בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

ספר שמות
פרשת שמות
שמות פרק א ,א-ז
(א) וְ ֵאלֶּה ְשמֹות בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל הַ בָ ִאים ִמצְ ָריְמָ ה ֵאת ַי ֲעקֹב ִאיש ּובֵ יתֹו בָ אּו( :ב) ְראּובֵ ן
ִש ְמעֹון לֵוִ י וִ יהּודָ ה( :ג) יִשָ שכָר זְ בּולֻן ּובִ ְני ִָמן( :ד) דָ ן וְ נַפְ ָתלִי גָד וְ ָאשֵ ר( :ה) ַוי ְִהי כָל ֶּנפֶּש
יֹצְ ֵאי י ֶֶּּרְך ַי ֲעקֹב ִשבְ עִ ים ָנפֶּש וְ יֹוסֵ ף הָ יָה בְ ִמצְ ָריִם( :ו) ַויָמָ ת יֹוסֵ ף וְ כָל ֶּאחָ יו וְ כֹל הַ דֹור
הַ הּוא( :ז) ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל פָרּו ַוי ְִש ְרצּו ַוי ְִרבּו ַויַעַ צְ מּו בִ ְמאֹד ְמאֹד ו ִַתמָ לֵא הָ ָא ֶּרץ א ָֹתם :פ
רש"י
(א) ואלה שמות בני ישראל  -אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן ,חזר ומנאן במיתתן
להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים ,שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם ,שנאמר
(ישעיהו מ כו) המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא:
(ה) ויוסף היה במצרים  -והלא הוא ובניו היו בכלל שבעים ,ומה בא ללמדנו ,וכי לא
היינו יודעים שהוא היה במצרים ,אלא להודיעך צדקתו של יוסף ,הוא יוסף הרועה
את צאן אביו ,הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו:
(ז) פרו  -שלא הפילו נשותיהם ולא מתו כשהם קטנים:
וישרצו  -שהיו יולדות ששה בכרס אחד:
שאלות
" אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן ",איפה כתוב שנה אותם בחייהם( .רמז,
חפש בפרשת ויגש)
מדוע חזר בכתוב ומנה (ספר) פעם נוספת את בני ישראל?
" וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים ",מה עונה רש"י לשאלתו זו?
מה מבאר רש"י על המילה "פרו?
"וישרצו  -שהיו יולדות ששה בכרס אחד ":מצא/י לכך רמז בפסוק.

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ב
שמות פרק א ,ח-יא
(ח) ַוי ָָקם מֶּ לְֶּך חָ דָ ש עַ ל ִמצְ ָריִם אֲ שֶּ ר ל ֹא יָדַ ע ֶּאת יֹוסֵ ף( :ט) וַי ֹאמֶּ ר ֶּאל עַ מֹו ִהנֵה
עַ ם בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ַרב וְ עָ צּום ִממֶּ נּו( :י) הָ בָ ה נ ְִתחַ כְ מָ ה לֹו פֶּן י ְִרבֶּ ה וְ הָ יָה כִ י ִת ְק ֶּראנָה
שנ ְֵאינּו וְ ִנלְחַ ם בָ נּו וְ עָ לָה ִמן הָ ָא ֶּרץ( :יא) ַוי ִָשימּו עָ לָיו
ִמלְחָ מָ ה וְ נֹוסַ ף גַם הּוא עַ ל ֹ
ֹלתם ַויִבֶּ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נֹות ְלפ ְַרעֹה ֶּאת פִ תֹם וְ ֶּאת ַרעַ ְמסֵ ס
שָ ֵרי ִמ ִסים לְמַ עַ ן עַ נֹתֹו בְ ִסבְ ָ
רש"י
(ח) ויקם מלך חדש  -רב ושמואל חד אמר חדש ממש .וחד אמר ,שנתחדשו
גזרותיו:
אשרי לא ידע  -עשה עצמו כאלו לא ידע:
(י) הבה נתחכמה לו  -כל הבה לשון הכנה והזמנה לדבר הוא ,כלומר הזמינו
עצמכם לכך:
נתחכמה לו  -לעם .נתחכמה מה לעשות לו .ורבותינו דרשו נתחכם למושיען של
ישראל לדונם במים ,שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם (והם לא הבינו שעל
כל העולם אינו מביא ,אבל הוא מביא על אומה אחת):
ועלה מן הארץ  -על כרחנו .ורבותינו דרשו כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו
באחרים ,והרי הוא כאלו כתב ועלינו מן הארץ והם יירשוה:
(יא) עליו  -על העם:
מסים  -לשון מס ,שרים שגובין מהם המס .ומהו המס ,שיבנו ערי מסכנות
לפרעה:
למען ענתו בסבלתם  -של מצרים:
שאלות
מה הם שני הפירושים שרש"י מביא למשפט  ":ויקם מלך חדש"?
האם המלך החדש לא הכיר את יוסף?
*** רש"י בדיבור המתחיל "אשר לא ידע" נוקט כדעה אחת שכתבת בתשובתך
הראשונה  .מה היא הדעה?
*** מדוע פרעה החליט בשלב מאוחר לומר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו?
מה המס שבני ישראל חייבים לשלם לפרעה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ג
שמות פרק א ,יא-יד
ֹלתם ַויִבֶּ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נֹות ְלפ ְַרעֹה ֶּאת פִ תֹם
(יא) ַוי ִָשימּו עָ לָיו שָ ֵרי ִמ ִסים לְמַ עַ ן עַ נֹתֹו בְ ִסבְ ָ
וְ ֶּאת ַרעַ ְמסֵ ס( :יב) וְ כַאֲ שֶּ ר יְעַ נּו אֹתֹו כֵן י ְִרבֶּ ה וְ כֵן יִפְ רֹץ ַוי ָֻקצּו ִמפְ נֵי בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל( :יג)
ַו ַיעֲבִ דּו ִמצְ ַריִם ֶּאת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל בְ פ ֶָּרְך( :יד) ַויְמָ ְררּו ֶּאת חַ יֵיהֶּ ם בַ ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה בְ חֹמֶּ ר
ּובִ לְבֵ נִים ּובְ כָל ֲעבֹדָ ה בַ שָ דֶּ ה ֵאת כָל ֲעבֹדָ ָתם אֲ שֶּ ר עָ בְ דּו בָ הֶּ ם בְ פ ֶָּרְך:
רש"י
ערי מסכנות  -כתרגומו (.בית אוצרי לפרעה ) וכן (ישעיהו כב טו) לך בא אל הסוכן
הזה ,גזבר הממונה על האוצרות:
את פתם ואת רעמסס  -שלא היו ראויות מתחלה לכך ועשאום חזקות ובצורות
לאוצר:
(יב) וכאשר יענו אתו  -בכל מה שהם נותנין לב לענות ,כן לב הקדוש ברוך הוא
להרבות ולהפריץ:
כן ירבה  -כן רבה וכן פרץ .ומדרשו רוח הקודש אומרת כן אתם אומרים פן ירבה,
ואני אומר כן ירבה:
ויקצו  -קצור בחייהם .ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם:
(יג) בפרך  -בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו:
שאלות
מה הם "ערי מסכנות" לפי פירוש תרגום אונקלוס?
האם פיתום ורעמסס היו ערים חדשות שבני ישראל בנו?
מי אומר "פן ירבה" ומי אומר "כן ירבה"?
מה השורש למילה" ויקוצו"?
לפי רש"י בפסוק יג מה זה ביסקויט פריך?
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יום ד
שמות פרק א ,יד-כב
(יד) ַויְמָ ְררּו ֶּאת חַ יֵיהֶּ ם בַ ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה בְ חֹמֶּ ר ּובִ לְבֵ נִים ּובְ כָל ֲעבֹדָ ה בַ שָ דֶּ ה ֵאת כָל ֲעבֹדָ ָתם
אֲ שֶּ ר עָ בְ דּו בָ הֶּ ם בְ פ ֶָּרְך( :טו) וַי ֹאמֶּ ר מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִם ל ְַמ ַי ְלדֹת הָ עִ בְ ִריֹת אֲ שֶּ ר שֵ ם הָ ַאחַ ת
יתן עַ ל הָ ָאבְ ָניִם ִאם בֵ ן
ִשפְ ָרה וְ שֵ ם הַ שֵ נִית פּועָ ה( :טז) וַי ֹאמֶּ ר בְ ַיל ְֶּדכֶּן ֶּאת הָ עִ בְ ִריֹות ְּור ִא ֶּ
ֹלהים וְ ל ֹא עָ שּו כַאֲ שֶּ ר
יראן ָ הַ ְמ ַי ְלדֹת ֶּאת הָ אֱ ִ
הּוא וַהֲ ִמ ֶּתן אֹתֹו וְ ִאם בַ ת ִהוא וָחָ יָה( :יז) ו ִַת ֶּ
ִדבֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ן מֶּ לְֶּך ִמצְ ָריִם ו ְַתחַ יֶּין ָ ֶּאת הַ ְיל ִָדים( :יח) ַוי ְִק ָרא מֶּ לְֶּך ִמצְ ַריִם ל ְַמ ַי ְלדֹת וַי ֹאמֶּ ר
יתן הַ דָ בָ ר הַ זֶּה ו ְַתחַ יֶּין ָ ֶּאת הַ ְיל ִָדים( :יט) וַת ֹאמַ ְרן ָ הַ ְמ ַי ְלדֹת ֶּאל פ ְַרעֹה כִ י
לָהֶּ ן מַ דּועַ ע ֲִש ֶּ
ל ֹא ַכנ ִָשים הַ ִמצְ ִריֹת הָ עִ בְ ִריֹת כִ י חָ יֹות הֵ נָה בְ טֶּ ֶּרם ָתבֹוא אֲ לֵהֶּ ן הַ ְמ ַילֶּדֶּ ת וְ ָילָדּו( :כ) ַויֵיטֶּ ב
ֹלהים ַויַעַש
ֹלהים ל ְַמ ַי ְלדֹת ַוי ִֶּרב הָ עָ ם ַויַעַ צְ מּו ְמאֹד( :כא) ַוי ְִהי כִ י י ְָראּו הַ ְמ ַי ְלדֹת ֶּאת הָ אֱ ִ
אֱ ִ
לָהֶּ ם בָ ִתים( :כב) ַויְצַ ו פ ְַרעֹה ְלכָל עַ מֹו לֵאמֹר כָל הַ בֵ ן הַ יִלֹוד הַ ְיא ָֹרה ַת ְשלִיכֻהּו וְ כָל הַ בַ ת
ְתחַ יּון :ס
רש"י שמות פרשת שמות פרק א
(טו) למילדת  -הוא לשון מולידות ,אלא שיש לשון קל ויש לשון כבד,ש כמו שובר ומשבר,דובר ומדבר ,כך מוליד ומילד:

שפרה  -זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד:
פועה  -זו מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה.
פועה לשון צעקה ,כמו (ישעיהו מב יד) כיולדה אפעה:
(טז) בילדכן  -כמו בהולידכן:
על האבנים  -מושב האשה היולדת ,ובמקום אחר קוראו משבר ,וכמוהו (ירמיהו יח ג)
עושה מלאכה על האבנים ,מושב כלי אומנות יוצר חרס:
אם בן הוא וגו'  -לא היה מקפיד אלא על הזכרים ,שאמרו לו אצטגניניו שעתיד להוולד
בן המושיע אותם:
וחיה -ג ותחיה:
(יז) ותחיין את הילדים  -מספקות להם מים ומזון.

תרגום הראשון וקיימא והשני וקיימתין ,לפי שלשון עברית
לנקבות רבות ,תיבה זו וכיוצא בה ,משמשת לשון פעלו ולשוןה פעלתן ,כגון (שמות ב יט) ותאמרנה איש מצרי ,לשון עבר ,כמו ויאמרו לזכרים ,ותדברנה

בפיכם (ירמיהו מד כה) לשון דברתן ,כמו ותדברוו לזכרים .וכן (יחזקאל יג יט) ותחללנה אותי אל עמי ,לשון עבר חללתן ,כמו ותחללו לזכרים:
(יט) כי חיות הנה  -בקיאות כמילדות .תרגום מילדות חיתא .ורבותינו דרשו הרי הן
משולות לחיות השדהז שאינן צריכות מילדות .והיכן משולות לחיות ,גור אריה
(בראשית מט ט) ,זאב יטרף (שם כז) ,בכור שורו (דברים לג יז) ,אילה שלוחה (בראשית
מט כא) ,ומי שלא נכתב בו הרי הכתוב כללן (בראשית מט כח) ויברך אותם ,ועוד כתיב (יחזקאל יט ב) מה אמךח לביא:
(כ  -כא) וייטב  -הטיב להם

 .וזה חלוק בתיבה שיסודה שתי אותיות ונתן לה וי"ו יו"ד בראשה ,כשהיא באה לדבר בלשון ויפעיל
הוא נקוד היו"ד בציר"י שהוא קמ"ץ קטן ,כגון וייטב אלהים למילדות ,וירב בבת יהודה (איכה ב ה) ,הרבה תאניה ,וכן ויגל השארית (דברי הימים ב'
לו כ) ,דנבוזראדן הגלה את השארית ,ויפן זנב אל זנב (שופטים טו ד) ,הפנה הזנבות זו לזו ,כל אלו לשון הפעיל את אחרים .וכשהוא מדבר בלשון
ויפעל,ט הוא נקוד היו"ד בחיר"ק ,כגון (ויקרא י כ) וייטב בעיניו ,לשון הוטב ,וכן וירב העם (פסוק כ) ,נתרבה העם ,ויגל יהודה (מלכים ב' כה כא) הגלה
יהודה ,ויפן כה וכה (ב יב) ,פנה לכאן ולכאן .ואל תשיבני וילך ,וישב ,וירד ,ויצא,י לפי שאינן מגזרתן של אלו ,שהרי היו"ד יסוד בהן ,ירד ,יצא ,ישב,
ילך ,היו"ד אות שלישית בו:

וייטב אלהים למילדת  -מהו הטובה ויעש להם בתים -כ בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין
בתים .ויבן את בית ה' ואת בית המלך (מלכים א' ט א) .כהונה ולויה מיוכבד ,ומלכות
ממרים ,כדאיתא במסכת סוטה (סוטה יא ב):
(כב) לכל עמו  -אף עליהם גזר .יום שנולד משה אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען,
ואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל ,ורואין אנו שסופו ללקות במים ,לפיכך גזר
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לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

אותו היום אף על המצרים ,שנאמר כל הבן הילוד ,ולא נאמר הילוד לעברים ,והם לא
היו יודעים שסופו ללקות על מי מריבה:
שאלות
מי היא שפרה ומי היא פועה?
מה הפירוש של השמות שלהן.
מה השם הנרדף ל "אבנים"?
מדוע רק "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ולא גם בנות?
"כי חיות הנה" מה הם שני ההסברים למילה חיות?
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כיתות ד-ו

יום ה
שמות פרק ב ,א-ג
(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 ִַתצְ פְ נֵהּו ְשֹלשָ ה י ְָר ִחים( :ג) וְ ל ֹא יָכְ לָה עֹוד הַ צְ 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:
רש"י שמות פרשת שמות פרק ב
(א) ויקח את בת לוי  -פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה (וחזר ולקחה .וזהו וילך,
שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה ,אם פרעה גזר על הזכרים,
ואתה ג"כ על הנקבות) .והחזירה ועשה בה לקוחין שניים .ואף היא נהפכה להיות
נערה .ובת מאה שלושים שנה היתה שנולדה בבואה למצרים בין החומות ,ומאתים
ועשר שנה נשתהו שם ,וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה .אם כן כשנתעברה ממנו
היתה בת מאה שלושים וקורא אותה בת לוי:
(ב) כי טוב הוא  -כשנולד נתמלא הבית כולו אורה:
(ג) ולא יכלה עוד הצפינו  -שמנו לה המצריים מיום שהחזירה ,והיא ילדתו לששה
חדשים ויום אחד ,שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין ,והם בדקו אחריה לסוף
תשעה:
גמא  -גמי בלשון משנה ובלעז יונ"ק [גומא] .ודבר רך הוא ,ועומד בפני רך ובפני
קשה:
בחמר ובזפת  -זפת מבחוץ וטיט מבפנים ,כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת:
ותשם בסוף  -הוא לשון אגם רושי"ל בלעז [סוף] ,ודומה לו (ישעיה יט ו) קנה וסוף
קמלו:
שאלות
מי הוא בן לוי ומי היא בת לוי?
בת כמה היתה יוכבד כאשר משה נולד?
מדוע לא יכלה יוכבד להמשיך להצפין (להחביא ) את משה?
במה מרחה יוכבד את תיבת משה מבפנים ובמה מבחוץ?
מה הוא "סוף"?

