סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
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יציאת מצרים וברית משה (שמות)
אלוהים מושיע את בני ישראל מעבדות במצריים
ומאמץ אותם כעם קדוש וממלכת כוהנים.

שמ' א 14 - 1

 .1לאחר שבני ישראל התרבו במצרים ,פרעה לקח אותם לו לעבדים והפך את חייהם
מרים על-ידי העבדות.

שמ' א  - 15ב 10

 .2פרעה מצווה שכל בן זכר עברי יושלח לנהר .באורך נס משה התינוק ניצל ממוות
ומאומץ על-ידי בת פרעה.

שמ' ב 22 - 11

 .3לאחר שהרג איש מצרי בורח משה למדין ושם מתחתן עם צפורה בת רעואל.

שמ' ב 24 - 23

 .4בני ישראל קוראים לאלוהים והוא זוכר את הברית שכרת עם אברהם ,יצחק
ויעקב.

שמ' ג  - 1ד 17

 .5אלוהים מגלה את עצמו למשה בסנה הבוער ושולח אותו ואת אהרון אחיו לפרעה
במטרה להוציא את ישראל ממצרים.

שמ' ה

 .6משה ואהרון מבקשים מפרעה שיתן לבני ישראל ללכת 'לחוג לאלוהיהם במדבר'.
אבל הוא מסרב והופך את סבלם לקשה ביותר.

שמ' ז  - 14י 29

 .7אלוהים שולח למצריים עשר מכות ומביא משפט על אלוהיהם .1:היאור הופך לדם
 .2צפרדע  .3כינים  .4ערוב  .5דבר  .6שכין  .7ברד  .8ארבה  .9חושך.

שמ' יב

 .8הפסח והמכה העשירית :על כל משפחה מבני ישראל לשחוט שה ולמרוח את דמו
על משקוף דלת ביתם .ובחצי הלילה מכה ה' כל בכור בארץ מצרים; ובכורות בני
ישראל היו מוגנים על-ידי דם השה של משקוף דלת ביתם.

שמ' יב 31

 .9פרעה שולח את בני ישראל אחרי  430שנים במצרים.

שמ' יג 21

 .10אלוהים מוביל את בני ישראל עם עמוד ענן ועמוד אש.

שמ' יד

 .11פרעה רודף את בני ישראל שעוברים בדרך נס את ים סוף הנקרע לשניים .ובעת
שרדפו אותם המצרים אל תוך ים סוף חזרו המים וכל צבא מצרים טבע.

שמ' טו  ,2טז 6 ,2

 .12אלוהים מספק את בני ישראל במשאם במדבר עם המן (הלחם שבא מן השמים)
ועם המים היוצאים מן הסלע.

שמ' יט 6

 .13בהר סיני אלוהים כורת ברית עם בני ישראל .הוא מאמץ אותם כ"בנו בכורו"
והופך אותם לממלכת כוהנים וגוי קדוש.

שמ' כ  -כג

 .14אלוהים נותן להם את התורה ,החוק המוסרי שנותן לישראל זהות חדשה כילדים
של אלוהים ואומר להם איך לחיות כמשפחתו של אלוהים.

שמ' כד
שמ' לב
שמ' לב 35 - 19

 .15העם מקריב קורבנות לה' .משה מתיז את הדם על העם .אהרון ומשה וזקני העם
אוכלים ושותים בפני אלוהים .דם קורבנות מסמל את דם הברית בין אלוהים
לישראל והארוחה היא סימן ברכת התיחדות הברית.
 .16בזמן שמשה על ההר ,אהרון והעם עושים להם עגל מזהב ועל-ידי כך בוגדים בברית
ה' .אלוהים מתכנן להשמיד אותם אך תפילתו של משה גורמת לו להתרכך.
 .17משה שובר את לוחות הברית ושורף את עגל הזהב .הלווים לוקחים את צד משה
וטובחים  3,000איש.
 .18אלוהים מחדש את בריתו עם ישראל ,עם משה כמתווך .הלווים הופכים לכוהנים
במקום בניהם הבכורים של  12השבטים.
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שמ' כה-ל ,לה-מ
שמ' כט 43
שמ' כז  ,8 - 1ל 22 - 17
שמ' כה  ,40 - 23ל 10 - 1
שמ' כה 22 - 10
עבר' ט 5 - 3

 .19בני ישראל בונים את אוהל המועד לפי הוראותיו של אלוהים .שם אלוהים נפגש
איתם דרך תיווכם של הכוהנים והלווים.
 .20בחצר אוהל המועד :מזבח הקורבנות וכיור נחושת לשם טהרת הכוהנים.
 .21במקום הקדוש :מנורת זהב טהור ,שולחן עצי השיטים ומזבח הקטורת.
בקודש הקודשים :ארון העדות ובו לוחות הברית ,המן ,ומטה אהרון  -ומעליו
הכרובים וכפורת הזהב.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

איך ברית משה מתייחסת לברית אברהם?
מדוע אלוהים הכה את מצרים בעשר המכות?
איזה תפקיד מיוחד נתן אלוהים לעם ישראל בהר סיני?
למה המאורעות בהר סיני כל כך חשובים?
מה היו התוצאות של החטא של העגל הזהב?
מה היה התפקיד של המשכן? מה היו החלקים העיקרים שלו?
למה אלוהים ציווה לישראל להקריב קורבנות המשכן?
מה הקשר בין המשכן ובין גן
העדן?
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