בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום א

שמות פרק י ,א-ו
(א) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה ב ֹּא ֶאל פ ְַרעֹּה כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבֹו וְ ֶאת לֵב עֲבָ דָ יו לְמַ עַ ן ִּש ִּתי
את ַֹּתי ֵאלֶה בְ ִּק ְרבֹו( :ב) ּולְמַ עַ ן ְתסַ פֵר בְ ָאזְ נֵי בִּ נְָך ּובֶ ן בִּ נְָך ֵאת אֲ שֶ ר ִּה ְתעַ ַלל ְִּתי בְ ִּמצְ ַריִּם
ֹּ
ֹּאמרּו
את ַֹּתי אֲ שֶ ר שַ ְמ ִּתי בָ ם וִּ ידַ עְ ֶתם כִּ י אֲ נִּי ה'( :ג) ַויָב ֹּא מֹּשֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן ֶאל פ ְַרעֹּה וַי ְ
וְ ֶאת ֹּ
ֵאלָיו כֹּה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י הָ עִּ בְ ִּרים עַ ד מָ ַתי מֵ ַאנ ְָת לֵעָ נֹּת ִּמ ָפנָי שַ לַח עַ ִּמי וְ יַעַ בְ ֻדנִּי( :ד) כִּ י ִּאם
מָ ֵאן ַא ָתה לְשַ לֵחַ ֶאת עַ ִּמי ִּה ְננִּי מֵ בִּ יא מָ חָ ר ַא ְרבֶ ה בִּ גְ ֻבלֶָך( :ה) וְ כִּ סָ ה ֶאת עֵ ין הָ ָא ֶרץ וְ ל ֹּא
יּוכַל ל ְִּראֹּת ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ָאכַל ֶאת י ֶֶתר הַ פְ לֵטָ ה הַ נ ְִּש ֶא ֶרת ָלכֶם ִּמן הַ בָ ָרד וְ ָאכַל ֶאת כָל הָ עֵ ץ
הַ צֹּמֵ חַ ָלכֶם ִּמן הַ שָ דֶ ה( :ו) ּומָ לְאּו בָ ֶתיָך ּובָ ֵתי כָל עֲבָ דֶ יָך ּובָ ֵתי כָל ִּמצְ ַריִּם אֲ שֶ ר ל ֹּא ָראּו
יֹותם עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה עַ ד הַ יֹום הַ זֶה ַו ִּיפֶן ַויֵצֵ א מֵ עִּ ם פ ְַרעֹּה:
אֲ ב ֶֹּתיָך וַאֲ בֹות אֲ ב ֶֹּתיָך ִּמיֹום הֱ ָ
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה עשה ה' ללבו של פרעה?
מה המטרה של המכות לפי  4המילים האחרונות בפסוק ב?
איזה מכה צפויה לפרעה אם לא יתן לבני ישראל לצאת ממצרים?
מה זה "ארבה"
מה הנזק שהארבה יגרום למצרים?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ב
שמות פרק י ,ז-יא
ְמֹוקש שַ לַח ֶאת הָ אֲ נ ִָּשים וְ יַעַ בְ דּו ֶאת
ֹּאמרּו עַ בְ דֵ י פ ְַרעֹּה ֵאלָיו עַ ד מָ ַתי י ְִּהיֶה זֶה לָנּו ל ֵ
ז) וַי ְ
ה' אֱ ֹלהֵ יהֶ ם הֲ טֶ ֶרם ֵתדַ ע כִּ י ָאבְ דָ ה ִּמצְ ָריִּם( :ח) וַיּושַ ב ֶאת מֹּשֶ ה וְ ֶאת ַאהֲ רֹּן ֶאל פ ְַרעֹּה
הלְכִּ ים( :ט) וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה בִּ נְעָ ֵרינּו
וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם לְכּו עִּ בְ דּו ֶאת ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ִּמי ו ִָּמי הַ ֹּ
נֹותנּו בְ צ ֹּאנֵנּו ּובִּ בְ ָק ֵרנּו ֵנלְֵך כִּ י חַ ג ה' לָנּו( :י) וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם י ְִּהי
ּובִּ זְ ֵקנֵינּו ֵנלְֵך בְ בָ נֵינּו ּובִּ בְ ֵ
כֵן ה' עִּ מָ כֶם כַאֲ שֶ ר אֲ שַ לַח ֶא ְתכֶם וְ ֶאת טַ פְ כֶם ְראּו כִּ י ָרעָ ה ֶנגֶד פְ נֵיכֶם( :יא) ל ֹּא כֵן לְכּו נָא
הַ גְ בָ ִּרים וְ עִּ בְ דּו ֶאת ה' כִּ י א ָֹּתּה ַא ֶתם ְמבַ ְק ִּשים ַו ְיג ֶָרש א ָֹּתם מֵ ֵאת פְ נֵי פ ְַרעֹּה :פ
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה ממליצים עבדי פרעה לפרעה?
מה הסיבה שהם ממליצים זאת
האם פרעה קבל את ההמלצה? (פסוק ח)
פרעה רוצה לדעת מי ומי ההולכים ,מה תשובת משה?
פרעה לא הסכים לדברי משה מה ההצעה של פרעה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ג
שמות פרק י ,יב-כ
(יב) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה נְטֵ ה י ְָדָך עַ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם בָ ַא ְרבֶ ה וְ יַעַ ל עַ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם וְ י ֹּאכַל
ֶאת כָל עֵ שֶ ב הָ ָא ֶרץ ֵאת כָל אֲ שֶ ר ִּה ְש ִּאיר הַ בָ ָרד( :יג) ַויֵט מֹּשֶ ה ֶאת מַ טֵ הּו עַ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם
וַה' נִּהַ ג רּוחַ ָק ִּדים בָ ָא ֶרץ כָל הַ יֹום הַ הּוא וְ כָל הַ ָל ְילָה הַ ב ֶֹּקר הָ יָה וְ רּוחַ הַ ָק ִּדים נָשָ א ֶאת
הָ ַא ְרבֶ ה( :יד) ַויַעַ ל הָ ַא ְרבֶ ה עַ ל כָל ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ַו ָינַח בְ כֹּל גְ בּול ִּמצְ ָריִּם כָבֵ ד ְמאֹּד ְל ָפנָיו
ל ֹּא הָ יָה כֵן ַא ְרבֶ ה ָכמֹּהּו וְ ַאחֲ ָריו ל ֹּא י ְִּהיֶה כֵן( :טו) ַו ְיכַס ֶאת עֵ ין כָל הָ ָא ֶרץ ו ֶַת ְחשַ ְך הָ ָא ֶרץ
נֹותר כָל י ֶֶרק בָ עֵץ
הֹותיר הַ בָ ָרד וְ ל ֹּא ַ
וַי ֹּאכַל ֶאת כָל עֵ שֶ ב הָ ָא ֶרץ וְ ֵאת כָל פְ ִּרי הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר ִּ
אתי
ּובְ עֵ שֶ ב הַ שָ דֶ ה בְ כָל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם( :טז) ַויְמַ הֵ ר פ ְַרעֹּה ל ְִּקר ֹּא ְלמֹּשֶ ה ּול ְַאהֲ רֹּן וַי ֹּאמֶ ר חָ טָ ִּ
אתי ַאְך הַ פַעַ ם וְ הַ עְ ִּתירּו לַה' אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ יָסֵ ר
לַה' אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ ָלכֶם( :יז) וְ עַ ָתה שָ א נָא חַ טָ ִּ
מֵ עָ לַי ַרק ֶאת הַ מָ וֶת הַ זֶה( :יח) ַויֵצֵ א מֵ עִּ ם פ ְַרעֹּה ַויֶעְ ַתר ֶאל ה'( :יט) ַויַהֲ פְֹּך ה' רּוחַ יָם
חָ זָק ְמאֹּד ַויִּשָ א ֶאת הָ ַא ְרבֶ ה ַוי ְִּת ָקעֵ הּו יָמָ ה סּוף ל ֹּא נ ְִּש ַאר ַא ְרבֶ ה ֶאחָ ד בְ כֹּל גְ בּול ִּמצְ ָריִּם:
(כ) ַויְחַ זֵק ה' ֶאת לֵב פ ְַרעֹּה וְ ל ֹּא ִּשלַח ֶאת בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל :פ
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה עשה משה כדי להביא את הארבה?
איך כתוב בתורה שאף פעם לא היה ולא יהיה כזה ארבה?
מה הנזק שהארבה גרם?
איך הגיב פרעה למכת הארבה?
האם פרעה הסכים להוציא את בני ישראל ממצרים אחרי מכת הארבה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ד
שמות פרק י ,כא-כט
יהי חֹּשֶ ְך עַ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם וְ יָמֵ ש חֹּשֶ ְך:
(כא) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה נְטֵ ה י ְָדָך עַ ל הַ שָ מַ יִּם וִּ ִּ
(כב) ַויֵט מֹּשֶ ה ֶאת יָדֹו עַ ל הַ שָ מָ יִּם ַוי ְִּהי חֹּשֶ ְך אֲ ֵפלָה בְ כָל ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ְשֹלשֶ ת י ִָּמים( :כג)
ל ֹּא ָראּו ִּאיש ֶאת ָא ִּחיו וְ ל ֹּא ָקמּו ִּאיש ִּמ ַת ְח ָתיו ְשֹלשֶ ת י ִָּמים ּו ְלכָל בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל הָ יָה אֹור
מֹושב ָֹּתם( :כד) ַוי ְִּק ָרא פ ְַרעֹּה ֶאל מֹּשֶ ה וַי ֹּאמֶ ר לְכּו עִּ בְ דּו ֶאת ה' ַרק צ ֹּא ְנכֶם ּובְ ַק ְרכֶם יֻצָ ג
בְ ְ
גַם טַ פְ כֶם ֵילְֵך עִּ מָ כֶם( :כה) וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה גַם ַא ָתה ִּת ֵתן בְ יָדֵ נּו זְ בָ ִּחים וְ עֹֹּלת וְ עָ ִּשינּו לַה'
אֱ ֹלהֵ ינּו( :כו) וְ גַם ִּמ ְקנֵנּו ֵילְֵך עִּ מָ נּו ל ֹּא ִּתשָ ֵאר פ ְַרסָ ה כִּ י ִּממֶ נּו נ ִַּקח ַל ֲעבֹּד ֶאת ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
וַאֲ נ ְַחנּו ל ֹּא נֵדַ ע מַ ה ַנ ֲעבֹּד ֶאת ה' עַ ד ב ֵֹּאנּו שָ מָ ה( :כז) ַויְחַ זֵק ה' ֶאת לֵב פ ְַרעֹּה וְ ל ֹּא ָאבָ ה
לְשַ ְלחָ ם( :כח) וַי ֹּאמֶ ר לֹו פ ְַרעֹּה לְֵך מֵ עָ לָי ִּהשָ מֶ ר לְָך ַאל תֹּסֶ ף ְראֹות ָפנַי כִּ י בְ יֹום ְרא ְֹּתָך ָפנַי
ָתמּות( :כט) וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה כֵן ִּדבַ ְר ָת ל ֹּא א ִֹּּסף עֹוד ְראֹות ָפנֶיָך :פ
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה המכה המתוארת כאן?
כמה זמן נמשכה המכה?
מה היתה תגובת פרעה למכה?
פרעה מוכן לשחרר כמעט את כולם ,את מי לא?
האם פרעה הסכים לשלוח את בני ישראל?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ה

שמות פרק יא ,א-ג
(א) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה עֹוד ֶנגַע ֶאחָ ד ָאבִּ יא עַ ל פ ְַרעֹּה וְ עַ ל ִּמצְ ַריִּם ַאחֲ ֵרי כֵן יְשַ לַח ֶא ְתכֶם
ִּמזֶה כְ שַ לְחֹו ָכלָה ג ֵָרש ְיג ֵָרש ֶא ְתכֶם ִּמזֶה( :ב) דַ בֶ ר נָא בְ ָאזְ נֵי הָ עָ ם וְ י ְִּשאֲ לּו ִּאיש מֵ ֵאת ֵרעֵ הּו
עּותּה כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָהָ ב( :ג) ַוי ִֵּתן ה' ֶאת חֵ ן הָ עָ ם בְ עֵ ינֵי ִּמצְ ָריִּם גַם הָ ִּאיש
וְ ִּאשָ ה מֵ ֵאת ְר ָ
מֹּשֶ ה גָדֹול ְמאֹּד בְ ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם בְ עֵ ינֵי עַ בְ דֵ י פ ְַרעֹּה ּובְ עֵ ינֵי הָ עָ ם :ס
שאלות
א.

ב.
ג.
ד.

עֹוד ֶנגַע ֶאחָ ד ָאבִּ יא עַ ל פ ְַרעֹּה וְ עַ ל ִּמצְ ַריִּם מה היא המכה האחרונה?
מה מבקש ה' שיבקש מבני ישראל?
מה כתוב בתורה במקום "המצרים חבבו את היהודים?
מימ החשיב את משה מאוד מאוד?

