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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 

 ולשנינהלמשל 

 

ְלִתי... ְוהוֵֹצאִתי השם, ֲאִני ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ֱאֹמר ָלֵכן  ...ְוָגַאְלִתי ...ְוִהצַּ

 )מדרש רבה(אלא לשון שבועה, נשבע הקב"ה שיגאלם.  'לכן'אין 

 

לאחרונה התפרסם באחד העיתונים הגדולים ראיון נדיר, של אחד המנתחים האונקולוגים 
  סיפר הלה, כיצד מודיעים הרופאים לחולים על דרכי רפואתם.הבכירים בארץ. בראיון זה 

למחלה נוראה זו ישנם תופעות לואי רבות, המופיעות באברים שונים, ובתצורות שונות בגוף " 
האדם. לכן כאשר מגיע אלי חולה המתלונן על היקף התופעות, והנני מבין שדי בניתוח קטן 

 י רפואתו קרובה.כדי להסיר את הגידול, אני מבשר לו מיד כ

ברם, פעמים רבות אין לנו את הכישורים והידע הנרחב לטפל בגידולים מסוימים, על כן " 
פעמים ואנו ממליצים לחולים להגיע למרכזים רפואיים בחו"ל, ופעמים מנתחים מפורסמים 

 מהעולם באים לבצע סידרת ניתוחים בארץ. 

ומבשר לו שיש ארוכה למחלתו, אולם זוהי " במקרים כגון אלו, ראשית אני מרגיע את החולה, 
שאלה של זמן, עד שיטוס לחו"ל, או עד שהמנתח יגיע לארץ. וכדי להמעיט עד כמה שניתן את 
הסבל, עד לניתוח, אנו מטפלים בכל סימפטום, בכל כאב בנפרד. לכאב הראש כדורים 

 ה...מסוימים, לחולשה סידרת ויטמינים, לאיבוד התיאבון דיקור סיני וכן הלא

לבשר לישראל כי  , כעת,נוכל להבין את שבועתו של הקב"ה. לא ניתן מדבריו של הפרופסור,
  .יגאלו גאולה שלימה, כיון שאין זו גאולת עולם העתידה, אלא זו רק גאולה ממצרים

תחילה נשבע הבורא שיגאלם גאולת עולם באחרית הימים.  , כדי שלא תיפול רוחם,לכן
ארבע  "כם מתחת סבלות מצרים, והצלתי... וגאלתי... ולקחתי...ובינתיים, "והוצאתי את

 עד הגאולה העתידה, יש לטפל בכל כאב, בכל סימפטום בנפרד.לשונות של גאולה. 

על כן בליל הסדר, כאשר אנו שותים ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, אנו מברכים 
 גאלתנו על חדש שיר עתידה "ונודה לךם, ומיד מבקשים על הגאולה הומודים על גאולת מצרי

 נפשנו..." פדות ועל

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 צורך נפשי -הכרת טובה 

ך   ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ֱאֹמר ְּ ֵטה ַמט  נְּ ך   ו  דְּ   י 

אמר הקב"ה למשה: המים 
ששמרוך כשהושלכת 
ליאור, ועפר שהגן עליך 

ת המצרי, כאשר הרגת א
 אינו דין שילקו על ידך.

הטוב צורך המקבל הכרת 
היא. על מנת שישמור 
האדם על שלמות מידותיו, 
ולא יפגע ברגש הנאצל 
הזה, שהוא שורש למידת 
 החסד.

לכן לא יכם משה, למרות 
שאינם מרגישים במכתם, 
ואינם מבחינים מי המכה 

 .אותם

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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 ואראפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 בשורת הגאולה. .א

i. .)הקימותי את בריתי אתם )עם אברהם, יצחק ויעקב 

ii. .שמעתי את נאקת בני ישראל 

iii.  והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי
בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם. והבאתי אתכם אתכם 

 אל הארץ.

iv. .ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה 

 .מינוי משה ואהרן לצוות את פרעה .ב

i. .השם מצווה את משה 

ii. .משה מבקש גדולה לאהרן אחיו 

iii. ה נענה למשה ומצרף אליו את אהרן.הקב" 

 ייחוסם של משה ואהרן. .ג

i. לעמו מראובן ולא מצא. ביקש הקב"ה רועה 

ii. .משמעון ולא מצא 

iii.  קהת. -מלוי, מצא את השני מבניו 

iv.  עמרם. -מקהת, בחר את הראשון בבניו 

v.  הוא משה ואהרן. -בחר את שני בניו של עמרם 

 שליחת משה ואהרן אל פרעה. .ד

i. .הבורא מצווה את משה 

ii. .משה שוב מבקש גדולה לאהרן 

iii.  ן, ואהרן לפרעה.משה ידבר לאהר -הקב"ה מעמיד את סדר הדברים 

iv. .הקב"ה מודיע להם, כי יקשה את לב פרעה 

v.  וידעו מצרים כי אני השם. -הבשורה על המופתים 

 אות המטה לפני פרעה. .ה

i. .כאשר פרעה יבקש מופת 

ii.  ויהי לתנין. -משה יצוה לאהרן להשליך מטהו 

iii. .החרטומים עשו גם הם בלטיהם 

iv.  אהרן את מטותם. מטהויבלע 

 דם, צפרדע וכינים. -קבוצה ראשונה של מכות  .ו

i.  ע"י אהרן. )הארץ והיאור הצילו את משה(. -מכות אלו היו בארץ וביאור 

ii.  ללא התראה. -היתה התראה. כינים  -דם וצפרדע 

iii.  כי אני השם". מציאות השם. -סידרה זו באה לחנך וללמד" 

iv. ."במכת כינים כבר הודו החרטומים "אצבע אלוקים היא 

 ושחין.ערוב דבר  -קבוצה שניה של מכות  .ז

i.  ע"י הקב"ה משה ואהרן. -היו ע"י הקב"ה. שחין  -ערוב ודבר 

ii.  לא היתה התראה. -היתה התראה. שחין  -ערוב ודבר 

iii.  כי אני השם בקרב הארץ". השגחה פרטית. -סידרה זו באה לחנך וללמד" 



 ברד. -המכה הראשונה בסידרה האחרונה  .ח

i.  ע"י משה. -קבוצה זו: ברד, ארבה וחושך 

ii.  ללא התראה. -יתה התראה. חושך ה -ברד וארבה 

iii.  כי להשם הארץ". יש שכר טוב לצדיקים  -סידרה זו באה ללמד את פרעה"
 )הירא מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים(. ועונש לרשעים.

 

 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 )שלש בפרשתנו( ממשה שיתפלל עליו. פרעה ביקשמכות  בחמש .א

i.  של פרעה.פגעה בגופו  -צפרדע 

ii. פרעה מתחיל לחשוש לעורו - ערוב. 

iii.  תחיל לפחד, שמא הוא עצמו יפגע בצאתו מביתו.מפרעה  -ברד 

iv.  מביא מות לעולם, )כך מבקש פרעה ויסר מעלי רק את המות הזה(. -ארבה 

v.  פרעה חושש שימות כיון שהוא בכור, )...ולכו, וברכתם גם אותי(. -בכורות 

 )ארבע בפרשתנו( פרעה שיתפלל. לא ביקשמכות  חמשב .ב

i.  לפרעה היה די כסף לקנות מים מישראל. -דם 

ii.  כיון שהודו החרטומים, הקשה פרעה את ליבו, ולא קרא למשה -כינים. 

iii.  המכה היתה שעה אחת בלבד. -דבר 

iv.  אפי' החרטומים לא יכלו לעמוד, לכך לא קרא פרעה למשה ולאהרן. -שחין 

v.  לא ניתן היה לקרא למשה ולאהרן. -חושך 


