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בֶּ  רוֹּת.  ָהַארְּ כוֹּ ת בְּ ּכַׁ ְך ּומַׁ שֶּ ה, חֹּ בֶּ נוֹּת:  ַארְּ ּכוֹּת ָהַאֲחרוֹּ מַׁ ֹלש הַׁ ל שְּ ִאים עַׁ רְּ נּו קוֹּ ת בֹּא ֲאנַׁחְּ ָפָרשַׁ ִתיר בְּ הוֹּ ה שֶּ ת ָּכל מַׁ ל אֶּ ה ָאכַׁ

ָלם ֹלא ִיהְּ  עוֹּ ִים ּולְּ רַׁ ִמצְּ ָתה בְּ ָהיְּ ה ָּכזוֹּ שֶּ בֶּ ת ַארְּ ּכַׁ ָתה מַׁ ָלם ֹלא ָהיְּ ָבָרד.  ֵמעוֹּ ָרֵאל ָהָיה הַׁ ָכל ִישְּ ִאּלּו לְּ ְך וְּ שֶּ ִרים ָהָיה חֹּ ִמצְּ ָה.  לַׁ יֶּה ָּכמוֹּ

שֶּ  ת מֹּ ִהיר אֶּ ָרֵאל.  הּוא ִהזְּ ת ִישְּ ֹלחַׁ אֶּ ֹלא ָרָצה ִלשְּ ת ִלבוֹּ וְּ ָשה אֶּ עֹּה שּוב ִהקְּ רְּ ְך פַׁ שֶּ ת חֹּ ּכַׁ ר מַׁ ַאחַׁ ר.  לְּ ָפָניו אוֹּ ה שֶּ אֹא ָיֵעז ָלבוֹּא לְּ

ת בְּ  שּוב. ן.  ה'ה' ִצָּוה אֶּ ש ָהִראשוֹּ דֶּ חֹּ ִניָסן הּוא הַׁ ָיֵרחַׁ וְּ ִפי הַׁ ָבִעים לְּ ֳחָדִשים ִנקְּ בוֹּ הֶּ ִהיג לּוחַׁ ָשָנה שֶּ נְּ הַׁ ָרֵאל לְּ ָּכל  ֵני ִישְּ ִצָּוה עוֹּד שֶּ

ֵני יִ  ָבן.  בְּ ָקרְּ ֲאִכילַׁת הַׁ ת ָּכל ִדיֵני ֲהָכנַׁת וַׁ ח ּוֵפֵרט אֶּ סַׁ ָבן פֶּ ָקרְּ ה לְּ ָרֵאל ָיִכינּו שֶּ ם ִישְּ ֵפי ָבֵתיהֶּ קוֹּ שְּ ל מַׁ ה עַׁ שֶּ ם הַׁ ת דַׁ חּו אֶּ ָרֵאל ָמרְּ שְּ

ָכם. תוֹּ ִחית לְּ שְּ מַׁ ן שֶּ אֹא ִיָּכֵנס הַׁ ִסימַׁ ֲחצוֹּת לְּ ָלה בַׁ יְּ ֵבר ה"הקב לַׁ ֵּכה עוֹּ ִים ּומַׁ רַׁ ִמצְּ ֹלא בְּ ִית ָהָיה וְּ  ֵמת. בוֹּ  ָהָיה שֶּ אֹא בַׁ

ַאֲהרֹּן ּוִבֵק  ה ּולְּ מֹּשֶּ רֹּא לְּ עֹּה ָשלַׁח ִלקְּ רְּ הּואפַׁ ִים ִמיַׁד וְּ רַׁ אּו ִמִמצְּ ֵיצְּ ָבר ֵהםיֲאפִ  ש שֶּ ִמדְּ ת ה' בַׁ ָדם אֶּ בְּ עוֹּ בְּ כּו גַׁם אוֹּתוֹּ  ּלּו ִבֵקש שֶּ ָברְּ  .יְּ

ֵצָקם  ת בְּ חּו אֶּ ִהירּות ָלקְּ ִים ִבמְּ רַׁ ָנם ָלֵצאת ִמִמצְּ צוֹּ ל רְּ לַׁ ָקָרם ּוִבגְּ כּו ִעם ָּכל צֹּאָנם ּובְּ ָרֵאל ָהלְּ ֵני ִישְּ ִמיץ.בְּ חְּ הַׁ ִפיק לְּ ִהסְּ ֵני שֶּ  ִלפְּ

ד ח לְּ סַׁ ן פֶּ בַׁ ָבאוֹּת: ִמִדיֵני ָקרְּ ווֹּת הַׁ ִמצְּ ל הַׁ ם עַׁ ִאים גַׁ רְּ ָפָרָשה ָאנּו קוֹּ ף הַׁ סוֹּ רוֹּת.בְּ ח וֹּ סַׁ פֶּ ָצה בְּ ח,  ֲאִכילַׁת מַׁ סַׁ פֶּ ִפִּלין ,ִאּסּור ָחֵמץ בְּ   ,תְּ

ֵהָמה ר בְּ כוֹּ ן בְּ יוֹּ כוֹּר ָאָדם, ִפדְּ ן בְּ יוֹּ ה(ּו  ִפדְּ שֶּ ִדים בַׁ ר פוֹּ כוֹּר ֲחמוֹּ ר ) בְּ ר ֲחמוֹּ טֶּ  )הרב צבי האריס(  פֶּ
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 לרפואת נחמה בת עדלההגיליון מוקדש  

 ארבה -מכה שמינית 
 ____________________________________________________________מה מרמזת המילה בא?)בעל הטורים י,א(  .1

 ב(-למה הקב"ה מכביד את לב פרעה ועבדיו )שתי סיבות() י,א .2

  _______________________________________________________________________________________________.א
 _______________________________________________________________________________________________.ב

וצאים מביתו של פרעה. מה אומרים העבדים וי מזהירים את פרעה על מכת הארבהומשה ואהרון מודיעים  .3
 _____________________________________שלח את האנשים ...הטרם  " עד מתי יהיה זה לנו לפרעה? השלימו:

 ______מצרים")י,ז( _______________

 ______________________________י י,י( "מה פירוש המילה רעה לפי מדרש האגדה)רש-"כי רעה נגד פניכם ראו .4

 _________________________________________מה הרעה שרואה פרעה וכיצד רמוזה בפסוק?)בעל הטורים י,י(  .5

ְבָקֵרנוּ  .6 ֹצאֵננּו ּובִּ ְבנֹוֵתנּו ּבְ ָבֵנינּו ּובִּ ְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ּבְ ְנָעֵרינּו ּובִּ ֵנֵלְך " .  לשאלת פרעה על מי ההולכים , משיב משה "ּבִּ
 ___________________________________________________________________את מי מציע פרעה לשלוח ?) י,יא( 

 ________________________________________________רובו לשלוח את הטף)רש"י י,יא( כיצד נימק פרעה את סי .7

  ___________________________________________________________________כיצד הגיע הארבה למצרים?) י,יג(  .8

 ______________________________________________________________________מה הנזק שגרם הארבה?) י,טו(  .9

_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________כיצד מכנה פרעה את מכת הארבה?) י,יז(  .11

  ___,יט( _______________________________________________מדוע התורה ציינה שלא נותר ארבה אחד)רש"י י .11

 

 

 

 חושך -מכה תשיעית 
זהו החושך המוכר לנו, שנמשך שלושה ימים המכה התשיעית, חושך, באה על מצרים בשני שלבים. בשלב הראשון 

 יכולים לזוז בגללו.כך שהמצרים אינם -העדר האור. אך בשלב השני, מהיום הרביעי והלאה הופך החושך סמיך כל

מכת החושך  הקב"ה מחזק את לב פרעה . ומצווה את משה על מכה שהייתה "עבה" עד שניתן היה לגעת בה .1
 מדוע הביא הקב"ה את מכת החושך?)רש"י י,כב( 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 השלימו : " ולכל ________________________________ במושבותם") י,כג(  .2

 _____________________________________עה מתחיל להישבר . את מי הוא מוכן לשחרר ואת מי לא?) י,כד( פר .3

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________בידיהם זבחים?) י,כה(  לפי משה רבינו , לא רק שהבקר והצאן יצאו אלא מי עוד יתן .4

 ________________________________________________פרעה מסרב ומאיים על משה רבינו. מה האיום?) י,כח(  .5

_________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________ה של המילה "מעלי"?)בעל הטורים י,כח( מה רמוז בגימטרי .6

 

2 



 
 

 לרפואת נחמה בת עדלההגיליון מוקדש  

 

 

 ליציאת מצריםהכנות 
 משה מצווה לישראל, חג המצות )קרבן( ,  צוות הפסח, מקידוש החודש מצוות 

 _______________________________________בלשון נא)רש"י יא,ב(  ם ישראלמדוע ה ציווה את משה לדבר עם ע .1
_________________________________________________________________________________________________ 

מדוע משה אמר לפרעה שמכת בכורות תתרחש "כחצות הלילה" ואלו בפועל היא התרחשה "בחצות הלילה"  .2
 ________________________________________________________________________________במדויק)רש"י יא,ד( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מדוע הוכו גם בכורות השבויים)רש"י יא,ה(  .3

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מדוע הוכו גם בכורות השפחות)רש"י יא,ה(  .4

 ___________________________________________________________מדוע הוכו גם בכורות הבהמות)רש"י יא,ה(  .5

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________איזה חיה מוזכרת שלא תגרום נזק בקולה בזמן מכת בכורות?) יא,ז(  .6

 _________________________________כמה מופתים עוד אמורים להיות ומהם)רש"י יא,ט(  -" למען רבות מופתי" .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________האם ה' דיבר איתם בתוך העיר או מחוצה לה ומדוע)רש"י יב,א(  .8

_________________________________________________________________________________________________ 

למניין חודשי השנה. הקב"ה מלמד ן הקב"ה מצווה על קידוש החודשים כאשר ניסן חודש הגאולה נקבע ראשו .9
ימים ותתגלה  31או  29"כזה ראה וקדש". כלומר, בכל פעם לאחר שיחלפו  משה ואהרון על מולד החודש את

עם ישראל נגאל בחודש ניסן  דין את החודש ויקבע את היום כראש חודש.-הלבנה בהתחדשותה, יקדש בית
 _________________________________של חודש ניסן?) יב,ב( ממצרים ועתיד להיגאל לעתיד לבוא. מהו הכינוי 

הקב"ה מצווה את עם ישראל לקחת שה)כבש/עז פחות מבן שנה( בעשירי לחודש ניסן לכל משפחה או קבוצה  .11
 ________________________________________________שיהיה קרבן פסח. עד מתי צריכים לשמור אותו?) יב,ו( 

 למה צריך להקדים ולקחת קרבן פסח לפני השחיטה)רש"י יב,ו( -והיה לכם למשמרת .11

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________בכמה כיתות]קבוצות[ שוחטין את הפסח ומהיכן לומדים זאת)רש"י יב,ו(  .12

 _____________________________________________________________( וממתי מתחיל זמן בין הערבים)רש"י יב, .13
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________שבזכותן נגאלו ישראל)רש"י יב,ו( מהם שתי המצוות שקשורות לדם  -ואומר לך בדמייך חיי .14

 ______________________________________________________י יב,ז( "היכן היה הדם מונח?)רש "מן הדם ולקחו" .15

 ____________________________________________באיזה בתים יש מצוה לשים דם במזוזות ובמשקוף)רש"י יב,ז(  .16

 ( __________________________________________________________________ח)רש"י יב, אוכלים מרור זכר למה .17

 ___________________________________________________________כיצד אסור לאכול את קורבן הפסח?) יב,ט(  .18

 _______________________________________________________כיצד עם ישראל יאכל את קרבן הפסח?) יב,יא(  .19

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________מה פירוש המילה פסח)רש"י יב,יא(  .21
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 לרפואת נחמה בת עדלההגיליון מוקדש  

 __________________________________________________________כמה זמן התרחשה מכת בכורות)רש"י יב,יב(  .21

 _______________________________________________האם בכורות מצרים שלא היו במצרים נפגעו)רש"י יב,יב(  .22

 __________________________________מדוע מכת הבכורות החלה באדם תחילה ואחר כך הבהמות)רש"י יב,יב(  .23

 _________________________________________________מה הכוונה באני ה')רש"י יב,יב( -אעשה שפטים אני ה'. .24

באותו הלילה הקב"ה יעבור להכות את בכורות מצרים. על איזה בתים הקב"ה ידלג?) יב,יג(  .25
_________________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה נתן לנו את היום הזה לחג לדורות. מה הצטווינו לאכול שבעת ימים? ומה עונשו של מי שיאכל חמץ  .26
 ___________________________________________________________________________________בפסח?) יב,טו( 

 _________________________________________________ומה הדין של האוכל מחמצת)רש"י יב,יט( מהי מחמצת  .27

( יגהאם ה' צריך לראות את הדם והרי הכל גלוי לפני אם כן למה כתוב וראיתי את הדם?)רש"י יב, .28
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________כיצד ימרחו בני ישראל את הדם על המזוזות והמשקוף?) יב,טו(  .29

 _________________________________________________________מדוע כתוב פעמיים "אשר בסף")רש"י יב,כב(  .31
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________מדוע אסור לצאת בליל פסח במצרים)רש"י יב,כב(  .31
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 בכורות -המכה העשירית 
 במצרים כהבטחת ה', בליל ט"ו בניסן החלה מגיפה נוראה במצרים. בזה אחר זה מתו הבכורות

 __________________________________________________________על איזה שלש בשורות קד העם)רש"י יב,כז(  .1

 _________________________)רש"י יב,כח( כתוב "וילכו ויעשו בני ישראל "  ולא רק "ויעשו בני ישראל " מדוע  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________מתי הקב"ה מכה "כל בכור בארץ מצרים" ?) יב,כט(  .3

 ____________________________________________________________מדוע הייתה צעקה גדולה במצרים?) יב,ל(  .4

  __________________________________________________________מדוע ביקש פרעה שיברכו אותו)רש"י יב,לב(  .5

פרעה קורא בלילה למשה ואהרון ומבקש מהם לצאת כולם עם הבקר והצאן. גם המצרים לוחצים על עם ישראל  .6
 ______________________________________________________________________________. מדוע?) יב,לג( ללכת

 השלימו:"וישא ___________________משארותם )שיירי מצה ומרור( ______________________על שכמם") יב,לד(  .7

 ________________________________________________________________מהם משארותם לפי רשי)רש"י יב,לד(  .8

 ____________________________דוע סחבו את משארותם על שכמם והרי יצאו עם בהמות רבות?)רש"י יב,לד( מ .9

 _______________________________________________מה הם שלושת הדברים שהשאילו מהמצרים)רש"י יב,לה(  .11

 _____________________________________________כיצד יודעים ששמלות היו הדבר החשוב ביותר)רש"י יב,לה(  .11

 ____________________________________________________________________כמה גברים יצאו ממצרים) יב,לז(  .12

 _________________________________,לח( כיצד כונו תערובת האומות של הגויים שהצטרפו ליציאת מצרים?) יב .13
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 חוקי הפסח לדורות
לאחר שהקב"ה ציווה לבני ישראל היוצאים ממצרים על הקרבת הפסח, אנו לומדים עתה על חוקים הנוהגים 

 בהקרבת הפסח ואכילתו לדורי דורות. 

 _______________________________________________________________לזכר מה אוכלים את המצות?) יב,לט(  .1

 _______________________________________________מה למדים מכך שעמ"י לא הכין צידה לדרך)רש"י יב,ט"ל(  .2

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________כמה זמן עבר מאז ברית בין הבתרים לאברהם אבינו ועד ליציאת מצרים?) יב,מ(  .3

 __________________מצרים)רש"י יב,מ(  שנה ?כמה שנים היו על אדמת 411שנה וממתי חושב  431ממתי חושב  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________הדברים שהתרחשו לאברהם בטו בניסן)רש"י יב,מא(  3מהם  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________הפירושים לליל שימורים)רש"י יב,מב(  2מהם  .6

 מח( -ולמי אסור:)יב,מגמקורבן הפסח  הקב"ה מצווה את משה ואהרון על חוקת הפסח. רישמו למי מותר לאכול .7

 בן נכר _______________

 נקנה בכסף _____________________עבד נימול ש

 ארץ ישראל (___________________תושב )גוי שגר ב

 ___________________שכיר)גוי מהול(

 גר צדק )שהתגייר ולאחר שיעשה ברית מילה( _________________

 ______________________________________התורה מפרטת לאכילת קרבן פסח?) יב,מו( מהם שלושת התנאים ש .8

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 ומצוות הפדיון  חג המצות ,קדושת הבכורות 
 זכר יציאת מצרים והניסים הנלווים:-שעניינם שימורכמה מצוות מצווה התורה בסיום פרשתנו, 

 ________________________________________________________את מי צריך לקדש זכר ליציאת מצרים?) יג,ב(  .1

 _________________________________________________מדוע הבכורות שייכים לה' יותר מהשאר?)רש"י יג ,ב(  .2

 ___________________________________________________וקא?)רש"י יג ,ד( ונו בחודש האביב דמדוע ה' הוציא .3
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________היכן ה' נשבע לאבות על ארץ ישראל?)רש"י יג ,ה(  .4
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________)רש"י יג ,ה( ? ודבש מהיכן החלב ומהיכן הדבש שבהם נשתבחה ארצנוזבת חלב  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________ז( התורה מפרטת מצוות אכילת המצות . איזה שני דברים אסור שיהיו בבעלותנו )יג, .6

 יג,ט( חולקת לשניים.)מעם ישראל קיבל את מצוות התפילין ה .7

 _"__כנגד "והיה __________________תפילין של יד 

 __עיניך"______________תפילין של ראש : "____
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 __________________________________)רש"י יג ,יא( ? מדוע כתוב שה' נתן לך את הארץ והרי ה' נתן לאבותינו .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 עם הכניסה לארץ , הקב"ה מצווה להפריש ולקדש את הבכורות לה'. איזו מצווה מאפשרת להחזירם לחולין? .9

 ___________________________________________________________________________________________) יג,יג( 

 ____________________________________ם לא פודים?) יג,יג( אבמה פודים את בכור החמור ? מה צריך לעשות  .11

 ____________________________________________מדוע פודים בבהמה טמאה רק פטר חמור בלבד)רש"י יג ,יג(  .11
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________הפדיון ?) יג,טו( מצוות  נו עלימדוע הצטוו .12

 ________________________________באילו שפות בנויה המילה טטפת? מה משמעותה בשפות אלו)רש"י יג ,טז(  .13

__________________________________________________________________________ _______________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פ ח א א ב ז ס ג מ א ל מ

 ס ק ס ע כ ש ו ח ח ר ל י

 כ ו צ פ ו ש צ נ ע ב ו ד

 י י ל ה ר ל ח מ מ ק ז ק

 ל מ י ר ו מ י ש ל י ל ח

 כ ש א ר ת ר פ ה ז ה ט ו

 ס ק ש מ ק ו ז כ י א פ ר

 י ש פ ש ל ר ו מ ח ר ט פ

 נ א ג ק א י נ ח מ ב ר ס

 ת ו ז ו ז מ ח מ צ ה ר ב

 צ ר ר פ ו י מ צ ד ג ח י

 נ ט ח ד ב צ י ת ו צ מ ס

 

 מחסן מילים:
 

,  חושך,  בכורות,  בא
 ,  מצות,  ארבה

,  וימש,  קדים רוח
,  זוזות, מ שה,  ערל

,   אש צלי,   משקוף
,  חיפזון,  מרורים

,  מחמצת,  פסח
 ,   אזוב,   שאור

 ,   חמץ,  כסף כלי
 ,  שימורים ליל
 ,  חמור רטפ

 רחם פטר
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 רש"י מאת הרב עדי איצקוביץ 

 י"א ב' מיהו הצדיק הנזכר בדברי רש"י? _______________ א

 י"ב ט"ז מותר לבשל עבורה אוכל נפש _______________ ב

 י"ב א' הכרך מלא בהם _______________ ג

 י' י' הפך הסימן הרע של בני ישראל?  ְלמה _______________ ד

 י' י' סימנו של הכוכב _______________ ה

 י"ב כ"ט לשון תוספת _______________ ו

 י"ב ג' אינו יכול לאכול כזית _______________ ז

 י' י"ד סוג של ארבה _______________ ח

 י' י"א אין דרכם לזבוח _______________ ט

 י' י"ד גם בימיו היה ארבה כבד _______________ י

 י' י' שמו רעה _______________ כ

 י"א ט' אחד המופתים _______________ ל

 י' י"ג נמצאת בדרום מערב _______________ מ

 י"ב ב' הוא הנקרא ראשון _______________ נ

 י"א ז' הם שנונים _______________ ס

 י"ב ח' אינן נקראות בשר _______________ ע

 י' י"ט הים הזה נמצא במערב _______________ פ

 י' כ"א מתי ממששים? _______________ צ

 י' י"א איזו לשון נמצאת בדברי רש"י? _______________ ק

 י"ב כ"ב מה ניתן למשחית? _______________ ר

 י' ב' מה פירוש התעללתי? _______________ ש

 י"ב מ' בתקופה מאוחרת מצרים כילממאחד  _______________ ת
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