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 פרק ב'שמות 

 נושאי הפרק

 לידת משה והסתרתו .1

____________________ 

 קוראת בשמו ו פרעה לוקחת את משה בת .2

____________________ 

 משה יוצא אל אחיו והורג את המצרי .3

____________________ 

 את בנות יתרו ונושא את ציפורהמשה במדין, מציל  .4

____________________ 

 ה' שומע את זעקת ישראל וזוכר ברית אבות .5

____________________ 

 

 רש"י

  ______________________________________ כשנולד משה )פס' ב'("כי טוב הוא" 

 כדי  ציפתה את תיבת משה בזפת מבחוץ ובטיט מבפניםיוכבד  -פס' ג'("בחומר ובזפת" )

______________________ 

 . ______________1 )פס' ה'("את אמתה" 

                                2________ .___________ 

 _________________.  1  את מי ראתה בתיה? )פס' ו'("ותפתח ותראהו" 
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                                                                          2__________________ . 

 מי היו? _____________________ )פס' י"ג("שני אנשים עברים" 

 _____________ )פס' י"ג( "ניצים"

  ____________________________________מדוע נקרא רשע? )פס' י"ג( "למה תכה"

  ______________________ מהמילה אומר לומדים ש )פס' י"ד("הלהרגני אתה אומר" 

  __________________________ מדוע ישב משה על הבאר? )פס' ט"ו("וישב על הבאר" 

  _____________ ין שמשה הוא ___________ בגלל יתרו הב )פס' כ'("למה זה עזבתן" 

  _________________________________ לא מת אלא )פס' כ"ג("וימת מלך מצרים" 
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 שליחות הגאולה -'גפרק  

 

           ה' מתגלה אל משה בחורב מתוך הסנה

  _____________________ מדוע רועה משה את צאן יתרו במדבר? )א'("אחר המדבר" 

  __________________ מדוע ה' מתגלה למשה דווקא מתוך הסנה?  ב'()"מתוך הסנה" 

 

   ____________________________________________ ג'(–ב' )? בסנה מה היה מיוחד .1

  ________________________________________   (ו' –ד' ) ?מה עשה משה כשהגיע לסנה .2

  _______________________________________  (')ו ?ת ה'מה תגובת משה להתגלו .3

 

         זו למשימה אותו ושולח,  ישראל את יציל שהוא למשה מודיע' ה

 ()ח': יםטיח למשה לגבי בני ישראל שני דברבה' מ .4

  ____________________________________________ ן?מהיכ- הא. הצל

  ____________________________________________ ן?לא -ה לאעב. ה

  __________________________ )י'(? האת ההבטח םימה מבקש ה' ממשה כדי לקי .5

 

          לשליחות מסרב משה

 )בכיתה(

 

  הזקנים אל משה את מצרף' ה

  ___________________________________________ ?הם מי )ט"ז(" ישראל זקני"
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   ___________ שהזקנים ישמעו בקולו? למשה' ה מבטיח מה סמך על ()י"ח "לקולך ושמעו"

 

  _____________________________ (ז"י –ז "ט)? מה צריך משה לאמר לזקנים .1

   __________________________________________ ח(")י מה צריך משה לאמר לפרעה? .2

  __________________  (כ' –ט "י)מה תהיה התוצאה של שליחות משה לפרעה ?  .3

  _________________________ (ב"כ –א "כ)? עם מה יצאו בני ישראל ממצרים .4

 

  _______________________________________________  )כ"ב("ומגרת ביתה" 

 ___________ את מצרים מרכושה  - כ"ב( "ונצלתם"
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 פרק ד'
 נושאי הפרק

 דםו צרעת ,נחש :אותותה' נותן לו   לא יאמינו לוהעם שמשה חושש  .1

____________________ 

 אהרון מצרף אליו את ה'  לשליחות משה מתנגד .2

____________________ 

 למצרים נפרד מיתרו ויוצא לדרך משה .3

____________________ 

  וברית המילהעם המלאך הפגישה במלון  .4

____________________ 

 ומבשרים לעמ"י את בשורת הגאולה ואהרן נפגשיםמשה  .5

____________________ 

 

 

 רש"י

 "מי לימד אותך לדבר כשהיית נדון לפני פרעה על המצרי אם לא אני ה' שעשיתי זאת. –( י"א)פס' " מי שם פה לאדם 

  "וכך יכל משה לברוח עיווריםלם ומשרתיו חרשים ויפרעה נהיה א כשרצה פרעה להרוג את משה הקב"ה מנע זאת בנס: -)פס' י"א("או מי ישום אלם. 

  "אהרן ישמח בלבו שמשה הוא המנהיג ולכן הוא יזכה להיות הכהן ולענוד על לבו את החושן. -)פס' י"ד("וראך ושמח בליבו 

  לרב ולשר, משה יאמר לאהרן את דברי ה'. -)פס' ט"ז(" לאלוהים"ואתה תהיה לו 
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  למתורגמן, אהרן יעביר לעם את הדברים. -)פס' ט"ז(" לפה"הוא יהיה לך 

  "משה מבקש מיתרו רשות לחזור למצרים בגלל שנשבע לו שלא יעזוב את מדין בלי רשותו. -)פס' י"ח("וישב אל יתר חותנו 

  "דתן ואבירם ירדו מנכסיהם )ועני חשוב כמת( ולכן משה לא צריך לפחד מהם. -)פס' י"ט("כי מתו כל האנשים 

 " לעקידת יצחק, והוא החמור שעליו ירכב מלך המשיח. אתוהחמור המפורסם שאברהם לקח  -)פס' כ'(חמור" העל וירכיבם 
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 'הפרק 
 נושאי הפרק

 משה ואהרן דורשים שהעם ילכו לעבוד את ה' .1

____________________ 

 "ויאמרו אל פרעה: שלח את עמי ואחר באו משה ואהרן"

 "ויאמר פרעה: מי ה' אשר אשמע בקולו"

 "ויאמרו: אלוקי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה' "

 "לכו לסבלותיכםאת העם ממעשיו  למה תפריעוויאמר: "

 

 פרעה מכביד את העבודה .2

____________________ 

 היהודים ומצווה: ולשוטריםהמצרים  לנוגשיםפרעה קורא 

 )החומר שממנו יצרו את הלבנים( תבןלהפסיק לתת לעם *  

 * מעכשיו עמ"י צריך לאסוף בעצמו תבן 

 כתמול שלשום)סכום( לבנים שהכין  מתכונת* כל אחד צריך להכין כל יום את אותה  

 

 השוטרים מוכים וכועסים על משה .3

____________________ 

 כתמול שלשום" ... לאמר מדוע לא כיליתם חקכם ללבוןויוכו שוטרי בני ישראל"

 "ויבואו שוטרי בנ"י ויצעקו אל פרעה... תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו"
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 אתם... ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם" נרפים"ויאמר 

 "ברעאותם  ויראו שוטרי בני ישראל"

 את משה ואת אהרן... ויאמרו... הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה" ויפגעו"

 

 משה מתלונן לה'  .4

____________________ 

 למה המצב שלהם נהיה יותר רע? – לעם הזה" למה הרעתה"  א.

 )ואם תאמר מה אכפת לך( למה אני צריך להיות השליח לכך? – "למה זה שלחתני"ב.  

 

 ה' מבטיח גאולה  .5

____________________ 

 מארצו" יגרשםוביד חזקה  ביד חזקה ישלחםאשר אעשה לפרעה כי  עתה תראה"
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  במדברחומש 
  

הנסיונות  ההכנות לדרך

 במדבר
 שנת הארבעים

סדרי 
המחנ

 ה

הלויי
 ם

 קרבנות 

 מיוחדים

בדרך 
 לארץ

כיבו במדבר
ש 

עבר 
 הירדן

בלע
 ם

מעשים 
 ודינים

לקראת 
הכניסה 

 לארץ

לקראת 
ההתנחלו

 ת

בהעלות נשא במדבר
 ך

-שלח
 לך

פנח בלק חוקת קרח
 ס

מטו
 ת

 מסעי
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  במדברפרשת 

 'אפרק 

 ___________פס'   - מפקד בני ישראל 

אּו, ֶאת ל-"שְׂ ֵני-ֹראׁש כָּ ם"-ֲעַדת בְׂ ֹלתָּ גְׂ ֻגלְׂ ם.. לְׂ ֵבית ֲאֹבתָּ ם, לְׂ ֹחתָּ פְׂ ִמׁשְׂ ֵאל, לְׂ רָּ  )ג'( ִישְׂ

   ____________________________________________________ מדוע? .1

  _______________________________________________ מי נפקדים?  .2

  ______________________________________________ מי הפוקדים?   .3

  ___________________________________________________ היכן?   .4

  ____________________________________________________ מתי?   .5

 כיצד?  .6

  למשפחותם-  _________________________________________  

 לבית אבותם -   ________________________________________  

 םלגולגולת -   _________________________________________  

 

 ___________פס'   - הבדלת הלויים

ֶאת-"ַאְך ֶאת ֹקד, וְׂ ֵאל"-ַמֵטה ֵלִוי ֹלא ִתפְׂ רָּ ֵני ִישְׂ תוְֹך, בְׂ א, בְׂ ם ֹלא ִתשָּ  )מ"ט( ֹראׁשָּ

    מדוע אין לספור אותם  ?



                               בס"ד     

   ________________________________________________________  .א

  ________________________________________________________  .ב

   

ֵקד ֶאת " ה ַהפְׂ ַאתָּ ִוִים ַעל וְׂ ֵעֻדתַהלְׂ ַכן הָּ ל  ִמׁשְׂ ַעל כָּ ל ֲאֶׁשר וְׂ ַעל כָּ יו וְׂ  לוֹ ֵכלָּ

אּו ֶאת ה ִישְׂ ֶאת ֵהמָּ ן וְׂ כָּ ל ַהִמׁשְׂ יו כָּ רְׂ  ֵכלָּ ׁשָּ ֵהם יְׂ ןוְׂ כָּ ִביב ַלִמׁשְׂ סָּ  ַיֲחנּו" ֻתהּו; וְׂ

  :תפקידי הלויים

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

 'בפרק 

  סדר החניה 

ֵאל:-ִאיׁש ַעל" רָּ ֵני ִישְׂ ם, ַיֲחנּו בְׂ ֵבית ֲאֹבתָּ ֹאֹתת לְׂ לוֹ בְׂ ֹאֶהל ִמֶנֶגד,  ִדגְׂ ִביב לְׂ  )ב'( מוֵֹעד ַיֲחנּו"-סָּ

 על פי מה?  "ְבֹאֹתת"  =  סימנים.

1.  ________________________________________________________   

2.  ________________________________________________________  
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 'ופרק  שאנפרשת 

 פרשת נזיר

 ח: נדר הנזיר ואיסוריו-פס' א

ִזיר ְלַהִזיר לה'-"ִאיׁש אוֹ  ה ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר ֶנֶדר נָּׁ  .ִאשָּׁ

ר ַיִזיר כָּׁ ל ...ִמַיִין ְוׁשֵׁ ִׁשים ֹלא ֹיאכֵׁ ֹדׁש ִיְהֶיה'להַיִזיר -ְמֹלאת ַהיִָּׁמם ֲאֶׁשר-ַעד  ֹראׁשוֹ -ַיֲעֹבר ַעל-ַתַער ֹלא ...ַוֲענִָּׁבים ַלִחים ִויבֵׁ ל ֶפַרע, ְשַער ֹראׁשוֹ --, קָּׁ ת, ֹלא יָֹּׁבא-ַעל  ...ַגדֵׁ ְלָאִביו  .ֶנֶפׁש מֵׁ

ם-ֹלא--ּוְלִאּמֹו, ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתוֹ  ֶהם, ְבֹמתָּׁ א לָּׁ ֹדׁש הּוא ..ִיַטּמָּׁ  "קָּׁ

 

 ______________________________________________________ -"כי יפליא"

 ____________________________________________________ – לה'" להזיר"

 

 מי יכול להיות נזיר? ______________________________ .1

 ____________________________נעשה נזיר? כיצד אדם  .2

 ____________________כמה זמן נמשכת תקופת הנזירות? ________ .3

______________________________ ______________________ מה הם שלש האיסורים שהנזיר אסור בהם? ________ .4

______________________________ 

 _____________________________________________ )פס' ז'( למי אסור לנזיר ליטמא במותו? .5

 

 דיני הנזיר כשנטמא באמצע נזירותו: יב-טפס' 

יו ְבֶפַתע ִפְתֹאם,-ְוִכי" לָּׁ ת עָּׁ  יָּׁמּות מֵׁ

א ֹראׁש ִנְזרוֹ  תֹו, ַביֹום ַהְשִביִעי ְיַגְלֶחּנּו ְוִטּמֵׁ ֳהרָּׁ  .ְוִגַלח ֹראׁשֹו ְביֹום טָּׁ

י ֹתִרים, אֹו ְׁשנֵׁי, ְבנֵׁי יֹונָּׁה ן-ֶאל  ּוַביֹום ַהְשִמיִני, יִָּׁבא ְׁשתֵׁ ד-ֶאל--ַהֹכהֵׁ  ֶפַתח, ֹאֶהל מֹועֵׁ
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ן, .    ה ַהֹכהֵׁ שָּׁ א ַעלְועָּׁ טָּׁ ֲאֶׁשר חָּׁ יו, מֵׁ לָּׁ ד ְלֹעלָּׁה, ְוִכֶפר עָּׁ את ְוֶאחָּׁ ד ְלַחטָּׁ  ...ַהּנֶָּׁפׁש-ֶאחָּׁ

ִביא ֶכֶבש ֶבן-ֶאת לה'ְוִהִזיר   י ִנְזרֹו, ְוהֵׁ ם;-ְימֵׁ ׁשָּׁ  ְׁשנָּׁתֹו ְלאָּׁ

א ִנְזרוֹ   מֵׁ ִראֹׁשִנים ִיְפלּו, ִכי טָּׁ ִמים הָּׁ  "ְוַהיָּׁ

 

 _____________________________________________ -"מאשר חטא על הנפש"

 ____________________________________________ – הזיר לה' את ימי נזרו""ו

 שאלה: "וכי ימות עליו מת בפתע פתאום" מה דינו???

את  מתחיל מהתחלה, *.( ביום השמיני, מביא כבש בן שנה לקורבן אשם*אחד לעולה *שני תורים  )אחד לחטאת-תשובה: טמא שבעת ימים, מתגלח ביום השביעי, מביא קורבן

 הימים הראשונים יפלו"()"ותקופת הנזירות.  

 דיני הנזיר בסיום כהונתו: כא-יגפס' 

ִזיר:" ִביא ֹאתֹו, ֶאל  ְוֹזאת תֹוַרת, ַהּנָּׁ י ִנְזרֹו, יָּׁ ד-ְביֹום, ְמֹלאת ְימֵׁ  .ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵׁ

ה ֶכֶבש ֶבן-ְוִהְקִריב ֶאת  נֹו ַליהוָּׁ ְרבָּׁ ה ַאַחת בַ -קָּׁ ה, ְוַכְבשָּׁ ד, ְלֹעלָּׁ ִמים ֶאחָּׁ את; ְוַאִיל-תְׁשנָּׁתֹו תָּׁ ה, ְלַחטָּׁ ּה ְתִמימָּׁ ִמים-ְׁשנָּׁתָּׁ ִמים, ִלְׁשלָּׁ ד תָּׁ   ...ְוַסל ַמּצֹות .ֶאחָּׁ

ד ִזיר, ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵׁ  ֹראׁש ִנְזרֹו; -ֶאת--ְוִגַלח ַהּנָּׁ

ַקח, ֶאת ַתן ַעל-ְולָּׁ ׁש, ֲאֶׁשר-ְשַער ֹראׁש ִנְזרֹו, ְונָּׁ אֵׁ ִמים-הָּׁ  ..."ַתַחת ֶזַבח ַהְשלָּׁ

 

 ., וסל מצותלשלמים ואיל אחד  לחטאת. ועד, מקריב כבש וכבשה בני שנהבא לפתח אוהל מ

                                                           
 חטאת, אשם, שלמים כולם סוגי קורבנות. *

 

 

 

 



                               בס"ד     

 וגילח ראש ניזרו, ונתן )את השיער( על האש.  

 ושותה יין.

 

 ברכת כהנים

 כז-כבפס' 

ר " ר ֶאל .ֹמֶׁשה לֵׁאֹמר-, ֶאלה'ַוְיַדבֵׁ ְרכּו ֶאת-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַדבֵׁ יו לֵׁאֹמר, ֹכה ְתבָּׁ נָּׁ ל-בָּׁ אֵׁ י ִיְשרָּׁ    ...ְבנֵׁ

ֶרְכָך     ְוִיְׁשְמֶרָך. ה'ְיבָּׁ

ר  . ה'יָּׁאֵׁ ֶליָך, ִויֻחֶּנךָּׁ נָּׁיו אֵׁ    פָּׁ

א  לֹום. ה'ִישָּׁ ם ְלָך ׁשָּׁ ֶליָך, ְויָּׁשֵׁ נָּׁיו אֵׁ    פָּׁ

מּו ֶאת ְרכֵׁ -ְׁשִמי, ַעל-ְושָּׁ ל; ַוֲאִני, ֲאבָּׁ אֵׁ י ִיְשרָּׁ  "םְבנֵׁ

 

 הסבירי:

 יברכך ________________________________________________________  

 וישמרך _______________________________________________________  

 אליך יאר ה' פניו _________________________________________________  

 ויחונך ________________________________________________________  

 ישא ה' פניו אליך _________________________________________________  

 

 

 


