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פרשת שמות
נושא השבוע :ילדים מאומצים
בת פרעה שירדה עם נערותיה
השעבוד – פרעה דאג בגלל ריבוי
• פרשת
מאומצים
מה

• לידת משה ובריחתו למדין – משה הושם

• התגלות ה' בסנה ושליחות משה – ה'
שמע את צעקת בני ישראל והחליט
להושיעם .הוא התגלה למשה מתוך סנה
בוער באש שאיננו אוכל ,וציווה עליו
לצאת בשליחותו.

בהמשך משקפים כנראה מנהג
חברתי ומסורת משפטית במזרח
הקדום בדבר אימוץ אסופים.
הפעוט היה עובר אל מינקת עד
גיל שנתיים או שלוש ואז ,במתן
השם היה מקבל האימוץ תוקף.
שמו של משה מתבסס על משחק
מילים  -כי מן המים משיתיהו,
אבל משתמע מכך כאילו דיברה

• חתן דמים – בדרך פגש משה את ה' שרצה
להמיתו .אשתו הצילה אותו מן הסכנה
במולה את בנה.

יש לשער ,ששמו של משה נגזר

• משה ואהרן לפני פרעה – ביקשו להוציא

"מס"

את העם לחוג במדבר .פרעה סרב והכביד
בעבודה.

הנסיכה המצרית עברית .אולם

משם

העצם

המצרי

השבוע

בפרשה

בתוך תיבת גומא ביאור ,ובת פרעה
אימצה אותו .כשגדל הרג איש מצרי וברח
למדין ,שם כרת משה ברית עם רעואל,
נשא לאשה את צפורה בתו ונולד בנו
גרשום.

תינוק קטן .מעשיה של בת פרעה

נושא

עם ישראל וגזר גזירות קשות כדי
להחלישם.

לרחוץ ביאור מצאה תיבה ובה

שפירושו  -ילד.

מה היה טיב הקשר בין בת פרעה ומשה?
קריאת המדרש ודיון
ניתן לשאול את התלמידים :כיצד ההורים שלנו מראים לנו שהם אוהבים אותנו? הם
שומרים עלינו ,מחבקים ומספרים לנו סיפור .מדוע בת פרעה לא נתנה למשה לצאת? היא
דאגה לו ואהבה אותו כמו בן ,ופחדה שאנשים אחרים ירצו להיות אתו ,כפי שהמדרש אומר
)ניתן להסביר לתלמידים כי בעבר היה מקובל שחניכי בית המלוכה נשארים כל ילדותם
בתחומי הארמון(.
מלבד האינפורמציה הסיפורית המובאת במדרש ,ניתן ללמוד ממנו מסר חשוב :הורה
אוהב הוא לא רק זה שיולד את הילד ,אלא גם מי שמגדל אותו באהבה!
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מ ד ר ש

המדרש הוא הרחבה של הסיפור המקראי ומוסיף לסיפור פן שלא היה ידוע – אך מסקרן:

"ילד מיוחד"  /דבורה רזיאל

ורד וטל הן תאומות
לאמא מירי הן דומות:
אותו חיוך,
אותן גומות.

ש י ר

בבית הספר
תמיד את אורי שואלים
אם יש לו אחים גדולים.
אצלם במשפחה כולם דומים
אפילו האבא הוא כזה
מתולתל ,כהה ,גבוה ,רזה.

לפעמים אני מסתכל חזק בראי
ומדמיין שהילד ששם הוא אחי.
"אתה אח של שחר?" הילד מהנהן
ואני צוחק ,וגם אומר "כן".
פעם כשהרגשתי עצוב ולבד
אבא ניגש אלי ושם עלי יד
ואמר שכל תינוק להוריו הוא נולד,
ואותי הוא ואמא בחרו במיוחד.
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