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פרשת וארא
יום א
שמות פרק ו ,ב-ט

ֹלהים ֶאל מֹשֶ ה וַי ֹאמֶ ר ֵּאלָיו אֲ נִי ה'( :ג) ו ֵָּא ָרא ֶאל ַאבְ ָרהָ ם ֶאל יִצְ חָ ק וְ ֶאל
(ב) ַויְדַ בֵּ ר אֱ ִ
יתי ִא ָתם ל ֵָּתת לָהֶ ם
ּוש ִמי ה' ל ֹא נֹודַ עְ ִתי לָהֶ ם( :ד) וְ גַם הֲ ִקמ ִֹתי ֶאת בְ ִר ִ
ַי ֲעקֹב בְ ֵּאל שַ דָ י ְ
ֶאת ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ֵּאת ֶא ֶרץ ְמג ֵֻּריהֶ ם אֲ שֶ ר גָרּו בָ ּה( :ה) וְ גַם אֲ נִי שָ מַ עְ ִתי ֶאת נַאֲ ַקת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל
אתי
יתי( :ו) ָלכֵּן אֱ מֹר לִבְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל אֲ נִי ה' וְ הֹוצֵ ִ
אֲ שֶ ר ִמצְ ַריִם מַ עֲבִ ִדים א ָֹתם ו ֶָאזְ כֹר ֶאת בְ ִר ִ
ֶא ְתכֶם ִמ ַתחַ ת ִסבְ ֹלת ִמצְ ַריִם וְ ִהצַּ ל ְִתי ֶא ְתכֶם מֵּ ֲעבֹדָ ָתם וְ ג ַָּאל ְִתי ֶא ְתכֶם בִ זְ רֹועַ נְטּויָה
ֵּאֹלהים וִ ידַ עְ ֶתם כִ י אֲ נִי ה'
ִיתי ָלכֶם ל ִ
ּובִ ְשפ ִָטים גְ ֹדלִים( :ז) וְ ל ַָּק ְח ִתי ֶא ְתכֶם לִי לְעָ ם וְ הָ י ִ
אתי ֶא ְתכֶם ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר
אֱ ֹלהֵּ יכֶם הַ ּמֹוצִ יא ֶא ְתכֶם ִמ ַתחַ ת ִסבְ לֹות ִמצְ ָריִם( :ח) וְ הֵּ בֵּ ִ
מֹורשָ ה אֲ נִי ה':
אתי ֶאת י ִָדי ל ֵָּתת א ָֹתּה ל ְַאבְ ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק ּו ְל ַי ֲעקֹב וְ נ ַָת ִתי א ָֹתּה ָלכֶם ָ
נָשָ ִ
(ט) ַויְדַ בֵּ ר מֹשֶ ה כֵּן ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ ל ֹא שָ ְמעּו ֶאל מֹשֶ ה ִמקֹצֶ ר רּוחַ ּומֵּ ֲעבֹדָ ה ָקשָ ה :פ
שאלות
 באיזה שם פונה ה' אל משה  ,האם גם אל אברהם ,יצחק ויקב ה' פונה באותו
השם?
 וְ גַם אֲ נִי שָ מַ עְ ִתי ֶאת נַאֲ ַקת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מה פירוש המילה נאקת?
 כמה מילים מודגשות יש בפסוקים אלה ,האם זה מזכיר לך משהו מליל הסדר?
 התורה מספרת שבני ישראל לא שמעו אל משה ,מדוע?

יום ב
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שמות פרק ו ,י-יח
(י) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :יא) ב ֹא דַ בֵּ ר ֶאל פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ָריִם וִ ישַ לַח ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל
מֵּ ַא ְרצֹו( :יב) ַויְדַ בֵּ ר מֹשֶ ה לִפְ נֵּי ה' לֵּאמֹר הֵּ ן בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ל ֹא שָ ְמעּו ֵּאלַי וְ ֵּאיְך י ְִשמָ עֵּ נִי פ ְַרעֹה
וַאֲ נִי ע ֲַרל ְשפ ָָתיִם :פ (יג) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן ַויְצַ ּוֵּם ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ ֶאל פ ְַרעֹה
מֶ לְֶך ִמצְ ָריִם לְהֹוצִ יא ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם :ס (יד) ֵּאלֶה ָראשֵּ י בֵּ ית אֲ ב ָֹתם בְ נֵּי
ְראּובֵּ ן בְ כֹר י ְִש ָר ֵּאל חֲ נֹוְך ּופַלּוא חֶ צְ רֹן וְ כ ְַר ִמי ֵּאלֶה ִמ ְשפְ חֹת ְראּובֵּ ן( :טו) ּובְ נֵּי ִש ְמעֹון
ְמּואל וְ י ִָמין וְ אֹהַ ד וְ יָכִ ין וְ צֹחַ ר וְ שָ אּול בֶ ן הַ כְ ַנ ֲענִית ֵּאלֶה ִמ ְשפְ חֹת ִש ְמעֹון( :טז) וְ ֵּאלֶה
י ֵּ
ּומ ַאת שָ נָה( :יז)
ֹלשים ְ
ּוש ִ
ּושנֵּי חַ יֵּי לֵּוִ י שֶ בַ ע ְ
ּומ ָר ִרי ְ
ּוקהָ ת ְ
ת ְלד ָֹתם ג ְֵּרשֹון ְ
ְשמֹות בְ נֵּי לֵּוִ י ְל ֹ
בְ נֵּי ג ְֵּרשֹון לִבְ נִי וְ ִש ְמעִ י ל ְִמ ְשפְ ח ָֹתם:
שאלות
 משה לא כל כך מסכים ללכת לדבר עם פרעה ,מדוע?
 רשום את שמות בני ראובן.
 רשום את שמות בני שמעון.
 רשום את שמות בני לוי
 מה היה הגיל של לוי כשנפטר?

יום ג
שמות פרק ו ,יח-כח
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ּומ ַאת שָ נָה:
ֹלשים ְ
ּוש ִ
ּושנֵּי חַ יֵּי ְקהָ ת שָ ֹלש ְ
יאל ְ
(יח) ּובְ נֵּי ְקהָ ת עַ ְמ ָרם וְ יִצְ הָ ר וְ חֶ בְ רֹון וְ עֻזִ ֵּ
ת ְלד ָֹתם( :כ) ַוי ִַקח עַ ְמ ָרם ֶאת יֹוכֶבֶ ד
ּומּושי ֵּאלֶה ִמ ְשפְ חֹת הַ לֵּוִ י ְל ֹ
ִ
(יט) ּובְ נֵּי ְמ ָר ִרי מַ ְחלִי
ּומ ַאת שָ נָה:
ֹלשים ְ
ּוש ִ
ּושנֵּי חַ יֵּי עַ ְמ ָרם שֶ בַ ע ְ
דֹדָ תֹו לֹו ל ְִאשָ ה ו ֵַּתלֶד לֹו ֶאת ַאהֲ רֹן וְ ֶאת מֹשֶ ה ְ
יאל ִמישָ ֵּאל וְ ֶאלְצָ פָן וְ ִס ְת ִרי( :כג) ַוי ִַקח
(כא) ּובְ נֵּי יִצְ הָ ר ק ַֹרח ָו ֶנפֶג וְ זִ כְ ִרי( :כב) ּובְ נֵּי עֻזִ ֵּ
ַאהֲ רֹן ֶאת אֱ לִישֶ בַ ע בַ ת עַ ִּמינָדָ ב אֲ חֹות נ ְַחשֹון לֹו ל ְִאשָ ה ו ֵַּתלֶד לֹו ֶאת נָדָ ב וְ ֶאת אֲ בִ יהּוא
יאסָ ף ֵּא ֶלה ִמ ְשפְ חֹת הַ ָק ְר ִחי:
יתמָ ר( :כד) ּובְ נֵּי ק ַֹרח ַא ִסיר וְ ֶאל ְָקנָה וַאֲ בִ ָ
ֶאת ֶאלְעָ זָר וְ ֶאת ִא ָ
יאל לֹו ל ְִאשָ ה ו ֵַּתלֶד לֹו ֶאת פִ ינְחָ ס ֵּאלֶה ָראשֵּ י
פּוט ֵּ
(כה) וְ ֶאלְעָ זָר בֶ ן ַאהֲ רֹן ל ַָקח לֹו ִמבְ נֹות ִ
אֲ בֹות הַ לְוִ יִם ל ְִמ ְשפְ ח ָֹתם( :כו) הּוא ַאהֲ רֹן ּומֹשֶ ה אֲ שֶ ר ָאמַ ר ה' לָהֶ ם הֹוצִ יאּו ֶאת בְ נֵּי
י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם עַ ל צִ בְ א ָֹתם( :כז) הֵּ ם הַ ְמדַ בְ ִרים ֶאל פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם לְהֹוצִ יא
ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ִמ ִּמצְ ָריִם הּוא מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן( :כח) ַוי ְִהי בְ יֹום ִדבֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה בְ ֶא ֶרץ
ִמצְ ָריִם :פ
שאלות
 רשום את שמות בני קהת ,מי מהם הוא אביו של משה רבינו?
 מה שם אמו של משה  ,מה שם אחותו?
 מה שם אשתו של אהרן  ,מה שם אחיה?
 רשום את שמות בני אהרן.
 ןאהרן היה נכד  ,מה שמו?

יום ד
שמות פרק ו ,כו-ל
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(כו) הּוא ַאהֲ רֹן ּומֹשֶ ה אֲ שֶ ר ָאמַ ר ה' לָהֶ ם הֹוצִ יאּו ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם עַ ל
צִ בְ א ָֹתם( :כז) הֵּ ם הַ ְמדַ בְ ִרים ֶאל פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם לְהֹוצִ יא ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ִמ ִּמצְ ָריִם
הּוא מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן( :כח) ַוי ְִהי בְ יֹום ִדבֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם :פ (כט) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל
מֹשֶ ה לֵּאמֹר אֲ נִי ה' דַ בֵּ ר ֶאל פ ְַרעֹה מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם ֵּאת כָל אֲ שֶ ר אֲ נִי דֹבֵּ ר ֵּאלֶיָך( :ל) וַי ֹאמֶ ר
מֹשֶ ה לִפְ נֵּי ה' הֵּ ן אֲ נִי ע ֲַרל ְשפ ַָתיִם וְ ֵּאיְך י ְִשמַ ע ֵּאלַי פ ְַרעֹה :פ
שאלות
( כו) הּוא ַאהֲ רֹן ּומֹשֶ ה (כז) הּוא מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן:מה נראה לך מוזר כאן?
*** נסה להסביר מדוע התורה כתבה כך.
 משה מסרב פעם נוספת ללכת אל פרעה מה הסיבה?

יום ה
שמות פרק ז ,א-ז
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יאָך( :ב) ַא ָתה
ֹלהים ְלפ ְַרעֹה וְ ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך י ְִהיֶה נְבִ ֶ
(א) וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ְר ֵּאה נ ְַת ִתיָך אֱ ִ
ְתדַ בֵּ ר ֵּאת כָל אֲ שֶ ר אֲ צַ ֶּו ָך וְ ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך יְדַ בֵּ ר ֶאל פ ְַרעֹה וְ ִשלַח ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ַא ְרצֹו( :ג)
את ַֹתי וְ ֶאת מֹופְ ַתי בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם( :ד) וְ ל ֹא י ְִשמַ ע
יתי ֶאת ֹ
וַאֲ נִי ַא ְקשֶ ה ֶאת לֵּב פ ְַרעֹה וְ ִה ְרבֵּ ִ
אתי ֶאת צִ בְ א ַֹתי ֶאת עַ ִּמי בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ
אֲ ֵּלכֶם פ ְַרעֹה וְ נ ַָת ִתי ֶאת י ִָדי בְ ִמצְ ָריִם וְ הֹוצֵּ ִ
אתי
ִמצְ ַריִם בִ ְשפ ִָטים גְ ֹדלִים( :ה) וְ י ְָדעּו ִמצְ ַריִם כִ י אֲ נִי ה' בִ ְנט ִֹתי ֶאת י ִָדי עַ ל ִמצְ ָריִם וְ הֹוצֵּ ִ
ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ִמתֹוכָם( :ו) ַויַעַ ש מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן כַאֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' א ָֹתם כֵּן עָ שּו( :ז) ּומֹשֶ ה בֶ ן
מנִים שָ נָה בְ דַ בְ ָרם ֶאל פ ְַרעֹה :פ
ּוש ֹ
מנִים שָ נָה וְ ַאהֲ רֹן בֶ ן שָ ֹלש ְ
ְש ֹ
שאלות







ֹלהים ְלפ ְַרעֹה מה הפירוש של המשפט
*** וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ְר ֵּאה נ ְַת ִתיָך אֱ ִ
ֹלהים ְל ַפ ְרעֹה?
אֱ ִ
מה התפקיד של אהרן בשליחות אל פרעה?
האם פרעה יסכים לשלוח את עם ישראל ממצרים?
מי באמת יוציא את בני ישראל ממצרים?
בן כמה היה משה בעמדו לפני פרעה  ,בן כמה היה אהרן?

