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	א':	ב׳ ויקרא
ְנֶכם. ְקִריבּו	ֶאת	ָקְרּבַ ָקר	ּוִמן	ַהּצֹאן	תַּ ֵהָמה	ִמן	ַהּבָ ן	ַלה'	ִמן	ַהּבְ ם	ָקְרּבָ י	ַיְקִריב	ִמּכֶ ָאָדם	ּכִ

אדם כי יקריב מכם קרבן לה‘. אמרו חז“ל (ויקרא רבה כ“ז: 
ה‘): שור נרדף מפני ארי כבש מפני זאב עז מפני הנמר, 

אמר הקב“ה לא תביאו לפני קרבן אלא מן הנרדפין.
וכן אמרו (ב“ק צ“ג ע“ב): לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא 
מן הרודפין, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה 

והכשירן הכתוב לגבי המזבח.
היות וכל מה שמובא כקרבן הוא בא על המזבח במקום 
הכשרים  מהדברים  להיות  הוא  צריך  המקריבו,  האדם 

לאכילתו.
הבעלי חיים המובאים על המזבח צריכים להיות דברים 
חשובים, ועל כן נבחרו מינים הכשרים לאכילת אדם ולא 

דברים שאינם ראויים לו והוא רוצה להפטר מהם.
הבעלי חיים הראויים לקרבן חשובים, ובני אדם שאוכלים 
אותם מחשיבים אותם ועל ידי שהם נותנים להם כח הם 

נעשים חלק מהמעשים טובים שלהם.

Vayikra 1: 2
When one among you brings an animal o
ering to Hashem, from the cattle or the �ock you 
shall bring your o
ering.
An animal o�ering can be brought from cattle, sheep 
or goats. If bringing fowl, it may be turtledoves or 
young doves. The Sages tell us that these animals and 
birds were chosen because they are prey to predators 
(like lions, wolves, leopards) and Hashem wants us to 
“bring o�erings from the prey” (not the predators).

The Gemara says (Baba Kama 93b) that we should prefer 
to be victims rather than those who prey on others, 
as we see that no birds are more vulnerable than 
turtledoves and they were chosen by Hashem to be 
o�erings on the Altar.
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Parshas Vayikra
kosher animals and birds fit for offerings on 
hashem's altar

פרשת	ויקרא		 
בעלי חיים מהם מקריבים קרבן
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	ב':	א׳ ויקרא
ן	ִמְנָחה	ַלה'....	 י	ַתְקִריב	ָקְרּבַ ְוֶנֶפׁש	ּכִ

קרבן המנחה שלב א‘ – 
אמרו חז“ל: מי מקריב מנחה, עני (שאין לו 
לקנות בעלי חיים, רק נותן ממאכלו שהוא 
צריך לאכול, ומקריב מזה קרבן מנחה), 

מעלה עני עליו כאילו הקריב את נפשו

מעשרון  מקריבין  מנחה   - מנחה  קרבן 
סולת (מדת העשרון הוא בערך שני ק“ג 
ועוד) ולוג שמן, וקומץ לבונה עליהם. שלב 
א‘ - מכניס עשרון לכלי קודש, בוללו בלוג 

שמן זית.

Vayikra 2: 1
When a person brings an o
ering of grain to Hashem, his o
ering 
shall be of choice �our; he shall pour oil upon it…
Step One: Bringing the �our and the oil 
and mixing them.
The Sages say: Who is likely to bring a 
grain o�ering? A poor man (who cannot 
a�ord an animal, so he skimps on the 

food he would eat and takes some of it 
to be brought as an o�ering). His act of 
self-sacri�ce is considered by Hashem 
as if he had o�ered up his soul.
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פרשת	ויקרא 
שלב ראשון בהכנת המנחה

Parshas Vayikra
when a person brings a grain offering to hashem: 
step one
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	ב':	א׳ ויקרא
...ְוָנַתן	ָעֶליָה	ְלֹבָנה.	

הוא נותן לבונה על המנחה, ומגיש את הכלי עם המנחה 
לקרן דרומית מזרחית של המזבח.

Vayikra 2: 1
When a person brings an o
ering of grain to 
Hashem, his o
ering shall be of choice �our; 
he shall…lay frankincense on it…
Step Two: Adding frankincense.
The cohen (priest) places frankincense on the Minchah 
(grain o�ering) and brings the special bowl with the 
grain o�ering to the southeast corner of the Mizbe’ach 
(Altar).
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Parshas Vayikra 
when a person brings a grain offering to hashem: 
step two

פרשת	ויקרא	 
שלב שני בהכנת המנחה
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	ב':	ב׳ ויקרא
ְמָנּה	 ַ ּוִמּשׁ ּה	 ְלתָּ ִמּסָ ֻקְמצֹו	 ְמלֹא	 ם	 ָ ִמּשׁ ...ְוָקַמץ	

ל	ְלֹבָנָתּה...	 ַעל	ּכָ
הוא נותן לבונה על המנחה, ומגיש את הכלי עם המנחה 

לקרן דרומית מזרחית של המזבח.

Vayikra 2: 2
…the cohen shall scoop out of it a handful of 
its choice �our and oil… 
Step Three: Taking the Memorial Portion.
The cohen scoops a handful (three �ngers) from the 
Minchah o�ering and places it into a holy vessel.
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Parshas Vayikra 
when a person brings a grain offering to hashem: 
step three

פרשת	ויקרא	 
שלב שלישי בהכנת המנחה

.1.2.3.4



Every Picture Tells a Story

~ 10

	ב':	ב׳ ויקרא
ה	 ֵ ָחה	ִאּשׁ ְזּבֵ ָרָתּה	ַהּמִ ...ְוִהְקִטיר	ַהּכֵֹהן	ֶאת	ַאְזּכָ

ֵריַח	ִניֹחַח	ַלה'.
קרבן המנחה שלב ד‘ – 

ונותן על גבי  את הלבונה שבכלי המנחה הוא מלקט 
הקומץ, ומולחו, ונותנו על האש אשר על המזבח.

Vayikra 2: 2
…the cohen shall scoop out of it a handful 
of its choice �our and oil, as well as all of its 
frankincense; and this memorial portion he 
shall turn into smoke on the Mizbe’ach…
Step Four: Sanctifying the Memorial Portion by 
O�ering It.
The memorial portion of the Minchah, including 
all the frankincense, is brought up to the Mizbe’ach 
in the holy vessel, and the memorial portion and 
frankincense are put onto the �re of the Mizbe’ach 
by the cohen.
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Parshas Vayikra 
when a person brings a grain offering to hashem: 
step four

פרשת	ויקרא	 
שלב רביעי בהכנת המנחה
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	ב':	א׳ ויקרא
ָעֶליָה	 ְוָיַצק	 ִמְנָחה...	 ן	 ָקְרּבַ ַתְקִריב	 י	 ּכִ ְוֶנֶפׁש	

ֶמן.... ׁשֶ
בכל מנחה שמקריבים צריך להשים על הסולת שמן זית.
הזיתים  את  שכותשים  הריחיים  אבן   .2 זית   עץ   .1

ומוציאים שמן.  3. קנקני שמן.

Vayikra 2: 1
When a person brings an o
ering of grain to 
Hashem…he shall pour oil upon it…
Pure olive oil must be poured upon every Minchah 
o�ering that is brought.
1:  An olive tree with its ripe fruit
2:  An olive press where the olive oil is produced by 
crushing the ripe olives
3:  Clean and pure jars �t to store the olive oil
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Parshas Vayikra  
preparing olive oil for holy use

פרשת	ויקרא	 
הכנת השמן למנחה

1

2
3
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	ב':	א׳ ויקרא
נֹו... ן	ִמְנָחה	ַלה'	ֹסֶלת	ִיְהֶיה	ָקְרּבָ י	ַתְקִריב	ָקְרּבַ ְוֶנֶפׁש	ּכִ

ומניפים עד  אדם המנדב מנחה מביא אותה מחיטים שטוחנים 
שנהיו קמח סולת.

אלומות תבואה הבשלה ומוכנה לקצור גרגירו1. 
תהליך בירור גרגירי התבואה משאיר אותם נקיים מפסולת 2. 

ונאספים בשקיות
שקיות של גרגירי חיטה מבוררים3. 
טחינת גרגירי החיטה בכלי אבן4. 
נפוי הקמח בנפה עדינה על מנת שישאר קמח סולת נקיה5. 
קערה מלאה קמח סולת נקיה לקרבן מנחה6. 

Vayikra 2: 1
When a person brings an o
ering of grain to 
Hashem, his o
ering shall be of choice �our…
When a person brings a Minchah o�ering, it must be of �nely 
milled �our.
1. Ripe wheat ready for harvest
2. Gathering the grains of wheat into bags a«er the wheat 

has been winnowed (the grains separated from the cha� of  
the wheat)

3. Open bags of harvested grains of wheat
4. Grinding the grains of wheat in a stone vessel 
5. Si«ing the ground wheat to remove everything but  

the �ne �our
6. A bowl containing �ne wheat for a Minchah o�ering
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Parshas Vayikra  
preparing fine wheat flour for the minchah offering

פרשת	ויקרא	 
הכנת הסולת למנחה

1

2

3
4

5

6


