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 מכות מצרים 

  בזו אחר זו מגיעות

 את גבורתו של ה' 

 הן מראות. 

 בס"ד

  / מירב מגני "וארא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 ה' הוא הגיבור! 

 לפניכם שלוש סיבות: למען מי הוא עושה זאת? מה הסיבה שה' מקשה את לב פרעה? 

ה" .1 ץ ִמְצָרִים" ַוֲאִני ַאְקשֶׁ רֶׁ ת מֹוְפַתי ְבאֶׁ ת ֹאֹתַתי ְואֶׁ ת ֵלב ַפְרֹעה; ְוִהְרֵביִתי אֶׁ  )ז, ג'( אֶׁ

 

 כם:  רש"י שלפני קראו את פירוש

 

 

 

  ?איזו מידה של ה' מתגלה באמצעות הקשיית לב פרעה 

 הקשה ה' את לב פרעה?  מדוע, לפי רש"י 

 

ת" .2 ְתָךָ֣ אֶׁ ֲע֖בּור ַהְרֹאַּֽ יָך ַבַּֽ ֱעַמְדִתִּ֔ ַּֽ ֲע֥בּור זֹא֙ת הֶׁ ם ַבַּֽ י ְואּוָלָ֗  ט"ז( ט',) "ֹכִחִ֑

 : קראו את פירוש דעת מקרא שלפניכם

 

 

 

 

 הקשה ה' את לב פרעה? מדוע  :לפי פירושו של דעת מקרא  

 

ץ" ) .3  (ט"ז המשך ט',"ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי ְבָכל ָהָארֶׁ

 : קראו את פירוש דעת מקרא שלפניכם

 

 

 

 

 ,מדוע הקשה ה' את לב פרעה?  לפי פירוש זה  

 

 

וכן  ותכירו אתם את גבורתי., י"...למען הרבות בו אותותי - ואני אקשה

   ."מביא פורענות על האומות כדי שישמעו ישראל ויראו ,מידתו של הקב"ה

ודיבר הכתוב בה' כבגיבור בשר ודם, שיש בידו  בעבור הראתך את כוחי:

להרוג את אויבו במכה אחת ואינו עושה זאת, אלא מניח את אויבו חי ומכה 

 ".אותו מכות קשות שאינן ממיתות, כדי שיודה בגבורתו וביתרון כוחו

, שתתפשטנה השמועות על הנפלאות הגדולות שעשה ה' במצרים בכל העולם

וכל העמים יספרו את שמו, את תהילתו של ה', שעשה את הגבורות האלה... 

 שכפי ריבוי המכות מתרבה סיפור הנפלאות".
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 מכות מצרים 

  בזו אחר זו מגיעות

 את גבורתו של ה' 

 הן מראות. 

 לסיכום: השלימו לפי סדר הפירושים המובאים בדף...   

 ___  _____. ה' מכביד את לב פרעה כדי לגלות את מידת גבורתו ל_

 ה' מראה את כוחו כדי שמידת הגבורה תתגלה ל_________

 ה' מראה את כוחו כדי שמידת הגבורה תתפרסם ל___  ____

 / עם ישראל / כל העמים פרעהתרמילון: 

 

  ?מדוע לדעתכם חשוב שעם ישראל, פרעה והעולם כולו ידעו שה' הוא גיבור 

 

  פרשת "וארא": שבתדבר תורה ל

את כוחו  כולוולעולם לפרעה  ,תפקידן של מכות מצרים הוא ללמד לעם ישראל

 דרך מכות מצרים מתגלה לכל כי ה' הוא מלך העולם. וגבורתו של הקב"ה. 

עם ישראל מתבוננים במכות מצרים ובונים בקרבם קומה נוספת של אמונה בה' 

 ואילו העולםפרעה הגאה מבין מי באמת האלוקים,  עמו.ושמחה על שזכו להיות 

  כולו ירא את ה' ומגלה את גבורתו וממלא ירא את עם ישראל, עמו של ה'.  

 

 חידות וחידודים / 

 "מורשת מנחם" גבעת שמואלהרב הראל זילברנגל, רב בית הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוסות בליל הסדר 4 -מצווה בפרשה 

חז"ל תקנו לקיים מצוות רבות שהן זכר ליציאת מצרים. אחת המצוות היותר מוחשיות ומזכירות את 

שארבע כוסות  . אחד מטעמי מצווה זו הואכוסות בליל הסדר ארבע במצרים היא מצוות שתיית רועיםיהא

ה כך ארבע לשונות של גאולה. חז"ל תקנו -י-ו-לשונות של גאולה. כמו ארבע אותיות שם ה הן כנגד ארבע

 ן המצווה הוא להודות לה' על הגאולה.ילשתות את ארבע הכוסות תוך כדי שירה והודיה כי עני

 

 לעשות רצון ה' - מידה בפרשה

: "ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך". חז"ל למדו מפסוק זה במכת הצפרדע נאמר

כאשר יצא צו מאת ה' יתברך להעניש את ָהִמצרים במכת  .ם נכנסו אפילו לתנורים הבועריםעישהצפרד

. וכיון שהציבו לעצמם מטרה להרבות בקידוש ה' ול כרצון ה'ועשו הכהצפרדע, הרגישו בזאת הצפרדעים ושרצו 

 כנס לתנורים הבוערים.ילא נרתעו מלה )כי הם עושים באימה רצון קונם(

 . 
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 מכות מצרים 

  בזו אחר זו מגיעות

 את גבורתו של ה' 

 הן מראות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 מה חסר? השלימו לפי הפסוקים.

 ג'( ו',יעקב" ) "_____ אל אברהם, אל יצחק ואל .א

 כ'(. ז',) "ויהפכו כל המים אשר ביאור ______" .ב

לו ובאו בביתך ובחדר , וע"ושרץ היאור _________ .ג

 ח(.כ" ח',משכבך" )

" ארץ, והיה _______ בכל ארץ מצרים"והך את עפר ה .ד

 ב(.י" ח',)

 ,ח'יו" )כבד ביתה פרעה ובית עבד "ויבוא _______ .ה

 כ'(.

______   "הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה .ו

 ג'( ט',) "_______

      

      

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 .הקשורות האחת לשנייה

 

 משה                     ִמצרים     

 קוצר רוח               גדולים    

 ִסבלות                   כבד    

 זרוע                     ושמעי    

 שפטים                 את עמי    

 ערל                     שפתים    

 אהרון                     לבני    

 שלח                    עבודה קשה    

 נטויה             ברד            

 ירחיםשלושה                        

 תיבת                       מצרי    

 

 הפרשה בלשון

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

(  'ו ,ו'ישראל מעבדות לחירות ) אשחרר את בני אני ה'! .א

____________________________________ 

 ול לדבר דברים ברורים )ו'יכפרעה לא ישמע לי כי איני  .ב

 _______________________ _______ ב(י",

 צפרדעים עלו וכיסו את כל שטח היבשה של מצריםה .ג

 ______________________________ )ח', ב'(

 
 

 

 
      

 

 כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים: מה נכון?

 ____________ -שם הפרשה מופיעה בפסוק השני  .א

 ________ -והוצאתי -והצלתי :בסדר לשונות הגאולה .ב

 _________ -כי היה ערל שפתים משה מסרב לשליחות  .ג

 ________ - ו ארבעה בניםלקהת הי .ד

 _________ - למררי היו שני בנים .ה

 __________ - בעומדם לפני פרעה 63רון אחיו בן ואה 60משה היה בן  .ו

 _____________ -חרטומי מצרים ניסו להפוך את המים לדם והצליחו  .ז

 

 

 :ת אתגרושאל

לו שני מינים משבעת המינים א .1

 מוזכרים בפרשה?

אותיות.  5מילה בפרשה בת  .2

ניתן לקרוא אותה מימין 

 לשמאל ולהיפך!

 


