
 

 

 

 טהרת הלשון 

 

 ויחל משה:
 והתפילה בוריח הדבכו

 

 הציל את 
 עם ישראל מכליה

 

 בס"ד

 / מירב מגני "כי תישא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

לומד את החוקים והמשפטים מפי  על ההר ארבעים יום וארבעים לילה, משה נמצא .1

 דבר נורא.אך בדרכו חזרה אל העם מתרחש את לוחות הברית,  ממנומקבל  ,ה'

 קראו את הפסוקים: 

ר " ֵּ֥ ה ֶלְך ֶאל ה'ַוְיַדב  ת ַעְמךָ֔  מֶשֶׁ֑ ֵ֣ ח  י שִׁ ד כִִּׁ֚ ֵ֕ םר  יִׁ ְצָרֶֽ ֶרץ מִׁ ֶאֵּ֥ יָת מ  ֵ֖ ֱעל  ר ֶהֶֽ ן. ֲאֶשֵּ֥ ר מִׁ רּו ַמה ֵ֗ ֶרְךְ֙  ָסֵ֣ ַהֶדֶּ֨

ם יתִָׁ֔ ּוִׁ ר צִׁ ֲחוּו ,ֲאֶשֵ֣ ְשַתֶֽ ה ַויִׁ ָכֶׁ֑ ֶגל ַמס  ֵ֖ ם ע  ּו ָלֶהָ֔ ְזְבחּו ָעשֵ֣ ר  לוְ֙ ַויִׁ ל ֲאֶשֵּ֥ ְשָרא ָ֔ יךְ֙ יִׁ ֶלה ֱאֹלֶהֶּ֨ ֵ֤ ּו א  אְמרָ֔ ו ַוי ֵ֣ לָ֔

ם יִׁ ְצָרֶֽ ֶרץ מִׁ ֶאֵּ֥ ּוך מ  ֱעלֵ֖  ( 'ח-, ז'ל"ב) "ֶהֶֽ

  ?איזה חטא מוזכר בפסוקים 

  את עם ישראל בעקבות החטא ככלה שזינתה )הלכה עם גבר זר( ביום חז"ל מדמים

  מדוע השתמשו בדימוי זה. חתונתה. הסבירו 

 

 מה מבקש הקב"ה לעשות לעם ישראל בעקבות חטאם?  .2

יְוַעָתה "קראו את הפסוק:  יָחה לִׁ י ָבֶהם ַוֲאכַ  ַהנִׁ ַחר ַאפִׁ ם ְוֶאֱעֶשה אוְתך ְלגוי ָגדולְויִׁ  ".ל 

 השלימו: הקב"ה מבקש _______________________ 

  האם ה' מבקש את רשותו של משה? "הניחה לי"מדוע ה' מבקש ממשה ? 

 היעזרו בדברי רש"י: 

 

 

 

 למשה שיש ______ לבטל  את _______ הקב"ה _____ רש"יפירושו של השלימו: לפי 

 (.)תרמילון: העונש, בכוחו, רומזלכלות את העם 

 

 כיצד משכנע משה את הקב"ה שלא יכלה את עם ישראל? .3

י ה" :1טענה  אָת ה' ָלָמה  :יו ַוי אֶמרקֱאֹל 'ַוְיַחל מֶשה ֶאת ְפנ  ֶיֱחֶרה ַאְפך ְבַעֶמך ֲאֶשר הוצ 

ַח ָגדול ּוְבָיד ֲחָזקָ  ם ְבכ  ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ ג ָלָמה י אְמרּו מִׁ ? המ  יָאם ַלֲהר  ר ְבָרָעה הוצִׁ אמ  ם ל  ְצַריִׁ

י ָהֲאָדָמה ַעל ְפנ  ים ּוְלַכֹּלָתם מ  ָתם ֶבָהרִׁ ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמך ?א  ָנח  ֲחרון ַאֶפך ְוהִׁ  ".שּוב מ 

 

  ?מה טוען משה כנגד דברי ה' לכלות את עם ישראל 

 בחרו בתשובה הנכונה "ברעה הוציאם"? מה פירוש המילים: 

  

אלא כאן  ?"הניחה לי"עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר  :הניחה לי

 .לא יכלם -יתפלל עליהם פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם 
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o  ה להם רע במצרים ולכן ה' הוציא אותםהי.   

o  .מההתחלה ה' חשב רעה עליהם והוציא אותם כדי לכלותם בהרים 

o חילול / בעולם כולוה'  במדבר יהיה ______ השלימו: אם עם ישראל ימות( 

  קידוש( 

ְעתָ ":  2טענה  ְשַבֵ֣ ר נִׁ יך ֲאֶשֶּ֨ ל ֲעָבֶדֵ֗ ְשָרא ֵ֜ ק ּוְליִׁ ְצָחֶּ֨ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְליִׁ ם  ְזכ ֹ֡ ֶהָ֔ ר ֲאל  ֵ֣ ָלֶה֘ם ָבְךְ֒ ַוְתַדב 

ם ְוָכל ַאְרֶבהְ֙ ֶאת יִׁ י ַהָשָמֶׁ֑ ֵ֖ וְכב  ם ְככֶֽ ּו  ַזְרֲעֶכָ֔ ֲחלֵ֖ ם ְוָנֶֽ ןְ֙ ְלַזְרֲעֶכָ֔ י ֶאת  ְרתִׁ ר ָאַמֵ֗ את ֲאֶשֵ֣ ֶרץ ַהז ֵ֜ ָהָאֶּ֨

ם ָלֶֽ  ."ְלע 

  ?היעזרו בדברי מה מזכיר משה לפני ה'? כיצד זיכרון זה יכול להשפיע לטובת העם

  רש"י:

  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 "סא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך בשעת כעסך, קל וחומר לכסא של רגל יואם כ

 .א ___________________. הרגל האחת הי הן ". שלושת הרגלים של הכסאאחת

 "? ואעשה אותך לגוי גדולמה טוען משה כנגד דברי ה' "

 

ְעָת ָלֶה֘ם ָבְךְ֒ " :3טענה  ְשַבֵ֣ ר נִׁ  ."ֲאֶשֶּ֨

 ' לעם ישראל? היעזרו בפירוש רש"י:במה נשבע ה

 

 

 

 

ָנֶחם " שטוען משה כלפי הקב"ה אשר בזכותןסכמו את שלושת הטענות  ל עַ ה' ַויִׁ

ֶבר ַלֲעשות   :"ְלַעמו ָהָרָעה ֲאֶשר דִׁ

1. ________________________         3___ .___________________ 

2. ________________________ 

  :ליצחק ולישראל ,לאברהם

 ישרף עליך באור כשדים. הזכור לאברהם שמסר עצמו ל -אם לשרפה הם 

 וארו לעקידה. וזכור ליצחק שפשט צ - אם להריגה

  .זכור ליעקב שגלה לחרן -אם לגלות 

  ?"דולואעשה אותך לגוי ג"( 'מה אתה אומר לי )פסוק י -צולין בזכותן יואם אינן נ

 .סא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך בשעת כעסך, קל וחומר לכסא של רגל אחתיואם כ

לא בשמים ולא  ,)נגמר( לא נשבעת להם בדבר שהוא כלה: אשר נשבעת להם בך

 .תך קיימת לעולםעובארץ לא בהרים ולא בגבעות, אלא בך, שאתה קיים ושב
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 תישא":-דבר תורה לפרשת "כי

 יחר אפי בהם".יאחרי החטא הנורא של עגל הזהב אומר הקב"ה למשה: "הניחה לי ו

מהמילים "הניחה לי" לומד רש"י שהקב"ה רומז למשה שיש לו היכולת לשנות את רוע הגזרה 

מכליה. ואכן משה משכנע את הקב"ה וטוען כנגדו שהשמדת עם ישראל ולהציל את העם 

מנוגדת לכל התכנית האלוקית. משה מזכיר את חילול ה' הנורא שיתרחש בעולם כשיראו כי 

העם שתפקידו לשאת את תיקון העולם, ושבו בחר ה' והוציאו מכור מצרים, יאבד דווקא על 

של האבות הקדושים ואת השבועה שנשבע ידי מי שהצילו. בהמשך מזכיר משה את זכותם 

 ה' להם וכפי שפירש רש"י: "נשבעת בך שאתה קיים ושבועתך קיימת לעולם". 

 דברים אלו שטען משה פעלו את פעולתם והקב"ה ניחם על הרעה. 

מכך אנו למדים עד היכן מגיע כוח הדיבור הבא מתוך מחשבה טהורה. משה מסדר את דבריו 

ת ובצעקה אילמת לביטול גזרת הכליה. אחר כך שופך משה ולא מסתפק בתפילה סתמי

 יסלח לעמו ויחדש עמו את הברית.  תפילות ותחנונים כדי שהקב"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 ב(י" ,ל') לפקודיהם" ישראל "וידבר ה' אל משה: ___  _____ את ראש בני .א

 ג(.י" ,ל')"זה יתנו: כל העובר על הפקודים _____ ______ "  .ב

 (י"ז ,ל') "ועשית _____ ______ וכנו נחושת לֹרְחצה" .ג

 (כ"ג )ל'," ______ ראשואתה קח לך  .ד

 ל'(. ,ל'" )"ואת אהרון ואת בניו תמשח ______  _____ לכהן לי .ה

 ה(ל" ,ל')"קח לך ______ ועשית אותה _______ מעשה רוקַח"  .ו

      
       .א

 

 חידות וחידודים / 

 הרב הראל זילברנגל, 

 רב בית הספר 

 "מורשת מנחם" 

 גבעת שמואל

 

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

 __________ -לעשרים גרה המשקל של מטבע מחצית השקל שווה  .א

 _______ -הכיור היה עשוי נחושת, אך הבסיס שלו מזהב  .ב

 ________ -הכהנים היו צריכים לרחוץ רק אם הקריבו קרבנות במזבח  .ג

 ________ -נו עשו את שמן המשחה נקרא 'מור' אחד מהצמחים ממ .ד

 _______ - א הלבונהאחד מסממני הקטורת הו .ה

 __________ -ר בצלאל בן אורי היה משבט אש .ו

 _______ -השבת נקראת בפרשתנו 'יום השביעי' או 'שבת שבתון'  .ז
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 ניקיון הגוף לפני עבודת ה' –מצווה בפרשה 

בתחילת הפרשה אנו קוראים על המצווה לעשות כיור לעבודת המשכן. התורה כותבת במפורש את המטרה 

היו  עבורה צריך להכין כיור: "ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד". הכהנים

משמשים במקדש יחפים וכפות רגליהם היו נוגעות בקרקע, לכן היו חייבים לרחוץ את רגליהם וכמובן גם את 

 הידיים הנוגעות בכל מיני דברים שאינם נקיים.    

 

 סבלנות –מידה בפרשה 

ר סיני. בעניין חטא העגל יש המפרשים שבני ישראל ִאְבדו את הסבלנות לחכות למשה רבנו שירד מה

כשעלה משה להר לא קבע לבני ישראל זמן מדויק בו ירד. כאשר עברו קרוב לארבעים יום ומשה לא בא 

התייאשו בני ישראל וחשבו שאין יותר למה לצפות. הרגעים הללו בהם אנו ממתינים בדריכות לקראת דבר 

 לפעול בסבלנות.   עלולים להוליד התנהגות לא טובה. בזמן כזה עלינו  -מסוים והוא לא מתרחש  

 

 

 
 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 הכיפורים                     מחצית    

 שמן                         שבט יהודה    

 לב       כסף                       

 האבן   קטורת                       

 בצלאל                    משחת קודש    

 אהליאב                   שבת שבתון    

 השקל    חכם                        

 יום השביעי               הסמים    

 לוחות                      שבט דן    

      

     

 

כתבו את המשפטים הבאים  –בלשון הפרשה 

 בלשון הפרשה

 20מעל גיל  כל מי שסופרים אותו והוא .א

ד(  י" ,ל') צריך לתת מחצית השקל

_____________________________ 

שהכהנים ירחצו את ידיהם  הכיור נועד כדי .ב

 א("כ ,ל') ורגליהם

_____________________________ 

השמן שתכינו יהיה משחת קודש, וחייבים  .ג

 ה(, כ"ל') לנהוג בו קדושה

_____________________________ 

 
 

 

 שאלת אתגר מתוך הפרשה:

 .מצאו בפרשה את שמותם של ארבעה מהשבטים. 1

 .ב' המופיעות בתוך שתי מילים רצופות–אותיות עוקבות בסדר הא' ארבעבפרשה . מצאו 2


