פרשת בא

ילדי יקרי וחביבי ,ה' ציוה את משה שיזהיר את פרעה ממכת הארבה העומדת להתחולל עליו ,ארבה אשר כמוהו לא היה
וכמוהו לא יהיה עוד ,ואשר יכלה את כל הירק שנשאר ממכת הברד ,ויכסה את כל אר מצרי .אמר לה פרעה :לכו עבדו את
אלוקיכ" ,מי ומי ההולכי?" ענה לו משה :כולנו ,בנערינו ובזקנינו נל ,בבנינו ובבנותינו .בצאננו ובקרנו" .פרעה סירב לכ ,לכ
נטה משה ידו כדבר ה' ,ומיד נשבה רוח קדי חזקה ,שנשא את הארבה ,והביאה אותו על כל אר מצרי .החשי הארבה את כל
מצרי ,כלה את כל עשב השדה ופרי הע אשר שרדו ממכת הברד ,א בתבואת ישראל לא נגע .קרא פרעה למשה ולאהרו ובקש כי
יעתירו לה' ויסיר מעליו את המוות הזה ,ואפילו הודה כי חטא לה' ובקש –"שא נא חטאתי" .מיד התפלל משה לה' ,וה' הביא רוח
מערבית חזקה נשאה את כל הארבה עד י #סו .$וכדי שלא תהיה למצרי תועלת מהמכה ,לקחה הרוח עימה ג את הארבה
שהמצרי מלחו ושמו בחביות .אחרי מכה זו בלי אזהרה נוספת לפרעה נטה משה ידו על פי ה' ,לכוו מקורות האור בשמי .מיד
כוסתה השמש ואפלה ,וחוש כבד השתרר על כל מצרי .ה ניסו להדליק נרות – אול רוח סערה נשבה וכבתה אות.
בחצות ליל י"ד בניס בא משה לפני פרעה והזהיר אותו בדבר המכה האחרונה המצפה למצרי :מכת בכורות .הבכרות שמעו זאת
וביקשו מפרעה ושריו לתת לישראל לצאת .פרעה ושריו התנגדו ,לכ נטלו הבכורות איש איש את חרבו ,והרגו את אבותיה  #ככתוב
"למכה מצרי בבכוריה" .בליל טו' בניס בחצות הלילה עבר הקב"ה בעצמו והיכה את כל בכורי מצרי .ג הבכורות המצריי
שהסתתרו בבתי ישראל וקיוו כי המכה תפסח עליה ש .יצא פרעה לרחובות מצרי והרעי בקול גדול" :קומו צאו מתו עמי",
משחררי את! אמר משה לפרעה – לא נצא כגנבי בלילה אלא נחכה עד אור הבוקר – אז נצא בעצ היו ביד רמה.

שאלות לכיתות א' -ג' )חלק מהשאלות מאוצרות התורה(

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד'  -ו' ,ז' וח' )המשך(

 .1איזה מהמכות שהביא ה' על פרעה והע המצרי מופיעות בפרשתנו?
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א .ברד ארבה מכת הבכורות.

ב .ברד חוש מכת הבכורות.

ג .ארבה חוש מכת הבכורות.

ד .ברד ארבה חוש מכת הבכורות.

.2

מה ביקש ה' ממשה שיזכיר לישראל לעשות לפני צאת ממצרי?
ב .לבקש מהמצרי כלי כס $וזהב.

א .לקחת את עצמות יוס.$
ג .להכי צידה לדר.

.3

ד .כל התשובות נכונות.

מה היה הנס המיוחד שקרה בעת שהפסיקה מכת הארבה?

א .הצמחי שאכלו חזרו לצמוח .ב .יצאו ,ג מה שהמצרי המליחו.
ג .הפכו לארבה אחד ,שיצא ממצרי.

.4

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

מה היה מספר של בני ישראל כשיצאו מאר מצרי?

א .שש מאות אל ,$כולל נשי וט .$ב .שש מאות אל ,$כולל נשי ,ללא
ט .$ג .שש מאות אל ,$לא כולל נשי וט .$ד .א $תשובה לא נכונה.

איזה בכורות מתו במכת הבכורות?

א .רק מצריי שהיו במצרי.

ב .ג מצריי שהיו מחו למצרי.
ד .ב' וג' נכונות.

ג .ג בכורות אחרי שהיו במצרי.

*ד ָב'…")פרק יג'(
ָבת ָח ָלב ְ
י ָל ֶתת ָל ְ ֶא ֶר ז ַ
ֲ …" .8א ֶ'ר נִ ְ' ַ/ע ַל ֲאב ֶֹת ָ
הא יתכ שיזוב חלב מ האר?
א .הכוונה למי המעיינות שטעימי כמו חלב.
ב .זה ביטוי המציי שפע.
ג .הכוונה שהחלב יזוב מהעיזי והדבש מהפירות.

ד .כ ,בנס.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים
.9

ֶי" )פרק י'( לפי פירוש
ֹאמר מ ֶֹ'ה ְֵ /ַ 5ִ 7ר ָ 4לֹא א ִֹס $ע3ד ְרא3ת ָ9נ ָ
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הרמב" הא פרעה ראה את משה אחרי מכת הבכורות?

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'

.5

"וראיתי את הד# "...למה נועד הד ,הרי הכל גלוי לפני הקב"ה'?

א .סימ למלאכי שעזרו במכה.
ב .ה' רצה לראות שישראל עוסקי במצווה.
ג .לעודד את בני ישראל.

.6

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

מדוע הכה הקב"ה את מצרי במכת החוש?

א .לא ראה אותו ,א שלח לו שליחי .ב .ראה אותו ,א לא בארמונו.
ג .הל לפתח ביתו ,א לא ראה אותו.

ד .כל התשובות נכונות.

" .10וַ 4ֵ ִ8ה' ֶאת ֵח ָה ָע ְֵ /עינֵי ִמ ְצ ָריִ ) "....פרק יא'( לפי פירוש
הרמב" מדוע נת ה' את ח הע בעיני מצריי?
א .כדי שיתנו לה כלי כס $וכלי זהב בשפע.

א .להמית את הרשעי בישראל שלא רצו לצאת ממצרי.

ב .כדי שלא ישנאו אות על עשר המכות שקיבלו.

ב .להפחיד את המצרי.

ג .כדי שיתנו לה את כלי הכס $וכלי הזהב במתנה ולא בהשאלה.

ג .כדי שישראל יראו וידעו היכ נמצאי אוצרות מצרי.
ד .תשובות א' וג' נכונות.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

פרשת בא

Summary: ִ ִמ ְצ ַריis plagued with ה/ֶ ר:
ְ and then with 'ֶֹ ח, but  ַפ ְרעֹהremains
obstinate and refuses to liberate י; ָר ֵאל
ְ נֵי/.
ְ G-d announces that one more plague is
forthcoming, following which  ַפ ְרעֹהwill insist on י; ָר ֵאל
ְ נֵי/’s
ְ immediate departure.
 מ ֶֹ'הand ֹהר:
ַ are commanded to instruct the people regarding the Passover
regulations:  ַסח9ֵ ( ַסח9ֵ /ַ )ק ְר,
ָ מ ָצה,
ַ and ר3( ָמרbitter herbs). The י; ָר ֵאל
ְ נֵי/ְ put blood of
the  ַסח9ֵ /ַ  ָק ְרon the doorposts as a sign to G-d to “pass over” their houses when He
smites the first-born of the מ ְצ ִריִ י.
ִ That night  ַפ ְרעֹהawakens to find death in every
 ִמ ְצ ִריִ יhousehold. He demands that the י; ָר ֵאל
ְ נֵי/ְ leave immediately. The  ִס ְד ָרהends
with the listing of additional Passover regulations, the command to redeem the firstborn male, and instructions that every Jewish male should put on ילי
ִ  ִפ4ְ as a daily
reminder that by “strength of hand G-d brought us forth out of  ִ”מ ְצ ַרי.
ִ
.

Level I

Level II

1. How was "'ֶֹ  "חdifferent from ordinary

6.What was  ַפרְעֹהwilling to compromise

darkness? (10:21,22 Rashi)
a. The darkness of "'ֶֹ  "חwas tangible.
b. It was a different color.
c. It was foggy.
d. No different just longer.

2. At what time did the 10th plague occur? (12:29)
a. Midnight.
c. Dusk.

b. Dawn.
d. The Torah doesn’t specify.

3.What was the first Mitzvah given to יׂש ָראֵל
ְ ? ְּבנֵי
a. new month when the new moon appears.
b. שבת.
c. קרבן פסח.
d. Keeping kosher.

4. With the arrival of the 10th plague, why did
 ַפרְעֹהchaseיׂש ָראֵל
ְ  ְּבנֵיout of ? ִמ ְצ ַריִם
a. Because he too was a  ְּבכֹור.
b. He was afraid the  מצרייםwould kill him.
c.He thought the plague would stop faster.
d. He'd tired of the blood shed

Level II
5. With the coming of  ְרּבֶה, who says:
"כי אבדה מצרים
a. 'פרעהs servants.
c. The Jewish slaves

"הטרם תדע

b. פרעה.
d.  משהto his brother אהרן.

in
reference to  בני ישראלleaving?(10:11)
a. He was willing to let only the men go.
b. He was willing to send only woman.
c.He was willing to send all.
d. Only children had to remain.
7. What did  ַפרְעֹהdo upon experiencing the ? ְרּבֶה
a. ַפרְעֹהconfessed to his sins.
b. Promised to let יׂש ָראֵל
ְ  ְּבנֵיgo. c. Swore he'd
never let them go.
d. Answers a&b are correct.
8. How many years were יׂש ָראֵל
ְ  ְּבנֵיin ? ִמ ְצ ַריִם
a. 430 years from the  ּברִיתwith  ְב ָרהָם.
b. 400 years from the birth of יִ ְצחָק.
c. Actual time in  ִמ ְצ ַריִםwas 210 years.
d. all of the above
9. Which rules of  ָק ְרּבַן ֵּפ ַסחapplied to? ֵּפסַח דֹורֹות
a. Take on 10th of נִיסָן.
b. Place blood on doorposts and lintel.
c. Belt tied, shoes on feet, staff in hand.
d. Slaughtering on the afternoon of the 14th.
10. Why did מֹׁשה
ֶ give an approximate time for
the 10th plague? (Rashi from the Midrash)
a. He feared that ' ַפרְעֹהs people might miscalculate
the exact time.
b. He lost his watch in Midian.
c. He wanted to keep  פרעהguessing.
d. None of the above

