
 ?ואראפרשת  -ע מה נלמד מפרשת השבו
 

 "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצַחק ְוֶאל ַיֲעקֹב..."

ֵהם עֹוְבִרים ְבִמְצַרִים, ִמְתַכֵון לִ  'ה ל שֶׁ ת ַהֵסבֶׁ ת ְולֹוַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ִכי הּוא ֵמִבין אֶׁ כֶׁ ה ָללֶׁ ְגֹאל אֹוֵמר ְלֹמשֶׁ

ה ִבְגַלל ת ִדְבֵרי ֹמשֶׁ ץ ִיְשָרֵאל. ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵאיָנם שֹוְמִעים אֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ל זֶׁה ּוְלָהִביא אֹוָתם אֶׁ ַהֹקִשי  אֹוָתם ִמֵסבֶׁ

ל ַפְרֹעה, ְבִצּוּוי ה ה ְוַאֲהֹרן ַמִגיִעים אֶׁ ַבֲעבֹוָדָתם. ֹמשֶׁ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמָהֲעבֹוָדה 'שֶׁ , ּוְמַצִּוים ָעָליו ְלַשְחֵרר אֶׁ

ה ַיֲאִמין שֶׁ ה ְוַאֲהֹרן ֲאִפּלּו עֹוִשים ְלַפְרֹעה מֹוֵפת ְכֵדי שֶׁ ְך זֶׁה לֹא עֹוֵזר. ַפְרֹעה ָשַלח אֹוָתם אַ  'ַהָקָשה. ֹמשֶׁ

ת ְבֵני ִיְשָרֵאל. ָכאן ַמְתִחיל ה ר ַמכֹות נֹוָרִאיֹות  'ְמָמֵאן ְלַשֵּלַח אֶׁ שֶׁ ְלָהִביא ַעל ַפְרֹעה ְוַעל ָהָעם ַהִמְצִרי עֶׁ

ַמְטָרָתן: הֹוָצַאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים. ַלְמרֹות ַהַמכֹות ַהָקשֹות ַפְרעֹ  ת ְבֵני שֶׁ ה ְמָסֵרב ְבָכל ַפַעם ְלַשְחֵרר אֶׁ

 ִיְשָרֵאל ְוַרק ַבַמָכה ָהֲעִשיִרית ַמְסִכים ְלַשְחֵרר. 

ץ ִמְצַרִים  7ְבַפָרָשֵתנּו ֻמְזָכרֹות  רֶׁ ַהַמכֹות ָהִראשֹונֹות: ָדם )ָכל ַהַמִים ְבִמְצַרִים ָהְפכּו ְלָדם(, ְצַפְרֵדַע )ָכל אֶׁ

ץ ִמְצַרִים ִהְתַמְּלָאה ְבִכִנים(, ַערֹוב )ַחיֹות ָרעֹות  ּוָבֵתי רֶׁ ַהִמְצִרים ִהְתַמְּלאּו ִבְצַפְרֵדִעים(, ִכִנים )ָכל אֶׁ

ַשָיִכים ְלִמְצַרִים ֵמתּו(, ְשִחין )פְ  ר )ָכל ַבֲעֵלי ַהַחִיים שֶׁ בֶׁ ִהְסתֹוְבבּו ְבָכל ִמְצַרִים ְוִהִזיקּו(, דֶׁ ם ְמֻרִבים, ָצִעישֶׁ

ת כָ  ָהְרסּו אֶׁ ַרח ֲחָזִקים ְביֹוֵתר, ְמֻשָּלִבים ְבֵאש, שֶׁ ל ַהְתבּוָאה כֹוֲאִבים ּוְמָגְרִדים ְבָכל ַהגּוף(, ָבָרד )ְגִביֵשי קֶׁ

ִבְשדֹות ִמְצַרִים(.   שֶׁ
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 לעשות רצון ה' - מידה בפרשה

: "ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך". במכת הצפרדע נאמר

כאשר יצא צו מאת ה'  .עים נכנסו אפילו לתנורים הבועריםחז"ל למדו מפסוק זה שהצפרד

ול ושרצו ועשו הכיתברך להעניש את ָהִמצרים במכת הצפרדע, הרגישו בזאת הצפרדעים 

 . וכיון שהציבו לעצמם מטרה להרבות בקידוש ה' )כי הם עושים באימה רצון קונם(כרצון ה'

 כנס לתנורים הבוערים.ילא נרתעו מלה

 . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !לוםשבת ש
 

  איזו מכה היא? -כתבו לדי כל תמונה

 ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן..." '"ַוּיאֶמר ה

י ַלֲהֹפְך  'ה הו ַעל ַהְיאֹור ְּכדֵּ ה לֹוַמר ְלַאֲהֹרן ְלַהּכֹות ְבַמטֵּ ת ֹמשֶּ ה אֶּ ְמַצוֶּ

ה ה בֹו ְלָדם. ַגם ְבַמַּכת ַהִּכִנים ְמַצוֶּ ת ַהַמִים שֶּ ה לֹוַמר ְלַאֲהֹרן  'אֶּ ת ֹמשֶּ אֶּ

נו. ת ַהַמָּכה ִממֶּ ץ ַעל ְמָנת ְלהֹוִציא אֶּ ת ָעָפר ָהָארֶּ  ְלַהּכֹות אֶּ

ה הוְ  ה ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְבַעְצמוֹ  'ָאנו ִנְשַאל: ַמדוַע ֹלא ְמַצוֶּ ת ֹמשֶּ  ?אֶּ

ֹיאַמר ְלַאֲהֹרן? ה שֶּ ר ְלֹמשֶּ  ַמדוַע אֹומֵּ

ה  ל ֹמשֶּ ָבה שֶּ ה ִנַצל ִבְזכות ַהְיאֹור. ַהתֵּ ֹמשֶּ ְתשוָבה: ּכָֻּלנו זֹוְכִרים שֶּ

ה ִנצַ  ת ָשָטה ַבְיאֹור וִבְזכות זֶּ יַרת ַפְרֹעה. ַהְיאֹור ִהִציל אֶּ ה ִמְגזֵּ ל ֹמשֶּ

ִהָּכה ַבחֹול. ַהחֹול  ת ַהִמְצִרי שֶּ ה ִהְטִמין אֶּ ָעָפר. ֹמשֶּ ה. ָּכְך ַגם הֶּ ֹמשֶּ

ת ַהְיאֹור,  ינֶּנו ָיכֹול ְלַהּכֹות אֶּ ה אֵּ ן ֹמשֶּ ה. ְוָלכֵּ ת ֹמשֶּ ָעָפר( ִהִציל אֶּ )הֶּ

ה ַגם ֹלא ָיכֹול ְלַהּכֹות  ם ִהִצילו אֹותֹו!ֹמשֶּ ָעָפר, ַמדוַע? ִּכי הֵּ ת הֶּ  אֶּ

ר   עֹוזֵּ נו ְונֵַּדע ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִמי שֶּ ה ַרבֵּ נו וִמֹמשֶּ ִנְלַמד ַגם ָאנו ִמַפָרָשתֵּ

נו ַמִים! ָשִתינו ִממֶּ  ָלנו. ַאף ָפַעם ֹלא ִניַרק ְלתֹוְך בֹור שֶּ

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 .הקשורות האחת לשנייה

 

 משה                     ִמצרים     

 קוצר רוח               גדולים    

 ִסבלות                   כבד    

 זרוע                     ושמעי    

 שפטים                 את עמי    

 ערל                     שפתים    

 לבני                     אהרון    

 שלח                    עבודה קשה    

 ברד                     נטויה    

 ירחיםשלושה                        

 מצרי                  תיבת         

 


