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 1כרטיסיה  -תטעמי הקורבנו

 ספר החינוך מצוה קפ"ו:

לפי שה' קבע מקום לישראל להביא שם קרבנותם ולהכין שם לבבם אליו מתוך 

 קביעות המקום והגדלתו ויראתו אל לב בני אדם, נפשם מתפעלת שם לטוב.

  והלבבות מתרככים ונכנעים לקבל שם עול מלכות שמיים שלמה וכו'..".

 

 עני במחברת:

עם עבודת המגיע לבית המקדש עם קורבנו, ונפגש שם אדם קורה למה  .1

 של הכוהנים והלויים? דשוהק

מה המפגש עם הכוהנים והלויים, שהיו בדרגה רוחנית מאד גבוהה, גורם  .2

 לאדם שנפגש עמם?

 מה התועלת שמפיק האדם שבא לבית המקדש להקריב קורבן? -סכמי .3

 

 

 

 משימה קבוצתית

שלמדתן. אפשר גם לכתוב יומן אישי של את מה חברו הצגה קצרה המשקפת 

חוטא שבא להקריב. הדגישו מה הוא מרגיש כשהוא מגיע לירושלים ונפגש עם 

הפאר, ההדר, הקדושה ועם הכהנים והלויים. העוצמות הרוחניות  -בית המקדש

 שמרגיש וכיצד זה פועל עליו, ומסייע לו להתחזק מבחינה רוחנית.

 ה את מה שלמדתן. בעזרת ההצגה תלמדו את שאר הכית

 בהצלחה :(

 



 

 

 

 

 

 בס"ד 

 2כרטיסיה  -טעמי הקורבנות

 

 הרמב"ם בספר המצוות מצוה עג': 

שציוונו להתוודות על העוונות והחטאים ... ולאמר אותם עם התשובה, וזהו "

הוידוי וכוונתו שיאמר : "אנא ה' חטאתי ועויתי ופשעתי ועשיתי כך וכך...". 

הרמב"ם: "כיצד מתוודים? אומר אנא ה' חטאתי עויתי ובהלכות תשובה אומר 

פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי ניחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר 

וכן בעלי חטאות ואשמות..אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו לדבר זה...

 .  תשובה ויתוודו וידוי דברים.."

 

 הכנה נפשית להקרבת הקורבן

 להיות קשורה בהכנה נפשית מקיפה מאד:הקרבת הקורבן צריכה 

 על האדם לטהר ולקדש את עצמו לפני שיבוא למקדש להקריב.

, על חטאיו הבבואו הוא סומך ידו על קרבנו ,מתרכז במחשבות עליונות ומתווד

 ומקבל על עצמו שלא ישוב לחטוא.

הקרבת הקרבן כהלכה צריכה להיות סוף וקץ לחטא, ותחילה לחיים טובים, 

 ם.וקדושישלמים 

 

 עני במחברת:

מהם ארבעת השלבים שצריך לעבור  המקריב בהבאת קורבנות על  .1

 חטאים?

 מהו השלב הכי חשוב?  .2

 העתיקי והשלימי :  בעצם, הקרבת הקורבן היא סוף וקץ _________ ,  .3



 

 

                                   

 

 

 

 _______ .___________________ותחילה ל   

 משימה קבוצתית

את מה שלמדתן. אפשר גם לכתוב יומן אישי של חברו הצגה קצרה המשקפת 

חוטא שבא להקריב. הדגישו את המסרים על מעשיו ומחשבותיו של החוטא לפני 

 ההקרבה, ועל ההכנות הנפשיות שצריך לעשות.

 בעזרת ההצגה תלמדו את שאר הכיתה את מה שלמדתן. 

 בהצלחה :(
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 3כרטיסיה  -טעמי הקורבנות

 רמב"ן פסוק ב: 

כאשר יחטא ויביא קורבן, יסמוך ידיו עליו ... ויתוודה בפיו... ויזרוק הדם על המזבח כנגד  "כי

לקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו -דמו בנפשו, כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה כי חטא לא

שישפך דמו... לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכיפר הקורבן הזה שיהא דמו תחת 

 דמו...".

 

 ר הקורבן על חטאו של האדם?כיצד מכפ

עומד  -לפני הקרבת הקורבן, החוטא סומך ידיו על הקורבן, ומתוודה על חטאיו. בעת ההקרבה

האדם ורואה את הנעשה בקורבן שהביא. הוא רואה חלקים מהקורבן מוקרבים על המזבח, 

לה',  ואת דם הקורבן נזרק על המזבח, ומהרהר בלבו: כך היה צריך לעשות לי בגלל שחטאתי

 ואז הוא מזדעזע מפחד ויראה ומתחרט על מעשיו ומקבל על עצמו שלא לחטוא שוב.

החרטה, הוידוי והקבלה לעתיד הן החזרה בתשובה, והן מקרבות את האדם אל אביו 

 שבשמים.

 

 עני במחברת:

 פעולות( 3מה צריך לעשות החוטא בזמן הקרבת  הקורבן כדי שיתכפר חטאו? ) .1

 זמן ששורפים את חלקי הקורבן, ומזים מדם הקורבן על המזבח?מה צריך האדם לחשוב ב .2

הקב"ה עשה אתנו חסד בכך שאפשר לנו להקריב קורבנות על חטאינו. הסבירי מדוע וכיצד  .3

 הקורבן הוא חסד מה'?

 משימה קבוצתית

את מה שלמדתן. אפשר גם לכתוב ראיון בין חוטא חברו הצגה קצרה המשקפת 

את המסרים על מעשיו ומחשבותיו של החוטא בזמן שבא להקריב וכהן. הדגישו 

 ההקרבה, ועל חסד ה' אתנו המתבטא בקורבנות.

 בעזרת ההצגה תלמדו את שאר הכיתה את מה שלמדתן. 

 בהצלחה :(
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 4כרטיסיה  -טעמי הקורבנות

 הרמב"ם:

את החוטא שיעלה לו  ענוש"ויש אומרים שטעם הקרבן הוא עניין של קנס, ל 

כדי שישתדל שלא יחזור ויחטא כי יראה שהחטא  חסרון כיסה לו , ויהיבדמים

 עולה ביוקר".

 

 :ספר החינוך מצוות עשה צה

... כי יחטא איש לא יטהר לבו יפה בדבר שפתיים לבד, שיאמר בינו ולכותל: "

לקחת  אבל בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו"חטאתי, לא אוסיף עוד", 

מתוך כל ... ממכלאותיו עתודים ולטרוח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן 

 "יקבע בנפשו רוע החטא וימנע ממנו פעם אחרת... המעשה הגדול ההוא

 

 

 עני במחברת:

 מה הכוונה במילה "דמים" בדברי הרמב"ם? .1

 מה הכוונה במשפט "ויהיה לו חסרון כיס" בדברי הרמב"ם? .2

קורבן בעקבות חטא, מענישה את האדם ומונעת ממנו לחטוא לפי הרמב"ם, כיצד הבאת  .3

 שוב?

 מהי הטרחה שנדרשת מהחוטא בעת הבאת הקורבן? .4

 למה מתכוון בעל ספר החינוך במילים "המעשה הגדול ההוא"? .5

 לפי ספר החינוך, כיצד הבאת קורבן בעקבות חטא, מונעת מהחוטא לחטוא פעם נוספת? .6

 

 משימה קבוצתית

את מה שלמדתן. הדגישו את המסר על ההשקעה הנדרשת חברו הצגה קצרה המשקפת 

מהחוטא בבואו להקריב קורבן על חטאו, וכיצד זה ילמד אותו להמנע ככל האפשר מלחטוא 

  בעזרת ההצגה תלמדו את שאר הכיתה את מה שלמדתן.. בעתיד

 



 

 

 

 

 בס"ד

 5כרטיסיה  -טעמי הקורבנות

 הרמב"ם

אומרים עוד טעם לקורבנות, שהקב"ה ציווה להביא קורבנות, כדי "יש 

שהכוהנים יוכלו להתפרנס, שהרי לא היה להם שום אומנות ושום עסק כדי 

להתפרנס, לפי שהיו עסוקים בעבודת המקדש. לכן היו זקוקים לאיזו הכנסה 

כדי שיוכלו להתפרנס ושתהא כל מחשבתם פנויה לעבודת ה' יתברך ולא 

 רנסה..."יחשבו בפ

 

 במה עסוקים הכוהנים? האם הייתה להם נחלה? .1

 כיצד הבאת הקורבנות תורמת לכוהנים? .2

 

 משימה קבוצתית

 כתבו יומן אישי של כהן, העובד בבית המקדש. 

 הדגישי את עבודת הקורבנות מנקודת מבטו של הכהן ומשפחתו.

נית  שהכהנים הקדושים ראו בעבודתם קודם כל עבודה רוח -כמובן לא לשכוח

וזכות וגם חובה בהיותם "משרתי ה'" הזוכים לעבוד במקום הקדוש ביותר, בבית 

המקדש, בקדושה ובטהרה. התועלת המעשית שיש להם בקבלת הקורבנות 

 והתרומות, מסייעת להם להתרכז ברגשות הרוחניים בלי לדאוג לפרנסתם.

 בעזרת מה שכתבתן, תלמדו את שאר הכיתה את מה שלמדתן. 

 :(בהצלחה 

 

 

 


