
 ד"בס

 צופרשת  -שאלות לשולחן שבת 

 

נָּיו ֵלאמֹר-ַאֲהרֹן ְוֶאת-ַצו ֶאת" .1 ה, בָּ עֹלָּ   -('א,'ו) "זֹאת ּתֹוַרת הָּ
 ? " ַצו "י את המלה "כיצד מפרש רש  .א
 ?מדוע היא מופיעה בהקשר של קורבן עולה דווקא .ב

 
 אש על המזבח

 
ֵאש ֶאת-ְוֵהִרים ֶאת" .2 ה-ַהֶדֶשן ֲאֶשר ּתֹאַכל הָּ עֹלָּ ומה עושים כאשר ? מהו הדשן –( 'ג,'ו"  )הָּ

 ?המזבח מתמלא ממנו
ִמיד, ֵאש" .3 ת וכיצד למדו זאת חכמים מן אלמה שימשה אש ז –( 'ו',ו)  "ַהִמְזֵבחַ -ּתּוַקד ַעל תָּ

 (י"רש)?"תמיד"המילה 
  הקרבת המנחות

 
ה ּוִמַשְמנָּּה, ְוֵהִרים ִמֶמּנּו ְבֻקְמצֹו" ה-ֲאֶשר ַעל, ַהְלבֹנָּה-לְוֵאת כָּ , ִמסֶֹלת ַהִמְנחָּ  ('ח',ו)? " ַהִמְנחָּ
 "(זאת תורת המנחה"ה "י ד"רש' ח',ו)? מורכבות כל המנחות במקדש ממה הוי .4
 (ט-ח, ו)? ומה נעשה עם יתר המנחה, מה נעשה עם הקומץ –הכהן קומץ מן המנחה  .5
 (י',ו)? מהו האיסור המיוחד שנאמר במנחות .6

 קורבן שלמים

ִמיםזֶ , ְוזֹאת ּתֹוַרת" .7 ה-ִאם ַעל.... ַבח ַהְשלָּ חייבים האלו אנשים  –( יב-יא' ז" )ַיְקִריֶבּנּו, ּתֹודָּ
 ?(י"מוזכרים ברש)להודות 

 ? י אופי הקורבן"זמן אכילת בשר השלמים נקבע עפ .8
 .קרבן שלמי תודה .א
 (טו,' ז) .קרבן שלמים הבא בנדר .ב

 (טז,' ז) ?מהו זמן אכילה של כל סוג
 ('יד ,'ז)? חלק שמקבל הכהן מקרבן זהמהו ה .9

 ( יז', ז)? מה נעשה מבשר זבח השלמים שנותר אחרי זמן האכילה .11
 

 ודם דין חלב

 (כד-כג', ז)? כיצד בכל זאת ניתן להשתמש בו? מה אסור לעשות בחלב .11
ל" .12 ם לֹא תֹאְכלּו-ְוכָּ עֹוף, ְבכֹל מֹוְשבֵֹתיֶכם, דָּ ה, לָּ   (כז', ז)? דםו דינו של אוכל מה -" ְוַלְבֵהמָּ
 (לעוף ולבהמהי "רש' כו', ז)? איזה דם מותר באכילה  .13
 

 ןקידוש המשכ

נָּיו ִאּתֹו-ְוֶאת, ַאֲהרֹן-ַקח ֶאת" ה, ְוֵאת ַהְבגִָּדים, בָּ  ('ב',ח" ) ְוֵאת ֶשֶמן ַהִמְשחָּ

 ('י',ח)? כיצד קידש משה את המשכן להיות ראוי  לעבודה .14

 (י"רש. )?רה פרשה זאתמתי נאמ -(  'ב',ח")ַאֲהרֹן-ַקח ֶאת" .15

ם, ַוְיַקֵדש ....ֶשֶמן -ַוִיַקח מֶֹשה ֶאת" .16  (יא, ח)? כיצד קידש משה את המשכן"אֹתָּ
 ?כיצד קידש משה את אהרון .17
ם וַָּלְילָּה" .18 כמה ימים נדרשים אהרון ובניו לשהות  -(  'לה',ח" )..ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְשבּו יֹומָּ

 ?בתחום המשכו

 

 

          שבת שלום


