ב"ה

סיכום פרשת בשלח!
פרק יג' –פסוקים יז'-כב'
יציאת מצרים
א.עם ישראל יוצא ממצרים-ה' מנהג)נחם(דרך המדבר.
ב".וחמושים עלו בני ישראל"רשי מפרש  3פירושים:
.1רק חמישית מבני ישראל עלו ממצרים)כל השאר מתו במכת החושך(!
.2חמושים=נשק ,בני ישראל יצאו עם נשק כדי להילחם באויבים שלהם.
.3חמושים=זריזים ,יצאו מהר ממצרים.
ג.בני ישראל מעלים את העצמות של יוסף שהשביע אותם לעשות זאת.
רש"י מפרש שהם העלו את העצמות של כל השבטים לארץ ישראל.ד.ה' מראה לישראל את הדרך ביום=עמוד ענן ובלילה בעמוד אש.
פרק יד'-קריעת ים סוף!
א.ה' מחזיר את בני ישראל לכוון מצרים כדי לבלבל את פרעה.
ב.פרעה שומע משליח שהעם לא רוצה לחזור למצרים.
ג.פרעה רודף אחרי בני ישראל.
ד.בני ישראל רואים את פרעה והצבא שלו ומפחדים מאוד.
ה.בני ישראל מתלוננים למשה –למה הוצאת אותנו ממצרים?
ו.משה אומר להם ה' ילחם לכם ואתם צריכים רק להיות בשקט ולהאמין בה'.
ז.משה מרים את המטה שלו ונוטה אותו על ים סוף.
ח.הים נבקע/נחצה לשניים ובני ישראל עוברים באדמה יבשה וראים הרבה ניסים.
ט.המצרים נכנסים לים –חושבים שגם להם יהיה נס.
י.משה מרים את המטה שלו על הים בפעם השניה והמים מכסים ומטביעים את המצרים.
יא.בני ישראל "רואים את היד הגדולה" של ה' ומאמינים בה' ובמשה עבדו.
חכמים מבינים מהמילה יד שהיו בים סוף פי  5ניסים מאשר המכות ששם כתוב"אצבע אלקים היא" וביד יש  5אצבעות =פי  5ניסים ונפלאות של ה' לעם ישראל.
פרק טו'-שירת הים
א.בני ישראל שרים שירת תודה על הנס שהיציל ה' אותם מפרעה.
ב.פסוק יח'"-ה' ימלוך לעולם ועד"-הפסוק החזק ביותר=מלכותו של ה'.
ג.פסוק כ'-מרים ביחד עם נשים לוקחות כלי נגינה ושרות לה' תודה על הנס.
ד.בני ישראל באים למקום שנקרא –"מרה" הם לא יכולים לשתות מהמים.
ה.ה' מראה למשה עץ ואומר לו לזרוק אותו למים.
ו.משה זורק את העץ למים והמים הופכים למתוקים וכולם שותים מהמים.
ז.המקום הזה היה הנסיון של בני ישראל האמונה בה'.
פרק טז'-בני ישראל מקבלים את ה"מן"-לחם !
א.בני ישראל מגיעים למדבר סין בטו' באיר.
ב.בני ישראל מתלוננים בגלל שאין להם אוכל.
ג.ה' מבטיח למשה שהוא יוריד להם לחם מהשמים.
המילה ימטיר באה ממטר –כמו גשם משמים.ד.העם צריך לאסוף כל יום רק לפי מה שהוא צריך-אי אפשר יותר מדי.

ה.ביום שישי צריך לאסוף פי  2בשביל שבת.
זהו נסיון של ה' לראות האם בני ישראל מאמינים בה'.ו.משה אומר "ונחנו מה " כי תלינו עלינו מראה שמשה רבינו הוא האדם העניו/צנוע ביותר.
ז.ה' מבטיח לבני ישראל לאכול בשר בין הערביים ובבוקר לאכול לחם=מן.
ח.המן יורד על הארץ אך קודם יורד הטל לשמור עליו שיהיה נקי מאבק המדבר!
ט.בני ישראל לקחו מן בדיוק לפי מה שהיו צריכים.
י.בני ישראל לא שמעו למשה והשאירו מה"מן" עד הבוקר.
יא.המן מתמלא בתולעים ומשה רבינו כועס שהם לא האמינו לה'.
יב.משה מצווה את בני ישראל לקחת ביום שישי מנה כפולה פי  2לכבוד שבת.
יג.בכל זאת בשבת יוצאים אנשים לחפש מן ,וה' כועס שהם לא מאמינים בו.
יד.במן היה נס שהיו כל סוגי הטעמים כמו שכל אחד רוצה.
טו.משה אומר לאהרון שיקח צנצנת וימלא אותה מן-לשמור אותה לזיכרון.
-עומר ואיפה=זה סוגים של מידות לפי התורה.עומר שווה עשירית איפה.

פרק יז-מלחמת עמלק
א.בני ישראל נוסעים ממדבר סין לרפידים.
ב.לא היה מים לבני ישראל ,והם מבקשים ממשה מים בשבילם ובשביל הבהמות שלהם.
ג.משה מתפלל לה' ,וה' אומר לו לקחת את המטה שלו ולהכות את הסלע מול כל ישראל.
ד.משה קורא למקום"-מסה ומריבה" על שם הריב שרבו בני ישראל עם ה'.
מלחמת עמלק
ה.עמלק "שונא ישראל" נלחם עם בני ישראל –בחלשים ביותר.
ו.משה מצווה את יהושוע להילחם בעמלק.
ז.משה עולה עם אהרון וחור לגבעה להתפלל אל ה' על ישראל.
ח.כשמשה מרים את ידו ישראל מנצחים וכאשר יוריד מנצח עמלק.
ט.הידיים של משה חזקות ויהושוע מנצח את עמלק עד שקיעת השמש.
י.ה' אומר למשה שידבר גם עם יהושוע שחייבים למחוק/להרוג את זכר עמלק תמיד.
יא.מלחמה לה' עם עמלק תמיד.
פה למעשה נרמז למשה שהוא לא יכנס לארץ ויהושוע ממשיך אחריו.עמלק נחשב להכי רשע בגלל שהוא הראשון שהיעז להילחם עם ישראל אחרי יציאת מצרים.פרשת יתרו
פרק יח'-יתרו נפגש עם משה.
א.יתרו היה החותן של משה=האבא של אשתו של משה שהשם שלה ציפורה.
ב.יתרו היה הכוהן הדתי של מדיין)הארץ שברח משה רבינו מפרעה(.
ג".וישמע יתרו" רש"י מפרש שיתרו שמע  2דברים:קריעת ים סוף ומלחמת עמלק-ניסים גלויים.
ד.יתרו מביא אל משה את אשתו ציפורה ואת  2הנים שלו:גרשום ואליעזר.
ה.משה מספר ליתרו את כל הניסים שעשה ה' לעם ישראל במצרים ובמדבר.
ו.התגובה של יתרו "ויחד יתרו" רשי מפרש  2פירושים:
.1שמחה –שמח בשביל עם ישראל.
.2הבשר שלו נהיה מאוד קשה –כי הוא הצטער על מה שקרה למצרים"-אסור לבזות גוי בפני
גר לפחות  10דורות".

ב"ה
עבודה בספר שמות פרקים יד'-יח'!!!
א.ענה על כל השאלות הבאות!
ב.סמן נכון או לא נכון.
ג.אם התשובה היא לא נכון כתוב מהי התשובה הנכונה במקום המסומן!
שאלות
פרק יד'
לא.שליח הודיע לפרעה שבני ישראל ברחו ולא רוצים לחזור? נכון/לא נכון_____________.
לב.אהרון הרים את המטה שלו על הים לפני קריעת ים-סוף? נכון/לא נכון______________.
לג.המילה "היד הגדולה" מראה שבים היו פי  5ניסים מאשר מצרים? נכון/לא נכון_________.
לד".ה' ימלוך לעולם ועד" הכוונה שהמלכות של ה' היא נצחית? נכון/לא נכון____________.
לה.מרים ושאר הנשים גם שרו לה'? נכון/לא נכון______________________________.
לו.המים במרה היו מאוד מתוקים אך בני ישראל לא רצו לשתות? נכון/לא נכון___________.
פרק טז.
לז.ה' הוריד לבני ישראל לחם מהשמים שנקרא מן? נכון/לא נכון____________________.
לח.את הבשר בני ישראל אכלו בין הערביים? נכון/לא נכון_______________________.
לט.פסוק טז"עומר לגולגלת" הכוונה לראש=בן אדם  ?1נכון/לא נכון_________________.
מ.כל יום היו יכולים להשאיר מהמן עד הבוקר? נכון/לא נכון______________________.
מא.לכבוד שבת היו אספים פי  2ביום שישי? נכון/לא נכון________________________.
מב.בכל זאת היו אנשים שחפשו מן ביום שבת? נכון/לא נכון______________________.
פרק יז
מג.לבני ישראל לא היה מים לשתות ברפידים? נכון/לא נכון______________________.
מד.ה' אמר למשה שיקח את המטה וידבר אל הסלע? נכון/לא נכון__________________.
מה.עמלק הוא הראשון שנלחם עם בני ישראל אחרי יציאת מצרים? נכון/לא נכון________.
מו.משה הוא זה שיצא להילחם עם עמלק? נכון/לא נכון_________________________.
מז".ויחלוש יהושוע" לפי רש"י=הרג את הכי חשובים בעמלק? נכון/לא נכון____________.
מח.ה' מצווה את משה להרוג ולמחות את זכר עמלק מתחת לשמים? נכון/לא נכון_________.
פרק יח'
מט.יתרו בא כי הוא שמע על הניסים קריעת ים סוף ומלחמת עמלק? נכון/לא נכון_________.
נ.יתרו הביא איתו רק את  2הבנים של משה? נכון/לא נכון________________________.
בהצלחה!!!!

