
 

 

 

 ויחל משה:

 והתפילה רבכוח הדבו

 הציל את 
 עם ישראל מכליה

 בס"ד

   תישא"  -"כי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

השלימו:  .1

 ______ מדמים חכמים לאותו ל עם ישראל הקב"ה מספר למשה על חטא העגל, חטא נורא ש 

 עם זר והיא לבושתה זינתה .ולקבל את התורה ______שעוד רגע קט עומדת להינשא לחתנה 

 ביום חופתה.    ________ו

 דה לעגלעב/  כלה/  הקב"ה: תרמילון

 על כך אומר הקב"ה: .2

דֹול" ם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי גָּ ֶהם ַוֲאַכלֵּ י בָּ ַחר ַאפִּ י ְויִּ ה לִּ יחָּ ה ַהנִּ  ".ְוַעתָּ

 קראו את דברי רש"י לפסוק:

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

 .לא יכלם -יתפלל עליהם שהדבר תלוי בו, שאם  אלא כאן פתח לו פתח והודיעו 

 

 ות לעם ישראל בעקבות החטאמה מבקש הקב"ה לעש__?___________________ 

 "מה רש"י לומד מהמילים "הניחה לי_________________________________ 

 

משה "אינו  לבטל את הגזרה. על מנת שוטח את דבריוכאשר משה שומע את דברי הקב"ה הוא 

 ישראל.  מניח" לקב"ה לכלות את עם

 ?ָלָמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים .3

י ה ַוְיַחל" ֹּאֶמרקֱאֹל 'מֶשה ֶאת ְפנֵּ ה  :יו ַוי מָּ םה' לָּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ אתָּ מֵּ ַח  ֶיֱחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הֹוצֵּ ְבכֹּ

קָּ  דֹול ּוְביָּד ֲחזָּ ם בֶ ? הגָּ ם ַלֲהרֹּג אֹּתָּ יאָּ ה הֹוצִּ עָּ אמֹּר ְברָּ ם לֵּ ְצַריִּ ֹּאְמרּו מִּ ה י מָּ י לָּ ַעל ְפנֵּ ם מֵּ ים ּוְלַכֹּלתָּ רִּ הָּ

ה ְלַעֶמָך עָּ רָּ ם ַעל הָּ חֵּ נָּ ֲחרֹון ַאֶפָך ְוהִּ ה שּוב מֵּ מָּ ֲאדָּ  ".הָּ

 מה יאמרו מצרים אילו ח"ו הקב"ה יכלה את עם ישראל? 

  :הקיפו את התשובה הנכונה 

 "ברעה הוציאם" פירושו: 

o ם רע במצרים ולכן ה' הוציא אותם היה לה  

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

 

  :הקיפו את המילים הנכונות 

 / קידוש ה' מה יקרה אם ח"ו הקב"ה יכלה את עם ישראל? חילול ה'

  

 ".ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך" .4

 קראו את דברי רש"י:

  :לאברהם ליצחק ולישראל

 ישרף עליך באור כשדים. העצמו לזכור לאברהם שמסר  - אם לשרפה הם



 

 
 חסד ונתינה                  

 חג שמח חג נפלא.  פורים טרלללה   –פורים 

 וארו לעקידה. וזכור ליצחק שפשט צ - אם להריגה

  .זכור ליעקב שגלה לחרן - אם לגלות

  "?ואעשה אותך לגוי גדול"( 'מה אתה אומר לי )פסוק י - ואם אינן נצולין בזכותן

 .ואם כסא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך בשעת כעסך, קל וחומר לכסא של רגל אחת

 

 מלאו את הטבלה: 

 תושיע בנים בגלל אבות

ש____ ______ _______  בזכות אברהם

._______ ______ ________ 

 משריפה

 

 בזכות יצחק ש____  ______ _______

 

 מ_______

 מ________ בזכות יעקב ש______ _______

 

  ?)משול לכיסא של  מיכיצד עונה משה להצעה של הקב"ה בפסוק י' )ואעשה אותך לגוי גדול

  _____________________________________. ?אחתרגליים ומי לכיסא של רגל  שלוש

ְךֲאֶשר ִנְשַבְעָת ָלֶהם " .5 ֶהם  בָּ ר ֲאלֵּ םַוְתַדבֵּ יִּ מָּ י ַהשָּ ל  ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְככֹוְכבֵּ ֶרץְוכָּ אָּ ֹּאת  הָּ ַהז

י  ַמְרתִּ ן ְלַזְרֲעֶכםֲאֶשר אָּ ֲחל ֶאתֵּ םְונָּ  ".ּו ְלעֹּלָּ

 רש"י:

לא נשבעת להם בדבר שהוא כלה, לא בשמים ולא בארץ לא בהרים ולא : בךאשר נשבעת להם 

 .שאתה קיים ושבעותך קיימת לעולםבגבעות, אלא בך, 

 

 ?למי נשבע הקב"ה ____________________________ 

 פסוק( במה תוכן השבועה? )היעזרו במילים המודגשות ש_________________________ 

 נשבע הקב"ה? מה משמעות הדבר?  הבמ____________________________________ 

 השלימו:

_שיהיו רבים ככוכבי השמים __ וקיים לעד, כך השבועה שנשבע ל____  ____כשם שהקב"ה ___

 לנצח נצחים .  ______ __ו _______ .היא נצחית -_ לעולם את ארץ ישראל __ו___

 / ארץ ישראל עם ישראל / צחינ תרמילון: ינחלו /

ֶחם  .6 נָּ ה ה' ַויִּ עָּ רָּ ֶבר ַלֲעשֹות ַעל הָּ  ְלַעמֹו ֲאֶשר דִּ

  ?האם דברי משה פעלו_________________________________ 

 ן שלושת הטענות שמעלה משה בתפילתו לקב"ה?מה __________________ 



 

 
 חסד ונתינה                  

 חג שמח חג נפלא.  פורים טרלללה   –פורים 

 לכבוד חג הפורים הממשמש ובא / מירב מגני

 חטא העגל: 

בפרשתנו עם ישראל רואה שמשה בושש לרדת מההר ומבקש מאהרון הכהן תחליף  .1

  .לעבודת ה' בדמות עגל זהב

ל וְׁ ו  "... ֱאֹכ֣ ַּֽ ב ָהָע֙ם לֶׁ ׁשֶׁ ֵּ֤ ים ו י  ִ֑ ָלמ  ׁשּו ׁשְׁ ִּ֖ ג  ת ו י  ֲע֣לּו ֹעלֹ֔ ַּֽ קי  ַּֽ ח  צ  מּו לְׁ ִּ֖ ֹו ו ָיק   ".ָׁשתֹ֔

 

 

 

 

 למה הובילה השמחה במחולות העגל? לפי פירוש רש"י.  

  ?מדוע לדעתכם הוביל חטא העגל למעשים חמורים אלו 

 

 מדומה. שלילית ו לשמחה ושלמה מה בין שמחה אמיתית .2

 השלימו: 

ים על שמחה _____ היא שמחה שנובעת מ_____ ה' ומתוך כך שאנו ____ בדרכיו ושומר

______ שמחה _____ היא שמחה שנובעת מכך שהאדם עובד את ____, את תאוותיו  

 ולא שומע ב____ ה'  )מדומה / אמתית / עצמו / הולכים / קול / עבודת / מצוותיו ( 

  

 מעשה חטא העגל בפרשה מלמד אותנו עיקרון חשוב בקשר לשמחה. הסבירו מהו. 

 

  במגילה.  כוחה של השמחה

מינה את המלך והמן למשתה היא מזלהציל את עמה. כדי את נפשה  מוסרת ה אסתר המלכ

 :  מופלאהבמשתה היין מציע לה המלך הצעה  היין.

 

 

במקום  וודאי התפללה ויחלה לרגע זה. אך את הלא יאומן.שימו לב! המלך מציע לאסתר 

 עונה: )פן יתחרט( היא  ומהרלקבל את ההצעה 

 

 

 

 חה בעוד יום את בקשתה? מדוע אסתר דו

 

ִין ַמה ה ַהַיַּ֔ ֵּ֣ ֙ר ְבִמְשתֵּ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ אֶמר ַהֶמֶּ֤ ְך ּוַמה ַוי ֹּ֨ ן ָלָ֑ ֵֽ ְך ְוִיָנֵּ֣תֵּ ֵ֖ ָלתֵּ ְך ַעד ְשאֵּ ֵ֛ ׂשֲחִצ   ַבָקָשתֵּ ָעֵֽ ּות ְותֵּ   :י ַהַמְלכֵ֖

 

י י ּוַבָקָשִתֵֽ ָלִתֵ֖ ר ְשאֵּ ר ַות אַמָ֑ ֵ֖ ַען ֶאְסתֵּ ֶלְך ְוִאם ִאם ַוַת  ֵּ֣י ַהֶמֶּ֗ ינֵּ ן ְבעֵּ אִתי חֵֵּ֜ ֙ת ֶאת ַעל ָמָצֹּ֨ ֹוב ָלתֵּ ֶלְ֙ך טַּ֔  ַהֶמ֙

ֹות ֶאת י ְוַלֲעׂשֵ֖ ָלִתַּ֔ ֵּ֣ ן ֶאל ְשאֵּ ֶלְך ְוָהָמֶּ֗ י ָי֧בֹוא ַהֶמֵּ֣ ר  ַהִמְשֶתה֙  ַבָקָשִתָ֑ ה ִכְדַב  ֱעֶׂשֵ֖ ר ֶאֵֽ ם ּוָמָח  ה ָלֶהַּ֔ ֱעֶׂשֵּ֣ ר ֶאֵֽ ֲאֶשֵּ֣

ֶלְך ב .ַהֶמֵֽ ִ֑ ֣טֹוב ל  ח  וְׁ ִּ֖ ּוא ָשמ  הֹ֔ ֹום ה  י֣ א ָהָמ֙ן ב  ֵּ֤ צ    .ו י 

 

ושפיכות דמים,  .לצחק בי :ז("י ,ט"כמו שנאמר )בראשית ל יש במשמע הזה גלוי עריות,ק: לצח

 ( )רש"י אף כאן נהרג חור .ד( יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו"י ',כמו שנאמר )שמואל ב' ב



 

 
 חסד ונתינה                  

 חג שמח חג נפלא.  פורים טרלללה   –פורים 

 רוש:אמסביר הרב שלום 

אסתר ראתה שהמן שמח. היא הבינה שכשהאדם אפילו הרשע ביותר נמצא בשמחה אי 

 אפשר לנצח אותו. היא הרגישה שעדיין לא הגיע הזמן לבקש את מבוקשה. 

. עם המלך והמלכה מלא בגאווה על כך שהוא מוזמן למשתה נוסףהמן יצא מהמשתה 

 כעס עצום: את מקומה תפס אבדה כל שמחתו ו שלא השתחווה לו, רדכיבמכשפגש 

 

 

 

 

 כעת כשהסתלקה השמחה ובמקומה הופיעו כעס וגאווה מתחילים הדברים להסתבך. 

ה יעשה לאיש אשר המלך המן מרכיב את מרדכי על הסוס וקורא לפניו ברחובות העיר "ככ

 .חפץ ביקרו"

 קראו כיצד הוא מגיע למשתה השני: 

 

 

 

ן ַעל ַוִיְתלּ֙ו ֶאת"עכשיו כשהמן אבל וחפוי ראש אסתר בטוחה שבקשתה תצא לפועל.  ץ  ָהָמַּ֔ ֵ֖ ָהעֵּ

י ֲאֶשר ָכָ֑ ין ְלָמְרדֳּ ִכֵּ֣  . "וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר הֵּ

  פורים שמח!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת" ן ֶאֵֽ ב ְוִכְראֹו֩ת ָהָמֹּ֨ ָ֑ ֹוב לֵּ ַח ְוטֵּ֣ ֵ֖ ּוא ָׂשמֵּ ֹום ַההַּ֔ א ָהָמ֙ן ַביֵּ֣ ֶּ֤ צֵּ ֶלְך ְול א ַויֵּ ַער ַהֶמֶּ֗ י ְבַשֵּ֣ ַכֵ֜ ָזֵּ֣ע  ָק֙ם ְול א ָמְרדֳּ

ן א ָהָמֵ֛ נּו ַוִיָמלֵּ  ל ִמֶמַּ֔ ה ַעֵֽ ָמֵֽ י חֵּ ַכֵ֖  "ָמְרדֳּ

ף ֶאלוְ " אש ָהָמ֙ן ִנְדַחֵּ֣ ּוי ר ֵֽ ל ַוֲחפ  ֵ֖ ֹו ָאבֵּ יתַּ֔ ֶלְך ִהִגָ֑  ....בֵּ י ַהֶמֵ֖ ֹו ְוָסִריסֵּ  ים ִעמַּ֔ לּ֙ו עֹוָד֙ם ְמַדְבִרֵּ֣ יעּו ַוַיְבִה֙

יא ֶאת ן ֶאל ְלָהִבֵּ֣ ה ֲאֶשר ָהָמַּ֔ ר ַהִמְשֶתֵ֖ ֵֽ ה ֶאְסתֵּ  "ָעְׂשָת 

 ניקיון הגוף לפני עבודת ה' –מצווה בפרשה 

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

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

במקדש יחפים וכפות רגליהם היו נוגעות בקרקע, לכן היו חייבים לרחוץ את רגליהם וכמובן גם את הידיים הנוגעות בכל 

 יני דברים שאינם נקיים.    מ

 

 סבלנות –מידה בפרשה 

בעניין חטא העגל יש המפרשים שבני ישראל ִאְבדו את הסבלנות לחכות למשה רבנו שירד מהר סיני. כשעלה משה 

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

 -תר למה לצפות. הרגעים הללו בהם אנו ממתינים בדריכות לקראת דבר מסוים והוא לא מתרחש  וחשבו שאין יו

 .   עלולים להוליד התנהגות לא טובה. בזמן כזה עלינו לפעול בסבלנות

 

 

 

 גבעת שמואל"מורשת מנחם" רב בית הספר הרב הראל זילברנגל, חידות וחידודים / 
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 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

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

 (כ"ג )ל'," ואתה קח לך ______ ראש .ד

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

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

      
       .א

 
 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 רות אחת לשנייההקשו

 הכיפורים                    מחצית           

 שבט יהודה             שמן                      

 לב            כסף                       

 האבן              קטורת                 

 משחת קודש              בצלאל                

 שבת שבתון            אהליאב                

 השקל                          חכם       

 הסמים         יום השביעי               

 שבט דן        לוחות                       

      

     

 

כתבו את המשפטים הבאים בלשון  –בלשון הפרשה 

 הפרשה

צריך  20מעל גיל  כל מי שסופרים אותו והוא .א

ד(  י" ,'ל) לתת מחצית השקל

_____________________________ 

שהכהנים ירחצו את ידיהם  הכיור נועד כדי .ב

 א("כ ,ל') ורגליהם

_____________________________ 

השמן שתכינו יהיה משחת קודש, וחייבים לנהוג  .ג

 ה(, כ"ל') בו קדושה

_____________________________ 

 

 

 
 שאלת אתגר מתוך הפרשה:

 .מצאו בפרשה את שמותם של ארבעה מהשבטים. 1

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

 מה נכון? כתבו נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 / לא נכוןנכון  –המשקל של מטבע מחצית השקל שווה לעשרים גרה  .א

 / לא נכוןנכון  -הכיור היה עשוי נחושת, אך הבסיס שלו מזהב  .ב

 / לא נכוןנכון  -הכהנים היו צריכים לרחוץ רק אם הקריבו קרבנות במזבח  .ג

 / לא נכוןנכון  -נו עשו את שמן המשחה נקרא 'מור' אחד מהצמחים ממ .ד

 / לא נכוןנכון  - א הלבונהאחד מסממני הקטורת הו .ה

 / לא נכוןנכון  -בצלאל בן אורי היה משבט אשר  .ו

 / לא נכוןנכון  -השבת נקראת בפרשתנו 'יום השביעי' או 'שבת שבתון'  .ז


