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ספר שמות
פרשת שמות
יום א
ֵאלֶּה ְׁשמֹות בְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל הַ בָ ִאים ִמצְׁ ָריְׁמָ ה ֵאת ַי ֲעקֹב ִאיש ּובֵ יתֹו בָ אּו( :ב) ְׁראּובֵ ן ִש ְׁמעֹון
לֵוִ י וִ יהּודָ ה( :ג) יִשָ שכָר זְׁ בּולֻן ּובִ ְׁני ִָמן( :ד) דָ ן וְׁ נַפְׁ ָתלִי גָד וְׁ ָאשֵ ר( :ה) ַוי ְִׁהי כָל ֶּנפֶּש יֹצְׁ ֵאי
י ֶֶּּרְך ַי ֲעקֹב ִשבְׁ עִ ים ָנפֶּש וְׁ יֹוסֵ ף הָ יָה בְׁ ִמצְׁ ָריִם( :ו) ַויָמָ ת יֹוסֵ ף וְׁ כָל ֶּאחָ יו וְׁ כֹל הַ דֹור הַ הּוא:
(ז) ּובְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל פָרּו ַוי ְִׁש ְׁרצּו ַוי ְִׁרבּו ַויַעַ צְׁ מּו בִ ְׁמאֹד ְׁמאֹד ו ִַתמָ לֵא הָ ָא ֶּרץ א ָֹתם :פ
שאלות
"איש וביתו באו" מה הכוונה במילים "איש וביתו"?
כמה שבטים מנויים בפסוקים ב,ג,ד ,מי חסר?
*** "ויוסף היה במצרים" האם זה לא ידוע לנו עוד מספר בראשית?!
חז"ל אומרים שהנשים היהודיות במצרים ילדו שישיות כלומר ששה תינוקות בלידה
אחת .מצא/י לכך רמז בפסוק ז (ספור/י את מספר המילים המתארות ריבוי).
האם היהודים במצרים גרו רק בארץ גושן.
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יום ב
שמות פרק א ,ח-יד

(ח) ַוי ָָקם מֶּ לְֶּך חָ דָ ש עַ ל ִמצְׁ ָריִם אֲ שֶּ ר ל ֹא יָדַ ע ֶּאת יֹוסֵ ף( :ט) וַי ֹאמֶּ ר ֶּאל עַ מֹו ִהנֵה עַ ם בְׁ נֵי
י ְִׁש ָר ֵאל ַרב וְׁ עָ צּום ִממֶּ נּו( :י) הָ בָ ה נ ְִׁתחַ כְׁ מָ ה לֹו פֶּן י ְִׁרבֶּ ה וְׁ הָ יָה כִ י ִת ְׁק ֶּראנָה ִמלְׁחָ מָ ה וְׁ נֹוסַ ף
שנ ְֵׁאינּו וְׁ ִנלְׁחַ ם בָ נּו וְׁ עָ לָה ִמן הָ ָא ֶּרץ( :יא) ַוי ִָשימּו עָ לָיו שָ ֵרי ִמ ִסים לְׁמַ עַ ן עַ נֹתֹו
גַם הּוא עַ ל ֹ
ֹלתם ַויִבֶּ ן עָ ֵרי ִמ ְׁסכְׁ נֹות ְׁלפ ְַׁרעֹה ֶּאת פִ תֹם וְׁ ֶּאת ַרעַ ְׁמסֵ ס( :יב) וְׁ כַאֲ שֶּ ר יְׁעַ נּו אֹתֹו כֵן
בְׁ ִסבְׁ ָ
י ְִׁרבֶּ ה וְׁ כֵן יִפְׁ רֹץ ַוי ָֻקצּו ִמפְׁ נֵי בְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל( :יג) ַו ַיעֲבִ דּו ִמצְׁ ַריִם ֶּאת בְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל בְׁ פ ֶָּרְך( :יד)
ַויְׁמָ ְׁררּו ֶּאת חַ יֵיהֶּ ם בַ ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה בְׁ חֹמֶּ ר ּובִ לְׁבֵ נִים ּובְׁ כָל ֲעבֹדָ ה בַ שָ דֶּ ה ֵאת כָל ֲעבֹדָ ָתם אֲ שֶּ ר
עָ בְׁ דּו בָ הֶּ ם בְׁ פ ֶָּרְך:
שאלות
* " ַוי ָָקם מֶּ לְֶּך חָ דָ ש עַ ל ִמצְׁ ָריִם אֲ שֶּ ר ל ֹא יָדַ ע ֶּאת יֹוסֵ ף ":מדוע לדעתך התורה
מציינת שהמלך החדש לא ידע את יוסף?
ממה חושש המלך החדש ( ,פסוק י)?
** נסה/י לברר את פירוש המילים "ערי מסכנות"
כתוב/י את הפסוק המתאר את העובדה שככל שיענו את בני ישראל הם יגדלו.
מצא/י בפסוק יד רמז למצווה לאכול מרור בליל הסדר.

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ג
שמות פרק א ,טו-כב
(טו) וַי ֹאמֶּ ר מֶּ לְֶּך ִמצְׁ ַריִם ל ְַׁמ ַי ְׁלדֹת הָ עִ בְׁ ִריֹת אֲ שֶּ ר שֵ ם הָ ַאחַ ת ִשפְׁ ָרה וְׁ שֵ ם הַ שֵ נִית פּועָ ה:
יתן עַ ל הָ ָאבְׁ ָניִם ִאם בֵ ן הּוא וַהֲ ִמ ֶּתן אֹתֹו וְׁ ִאם בַ ת
(טז) וַי ֹאמֶּ ר בְׁ ַיל ְֶּׁדכֶּן ֶּאת הָ עִ בְׁ ִריֹות ְּׁור ִא ֶּ
ֹלהים וְׁ ל ֹא עָ שּו כַאֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ן מֶּ לְֶּך ִמצְׁ ָריִם
יראן ָ הַ ְׁמ ַי ְׁלדֹת ֶּאת הָ אֱ ִ
ִהוא וָחָ יָה( :יז) ו ִַת ֶּ
יתן הַ דָ בָ ר
ו ְַׁתחַ יֶּין ָ ֶּאת הַ ְׁיל ִָדים( :יח) ַוי ְִׁק ָרא מֶּ לְֶּך ִמצְׁ ַריִם ל ְַׁמ ַי ְׁלדֹת וַי ֹאמֶּ ר לָהֶּ ן מַ דּועַ ע ֲִש ֶּ
הַ זֶּה ו ְַׁתחַ יֶּין ָ ֶּאת הַ ְׁיל ִָדים( :יט) וַת ֹאמַ ְׁרן ָ הַ ְׁמ ַי ְׁלדֹת ֶּאל פ ְַׁרעֹה כִ י ל ֹא ַכנ ִָשים הַ ִמצְׁ ִריֹת
ֹלהים ל ְַׁמ ַי ְׁלדֹת
הָ עִ בְׁ ִר ֹית כִ י חָ יֹות הֵ נָה בְׁ טֶּ ֶּרם ָתבֹוא אֲ לֵהֶּ ן הַ ְׁמ ַילֶּדֶּ ת וְׁ ָילָדּו( :כ) ַויֵיטֶּ ב אֱ ִ
ֹלהים ַויַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתים:
ַוי ִֶּרב הָ עָ ם ַויַעַ צְׁ מּו ְׁמאֹד( :כא) ַוי ְִׁהי כִ י י ְָׁראּו הַ ְׁמ ַי ְׁלדֹת ֶּאת הָ אֱ ִ
(כב) ַויְׁצַ ו פ ְַׁרעֹה ְׁלכָל עַ מֹו לֵאמֹר כָל הַ בֵ ן הַ יִלֹוד הַ ְׁיא ָֹרה ַת ְׁשלִיכֻהּו וְׁ כָל הַ בַ ת ְׁתחַ יּון:
שאלות
רשום את שמות המיילדות.
פרעה מצווה על המיילדות להרוג את ____________ ולהשאיר בחיים את
ה___________
המיילדות לא שמעו בקול פרעה  ,מדווע?
מה ענו המיילדות לשאלת פרעה "מדוע החייתן את הילדים?
מה הגזרה החדשה בפסוק כב?
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יום ד
שמות פרק ב ,א-ו
(א) ַו ֵילְֶּך ִאיש ִמבֵ ית לֵוִ י ַוי ִַקח ֶּאת בַ ת לֵוִ י( :ב) ו ַַתהַ ר הָ ִאשָ ה ו ֵַתלֶּד בֵ ן ו ֵַת ֶּרא אֹתֹו
כִ י טֹוב הּוא ו ִַתצְׁ פְׁ נֵהּו ְׁשֹלשָ ה י ְָׁר ִחים( :ג) וְׁ ל ֹא יָכְׁ לָה עֹוד הַ צְׁ פִ ינֹו ו ִַת ַקח לֹו ֵתבַ ת
גֹמֶּ א ו ַַת ְׁח ְׁמ ָרה בַ חֵ מָ ר ּובַ ָזפֶּת ו ַָתשֶּ ם בָ ּה ֶּאת הַ ֶּילֶּד ו ַָתשֶּ ם בַ סּוף עַ ל ְׁשפַת הַ ְׁיאֹר( :ד)
ו ֵַת ַתצַ ב אֲ חֹתֹו מֵ ָרחֹק לְׁדֵ עָ ה מַ ה יֵעָ שֶּ ה לֹו( :ה) ו ֵַת ֶּרד בַ ת פ ְַׁרעֹה ל ְִׁרחֹץ עַ ל הַ ְׁיאֹר
ה ְׁלכֹת עַ ל יַד הַ ְׁיאֹר ו ֵַת ֶּרא ֶּאת הַ ֵתבָ ה בְׁ תֹוְך הַ סּוף ו ִַת ְׁשלַח ֶּאת אֲ מָ ָתּה
וְׁ ַנ ֲער ֶֹּתיהָ ֹ
ו ִַת ָקחֶּ הָ ( :ו) ו ִַתפְׁ ַתח ו ִַת ְׁר ֵאהּו ֶּאת הַ ֶּילֶּד וְׁ ִהנֵה נַעַ ר ֹבכֶּה ו ַַת ְׁחמֹל עָ לָיו וַת ֹאמֶּ ר ִמ ַילְׁדֵ י
אתי לְָך ִאשָ ה מֵ ינ ֶֶּּקת ִמן
הָ עִ בְׁ ִרים זֶּה( :ז) וַת ֹאמֶּ ר אֲ חֹתֹו ֶּאל בַ ת פ ְַׁרעֹה הַ ֵאלְֵך וְׁ ָק ָר ִ
הָ עִ בְׁ ִריֹת וְׁ ֵתינִק לְָך ֶּאת הַ ָילֶּד( :ח) וַת ֹאמֶּ ר לָּה בַ ת פ ְַׁרעֹה לֵכִ י ו ֵַתלְֶּך הָ עַ לְׁמָ ה ו ִַת ְׁק ָרא
ֶּאת ֵאם הַ ָילֶּד( :ט) וַת ֹאמֶּ ר לָּה בַ ת פ ְַׁרעֹה הֵ ילִיכִ י ֶּאת הַ ֶּילֶּד הַ זֶּה וְׁ הֵ ינ ִִקהּו לִי וַאֲ נִי
ִיקהּו( :י) ַויִגְׁ דַ ל הַ ֶּילֶּד ו ְַׁתבִ ֵאהּו לְׁבַ ת פ ְַׁרעֹה
ֶּא ֵתן ֶּאת ְׁשכ ֵָרְך ו ִַת ַקח הָ ִאשָ ה הַ ֶּילֶּד ו ְַׁתנ ֵ
יתהּו:
ַוי ְִׁהי לָּה לְׁבֵ ן ו ִַת ְׁק ָרא ְׁשמֹו מֹשֶּ ה וַת ֹאמֶּ ר כִ י ִמן הַ מַ יִם ְׁמ ִש ִ
שאלות
ו ִַתצְׁ פְׁ נֵהּו ְׁשֹלשָ ה י ְָׁר ִחים ":כתוב משפט זה בלשונך.
"האשה ,האמא ציפתה את התיבה בשני חומרים  ,חימר וזפת  .במה לדעתך
ציפתה מבחוץ ובמה ציפתה מבפנים?
מי "שמרה על התינוק בתיבה?
מי מצאה את התיבה ביאור?
"מה כתוב במקום ריחמה עליו?".
מי הניקה את הילד?
מדוע נקרא שמו "משה"

יום ה
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שמות פרק ב ,יא-טו
ֹלתם ַוי ְַׁרא ִאיש ִמצְׁ ִרי מַ כֶּה
(יא) ַוי ְִׁהי בַ י ִָמים הָ הֵ ם ַויִגְׁ דַ ל מֹשֶּ ה ַויֵצֵ א ֶּאל ֶּאחָ יו ַוי ְַׁרא בְׁ ִסבְׁ ָ
ִאיש עִ בְׁ ִרי מֵ ֶּאחָ יו( :יב) ַו ִיפֶּן כֹה ָוכֹה ַוי ְַׁרא כִ י ֵאין ִאיש ַויְַך ֶּאת הַ ִמצְׁ ִרי ַוי ְִׁט ְׁמנֵהּו בַ חֹול:
(יג) ַויֵצֵ א בַ יֹום הַ שֵ נִי וְׁ ִהנֵה ְׁשנֵי אֲ נ ִָשים עִ בְׁ ִרים נִצִ ים וַי ֹאמֶּ ר ל ָָרשָ ע לָמָ ה ַתכֶּה ֵרעֶּ ָך( :יד)
שפֵט עָ לֵינּו הַ לְׁהָ ְׁר ֵגנִי ַא ָתה אֹמֵ ר כַאֲ שֶּ ר הָ ַרגְׁ ָת ֶּאת הַ ִמצְׁ ִרי
וַי ֹאמֶּ ר ִמי שָ ְׁמָך ל ְִׁאיש שַ ר וְׁ ֹ
ִירא מֹשֶּ ה וַי ֹאמַ ר ָאכֵן נֹודַ ע הַ דָ בָ ר( :טו) ַוי ְִׁשמַ ע פ ְַׁרעֹה ֶּאת הַ דָ בָ ר הַ זֶּה ַויְׁבַ ֵקש לַהֲ רֹג ֶּאת
ַוי ָ
מֹשֶּ ה ַויִבְׁ ַרח מֹשֶּ ה ִמפְׁ נֵי פ ְַׁרעֹה ַויֵשֶּ ב בְׁ ֶּא ֶּרץ ִמ ְׁדיָן ַויֵשֶּ ב עַ ל הַ בְׁ ֵאר:
שאלות
משה יוצא לבקר את אחיו ,מה הוא רואה?
מה הוא עושה למצרי ?
מה הוא רואה ביום השני? מה לדעתך יותר גרוע ,מה שראה ביום הראשון או
מה שראה ביום השני?
"למה מי אתה בכלל" איך ביטוי זה כתוב בתורה?
" ַוי ְִׁשמַ ע פ ְַׁרעֹה ֶּאת הַ דָ בָ ר הַ זֶּה" איזה דבר שמע פרעה?

יום ה

