בס"ד
שאלות לשולח שבת פרשת שמות
" .1וְ ֵא ֶהְ ,מת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאלַ ,ה ָ ִאיִ ,מ ְצ ָריְ ָמה" – מדוע חזר ומנא! אפילו שכבר מנא! בספר בראשית?
)א ,א רש"י(
+בנֵי יִ ְ ָר ֵאל-ָ ,ר +וְַ ְ ִ,רצ) " +א,ז( – כיצד מפרש רש"י את המילה "וישרצו"?
ְ " .2
עבדות במצרי
ָק ֶמ ֶל ְָ 1/ח ָדַ ,עלִ 1מ ְצ ָריִ " )א,ח(
ַ " .3וָ ,
א .הא באמת ק מל /חדש?)רש"י(
ב .ממה מפחד מל /מצרי? )א,י(
ָימָ +ע ָליו ָ ֵרי ִמ ִ3י" )א,י"א( – מהו המס שצריכי בני ישראל "לשל"?)רש"י(
גַ " .וִ ,
ַדֹת ָה ִע ְב ִרֹ,ת") א,ט"ו(:
ֹאמר ֶמ ֶל ְִ /מ ְצ ַריִ ַ ,ל ְמי ְ
ַ " .4וֶ ,
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה! שמות המילדות בפסוק? )א,ט"ו(
מהו שמ האמיתי על פי רש"י ? מדוע שנתה התורה את שמ ?
הא המיילדות מקיימות את דברי פרעה ?
כיצד מתרצות המיילדות את אי קיו צויי פרעה ?
מה השכר שמקבלות המילדות מהקב"ה ? )א' ,כ"א ,רש"י(

הולדת משה
ַ; ֶרא אֹת ִי טב הא"–כיצד מפרש רש"י את המילי"כי טוב"? )ב,ב(
ַ; ֶלד ֵ! ו ֵ
ַ; ַהר ָה ִא ָ:ה ו ֵ
" .5ו ַ
ַ; ָ= ֶח ָה"  1בת פרעה רואה את משה ביאור ושולחת את "אמתה" – מי היא
ַ; ְ ַלח ֶאתֲ 1א ָמ ָת ו ִ
 " .6ו ִ
אמתה? )ב ,ה(
 .7מה אומרת בת פרעה כאשר היא רואה את התינוק בוכה? מה מציעה אחות התינוק? )ב ,ו1ז(
ַ; ְק ָרא ְמ ,מ ֶֹה"  1מדוע קוראת בת פרעה לתינוק משה? )ב ,י(
 " .8וַיְ ִהיָ 1ל@ְ ,ל ֵב!; ו ִ
 .9כאשר משה יוצא לראות את אחיו היהודי:
א .מה הוא רואה ביו הראשו! וכיצד הוא מגיב? )ב ,יא1יב(
ב .מה הוא רואה ביו השני?
ג .מדוע בורח משה למדי!?
נדע ַה ָ ָבר"  1מהו המדרש שמביא רש"י?
Cכ! ַ
ֹאמרֵ ,
ירא מ ֶֹה ַוַ ,
ד " .וַָ ִ,
משה במדי!
 .10מה רואה משה כאשר הוא מגיע לבאר במדי!? )ב ,ט"ו1י"ח(
 .11את מי נושא משה לאשה?)ב,כ"ב(
 .12מה ש בנו הבכור של משה ? מדוע נקרא כ)?/ב,כ"א(
משה והסנה
 .13מהו המחזה המיוחד שרואה משה במדבר סיני? )ג,ב(
 .14מה מצווה הקב"ה את משה בסנה? )ג,י(
אציא ֶאתְ 1נֵי יִ ְ ָר ֵאלִ ,מ ְִ Fצ ָריִ " )ג,יא(
ֹאמר מ ֶֹהֶ ,אל1ה' ִ ,מי Cנ ִֹכיEִ ,י ֵא ֵל ְֶ /אלְ -ַ 1רעֹה; וְ ִכי ִ
ַ " .15וֶ ,
מדוע חושב משה שהוא לא מתאי? ומה דעתו על זכות של ישראל לגאולה?)רש"י(

1

 .16משה חושש שלא ישמעו לו בני ישראל אלו שני אותות נות! לו הקב"ה כראיה לשליחותו? )ד ,א1ח(
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