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 ד"בס

  " קהליו"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

ם" ר ֲאֵלהֶׁ ֵאל ַוי ֹּאמֶׁ רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ת כ ָּ ה אֶׁ ְקֵהל מש ֶׁ ה  :ַוי ַ ר ִצו ָּ ֶׁ ִרים ֲאש  בָּ ה ַהד ְ  'הֵאל ֶׁ

ם ת אֹּתָּ  "ַלֲעש 

 

כיצד להקים  הן ההוראות ששומע משה על הר סיני "תצווה"ו" תרומה"פרשות  .1

 . את המשכן

שאחריה מספרת התורה כיצד מיישם העם  "פקודי"ובפרשת  "קהליו"פרשת , בפרשתנו

 . ליישום קורה משהו אולם בין הציווי. ת הציווי בפועלא

  :בחרו את המילה המתאימה .השלימו את המשפטים

ות איתו את עם ישראל ולבנ____ לבפעם הראשונה הוא רוצה משה יורד מההר כ .1

 (.ללהקהי/ להעניש )' את המשכן על פי ציווי ה

  .(המרגלים/  העגל)מעכב בעדו _____ חטא ה .2

   .(נס / משבר) ____במקום מעמד הקהל קורה  .3

  .(רחמים/  רוגז)משה שובר את הלוחות ומבקש על עם ישראל  .4

  .(בשנית/  בראשונה) להוריד לוחות_____אחר כך עולה  .5

 

 ? ה סלח לעמו"האם הקב .2

 : ן שלפניכם"קראו את פירוש הרמב

 

 

 

 

 

 ה "על הקשר של עם ישראל והקב ן"אותנו הרמב מה מלמד

 ? אחרי חטא העגל

 מה ההוכחה לכך ? 

 ה"ן את הקשר בין עם ישראל לקב"למה מדמה הרמב ? 

 אהבת "את הביטוי  ן"מאיזה ספר מספרי הנביאים לקח הרמב

 ? "כלולותם

 ה"הבת הכלולות בין עם ישראל לקבמתי התרחשה א? 

ה ונתן לו הלוחות שניות וכרת עמו ברית חדשה שילך "כיון שנתרצה להם הקב

ובידוע שתהיה שכינתו , הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם, השם בקרבם

 ".הליוהו תחיוין שציבתוכם כענ

 . מחל - נתרצה

אירוסין  - כלולות

 בין החתן לכלה 

 
ְך ַאֲהַבת  י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַריִּ ָזַכְרתִּ
ְדָבר  ְך ַאֲחַרי ַבמִּ ְך ֶלְכתֵּ ְכלּוֹלָתיִּ

הפסוק  ."ְבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה
בירמיהו מתאר את הקשר של 

, עם ישראל והקדוש ברוך הוא
ומדמה אותו לקשר שבין בעל 

גם לאחר שנים רבות . לאשתו
ל נישואין אי אפשר שלא ש

. לזכור את תחילתו של הקשר
, גם בשעה שהעם חוטא

הקדוש ברוך הוא לא ישכח את 
את היום בו ', אהבת כלולותיך'

עם ישראל היו ככלה 
הלא , המתקדשת בחופתה

 . הוא מעמד הר סיני
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 ?  מדוע .ההכנות לבניית המשכן מלוות בשמחה רבה ובהתלהבות 3

 :קראו את הפסוקים

ְפנֵּי " לִּ ְקחּו מִּ ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַויִּ ל לִּ ְשָראֵּ י יִּ יאּו ְבנֵּ בִּ ת ָכל ַהְתרּוָמה ֲאֶשר הֵּ מֶשה אֵּ

ָליו עֹוד ְנָדָבה  יאּו אֵּ בִּ ם הֵּ ֶקרַהֹקֶדש ַלֲעשת ֹאָתּה ְוהֵּ בֹּ ֶקר בַּ בֹּ  .בַּ

אֹמר יא :ַויֹאְמרּו ֶאל מֶשה לֵּ ים ָהָעם ְלָהבִּ ְרבִּ ּוָ  מַּ י ָהֲעֹבָדה ַלְמָלאָכה ֲאֶשר צִּ דֵּ  'הה מִּ

 .ַלֲעשת ֹאָתּה

ְתרּוַמת  ָשה ַאל ַיֲעשּו עֹוד ְמָלאָכה לִּ יש ְואִּ אֹמר אִּ ירּו קֹול ַבַמֲחֶנה לֵּ ַוְיַצו מֶשה ַוַיֲעבִּ

יא ָהבִּ א ָהָעם מֵּ ָכלֵּ ָתּה  .ַהֹקֶדש ַויִּ ֲעׂשֹות אֹּ ְמָלאָכה לַּ ָים ְלָכל הַּ ְמָלאָכה ָהְיָתה דַּ ְוהַּ

 ".ְוהֹוֵתר

 בבוקר בבוקר"ניתנה התרומה עובדה שה ה על מה מעיד " 

_____________________________________________ 

 מרבים העם להביא"על מה מעידה העובדה ש" ? 

___________________________________________ 

 סיבות שתיציינו ? על מה לדעתכם שמח העם.  

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
במוצאי יום כיפורים רבים 

 . דולהמרגישים שמחה ג

אחרי יום שלם של בקשות 

' סליחה תפילות וקרבת ה

אנו מרגישים טהורים 

  ,וזכים

סלח לנו על ' מרגישים שה

 . כל המעשים

זו המשמעות הפנימית 

 . להרגשת אותה שמחה
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 ":ויקהל  "בר תורה לשבת פרשת ד

עולה משה להר סיני , מעמד נשגב של השראת שכינה, אחרי מעמד הר סיני

" תרומה"צוויי זה מפורט בפרשות )את הציווי לבנות משכן ' ושם מקבל מפי ה

העם שפקעה . כדי שהשכינה תהיה קבועה תמיד במחנה ישראל"( תצווה"ו

' מעמד של השראת שכינה'ייצר לעצמו , השראת שכינהסבלנותו וביקש המשך 

שמחה מדומה שהובילה , והתגלגל לחטא העגל שהביא על העם תוצאה הפוכה

לסליחה ולכפרה ועולה ' אחרי שמשה מתחנן בפני ה. 'לעצב רב ולריחוק מה

. מקהיל משה את עם ישראל ומתחיל ביישום הציווי, בשנית להביא לוחות שניים

סלח וחידש את הקשר כפי שהיה קודם לחטא כפי ' שה עם ישראל מבין

ובידוע שתהיה , הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם: "ן"שמסביר הרמב

סולח וממשיך להשרות ' השמחה שה". שכינתו בתוכם כעניין שציווהו תחילה

את שכינתו על העם הביאה את העם להכנות מרגשות לקראת השראת 

מתארים את נדיבות הלב בבוקר בבוקר בשפע  הפסוקים. השכינה שכה ציפו לה

 . ובזריזות עד שמשה נאלץ לעוצרם

' ממשיכות בשמחה לקיים את ציווי ה, "פקודי"פרשת , פרשתנו והפרשה הבאה

שמחה שבאה בעקבות מחילה וסליחה וידיעה שחזרו , אחר מעמד הר סיני

 . לקדמותם ולאהבת כלולותם

 


