פרשת שמות

(מתחילת הספר ועד פרק ו' ,פסוק א')

פרשת שמות פותחת את ספר שמות ,ומתחילה בסיפור התיישבותם של בני יעקב במצרים וגזרות
פרעה כנגדם .על רקע סיפור זה מתארת הפרשה את לידת משה וחייו בקרב המצרים והמדיינים.
בעודו במדבר נגלה אליו אלוהים ומטיל עליו לגאול את העם מעבדות מצרים ולהוליכו לארץ כנען.
משה ואהרון אחיו ניגשים לפרעה ודורשים ממנו לשחרר את העם לצאת למדבר ולזבוח לאלוהיהם,
אך הוא מסרב ומקשה את עבדות העם .העם מגלה סימני מרד במשה.
הפטרה :אשכנזים – ישעיהו פרק כ"ז ,פסוק ו' עד כ"ח ,י"ד ועוד פרק כ"ט ,פסוקים כ"ב-כ"ג .ספרדים
– ירמיהו מתחילתו עד פרק ב' ,פסוק ג' .תימנים – יחזקאל פרק ט"ז ,פסוקים א'-י"ד.
מעמד
האדם

ֹלהים
פרק ג' :31 -31 ,וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָ אֱ ִ
ִהנֵּה ָאנֹכִ י בָ א אֶ ל-בְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל וְּ ָאמַ ְּר ִתי לָהֶ ם
ָאמרּו-לִ י
אֱ ֹלהֵּ י אֲ בוֹתֵּ יכֶם ְּשלָחַ נִ י אֲ לֵּיכֶ ם וְּ ְּ
ֹלהים אֶ ל-
מַ הְּ -שמ ֹו מָ ה אֹמַ ר אֲ לֵּהֶ ם .וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
מֹשֶ ה אֶ ְּהיֶה אֲ שֶ ר אֶ ְּהיֶה וַ יֹאמֶ ר כֹה תֹאמַ ר
לִ בְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל אֶ ְּהיֶה ְּשלָחַ נִ י אֲ לֵּיכֶם.

אילו שמות אלוהות נוספים מוכרים
לכם בסיפורי התנ"ך?
מה לדעתכם משמעות השם "אהיה
אשר אהיה" לגבי תפיסת האלוהות
בפרק הזה?
באילו מובנים עשויה להשפיע תפיסה
שכזו על האדם?

האותות – שמות ד'.

מה דעתכם על האותות שנתן אלוהים
למשה (הפיכת המטה לנחש ועוד) –
נסו לגלות מה משמעותם של אותות
אלו בתרבות מצרים?
מדוע לדעתכם נבחרו אותות אלה?
אלו אותות היום עשויים היו לייצג
תרבויות שאתם מכירים?

אלוהים מכנה עצמו 'אהיה אשר אהיה'.
תרבות
מתחדשת

עולמם של
אבותינו
דמויות אז
והיום

מה אנו לומדים על מקורותיה של
ברית המילה? האם המנהג הומצא על
ידי היהודים?
דמותו של משה –
קראו והשוו  -במדבר י"ב ,י"ג
וכן  -במדבר פרק ל"א

מה ניתן ללמוד על דמותו של משה?
השווה את תכונותיו לתכונות מנהיגים
אחרים בימינו .

