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  :ל סיפרנו השבוע על"בנוסף לשאלות הנ
דם ' והי' ך על מימי מצרים וגואל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה יד' ויאמר ה -דם  •

בכל ארץ מצרים ומכה זה העשירה את בני ישראל שבאותו דור כי בבית אחד שהיו גרים בו 

יהודי ומצרי והיה להם חבית מלאה מים בשותפות וכשהמצרי היה מוציאו היה מלא דם 

תן לי : ווהיה המצרי מתחנן בפני היהודי ואומר ל, מלא מים טובים' ואילו כשהוציא יהודי הי

ולא היתה עצה אחרת אלא בקניית , מידך ואשתה וכששם הקנקן לפיו נהפכו מימיו לדם

המכה נמשכה שבעה ימים , המים בכסף בכל מחיר ששם היהודי ועל ידי כן אספו סכום גדול

 .והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור

כי חשב שכל זה ' ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם וגו •

אינו אלא אחיזת עינים וכן ראה שהמצרים נותנים כסף והדם הופך למים אמר פרעה לא 

 .הרי אני עשיר גדול, כי אם הדבר תלוי בכסף, איכפת לי

והעל את הצפרדעים על ' אל משה אמור אל אהרן נטה ידך במטך וגו'  ויאמר ה- צפרדע  •

והמצריים התחילו להכותה ובכל מכה יצאו צפרדע אחת גדולה עלתה מן היאור , ארץ מצרים

עד שמלאו את כל ארץ מצרים ונכנסו הצפרדעים בכל המקומות , ממנה הרבה צפרדעים

וכשהמצריות היו עושות בצק ומדליקות את התנור היו הצפרדעים נכנסים לתוך הבצק ונאפו 

חילו כ נשארו בלחם וכשהמצריים היו אוכלים לחם באו בתוך המעיים והת"בתנור ואח

' צורחים ומקרקרים עד שמתו הרבה מצרים ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל ה

כדבר ' ויעש ה' משה התפלל אל ה', ויסר הצפרדעים ממנו ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו לה

וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו מרוב רשעתו ולא שמע אליהם כאשר דיבר , משה

 .'ה

והיה המכה באדם ובבהמה ובמכה זו ' אל משה אמור אל אהרן וגו'  ה ויאמר-כינים  •

קיבלו מכה על היד ולא היו יכולים להתגרד והיו הולכים ומתחככים בכתלים והיו מתגרדים 

 .עד שדמם היה זורם ובכל זאת לא רצה פרעה לשלוח את עם בני ישראל ממצרים

מי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך כי אם אינך משלח את ע' אל משה וגו'  ויאמר ה- ערוב  •

' כמו אריות וזאבים ודובים ונמרים ונחשים וכו, כל סוגי חיות רעות', ובבתיך את הערוב וגו

ובאו כולם יחד והמצריים שהיו מפחדים מן החיות היו אומרים ליהודי שילווה אותו מן ' וכו

תחנן שיביאו את בניו וכל מצרי היה מ, השדה ועד הבית כי ראו שאין הערוב מזיק לישראל

' ה הכיר מי הוא בן המצרי ומי הוא בן ישראל ואפי"אבל הערוב שנשלח על ידי הקב, אל הבית

וכשהיו חוזרים , כשבן ישראל היה הולך עם בן המצרי היה הערוב חוטף את בן המצרי ואוכלו
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ו על ידי נטרפ: אומר לו' הי? היכן בני : המצרי מן השדה היו הולך לבית היהודי ואומר לו

 .החיות

וישלח את העם ממצרים ויעתר אל ' וביקש ממנו שיתפלל אל ה' ויקרא פרעה אל משה וגו •

 .ויסר הערוב מפרעה ויכבד פרעה את לבו ולא שלח את העם' ה

כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם הנה ' אל משה בא אל פרעה וגו'  ויאמר ה-דבר  •

חמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר  כבד מאוד ויעש הויה במקנך אשר בשדה בסוסים ב' יד ה

את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה ישראל לא מת אחד ויכבד לב פרעה ' ה

 .ולא שלח את העם

וזרקו ) אפר חם(אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן '  ויאמר ה-שחין  •

על האדם ועל הבהמה לשחין ' רים והילאבק על כל ארץ מצ' משה השמימה לעיני פרעה והי

אלא במכה של דבר ? ומהיכן היה להם בהמות הלא כבר מתו במכה של דבר, פרח אבעבועות

הכניסו בהמותיהם לבתיהם ולא ' מתו רק הבהמות שהיו בשדה אבל המצריים שחשו לדבר ה

ה בשחין וכן פרעה נתכס, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מרוב בושה, מתו במכת דבר

 .מראשו ועד כף רגלו ואף על פי כן לא רצה לשלוח את בני ישראל מארצו

הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד ' שלח את עמי ויעבדונו וגו' אל משה וגו'  ויאמר ה-ברד  •

במצרים לא ירד אף פעם גשם וגם לא היה שם רעמים ולא ברקים ולא ברד ונס גדול . מאוד

 עמו אש במקום אחד שהם שני דברים הסותרים זה את זה 'היה בברד שמים אי אפשר שיהי

וכאן היה ברד ואש מתלקחת ועשו שלום כדי לעשות רצון קונם ויך הברד בכל ארץ מצרים 

פ שבמקום אחד עמדו הבהמות של המצרים ושל ישראל היה בא "ואת כל עץ השדה שבר ואע

 .א בלי שום נזקהברד ויורד על המצרי והורגו ואת הישראל היה משאיר חי וברי

הצדיק ואני ועמי ' וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם ה •

כי במצרים אי אפשר להתפלל , ויאמר משה כצאתי את העיר אתפלל' הרשעים העתירו אל ה

כי שם מלא בעבודה זרה וכשיצא משה התפלל ויחדלו הקולות והברד וכשראה פרעה שחדל 

 .ויוסף לחטוא ולא שלח את בני ישראל מארץ מצריםהמטר והברד והקולות 

      
øòãðé÷ éã ïåô úçð ìéô ïåà úáù èåâ Çà úëøáá  
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        ? וועלכע סדרה גייט די וואך . א

  .וארא

          ? וואס איז טייטש וארא . ב

  .און איך האב זיך באוויזן

          ? ווער האט זיך באוויזן . ג

  .שטערדער אייבי

              ? צו וועמען . ד

  .און יעקב, יצחק, צו אונזערע עלטערן אברהם

    ? און וואס האט דער אייבישטער זיי געזאגט . ה

  .אז ער וועט געבן ארץ ישראל פאר זיינע קינדער

    ? פאר וועמען פארציילט עס דער אייבישטער . ו

  .פאר משה רבינו

  ? שה וואס האט דער אייבישטער געהייסן פאר מ. ז

אז ער זאל גיין צו פרעה און זאגן פאר פרעה אז ער זאל ארויס שיקן די 

  .אידן פון מצרים

      ? מיט וועמען זאל משה רבינו גיין . ח

  .מיט זיין ברידער אהרן

    ? פרעה האט געוואלט ארויס שיקן די אידן . ט

  .ניין

  ? וואס האט דער אייבישטער געשיקט פאר פרעה . י

  .צען מכות

      ? ואס איז געווען די ערשטע מכה ו. יא

  .בלוט, דם

      ? וואס איז געווען די צווייטע מכה . יב

  .פרעש, צפרדע
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     ? וואס איז געווען די דריטע מכה . יג

  .כינים לייז

        ? וואס האבן די כינים געמאכט . יד

  .אז די מצריים האבן זיך געקראצט ַא גאנצע צייט

      ? מכה וואס איז געווען די פערדע . טו

  .ַא פארמישונג פון ווילדע חיות, ערוב

      ? וואס איז געווען ביי די מכה פון ערוב . טז

און . וו.א.אין מצרים איז געקומען פיל מיט ווילדע חיות לייבן שלענג א

  . וועמען פון די מצריים זיי האבן געטראפן און די גאס האבן זיי געביסן

     ? וואס איז געווען די פיפטע מכה . יז

  .ַא מארד, דבר

          ? וואס איז דאס ַא מארד . יח

  .אלע בהמות פון מצרים זענען געשטארבן

      ? וואס איז געווען די זעקסטע מכה . יט

  .בלוטעלעך, שחין

      ? וואס איז געווען די זיבעטע מכה . כ

  .האגל, ברד

  ? נאך די מכות האט שוין פרעה געוואלט ארויס שיקן די אידן . כא

  .וועגען דעם האט דער אייבישטער איהם געשיקט נאך מכות! ניין 

      ? פאר די אידן איז אויך געווען מכות . כב

  . נאר פאר די מצרים! ניין 
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בנוסף צו די שאלות האבן מיר אויך 
  �פארציילט

  

  ...וארא אל האבות

דער אייבישטער זאגט פאר משה רבינו אז איך האב זיך באוויזן צו די הייליגע אבות און איך 

  .האב זיי צוגעזאגט אז איך וועל געבן פאר זייערע קינדער ארץ ישראל

  ...ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים

 ארויס דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה מיט אהרן זאלן גיין זאגן פאר פרעה זאל

די , ניין ניין"פרעה שרייט , משה מיט אהרן זענען געגאנגען צו פרעה, שיקן די אידן פון מצרים

  .יעצט הייבט זיך אן די צעהן מכות" אידן פון מצרים וועלן נישט ארויס גיין

     בלוט-דם 

דער אייבישטער האט געזאגט פאר אהרן זאל נעמען די , די ערשטע מכה איז געוועהן בלוט

דאס האט נישט געטארט מאכן משה רבינו , קן און אויסשפרייטן די האנט אויפן וואסערשטע

דער אייבישטער , ווייל די וואסער האט איהם אכטונג געגעבן ווען ער איז געוועהן ביי די קאסטן

אהרן , האט באשטראפט די טייך ווייל ביי די טייך האט מען אריין געווארפן די קליינע באבעלעך

די מצריים האבן נישט געהאט , י געטוהן און אלע וואסער פון מצרים איז געווארן בלוטהאט אזו

די פיש פון די טייך , איז געוועהן אינגאנצן בלוט'זיי גייען צו די טייך נילוס און ס, וואס צו טרינקען

 אבער ווען א איד האט, ביי די ברינען וואסער איז אויך אלעס געוועהן בלוט, איז געשטארבן

אפילו אויב א מצרי גוי האט געטרינקען אין , גענומען וואסער איז עס יא געוועהן פיינע וואסער

די מצריים האבן זיך , ן גוי בלוט'ן איד וואסער און פאר'איין גלאז מיט א איד איז געוועהן פאר

י נאר טאמער די גוים האבן געצאלט אסאך געלט פאר די אידן האבן זי, נישט געקענט אפוואשן

  .אבער פרעה שיקט נאך אלץ נישט ארויס די אידן פון מצרים, געקענט טרינקען וואסער

  

   פרעש-צפרדע 

אהרן האט אויסגעשטרעקט די האנט אויף די וואסער , די צווייטע מכה איז געוועהן צפרדע

ן או, די מצריים גויים האבן עס געשלאגן, איז ארויס געקומען א גרויסע פרעש'און ס, פון מצרים
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די פרעש האבן זיך , האט עס געשלאגן איז ארויס געקומען מער און מער פרעש'ווי מער מ

האט צוגעמאכט די טיהרן מיט די פענסטערס זענען זיי 'צושפרייט אין גאנץ מצרים אפילו מ

האט 'ס, אין די הייסע אויווענעס, אין די עסן, אין אלע שאפעס, אריין געקראכן אין די שטובער

האט געמאכט 'האט נישט געקענט שלאפן ווייל ס'און אין די בעטן מ, עבט צו די טייגזיך צוגעקל

און אויב א מצרי גוי האט געהארגעט איין פרעש איז ארויס געקומען פון דעם נאך , קולות

פרעה רופט שנעל , אבער פאר די אידן איז נישט געווען די אלע פרעש, אנדערע מער פרעש

ער בעט זיי זאלן אוועק נעמען די פרעש און איך שיק שוין ארויס די משה רבינו און אהרן און 

אבער פרעה שרייט , דער אייבישטער האט טאקע אוועק גענומען די פרעש, אידן פון מצרים

  ".די אידן פון מצרים וועלן נישט ארויס גיין, ניין ניין"ווייטער 

   לייז-כינים 

ער האט געזאגט פאר משה רבינו זאל זאגן  לייז דער אייבישט-די דריטע מכה איז כינים 

 לייז -איז געווארן כינים 'פאר אהרן זאל קלאפן אויף די ערד און אהרן האט אזוי געטוהן און ס

זיי האבן שוין זיך נישט , די מצריים האבן זיך אנגעפאנגען צו קראצן, אין גאנץ ארץ מצרים

, ון אויך די בהמות האבן געהאט די מכהא, געקענט קראצן האבן זיי זיך געקראצט ביי די וואנט

אבער פרעה שיקט נאך אלץ נישט ארויס די אידן פון , פאר די אידן איז נישט געווען די כינים

  .מצרים

   א פארמישונג פון חיות-ערוב 

ער זאל זאגן פאר פרעה אז אויב ער שיקט , דער אייבישטער האט געהייסן פאר משה רבינו

פרעה שיקט נישט , מצרים וועט דער אייבישטער שיקן פיל מיט חיותנישט ארויס די אידן פון 

די מצריים האבן , דער אייבישטער האט געשיקט קיין מצרים אלע סארט חיות, ארויס

אבער דער אייבישטער האט געשיקט סארטן חיות זיי , צוגעמאכט זייערע טיהרן פון די שטובער

אריין געשטעקט די האנט און ארויס געשלעפט זאלן צוברעכן די טיהרן די דאך און זיי האבן 

איז געגאנגען שפאצירן א גוי מיט א איד צוזאמען האבן 'אפילו אויב ס, אלע גוים פון די שטובער

פרעה האט שנעל גערופן משה מיט אהרן און , די חיות נאר פארציקט די גוים און נישט די אידן

און נעמטס אוועק די מכה די אלע ער האט זיי געזאגט גייטס ארויס שנעל פון מצרים 

אבער נאך ווען דער אייבישטער האט אוועק גענומען די אלע חיות האט , שרעקעדיגע חיות

די אידן פון , ניין ניין"פרעה נאך אלץ נישט געוואלט ארויס שיקן די אידן און ער האט געשריגן 

  ".מצרים וועלן נישט ארויס גיין

  



 

 ת"בעזהשי

   א מארד-דבר 

נאר די בהמות וואס זענען געוועהן ביי די ,  די מצריים זענען געשטארבןדי אלע בהמות פון

  .אדער די בהמות פון די אידן זענען געבליבן לעבן, פעלדער

   בלוטעלעך-שחין 

דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה מיט אהרן זאלן נעמען א הויפן זאמט און ווארפן 

איז געווארן בלוטעלעך אויף די 'הן און סזיי האבן אזוי געטו, אויפן הימל אנטקעגן פרעה

די בהמות וואס זענען נישט געשטארבן ביי די מכה פון דבר זענען , מענטשן און אויף די בהמות

די אלע מצריים האבן זיך אזוי שטארק געקראצט אז , יעצט געשטראפט געווארן מיט די מכה

אבער פאר , מט צו שטיין פאר משהזייער פלייש איז געווארן פארשימלט און זיי האבן זיך געשע

און אפילו אז פרעה אליין האט געהאט די אלע בלוטעלעך אויף , די אידן איז גארנישט געוועהן

  .זיין גאנצע גוף האט ער נאכנישט געוואלט ארויס שיקן די אידן פון מצרים

   האגל -ברד 

 האנט אויפן דער אייבישטער האט געהייסן פאר משה רבינו ער זאל אויסשטרעקן זיין

אין מצרים , איז געווארן האגל אין גאנץ מצרים'און ס, און משה רבינו האט אזוי געטוהן, הימל

און , איז קיינמאל נישט געוועהן דארט דונערן און בליצן'האט קיינמאל נישט גערעגנט און ס

יט איז געוועהן פייער צוזאמען מ'יעצט וועגן די מכה האט דער אייבישטער געמאכט אז ס

די אלע מצריים האבן קודם געכאפט די האגל אויפן קאפ און זיי זענען געשטארבן פון , וואסער

און , און אויך זייערע בהמות, און נאכדעם זענען זיי פארברענט געווארן פון די פייער, די קעלט

  .אבער פאר די אידן איז גארנישט געשעהן, אזוי האט זיך צובראכן אלע זייערע ביימער

 רופט משה רבינו און אהרן אז זיי זאלן בעטן פון דער אייבישטער זאל אויפהערן צו פרעה

משה רבינו איז ארויס פון די שטאט ווייל די גאנצע שטאט איז געוועהן פיל מיט , שיקן די האגל

משה רבינו , איז דא געטשקעס'געטשקעס און משה רבינו האט נישט געוואלט דאווענען וואו ס

אבער פרעה וויל נאכנישט ארויס , ר די אייבישטער זאל אוועק נעמען די מכההאט געבעטן פא

  .שיקן די אידן פון מצרים
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