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:היוםהנושאים שנלמד 
קורבן אשם1.
פרשת נזיר2.
ברכת כהנים3.

ה"ב



י-'פסוקים ה: קורבן אשם

ה"ב



כמה פעלים  

?  'מופיעים בפסוק ז
שימי לב טוב

ה"ב



ה"ב



התורה חוזרת  למה 
על  פעם נוספת 

(  סיבות2)? הציווי
'וי פסוק "ברשעייני 

ה"ב



.ושבועת שקר. הכוונה לגזל' למעול מעל בה"

.בפסוקים אלו אנו קוראים על הקורבן שעל הגוזל לשלם

ה"ב

:דינים בציווי זה2למרות שציווי זה נאמר כבר בחומש ויקרא כאן מוסיפה לנו התורה עוד 

(  חמישית מהגזל)חומש החוטא לא חייב להקריב קורבן ולא לשלם , "והתוודו"לפי שכתוב 1.

.רק במקרה שהוא הודה בכך יהיה חייב

(הסבר בהמשך. )של הגראת הגזל לכהניםשניתן . 2

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%94


ה"ב

?מה?מי



ה"ב

כאשר החוטא מחליט להתוודות ולהחזיר את הגזל והחומש והוא גזל מגר שאין לו  

.יתנו את הכסף והחומש לכהנים. קרובי משפחה



'פרק ו
פרשת הנזיר

ה"ב



ה"ב



ה"ב

:פירוש המילה נזיר

.הנזיר פורש מיין, לפרוש/. 

.ה"להבדיל עצמו מיין ולהיות קרוב רק להקב. 2



ה"ב

.הנזיר לא יגלח את ראשו ויהיה לו שיער ארוך



ה"ב

.גם לא לקרובים שלו. הנזיר לא יכול להיטמא ממת



מה צריך הנזיר  
?לעשות כדי להיטהר

נטמא...אם קרה ו

ה"ב



ה"ב

.ו קורה שבטעות או בפתאומיות נקלע למקרה שנטמא למת הוא עובר תהליך טהרה"ואם ח

על זה שחטא ונטמא ואחד  , בני יונה אחד לחטאת/ תורים2וביום השמיני מקריב . בתחילה מגלח את שערו

.לעולה על זה שקידש את עצמו עד עכשיו



ה"ב

.יתחיל הנזיר לספור את שנות נזירותו מהתחלהטהרתולאחר תהליך 

.ולא ייחשב לו השנים שכבר היה נזיר



.התפקיד שלנו הוא ללמוד מהנזיר להתרחק מתאוות העולם הזה

אבל בשונה מהנזיר התפקיד שלנו הוא להשתמש בעולם הזה 

.להשפיע אלוקות ולהאיר את הסביבה שלי, להביא משיח

ה"ב

:בשאלות הבאות הצביעי
...?איך את היית מתנהגת

1 2 3



, התחילו לימודים מרחוק
:דרך המחשב

1

2

3

? ה"ב

יש בו סכנות , לא כדאי להשתמש במחשב
.עדיף לא ללמוד...רבות מדי

מקסימום אם  ... אין ברירה, חייב ללמוד
.נסגור מיד–ניתקל בדברים לא רצויים 

,  כדאי לנצל את המחשב לקדושה
.אבל עם חסימה מתאימה וסינון ראוי



השכנה החדשה בבניין שלי  
:כך חסידית-היא לא כל

1

2

3

? ה"ב

שלא , אשתדל להתרחק ולהתעלם ממנה
.אושפע ממנה חס וחלילה

לא נורא אם  ...אתחבר אליה באהבת ישראל
.היא קצת תשפיע עליי

אתחבר אליה ואשפיע עליה שתהיה  
.לא מושפע–מי שמשפיע , חסידית



ק"נשיוצאת למבצע 
:ביום חמישי

1

2

3

? ה"ב

לא רוצה , רק עוזרת להכין את הערכות
.יש שם מראות לא מתאימים, ללכת לקניון ולחלק

ואולי אציץ גם לכמה  ק"נשאלך לקניון לחלק 
.לא נורא האווירה... חנויות על הדרך

ואתמקד במטרה  , ק"נשאלך לקניון לחלק 
–להשתמש במקום בשביל השליחות : שלי

.לתת אור לעוד נשים ובנות



ברכת כהנים
ה"ב



ה"ב



ה"ב



ה"ב



סיכום מפקד הלווים ה"ב

הרבי על ברכת כהנים

https://www.youtube.com/watch?v=aCSIujHRNz8

