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 "אפו' ניסן תש                                                                                        בס"ד
 

 שלום וברכה, לפותרים היקרים!
 

 .ויקראמש חועל פרשות השבוע של את החוברת החדשה שחיברתי אני שמח להעניק לכם 

  
   רשות השבוע של חומש בראשיתלחוברת שחיברתי על פ חוברת זו היא חוברת המשך

 .   באותה מתכונת של החוברות הללו הבנוי והיא וחומש שמות
 תי עליהם במשך זמן רב. ישנם חידושים ורעיונות חדשים שעמלבחוברת 

 .חוברת זאת חיברתי וגם תרמתי מכספי הפרטי
 
 

 :מתכונת קבועה החוזרת על עצמה המכילה חידושים לפותרים והםלחוברת ישנה 
 

  המקומות-התשבץ מכיל ברובו מושגים שצריך למצוא ממראיד.  תשבץ נפר לכל פרשה א(
 על הפרשה. –של רש"י , עיקר שפתי חכמים ובעל הטורים 

  ברוב החומשים ישנם הפירושים הללו כך שניתן לפתור את התשבץ בנקל.
 

שבו  רעיון מקורי לתפזורתהחידון הראשון זהו  (1  .העמוד השני מורכב משני חידונים ב(
 .של חומש ויקרא פסוקים מתאימים ממדרש רבה על כל פרשה ופרשהלקחתי 

הוא מציאת תשובה לשאלה   השלב הבא.  המילים שצריכים למצוא בתפזורת הם מודגשות
 מסתתרת בין המילים שסומנו לפי ההוראות הניתנות.קשורה לפרשה שצריך למצוא הה
 

 ון קצר על פרשת השבוע.החידון השני הוא חיד (2
 
 

מכם ימצא את החידון או החידונים מקרב לב שכל אחד -מידים יקריםתל-אני מאחל לכם
                 על  יהנה מהפתרון תוך כדי העשרת ידיעותיו ידי כך-, יפתור אותם ועל המתאימים לו

 .של חומש ויקרא הפרשות
 

 בהצלחה והנאה לכולם!
 

 08-9456080פקס שמספרו: ת תגובתכם לאשמח לקבל א
 

 בברכה
 עוזי קייש
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פירוש בעל הטורים  מקדש היתה בצד צפון?ה במשכן ובבית המדוע השחיט
 "מה שנאמר מצפון תפתח הרעה ______   "צפונה.:)ויקרא א,יא(-בלפסוק 

וחייב בקורבן איל שמחירו לפי בשגגה ונהנה מהקדש הרי זו מעילה  טאוחה
 :"בערכך כסף שקלים. שיהא שוה ___סלעים"פירוש )רש"י ויקרא ה,טו( הוא

 ד,יב()ויקרא  -פסוק בפירוש בעל הטורים ללפי גדול צריך לשרוף את קורבנו כהן 
 על חטאו")בהיפוך אותיות( להתודות יתבייש אדם הדשן שלא בחוץ על שפך  "___

1. 
 
2. 
 
3. 

-פסוק בבו נחשב לפי פירוש בעל הטורים ל אדם שחטא ולא מחה הרואה
 חטא"ידו למחות ואינו מוחה מעלה עליו ___   ___ כל שבויקרא ד,כא(:")

)רש"י אש והעצים אשר על המזבח הוא הקורבן שמקריבים ראשון על גבי ה
 )בהיפוך אותיות(לכל קרבן על המערכה"קדים עולת ____ שת,ה(:"ויקרא ג

 קיצור המילים: ישיבת סוכה.
 

11. 
 

 מה אנו לומדים מכך שהקומץ יהא מלא אך ורק מן הסולת והשמן? )רש"י
 פסולה" ויקרא ב,ב(: "____ אם קמץ ועלה בידו גרגיר מלח או קורט לבונה

4. 
 

רש"י לפסוק  חכמים על פירוש עיקר שפתי  פירוששימש לפי  אדום-יקראחוט הס
 בין דמים הניתנים למעלה __היה באמצע המזבח_סיקרא )ויקרא א,ה(:"שחוט -ב
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 )בהיפוך אותיות(
               ____  את ערלת לבבכם" -ק מן הטומאה.  "וחזר למוטב,הסתל

 י,טז( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר( )בהיפוך אותיות( )דברים
 על איזו כתיתה של שמן נאמר שהוא מתאים במדויק למנורה? )רש"י

 ויקרא ב,ד(:"...שמן ראשון אלא למנורה שנאמר  _____  זך"
 

פירוש רש"י יקר שפתי חכמים על רוש עאצבעות לפי 3-הקמיצה נעשית ב
 "יהיה  ____ "ובשתי האצבעות באגודל ובזרת )ויקרא ב,ב( הוא:-לפסוק ב

מצחות האנשים" )יחזקאל ט,ד( )בהיפוך -אות, ציון.  "והתוית  ____  על
 אותיות(

על איזו מצוות לא תעשה חייב אדם להביא קרבן חטאת על שגגתו אפילו 
"מאחת מהנה. מקצת  י ויקרא ד,ב(:שעבר רק על מקצת העברה? )רש"

 אחת מהן כגון הכותב בשבת...נח מנחור  ____   ____"
להיות קרוב ליוצרם? לפייסם על שלא זכו כדי מה הובטח למים התחתונים 

 )בהיפוך אותיות("א ב,יג(:"ליקרב במזבח במלח וניסוך____ בחג)רש"י ויקר
)רש"י ויקרא  במה שונה הצורה של מחבת משאר הכלים שהיו במקדש?

 ן והכלי אינו  ____  אלא צף" ב,ה(: "שאופין בו מנחה זו על האור בשמ
בעל לפי פירוש  'ויקרא'ולא  'ויקר'מדוע רצה משה רבנו שתכתב המילה 

השם  __ "כדרך שנא' בבלעם כאלו לא נראה  )ויקרא א,א(?-פסוק בהטורים ל
 היפוך אותיות()באלא במקרה וא"ל הקב"ה לכתוב גם באל"ף וכתבה קטנה"

פרשיות? פירוש  2-רבן הכשב ואת דיני קורבן העז למדוע מחלק הכתוב את דיני קו
  )ויקרא ג,ז(הוא:" ר"ל ולא כמו  ___-ש רש"י לפסוק בעיקר שפתי חכמים על פירו

 חד דכתיב מן הכשבים או מן העזים")בהיפוך אותיותלמעלה בעולת נדבה בפסוק א
 :  "____  לא מידי" )סוכה לו:(ולא עוד דבר. והתרגום לארמית

ה' מהגזל? )רש"י ויקרא -מהיכן אנו לומדים שאסור להקריב קורבן ל
א,ב(:"____. למה נאמר מה  ____  הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל 

 היה שלו אף אתם לא תקריבו מן הגזל"
)ויקרא -וש רש"י לפסוק בפירפירוש עיקר שפתי חכמים על ל עדה'נקרא 'מדים לל

 "נאמר כאן עדה ונאמר להלן ושפטו העדה מה להלן  ____  אף כאן  ____" :יג(ד,
אנו לומדים שעיקר הריצוי של הקורבן תלוי לפי פירוש )רש"י ויקרא א,יז( 

:"נאמר בעוף ריח ניחוח ונאמר בבהמה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה -ב
 ואחד הממעיט ובלבד שיכוין  ____  לבו לשמים"

 : מאי נפקא מנה.קיצור המילים
הדברים שנמשלו ליצר הרע ולכן אסור להקריבם לפי פירוש בעל הטורים 

)ויקרא ב,יא( הם:"לפי שיצר הרע דומה לשאור ומטעם זה ג"כ -לפסוק ב
 ____"-____ שיצר הרע מתוק לאדם  כ-הזהיר על  ה

             על ידי משל?                             'ניחוח'כיצד מפרש רש"י את המילה 
 )רש"י ויקרא א,ט(:"ניחוח.  נחת  ____ לפני שאמרתי ונעשה רצוני"

)רש"י  למה שימשו ההפסקות למשה רבנו כאשר למד תורה מפי הקב"ה?
 ___"-"הפסקות משמשות ליתן ריוח למשה להתבונן בין ___ לויקרא א,א( 

 קיצור המילים: יגדל בתורה.
בה? )רש"י ויקרא א,ב(: "ומן איזה קורבן שהוא מן הצאן פסול להקר

 ____ שהמית" )הערה: שהמית את האדם(-הצאן. להוציא את  ה
רש"י לפסוק  פירוש עיקר שפתי חכמים על פירושלכי  תקשההאפיה על המחבת מ

 )בהיפוך אותיות(שולטת האש בתוך המחבת ושורפת את  ____" "רא ב,ה(:)ויק-ב
ורבן חטאת לפי פירוש בעל העונש שיקבל מי שחטא בשוגג ולא הביא ק

 )ויקרא ד,יד( הוא: "הקב"ה  ____  ממנו"-הטורים על הפסוק ב
בבן הבקר כתוב 'והקטיר' ובצאן כתוב 'והקריב והקטיר' כי לפי פירוש בעל 

ומקריב ומקטיר הכל  ____   "לפי שצאן הוא )ויקרא א,ט(:-הטורים לפסוק ב
 בפעם אחת" )בהיפוך אותיות(

-אחת ממצות ה' אשר לא בעשתה" - 'בעשתה'למילה  פירוש בעל הטורים
 תעשינה" הוא: "בעשתה. בגי'  ____  כולה ולא במקצתה"

הפעולה של הכנסת גרעיני שעורה טריים לאבוב העשוי נקבים המונח על 
 רא ג,יד(ק)וי וכך הם מתייבשים נקראת: "אביב  ____  באש" האש

פי פירוש עיקר שפתי המקדש הראשון ל-ירדה האש מהשמים בבית עד מתי
)ויקרא א,ז(? "עד  ____  שלמה. -חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב

 וכשירדה אז לא נסתלק עד ימי מנשה" )בהיפוך אותיות(
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 ועולת העוף. ובין שארי הדמים שניתנין למטה ממנו" בהמה ממנו. והם חטאת
 למה מיועד השמן היוצא ראשונה מהסחיטה הראשונה של הזיתים?

 )רש"י ויקרא ב,ד(:"ואין צריך שמן ראשון אלא  ____")בהיפוך אותיות(
    בעל  )ויקרא ב,יג( ומדוע? פירוש-כמה פעמים כתוב המילה 'מלח' בפסוק ב

הזכיר ____ ב,יג( הוא:"וכל קרבן מנחתך במלח תמלח.  א)ויקר-פסוק בהטורים ל
 המלח ועל הכבש ועל המזבח" מלח בפסוק משום דבג' מקומות המלח נתון בלשכת

 ____" )מלאכי ב,טו( -ימעל באמון, לא יהיה נאמן.  "ובאשת נעוריך אל
 

  כרת? ועונשמהו הדבר שטעו בו הסנהדרין באחד מהחטאים שבתורה ש
 "כריתות שבתורה ___   ___ טעו להורות באחת מכל" יג()רש"י ויקרא ד,

                )ויקרא ה,יג( על שלש-ש רש"י לפסוק בפירוש עיקר שפתי חכמים על פירו
 "חמורים היינו טומאת מקדש  סוגי החטאות שקורבנם 'עולה ויורד' הוא:

 ____  קלים שבועת ביטוי"-ושהם בכרת...וקדשיו 
,                     40-, ב1-ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א כתוב את האותיות לפי

 70-, ד10-ג
 תנור יש שני סוגי מנחות והם )רש"י ויקרא ב,ד(: "וכי תקריב וגו'. במאפה

 שאמר הרי עלי מנחת מאפה תנור ולמד הכתוב שיביא או ____ או רקיקין
 ____  בלולות" )בלולות בשמן(-ה

,        5-, ב40-ם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: אכתוב את האותיות לפי ערכ
 8-, ז300-, ו4-, ה2-, ד20-ג
 

)רש"י  יכ הדור שהנשיא שלו מבקש להביא כפרה על שגגותיולומדים מכך ש
 תבות-התשובה בראשיהערה:(:"____ שמתחרט על זדונותיו" ויקרא ד,כב

תוב  ובצאן כ 'ואת הדם'מדוע בזריקת הדם של בן הבקר על המזבח כתוב 
         )ויקרא א,ה(? "לפי שדמו של -לפי פירוש בעל הטורים לפסוק ב 'את דמו'

 האדם ולכך כתיב דמו שמעלה עליו הכ' כאלו הקריב דמו"צאן דומה ____ 
)ויקרא א,ב(?              -איזה סוג קורבן יביא אדם לפי פירוש רש"י לפסוק ב

 דבר הענין" "אדם כי יקריב מכם. כשיקריב. בקרבנות  ____
עם השכינה לא ממתי בנ"י התרחקו מהשכינה ולכן דרגת הדבור של משה רבנו 

שנה שהיו  בור שלאחר מכן? )רש"י ויקרא א,א(:"שכל ל"חהשתוותה לדרגת הד
 המרגלים ואילך לא נתייחד הדבור עם משה" _ ___ ישראל במדבר כמנודים 

 וי לזריקה רקעל המזבח היה ראזרקו  דם הקורבן שבני אהרן הכהנים
 ___""שהוא  _:)רש"י ויקרא א,ה( -בשעת חנייתם ולאכשאוהל מועד קיים,

מי שמביא קורבן שלמים צריך להקריב שומן )חוץ מהחלב( לפי פירוש בעל 
שה מחמת  )ויקרא ג,ג( כי:"לפי שבא לכפר על החטא שע-הטורים לפסוק ב

 ו הקריב חלבו"ישורון ויבעט לכך מביא החלב וכאלרוב שומנו..וכתיב ____
בתחילה קרא הקב"ה למשה רבנו בשמו כי )רש"י ויקרא א,א(:"ויקרא אל 

 משה. לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון  ____"
מותר נשו כרת ואמרו סנהדרין שטעו בהוראת אחד מהחטאים שבתורה שעו

 פיהם" ויקרא ד,יג(:"שעשו צבור ____ )רש"י-מביאים קורבן חטאת רק אם
 30-,ד70-ג,3-ב,200-אהגימטרי מלמעלה כלפי מטה:כתוב את האותיות לפי ערכם 

הוטל עליו עונש. "המוסר דין על חבירו הוא  ____ תחילה" )בבא קמא צג.( 
 )בהיפוך אותיות(

תגף באבן רגלך")תהלים צא,יב()בהיפוך -כפים ישאונך  ____-כדי שלא. "על
 אותיות(
כי )רש"י ויקרא ד,ח(:  'חלבו' ולא רק  טאת'חלב פר הח-כל-'ואתמפורט 

 "מה תלמוד לומר פר לרבות פר של ____ הכפורים" )בהיפוך אותיות(
ישן שנה קלה.  "____  רעיך...ישכנו אדיריך")נחום ג,יח()בלשון יחיד()גוף 

 שלישי,עבר(
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 מדרש רבה – ויקראפרשת תפזורת 

 ו ל ח ו ר ת ר ו ק א ב ה מ ל ו ע ה
 ה מ נ כ ש מ ה ל פ ת ב ש ת ו כ ר ב
 נ ק צ ר ש ו ע ה ו ת ו י ל ו ח ה ו
 ב ר ו מ י ש ע מ ו ת ב ש ה ל ו ז ה
 ו א ו ת ע ד ה ו מ י נ פ ח ת י כ ס
 א ע י ל ה ש ע מ ה ר ו ב ר ל ש ר כ
 ה מ י מ ח ה ב ו ש ת ב ק י מ ר ו ל
 מ ל מ ש ו כ ו ש א ר ת ש ש ו א ת ו
 א ו א נ ט פ מ ו י ש א ל מ ד ל ע ת
 ב ה ל ה א ה ק ו ל ה מ י ב ו ט ל י
 ר ח פ ת ח נ ה ר ו ת ה מ י ר ק י מ
 י ס ה נ ו ב ת ה ו מ נ י ס נ כ נ י
 ו ד נ י ש י ג ר מ מ י ק י ד צ ה ו

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
 מדוע מצווה  :את התשובה לשאלהולקבל  שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ?לפי פירוש בעל הטוריםבשגגה שחטא חטא נשיא להביא קורבן שמן וגדול על 
 

קבעו  שבשדרה וכנגדן   חוליותכנגד י"ח     משכן כתוב בפרשת      צווייםא"ר שמואל בר נחמן בשם רבי נתן שמונה עשר  " א(
" םוכנגד י"ח הזכרות )תהלים כט( שבהבו לה' בני אלי שבקריאת שמע  הזכרות כנגד י"ח      שבתפלה    ברכותחכמים י"ח   

 ()ויקרא רבה פרשה א
של ומיתתן    והצדיקים     והעושר     והסכלות     והדעת     והתבונה     והנבואה     התורהואלו הן      יקריםי' נקראו   " ב(

 (רבה פרשה ב" )ויקרא וישראל     והחסדחסידים   
וצא מהן א' י    לתלמוד יוצאין מהן י' י'       למשנהיוצא מהן ק' ק'      למקרא      נכנסיןבני אדם      אלף בנוהג שבעולם   " ג(

 ()ויקרא רבה פרשה ב "הה"ד )קהלת ז( אדם אחד מאלף מצאתי
" המעשה     י ימ    ששת אלו     עמל      חפניםממלא      השבת    יום זה     נחת     כף   מלא מר ר' חייא בר אבא טוב    א" ד(

 (ה פרשה גרב )ויקרא
   קורת רוחויפה שעה אחת של      העולם הבאבעולם הזה מכל חיי      טובים      ומעשים      בתשובהיפה שעה אחת   " (ה

 (ה פרשה גרב בעוה"ב מכל חיי העוה"ז" )ויקרא
ך הן ישראל אחד כ  מרגישין וכל אבריו       מאבריו או בא'       ראשו     על      לוקה    הזה     שה  נמשלו ישראל לשה מה  " (ו

                                                                (ה פרשה דרב וכולן מרגישין" )ויקרא   חוטאמהן   
 מילה שניה                  ילה ראשונה מ                                                                                                                                                       

 "__   __   __    __                  __    __   __        שיביא קרבן שמן וגדול לפי שבכל יום אוכל פטומות שלא יהא שלחנו מלא ושלחן"
 
 

 חידון פרשת ויקרא
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד  סדר השאלותעליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי  לאחר שפתרתם את השאלותב( 
שם זה לפי  'שלמיםאת אחד מהטעמים שניתן לקורבן 'השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 

 מילה( 1" )בעולם    ____   "שלמים שמטילים פירוש רש"י.   
                                         

 " )בוש(   ____ זהו לפי פירוש רש"י:  "חלבו המובחר ש-יב את 'חלבו'ה' צריך להקר-כאשר מקריבים זבח שלמים ל(    1
 (")תמלהאד ____  התור והיונה פסולים להקרבה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים כאשר: "ר"ל שמתחילין הנוצות(    2
 "בלב ()אול  ____  "בשפתים   שבועתו של אדם חלה כאשר הוא נשבע לפי פירוש רש"י: (3
      "  )דמשק( ____אשם...או בביאת :"ואדם להביא קורבן על שגגתו כשנטמא ולא ידע על כך לפי פירוש רש"י כאשר על (4

 
 
              1        2         3        4         
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 מחבר: עוזי קיישה                                                                                                                            
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1. 
 
 
5. 
 
8. 

הקורבן שמקריבים כל הכהנים ההדיוטות שאינם כהנים גדולים ביום 
עשירית   הראשון לעבודתם הוא )רש"י ויקרא ו,יג(:"ההדיוטות מקריבין

 ____  )סלת( ביום שהן מתחנכין לעבודה"
ולכן  בשעת זריקת הדםאחד מהמקרים שכהן לא ראוי ולא כשר לעבודה 

 )בהיפוך אותיות( יום"פרט  ____ )רש"י ויקרא ז,ז(:"פסול לאכילת הקורבן 
אחד מארבעה קבוצות של אנשים שצריכים להקריב קורבן תודה על נס 

 ,יב(:"...וחבושי  ____  האסורים"שנעשה להם )רש"י ויקרא ז

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

מנחת סולת,מנחת מחבת,מנחת מרחשת,מנחת מאפה תנור וחלות,מנחת 
קרויות מנחת )רש"י ויקרא ז,י(:    -מאפה תנור רקיקין העשויות בשמן

 "בלולה בשמן. זו מנחת  ____" )בהיפוך אותיות(
ש קדמה לכתוב ימי המלואים שבהם נתחנכו הכהנים וכלי המקד 7פרשת 

. אך ציוום שישבו בסוף הפרשה 'ופתח אוהל מועד תשבו' אף שלא הוקם עוד
 ומאוחר בתורה"  ___ ___ -שמכאן לומדים )רש"י ויקרא ח,ב(:"במקום הנועד. 

 קיצור המילים: ימי תשובה.
)ויקרא ז,י( ששנים -אנו לומדים לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב .9

ם:"לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו. וסמיך ליה שעוסקים בתורה הרי ה
 וזאת תורת לומר ששנים שעוסקים בתורה נעשו  ____"

4. 
 

אהרן ובניו מצווים להביא 'למלואים' קורבן מיוחד שהוא לפי )רש"י                
 ויקרא ז,לז(:"ולמלואים. ליום חינוך   ____"

12. 
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40. 
 
 

42. 
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44. 

 את כל האדם לכף זכות" )אבות א,ו(פרש את מעשיו לטובה. "והוי  ____ 
מהי ההלכה שהורו נדב ואביהוא לפני רבן שלפי אחת מהדעות זו היתה 

אע"פ שהאש )ויקרא ו,ה(:"-סיבת מיתתם? פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 יורדת מן השמים מצוה להביא מן   ____"

מדוע כתוב מצד אחד שזמן אכילת קורבן זבח התודה הוא עד הבוקר )ליום 
ש"י ויקרא ? )ר'עד חצות' רק ולילה( ומצד שני חז"ל אמרו שיש לאוכלו 
 " )בהיפוך אותיות(ז,טו(:"כדי להרחיק אדם  ____  העבירה

אכילה לכן המשותף ביניהם ב 'קרבן'חם קרויים הלתודת שלמים ובשר זבח קורבן 
 בשרה זמן לחמה" )בהיפוך אותיות(ביום קרבנו יאכל. ___ )רש"י ויקרא ז,טו(:"

 10-ד,400-,ג3-,ב40-אערכם הגימטרי מימין לשמאל: כתוב את האותיות לפי
הגעלה מועילה לפלוט את טעם הבשר של התבשיל רק בכלים שעשויים 

)רש"י ויקרא ו,כא(:"כלי חרס למדך הכתוב כאן ממתכת לעומת כלי חרס 
 ____  יוצא מידי דפיו לעולם" )בהיפוך אותיות(-ש

המביא קורבן נדר או נדבה וחשב בלבו בעת השחיטה או בשאר עבודות 
הקורבן לאוכלו חוץ למקומו כמו חוץ לעזרה בקדשים קלים או חוץ 

ר שפתי חכמים הוא גורם לקורבן לפי פירוש עיק -לקלעים בקדשי קדשים 
 הקרבן ולא נתפגל" )ויקרא ז,יח( ש:"____ -על פירוש רש"י לפסוק ב

,כלומר הממיר את 'תמורה' קורבן אשם שונה משאר הקורבנות לענין 
ובקורבן  –הקורבן בבהמה אחרת לשניהם יש קדושה וצריך להקריבם 

 אשם )רש"י ויקרא ז,א(:"הוא קרב ואין תמורתו  ____"
:"לחם )רש"י ויקרא ז,יד(בן התודה לכהן לאכילה את הבעלים נותן מקור

 "__מכל מין ומין יטול תרומה לכהן..ובשרה לבעלים חוץ מחזה ושוק  אחד
 קיצור המילים: ניסוך המים.

המקדש השני -מספר משמרות הכהונה ומספר משמרות הלווים שהיו בבית
ות" הוא )תענית ד,ב(:" התקינו נביאים הראשונים  ____   ____ משמר

 : עליך לכתוב את המספר בשתי אותיות מימין לשמאל.הערה
ארץ  עוסק בהוצאת הדשן דרך דים לצורך עבודות המקדש כאשרכהן הלובש בג

 )בהיפוך אותיות(ין  ___":"ולבש בגדים אחרים פחותשיחליפם )רש"י ויקרא ו,ד(
ישראל היה רב מאד נאספו -מה אנו לומדים מכך שלמרות שמספר בני

תח אוהל מועד שהיה קטן בגודלו? )רש"י ויקרא ח,ג( "זה אחד מן כולם לפ
 המקומות שהחזיק מועט את ____"

אחד מהמקומות שבשר קדש שלמים נאסר באכילה כאשר איבר ממנו יצא 
, לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק                -מקצתו מחוץ ל

 דשים")ויקרא ז,יט(:"חוץ לעזרה  ____  ק-ב
 'כליל תהיה' וכל מנחת כהן כהן גדול וכהן המשיח שיקום מבניו תחתיו

 תאכל אלא לפי )רש"י ויקרא ו,טז(: "כליל. כולה שוה  ____"ולא 
)ויקרא -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'חצר אוהל מועד'היכן נמצא 

 ו,ט(? "בחצר. בגי'  ____  העזרה"
הכהנים להביא 'עשירית האפה סלת' הקורבן שעל  'מרבכת'פירוש המילה 

 ו,יד(:"מרבכת.  ____  ברותחין כל צרכה" הוא )רש"י ויקרא
ם של נדב ואביהוא לפי פירוש בעל הטורים לפי אחת מהדעות סיבת מיתת

)ויקרא ו,ה( היא:"והאש תאכלם רמז למ"ד שמתו נדב ואביהוא -לפסוק ב
 על שהורו הלכה לפני ____..על כן מהאש יצאו שהורו באש והאש תאכלם"

קורבן של קדש שלמים שחלקו נטמא ואסור באכילה הרי הוא לפי פירוש 
ט(:"הפ' מתחיל בבשר ומסיים בבשר )ויקרא ז,י-בעל הטורים על הפסוק ב

 לומר שאם נטמא הבשר מקצתו נטמא  ____" )בהיפוך אותיות(
כתובה בלי האות ו' לפי פירוש בעל הטורים 'לעשת' הטעם לכך שהמילה 

)ויקרא ח,לג( הוא:"לעשות זו מעשה פרה שהיו מזין עליו כל -פסוק בה לע
 ותיות(" )בהיפוך א____-ששה ימים ולא היו מזין עליו  ב

 )בהיפוך אותיות()איוב כח,כו("___צובה,גבול למשהו. "בעשתו למטר מידה ק
אנו לומדים שגם חלק הכהנים ולא רק חלק הנקטר אסורים להיאפות 

)ויקרא ו,י(:"תאפה חמץ חלקם. -מפירוש בעל הטורים על הפסוק ב –בחמץ 
 ס"ת  ____  שלא תאפה אלא  ____"

שהיה הסיבה לזרוז אהרן ובניו מיד )הוצאת ממון(  'חסרון כיס'מהו 
? פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י 'תורת העולה'ולדורות לענין 

 )ויקרא ו,ב(:"משום שהיו חסרון כיס להקריב בכל יום ב'  ____"-לפסוק ב
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7. 
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מהדברים שיש להודות על נס שנעשה   להקריב קורבן תודה על אחתהנודר 
)רש"י ויקרא ז,יב( י אלו אינם שלמים רגילים ולכן הרונדר שלמים הללו,-לו
 ולילה" ___ם האמור בענין ואינן נאכלין אלא שלמי תודה הן וטעונות לח:"

עשירית האיפה שצריכים להקריב         בקשר לקורבן  'תפיני'פירוש המילה 
ה' אהרן ובניו הוא )רש"י ויקרא ו,יד( "תפיני. אפויה אפיות הרבה שאחר -ל

 חליטתה אופה בתנור וחוזר  ____  במחבת"
-בפסוק והתורה לפי פירוש בעל הטורים למהשמות שנקראים הקורבנות 

 "קראת ___את קרבני לחמי והתורה נ הקרבנות נקראים ___,ב(:")ויקרא ו
 הארץ" )בראשית ב,ו(-____ יעלה מן-"והבל, מים המתאדים בהתחממם. 

 
 

 שיש בו רוח חיים.  "העודנו  ____  אחי הוא" )מלכים א' כ,לב(
  ה' -אחד מארבעה מינים של לחם שצריך להביא מי שמקריב זבח תודה ל

 יות(ורקיקין  _____  ג' מיני מצה" )בהיפוך אותהוא )רש"י ויקרא ז,יב(:"
 

מתי הקימו את המשכן לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י   
 )ויקרא ח,ב(? "דהקמת המשכן היה בר"ח  ____"-לפסוק ב

פירור, חתיכה קטנה. "תפיני מנחת  ____" )ויקרא ו,יד( )בלשון יחיד( 
 )בהיפוך אותיות(

       אחד מהשמות שנקראים הקורבנות לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק  
 )ויקרא ו,ב( הוא:"הקרבנות נקראים  ____"-ב

? משה'-צוה ה' ביד-הדברים אשר-'ויעש אהרן ובניו את כלמדוע כתוב 
 )רש"י ויקרא ח,לו(:"____  שבחן שלא הטו ימין ושמאל"

,                 50-, ב2-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א
 9-, ה2-, ד2-ג

ריב קורבן זבח שלמים מבנ"י עבודת התנופה צריכה להיעשות ע"י כל המק
)רש"י ויקרא ז,ל(:"שתהא יד הבעלים מלמעלה והחלב והחזות נתונין בה    

 ויד  ____  מלמטה ומניפן"
,              5-, ב40-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א

 5-, ו30-, ה30-, ד30-ג
 

 שלא כתוב שיעור מדויק להפרשת מנחת  אנו לומדים צו''בקממהמילה 
 הסולת ולפי פירוש )רש"י ויקרא ו,ח(:"בקמצו. שלא יעשה  ____ לקומץ"

שבירתו של כלי חרס היא תקנתו משום שטעם בשר התבשיל שבתוך                    
דפנותיו נשאר לאחר זמן היתר אכילת הקורבן ומאז אין להשהותו ונקרא  

 ויקרא ו,כא(: "נעשה   ____" )בהיפוך אותיות( )רש"י
 יחל, ציפה.  "____  לשלום ואין טוב" )ירמיה ח,טו(

 קיצור המילים: גט וכתובה.
)רש"י ויקרא -כדי שהלחם יהפוך מקדושת דמים לקדושת הגוף צריך ש

 ז,יג(:"מגיד שאין הלחם קדוש קדושת הגוף להפסל ביוצא וטבול יום 
 ____"-ן עד שישחט  הומלצאת לחולין בפדיו

אחד מהמקומות שבהם קורבן שלמים שיצא חלק מהאיבר שלו ונאסר 
באכילה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק                           

 )ויקרא ז,יט( הוא: "בקדשים קלים  ____  לחומת ירושלים ונאסר"-ב
            מלמטה הוא לפי פירוש עיקר מקום נוסף שבו יד הבעלים מלמעלה ויד הכהן 

)ויקרא ז,ל(:"דמצינו שצריך ג"כ יד כהן -שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
 בכורים ולקח הכהן הטנא מידך הא כיצד יד הבעלים מלמעלה" _ _מדכתיב  __

    מתי צריך כהן הדיוט להקריב את קורבן מנחת עשירית האיפה סולת?
)ויקרא ו,יג(:"אבל בניו -ם על פירוש רש"י לפסוק בפירוש עיקר שפתי חכמי

 )ביום הראשון לעבודתם במקדש(ההדיוטים אין מקריבין  ____ ביום חניכם"
 קיצור המילים: תחום שבת.

הניתן בתוך כפלי החושן הוא )רש"י ויקרא  'את האורים'הפירוש של 
 ח,ח(:"את האורים. כתב של  ____  המפורש"
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 מדרש רבה – צופרשת תפזורת 

 מ מ ת י ש א ר ב ב ה ח ש מ ה נ מ ש
 ז ת ה ט ל מ י כ ל מ ו ז ו ע ה ל ב
 ב ח ק ה נ ת כ ו ס ס ר ו פ ל ת ת ב
 ח י ר ו מ ו ל ש ה ל ו ד ג ע פ נ ר
 ה ל ב ר י כ ה ב ד נ ר ה א מ ל ו כ
 ז י נ י ת ל ה ת ד י ת ע ל ו ו ק ת
 ה נ ו נ נ ו ו ש ה ר ו י כ ו ת ו כ
 ב י ת ב ה ל ד ב ז ו י נ ב ו מ ת ה
 כ ש ע ט נ ו א ע ו נ כ ו ה ד ו ת נ
 ל ר ו ל ח ת ה ת ה ר ו נ מ ו ח ב י
 י א ש י ש נ ח ל ש ו ת ו כ ר ב ה מ
 ו ל ה נ ת ת ו מ ח נ ו ת ו ב ו ט ו
 נ י מ ת ו ח מ י א ו ל י מ ה י מ י

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  וכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר בת א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
כיצד נוהגים  ה :את התשובה לשאלולקבל  ות שלהלןשאללפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

לפי פירוש עיקר  שאינה קרבה בפועל על גבי המזבח  'בהמה אחרת'בקורבן אשם לענין 'תמורה' אם הבעלים המיר אותו על 
 ?שפתי חכמים

 
   והקרבנות  הורין טאלא שהתנוקות      בבראשיתבת"כ ואין מתחילין      לתנוקות   מתחיליןמר רבי אסי מפני מה   א" א(

 (טהורין יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים" )ויקרא רבה פרשה ז
טל כל   באינו    תודהוקרבן     בטלין    הקרבנותלבא כל      לעתידרבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם ר' מנחם דגליא   " ב(

 (רבה פרשה ט" )ויקרא אינה בטלה   ההודאהבטלות      התפלות
 "ו בשלוםה' יברך את עמ  יתן    לעמו   עוז )תהלים כט( ה'   בו  תכלולו   הברכותשכל      גדול השלוםבן יוחאי    אר"ש" ג(

 ()ויקרא רבה פרשה ט
שלום    פורס סוכתבשלום בק"ש     חותמין   ישראל שהקב"ה מביאן על      וטובות ונחמותגדול שלום שכל הברכות   " ד(

 (ה פרשה טרב )ויקרא" )במדבר ו( וישם לך שלום   בברכת כהנים שלום     עושהבתפלה   
מנו    מ   כליווכל      מזבח הזהבממנו נמשחו      ימי המילואים  שבעת כל      ובניו   אהרן...ממנו נמשח   שמן המשחה" (ה

" ומלכיםם   ממנו נמשחו כהנים גדולי   וכנו   וכיורוכל כליה      ומנורה   כליווכל    ושלחןוכל כליו      הנחשתנמשח מזבח   
                                                              (ה פרשה ירב )ויקרא
 מילה שניה                                 ילה ראשונה מ                                                                                                                     

 "__   __   __    __    __                    __    __   __    __   __ מ"מ חל עליה קדושה שתרעה עד שתסתאב ותמכר ודמיה יפלו    "
 
 
 

 חידון פרשת צו
 

ת.  באותיות מבולבלו תוך הסוגרייםעליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות ב א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
 שנאמר על המזבחמ   _____  מהפרשה להרים ה מצוות עשהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 

 מילה( 1)אשר תאכל האש את העולה       _____והרים את  
                                         

 )להקה("  ____ עדה ה-הביטוי לכך שמשה רבנו נצטווה לאסוף ולהזעיק את כל העדה הוא: "ואת כל  (  1       
 )ברימד( שתראו __      : "זה הדבר הדברש"י למהו פירוש רה' לעשות' ואשר צוה  הדברמשה רבנו אמר 'זה  (   2       

 "שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה לעשות ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה              
 ")מששו(  ____   יב"פי' שלא הער: -טבול יום  הוא מי שטבל וכדי להיטהר מחכה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים ל(    3       
      שנאמר בה תמיד היא שמדליקין אש  הוא:  "אש תמיד. 'אש' מזבח' פירוש רש"י למילה ה-בפסוק 'אש תמיד תוקד על(    4       

 "       )רנתו( שנאמר בה להעלות נר תמיד אף היא מעל המזבח החיצון תוקד  ____-ה   את בה              
           

 
                                                                                                                                                                                                                                          

              1        2         3        4         
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 שמיני -תץ פרשתשב
1 2 3   4 5 6  7 8 9 

10    11     12   

13   14   15  16    

  17      18  19  

20 21    22 23      

 24  25 26    27 28   

29   30    31  32   

33   34   35  36   37 

38   39  40  41     

42   43   44   45   

  46  47    48    

49     50       

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
ימי מילואים הוא לפי פירוש בעל  7הטעם לכך שמשה רבנו שימש רק  .1

תי ז'  ____  אמר משה לפי שסרב" )ויקרא ט,א(:-הטורים על הפסוק ב
 תי לשמש אלא ז' "יבסנה לכך לא זכ

אחד מהדברים שבגינם מתו נדב ואביהוא הוא לפי פירוש בעל הטורים          .1
 )בהיפוך אותיות(,ב(:"הורו בפני רבם.  ____  יין")ויקרא י-על הפסוק ב

 
הטעם שנאסר על אהרן,אלעזר ואיתמר לגדל שער כדרך האבלים על מותם  .4

 'תמותו ועל כל העדה יקצף' ביהוא כי אם יעברו על הציווי אזי אשל נדב ו
"לפי שהיו שלוחי צבור  )ויקרא י,ו(:-כי לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 וש"צ שטועה סימן רע   ____"

                   בצער האבלות על מותם של כדי לא לערבב את שמחת חנוכת המשכן  .2
 ו למישאל ולאלצפן לפי פירוש עיקר שפתי נדב ואביהוא אמר משה רבנ

              )ויקרא י,ד(:"ולכן כתיב שאו וגו' -על פירוש רש"י לפסוק בחכמים 
 הקדש ולא כתיב שאו וקברום" ____  פני

10. 
 

11. 

אחד משלשת פסוקי הברכה הנאמרים בברכת כהנים היא )רש"י ויקרא 
 ט,כב(: "יברכך  ____  ישא"

ות כשרה לאכילה ומספר הטריפ נשחטה כראוי לפעמים היא לאורה וכשהחיה טה
 עשר טריפות"__ )ויקרא יא,מז(הוא:"בגימ' זה -לפי פירוש בעל הטורים לפסוק ב

3. 
 
4. 

               שבפסוק 'בקרבי אקדש' הוא )רש"י ויקרא 'בקרובי' פירוש רש"י למילה 
 : "בקרובי.  ____" )בהיפוך אותיות( ג( י,

בניהם...אתם  ____  יהושע" )יהושע ה,ז( -ר הערלה.  "ואתכרת את בש
 )בהיפוך אותיות(

12. 
 

13. 
15. 
 

17. 
18. 
 

20. 
 
 

22. 
 
 

24. 
 

27. 
 
 

29. 
 
 

30. 
 

32. 
33. 

 
34. 

 
35. 

 
 

38. 
 
 

39. 
41. 
 

42. 
43. 
 

45. 
47. 
48. 
 

49. 
 

50. 
 
 
 
 
 

                                                      

:"וכשרוצה )רש"י ויקרא יא,כא(משמשות ל 4לך על כרעים של שרץ העוף ההוה  2
 מתחזק באותן שתי כרעים ופורח")בהיפוך אותיות(  ____-לעוף ולקפוץ מן  ה

 עסיס ענבים,יין חדש בטרם תסס.  "ורב דגן  ____" )בראשית כז,כח(
גם הם נטמאו כדין האוכל הבא לתוכו משקים שבאו לתוך כלי חרס טמא 

 )בהיפוך אותיות(כלי יטמא"-משקה אשר ___ בכל-וכל"רא יא,לד()ויק-פיל
 רוחב כף היד,מידת אורך.  "ועביו  ____" )מלכים א' ז,כו()בהיפוך אותיות(

ידי הקוצר.  "ונותנים פאה מכל  ____    -שורת הקמה בשדה הנקצרת על
 ____" )פאה ד,ה(-ו

רש"י ויקרא ט,ז(: ח'? )הוצרך משה רבנו לומר לאהרן 'קרב אל המזב מדוע
"שהיה אהרן  ____  וירא לגשת אמר לו משה למה אתה  ____ לכך 

 נבחרת" )בהיפוך אותיות(
'אותם'  –' אותםמדוע כתוב על נדב ואביהוא 'ותצא אש מלפני ה' ותאכל 

)ויקרא י,ב( :"אותם. מלא ו' -בכתיב מלא? פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 פוך אותיות(שחטאו  ____  דברים" )בהי

כמות היין שמי ששתה אסור לו להורות הוא לפי פירוש בעל הטורים על 
 )ויקרא י,ט(: "יין ושכר. ואם שתה כדי  ____ יין אסור להורות"-הפסוק ב

"אחי  אמר משה רבנו )רש"י ויקרא י,ג(: 'בקרבי אקדש'כשהקב"ה אמר 
בי או בך  יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או
 עכשיו רואה אני שהם גדולים  ____  וממך" )בהיפוך אותיות(

דג טמא שנתערב בדגים טהורים שהיו כבושים יחדיו ולאחר הוצאתו טעמו  
כולם אסורים לפי )רש"י ויקרא יא,יא(:"ושקץ   -מורגש בדגים הטהורים 

 יהיו.  לאסור את ערוביהן אם  ____  בו בנותן טעם")בהיפוך אותיות(
מיני קורבנות הוא ברכת שלום שלפי כנגד ג' כות כהנים שהם בר ג'-אחד מ

 כנגד קורבן:"שלום כנגד  ____" )ויקרא ט,כב(-בפסוק פירוש בעל הטורים ל
 ____ והלטאה")ויקרא יא,ל(-שרץ,יש סוברים שהוא "זקית" "והאנקה  וה

באהבה? צערו וקיבל את הדין השכר שקיבל אהרן על ששתק ,לא התלונן על מהו 
 )רש"י ויקרא י,ג(:"שנתייחד עמו הדבור שנאמרה  ____ לבדו פרשת שתויי יין"

)בהיפוך  ____"קרא יא,יט(:"הדוכיפת. תרנגול  הדוכיפת הוא לפי )רש"י וי
 אותיות(

הם ימותו א יעשו כאשר צווה אותם משה רבנו לאם אהרן,אלעזר ואיתמר 
ו( : )ויקרא י,-פסוק בוהעם יתאבל עליהם כי לפי פירוש בעל הטורים ל

 " )בהיפוך אותיות("שת"ח שמת הכל נעשים   ____
? פירוש בעל הטורים 'וידום השמש'לבין  'וידום אהרן'מהו הרמז שבין 

)ויקרא י,ג(:"רמז למה שאמרו מאורות לוקין על  ____  בית דין -לפסוק ב
 שמת ובני אהרן היו   ____  ב"ד" )בהיפוך אותיות(

 ים לישר את החומה.  "עמוס ואמר  ____" )עמוס ז,ח(אבן בדיל של בנא
)ויקרא -הנשר מופיע ראשון בפסוק לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 ____" )בהיפוך אותיות(-יא,יג( כי:"את הנשר. פתח בנשר שהוא מלך  ב
 העמים" )תהלים צט,ב(-כל-____  הוא על-נעלה,עליון.  "ה' בציון גדול  ו

צא במעי אמו נקרא לפי )רש"י ויקרא יא,ג( : "להתיר עובר של בהמה הנמ
 את  ____  הנמצא במעי אמו" )בהיפוך אותיות(

 "___-את ה שקץ הם"(:)ויקרא יא,יג באכילה שנאסרו מהעופות הטמאים
 קיצור המילים: לעד ולעולם ועד. )בהיפוך אותיות(

חרס? )רש"י ויקרא  מהם הדברים שנטמאים כשהם נכנסים לאויר של כלי
 ____  מיטמא  מאויר כלי חרס"-יא,לד(: "אוכל  ו

הוא כשבני אהרן הושיטו לו את הדם ב'מזרק'  'וימצאו'פירוש המילה 
 המוכן לזריקה ולפי )רש"י ויקרא ט,יב(: "וימצאו  ____  הושטה והזמנה"

ימי המילואים העמיד משה רבנו את המשכן ופרקו והשכינה לא  7כל 
סימן שלא נתכפר חטא העגל. תשובתו של משה רבנו לעם )רש"י -שרתה בו

ויקרא י,כג(:"אהרן אחי  ____  וחשוב ממני שעל ידי קרבנותיו ועבודתו 
 תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו" )בהיפוך אותיות(

 

                                                                                                                  

5. 
 
6. 
7. 
 
 
 
8. 
9. 
 
 

11. 
 

14. 
 
 

16. 
 

19. 

 
21. 
 

22. 
 

23. 
25. 
 
 

26. 
 

28. 
 

29. 
 
 

31. 
 

36. 
 

37. 
40. 
 

44. 
 

46. 
 
 

48. 
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                  לפי פירוש )רש"י ויקרא ט,ז( הוא: "כל מקום שנאמר עגל  'עגל'גיל של 
  בן  ____  הוא"

 )בהיפוך אותיות(לו" )ישעיה מ,יז(-____ נחשבו-ו  ל.  "מאפסאפסות, הב
               בהמה טהורה ששני הסימנים שלה שהם קנה וושט לא נחתכו לגמרי 

בזמן השחיטה אזי הבהמה טמאה ואסורה באכילה כאשר )רש"י ויקרא 
לך לטהורה לך בין נשחט  ____ של קנה"                טמאהיא,מז(:"אלא בין 

 הערה: כי לא נשחטו רובם של שני הסימנים:קנה וושט.
 קיצור המילים: רביעית יין. )בהיפוך אותיות(

האם חכם המורה ופוסק בדיני התורה והלכותיה חייב מיתה אם שתה              
והורה כדין כהן השותה יין בעבודתו וחייב במיתה? )רש"י ויקרא י,יא(: 

 מים בהוראתם במיתה""כהנים בעבודתם במיתה  ____  חכ
                אלו אברים הדומים לכנפיים היוצאים משני צידי הדג ולפי  –סנפיר 

 פירוש )רש"י ויקרא יא,ט(: "סנפיר. אלו  ____  בהם"
מה היה אהרן צריך להקריב אלמלא חטא במעשה העגל ונצטווה להקריב   

-רש"י לפסוק ב עגל כדי לכפר על כך? פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש
 )ויקרא ט,ב(:"הלא חטאת של כהן המשיח הוא  ____" )בהיפוך אותיות(

 לך" )נחום ג,יד( -דלה, העלה מים מבאר או מבור.   "מי מצור  ____ 
 

 ולכן  ירדה שכינה לישראלעזר לאהרן לאחר הקרבת הקורבנות כי לא משה רבנו 
   "י : )רש"י ויקרא ט,ב שזה בגלל חלקו בחטא העגל עאהרן התבייש משום שחש
 )בהיפוך אותיות(וירדה שכינה לישראל" __ ___  _-כג(:"מיד נכנס משה עמו  ו

האופן שבו כלי חרס מטמא הוא לפי )רש"י ויקרא יא,לג(: "אל תוכו.               
 אין כלי חרס מיטמא אלא  ____" )בהיפוך אותיות(

לפי )רש"י ויקרא ' ש'שלךאחד מהעופות הטמאים שנאסרו באכילה הוא 
 יא,יז(:"השלך. פירשו רבותינו זה השולה דגים מן  ____"

 ערב")חולין קט:(-__  __ __צבים זה על זה. "קורעו אורך ורוחב,קווים ני
אנו לומדים שקודשים קלים נאכלים בכל העיר ירושלים בזמן המקדש    

                   שלפי )רש"י ויקרא י,יד(: "אבל אלו אין צריכים תוך הקלעים אבל 
 הם להאכל תוך מחנה  ____ שהוא טהור מלהכנס שם מצורעים"צריכין 

                           שם זה? פירוש בעל הטורים על הפסוק  'הרחם'מדוע ניתן לעוף 
 )ויקרא יא,יח(: "הרחם. שמרחם  ____    ____"-ב

,               20-, ב50-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א
 300-, ו50-, ה80-, ד6-ג

                 מתוך ההיכל?ישאל ואלצפן את נדב ואביהוא המתים כיצד הוציאו מ
)ויקרא י,ד(: "מלמד שלא קרבו אליהם -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 וגררום והוציאו אותם לחוץ" ___  __ לא הטילו בהם חנית  _להיכל א
 ,יב()רש"י ויקרא י לומדים לפי אלעזר ואיתמר  שהם ותרים''הנמהמילה 

 ____ על עון העגל"מלמד שאף עליהם נקנסה  ____-כי:"הנותרים. מן  ה
מתי הוקם המשכן? )רש"י ויקרא ט,א(: "ויהי ביום השמיני. שמיני             

 למלואים הוא ר"ח ניסן שהוקם המשכן  ____   ביום"
 )שבת ב,ד(___ שמן ויתננה בצד הנר"-אדם את ה"לא ימלא צלחת עמוקה. 

כיצד ביקש הקב"ה להשמיד את אהרן בגלל חטא העגל? )רש"י ויקרא 
 ____  בנים"השמידו ואין השמדה אלא י,יב(:"ובאהרן התאנף ה' מאד ל

              מדוע זרז משה רבנו את מישאל ואת אלצפן לשאת את המתים מחוץ 
 "____  לערבב את השמחה"  ד(:למחנה? )רש"י ויקרא י,

                  מותרים? האם בהנאה הם -'לא יאכלו'כתוב שאת העופות הטמאים 
ויקרא יא,יג(:"לא יהיו נאכלים על ידך.  ____ אינו אלא לאסרן  )רש"י

 ת"ל לא תאכלו באכילה אסורין בהנאה מותרין" בהנאה
. כתוב במשבצת 40-כתוב במשבצת העליונה את האות שערכה הגימטרי הוא

למספר הרמוז בפסוק                          משלים התחתונה את האות שערכה הגימטרי
 ____' "-)ויקרא יא,מז( לפי פירוש בעל הטורים:"לרוב איסורין ששיעורן  ב-ב
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 מדרש רבה – שמיניפרשת תפזורת 

 מ י י ע מ י נ ב ל ה ר ו ת י ר ב ד
 ס ו מ י ק נ ע ו נ ר ו ג כ ב ש י ל
 נ א ו ל ר ו ל ש מ נ מ י ע ב ש ל ו
 ה ס צ ו פ ח ר ו פ מ י פ נ כ ע ע ל
 ד פ ד י א ד ו ב כ י נ י ס ב ג י ז
 ר ת י ת ו ב ל א ה ר ב ב ל ל ו נ ק
 י מ ק ח ת ג צ י נ ר ה א ו ב ל י נ
 נ ל י נ י ד ו ש ח ו א י ל מ ה מ י
 מ ו מ ל ש י א ח ב ז ב ד נ ד ל כ י
 ש ב ב ר ר מ ר כ ל ה ת א י ב ע ח ש
 מ ש ס א י ט פ ש ו ה י ו ה ר ו צ ר
 ח י נ ש מ ת ר י א מ ת א ב ו פ י א
 י מ ה מ י ר צ מ ב א ו ה י ב א ו ל

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
 היה כיצד ה :את התשובה לשאלולקבל  שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ?משה רבנו מלמד את עם ישראל איזו חיה מותרת באכילה ואיזו חיה אסורה באכילה לפי פירוש רש"י
 

 ם לעשותכך ישראל אין יכולי  כנפים בלא      פורחינו   מה העוף הזה א   לעוףישראל     נמשלו אר"ע      ולזקני ישראל" א(
 (מזקניהם" )ויקרא רבה פרשה יאדבר חוץ 

 בסנה אלא בכמה מקומות    לזקנים כבוד  דתני רשב"י לא במקום אחד ולא בשני מקומות מצינו שחלק הקב"ה   " ב(
 ואהרן   )שם כד( עלה אל ה' אתה  בסיני וזקני ישראל.     אתה    ובאת   במצריםאת זקני ישראל.     ואספת    לך   )שמות ג(

 (רבה פרשה יא" )ויקרא איש   שבעים   לי)במדבר יא(   אספה      במדברוע' מזקני ישראל.     הואואבי   נדב
 ושביםמלך יהודה י  ויהושפט יושבין לפניו כההוא )מ"א כ"ב( ומלך ישראל      וצדיקים   לישב כגורןעתיד הקדוש ב"ה   " ג(

 שיראו דיכ  עגולה גורן     כחצי   סנהדרין ושבים אלא כהא דתנינן   בגורן וכי בגורן היו י   בגדים   מלובשיםאיש על כסאו   
 ()ויקרא רבה פרשה יא "זה את זה

   ללב מוליגא      לצוארמונייק      לראשעטרה      דברי תורההה"ד פקודי ה' ישרים משמחי לב.  תני חזקיה נעשו   " ד(
צואר להם לראשך מונייק    לוית חןלראש מנין שנאמר )משלי א( כי    .   עטרהלבני מעייםכוס עיקרין      לעיניםקילורית   

שם( לב  קילורית לעינים שנאמר ) משמחי     ישריםלגרגרותיך מוליגא ללב שנא' )תהלים יט( פקודי ה'      וענקיםשנאמר   
 (ה פרשה יברב )ויקרא" לשרך תהי  רפאות עינים  כוס עיקרין לבני מעיים שנאמר )משלי ג(      מאירת  ברה מצות ה'   

                                                             
 מילה שניה                     מילה ראשונה                                                       

 לא תאכלו" ומראה אותה לישראל זאת תאכלו וזאת   __   __   __    __             __   __    __   __ זאת החיה. מלמד שהיה משה  "
 
 

 שמיניחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות להניח את האות הרעליכם  לאחר שפתרתם את השאלותב( 
 ה לאז-בפסוק 'אך את 'י'ממעלת הטעם לכך שהמילה א השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

 עלת גרה שורמ   _____  הגרה' כתוב עם האות יו"ד לפי פירוש בעל הטורים: "ממעלי הגרה. מלא יו"ד י' ממעליתאכלו 
 מילה( 1)כבש ועז וז' מיני חיות"  
                                         

 כנסראל לפי פירוש רש"י?  "להשמיעם שעל פי הדבור אהרן נמדוע ביום בו הוקם המשכן משה רבנו קרא לזקני יש  (  1       
 "נכנס (לו)אימ  ____  ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו               

 בשיעור של כעדשה הרי הוא לפי פירוש הנוגע בנבלתם-כל החיה ההולכת על ארבע כפות רגליה כגון כלב וחתול (   2       
 (. בגימ' זה הנוגע אפילו בכעדשה")מטאי __       : "הנוגע בנבלתםבעל הטורים              

 "עצה ()טונל  ____   ם נענשו במיתה לפי פירוש בעל הטורים הוא:"לאנדב ואביהוא שבגינאחד מששה דברים שחטאו (    3       
 " )כבריכ(  יאר ישא  ____   לפי פירוש רש"י הוא: "ויברכם. ברכת כהניםבברכת כהנים אחת משלשת הברכות (    4       

 לפי פירוש רש"י:  שהיא 'את המנחה'משה רבנו אמר לאהרן,אלעזר ואיתמר להקריב ביום חנוכת המזבח     (5       
 ")שנונח(  ____זו מנחת שמיני ומנחת   . "את המנחה              

                                                                                                                                                                                                                                                    
              1        2         3        4         5     

               
 

     

 
 
 
6 

 מחבר: עוזי קיישה                                                                                                                            
 



 תזריע -תץ פרשתשב
1 2 3 4 5  6 7  8 9  

 10    11    12   

13    14  15   16  17 

  18 19   20  21    

22 23  24       25  

26  27    28 29  30   

31     32  33     

 34   35  36   37  38 

39   40  41  42  43   

44 45 46   47   48    

49    50      51  

  52      53    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
)ויקרא יב,ג( הוא: "וביום השמיני. פסוק -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב .1

 לו לומר  ____  דוחה שבת"זה יש בו תיבות ואותיות כמו שבפ' ויכ
 קיצור המילים: מוקצה מחמת מאוס. .2

מי שיש לו נגע מספחת והכהן ראה את הנגע וטהרו אך בגלל שהמספחת  .6
התפשטה הרי הוא נגע טמא והוא מצורע מוחלט וכדי להיטהר צריך בנוסף 

 )בהיפוך אותיות(:"וזקוק לצפרים ולתגלחת  ___")רש"י ויקרא יג,ח(לטבילה 

מי שכיסתה הצרעת את כל בשרו מראשו של האדם ועד רגליו אזי                      .3
)ויקרא יג,יב( היא:                      -תגובתו  לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 "כשפרוח תפרח הצרעת בכולו  ____ כי אז יטהר"
10. 
 

12. 

' שלפי פירוש ועפראחד מהדברים שעל המצורע לעשות הוא 'וראשו יהיה 
 )רש"י ויקרא יג,מה( זה: "פרוע.  ____  שער"

מי שיש בעור בשרו בהרות כהות לבנות אזי הוא טהור כי לפי )רש"י ויקרא 
 יג,לט(:"כהות לבנות. שאין לובן שלהן  ____  אלא כהה"

4. 
5. 

 מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור הוא: ____
ו ועל ביתו? פירוש בעל הטורים                  כיצד ינצל האדם מנגעים על גופו,על בגדי

)ויקרא יג,נט(:"י' פרשיות של נגעים הם בין נגעי אדם בין      -על הפסוק ב
 נגעי בגדים ונגעי בתים שאם יקיימו י'  ___ ינצלו מאלו עשרה"

13. 
 
 

14. 
 

16. 
18. 
 

20. 
 

22. 
24. 

 
 

25. 
26. 
 

28. 
 
 

31. 
 
 

33. 
 
 

34. 
35. 
 

37. 
41. 
43. 
 
 
 

44. 
 
 
 

47. 
49. 
 

50. 
 
 

51. 
52. 
 
 

53. 
 
 
 
 
 
 

                                                      

הכהן אינו רואה את החתן שנולד בו נגע ולא מטמאו כדי שהחתן ישאר 
בטהרתו בימי שמחתו. )רש"י ויקרא יג,יד(:  "חתן נותנין לו כל שבעת  

 ו ולביתו"____ המשתה לו ולאצטליתו ולכסות
שאת,ספחת או בהרת הוא לפי )רש"י ויקרא יג,ג(:"ושער -אחד מסימני נגע

 בנגע הפך לבן. מתחלה שחור והפך ללבן  ____  הנגע"
 ___ אתה")במדבר יג,לב()בהיפוך אותיות(עברו והתבוננו.  "דבת הארץ אשרסיירו,
 מטמאו? ולא ולד בו נגע בגופו,בבגדיו או בביתו והכהן לא רואה את הנגעשנ מיהו 

 )בהיפוך אותיות("____-נותנין לו כל ימי ה ____-בוכן  )רש"י ויקרא יג,יד(:"
מספחת הוא נגע שהוכהה מראה הלובן ולא נתפשט ולפי )רש"י ויקרא 

 יג,ו(: "מספחת. שם נגע  ____"
 קיצור המילים: עד אחד.

שאת לבנה או בהרת לבנה שהיה בתוך עור שיש בו שחין והבהרת עומדת 
חת מקומה ולא התפשטה הרי היא )רש"י ויקרא יג,כג(: "צרבת השחין. ת

 כתרגומו  ____ שיחנא אינו אלא  ____  החמום הניכר בבשר"
 ____  עצמותיו ישקה" )איוב כא,כד(-לשד,שומן שבתוך העצמות. "ו

 ,30-ג ,8-ב ,200-ערכם הגימטרי מימין לשמאל:אכתוב את האותיות לפי 
 400-ה, 10-ד

וף האדם 'מחיה' שהוא בשר חי בנגע שאת אינו סימן לטומאה? היכן בג
(:"שהיה הנגע באחד מעשרים וארבעה ראשי  ____ )רש"י ויקרא יג,יד

 שאין מטמאין משום מחיה לפי שאין נראה הנגע כולו כאחד"
לפני שנראה הנגע היה שער שחור  הכהן מטמא את הנגע בעור הבשר כאשר

רוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י ונהפך ללבן בתוך הנגע ולפי פי
 ___")בהיפוך אותיות(-ר"ל דוקא בתוך הנגע ולא  מ)ויקרא יג,ג(:"-לפסוק ב
האות ג' כתובה בגדול כי לפי פירוש בעל הטורים על  'והתגלח'במילה 

)ויקרא יג,לג(:"והתגלח. גימ"ל גדולה שג' צריכים גילוח גדול -הפסוק ב
 ____  ומצורע ולוים"  בכ"מ )בכל מקום( שיש בו שער.

 הירדן" )יהושע ד,יט( -מתוך.  "והעם עלו  ____  מאת,
 )בכתיב מלא( )משלי י,ט( ילך בטח"   ____-"הולך  ב יושר.  תמימות,

 )בהיפוך אותיות(
 מאן.  "ולא  ____  לשלחם" )שמות י,כז(-רצה,חפץ. בשלילה

 קיצור המילים: אמת וצדק.
 7רק או אדמדם ולכן זה נגע צרעת ולאחר בגד שהכהן ראה שיש בו נגע ירק

ימי הסגר ראה הכהן שהנגע לא התפשט ולכן מי שצריך לכבסו הוא לפי 
)ויקרא יג,נד(:"וכבסו. בגי' כל  ____.  הציווי -פירוש בעל הטורים לפסוק ב

 בכהן והכיבוס בכל  ____" )בהיפוך אותיות(
ר ראה הכהן שהנתק ימי הסג 7בראש או בזקן ולאחר  'נתק'שיש לו נגע  מי

)רש"י ויקרא יג,לג(:"והתגלח. -לא התפשט ולא היה בו שער צהוב עליו ל
סביבות הנתק ואת הנתק לא יגלח. מניח שתי שערות סמוך לו סביב כדי 

 ימי הסגר בשנית( 7-____  ניכר אם פשה" )ו
 )בהיפוך אותיות(_ ערב ושתי טווי")בבא קמא קיט:(___בעל צבעים שונים.  "בגד 

בו נרפא  -צא מהראש וגדל, בצבץ והתפתח. "עמד הנתק ושער שחר  ____ י
 הנתק" )ויקרא יג,לז( )בהיפוך אותיות(

למה זכה אהרן על כך שהוא רואה את הנגעים ומטהרם? פירוש בעל 
רואה את הנגעים  )ויקרא יג,ל(:"ובשביל שאהרן-הטורים על הפסוק ב

 ומטהרם לוג שמן זכה לשמן הטוב של שמן  ____ שיורד על זקנו"
 קיצור המילים: חדוש הלבנה.

לפי המדרש הוא לשון קללה של חסרון ללמד  'צרעת ממארת'הפירוש של 
שהבגד אסור בהנאה )רש"י ויקרא יג,נא(:"צרעת ממארת...ומדרשו תן בו 

 מארה שלא  ____  הימנו"
מידה ויעשה מעשים רעים? פירוש בעל הטורים על יקבל הולד באיזה עונש 

)ויקרא יג,ט(:"והקב"ה אומר לולד...ואם הרעות מעשיך הרי -הפסוק ב
 נגעים  ____" )בהיפוך אותיות(

7. 
8. 
9. 
 

11. 
 

13. 
 

15. 
17. 
 

19. 
 
 

21. 
 

23. 
 
 

25. 
 

27. 
 
 

29. 
30. 
 
 

32. 
 
 

36. 
 

38. 
 
 

39. 
 
 

40. 
 
 

42. 
 

45. 
46. 
48. 
 
 

50. 
51. 
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 :"זכר. בגימ'  ____")ויקרא יב,ב(-לפי פירוש בעל הטורים לפסוק ב 'זכרלידת '
 "קמור".  ____-שקוע, בעל שקיעה רחב ומעוגל כעין קערה.  הפך מ

על מי נאמר שכשנכנס לעבוד במקדש הוא מטמא אותו? פירוש בעל                     
 בצרעת" ____  ששימש שלוקה)ויקרא יג,מד(:"רמז -הטורים לפסוק ב

הרס והחריב אותו עד היסוד, לא השאיר ממנו שריד.  "וישרף יהושע                  
 עולם שממה" )יהושע ח,כח( )בהיפוך אותיות( -העי וישימה  ____ -את

      לפסוקש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י פירועונשו של המדבר לשון הרע ל
 _"__שב משמע שאף עם שאר טמאים לא  _תיב בדד י)ויקרא יג,מו(:"מדכ-ב

  טמא יקרא""___ :)ויקרא יג,מה(על המצורע להרחיק את כולם ממנו ולומר
שחין. לשון חמום שנתחמם "ויקרא יג,יח(:)רש"י גדרה של 'שחין'? מהי הה

                                              הבשר בלקוי הבא לו  ____  מכה שלא  ____ האור" )בהיפוך אותיות(
צי שיעור משחין וחצי שיעור ממכוה אינם מצטרפים זה לזה כי הם מיני ח

נגעים שונים ולכן לא יגיעו לשיעור של נגע טמא שהוא )רש"י ויקרא 
 ____"-יג,כד(:"נולד חצי  ____  בשחין וחצי  ____ במכוה לא ידונו כ

וכליותיו  רק דמו,חלבו) לים אותוה' שהזובח וקרואיו אוכ-לקורבן של צאן או בקר 
 )ויקרא ז,טז()בהיפוך אותיות( ____" -ביום הקריבו אתמוקטרים על המזבח( "

      מדוע עונשו של המצורע הוא להיות לבד? פירוש בעל הטורים על הפסוק 
      )ויקרא יג,מו(:"בדד ישב. למי ששלח מדנים בין  ____  בלשון הרע -ב

 זה לבד"וגרם לישב לזה לבד ול
ם פירוש בעל הטורילכתוב נגע צרעת בכי תזריע ובפרשת זאת תהיה כי פעמים  10 

 )בהיפוך אותיות(נגעים באים"  ___:"שעל ידי י'  )ויקרא יג,נה(-פסוק בל
צרעת בעור הוא )רש"י ויקרא  שהוא נגע סימן הנגע שבמקום הבשר

בשר שזה יג,כט(:"בא הכתוב לחלק בין נגע שבמקום שער לנגע שבמקום 
 סימנו בשער  ____  וזה סימנו בשער צהוב" 

 קיצור המילים: יאיר נרו.
בבגד נקראת כך כי היא כמין קוץ הדוקר ומכאיב           'צרעת ממארת'

ומשום שהיא מקלקלת את הבגד ומכאיבה לבעל הבגד ולפי )רש"י ויקרא 
 יג,נא(:"צרעת ממארת. לשון סלון  ____" )בהיפוך אותיות(

. האם יש   בשאת'וכתוב 'ומחית בשר חי  ' הוא מראה בשר בריא'מחיה
'מחיה' רק בנגע שאת? )רש"י ויקרא יג,י(:"ואע"פ שלא נאמרה מחיה אלא 

 בשאת אף בכל  ____  ותולדותיהן הוא סימן טומאה" )בהיפוך אותיות(
הפירוש ל'שאת' או ל'ספחת' או ל'בהרת' הוא לפי פירוש )רש"י ויקרא יג, 

 או ספחת וגו'.  ___  נגעים הם ולבנות זו מזו")בהיפוך אותיות(ב(:"שאת 
     שיש בו צרעת ממארת טעון שרפה לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק בגד

                 )ויקרא יג,נב( כי:"ושרף את הבגד. הפסוק מתחיל ומסיים בשרפה-ב
 לומר שכל האסורים  ____  טעונין שרפה" )בהיפוך אותיות(

ים הם בגדים ישנים,שחוקים ובלויים שנראים כמו אדם קרח                        שחק
)ויקרא יג,נה(:"בקרחתו.                   -כאשר לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 ____  הבגד נושר השער ונעשה כמו קרח"-אלו השחקים  שכש
נקבעים ע"י       'וטהרו הכהן' שטומאת וטהרת נגעים  -כתוב 'טהור הוא' ו

כהן והוא יכול לטהרו רק אם יש בו סימני טהרה וטהור הוא מכאן       
 לומדים )רש"י ויקרא יג,לז(:"הא טמא שטהרו הכהן  ____  טהור"

  ן איש לאשתו ובין וגרם למחלוקת ביהמצורע יורחק מחברת אנשים על שהרחיק 
 ' מחנות")בהיפוך אותיות(_ לג_איש לרעהו.)רש"י ויקרא יג,מו(:"מחוץ למחנה. _

 ז,כג( ____ מוצק" )מל"א-ה-לכיור הגדול שבנה שלמה במקדש. "ויעש את כנוי
 בו אש, נשרף, הובער.  ____  )בכתיב חסר( שולחה

אף על פי שטומאת וטהרת נגעים תלויה בסימנים המפורשים בתורה מכל 
              הכתוב מקום הדבר נקבע ע"י )רש"י ויקרא יג,ב(:"אל אהרן וגו'. גזירת 

 הוא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי  ____" )בהיפוך אותיות(
 קיצור המילים: הדלקת נרות.

רש"י ).עדשהם קטנים ככתמים אדומיאדם שבפניו יש מראהו גם כלובן של  בוהק
 )בהיפוך אותיות(ה לעדשה מבהיק הבשר בלובן  ____"שבין עדשויקרא יג,לט(:"

 
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                               
 

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – תזריעפרשת תפזורת 

 ת י ש א ר ב ה ש ע מ ת מ ד ק ה ת א
 ח ת ו ר ו מ א ה נ ה מ ת ח א א ה ת
 ס מ ל ב א מ י נ ל כ מ ד א ה כ ז ב
 ד ח ו מ מ י ע ג נ ה ת ו ש פ נ ה פ
 י ב מ ח ק י א מ ו ג ו ל כ י ש נ נ
 ס ר ר ש ד ת ה א ו ר מ ו ח ר ב ס י
 ו ת ל ב מ ו ת י ש ת ו צ מ ש ר מ ע
 ב ה כ ה כ ש ל ט ב ה ש ע מ ע א כ צ
 ב ו י ב ו ר ק ת י נ ה נ ה ל ח ה מ
 נ ח ט ו ב ה ו ר פ ס ב ו ל ב ק מ ו
 ו צ ו ח ו ב ר ז ח ו ר ו ל ו ש ל ש
 נ ו ש א ר ה מ ד א ה ת ו א ר ב ה ל
 ש ר ו ד ו ב ש ו י ח י ש מ ה כ ל מ

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
על מה עובר מי  ה :את התשובה לשאלולקבל  שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ?שמספר לשון הרע לפי פירוש בעל הטורים
 

" קדמך   שלשולקדמך     יתוש ואם לאו אומרי' לו      מעשה בראשיתלכל      אתה קדמתאומרים לו      זכה אדםאם   " א(
 ()ויקרא רבה פרשה יד

כדי    ובפני עצמ  גומא לה הקב"ה       בראונימא שלא      כל נימאאין לך    ואמר  יושב ודורשבאדם אחד שהיה      מעשה" ב(
 (רבה פרשה טו" )ויקרא מחברתה   נהנית   תהא אחת מהןשלא   

בה'     וטחוהבשנא' )תהלים לב(      מקבלוהקב"ה      וחזר בו   רשע רבי אלעזר ורבי תנחום בצרורייה בשם רבי ירמיה אפי'  " ג(
 ()ויקרא רבה פרשה טו "יסובבנו חסד

כל המבטל ע"ז ו   בטלחלה כאלו      מצותשכל המקיים      לומר לךלפרשת ע"ז      חלהפרשת      נסמכהאמר ר' יוחנן למה   " ד(
 (ה פרשה טורב )ויקרא" מצות חלה כאלו קיים ע"ז

 " )ויקרא רבה פרשה טו(קרוביואף לא נגעי   ר' מאיר אומר  מנגעי עצמו   חוץ   רואהאדם      הנגעיםתנא כל   " ה(
   במחשבהשעלו     הנפשותכל     שיכלו בא עד      מלך המשיחתנחום ברבי חייא ואמרי לה בשם רבנן אין    "אמר רבי ו(

 )ויקרא רבה פרשה טו("  אדם הראשוןשל      בספר   האמורותואלו הן       להבראות
 

                                                                                                                   
 זאת תורת נגע. תורת המצורע. תורת אשר בו. זאת התורה. תורת הצרעת. ה"פ כנגד ה' חומשים לומר שהמספר לשה"ר כאלו"

 מילה שניה                        מילה ראשונה                         
 " __   __   __    __             __   __    __   __  __ עובר על ה'  

 
 

 תזריעחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 פי סדר האותיות הנכון.עליכם לסדר את המילים ל

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
תשובה לשאלה: כיצד ייטיב הקב"ה עם הולד במידה ת הא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

ורים? "והקב"ה אומר לולד אם תטיב מעשיך ראה מה בראתי למעלה ממך בהמה ויעשה מעשים טובים לפי פירוש בעל הט
 מילה( 1)"   _____  וחיה 

                                         
 (")לימו   ____-ו   אחד משלושה שצריכים גילוח גדול בכל מקום שיש בו שער הוא לפי פירוש בעל הטורים:"ומצורע  (  1       
 ")אורומ( __       "פרט לכהן שחשךות נגעים לפי פירוש רש"י?  הוא מלראאיזה כהן פסול     (2       

 "...בין חברבורות אדמימותו()מואד  ____   פי פירוש רש"י הוא:"כמין לובן הנראה בבשר אדםל-בוהק(    3       
 " )שרכ(  למול  ____  א שכל היום יהיהפירוש בעל הטורים ל'וביום השמיני ימול בשר' הוא: "בגימטרי(    4       

 "הבא לו מחמת מכה שלא מחמת האור ()קויל  ____-שחין לפי פירוש רש"י הוא: "לשון חמום. שנתחמם הבשר  ב    (5       
 'מחיה' אלא אם ניתן לראותו בראיה אחת ולפי פירוש רש"י:א מטמאים משום ל ראשי איברים 24-(    כל אחד מ6       
 )ווכל( כאחד"   ____"לפי שאין נראה הנגע               

           
                                                                                                                                                                                                                                          

              1        2         3        4         5        6   
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 מצורע -תץ פרשתשב
1 2 3 4 5 6   7  8 9 

10        11    

 12     13 14   15  

16   17   18   19   

  20   21   22    

 23    24  25  26   

27   28    29 30   31 

32   33   34  35  36  

  37   38     39  

40 41   42    43 44   

45  46 47    48    49 

  50      51    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
8. 

)רש"י ויקרא לטהרתו?   'ושני תולעת ואזב'מדוע על המצורע להביא 
 תו כתולעת וכאזוב"יד,ד(:"מה תקנתו ויתרפא  ____   ____  מגאו

____  היום" )בראשית -בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהרים.  "כ
 יח,א( )בהיפוך אותיות(

1. 
2. 

 קיצור המילים: יאיר תורתו.
שהנגע בבית על מי נאמר שבגדיו מטמאים בשיעור זמן כדי אכילת פרס 

ימי הסגר,גירוד וקילוף הבית?  )רש"י ויקרא  7 לאחר בקירותיו התפשט
 ____  כדי אכילת פרס"-יד,מו( "ליתן שיעור  ל

10. 
 

11. 

-ב כדי להזות עליו 'לוג אחד שמן'לטהרתו גם  ביא ביום השמיניהמצורע מ
 וליתן ממנו על תנוך אזנו ומתן  ____")בהיפוך אותיות()רש"י ויקרא יד,י(:"

את  חרס ורק אח"כ שמים לתוך הכלי-כליתחילה בתוך  מיםמדוע שמים 
" בהם ____"כדי שיהא דם צפור   רש"י ויקרא יד,ה()? השחוטה פורהצדם 

 )בהיפוך אותיות(

3. 
 
4. 

מה מצווה הכהן לעשות בטרם יבוא לראות את הנגע? )ויקרא יד,לו(:      
 הבית"-____  את-"וצוה הכהן  ו

     ?צפור משולחתמהו הרמז לנטהר מנגע הצרעת  שצריך להביא דווקא 
)ויקרא יד,ז( "ואחת משולחת לו' שאם  -פסוק בפירוש בעל הטורים על ה

 ____  להרע תחזור הצרעת כמו הצפור השלוחה"
12. 
 

13. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
18. 
 
 

20. 
 
 

22. 
 
 

23. 
24. 
 
 

26. 
27. 
 
 

29. 
 

32. 
33. 

 
 

35. 
 

37. 
 

38. 
 

39. 
40. 
42. 
 

43. 
 

45. 
 
 

48. 
 

50. 
 

51. 
                                                      

מכרסם, גורס, פורך וטוחן.  "אדם מביא חיטין חיטין  ____  פשתן פשתן" 
 )יבמות סג.(

תנוך (:"היכן מניח הכהן את דם קורבן האשם על המצורע? )ויקרא יד,יד
 ____  רגלו הימנית"  -____  ידו הימנית ועל  -אזן המטהר הימנית ועל

עולם לו  -היתה להם  ____  הלכה קבועה לכל הדורות.  )שמות ל,כא( "ו
 ולזרעו לדרתם"

____  עביד" -מה שעשה הרחמן לטוב עשה.  "כל דעביד רחמנא  ל כל
 )ברכות ס:(

 קיצור המילים: יש גורסים.
והכהן שב וראה שהנגע התפשט  לאחר שהיה נגע בבית והבית הוסגר לשבוע

      את הבית מבפנים ים ומקלפיםגרדשולפים את האבנים המנוגעות, מ–
 שפירושו )רש"י ויקרא יד,מא(:"סביב.  ____  הנגע"' סביב'-ו

וכאשר  –מדוע העמיד הכהן את האדם שנטהר מטומאתו בשער העזרה 
הכהן הזה עליו מלוג השמן זה היה בתוך העזרה עצמה? פירוש עיקר שפתי 

 )ויקרא יד,טז(:"כי כבר הובא  ____"-חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
שהוא לפי פירוש עיקר  'עץ ארז'להביא כדי להיטהר גם המצורע צריך 

:              מקל של ארז –)ויקרא יד,ד( -שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
  ____"-"ולא צריך כל  ה

 ____  נפגשו" )משלי כב,ב( )בהיפוך אותיות(-אביון.  "עשיר  ו דל, עני,
)רש"י ויקרא  ראל כיזו בשורה טובה ליש בארץהנגעים הבאים על הבתים 

בקירות בתיהם כל "____  שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב יד,לד(: 
 )בהיפוך אותיות(ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן"ארבעים...
 " )ישעיה טז,ד( )בהיפוך אותיות(____  כלה שד-ה  .  "אפסלוחץ, נוגש

הנגע -בנים, קילוף וטיוחהא בית שהיה בו נגע והוסגר לשבוע ולאחר חילוץ
כדי אכילת פרס טעון כיבוס -עור זמןיחזר אזי לומדים שהשוהה בבית בש

 )בהיפוך אותיות( _"_)רש"י ויקרא יד,מו(:"ת"ל יכבס יכבס  __-בגדים מ
)רש"י  מדוע הכהן מצווה לפנות את הבית לפני שיבוא לראות את הנגע?

 שאין להם טהרה במקוה" "ועל מה חסה תורה...על ___ חרס ויקרא יד,לו(:
 ( )בהיפוך אותיות(רב" )בראשית נ,כ -קהל רב.  "להחית  ____ 

האבנים שיש בהם נגע מטמאות מקומן בעודן בו אך כשיקחו אותם משם 
המקום שהיו בו לא יטמא כי לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י 

 אותיות( )ויקרא יד,מ(:"דקרקע עולם  ____  טמא" )בהיפוך-לפסוק ב
          "שהנגעים )רש"י ויקרא יד,ד(מדוע המצורע צריך להביא ציפורים לטהרתו? 

 בצפצוף קול"טפוטי דברים...צפרים שמפטפטים ___פבאים על לשון הרע...
משאר הקורבנות  שונה-הכהן לוקח את כבש האשם ומניפו עם לוג השמן

 )בהיפוך אותיות(ה ___"טעון תנופ)רש"י ויקרא יד,יב(:"-כי התנופה נעשית בו
היכן הועמד המצורע לפני הקרבת קורבנותיו? )רש"י ויקרא יד,יא(                  

 "לפני ה'.  ____  נקנור ולא בעזרה עצמה לפי שהוא מחוסר כפורים"
 ____  עשרה")בראשית לב,טז()בלשון יחיד(-הזכר בבקר. "פרות ארבעים  ו

 ( )בהיפוך אותיות(שר" )יחזקאל לו,כורכות,רחמנות. "ונתתי לכם  ____  ב
שהכתוב בא  'חיות'לאחר שהמצורע נרפא מהצרעת עליו להביא ציפורים 

 למעט בכך )רש"י ויקרא יד,ד(: "חיות.  ____  לטרפות"
שיעור הזמן הנדרש לשוהה בבית שהיה בו נגע והוסגר לשבוע ובסוף השבוע 
 הנגע חזר וטעון כיבוס בגדים הוא )רש"י ויקרא יד,מו(:"כדי אכילת  ___"
המצורע מביא ביום השמיני לטהרתו כיבשה לחטאת וגם לפי פירוש עיקר 

 )ויקרא יד,י(:"והשני כבשים אשר-שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
 לקח היו אחד  ____  ואחד לאשם שאינן באים נקבות"

לפי )רש"י  הגם  שלפי התיאור זהו נגע ודאי-בבית כל עוד הכהן לא ראה את הנגע
 ")בהיפוך אותיות( ____  ויקרא יד,לו(:"שכל זמן שאין כהן נזקק לו אין שם תורת

נס לכן הנכ 'וכבס את בגדיו'בית שמוחלט לטומאה וטעון נתיצה ולא כתוב 
 "___יטמא עד הערב. מלמד שאין מטמא  " )רש"י ויקרא יד,מו(:מלובש 

בית שיש בו נגע והוסגר לשבוע ,אח"כ צריך גרוד וקילוף הבית מבפנים 
ולפי פירוש עיקר שפתי  'סביבות הנגע' זה  )רש"י ויקרא יד,מא(שלפי  וסביב

 _  הנגע וסביבו" )בהיפוך אותיות(_שיקציע רק  __ור"ל חכמים:"
 
 

5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 

13. 
 
14. 
16. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

23. 
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27. 
 

28. 
 

30. 
 

31. 
 

34. 
36. 
 

41. 
 

42. 
44. 
 

46. 
47. 
 

49. 
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   יד מדוע מצווה הכהן לפנות את הבית בטרם יבוא לראות את הנגע? )רש"י ויקרא
                                                 ה שבתוכו יטמא",לו( "שאם לא יפנהו ויבוא הכהן ויראה הנגע נזקק  ____  וכל מ

____  על פניהם"        -פניהם ועמדים  ו-עץ ארוך.  "ואולם על-קורה, מוט
 )מלכים א' ז,ו(

,      200-, ב6-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א
 1-, ה10-, ד50-ג

 'על מים חיים'ר השחוטה בכלי חרס מצווה לשים את דם הצפוהכהן 
)ויקרא יד,ה(:                               -שפירושו לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 "על מים חיים. בגימ' לא במים  ____" )בהיפוך אותיות(
-לאחר שהכהן שם על המצורע מדם של כבש האשם שם עליו שמן למרות ש

 )בהיפוך אותיות(ם האשם. אפילו ___ הדם"על מקום ד)רש"י ויקרא יד,כח(:"
לאחר שהיה בו נגע ולכן הוסגר לשבוע ושב הכהן  הזמן הקובע לכך שהבית טמא

אם וראה שהנגע התפשט והסגירו בשנית הוא )רש"י ויקרא יד,מג(:"ושב הכהן ו
 __  שבוע"מורה כאן  __  שבוע אף שיבה האישוב מה שיבה האמורה להלן  __

 י בנות  ____    ____" )משלי ל,טו(תן.  "לעלוקה שת
לאחר שהיה נגע בבית והבית הוסגר לשבוע והכהן שב וראה שהנגע התפשט 

 הבית" )ויקרא יד,מב(-____  את-"ועפר אחר יקח  ו –נדרש לעשות גם 
הוא לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על  'כדי אכילת פרס'שיעור הזמן של 

 "והיא ד'  ____")ויקרא יד,מו(: -פירוש רש"י לפסוק ב
מקום שחיטתו של כבש  –לאחר הנפת קורבן האשם ולוג השמן ע"י הכהן 

 האשם הוא )רש"י ויקרא יד,יג(:"על  ___ המזבח בצפון")בהיפוך אותיות(
שיעור המים שצריך לשים בכלי כדי שדם הצפור השחוטה יהא ניכר הוא 

 )רש"י ויקרא יד,ה(: "וכמה הם  ____" )בהיפוך אותיות(
 'לוג אחד שמן'המצורע להביא ביום השמיני לטהרתו מטומאה גם  על

  ___"להזות עליו )רש"י ויקרא יד,י(:" שמספר הפעמים שצריך להזות עליו
פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש של 'עץ ארז'המצורע מביא כדי להיטהר גם 

 ות()בהיפוך אותי____  האילנות"-שהוא גבוה מקרא יד,ד(:")וי-רש"י לפסוק ב
  מוקטרת כליל לכן המנחה  'והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה'

 )בהיפוך אותיות(מנחת נסכים  ____   ____")רש"י ויקרא יד,כ(:" על המזבח
לטהרתו? )רש"י ויקרא יד,ד(:                         'ועץ ארז'מדוע על המצורע להביא 

 _"___-"ועץ ארז. לפי שהנגעים באין על גסות  ה
,                400-, ב30-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א

 5-, ו1-, ה80-, ד200-ג
של תנוך אוזן הוא לפי פירוש )רש"י ויקרא יד,יד(:                                        'תנוך'

 "תנוך. ____  אמצעי שבאוזן"
 קיצור המילים: אמר שם טוב.

ם היודע כיצד נראה נגע ודאי יאמר בלשון ספק מפני כבוד הכהן תלמיד חכ
 דבר ברור לומר נגע נראה לי אלא כנגע נראה לי"___"לא )רש"י ויקרא יד,לה(:

מעבירין ממנו  ____  מלכות     –נטל, חובה. "כל המקבל עליו  ____  תורה 
 ארץ" )אבות ג,ה( )בהיפוך אותיות(-____  דרך-ו

 ת הפוסקים.  )בהיפוך אותיות(קיצור המילים: דע
 'שני תולעת'-צפורים,עץ ארז ואזוב ו 2להביא לצורך טהרתו  המצורע צריך

 ")בהיפוך אותיות(לשון של  ____ צבוע זהורית)רש"י ויקרא יד,ד(:"שזה לפי 
 באותו היום גופו.  "____  ביום" )ידים ד,א( )בהיפוך אותיות(

                         השמיני לטהרתו הוא: אחד מהדברים שצריך להביא המצורע ביום
 שמן" )ויקרא יד,י(____  אחד -"ו

 קיצור המילים: טעון ברכה.
 
 
 
 
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                               

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – מצורעפרשת תפזורת 

 ו ת ל פ ת ת ע מ ש נ ש כ ר ש ב ש ת
 כ ו י ת פ ש ו ב י נ ה ה י ה ת פ ו
 ל ל מ י מ כ ח ה מ י ב ר ב ב ד ו ר
 י ש ה ק ד צ ה ט ו ח ש ל מ י ר ס ת
 מ ו ל פ ו ג ל מ ו ל ש נ ש ל מ ק ה
 י נ ח ג מ י ת ש ב א ר ו ב נ ש י מ
 ג ה ז ר ו פ צ ה ב י ש ק ת ג ת מ צ
 ד ר ו מ ד א ל ש ה ל פ ת ב ע י ע ו
 ל ע ר ח ט ב ו מ ח י נ מ ו י ק י ר
 ת י פ י נ ח ב מ י ר ד נ ב מ ה מ ע
 י כ נ ז א א י ט ח ה ל ב ו ט כ י פ
 נ י כ ת נ י ב ו ב ל נ ו ו כ ת ח א
 ע ל ס ב ה ל מ נ י נ ת ו נ נ י א ו

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
                         ה :את התשובה לשאלולקבל  שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ?לפי פירוש בעל הטוריםמדוע מזה הכהן על המצורע מדם הצפור השחוטה שבע פעמים 
 

 וריב"ל פתר קריא באל    בשרך את     להחטיא  פיך הה"ד )קהלת ה( אל תתן את      תורת המצורע   תהיהד"א זאת   " א(
 ריאקור' בנימין בן לוי פתר    לשון הרער' חנינא בר פפא אמר באלין שאומרים     ואין נותנין   ברבים   הצדק   שפוסקים

 (" )ויקרא רבה פרשה טזוכו'   בנדרים תורה רבי מני פתר קריא     בחניפי 
  טוב    ףלגוולא מצאתי    מים החכ   בין   כל ימי גדלתידתנן שמעון בנו אומר     בשתים ומשתוקא      מלה בסלעאריב"ל   " ב(

 (רבה פרשה טז" )ויקרא משתיקה
 כך   לחזור  לשחוטה אחת לומר לך כשם שאי אפשר      ומניח   אחתהאחת למה שוחט      הצפורוצוה הכהן ושחט את   " ג(

 ()ויקרא רבה פרשה טז "לחזור   לנגעיםאי אפשר   
                          שנשמעת תפלתו   מובטחיהא     בתפלה    של אדם   הניבו שפתיו   ניב שפתים ר' יהושע בן לוי אמר אם  בורא " ד(

פלתו הוא מובטח שנשמעת ת הבתפל   כוון לבושלום וגו' רבי יהושע בר נחמני אומר אם     שלום בורא ניב שפתים    מאי טעמא
 (רשה טזה פרב )ויקרא" אזנך   תקשיבלבם      תכיןשנאמר )תהלים י(    

 
 
 

 יה   מילה שנ                         מילה ראשונה                                                                                        
                                                                                                         יו שבעה פעמים"מזה על באים עליהם   __   __    __   __  __   __          __   __    __   __  __ "והזה על המטהר ז' פעמים.  כנגד ז'  
 
 

 מצורעחידון פרשת 
 

 ת. באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
    תשובה לשאלה: מהו האופן שבו הכהן לוקח את           ת הא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

"את הצפור החיה יקח אותה. מלמד שאינו אוגדה עמהם   ? לפי פירוש רש"יצפור החיה , עץ הארז, שני התולעת והאזוב ה
 מילה( 1)"  _____   אלא מפרישה

                                         
 :ירוש רש"ימלשון הכתוב 'ביום' טהרתו אנו לומדים שהזמן שבו מטהרים את המצורע לפי פ  (  1       

 (")הללי  ____ -ב   "מלמד שאין מטהרין אותו              
 )נעושר( אחד לנסכיו"  ____ש שהוא  אחד יביא  )נעושר( סלת אחד.  לכב   ____-מצורע דל מביא לפי פירוש רש"י: "ו (   2       

 )מציפר( ע"ש כצפור נודדת מקנה כן איש נודד   ____"שתי   די:י-טהרתו של המצורע לפי פירוש בעל הטורים הוא על(    3       
 )מציפר("  ____-דכתיב ביה בדד ישב לכך טהרתו  ב ממקומו              

 "של ארז  ()למק  ____  "עץ ארז.: זה רוש רש"ילפי פיהמצורע צריך להביא לצורך טהרתו עץ ארז ש   ( 4       
 ותפעולה שצריך לעשות לאחר השלכת האבנים שיש בהם נגע הוא: "סביב. סביברש"י למילה 'סביב' בקשר ל (    פירוש5       

 )טהחי(  שסביב אבני הנגע"  ____הנגע. בת"כ נדרש כן שיקלוף                
       

           
                                                                                                                                                                                                                                          

              1        2         3        4        5 
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 מחבר: עוזי קיישה                                                                                                                            
 



 אחרי מות -תץ פרשתשב
1 2 3  4  5  6 7 8  
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    43     44   

45    46    47    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
6. 
 
9. 
 
 

10. 
 

12. 

-על מה מכפר שעיר המשתלח לעזאזל?  פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 "עונותם  ____   ____מכפר )ויקרא טז,ח( "וגורל א' לעזאזל ש

פירוש עיקר שפתי חכמים על וף צריך כסוי הדם והטעם להשוחט חיה או ע
 שלא יאכל בשר תדיר שלא  ____"ר"ל )ויקרא יז,יג(:"-לפסוק בפירוש רש"י 

ביום הכפורים הכהן הגדול לאחר כל פעם שהחליף את בגדיו,טבל, ושימש 
"היה מחליף מעבודת פנים לעבודת )רש"י ויקרא טז,ד(: -בקדש הקדשים בבגדי

 חוץ ומחוץ לפנים ומשנה מבגדי זהב לבגדי  ____  ומבגדי  ____ לבגדי זהב"
 רבן מחוץ למשכן למרות שכברששוחט שור או כשב שהוקדשו לשם ק מי

 שמתחייב  ___" כשופך דם האדם)רש"י ויקרא יז,ג(:"-נתייחד לקרבן עונשו
 מים באופן מדויק כגון שחיסראם הכהן הגדול לא עשה את קטורת הס

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

                     )נחמיה ג,טו( המלך"-____  לגן-"חומת ברכת  ההשקיה,אמת מים. -תעלת
)ויקרא -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'בזאת' מהו הרמז שבמילה

 טז,ג(? "בזאת. עולה ת"י רמז  ____  ראשון שעמד ת"י שנה"
גדים שהכהן הגדול לובש אותם ביום הכפורים היא מצנפת אחד מארבעה ב

 ברישיה  ____  בראשו"ויקרא טז,ד(:"יצנף. כתרגומו יחית שלפי )רש"י 
לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק               'טחב'המילה 

 )ויקרא טז,א( הוא: "טחב היא לשון  ____  ולח" )בהיפוך אותיות(-ב
 4מי העשוי לקטורת העומד לפני ה' בהיכל מתכפר ע"י הזאה על מזבח הפני

  7קרנות המזבח מדם הפר ומדם השעיר כשהם מעורבים ולאחר מכן ע"י 
 המזבח הפנימי ובכך )רש"י ויקרא טז,יט(:"וטהרו. ממה     הזאות על גג 

 עונשו הוא לפי 'מלא חפניו'אחת מסממני הקטורת או שמיעט ממידת  
 טז,יג(:"הא אם לא עשאה כתקנה  ____  מיתה")רש"י ויקרא 

 
6. 

 וקדשו לעתיד  ____" שעבר
 ,          80-, ב10-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א

14. 
 
 

15. 
17. 
 
 

18. 
 
 

21. 
 

24. 
26. 
 
 

27. 
29. 
 
 

30. 
 
 

31. 
 
 

32. 
33. 
 

36. 
38. 
 
 

41. 
 
 

42. 
43. 
 

45. 

 
46. 
 
 

47. 
 
 

 זה של אהרן הכהן הוא על אשתו ואנשי ביתו בלבד משום שהפר לא וידוי
)ויקרא -נשחט ולכן לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב

 טז,ו(:"דכפרה ממש לא הוי אלא  ____  זריקת דם"
 )מלאכי ג,י(___" -בלי-עד לאין שיעור, הרבה מאד. "והריקתי לכם ברכה עד

פני הכפרת קדמה' -הגדול באצבעו מכוונת 'על ההזאה הראשונה של הכהן
והיא לא נכללת בשבע ההזאות המפורשות בהמשך אלא קודמת להן )רש"י 

 ויקרא טז,יד(:"והזה באצבעו. הזאה  ____  במשמע" )בהיפוך אותיות(
ביום הכפורים הכהן הגדול היה טעון טבילות כמספר ההחלפות של בגדיו 

ד(:"וחמש  ____  היה מחליף מעבודת שהם לפי פירוש )רש"י ויקרא טז,
 פנים לעבודת חוץ ומחוץ לפנים" )בהיפוך אותיות(

האזרח והגר שנכנס למקדש כשהוא טמא מאכילת נבלת עוף טהור עונשו 
 )רש"י ויקרא יז,טז(:"על  ____ גופו ענוש כרת" אם לא עשה את הפעולה שלכרת 

 קיצור המילים: אשם ודאי.  )בהיפוך אותיות(
אהרן...ואמרת -כתובה עם האות י' בפסוק 'דבר אל 'אליהם'מילה מדוע ה
)ויקרא יז,ב(:"ואמרת אליהם. -? פירוש בעל הטורים על הפסוק ב'...אליהם

 מלא י' לומר לך שצריך לפרסם הדבר  ____"
 )בלשון עבר()שיר השירים ה,ב(לי אחתי"-. "קול דודי  ____ פתחיהקיש,הלם

? )רש"י ויקרא יז,טו(:"אשר תאכל נבלה מתי נבלת עוף טהור אינה מטמאה
וטרפה. בנבלת עוף טהור דבר הכתוב שאין לה טומאה אלא בשעה שנבלעת 

 בבית הבליעה ולמדך כאן שמטמא באכילתה ואינה מטמאה  ____"
עבודה כדי להכנס לקודש הקדשים ל 'ובא אהרן אל אהל מועד'הטעם לכך 

כג(:"ובא אל אהל מועד. להוציא ז,)רש"י ויקרא ט י לבן האחרונה הנעשית בבגד
 ")בהיפוך אותיות(ניםמחתה שהקטיר בה הקטרת לפני ולפה____ -____ הכף  ו

מה צווה הקב"ה את משה רבנו לומר לאהרן כדי להדגיש לו את חומרת 
העינינים של קדושת המקדש וקדשיו? )רש"י ויקרא טז,ב(:"שלא ימות 

 כדרך שמתו  ____" )בהיפוך אותיות(
 ____" )הושע ה,יא( -וראה.  "כי הואיל הלך אחריציווי,ה

שממנו היה השעיר משתלח הוא )רש"י ויקרא  'לעזאזל'המקום שנקרא 
 טז,ח(:"עזאזל הוא  ____  עז וקשה צוק גבוה"

 קיצור המילים: רשות הרבים
בנוסף על מי ששוחט מחוץ לעזרה שור או כשב שהוקדשו לשם קרבן שחייב 

ם על )רש"י ויקרא יז,ח(:"לחייב על המקטיר  עונש כרת יש חיוב כרת ג
 ____  בחוץ כשוחט בחוץ" )בהיפוך אותיות(

מכפר לאחר הזאה מדמו גם על מי שנכנס  'שעיר החטאת אשר לעם'
)רש"י ויקרא טז,טז(:"ומפשעיהם. אף הנכנסין  ____   למקדש באופן שהיה

 בטומאה" )בהיפוך אותיות(
 אישור,מתן תוקף לדבר. "שאין  ____  הגט אלא בחותמיו" )גיטין ב,ה(

מגיד שאינו ז,ד(:")רש"י ויקרא טמהו מספר הבגדים הכולל שיש לכהן גדול? 
 )בהיפוך אותיות( _ בגדים שהוא משמש בהם בחוץ"משמש לפנים  ___

היכן טבל הכהן הגדול ביום הכפורים חוץ מהטבילה הראשונה שזמנה בתחילת 
"במקום קדוש. של שחר שהיתה בחול? )רש"י ויקרא טז,כד(  יום קודם תמידה

 המקודש בקדושת עזרה והיא היתה  ____  בית הפרוה" )בהיפוך אותיות(
בד קדש ילבש' שכאשר הכהן הגדול בא -אנו לומדים מהפסוק 'כתונת

ללובשם הם כבר נקראים ''קדש' לפי )רש"י ויקרא טז,ד(:"קודש ילבש. 
 ___  הקדש" )בהיפוך אותיות(שיהיו  _

הטורים על מדוע מי ששוחט חיות ועופות חייב בכיסוי הדם לפי פירוש בעל 
"דם חיה ועוף טעונין כסוי שאין מקריבין ממנו על )ויקרא יז,יג(? -הפסוק ב

 המזבח שלא תהא מדת ___ מקטרגת איך דם יאכל דם לכך צוה לכסותו"
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14. 
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19. 
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22. 
23. 
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28. 

 
34. 
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37. 
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40. 
 
 

41. 
 

42. 
43. 
44. 
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 10-, ד200-ג
 קיצור המילים: ערב שבת.

                'שעיר החטאת אשר לעם' שעלה עליו הגורל לשם מכפר לאחר הזאה מדמו  
על )רש"י ויקרא טז,טז(:"מטמאות בני ישראל. על הנכנסין למקדש                

 בטומאה ולא  ____  להם בסוף שנאמר לכל חטאתם וחטאת היא שוגג"
,                        8-, ב50-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א

 5-, ה400-, ד40-ג
               (:? )רש"י ויקרא טז,דים משמש הכהן הגדול בקדש הקדשיםבכמה בגד

                    מונה בגדים שהוא משמש בהם בחוץ..אלא ___""מגיד שאינו משמש לפנים בש
אופן ההכשרה של כהן גדול היה בתחילה ע"י משיחה בשמן המשחה                   

וש עיקר שפתי חכמים על פירוש                ומסוף ימי בית ראשון ואילך לפי פיר
 ____  בגדים היא מילוי ידים"-)ויקרא טז,לב(:"ד-רש"י לפסוק ב

כיצד נקרא הארגז שבו מונחים ה'גורלות' של שני השעירים שהן שתי                  
  פיסות עץ או מתכת שעל האחד כתוב 'לשם' ועל השני 'לעזאזל'?                       

 )רש"י ויקרא טז,ח(:"ונותן שתי ידיו  ____" )בהיפוך אותיות(
      טבילה פעם שהחליף את בגדיו היה טעון  ביום הכפורים הכהן הגדול לאחר כל

 )בהיפוך אותיות(י קדושי  ____  ורגלים מן הכיור"וגם )רש"י ויקרא טז,ד(:"ושנ
שאינו   -ז,ג( )ויקרא ט-בפסוק ב בפר בן בקר לחטאת''בזאת יבא אהרן...

נשחט ועל פר זה שאהרן מתודה על עוונותיו ועוונות ביתו ממומן מכספי 
)רש"י ויקרא טז,ו(:"את פר החטאת אשר לו. האמור למעלה ולמדך כאן 

 שמשלו הוא בא ולא משל  ____" )בהיפוך אותיות(
 קיצור המילים: חטאת עוף.

ויקרא טז,ח(  )-מהו פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
'_____  גזרה'?  "ומ"ש רש"י  ____ גזרה חתוכה. כלומר נבדלה                

 שסביבותיה עמקים וההר גבוה" )בהיפוך אותיות(
 __ פר ושעיר"ויקרא טז,כה(:"ואת חלב החטאת.  _זה לפי )רש"י  'חלב החטאת'

  עונשו כרת והקב"ה אומר לו כדי 'כל דם'כל נפש מישראל אשר יאכל 
 שלי פונה אני מכל עסקי  ועוסק בו"ונתתי פני. ___ )רש"י ויקרא יז,י(:"להענישו 

,ובוידוי השני על מה מתוודה אהרן בוידוי הראשון שמכפר עליו ועל אנשי ביתו
    )ויקרא  טז,יא(: הכהנים מעוונות טומאת מקדש וקדשיו? שמכפר עליו ועל

 )בהיפוך אותיות(תו"ו ובעד בילו וכפר בעד-החטאת אשר__ _-"והקריב אהרן את
מתי יכול אהרן לבוא לקדש הקדשים? )רש"י ויקרא טז,ג(:                                   

 "בזאת יבא אהרן וגו'. ואף זו לא בכל עת כי אם  ____  הכפורים"
המזבח הפנימי שהוא מזבח הקטרת נקרא גם בשם )רש"י ויקרא טז,יח(:              

 אשר לפני ה'. זה מזבח  ____  שהוא לפני ה' בהיכל" "אל המזבח
 איש עתישעלה עליו הגורל 'לעזאזל' 'לשלח אתו לעזאזל' נשלח ע"י  השעיר

 שהוא לפי )רש"י ויקרא טז,כא(:"איש עתי. המוכן לכך  ___  אתמול"
-ב פסוקלהמשתלח לפירוש בעל הטורים  מדוע נסמכה פרשת שחוטי חוץ לשעיר

   לומר לך אע"פ שהתרתי לך שעיר המשתלח בחוץ בדחייתו לצוק...)ויקרא יז,ג(? "
 )בהיפוך אותיות(וזו היא שחיטתו אף על פי כן ___ בשאר קדשים מלשוחטן בחוץ"

 משה'? )רש"י ויקרא-על מי נאמר לשבחו 'ויעש כאשר צוה ה' את
         טז,לד(:"כשהגיע יום הכפורים עשה כסדר הזה ולהגיד שבחו של  ____           

 שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזרת המלך"
נפש צדיק" )תהלים צד,כא( )בלשון יחיד( -התאסף כדי לתקוף.  "____  על

 גוף שלישי,עבר( )בהיפוך אותיות()
 קיצור המילים: קנין שלם.

 קיצור המילה: הלכה.
)ויקרא -בגדים שכולם עשויים מ 4-הכהן הגדול משמש בקדש הקדשים ב

 ____...ובאבנט  ____...ובמצנפת  ___" -____...ומכנסי -ד(:"כתנתטז,
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 מדרש רבה – אחרי מותפרשת תפזורת 

 ל א ר ש י ל ש נ נ ו מ מ מ י ר מ ש
 ה ל ו ד ג ה נ ו ה כ ב ה ו א ג מ ט
 ז ה ר ז ש א ה כ ל ה ו ר ו ה ש ח ש
 ה ק י ש א ר ת ו ר ע ש ד מ ל מ ו ל
 ב ו נ י י י י ו ת ש ה ר ל ש מ ס א
 ע ר ה ר פ ר פ א ל ש צ ח ק ל ת ר נ
 ו ו מ ה ב י ר ק ה נ ד י מ א ו י ט
 י ת ש מ נ מ י נ ב כ י צ ח ה ב ב ל
 ל ב ה כ מ ל ו ע מ נ ק ת י ר נ ג ו
 ח י ר פ ה ב ר ק ה ס י נ ת נ י ד ע
 ו ת ב ר ו א ר א ל ו מ י נ ג ו י צ
 ס י נ מ י ב ו ט מ י ש ע מ ה ז מ ה
 ה כ מ ס נ כ ל מ י נ פ ל ר ד ה ת ת

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת  א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
 שצריך לעשות לארבעה הדבר :אתולקבל  שאלות שלהלןת ללפי הפרוט הנמצא מתחאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 לפי פירוש בעל הטורים?  'ולבשם'בגדים של הכהן הגדול ששימש בהם ביום הכפורים הנלמד מהמילה 
 

 (" )ויקרא רבה פרשה כןמשה רבבפני      שהורו הלכהאלא ע"י      של אהרן   מתו בניותני ר' אליעזר לא   " א(
    האש זרעל      הקרבהועל     הקריבה ' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן על   בר קפרא בשם ר" ב(

 (רבה פרשה כ" )ויקרא זה מזה   שלא נטלו עצהועל   
  ...ועל ידישתויי ייןור' יוחנן בשם ר' לוי אמרו בשביל ד' דברים מתו בני אהרן ובכולן כתיב בהם מיתה על שהיו   " ג(

 ()ויקרא רבה פרשה כ "בניםידים ורגלים...וע"י שלא היו להם      רחיצתבלא    שנכנסו  ...וע"י   מחוסרי בגדים יושה
  יש בידך   מעשים טוביםשלחו אחריה אמרו לה מה      בכהונה גדולהוכולם שמשו     לקמחית היו לה    אמרו ז' בנים" ד(

 (ה פרשה כרב )ויקרא" ואמרת חלוקי   שערות ראשי   קורות ביתי   לא ראו  מעולם אמרה להם   
 מכפר שכשם שאפר הפרה      מלמדאלא      לאפר פרה   מרים   פרשת מיתת  נסמכה מפני מה    "א"ר אבא בר אבינא ה(

  (ה פרשה כרב )ויקרא מכפרת"  הצדיקים כך מיתת   
    שראלממונן של יעל     לחוס נין בשם ר' לוי אומר בשביל   ...ר' יהושע דסכזהב"מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי   ו(   

  (ה פרשה כארב "  )ויקראתתהדר לפני מלךעל שום )משלי כה( אל      גאוה רבי לוי אמר מפני  
 
 

 לה שניה   מי                                 מילה ראשונה                                                                                    
                                                                                                         " __   __    __   __  __                __   __    __   __  __    __   __ ולבשם. אותיות בלו שם        " 
 
 

 אחרי מותחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

ונה ועד מהשאלה הראשאשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
שאלה: מיהו מלך יהודה שבימיו נגנזה תשובה לת הא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

 מילה( 1)" ואילך שבימיו נגנזה צלוחית של שמן המשחה   _____-"מ  ? לפי פירוש רש"יצלוחית של שמן המשחה 
                                         

 מה עושים עם השעיר שעלה עליו הגורל 'לעזאזל' לפי פירוש רש"י? "מה ת"ל לפי שנאמר לשלח אותו לעזאזל  (  1       
 "ותו למיתהחי עמידתו חי עד שישתלח מכאן ששליח ()מיעד  ____    ואיני יודע שלוחו אם למיתה אם לחיים לכך נאמר              

 לפי פירוש שעבודתו ביום הכפורים בקדש הקדשים מכפרת ולכן הוצרך לומר  הואיל ונאמרה כל הפרשה על אהרן (   2       
 "שיהא כמוהו ( )חיאור   ____בכהן גדול הבא  רש"י: "              

     המחתה" ( )תשכוב   ____ "על האש.  היכן מצווה אהרן לשים את גחלי האש לפי פירוש רש"י? (    3       
 ?רוש רש"ילפי פיעירי העזים לפני שהוא מפיל עליהם גורלות אחד 'לשם' ואחד 'לעזאזל' ש-מיד את שניכיצד אהרן מע   ( 4       

 "וא' לשמאל  ()מיני  ____-"מעמיד אחד   ל              
   "(נמהק)טי  ____  : "להזהיר גדולים על הכתוב מזהיר את האנשים הגדולים שלא לאכול דם ובנוסף לפי פירוש רש"י(    5       
      ' שהוא לפי פירוש בעל הטורים:וכפר'לו' כתוב -כאשר אהרן מקריב 'את פר החטאת אשר(    6       

 )ידויו(  דברים שמתודה על פרו"   ____-. בגי' זה  ב"וכפר              
           

                                                                                                                                                                                                                                          
              1        2         3        4        5             6 
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 מחבר: עוזי קיישה                                                                                                                            
 



 קדושים -תץ פרשתשב
1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 

11        12  13  

14       15  16   

   17 18  19      

20   21     22    

23  24    25 26    27 

28   29    30   31  

  32    33    34  

35 36     37   38   

 39    40   41  42  

43    44   45  46  47 

48   49       50  

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
 
5. 
8. 
 
 

11. 
 

13. 
 

המילה  'עדת בני ישראל'מה אנו לומדים מכך שכתוב בסמוך למילים 
)ויקרא יט,ב(? "שדבר -ים על הפסוק בלפי פירוש בעל הטור 'קדושים'

 שבקדושה צריך   _____  דהיינו עדה"
 פר חזק  _____" )שמות יט,טז(במידה מרובה,בשיעור רב. "וקל ש

שהדברים אמורים בכל  הוא 'בצדק תשפט עמיתך'-אחד מהפירושים ל
"ד"א הוי דן את חבירך  ____   אדם לגבי חבירו לפי )רש"י ויקרא יט,טו(:

 ת(בהיפוך אותיוזכות" )
"ובגד  מהם שני מיני הבד האסורים לעשות מהם בגד? )רש"י ויקרא יט,יט(

 כלאים. למה נאמר לפי שנאמר לא תלבש שעטנז  ____   ____   יחדיו"
   שצריך להשאיר לעניים? )רש"י ויקרא יט,ט(  'לקט'מהו השיעור של 

 ""ולקט קצירך. שבלים הנושרים בשעת קצירה אחת  ____ שתים

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
5. 

מה ונזקק לעצתך נחשב כ'סומא' לגבי דבר        -כל אדם שיש לו ספק בדבר
"לפני הסומא בדבר לא תתן       זה והזהירך הכתוב )רש"י ויקרא יט,יד(:

 שאינה הוגנת לו" ____ 
 מדוע במצוות 'כבוד' כתוב תחילה אביו ואח"כ אמו? )רש"י ויקרא יט,ג(

 ב לאם לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר"ובכבוד הקדים א
 מאביו מפני  ____  בדברים"

 בית שמאי-____  קטנית ביום טוב-בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע.  "ה
 אומרים  ____  אכל ואוכל")ביצה א,ח()גוף שלישי,עבר()בהיפוך אותיות(

     השאיר. "ויאכל...אשר  ____  הברד" )שמות י,טו(
פירוש בעל  ר של הפאה שצריך להשאיר לעניים בסוף השדה?מהו השיעו

 הפיאה אחד ___" "פאת שדך. בגי' )שיעור( )ויקרא יט,ט(-הטורים לפסוק ב
שהבן חייב במצות ה'יראה' מהוריו אסור לו לשמוע לאביו אם האב יאמר  למרות .14

  ת"כל המצוו אל תשמע לו וכן בשאר "חלל את  ____  לו )רש"י ויקרא יט,ג(:
6. 
 

 )רש"י ויקרא -כאשר אתה מוכיח את עמיתך עליך לעשות זאת באופן ש
         "ולא תשא עליו חטא. לא תלבין  ____  פניו ברבים" יט,יז(:

15. 
 

17. 
 
 

20. 
 

21. 
22. 
 
 

23. 
25. 
 
 

28. 
 
 

30. 
 
 

32. 
 
 

33. 
34. 
35. 
 

37. 
 
 

39. 
40. 
41. 
43. 

 
44. 
 
 

46. 
 
 

48. 
 
 

49. 
 
 

50. 

 'אבני צדק' וקלים לדוגמא פירות בכף מאזנים אזי מניחים בכף השניה כאשר ש
 "המשקולות ששוקלין  ____" )בהיפוך אותיות( שהם )רש"י ויקרא יט,לו(:

מהי נטירה לפי )רש"י ויקרא יט,יח(?  "א"ל השאילני את קרדומך אמר לו 
לאו למחר אמר לו השאילני מגלך אמר לו הא לך  ____  כמותך שלא 

 תני זו היא נטירה" )בהיפוך אותיות(השאל
? )רש"י ויקרא יט,לב(  "איזהו 'והדרת פני זקן'את מצוות כיצד מקיימים 

 ____  יסתור את דבריו" )בהיפוך אותיות(-הדור  ____  ישב במקומו  ו
 9-, ד40-, ג10-, ב200-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א

מידת היבש לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על  ידי-דוגמא לדבר שנמדד על
)ויקרא יט,לו( הוא: "שנאמר אצל  ____  והעומר -פירוש רש"י לפסוק ב

 עשירית האיפה ושם היה מדת היבש"
 ת כג,ג( )בהיפוך אותיות(ינפטר.  "ויקם אברהם מעל פני  ____" )בראש

 האם צריך לקום לכבוד כל אדם זקן אפילו רשע או עם הארץ? )רש"י
ויקרא יט,לב(  "מפני שיבה תקום.יכול זקן אשמאי ת"ל זקן אין זקן אלא 

 שקנה  ____"
ה' ' דינו כמעשר -כל יבול הפירות של השנה הרביעית שהוא 'קדש הלולים ל

שני שיש לאוכלו בירושלים או )רש"י ויקרא יט,כד(: "מה מעשר שני אינו 
  היפוך אותיות(נאכל חוץ לחומות ירושלים אלא  ____  אף זה כן" )ב

לאכול את זבח השלמים  'כוונה'המקריב זבח שלמים צריך שתהיה לו 
 'חוץ למקומו'או  'חוץ לזמנו'בתוך הזמן שנקבע לאכילתם ואם חשב לאוכלו 

   )בהיפוך אותיות(פסול לא ירצה עליכם לפני""____  )רש"י ויקרא יט,ה(: זוהי
דיין כי הקונים  המוכר על ידי מדידה במידה,במשקל ובמשורה נקרא

סומכים על יושרו שמידותיו מדוייקות ולכן אם שיקר במידה הרי הוא 
   )רש"י ויקרא יט,לה(: "כמקלקל את הדין וקרוי  ____ שנאוי ומשוקץ..."

    ____  בשנים" )במדבר יג,כג(-.  "ואשכול ענבים אחד וישאהו  במטה, מקל עבה
      (זך, טהור, נקי.  "רוח  ____" )ירמיה ד,יא

, 30-, ג60-, ב400-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א
     80-, ה8-ד

מהו עונשו של גונב נפשות שעליו כתוב בעשרת הדברות 'לא תגנוב'? )רש"י 
ויקרא יט,יא( "אבל לא תגנוב שבעשרת הדברות אזהרה לגונב נפשות דבר 

  ין" )בהיפוך אותיות(הלמד מענינו דבר שחייבין עליו  ____  בית ד
     5-, ג100-, ב6-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל:א 

    קיצור המילים: כבדהו וחשדהו.
      )בהיפוך אותיות("___"הין. זו היא מדת  )רש"י ויקרא יט,לו(? היןמהי מידת 
כאן ( "כתוב תחילה אמו ואח"כ אביו? )רש"י ויקרא יט,ג 'יראה'-ה מדוע במצות

   )בהיפוך אותיות(יותר מאמו" שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו___הקדים אם לאב 
יום -לבעל הבית לשלם את משכורתו של שכיר 'עונה'התורה נתנה זמן של 

או שכיר לילה שזה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק 
 ויקרא יט,יג(:"עונה היא או יום או לילה החצי  ____  לעת")-ב

בנוסף למחשבת 'חוץ לזמנו' שפוסלת את הקורבן גם קורבן שלמים ששחטו 
מתוך כוונה לאוכלו חוץ לירושלים או חטאת ואשם חוץ לעזרה פוסלת את 

   ____  למקומו"-הקורבן כי הוא )רש"י ויקרא יט,ז(: "תנהו ענין  ל
יים את עבודתו כששקעה החמה יכול לגבות את שכרו מבעל שכיר יום שמס

עד בקר. בשכיר יום הכתוב מדבר )רש"י ויקרא יט,יג(:"הבית במשך 
  )בהיפוך אותיות(הלילה" ___שיציאתו מששקעה חמה לפיכך זמן גבוי שכרו 

פירוש בעל  הבית נמנע מלשלם לו את שכרו?-מה צריך לעשות עובד שבעל
לא תלין פעולת שכיר. וסמיך ליה לא תקלל " רא יט,יג()ויק-הטורים לפסוק ב

  )בהיפוך אותיות( כי אף אם ילין שכרך אל תקללהו אלא  ____  בבית דין"
שנים,והטורח להביאם בשנה  3הנמנע מאכילת הפירות מעץ מאכל 

רבי עקיבא  שלדעת 'להוסיף לכם תבואתו'-הרביעית לירושלים יתברך ב
הרי  ____ שלא יאמר אדם-תורה כנגד יצר  ה )רש"י ויקרא יט,כה(:"דברה

 ארבע שנים אני מצטער בו חנם לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו"
                                

7. 
 
 
9. 
 
 

10. 
 
 

12. 
 

16. 
18. 
 

19. 
 
 

20. 
 
 

22. 
 
 

24. 
 
 

26. 
 
 

27. 
 
 

29. 
 
 

31. 
33. 
36. 
 
 

38. 
 

40. 
 

42. 
43. 
44. 

 
45. 
47. 

 

13 

 לפי פירוש בעל 'וכי יגור אתך'-מדים מכך שכתוב 'אני ה' ' בסמוך לאנו לו
כאלו  )ויקרא יט,לב(:"לומר כל המטה  ____ של גר-הטורים על הפסוק ב

 מטה  ____  של הקב"ה"
      וה ואמו ואביו תיראו'. מהיכן לומדים שגם אשה חייבת במצ אישכתוב '

יש אשה מניין כשהוא אומר )רש"י ויקרא יט,ג( "ומדרשו אין לי אלא א זו?
 תיראו הרי  ____  שנים"

כאשר חיי חברך נתונים בסכנה אל תעמוד מנגד לראות במיתתו כשאתה 
)רש"י ויקרא יט,טז(: "ואתה  ____  להצילו כגון טובע בנהר וחיה או   

 לסטים באים עליו" )בהיפוך אותיות(
__ רעך"    __  -מצוות לא תעשה בפרשה )ויקרא יט,טז(: "לא תעמד על

 )בהיפוך אותיות(
 300-,ה5-,ד40-ג,1-ב,3-הגימטרי מלמעלה למטה:א כתוב את האותיות לפי ערכם

פירוש בעל הטורים על  הארץ?-מהו הפרי שעל עם ישראל לנטוע כשיגיעו אל
 "כל עץ מאכל. בגימ' זהו  ____" )בהיפוך אותיות( )ויקרא יט,כג(-הפסוק ב

פירוש בעל הטורים על  וקם ונוטר לפי נמה אנו לומדים על תלמיד חכם ש
)ויקרא יט,יז(? "ולא תשא עליו חטא. וסמיך ליה לא תקום רמז -הפסוק ב

 לת"ח שאינו נושא   ____  אם נוקם ונוטר" )בהיפוך אותיות(
)רש"י ויקרא יט,לג(: "לא תונו.  -אסור לצער את הגר בדיבורים  ככתוב ב

ד עבודת כוכבים ועכשיו אתה     ____  דברים לא תאמר לו אמש היית עוב
 בא ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה"

בנוסף לשכר 'להוסיף לכם תבואתו' של מי שנמנע מלאכול פירות עץ               
)רש"י -כתוב  ש שנים והטורח להביאם בשנה הרביעית לירושלים 3מאכל 

 תי"ויקרא יט,כה(: "אני ה'. אני ה'  ____  על כך ונאמן לשמור הבטח
לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש                   'חוץ למקומו'פירוש המילים 
)ויקרא יט,ז( הוא: "וחוץ למקומו. היינו שחישב בשעת -רש"י לפסוק ב

 שחיטה לזרוק דמו או להקטיר אימוריו חוץ  ____" )בהיפוך אותיות(
?                       כיצד לימד משה רבנו את התורה לישראל לפני שנאמר בהקהל

ט,ב(                     )ויקרא י-פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
 דשנה להם...כי אם כשהיו  ____  הרבה זא"ז ""...י"ל 

לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י  'חוץ לזמנו'פירוש המילים 
שחיטה לזרוק הדם או  )ויקרא יט,ז( הוא:"ר"ל שמחשב בשעת-לפסוק ב

 להקטיר את האימורים  ____"
הקב"ה מצווה לנהוג ביראת כבוד כלפי מקום המקדש וכלל את המצוות                 

של שבת ומורא מקדש יחד כי )רש"י ויקרא יט,ל(:"ואע"פ שאני מזהירכם   
 על המקדש את שבתותי תשמורו אין בנין בית המקדש  ____  שבת"

 יורה שם  ____" )ישעיה לז,לג(-ורה מהקשת.  "ולאקנה מחודד הנ
 "פגול.  ____ כמו ומרק פגולים כליהם"לפי )רש"י ויקרא יט,ז(?  'פגול'מהו 

קשורות זו     תשבעו'  'לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולאהעבירות של 
בזו כי )רש"י ויקרא יט,יא(:"אם גנבת  ____ לכחש  ____ לשקר  ____ 

 לישבע לשקר"
'מידות הצדק' ולא לרמות כי )רש"י ויקרא יט,לו( "ואני -אזהרה למדוד ב

 ____  להונות את הבריות"-הנאמן להפרע ממי שטומן משקלותיו  ב
)רש"י   תקלל חרש'. מהיכן לומדים שהאיסור לקלל חל על כל אדם?-כתוב 'לא

 תיות()בהיפוך או ____  לא תאור"-ויקרא יט,יד( "מניין לרבות כל אדם ת"ל  ב
 )בהיפוך אותיות( תהלים סה,יא(השקה,סיפק מים לצמא. "תלמיה ____" )

 קיצור המילים: יבדל לחיים.
הם לפי )רש"י ויקרא יט,טז(:"משלחי מדנים ומספרי לה"ר  'הולכי רכיל'

 ישמעו רע לספר בשוק" ___ יראו רע או ___הולכים בבתי רעיהם לרגל  
 קיצור המילים: תלמוד תורה.

 אותיות( מאכל")בהיפוך____  -ונטעתם כל"יט,כג(: )ויקראאל הארץ כשתבואו 
 
 
 המחבר: עוזי קייש                                                    

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – קדושיםפרשת תפזורת 

 ע נ ו מ ר ח ו מ ל ו ע ב ל ד ג ת מ
 ת ת ו מ ח נ ו ו מ ש י ת מ י א ע ל
 י ז פ י נ ד א ל כ ו א ר ח א ו ז א
 ד מ י ע ש ר ב ה ע ו ש י ל ט ש ר י
 ל מ ל ו ע ה ו ע ע ד ו נ ו ו ז ה ג
 י ר פ ו ש ה ט מ ב ז ו ע ק ר מ ו ע
 ת ה כ ר ב צ מ ה ל ע ר י ע ז ש ס ו
 נ נ ו י צ מ ו א צ ת ו מ ה ש מ י ל
 ה ר ו ת ל ו מ י ו ג ב ב ל כ ת ו ר
 מ מ ד א ה נ ו ב ש ש י ד ו מ ע ע י
 ת ו ב ו ט ל כ ו ה ל ב מ ר ח א ו ק
 א ב ל ד י ת ע ל ת י ש א ר ב י מ י
 נ י ד ה ת ד מ ת ו ע י ט נ ע ט ו נ

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  ר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אש א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
  :התשובה לשאלה אתולקבל  שאלות שלהלןללפי הפרוט הנמצא מתחת את האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 לפי פירוש בעל הטורים? מה אנו לומדים על מי שמעוות את המדות 
 

 (דכ)ויקרא רבה פרשה "ברשעים   מדת הדיןבשעה שעושה    מתגדל בעולמוהקב"ה    של   אימתי שמו א"ר שמעון בן יוחאי " א(
 אמרמציון שנ  ישועה     מציון לישראל אינן אלא      עתיד ליתןה   שהקב"  ונחמות וברכות      כל טובותא"ר לוי   " ב(

 'מציון שנא  ברכה  עזך ישלח ה' מציון     מטהמציון שנאמר )שם קי(    עוז  )תהלים יד( מי יתן מציון ישועת ישראל   
 קלג( וחיים מציון שנאמר )תהלים וברכה   טל מציון שנאמר )יואל ב( תקעו שופר בציון    שופר )שם קלד( יברכך ה' מציון   

 תורה   תצא)ישעיה ב( כי מציון   מציון שנאמר   תורה צוה ה' וגו'      שם   שיורד על הררי ציון כי  חרמון כטל   
 (דרבה פרשה כ" )ויקרא מציון שנאמר ישלח עזרך מקודש   עזרה וסיוע

 ם עשהדכתי' )שמות כ( כי ששת ימי   ימי בראשיתוא מיוסד על   שה   עמודי שש   העולםזה      שוקיו שוקיו עמודי שש  " ג(
 (הכ )ויקרא רבה פרשה "ומפז רב   מזהבחמדים   נאלו דברי תורה כד"א )תהלים יט( ה   אדני פזה' וגו' )יב( מיוסדים על   

ישעיה )כתיב  מה   לעתיד לבא  אבל    ואחר אוכל   נוטע נטיעות   ואחר מבלהו   בונה אדםאר"ש בן לקניא לפי שבעוה"ז   " ד(
 (הפרשה כ הרב )ויקרא"זרעם  בגוים    ונודעוגו' וכתיב )שם סא(      לא יגעו לריקלא יטעו ואחר יאכל    ישבסה( לא יבנו ואחר 

 
                                                                                  

 ליה ושמרתם את חקותי. לומר שהמעוות המדות כאלו והין צדק יהיה לכם. וסמיך" 
 
 מילה שניה                       מילה שלישית                          מילה רביעית            מילה ראשונה    
  __  __   __    __                 __  __                          __    __    __    __   __                         __  __   __    __ "                                                                                                 
 
 

 קדושיםחידון פרשת 
 

.  ולבלותבאותיות מב עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
שאלה: איזו אזהרה אנו לומדים מכך שבסמוך תשובה לת הא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

   _____להזהיר לבעה"ב שלא יגנוב ממה שראוי "  ? מילים 'לא תלקט' כתובים המילים 'לא תגנובו' לפי פירוש בעל הטוריםל
 מילה( 1)" שלא יגנבו משל בעה"ב יותר מהראוי כדתנן ב' לקט ג' אינו לקט   _____כן להזהיר  ו

                                         
 )עכרל( כמוך"  ____וא על הפסוק:"ואהבת  ה -:"אמר ר' עקיבא זה כלל גדול בתורה" רש"יפירוש   (  1       
 עיקר שפתי חכמים?  לפי פירושכיצד נקראים גרגרי ענבים שרק הם נמצאים בראשי הגפנים  (   2       

 לולועת( כי המה קטנים כעוללים ויונקים") ____"זה נקרא                
 ירוש רש"יכליו עונו ישא...' כלומר מי שאכלו בפועל זבח שלמים לאחר הזמן המותר לאכילה הרי מדובר כאן לפי פ'וא(    3       

     "גמור הכתוב מדבר ( )תרנו   ____ -על: "ב               
 הדברות"  ____-בר  ברוש בעל הטורים:"מלא יו"ד שהרכיל עולפי פיבעמך' בכתיב מלא  רכילאנו לומדים מכך שכתוב '   ( 4       

   "ההין רביעית ()יני  ____  מהדברים שמודדים בה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים הוא:"שנאמר אצלהין זו מדת הלח ש(    5       
 רליםעממתי מתחילים למנות שלש שנים שבהם אסור לאכול פרי של עץ מאכל לפי פירוש רש"י? "שלש שנים יהיה לכם (    6       
  )שמעת(  נטיעתו"   ____ מאימתי מונה לו                

           
                                                                                                                                                                                                                                          

              1        2         3        4        5             6 
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 מחבר: עוזי קיישה                                                                                                                            
 



 אמור -תץ פרשתשב
1 2 3  4 5 6  7 8  9 

10    11        

  12 13  14     15  
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 19    20 21    22  
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 27 28     29 30  31 32 

33  34    35  36    

37 38    39  40   41  

42   43 44        

45   46       47 48 

49    50     51   

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
 
7. 
 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

לפי  ''בתוך בני ישראלבסמוך למילים  'מועדים'דוע כתובה המילה מ
"שבמועדים מתקבצים  )ויקרא כב,לב(?-ק בפירוש בעל הטורים על הפסו

 כדי להתפלל ולהלל להקב"ה שברוב עם  _____   _____"
הוא לשון התחייבות לקורבן על המזבח באופן שמפריש בהמה  'נדבותם'

 )בהיפוך  __"_מסויימת ואומר עליה )רש"י ויקרא כב,יח(:"נדבותם. הרי  _
 ותיות(  א

"בכל טמא  ש )רש"י ויקרא כב,ד(?לפי פירו 'טמא נפש'מהי הטומאה של 
 נפש. ____  שנטמא במת"

 מתי הכהן צריך להניף את העומר שהוא ראשית הקציר? )רש"י ויקראמ
 כג,יא( "ממחרת השבת. ממחרת יום טוב  ____ של פסח")בהיפוך אותיות(

 דבר הראוי )רש"י ויקרא כב,יד(:"תרומה בשגגה צריך להביא לכהן  מי שאכל
 "תרומה נעשין ___-ו פורע לו מעות אלא פירות של חולין ולהיות קדש שאינ

1. 
 
2. 
 
 
3. 

 
4. 
 
5. 
 
6. 

 ותיו שפרסלים את הקורבנות למזבח כמו אבר אחד גדול מחברו,או המומים הפוס
 __"ב,כג(: "נדבה תעשה אותו. לבדק  _)רש"י ויקרא כ-משמשים לאינן סדוקות 

   ו בו העבודות המתירותשכבר נעשכ האוכל קודשים כשהוא טמא חייב כרת
 לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש שזה  כקורבןלמצוות 'אכילתו' אותו 
 __  ואימורין"דבר המתיר את הקרבן דהיינו _")ויקרא כב,ג(:-לפסוק ב רש"י

ש"י ויקרא כב,ח( רמהו הדין המיוחד שנאמר רק באכילת 'נבלה' של עוף טהור? )
      ומשא אכל נבלת עוף טהור שאין לה טומאת מגע___  כאן שאם "לענין הטומאה 

 )בהיפוך אותיות(בקדשים"  אסור לאכול הבליעה-אלא טומאת אכילה בבית
שמן זית זך. שלשה הוא )רש"י ויקרא כד,ב(:" 'שמן זית זך'של  הפירוש

 שמנים יוצאים  ____  הזית הראשון קרוי זך"
 במנורה ידלוק כל   מהו השיעור של השמן שהיה מספיק כך שכל נר ונר

 )רש"י ויקרא כד,ג( "...ושיערו חכמים חצי  ____  לכל נר ונר" הלילה? 
   שיש בו מום הוא פסול להקרבת קורבנות אבל אם עבר המום ונתרפא  כהן

 :יח(כב,)ויקרא  ולבנ"י   מצווה את משה רבנו לדבר לאהרן,לבניו הקב"ה .14
 נדריהם"-ר יקריב קרבנו לכלאש ___ בישראל-ה -איש מבית ישראל ומן"

 
7. 

      רש"י ויקרא כא,כא(:"בעוד מומו בו פסול הא אם עבר מומו  ____")אזי  
       לפי פירוש בעל הטורים לפסוק נאמר על ישמעאל בן פאבי שהיה כהן גדול  

15. 
 

16. 
 
 
 

18. 
 

19. 
20. 
 

22. 
 
 

23. 
 
 

24. 
 

27. 
 

29. 
 
 

34. 

 
36. 
37. 
 

39. 
41. 
42. 
 

45. 
46. 
 

47. 
49. 
 

50. 
51. 
 

פירוש בעל הטורים לפי ר בכתיב חסכתובה ' עבת-שבפסוק 'וענף עץ'עבת' 
 _"___  דברים שפוסלים עבת. חסר ו' בשביל ששה)ויקרא כג,מ(:"-פסוק בל

מהו השיעור הקטן ביותר שאפילו חבורה של מאה איש שלא כל אחד מהם 
את קורבן הפסח? )פסחים יכול לאכול בשיעור זה אזי לא שוחטים עליהם 

 אין שוחטים עליהם"- ח,ז( "אפלו חבורה של מאה שאין יכולין לאכול  ___
 )בהיפוך אותיות(

)ויקרא -ב יום הכפורים מכפר על העוונות לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק
 אך בעשור לחודש. אך מיעוטא הוא שמכפר ___")בהיפוך אותיות(כג,כז(:"

 ושת.קיצור המילים: נחש הנח
-הרי הוא לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב'שכיר' עבד ישראל שנקרא 

 )ויקרא כב,י(:"תושב כהן ושכיר. בגימ'...וקנוי קנין  ____"
המומים הפוסלים את הקורבנות למזבח כמו אבר אחד גדול מחברו או 

)ויקרא  -לא יתקבלו לטובה לפני הקב"ה  שפרסותיו אינן סדוקות
 ____  שרוע וקלוט...ולנדר לא ירצה"-כב,כג(:"ושור  ו

כלומר מסור עצמך אף למיתה וקדש  -בתוך בנ"י'ונקדשתי'  הקב"ה מצווה
 )רש"י ויקרא -שמי וכשהוא מוסר עצמו ימסור על מנת למות מכיוון ש

 )בהיפוך אותיות(___ אין עושין לו ___"-"שכל המוסר עצמו ע"מ ה כב,לב(:
כדי -אם היה )הקנה( עבה או  ____מעוך או שבור לרסיסים,מנותץ.  "ו

 לבשל בו ביצה קלה..." )שבת ח,ה( )בכתיב מלא( )בהיפוך אותיות(
כדי לרמז על )רש"י ויקרא כג,כד(:  'זכרון תרועה'השנה כתוב -על ראש

  "זכרון תרועה...לזכור לכם  ____  יצחק שקרב תחתיו איל"
ימים בסוכות  כים עם ישראל על כך שהם יושבים שבעהאחד מהדברים שזו

 __"_"זוכין לז' _  :הוא)ויקרא כג,מב( -לפי פירוש בעל הטורים לפסוק ב
   )בהיפוך אותיות(

)רש"י ויקרא כג,כב( -לקט,שכחה ופאה זוכה ל-מי שנותן מתנות עניים 
ו כאילו  ____ בית מעלין עלי הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי :"שכל

   והקריב עליו קרבנותיו בתוכו" המקדש
      40-,ד40-,ג300-,ב10-א:מימין לשמאלכתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי 

מרמז על האתרוג לפי )רש"י ויקרא כג,מ(:"פרי  'פרי עץ הדר'הפירוש של 
    עץ הדר. עץ שטעם  ____  ופריו שוה"

 )בלשון יחיד((")כלאים ט,אשם בגד על גופו. "אין הכהנים  ___..צמר ופשתים
    תהלים קיט,צו( )בהיפוך אותיות(__" )_"לכל תכלה ראיתי  _ סוף,אחרית. 

,               70-, ג6-, ב6-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל:א
 70-, יא1-, י8-, ט30-, ח40-, ז6-, ו70-, ה2-ד

      ____  מדלי וכשחק מאזנים נחשבו" )ישעיה מ,טו(-פה. "הן גוים  כטי
ום הכפורים יש חמשה עינויים שהם לפי אחד מהפירושים של בעל בי

  )בהיפוך אותיות( )ויקרא כג,כז( כנגד:"...וה'  ____  לכ"ג"-הטורים לפסוק ב
     סייר.  "דבת הארץ אשר  ____  אתה" )במדבר יג,לב( )בלשון יחיד(

הנוגע בטמא מת או בשרץ מת הוא נטמא ויוכל לאכול מהקודשים דווקא 
 וטהר" (:"____ בשרו במים...ובא השמשז-)ויקרא כב,ו-לאחר ש ומהבתר

  6-,ד50-,ג2-,ב4-ם הגימטרי מימין לשמאל:אכתוב את האותיות לפי ערכ
מצווה להשאיר לעניים כשקוצר את גידולי השדה מקום מסויים שאינו 

תכלה  ____  שדך -)ויקרא כג,כב(: "לא-קצור בסוף השדה ככתוב ב
 ,כב(בקצרך" )ויקרא כג

                              

 
8. 
 
9. 
 

13. 
 
 

15. 
 

17. 
 

18. 
 
 

20. 
21. 

 
 

25. 
 

26. 
 

28. 
 

30. 

 
31. 
 

32. 
 

33. 
 

35. 
 

38. 
 

39. 
 

40. 
 

43. 
 

44. 

 
48. 
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      שהיה:"צדיק  ____ אוכלי שלחנו ולא נמצא נותר בימיו")ויקרא כב,יא( --ב
 שנים לעבדותו  6צה להשתחרר כשמלאו ישראל שלא ר של כהן זהו עבד' 'תושב

 איזהו תושב  ____ נרצע שהוא קנוי לו עד היובל"ונקרא )רש"י ויקרא כב,י(:"ו
שהביאו ביחד עם קרבן חובה לעומר סולת שהיא -מנחת נסכיםהשיעור של 

 היתה"__ שני עשרונים  _נסכיו "ומנחתו. מנחת  )רש"י ויקרא כג,יג(:הוא 
ורבנות ימלאו את מקומם לפי פירוש בעל  אם אין כהנים להקרבת הק

              )ויקרא כא,כג(:"אם אין כהנים  ____  לוים אם -הטורים על הפסוק ב
 אין טהורין  ____   טמאין אם אין טמאין  ____  בעלי מומין"

של כהן זהו עבד ישראל שלפי )רש"י ויקרא כב,י(:"ואיזהו שכיר                 'שכיר'
 קנין שנים שיוצא  ____"זה קנוי 

  לפי פירוש ימים בסוכות הוא 7ברים שכנגדם יושבים עם ישראל אחד מהד
 )בהיפוך אותיות(כבוד"כנגד ז' ___ )ויקרא כג,מב(:"-בעל הטורים על הפסוק ב

קורבן העולה שיתקבל לפני הקב"ה לטובה הוא )רש"י ויקרא כב,יט( 
ני שיהא לכם לרצון...   :"לרצונכם. הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפ

 ואיזהו הראוי לרצון  ____  זכר בבקר בכשבים ובעזים")בהיפוך אותיות(
 קיצור המילים: שומע תפילה.  ____

             ויקרא כד,ג( )רש"י  ולם שהשכינה שורה בישראל ע"י הנס ההוכחה לכל באי ע
שורה השכינה שהוא עדות לכל באי עולם ש "ורבותינו דרשו על  ____  מערבי:

 בישראל שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים"
"וענף עץ עבות. שענפיו  )רש"י ויקרא כג,מ(?לפי פירוש  עבת'-'וענף עץמהו 

 ")בהיפוך אותיות(קלועים כעבותות וכחבלים וזהו ____ העשוי כמין קליעה
  הטורים לפסוק ים של בעל יום הכפורים יש חמשה עינויים שלפי אחד מהפירושב
 ____"-לבפרשה וכנגד ה' שמות שיש )ויקרא כג,כז( כנגד:"ה"פ  ___ דכתיבי -ב

שלפי פירוש עיקר שפתי  'ממחרת השבת'הנפת העומר ע"י הכהן תעשה 
 )ויקרא כג,יא(:"אין זה יום  ____"-חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב

 רק מהיום קב"ה לפני ה יתקבלו לרצוןולד עז כשב או ולד ולד שור או 
                                   )ויקרא כב,כז(:-פסוק בה לעפירוש בעל הטורים השמיני כי לפי 

 "וידע שבראתי העולם בששת ימים ונחתי בשביעי  ____  לשמי"
      בעל הטורים לפסוק כי לפירוש  'מועדי ה'כתוב  'מקדשכם'בסמוך למילה 

 ")בהיפוך אותיות(ייב אדם לטהר ____   ____ ברגלשח)ויקרא כב,לב(:"-ב
  לפי )רש"י ויקרא כג,יד(:"וקלי.  ____  עשוי מכרמל  'וקלי'המילה פירוש 

 רך שמייבשין אותו בתנור" )בהיפוך אותיות(
לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק        'ראשית קצירכם'

 יר קודם קצירת  ____")ויקרא כג,י(:"שאסור לקצור שום קצ-ב
  מתחיל באות למ"ד ומסיים באות למ"ד רמז לכך  )ויקרא כא,כב(-הפסוק ב

 )ויקרא כא,כב(:"רמז לס'  ____  באדם"-לפי פירוש בעל הטורים לפסוק ב
  "___כב,כב(: )רש"י ויקרארבן להקרבה על המזבח והק אתמהמומים שפוסלים 

 דקה או נפגמה" )בהיפוך אותיות(ריס של עין שנסדק או שנפגם וכן שפתו שנס
)ויקרא כג,מ( הוא:  -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'כפת תמרים'

 "כפות תמרים. היינו  ____"
לפירוש רש"י זו המשנה ולפירוש עיקר שפתי חכמים  על  'ושמרתם מצוותי'

 )ויקרא כב,לא(:"ר"ל ששונה ושומר ___...המשניות"-פירוש רש"י לפסוק ב
אותו ואת בנו.     לפי )רש"י ויקרא כב,כח(:" 'אתו ואת בנו'חיטה איסור ש

                                                 ___"-נוהג בנקבה שאסור לשחוט האם והבן או  ה
)ויקרא  -רוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק בפי פינס הנר המערבי ל

כשבא בשחרית להיטיב...הנרות מערבי ו"בערב הראשון הדליק תחלה נר הכד,ג(:
 מטיב כל הנרות לבד נר מערבי שהיה  ___  דולק ולא היה מטיבה עד הערב"היה 

הרמז לכך שבציון תוקעים בשופר אפילו בשבת לפי פירוש בעל הטורים 
                  ציון  ____  שבת"בופר שקעו ת)ויקרא כג,כד(:"-לפסוק ב

 
 המחבר: עוזי קייש                                               

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – אמורפרשת תפזורת 

 מ י נ ש ב ו ע ר ז ה ל מ י ו א ר ו
 ה ב נ ר כ ב י ד י מ ד א ת מ ש נ ע
 א כ ו ב מ י ר ב ד מ כ י ש ע מ ל ו
 ר ח מ ע ת מ כ נ י ס ר פ ו ש ב ה ש
 ת נ ו ו ח א ו ו ר פ ש י ו נ ב ע י
 ו ר צ ש ד ת ס ו מ ו צ ת ש ר י ל מ
 ה ת י ר ש ה ש ד ח ב י ר י א מ ו פ
 ו מ א פ ו כ ת ק ד צ ב ח כ מ ה ת י
 פ י מ מ צ ע ל ל ו ה ו מ י ר ה ה ר
 כ ד ה צ ד י ק י מ ל ו ד ג נ ה כ ו
 ל ו מ ט י ב י נ כ מ י ר ח א ל ו ת
 כ כ ד י ב י ר נ ו ל א ר ש י י נ ב
 מ נ י ד ה א ס כ מ מ י מ ח ר א ס כ

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
 דוע מצווהמ :התשובה לשאלה אתולקבל  אלות שלהלןשלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

בלשון רבים  – 'הנרות'בלשון יחיד ואילו אח"כ כתוב שעל אהרן לערוך את  'נר' –ישראל להדליק 'נר תמיד' -משה רבנו את בני
 לפי פירוש בעל הטורים? 

 
 בנוי  בכח   בחכמה   דברים בה'    שהוא גדול   כהן גדולמה כתיב אחר הענין והכהן הגדול מאחיו למה נקרא שמו   " א(

 (ו)ויקרא רבה פרשה כ"ובשנים   בעושר
   עצמםל  ומטיבין פירות    עושים   הצדיקיםכך      ועושים פירות   ראוים להזרע   ההריםכהררי אל מה      צדקתךד"א   " ב(

 (זרבה פרשה כ" )ויקרא ולאחרים
   מעשיכם אמר להן הקב"ה לישראל אם שפרתם  שפרו בחדש הזה     בשופר    מעשיכם  תחדשו בחדש זה     תשרי    בחדש" ג(

                         ויושב על   מכסא הדיןבזו כך אני עומד     ומוציא בזו      מכניסהריני נעשה לכם כשופר הזה מה שופר זה    מעשיכם  
 (טפרשה כ )ויקרא רבה "מדת הדין למדת רחמים   והופך לכם   כסא רחמים

                                   נרך בידיתאיר נרי אמר הקב"ה לאדם      אתהבר קפרא פתח )תהלים יח(  כי      בני ישראלאת     צו ד"א   " ד(
רי הריני   נ   הארת אלא אמר הקב"ה אם     נר תמיד  להעלות נרי בידך      נשמת אדםנרך בידי שנא' )משלי כ( נר ה'      ונרי בידך

 (ה פרשה לארב )ויקרא "נרך   מאיר
 
 

 מילה שניה                                                 ילה ראשונה מ                                                                                                                                                                             
                                                                      

                                     "__   __  __   __  __               __   __  __    __   __   __   אשון מדליק נר אחדלהעלות נר. ואח"כ כתיב נרות והיינו כב"ה שבליל ר" 
 
 

 אמורחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד פי סדר השאלות אשונה של כל פתרון לעליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
    ת השיעור של שרץ שמטמא אדם לפי פירוש רש"י.א השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

 מילה( 1)" _____ בכל שרץ אשר יטמא לו.  בשיעור הראוי לטמא   "
                                         

 "כמ( ובכסות נקיהל)אב  ____ הטורים על הפסוק 'מקרא קדש' הוא:"בגי'  פירוש בעל   (  1       
 "עכיננ(  שקנוי לגופו) ____  פירוש רש"י לפסוק 'וכהן כי יקנה נפש...' הכוונה לעבד: "עבד (   2       

 י:לפי פירוש רש" רמי שנדר להביא קורבן על המזבח, הפריש בהמה לנדרו ונאבדה חייב להביא בהמה אחרת כשאמ(    3       
     ")לעי(   ____ הרי "נדריהם.               

 חד מהפירושים של זביחת זבח תודה 'לרצנכם' הוא שאם שחט כשהוא מתעסק בדבר אחר לדוגמא שהתכוון לזרוקא   ( 4       
 ")עתדמכ(  ____-:"ד"א לרצונכם  לאת הסכין או להגביהו ומתוך כך נשחט הקורבן הרי זה פסול כי לפי פירוש רש"י              

   "ועשק ()טשחומו  ____  אחד מהמומים שפוסלים את הכהן מלהקריב קורבן הוא 'חרם' שלפי פירוש רש"י זה:"חרם.(    5       
 בין הערבים' הוא משש שעות ומעלה ולפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י:'-פירוש רש"י ל(    6       

  ")מהשש(  לערוב   ____   "שאז יתחיל             
           

                                                                                                                                                                                                                                          
              1        2         3        4        5             6 
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 בהר -תץ פרשתשב
1 2 3 4   5 6 7 8  9 

10     11       

12    13    14  15  

  16 17      18   

19 20  21     22    

 23 24    25 26   27  

28       29  30   

31     32 33      

  34 35       36  

37 38    39    40   

41       42 43   44 

45     46   47    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
5. 
 
 

10. 
 

11. 
 
 
 

12. 
13. 

-בשביעית לפי פירוש בעל הטורים לפסוק העונש על בצירת ענבים בשנת ה
 "ענבי רוש שבעון שביעית גלו ___ ביעית יהיובש "שאם תבצור)ויקרא כה,ה(:

אסור לאדון להטיל על עבדו העברי עבודות של גנאי בגלל השפלה יתירה 
____  ולא -שלא יוליך כליו אחריו לבית  הכגון לפי )רש"י ויקרא כה,לט(:"

   ינעול לו מנעליו" )בהיפוך אותיות(
קרא כה,י(? "דרור. )וי-על הפסוק ב 'דרור'ו פירוש בעל הטורים למילה מה

 עולה כמנין ת"י רמז כמנין דרור שנים היו דרורים בארץ משנבנה  ____"
מותר לאדם ולבהמתו לאכול מפירות שביעית שאסף אל ביתו כאשר מה 

 צריך לפי שאסף נשאר בשדה והחיה אוכלת ממנו. אך כשנגמר בשדה לחיה
 א כה,ז(:)ויקר-פסוק בה לעפירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י 

 צריך אתה  ____  מן הבית כשכלה לחיה מן השדה" )בהיפוך אותיות("
 היום הזה" )ירמיה לה,יד()בהיפוך אותיות(-בלעו נוזלים.  "ולא  ____  עד

 תשאו  ____  ביום השבת" )ירמיה יז,כא(-נטל, מטען,דבר שנושאים.  "ואל

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

עיר חומה' הוא )רש"י ויקרא כה,כט(:      'בית מושבהפירוש של המילים 
 "בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות  ____  בן נון"

ההבדל בין תקיעת שופר של שנת היובל ביום הכיפורים לבין תקיעת שופר 
"תקיעה בעשור לחדש דוחה  ____  השנה לפי )רש"י ויקרא כה,ט(: -בראש

 ם אלא בב"ד בלבד"בכל ארצכם ואין תקיעת ר"ה דוחה  ____ בכל ארצכ
)ויקרא כה,כו( 'ואיש      -פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב

"כי לא יהיה לו גואל  ____  שיוכל לגאול כי               לו גאל' הוא:-כי לא יהיה
 עניים הם" )בהיפוך אותיות(

)רש"י   את המצוות הואו עליהם כאשר יקבלישראל יקבלו -השכר שעם
 כה,לח(:"לתת לכם  ____  ארץ כנען. בשכר שתקבלו מצותי"ויקרא 

 )רש"י ויקרא כה,כה(:-כייו למכור רק חלק מאחוזתו שנעשה עני עלאדם 
   )בהיפוך אותיות("שישייר שדה לעצמו __  __ולא כולה למדה תורה  "מאחוזתו.

 קיצור המילים: חטאת עוף.
14. 
16. 

 30-ד,30-, ג6-, ב6-ן לשמאל:אכתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימי
 )רש"י ויקרא כה,יד(: "מנין-לומדים מלישראל  על העדפה בקניה ומכירה

 ____  מכור-כשאתה מוכר מכור לישראל חברך ת"ל וכי תמכרו ממכר  ל

7. 
 
8. 

 מא(:  )רש"י ויקרא כה,אדון ישראל הקונה עבד עברי שיש לו בנים מוטל עליו 
   ___ חייב במזונות בניו"-מכרן אלא מכאן  שאר"ש אם הוא נמכר בניו מי "

       לויים המוכרים בית בעיר חומה כאשר הם גואלים את הבית הרי גאולתם
 

18. 
 
 

19. 
21. 
 
 

22. 
 
 

23. 
 
 

25. 
 

27. 
28. 
 
 

29. 
 
 

31. 
32. 
34. 
 

36. 
37. 
 
 
 

39. 
40. 
41. 
 
 

42. 
 
 

45. 
 

46. 
 

47. 
 

 ת"ל או קנה מיד   ____"ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך 
 מי שלא קיים את דיני השמיטה בכל שנה שביעית מארבעים ותשע שנים

)רש"י ויקרא כה,ח(: "והיו לך ימי שבע וגו'. מגיד לך שאע"פ -צריך להוא 
 שלא עשית שמטות  ____  יובל לסוף מ"ט שנה"

 קיצור המילים: ערב שבת.
בכל זמן שירצה ודינו  אחד משני הדברים שכאשר הלוי מוכר יכול לגאול

עדיף מדין הישראל הוא )רש"י ויקרא כה,לב(: "...או אם מכרו בית  ____  
 חומה גואלין לעולם ואינו חלוט לסוף שנה"

ישראל על כך שביטלו שבעים שמיטות הוא )רש"י -העונש שקיבלו עם
ויקרא כה,יח(: "שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה והרצת את 

 ל  ____  בבל כנגד ע' שמיטות שבטלו היו"שבתותיה וע' שנה ש
אנו לומדים כי אדם יכול למכור חלק מאחוזתו רק כאשר הוא נעשה עני      

)רש"י ויקרא כה,כה(: "כי ימוך אחיך ומכר. מלמד שאין אדם רשאי -מ
 למכור שדהו אלא  ____  דוחק עוני" )בהיפוך אותיות(

גאלנו' לפי פירוש בעל הטורים י דדו-בןבפסוק 'או  דדו'-'בן המיליםפירוש 
 )ויקרא כה,מט( הוא: "בן דדו. חסר וי"ו אותיות בן  ____"-על הפסוק ב

 קיצור המילים: נעשה ונשמע.
איסור לא תעשה על הקונה שדה ומונע -'והארץ לא תמכר לצמתת'

)רש"י ויקרא כה,כג(:  –מהבעלים הקודמים שהשדה יחזור אליו ביובל 
 ת לבעלים ביובל שלא יהא הלוקח  ____""ליתן לאו על חזרת שדו

עדיף דינו של המוכר בית בבתי חצרים על המוכר שדה אחוזה כי לפי )רש"י 
ויקרא כה,לא(: "גאלה תהיה לו.  ____  אם ירצה ובזה יפה כחו מכח 

   שדות שהשדות אין נגאלות עד שתי שנים"
 פוך אותיות(.  "והיתה  ____  עולם" )דברים יג,יז( )בהיגל חורבות נצחי

    10-, ג1 -,ב 20-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א
נקרא לפי העבדים הגוים כדי למוכרם בגלוי  מקום שמעמידים שם אתה

 )רש"י ויקרא כה,מב(: "ולא יעמידנו על  ____    ____"
    קיצור המילים: נתן לצדקה.

-'בשנה הששית ועשת את-ת השמיטה יתברך במי שישמור את דיני שנ
התבואה לשלש השנים' ובנוסף תבואת השנה השישית תספיק גם עד )רש"י 
ויקרא כה,כב(:"עד השנה התשיעית. עד חג הסוכות של תשיעית  ____  עת 

 בוא תבואתה של שמינית לתוך הבית" )בהיפוך אותיות(
    אל לב,יח(המון מצרים" )יחזק-אדם  ____  על-"בןקונן,בכה. 

    קיצור המילים: עולם ועד.
אחד מההבדלים שבין שנת היובל לבין השנה השביעית לענין החובות הוא 

)רש"י ויקרא כה,כח(: "עד שנת היובל. שלא יכנס לתוך אותה שנה כלום 
 ב( -בסופה. )דברים טו,א-"  והשביעיתשהיובל  ____  בתחלתו

ת שגדלו בשנה השביעית כלומר אסור לבעל השדה לאכול מהתבואה והפירו
-שלפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב-השמור'מן '

 פירוש מן הפירות של שביעית ששמור ____ מלהפקירו לכל")ויקרא כה,ו(:"
)רש"י ויקרא  ולכן לבעל השדה מותר לקצור לצורך אכילתו כדרך כל העניים

  ציר אלא  ____  יהיה לכל"לא תקצור. להיות מחזיק בו כשאר קכה,ה(:"
)רש"י ויקרא כה,ה(:"את ספיח קצירך. אפילו לא זרעתה והיא -זה 'ספיח'

 צמחה  ____  הזרע שנפל בה בעת הקציר הוא קרוי ספיח" 
לומדים מסמיכות המילים 'כי גרים ותושבים אתם עמדי' למילים 'ובכל 

ה,כג(:"שבכל )ויקרא כ-ארץ אחוזתכם' לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 מקום שגלו שכינה  ____" )בהיפוך אותיות(

                              

 
 
9. 
 
 

11. 
 

13. 
 
 

15. 
 

17. 
20. 
 
 

22. 
24. 

 
26. 

 
 

28. 
 
 

30. 
 
 

32. 

 
33. 

 
34. 
35. 
 
 

36. 
 

37. 
 
 

38. 
40. 
 

43. 
44. 
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 )רש"י ויקרא כה,לב(: "או אם מכרו בית בעיר חומה גואלין  ____"-היא
 )בהיפוך אותיות(

כדי להיזהר מאונאה במכירה או קניה של קרקע צריך לדעת מראש )רש"י 
ויקרא כה,טו(:"...דעו כמה שנים יש עד היובל ולפי השנים ותבואות השדה 

 שהיא ראויה לעשות...לפיכך צריך  ____   ____  הזמן" )בהיפוך אותיות(
 א כה,  טו()רש"י ויקראהזמן שהמוכר את שדהו יכול  לפדותה מיד הקונה הו

 שנים שתעמוד שתי שנים ביד הלוקח מיום ליום"____  רשאי לגאול פחות"אינו 
  הארץ תתן פריה ולכן תשבו עליה לבטח וברכה נוספת שהאכילה עצמה 

תהיה לשובע כי )רש"י ויקרא כה,יט(: "ואכלתם לשובע. אף בתוך  ____ 
 תהא בו ברכה" )בהיפוך אותיות(

שופר תרועה...ביום הכפרים' הוא  'והעברתבפסוק והעברת' 'פירוש המילה 
 במחנה  ____  הכרזה" )רש"י ויקרא כה,ט(:"והעברת.  ____ ויעבירו קול

 300-ד,8-ג,2-ב,40-אהגימטרי מלמעלה כלפי מטה: את האותיות לפי ערכםכתוב 
הסכום המירבי שעד אליו ניתן לעשות אונאה הוא לפי פירוש בעל הטורים   

.  ס"ת  ____  לומר     תוירא ועמית תא ש)ויקרא כה,יז(: "אי-פסוק בעל ה
 לך שאונאה עד  ____"

 תבשל  ____  בחלב אמו" )שמות כג,יט(-בן עזים צעיר.  "לא
ישראל -את שתי האותיות המרכיבות את מספר המסעות של בני כתוב

 ביציאת מצרים מלמעלה כלפי מטה.
)רש"י ויקרא כה,  -יך לעזור לו באופן שמי שנעשה עני אך עדיין לא נפל צר

לה(: "והחזקת בו. אל תניחהו שירד ויפול ויהא קשה  ____  אלא חזקהו 
 משעת מוטת היד" )בהיפוך אותיות(

)ויקרא כה,ה( 'את    -פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב
הוא:"אבל אתה קוצר לאכלה  ____  ולעבדך  לא תקצור'ספיח קצירך 

 לאמתיך וגו' ולבהמתך ולחיה וגו' " )בהיפוך אותיות(ו
זה -לעבד אם יתעשר גר תושב היושב עמך עד אשר יוכל לקנות את אחיך

בזכות )רש"י ויקרא כה,מז(:"וכי תשיג  ____  גר ותושב עמך. מי גרם לו 
 שיעשיר דבוקו עמך" )בהיפוך אותיות(

לוי שונה משל                 'מכר גזבר' שהוא דין מיוחד הנוהג בהקדש שדינו של
)רש"י ויקרא כה,לד(:"שאם הקדיש בן לוי את שדהו ולא  -ישראל בכך ש

 ____  ביובל"  -גאלה ומכרה גזבר אינה יוצאה ל
י"ד פעמים כתוב יובל בפרשה וזה כנגד לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק    

                                   שע בן  ____")ויקרא כה,נב(:"י"ד יובלות שהיו בארץ עד שגלו בימי הו-ב
 100-ד,40-,ג5-,ב1-:אלפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה את האותיותכתוב 

מהו הדבר שהחכמים מקישים מעבד גוי לענין קרקעות לפי פירוש בעל 
)ויקרא כה,מו(? "והתנחלתם את הארץ זהו שאמרו -הטורים על הפסוק ב

   ____ ובחזקה"                         -עות לקנות בכסף  וחכמים דעבד אתקש לקרק
אחיו' הוא )רש"י ויקרא כה,יד(:                        -איש את תונו-'אלפירוש המילים 

 "אל תונו. זו אונאת  ____" )בהיפוך אותיות( 
לוי שמכר מאחוזתו יכול לגאול מיד גאולת עולם ומדובר שמכר את )רש"י 

לב(: "אם מכרו שדה משדותיהם הנתונות להם באלפים  ____  ויקרא כה,
 סביבות הערים או אם מכרו בית בעיר חומה גואלין לעולם"  

       ____ פרשיו...מרחוק יבאו" )חבקוק א,ח( )בהיפוך אותיות(-התעצמו.  "ו
זה לפי פירוש )רש"י ויקרא כה,יז(: "כאן הזהיר על אונאת  'אונאת דברים'

 קניט איש את חבירו ולא ישיאנו  ____ שאינה הוגנת לו" דברים שלא י
 __ הארץ חסיד" )אבות ב,ה(_ולא  _".... שאינו יודע תורה)בהשאלה( 

 קיצור המילה: ועיין.
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 מדרש רבה – בהרפרשת תפזורת 

 מ ח מ ת ו ח מ י מ כ ח י ד י מ ל ת
 ע ו ו כ ח ת פ ל ע ו ה ע ר ל א ח ש
 ש ל ה ע י ש ו ה ל ש מ ו ר י מ י ב
 ו ו נ י ר ב ע ש ל ל י ש ר א ל ש ת
 ת ש ב ו נ ו י ב א ו ל ת ת נ א מ ב
 ד ל י מ א ו צ מ מ ר ו ס י א ל ה ר
 ר מ א ט ר ת י ה ו ד ב ו כ מ י כ א
 כ ו א ו פ ע כ ר כ ש י ו ת ר ה ל ש
 י ע י ב ו ו ע י ק י נ ע ה ת ו מ י
 כ ד ש ו ר נ ש ת מ ד א ר צ ו נ ו ת
 ע ו מ ד ע ג ר פ כ צ פ ח ט ו מ א ה
 ה ר ה ט ו ו נ י מ י ז ה ה ב ת ו כ
 ת י ב ה ל ע ב מ י ר ו פ כ ה מ ו י

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  תוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר ב א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
  :התשובה לשאלה אתולקבל  לות שלהלןשאלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ? שנת החמישים מכונה 'יובל' לפי פירוש רש"י דועמ
 

עושה    אדםועכשיו      כותבה   והנביא היה אדם עושה מצוה    לשעבר ר' כהן ורבי יהושע ברבי סימון בשם ר' לוי אמרו   " א(
                        אישיהם כההוא דכתיב )מלאכי ג( אז נדברו יראי ה'   על יד   חותםוהקב"ה      ומלך המשיח   אליהומצוה מי כותבה   

 ()ויקרא רבה פרשה לד "ויקשב ה' וישמע ויכתב וגו'    אל רעהו
 (רבה פרשה לד" )ויקרא בעל הביתעושה עם     העני ממה שבעל הבית עושה עם העני     יותרתני ר' יהושע   " ב(
        ם                א  אביון דכתיב )תהלים קט( כי יעמוד לימין      ימינווהקב"ה עומד על       על פתחך   ומדע א"ר אבין העני הזה  " ג(

                      ממך דכתיב )שם(   פורעואם לא נתת לו דע מי שעומד על ימינו      שכרךדע מי שעומד על ימינו ונותן לך       לונתת 
 (פרשה לד)ויקרא רבה  "ומשופטי נפש להושיע

                                    וטהרה   טומאה      לישראל   שמוריםותלמידיהם      תלמידי חכמיםד"א ועניים מרודים תביא בית אלו   " ד(
 (פרשה לד הרב )ויקרא "אביהם שבשמים לכך נאמר ועניים מרודים תביא בית   רצון ומלמדים אותן לעשות   והיתר    איסור

   ות דרכיךמעש   יום טוב   זה וכבדתו     יום הכפוריםזה      מכובדולקדוש ה'      שבת בראשיתזו      עונגוקראת לשבת   " ה(
 מכאן אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת" )ויקרא רבה פרשה לד(     חפצך   ממצוא    חולו של מועדזה   

 
 בנקיבת שם לה לבדה ומה שמה יובל שמה על שם "יובל הוא. שנה זאת מובדלת משאר שנים

  
 מילה שניה                                             מילה ראשונה      

 __   __    __  __   __                 __    __  __   __ "             

                                                                                                                                                                              
 
 

 בהרחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 לפי סדר האותיות הנכון.עליכם לסדר את המילים 

מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
 ללא האות 'השבעי',  השבעי' ת הטעם לכך שכתוב 'בחדשא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

 מילה( 1)" במצות   _____    דש השבעי. חסר יו"ד כלומרבח"  יו"ד לפי פירוש בעל הטורים.
                                         

 ששביתת הארץ היא מעבודת אדמה לצורך גידוליה ככתוב 'ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ' שזה לפי פירו  (  1       
 "ים)דתוש( ולכרמ  ____ -"יהיה לארץ.  ל רש"י:              

 התבואה והפירות שגדלו בשביעית אסורים בקצירה ובבצירה כדרך שאר השנים שנוהג בהם בעל הבית אלא (   2       
 "ומשי(  בה אתה ושכירך ותושבך) ____  לפי פירוש רש"י: "אלא הכל יהיו              

     "(ובתצ)ר   ____ "שלא תדאגו משנת  עליה' הוא: פירוש רש"י לפסוק 'ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח(    3       
 פתוחות )יעריתו(  ____פירוש רש"י לבתים הבנויים בערים המכונים 'חצרים' הוא: "ובתי החצרים. כתרגומו פצחיא     ( 4       

  מאין חומה"              
           

                                                                                                                                                                                                                                          
              1        2         3        4         
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 חוקותיב -תץ פרשתשב
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 

11      12      

13        14  15  

16     17  18   19  

20    21   22  23   

 24  25  26 27   28   

29   30     31   32 

  33      34    

35 36    37  38   39  

40  41  42   43  44   

 45     46      

47    48     49   

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
1. 
 
6. 
 
 

11. 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

14. 

' הוא לפי )רש"י ויקרא בעתםבפסוק 'ונתתי גשמיכם  'בעתם' פירוש המילה
 עה שאין דרך בני אדם לצאת כגון  ____  שבתות" כו,ד(:"בעתם. בש

ישראל שאם הם יהיו עמלים בתורה על מנת לשמור -הקב"ה מבטיח לעם
אזי אחד מהדברים הטובים שיהיו להם הוא שבזמן מלחמה )רש"י  ולקיים

 ויקרא כו,ח(:"ורדפו מכם. מן  ____   שבכם ולא מן הגבורים שבכם"
)רש"י -מעט והוא יהיה שבע ככתוב ב שאדם אוכלהברכה על האכילה היא 

 __"__ מתברך  ואכלתם לחמכם לשבע. אוכל קימעא והואויקרא כו,ה(:"
)רש"י ויקרא -בימי הזקנה אין ערכה של האשה פוחת כמו האיש ככתוב ב

האיש כאיש לפיכך  כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשבכז,ז(:"
 ה"בערכפוחתת אלא ___ ערכו והאשה אינה ב___ -פוחת בהזדקנו יותר  מ

בכתיב מלא ולעומתם נכתב בחמשה  'יעקוב'מדוע נכתב בחמשה מקומות 
)רש"י ויקרא  הנביא בכתיב חסר ללא האות וי"ו?'אליהו' מקומות 

 כו,מב(:"יעקב נטל אות משמו של אליהו  ____  שיבא ויבשר גאולת בניו"
 90-, ד400-, ג400-, ב7-א האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל:כתוב את 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 

 אך טהורה לאכילה ופסולה 'בהמה טמאה'נודר להקריב קורבן עולה והיא ה
 מום הכתוב מדבר שהיא טמאה להקרבה"___ כי )רש"י ויקרא כז,יא(:"להקרבה 

     "וכי )רש"י ויקרא כו,ח(:-שומאה ירדפו רבבה ללמדנו -חמשה ירדפו מאה
            אלפים  והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שניכך הוא החשבון 

 את התורה" העושיןועטין העושין את התורה ___  ירדופו אלא אינו דומה מ
,       70-, ב10-אכתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:

 200-, ו1-, ה40-, ד2-ג
 - ית כפיסין לבניםאבן בלתי מסותתת.  "מקום שנהגו לבנות  ____  גז

 בונים" )בבא בתרא א,א( )בהיפוך אותיות(
מנת לשמור  ישראל שאם הם יהיו עמלים בתורה על-לעםהקב"ה מבטיח 

  פסוק ל שלפי פירוש בעל הטורים הארץ'-'והשבתי חיה רעה מן אזי ולקיים
 אדום" ___בבל מדי  (:"והשבתי חיה רעה. בגי' אלו ד' מלכיות)ויקרא כו,ו-ב

     ( "והתורת. אחתו)רש"י ויקרא כו,מ בלשון רבים?'התורת' תוב מדוע כ
 גיד שכולם נתנו  ____  בסיני" )בהיפוך אותיות(בכתב ואחת בעל פה מ

16. 
 
 

17. 

כי יש הרבה מיני  'יען'כתוב פעמיים במשפטי מאסו'  'יען וביעןבפסוק 
  מג(:)רש"י ויקרא כו,-שונה ככתוב בעברות בפרשה ולכל עברה יש עונש 

 ____  אשר משפטי מאסו" )בהיפוך אותיות(-וביען.  ____   וב"יען 
  בנוסף על ברכת השובע ישנה ברכה נוספת השקולה כנגד הכל והיא לפי

7. 
8. 
 

   ____" )ישעיה כו,א(-חומות  ומת המבצר. "חומה נמוכה, קיר מגן המקיף את חו
 על פירוש רש"י לפי פירוש עיקר שפתי חכמים 'ופניתי אליכם'המשל של 

  וכשבא  ורק אחד מהם עבד הרבה.ועבדו לו מעט. ":)ויקרא כו,ט( הוא-לפסוק ב
 שכרם אומר לזה המתן מעט עד שאשלם לפועלים האחרים את מעט לשלם

 
 

19. 
20. 
 

22. 
 

24. 
 

28. 
 

29. 
 
 

30. 
 
 

31. 
 
 

33. 
34. 
35. 
 
 

37. 
39. 
40. 
 

43. 
 

45. 

 
46. 
 
 

47. 
 
 

48. 
 
 

49. 
 
 

 ויקרא כו,ו(: "שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה אם אין  ____ )רש"י
 ____  שקול כנגד הכל"  -אין כלום ת"ל...ונתתי  ____  בארץ מכאן שה

 בקר לחטאת" )ויקרא ד,יד(-הזכר בבקר.  "_____  בן
-לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב בחקתי תלכו'-'אםהרמז בפסוק 

 שתלכו בדרכי אבות" )בהיפוך אותיות()ויקרא כו,ג( הוא: "ר"ת  ____  
)רש"י ויקרא -שמובטח ונו של מקום אזי ישראל יעשו רצ-כאשר עם

 סרק ועתידין לעשות פירות")בהיפוך אותיות(ועץ השדה. הן ___ כו,ד(:"
 'גאון עזכם')ויקרא כו,יט( למילים -הפירוש של בעל הטורים על הפסוק ב

 הוא: "את גאון עוזכם. בגי' זה  ____"
: "מצודות חיה ועופות ודגים  ____  בהם -הוא כולל בתוכו, הוא בבחינת

 גיטין ה,ח( )בהיפוך אותיות(משום גזל" )
ישראל שאם הם יהיו עמלים בתורה -הבטחה טובה נוספת של הקב"ה לעם

על מנת לשמור ולקיים היא )רש"י ויקרא כו,יב(: "והתהלכתי בתוככם. 
 ם ולא תהיו מזדעזעים ממני"____  עדן כאחד מכ-אטייל עמכם  ב

מדוע לא נאמר בפסוק לשון של זכירה על יצחק כפי שנאמר ביעקב 
ובאברהם? )רש"י ויקרא כו,מב(: "ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק אלא 

 אפרו של יצחק נראה לפני  ____  ומונח על המזבח" )בהיפוך אותיות(
ל הטורים על באברהם וביצחק חוץ מיעקב לפי פירוש בע 'אף'מדוע כתוב 

)ויקרא כו,מב(? "בכולם כתיב אף חוץ מיעקב שהיתה מטתו -הפסוק ב
 שלמה ולא יצא ממנו  _____" )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

 8-,ה6-,ד50-,ג90-,ב3-אמימין לשמאל: לפי ערכם הגימטריכתוב את האותיות 
 קיצור המילים: משה וישראל. )בהיפוך אותיות(  ____

המצוות על החשיבות הרבה של קיום  אלה המצות''לומדים מהמילים 
 אלה המצות. מצות במלוי מ"ם)ויקרא כז,לד(:"-פסוק בלמפירוש בעל הטורים 

 יקח מצות" ___' תלמידי חכמים על שם חכםוהוא בגי צד"י ו"ו תי"ו עולה תרי"ב
 20-,ד5-,ג100-,ב10-:אכתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל

   קיצור המילים: ראש ישיבה.  ____
, 20 -, ג90-, ב6-כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א

 2-, ו7-, ה1-ד
מספר הדינרים שיש במטבע הסלע לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש 

 )ויקרא כז,כה(: "כי הסלע הוא  ____ דינרין"-רש"י על הפסוק ב
ו של האדם יכול לשלם להקדש את שנדר עבור ערך נפשאם המעריך עני והוא אינו 

___ אשר על  "כז,ח(: )רש"י ויקרא-מביאים את האדם הנערך לכהן ש -כפי שוויו
 .וכלי אומנות")בהיפוך אותיות(ש לו יסדרנו וישאיר לו כדי חייו..תשיג. לפי מה שי

ישראל שאם הם יהיו עמלים בתורה -הבטחה טובה נוספת של הקב"ה לעם
כלומר )רש"י ויקרא כו,ט(:  'והפריתי אתכם'נת לשמור ולקיים היא על מ

   "והפריתי אתכם. בפריה  ____"
הנודר שהקדיש דבר בלשון 'חרם' ואמר לפי )רש"י ויקרא כז,כח(:"כל חרם 

בחרמי כהנים שפירש ואמר  ____  זה -בישראל לך יהיה )במדבר יח,יד(
 חרם לכהן ויש שאמרו סתם חרמים לכהנים"

צד מעשרין בקר וצאן? )רש"י ויקרא כז,לב(: "תחת השבט. כשבא לעשרן כי
מוציאן בפתח זה אחר זה והעשירי מכה בשבט  ____  בסיקרא להיות ניכר 

    בהיפוך אותיות(שהוא מעשר" )
לומדים מהפסוק  מוד התורההרמז לפי פירוש בעל הטורים על חשיבות לי

"ועשיתם אתם.  הוא: ם אתם'ועשיתבחקתי תלכו...-אם')ויקרא כו,ג(: -ב
 ___ לכל עושיהם"  שתתעסקו בתורה דכתיב בה עשיה שכלאותיות אמת ר"ל 
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 ב"שכרם המגיע להם למען ימצא  ____   ____  רב לשלם גם לך שכרך הר
 נחלש, נידלדל.  "_____  כחו של משה" )ברכות לב.( )בהיפוך אותיות(

 "אצ"ל:כו,ו(  )רש"י ויקרא כי תעבר בארצכם'-'וחרב לאיהיה שלום בארץ כש
 )בהיפוך אותיות("למדינה ___  ממדינה  שלא יבואו למלחמה אלא אפי' לעבור דרך

רץ בימי בענין שביתת הא שבתתיה'-'אז תרצה הארץ אתפירוש הפסוק 
תמורת שמיטותיה שלא שבתה בימי יישובה לפי )רש"י ויקרא -הגלות

 כו,לד(:"אז תרצה. ____  את כעס המקום שכעס על שמטותיה"
 ארץ  ____  רחקים" )תהלים סה,ו(-קצוי-מקוה מים טבעי גדול מאד. "כל

 )בהיפוך אותיות(ישן ____"נקרא )ויקרא כו,י( :"יבול הפירות שלפני שנתיים 
ישראל שאם הם יהיו עמלים בתורה על מנת לשמור -"ה מבטיח לעםהקב

שזה לפי )רש"י ויקרא כו,ט(: "ופניתי אליכם.  'ופניתי אליכם'ולקיים הרי 
 אפנה מכל עסקי  _____  שכרכם"

)ויקרא כו,ג(?                -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'יראת ה' 'מהי 
יב יראת ה' היא  ____  אם תמלאו את "בחוקתי תלכו. היא היראה וכת

 אוצרותי אמלא אוצרותיכם יפתח ה' לך את  ____" )בהיפוך אותיות(
מי שהקדיש את שדהו ולא חזר וקנה שוב את השדה מיד הקדש והגזבר מכר את 

 פירושל השדה אין עדיפות למקדיש ואם הוא קנה מהלוקח תצא מרשותו לכהנים
 ()בהיפוך אותיות"___כז,כ(:" )ויקראלפסוק ב עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י

)ויקרא -מי לא הוזכר ראש לאבות לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
____  לא הוזכר בשום מקום בראש לפי שר"ל לעשו הוה גביר -כו,מב(? "ו

 לאחיך לעשותו ראש ליעקב"
-מי שמקדיש את שדה אחוזתו ובא אדם לקנותה ולפדותה מיד ההקדש

              לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק לםהקונה מש
 )ויקרא כז,טז(:"ופי' לפי זרעו לפי  ____  ורחבו של השדה"-ב

)ויקרא כו,ג( ישנם עשרה פסוקים              -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
           מאם בחקותי )ר"ל מן ונתתי( עד ואולך אתכם קוממיות שהם כנגד:     

 "עשרה  ____  שבויתן לך וכנגד עשרת הדברות" )בהיפוך אותיות(
ישראל שכל זמן שעמד בית המקדש על תילו אזי לפי -הקב"ה אומר לעם

)ויקרא כו,ט(: "ופניתי אליכם.  ____      -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 ת"י שת"י שנים שעמד הבית הי'  ____  שם"

 כך רב נקצרת יהיה רב מאד והדיש יהיה כלהברכה שיבול התבואה ה
             ולכן )רש"י ויקרא כו,ה(: "שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו עד  

                 תעסקו עד שעת הזרע"  ____  -וב  ____ -ה
  שכעס על שמטותיה' המקום'אז תרצה הארץ' לומר כי בכך 'תפייס את כעס 

-עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק בלפי פירוש 'המקום'  והמילה
  ויקרא כו,לד(:"אין הפירוש של המקום הוא הקב"ה אבל הוא הפירוש על  ___")

שמרוב המהומה שתהיה בהם הם  -'לפניכם לחרב'ישראל יפלו -אויבי עם
                                ___" לפניכם לחרב. איש בחרב)רש"י ויקרא כו,ז(:"-ככתוב ביפלו מאליהם 

  ,ג(:כז  )רש"י ויקראשהוא הנודר 'ערך איש פלוני עלי' עליו לשלם להקדש סכום 
 "והיה ערכך וגו'...בין שהוא יקר בין שהוא זול  ___  שניו הוא הערך הקצוב עליו"

                           ____" )בבא מציעא קו:(  -עונת הזריעה. "חצי תשרי מרחשון וחצי כסליו
____  גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהן" -"כל שאינו יודע  במהות. 

 )קידושין יג.( )בהיפוך אותיות(
ים או על איברים הנחשבדר לתת להקדש את ערך נפשו של אדם שלם הנו

      )רש"י ויקרא כז,ב(:"בערכך נפשת. אש הנדר חל לפיכנפש שלמה כמו ר
 __  עלי" )בהיפוך אותיות(ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה  __
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 מדרש רבה – בחוקותיפרשת תפזורת 

 ש ה ז ה מ ל ו ע ב א ר ק מ י ל ע ב
 א ל ע ת י ד ל ב א ה ר ו ת ב ע ג י
 ח ה מ ה ג ת ו נ ט ק ו ת ו ל כ ש א
 ד א ח ב ד ב כ ל י ו מ י ב ג ל ע צ
 מ י ב ו ו מ י ב מ ת י ע מ ב ב ט ד
 ה ל י ת ל ש צ ק ה ל ב נ י ז ר ע י
 מ נ ר כ ו נ ח ע ר מ ר ב ל כ כ ו ק
 ו ו ו ש ת ה ק י ב ו כ י פ ו ו נ י
 ש ת ב ה ד ג א ב א ד כ מ ש ת ת ה מ
 ו ו ל א כ י ל י ר ש ב צ ר א ב נ י
 ל נ פ ג ה ח א ש י ב ו ז ה נ ה נ ק
 ט ל ת נ ע ש נ נ מ ו כ ה ל א ר ש י
 ת ו פ ו ס ד ע ו ר א י מ י ק ו מ צ

 
                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  שר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת א א( הוראות:

לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
  :התשובה לשאלה אתולקבל  שאלות שלהלןל לפי הפרוט הנמצא מתחתאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 

 ? לפי פירוש בעל הטורים 'עבדי'ואילו יצחק אינו נקרא  'עבדי'דוע אברהם ויעקב נקראים מ
 

 נראים   ישראלבכל האילנות כך הם     ושולטת    האילנותמכל      נמוכה   הזו   הגפן מה  " א(
 ()ויקרא רבה פרשה לו "ועד סופומסוף העולם     לירש ן עתידין   ה   לעתיד לבאאבל      בעולם הזה  שפלים    כאלו

 כך ישראל כל מי נראה כאלו נמוך מחבירו  מחבירו הגדול     וקטנות    גדולות  אשכלות מה הגפן הזו יש בה   " ב(
 (רבה פרשה לו" )ויקרא וגדול מחבירו בתורה נראה נמוך מחבירו   יגע בתורה   שאחד מהם

 (פרשה לו)ויקרא רבה  "בקנה   שכתובההתורה      בזכותכך ישראל נשענין     קנה    על גבי   נשענתזו    מה גפן" ג(
 הרב )ויקרא "'ה   ישאה'      יארה'     יברכך    בכל יוםכך ישראל מתברכין בג' ברכות      ברכותג'      טעונהמה הגפן הזו   " ד(

 (פרשה לו
                            תלמוד בעלי     משנה בעלי      בעלי מקראכך ישראל יש בהם      צמוקיםיש בה      ביםענמה הגפן הזו יש בה   " ה(

 (  " )ויקרא רבה פרשה לואגדהבעלי   
כל יצא ממנו ישמעאל ו   אברהםאף ע"י שהיתה מטתו שלימה לפניו      ביעקב"ולמה נאמר באברהם וביצחק אף ולא נאמר    ו(

 " )ויקרא רבה פרשה לו(צדיקים יצא ממנו עשו וכל אלופי אדום אבל יעקב מטתו שלימה כל בניו    יצחק קטורה    בני
 

 "אברהם נקרא עבדי כדכתיב זכור לעבדיך וסמיך ליה לאברהם וכן ביעקב כתיב יעקב עבדי משא"כ ביצחק לפי שאברהם ויעקב 
                                                     

 ילה רביעית    מ    מילה שניה                 מילה שלישית                              מילה ראשונה                                       
 

                   משא"כ ביצחק"        __    __   __                         __    __   __                    __   __  __    __                   __    __   __קיימו המצוות       
                                                                                                                                                                              

 

 וקותיחבחידון פרשת 
 

ת.  באותיות מבולבלו עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

ועד  מהשאלה הראשונהאשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 
רוש המקדש לפי פי-התשובה לשאלה: מה בא בזכות בית תא השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו

"  _____  ונתתי משכני. מנין שנים של משכנ"י עמד בית שני וסמיך ליה ואכלתם ישן שבזכות ביהמ"ק בא " בעל הטורים? 
 מילה( 1)

                                         
 מדוע אשה זקנה בבית היא אוצר ומטמון בבית וכמו כן אות לטובה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים?  (  1       

 ")יבתה(  ____ "כי גם בזקנותה תביט על צרכי              
 : לפי פירוש רש"ימי שמקדיש את שדה אחוזתו ובא אדם לקנותה ולפדותה מיד הקדש הקונה משלם  (   2       

 "רשועמי(  בחמשים שקלים)   ____  "בית כור             
 אדםמביאים את ה -אם המעריך הוא עני ואין ידו משגת לשלם להקדש את שנדר עבור ערך נפשו של האדם כפי שוויו(    3       

     "(תוסכ)   ____  י: "מטה כר"הנערך לכהן ומשאירים למעריך כדי חייו שזה לפי פירוש רש              
  ")יתב( המקדש  ____  'ונתתי משכני' זה לפי פירוש רש"י: "זה   ( 4       

   ה כתוב שש פעמים בפרשה שכנגדם גלו עם ישראל שש פעמים לפי פירוש בעל הטורים?מ    (5         
 ריב וג' ע"י נבוכדנצר")נעו( עונם וכנגדם גלו ו' פעמים ג' ע"י סנח  ____   "ו' פעמים כתיב בפרשה             

                                                                                                                                                                                                                                          
              1        2         3        4         5 
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 :חומש ויקרא פרשותהפתרונות של 
 

 חומש ויקרא
 

 ()בעל הטורים ויקרא ד,כג "רבו ריקם"פתרון התפזורת:          ויקרא פרשת
 שלום ( מקדש  , 4( ולא 3( להתאדם 2( שבו 1פתרון החידון:                              

 
 ()ויקרא ז,א-עיקר שפתי חכמים על פירוש רש"י לפסוק ב פירוש  "לנדבת המזבח"פתרון התפזורת:                צופרשת 

 הדשן,   ( נרות 4( שמשו 3( דברים 2( הקהל 1פתרון החידון:                              
 

 (ב,)רש"י ויקרא  יא "אוחז בחיה" פתרון התפזורת:         שמיניפרשת 
 ( נחשון   , מינין5( יברכך 4( נטלו 3יטמא  (2מאליו ( 1פתרון החידון:                              

 
 ()בעל הטורים ויקרא יג,נט "חומשי תורה"פתרון התפזורת:         תזריעפרשת  

 ( כולו ,   למאכלך6( לקוי  5( כשר 4( אדום 3( מאורו 2( לוים 1פתרון החידון:                              
 
 ()בעל הטורים ויקרא יד,ז "רים שנגעיםדב"פתרון התפזורת:         מצורעפרשת  

 ( הטיח   , לעצמה5( מקל 4( צפרים 3עשרון  (2( לילה 1פתרון החידון:                              
 
  ()בעל הטורים ויקרא טז,ד "שטעונין גניזה"פתרון התפזורת:   אחרי מותפרשת  

 ( וידוי  ,  יאשיהו6( הקטנים  5( ימין 4( שבתוך 3( אחריו 2יעמד ( 1פתרון החידון:                              
 

 ()בעל הטורים ויקרא יט,לו "עובר על המצות כולם"פתרון התפזורת:       קדושיםפרשת 
 ( משעת ,  לעניים6( יין   5( י'  4( נותר 3( עוללות 2( לרעך 1פתרון החידון:                              

 
 ()בעל הטורים ויקרא כד,ב "ומוסיף והולך"פתרון התפזורת:           אמורפרשת 

 ( השמש , בכעדשה6( שחוטמו 5( דעתכם 4( עלי 3 ( כנעני2( במאכל 1פתרון החידון:                              
 

 ()רש"י ויקרא כה,י "תקיעת שופר"פתרון התפזורת:             בהרפרשת 
 ( עיירות  , ששבע4( בצורת 3( שוים 2( שדות 1פתרון החידון:                              

 
 ()בעל הטורים ויקרא כו,מב" בין בארץ בין בח"ל" פתרון התפזורת:      בחקותיפרשת 

 השובע ,  ( עון 5( בית  4( וכסת 3( שעורים 2( הבית 1פתרון החידון:                              
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