בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
יום א
שמות פרק י ,א-ג

(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:
רש"י
(א) ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה  -והתרה בו:
שתי  -שימי שאשית אני:
(ב) ולמען תספר  -בתורה להודיע לדורות:
התעללתי  -שחקתי ,כמו (במדבר כב כט) כי התעללת בי( ,שמואל א' ו ו) הלא כאשר התעולל בהם,
האמור במצרים .ואינו לשון פועל ומעללים ,שאם כן היה לו לכתוב עוללתי ,כמו (איכה א כב)
ועולל למו כאשר עוללת לי( ,שם יב) אשר עולל לי:
(ג) לענת  -כתרגומו לאתכנעא ,והוא מגזרת עני ,מאנת להיות עני ושפל מפני:
(ה) את עין הארץ  -את מראה הארץ:
ולא יוכל וגו'  -הרואה לראות את הארץ ,ולשון קצרה דבר:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

**וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה ב ֹּא ֶאל פ ְַרעֹּה כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבֹו מה חסר בפסוק ,איך
רש"י משלים את החסר?
מה פירוש המילה "התעללתי"?
לֵעָ נֹּת אונקלוס מתרגם ,לאתכנעא איזה מילה בעברית מזכירה לך המילה "לאתכנעא?
מה השורש של המילה "לענות"
רש"י אומר "לשון קתרה דיבר" מי דיבר לשון קצרה  ,אך רש"י השלים את החסר?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
יום ב
שמות פרק י ,ד-יא
(ד) כִּ י ִּאם מָ ֵאן ַא ָתה ְל ַשלֵחַ ֶאת עַ ִּמי ִּה ְננִּ י מֵ בִּ יא מָ חָ ר ַא ְרבֶ ה ִּבגְ ֻבלֶָך( :ה) וְ כִּ ָסה ֶאת עֵ ין ָה ָא ֶרץ וְ ל ֹּא יּוכַ ל
ל ְִּראֹּת ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ָאכַ ל ֶאת י ֶֶתר הַ פְ ֵל ָטה הַ נ ְִּש ֶא ֶרת ָלכֶם ִּמן הַ בָ ָרד וְ ָא ַכל ֶאת כָל ָהעֵ ץ ַהצ ֵֹּמ ַח לָכֶ ם ִּמן
ּומלְאּו בָ ֶתיָך ּובָ ֵתי כָל עֲבָ דֶ יָך ּובָ ֵתי כָ ל ִּמצְ ַריִּם אֲ שֶ ר ל ֹּא ָראּו אֲ ב ֶֹּתיָך וַ אֲ בֹות אֲ ב ֶֹּתיָך ִּמיֹום
הַ שָ דֶ ה( :ו) ָ
ֹּאמרּו עַ ְב ֵדי פ ְַרעֹּה ֵא ָליו עַ ד ָמ ַתי יִּ ְהיֶה
יֹותם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה עַ ד הַ יֹום הַ זֶה וַ ִּיפֶן ַויֵצֵ א ֵמעִּ ם פ ְַרעֹּה( :ז) וַי ְ
הֱ ָ
וַיּושב
ַ
מֹוקש שַ לַח ֶאת הָ אֲ נ ִָּשים וְ יַעַ ְבדּו ֶאת ה' אֱ ֹלהֵ יהֶ ם הֲ ֶט ֶרם ֵת ַדע כִּ י ָא ְב ָדה ִּמ ְצ ָריִּם( :ח)
זֶה ָלנּו ְל ֵ
ֹּאמר
הלְכִּ ים( :ט) וַי ֶ
ֹלהיכֶם ִּמי ו ִָּמי ַה ֹּ
ֶאת מֹּשֶ ה וְ ֶאת ַאהֲ רֹּן ֶאל ַפ ְרעֹּה וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם לְכּו עִּ בְ דּו ֶאת ה' אֱ ֵ
לֵהם יְ ִּהי
ֹּאמר אֲ ֶ
נֹותנּו בְ צ ֹּאנֵנּו ּובִּ בְ ָק ֵרנּו ֵנלְֵך כִּ י ַחג ה' ָלנּו( :י) וַ י ֶ
מֹּשֶ ה בִּ נְעָ ֵרינּו ּובִּ זְ ֵקנֵינּו ֵנלְֵך ְבבָ נֵינּו ּובִּ ְב ֵ
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 ַהגְ בָ ִּרים
וְ עִּ בְ דּו ֶאת ה' כִּ י א ָֹּתּה ַא ֶתם ְמבַ ְק ִּשים ַויְ ג ֶָרש א ָֹּתם מֵ ֵאת פְ נֵי פ ְַרעֹּה :פ
רש"י
(י) כאשר אשלח אתכם ואת טפכם  -אף כי אשלח גם את הצאן ואת הבקר כאשר אמרתם:
(י) וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם י ְִּהי כֵן ה' עִּ מָ כֶם כַאֲ שֶ ר אֲ שַ לַח ֶא ְתכֶם וְ ֶאת ַטפְ כֶם ְראּו כִּ י ָרעָ ה ֶנגֶד פְ נֵיכֶם:
ראו כי רעה נגד פניכם  -כתרגומו .ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה .אמר להם
פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר ,והוא סימן דם והריגה
וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקדוש ברוך הוא להרגם אמר משה בתפלתו (שמות לב יב) למה
יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם ,זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם ,מיד (שם יד)
וינחם ה' על הרעה והפך את הדם לדם מילה ,שמל יהושע אותם ,וזהו שנאמר (יהושע ה ט) היום
גלותי את חרפת מצרים מעליכם ,שהיו אומרים לכם דם אנו רואין עליכם במדבר:
(יא) לא כן  -כאשר אמרתם להוליך הטף עמכם אלא לכו נא הגברים ועבדו את ה':
כי אתה אתם מבקשים  -כי אותה בקשתם עד הנה (שמות ה ח) נזבחה לאלהינו ,ואין דרך הטף
לזבוח:
ויגרש אתם  -הרי זה לשון קצרי ולא פירש מי המגרש:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

כמה פעמים מופיעה הלה "רעה" בפסוקים וברש"י?
מי אמר ,ראו כי רעה נגש פניכם?
"איצטגננות"  -הגדת עתידות ,מה העתידות שפרעה רואה לבני ישראל?
מה אומר משה בתפילתו אחרי חטא העגל?
פרעה ראה דם יהודי נשפך ,האם צדק חלקית

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
יום ג
שמות פרק י ,י-יא
(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 ִּמ ְצ ָריִּם וְ י ֹּאכַל ֶאת כָל עֵ ֶשב
רּוח ָק ִּדים בָ ָא ֶרץ
הָ ָא ֶרץ ֵאת כָ ל אֲ שֶ ר ִּה ְש ִּאיר ַהבָ ָרד( :יג) ַויֵט מֹּשֶ ה ֶאת ַמטֵ הּו עַ ל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם ַוה' ִּנ ַהג ַ
כָל הַ יֹום הַ הּוא וְ כָ ל הַ לָ ְי ָלה ַהב ֶֹּקר הָ יָה וְ רּוחַ הַ ָק ִּדים נָשָ א ֶאת ָה ַא ְרבֶ ה( :יד) ַויַעַ ל ָה ַא ְרבֶ ה עַ ל כָ ל ֶא ֶרץ
ִּמצְ ַריִּם ַו ָינַח בְ כֹּל גְ בּול ִּמצְ ָר ִּים כָבֵ ד ְמאֹּד ְלפָ נָיו ל ֹּא הָ יָה כֵ ן ַא ְרבֶ ה ָכמֹּהּו וְ ַאחֲ ָריו ל ֹּא יִּ ְהיֶה כֵן( :טו)
הֹותיר ַהבָ ָרד
ַו ְיכַס ֶאת עֵ ין כָל ָה ָא ֶרץ וַ ֶת ְח ַשְך הָ ָא ֶרץ וַ י ֹּאכַל ֶאת כָל עֵ שֶ ב ָה ָא ֶרץ וְ ֵאת כָ ל פְ ִּרי ָהעֵ ץ אֲ ֶשר ִּ
ּובעֵ שֶ ב הַ שָ דֶ ה בְ כָל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם:
נֹותר כָל י ֶֶרק בָ עֵ ץ ְ
וְ ל ֹּא ַ
רש"י (יא) לא כן  -כאשר אמרתם להוליך הטף עמכם אלא לכו נא הגברים ועבדו את ה':
כי אתה אתם מבקשים  -כי אותה בקשתם עד הנה (שמות ה ח) נזבחה לאלהינו ,ואין דרך הטף
לזבוח:
ויגרש אתם  -הרי זה לשון קצרי ולא פירש מי המגרש:
(יב) בארבה  -בשביל מכת הארבה:
(יג) ורוח הקדים  -רוח מזרחית נשא את הארבה ,לפי שבא כנגדו שמצרים בדרומית מערבית
היתה ,כמו שמפורש במקום אחר:
(יד) ואחריו לא יהיה כן  -ואותו שהיה בימי יואל ,שנאמר (יואל ב ב) כמוהו לא נהיה מן העולם,
למדנו שהיה כבד משל משה כי אותו של יואל היה על ידי מינין הרבה ,שהיו יחד ארבה ילק חסיל
גזם ,אבל של משה לא היה אלא של מין אחד,כ וכמוהו לא היה ולא יהיה:
(טו) כל ירק  -עלה ירוקל וירדור"א בלעז [ירק]:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מה היא רוח קדים?
מדוע הרוח שהביאה את הארבה היתה רוח קדים?
האם היה בהיסטוריה ארבה כבד מאוד
השוה את הנאמר בספר יואל לנאמר בפרשתנו מצא סתירה
כיצד מיישב רש"י את הסתירה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
יום ד
שמות פרק י ,טו-כב
הֹותיר
(טו) ַו ְי ַכס ֶאת עֵ ין ָכל הָ ָא ֶרץ וַ ֶת ְחשַ ְך הָ ָא ֶרץ וַי ֹּאכַ ל ֶאת ָכל עֵ שֶ ב ָה ָא ֶרץ וְ ֵאת כָל פְ ִּרי ָהעֵ ץ אֲ ֶשר ִּ
נֹותר כָל י ֶֶרק בָ עֵ ץ ּובְ עֵ שֶ ב הַ שָ דֶ ה בְ ָכל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּ ם( :טז) ַוי ְַמ ֵהר פַ ְרעֹּה ל ְִּקר ֹּא לְ מ ֶֹּשה
הַ בָ ָרד וְ ל ֹּא ַ
אתי ַאְך ַהפַעַ ם וְ ַהעְ ִּתירּו לַה'
אתי לַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ ָלכֶם( :יז) וְ עַ ָתה שָ א נָא ַח ָט ִּ
ּול ְַאהֲ רֹּן וַ י ֹּאמֶ ר חָ טָ ִּ
רּוח יָם
אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ יָסֵ ר ֵמעָ ַלי ַרק ֶאת הַ מָ וֶת הַ זֶ ה( :יח) ַויֵצֵ א ֵמעִּ ם פַ ְרעֹּה וַ יֶעְ ַתר ֶאל ה'( :יט) ַויַהֲ פְֹּך ה' ַ
וַיְחזֵק
חָ זָק ְמאֹּד וַ ִּי ָשא ֶאת הָ ַא ְרבֶ ה וַ י ְִּת ָקעֵ הּו י ָָמה סּוף ל ֹּא נ ְִּש ַאר ַא ְרבֶ ה ֶא ָחד ְבכֹּל גְ בּול ִּמ ְצ ָר ִּים( :כ) ַ
יהי ח ֶֹּשְך
ה' ֶאת לֵב פ ְַרעֹּה וְ ל ֹּא ִּשלַח ֶאת בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל :פ (כא) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹּשה נ ְֵטה י ְָדָך עַ ל ַה ָש ַמיִּ ם וִּ ִּ
עַ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם וְ יָמֵ ש חֹּשֶ ְך( :כב) ַויֵט מֹּשֶ ה ֶאת יָדֹו עַ ל הַ ָשמָ יִּם ַויְ ִּהי ח ֶֹּשְך אֲ ֵפלָ ה ְבכָל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ְשֹלשֶ ת י ִָּמים:
רש"י
(טו) כל ירק  -עלה ירוק וירדור"א בלעז [ירק]:
(יט) רוח ים  -רוח מערבי:
ימה סוף  -אומר אני שים סוף היה מקצתו במערב כנגד כל רוח דרומית וגם במזרח של ארץ
ישראל ,לפיכך רוח ים תקעו לארבה בימה סוף כנגדו .וכן מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד
מזרח ,שנאמר (שמות כג לא) מים סוף ועד ים פלשתים ,ממזרח למערב ,שים פלשתים במערב היה,
שנאמר בפלשתים (צפניה ב ה) יושבי חבל הים גוי כרתים:
לא נשאר ארבה אחד  -אף המלוחים שמלחו מהם:
(כא) וימש חשך  -ויחשיך עליהם חשך יותר מחשכו של לילה ,וחשך של לילה יאמיש ויחשיך עוד:
וימש  -כמו ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת האל"ף נכרת כל כך אין
הכתוב מקפיד על חסרונה ,כגון (ישעיהו יג כ) ולא יהל שם ערבי ,כמו לא יאהל ,לא יטה אהלו .וכן
(שמואל ב כב מ) ותזרני חיל ,כמו ותאזרני .ואונקלוס תרגם לשון הסרה ,כמו (שמות יג כב) לא
ימיש בתר דיעדי קבל ליליא ,כשיגיע סמוך לאור היום .אבל אין הדבור מיושב על הוי"ו של וימש,
לפי שהוא כתוב אחר ויהי חשך .ומדרש אגדה פותרו לשון (דברים כח כט) ממשש בצהרים ,שהיה
כפול ומכופל ועב עד שהיה בו ממש:
(כב) ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו'  -חשך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן שלשת ימים.
ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה ,שלא קמו איש מתחתיו .יושב אין יכול לעמוד ,ועומד
אין יכול לישב .ולמה הביא עליהם חשך ,שהיו בישראל באותו הדור רשעים ,ולא היו רוצים לצאת,
ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן לוקין כמונו .ועוד שחפשו
ישראל וראו את כליהם ,וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום אומר לו אני
ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא:
שלשת ימים  -שלוש של ימיםק טירציינ"א בלעז [קבוצה של שלשה ימים רצופים] וכן שבעת ימים
בכל מקום שטיינ"א של ימים [קבוצה של שבעה ימים רצופים]:
שאלות
א.
ב.
ג.
ד.

ולא נותר כל ירק בעץ מה הוא ירק?
מה כונת התורה כשאומרת על הארבה "לא נשאר אחד"?
למה הביא ה' על מצרים מכת חושך?
מה ההבדל ביל "שלשה ימים" ל "שלשת ימים"?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
יום ה
שמות פרק יא ,א-ה
(א) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹּשה עֹוד ֶנגַע ֶאחָ ד ָא ִּביא עַ ל פ ְַרעֹּה וְ עַ ל ִּמצְ ַריִּם ַאחֲ ֵרי כֵ ן ְי ַשלַ ח ֶא ְתכֶם ִּמזֶה כְ ַשלְ חֹו
עּותּה כְ לֵי
ָכלָה ג ֵָרש יְ ג ֵָרש ֶא ְתכֶם ִּמזֶה( :ב) דַ בֶ ר נָא בְ ָאזְ נֵי ָהעָ ם וְ י ְִּשאֲ לּו ִּאיש ֵמ ֵאת ֵרעֵ הּו וְ ִּא ָשה ֵמ ֵאת ְר ָ
כֶסֶ ף ּוכְ ֵלי זָהָ ב( :ג) וַ י ִֵּתן ה' ֶאת חֵ ן ָהעָ ם בְ עֵ ינֵי ִּמצְ ָריִּם גַם ָה ִּאיש מ ֶֹּשה גָדֹול ְמאֹּד ְב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם ְבעֵ ינֵי
ּובעֵ ינֵי ָהעָ ם :ס (ד) וַי ֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה כֹּה ָאמַ ר ה' ַכחֲ צֹּת ַה ַל ְילָ ה אֲ נִּ י יֹוצֵ א ְבתֹוְך ִּמ ְצ ָריִּם( :ה)
עַ בְ דֵ י פ ְַרעֹּה ְ
ּומֵ ת כָל בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ִּמבְ כֹור פ ְַרעֹּה הַ יֹּשֵ ב עַ ל כִּ ְסאֹו עַ ד ְבכֹור ַה ִּשפְ ָחה אֲ ֶשר ַא ַחר ָה ֵר ָחיִּם וְ כֹּל
בְ כֹור בְ הֵ מָ ה:
רש"י
(א) כלה  -גמירא( ,כלה) כליל,ב כולכם ישלח:
(ב) דבר נא  -אין נא אלא לשון בקשה ,בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם
(בראשית טו יג) ועבדום וענו אותם קיים בהם( ,שם יד) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם:
(ד) ויאמר משה כה אמר ה'  -בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף
ראות פניו:
כחצת הלילה  -כהחלק הלילה ,כחצות ,כמו (מלכים א' יט כה) כעלות( ,תהלים קכד ג) בחרות אפם
בנו ,זהו פשוטו לישבו על אופניו ,שאין חצות שם דברו של חצי .ורבותינו דרשוהו כמו בחצי הלילה
(שמות יב כט) ואמרו ,שאמר משה כחצות ,דמשמע סמוך לוז או לפניו או לאחריו ,ולא אמר
בחצות ,שמא יטעו אצטגניני פרעה ,ויאמרו משה בדאי הוא:
(ה) עד בכור השבי ( -שמות יב כט) למה לקו השבויים ,כדי שלא יאמרו ,יראתם תבעה עלבונם
והביאה פורענות על מצרים:
מבכור פרעה עד בכור השפחה  -כל הפחותים מבכור פרעה וחשובים מבכור השפחה היו בכלל.
ולמה לקו בני השפחות ,שאף הם היו משעבדים בהם ושמחים בצרתם:
וכל בכור בהמה  -לפי שהיו עובדין לה ,וכשהקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה נפרע מאלהיה:
שאלות
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ב.
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מדוע מבקש הקב"ה שמשה יבקש מהעם לשאול כלי כסף וכלי זהב מהמצרים?
מדוע נאמר כחצות הלילה כלומר בערך ,ןלא בחצות הלילה בדיוק?
מדוע השבויים המצרים נענשו גם הם במכת בכורות?
מדוע "נענשו" הבהמות במכת בכורות?
מדוע נענשו בני השפחות במכת בכורות?

