מדם 

 "על פני הכפרת קדמה" מזה הזאה ___ –למעלה    כמה הזאות מזה?

 "ולפני הכפרת יזה ____ פעמים"... –ולמטה 

 איזה קרבן שוחט לאחר הזאת הדם בקודש הקדשים?   ה_____ שיצא עליו הגורל ל____.

 לאחר שנשחט? __________________________ השעירהיכן מזה עם דמו של 

 .טההזאה __ למעלה ו___ הזאות למ -ו שעשה עם דם ה__, כמה הזאות? כמ
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 על איזה עוונות של עם ישראל מכפר הכהן גדול ע"י הזאות הדם? 

 " = שוגג.חטאתםגם על אלו שנכנסו ב____ שנאמר "לכל  -על שנכנסו למקדש כשהם _____  

 " = מזיד.ומפשעיהםוגם על אלו שנכנסו ב____ שנאמר "            

באהל מועדב.  

 אחר כך הכהן מזה באהל ____  ממול הפרוכת.    
����� ���� �	� 
 ��	� ���

 

 מזה מדם ה___  שמונה הזאות,  אחת ל_____ ושבע ל______.קודם הוא •  

 שמונה הזאות,  אחת ל_____ ושבע ל______.ואחר כך מזה מדם ה_____  •  

על מזבח הזהבג.  

  .________עם איזה דם מזה על מזבח הזהב?  דם ה___  ודם ה_____ כשהם 

 על __ קרנות ה_____ היכן מורח בתחילה? 

 היכן מזה לאחר מכן מהדם המעורבב? _______________________.

 _____? על ה__בפעם השלישיתי סומך את ידיו ומתוודה על מ                 

 על אילו עוונות מתוודה בפעם זו?__________________________________.

 ___________.__ביד מי שולח הכהן את השעיר החי? ביד איש ____.  להיכן לוקחו?_____

 הכהן?__________. לובשאיזה בגדים   ?_________. לאחר מכן הכהן פושטאלו בגדים 

 מאלו מילים לומדים שגונז את בגדי הלבן ולא משתמש איתם שוב בשנה אחרת? "ו_______"

 (ֵאילֹו ואיל העם...) –"ועשה את ____ ואת ____ העם"   אילו קרבנות מקריב עם בגדי הזהב?

כלומר את אמורי ה__  –מה עוד מקטיר על גבי המזבח? "ואת ____ החטאת יקטיר המזבחה" 

 וה____ הנשרפים.

 מה עושים עם עורם בשרם ופירשם של הפר והשעיר שהיזו מדמם?__________________

 ___________________) ___1כנס למחנה?  ימי צריך לטבול את בגדיו ורק אח"כ יוכל לה

                              2__________ (____________ 
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 שחיטה מחוץ לחצר אהל מועד.

 לשחוט את הקרבנות שהקדישו אותם לה'?_________________ צריךהיכן 

 מחוץ ל_________.ולא  מחנהב לא -מחוץ ל__________ לשחוט אותם?   אסורהיכן 

 _____________אדם ששחט מחוץ לחצר אהל מועד מה נחשב שעשה?____

 (רש"י)"זרעו _____ וימיו ______"  רח"ל     -מה ענשו?______  

 איזה עוד אדם חייב כרת הנלמד מהכפילות של "דם שפך"?______________________

 שראל יפסיקו שלכן ציוה אותם שישחטו את הקרבנות רק בפתח אהל מועד?מה רצה ה' שבני י

_______________________________________________________________ 

הרי זה כבר  ט)-(פס' ח" ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֹעָלה אֹו ָזַבחמה לומדים מהפעם השניה שכתוב "

�� ...? )ד-ג(פס' נאמר בתחילת הפרק  ���������� 	�
� ����� ������ ���� � ���
 , 

 אהל מועד חצר_ את הקרבן מחוץ ל____ אחד 

לחצר אהל מועד,  _____ את האיברים והחלבים מחוץ והשני 
�����
 ���� �
 ____ 

 (אפילו שהשני לכאורה הקטיר קרבן פסול...  בכל זאת גם הוא חייב כרת) 

הפרשה השניה מדברת אילו ו בשחיטה בחוץהפרשה הראשונה מדברת ויוצא שאין כפילות כי 

  .שפתי חכמים עיקר בהקטרה בחוץ
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 .איסור אכילת דם 

 ? חייב ______)מה דינו של האוכל דם (בין של מוקדשין ובין של בהמות שלא מוקדשין

 ____________________________מדוע כל כך חמור אכילת דם?  

����� _  על המזבח.על נפשות ישראל? הקרבת ה_ איזו פעולה במקדש מכפרת
 -על "____" האדם מכפר   כי הדם שהוא ה"____" 

������� �� ��� � ��������... 

 _.את ה____ וגם את ה___" את מי ה' מזהיר שלא לאכול דם? גם ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל"

 

 .כיסוי הדם 

 לאכילה?________________ הטהוריםשוחט חיה ועוף למי שאיזו מצווה יש 

 בעפר?__________________אלו חיות ועופות לא צריך לכסות את דמם 

 

 .אכילת נבלה

 על איזה בשר נבלה מדברת פה התורה?___________________

 מתי נבלה זו מטמאת את האדם?__________________, אבל היא לא מטמאת ב_____.

 )______  וטמא עד ה_____.2)______.  1כדי להטהר?   טבילת הוא מה עושה 

 עוף טהור יתחייב כרת?_____________________באיזה מקרה האדם שנטמא מנבלת 

.___________________________________ 

 באיזה מקרה יתחייב הנכנס למקדש רק "מלקות" ולא כרת? כשהוא טהור אך ____ טמאים...

 איך כתוב בתורה?        
 ____יהודי רגיל (לא גר)_  שדים__________  קרבנות שלהם _______     

 החיים של האדם תלויים בדם _____________________     ________ כל איש 
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 כ' – א' פס'  ח"ילפרק  וסיכום עבודת חזרה
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 אילו מעשים מצווה אותנו ה' שלא נעשה?  "דבר אל בני ישראל"...

 כמעשה אנשי _____________,  וכמעשה אנשי _____________.      

 מה ה' מצוה אותנו לעשות ולשמור?  "את ______ תעשו  ואת _______ תשמרו"

���� שמבינים את הצורך בהם... -מצוות ______  ��������מה הבדל בין "משפטי"  ל"חוקותי"?   �	�
 צריך לעשותן כי הן גזירת _____.כגון: _____________ ו -מצוות שלא  ______  �

 

 קרובי משפחה שאסור להתחתן עמהם
 

  ש:פירו לשון הפסוק פס'

 ערות _______ 'ז
�� ������ �� ����

 האשה של ___________
 אפילו אם היא לא _____ שלך...

 ב' אשה  --  אבא   --  א' אשה 

 
 בן              

 וערות ________ ז'
�� ������ �� ����

 .______ שלך

 אמא

 
 בן 

 ערות אשת _______ ח'
� ������ ��  האשה של ______�����

שהיא לא _____ שלך...   
�� ����� �� ���� 

שאסור להתחתן עמה אפילו אם אביו ___. 

 ב' אשה  --  אבא   --  א' אשה 

 
                בן              

 ט'
ערות 
 אחותך

 בת______
������ �� ������

אפילו שהיא לא ( אחותך מ______ 
 מ_____)אחותך 

 ב' אשה  --  אבא   --  א' אשה 

 
 תב                  בן            

 או
 בת______

�� ������ �� ����
אחותך מ______  (אפילו שהיא לא 

 אחותך מ_____)

 ב' בעל  -  אמא     קודם בעל 

 
 תב                  בן            

 

� 

� 

� 

� 

� 
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  ש:פירו לשון הפסוק פס'

 ערות  'י
 בת______

�� ������ �� ����
 __)ה_מנכדה ( הבת של ה___  שלך.  

 סבא 
 

  בן 
 

 נכדה 

 או
 בת______

�� ������ �� ����
 הבת של ה___  שלך.   (נכדה מה___)

 סבא 
 

  תב 
 

 נכדה 

 י"א
ערות בת ______ 

 מולדת _____ ,אביך

�� ������ �� אחותך מ____  ���� ����� לומר שאם  ומדוע זה נאמר שוב? �����

 היא נולדה לאביו מ_____ או מ_____

 (רש"י) מותר לו להתחתן עמה...

 שפחה\נכרית  -  אבא -   אשה 

 
 תב              בן          

 ערות ______ אביך י"ב
�� ������ �� ����

האחות של ____ שלך.   (דודה מצד אבא)

 אבא של אחות          אבא 
 

                  בן      

 ערות אחות ______  י"ג
�� ������ �� ����

האחות של ____ שלך.   (דודה מצד אמא)

 אמא של אחות          אמא 
 

                  בן      

 י"ד
 ערות אחי ______...

 תקרב  לא ______ אל

�� ������ �� ����
האשה של ____ של אבא שלך

 היא דודה מצד אבא)(גם 

   שתוא    אבא של אח      אבא 
 

                  בן   

 ערות _______ ט"ו

�� ������ �� ����
 האשה של ה___ שלך.   

(שהיא נקראת ______)

        אבא 

 
                 הבן של אשתו       בן   

 ערות אשת ______ ט"ז
�� ������ �� ����

 של ___ שלך.    האשה

   האיש של אח       אשה    איש 
 

   

 י"ז

 ערות ______ ו______
�� ������ �� ����

   (בתה מבעלה הקודם) ___ שלך__השל  הבת

 הקודם בעלה     שהא   -  בעל 

 
 הקודם מבעלה תב 

את בת _____  ואת 
 בת _____ לא תקח

�� ������ �� ����
 מבעלה הקודם)( אשתך הבת של ה___  של

(שהן נכדות  ם הבת של ה___  של אשתךעאו 
 )ולא שלך של אשתך

 הקודם בעלה     שהא   -  בעל

 

      בת         בן 
 נכדה     נכדה 

 י"ח
 ואשה אל ________
 לא תקח לצרור...

�� ������ �� ����
  )אחרי גרושין(גם  _____ של אשתך.

  .אלא רק לאחר מיתת אחת מהן

 איש 

 
 ב' אחות   --  א' אחות 

 

� 

 �המשך�
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 


