
 בס"ד

 חומש שמות

 

 , כתבי מהו  תוכנו העיקרי של כל חומש.חומש שמות הוא השני מבין חמשת החומשים

 ____________ ____________________________________________________________ .א

 ____________ ____________________________________________________________ .ב

 ________________________________________________________________________  .ג

 ____________ ____________________________________________________________ .ד

 ____________ ____________________________________________________________ .ה
 

 ___חומש שמות מתחיל ב:____________________________

 ומסתיים ב:_______________________________________

 הרמב"ן בהקדמתו לחומש שמות:

 ולכן .ממנו ובגאולהפירוש )בבראשית טו, יג( ב הנגזר הראשון הגלות בענין 'שמות ואלה' ספר ונתיחד ...

 ראשית הוא שם ירידתם כי בעבור .זה נכתב שכבר פי על אף ומספרם מצרים יורדי בשמות והתחיל חזר

 וכשיצאו. ישובו אבותם מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם איננו הגלות והנה. הוחל מאז כי הגלות

 וכשבאו במדבר נבוכים להם-לא בארץ היו כי גולים יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו פי-על-אף ממצרים

 נחשבו ואז ...אבותם מעלות אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה ה"הקב ושב המשכן ועשו סיני הר אל

 :תמיד אותו מלא' ה כבוד ובהיות המשכן ענין בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן .גאולים

 ובמילים פשוטות:

 _____.________ _________ _______ וה_____ _____ייחודיותו ועיקרו של ספר שמות הוא סיפור עניין ה_

ו_______________ למרות שהדבר מופיע כבר ב_________________ משום הספר מתחיל ב_________________ 

והגלות עצמה משלימה את ייעודה ותכליתה וממנה התחילה צרת השעבוד ____________דת של ישראל למצריים, היא ____שירי

 ___.__________ דרגתרק כאשר יגיעו ל

_______________   שו ל____________ כיון עדיין נחשב כאשר יצאו ממצריים מ__________ ל__________

 ________. ורק כאשר הגיעו ל_______________, קיבלו את ___________________________________

 הגיעו למעלת אבותם ונחשבו ל_______________. _____________ וה' השרה את__________בנו את______

 :ב"ה

 :דגשים בהקדמת הרמב"ן

  הגלות הראשונה והגאולה הראשונה -שמותבספר. 

  ל_______________.גאולה היא לא ביציאת מצרים אלא בעליית עם ישראל העיקר 

 .הגעה למדרגת האבות מתבצעת רק במעמד הר סיני ובהקמת המשכן שהוא השראת שכינה קבועה בעם• 

 תהליך הגאולה מסתיים בהשראת השכינה בישראל בפרק האחרון של הספר. 



 בס"ד

 

   חומש:ושאים ומבנה הפריסת הנ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכוללת שני עניינים: חירות  בקומה הרוחנית הן ההאוכלוסיי -בקומה הכמותיתספר שמות משלים את מהלך הבניה של עם ישראל הן 

 הפיזית  וחירות הרוחנית.

 הבניה ה ___________ ז(, שמות א_____________________________________________________)

 הבניה ה __________ כו( , )שמות ז_____________________________________________________ 

 המילה __________ מוכיחה על החירות הפיזית והמילה ___________ מוכיחה על החרות הרוחנית.

 ____________________.ה _________כל מטרת היציאה ממצרים היא ___________________ ולאחרי

 שנה: 900-ישראל במשך למעלה מ-מציאות ניסית זו לוותה מאותו יום את בני

 ראשון.-________  שנות מדבר + ________ שנות יהושע והשופטים + ________  שנות בית

 


