
 1-29-08
ʼפרק ז

ʼʼאלוהיםʼʻ א ʼפס
שאלה: איך משה יכל להוית אלוהים?

    (He is able to punish others)ורודה (judge)י– כי הוא שופטʼתשובה: רש

ʼʼנביאךʼʼ א ʼפס
שאלה: אם משה נביא למה צריכים נביא אחרת?

תשובה: רשʼי 1)כי משה שכח לדבר מיצרית ואז הוא צריך מישהו לדבר במקומו
 2) כי למשה היה קשה לדבר ואהרון מדבר בשבילו

translator תיזכור שפרוש נביא זה

1-30-08
ʼʼֹואני אקשהʼʻ ʼפס ג

שאלה: מדוע פרעה נענש אם הʼ מכביד את ליבו?
תשובה: 

1. רמבם- פרעה בחר בעצמו להיות רע אל היהודים אבל עכשיו השם לא נותן לו רשות אפילו 
 (strict)לעשות תשובה. זה כדי שהוא יקבל עונש יותר חמורה

2. ספר העקרים- פרעה רק ישלח את בנ”י מפחד של העונש ולא ישלח אותם ברצונו. ה” חיזק  
את ליבו כדי שלא יהי  לו פחד  מהמכות ואז הוא לו ישלח אותם עד שיהי לו יראת ה”

3. אברבנאל- יש לו שאלה למה ה” נתן 10 מכות ולא אחד גדול?(תשובתו גם עונה על שאלה 
הלמלה)  

תשובה: פרעה יכל לקבל כפרה מה” שזה בין אדם למקום. אבל הוא לא קיבל כפרה מבין אדם 
לחבירו (מה שהוא עשה לבנ”י) לכן ה” היקשה את ליבו שהוא יקבל כל מכה ומכה.

ʼʼֹואני אקשהʼʻ ʼפס ג 
שאלה: מדוע נענשו המצרים אם הʼ כבר גזר את ברית בן הבתרים שבנʼʼי יהיו עבדים בארץ 

שלא שלהם.........?
תשובה: 1. רמבʼʼם– כל הזדמנות שהיה לעושת  רע בנʼʼי  הם עשו

2. רמב”ן– כי המצרים הוסיפו על הרע של עונש שה” היה ךותן בעצמו לבנ”י

2–7–08
ʼפרק יב

"ויקרא”  ʼפס לא
שאלה: מתי הם הלכו, ולמה?

תשובה: רמב”ן- משה אמר להם לא לצאת בלילה כי הם לא גנבים וה” רוצה שכל המצרים 
יראו שבנ”י הולכים ביד רמא.

 ” ”טרם יחמץ פס”  לד” 
שאלה: למה הם לא יכולים לחקות?

תשובה: רש”י- כי המיצרים רצו לגרש אותם מהר ממיצרים.





פס” לד” ”בשכמם”
שאלה: למה הם ׂשמּו על שכמם(shoulders) ולא על עגלות?

תשובה: רשʼʼי כי כאשר יש משהו ששיחת משהו אתה ארצה להחזיק אותה ולא מישהו אחר.
(ex: ipod ......dogʼs back) 

2-12-08

“וגם צדה” פס” לט” 
שאלה: למה הם לא לקחו אוכל?

תשובה:רש”י כי הם האמינו בה” שהוא יתן להם אוכל במדבר.

“שלושים וארבע מאות שנה” פס” מ” 
שאלה: הלא הם היו במצרים רק ל210 שנים?

תשובה: רש”י אע”פ שבנ”י היו במצרים ל210 שנים מתחילים לספור מברית בן הבתרים עד 
שיצחק נולד(30 שנים) ומיולדת יצחק עד עכשיו(400 שנים).

”י לדורותם” “ליל השימורים הוא לה”…….שמרים לכל בנ פס” מב” 
שאלה: למה כתוב שימורים פעמים?

תשובה: רש”י ליל השימורים הוא לה” -- בגלל הוא שומר על ההפטחות אם אברהם(ברית בן 
 those who) הבתרים)…..”שמרים לכל בנ”י לדורותם” -- ה” ישמר את בנ”י מין המזיכין לדורות

(want to inflict pain/damage

“כל עדת ישראל”
שאלה: למה זה מצוה על  כל בנ”י לאכל את קרבן פסח?

תשובה: עבן עזרא- כי זה עוזר לנו לעשות את המצוה לזכור את יצאת מצרים. גם בתורה מה 
23 ה מצוות שאם לא עושים מקבלים כרת ו2 מהם הם מצוות עדה שהם ברית מילה ו קרבן 

פסח. מקבלים כרת אם לא עושים המצוות האלו כי זה מה שמפריד אותנו מין הגוים.

2-13-08
פרק יג

-T.L.W.
למה יש כל כך הרבה מצוות כדי לזכור את יציאת מיצרים?(לפי הרמב”ם)

יש הרבה ניסים כדי להזכיר אותנו שיש ה” והוא עשה ניסים כדי לשכנע את העם. ה” לא 
עושה ניסים כל דור ודורלרשע ולכופר כדי שהם יקבלו הוכח שיש ה” בעולם.והניסים הם בוא 

כדי להזכיר הרשע והכופר שזה האמת.

כאשר רואים נס רואים------



שיש ה” 
בעולם

נס

ידעת ה” 
על הכל שכר 

ועונש
יכולות 
ה”



The Fruits that prove the ניסים ניסתירות

Figs- they hang in twos. They help with male sterility and increase sperm production
Kidney Beans- they look like actual kidneys and heal and maintain kidney functions
Tomato- when sliced it has 4 chambers and it is red this helps the heart and it is pure 
heart and blood food

2-19-08

פרק יד”

פס” ב” “וישּובּו”
שאלה: למה הם חזרו לכיוון מיצרים?

תשובה: רש”י- כדי לרמות את פרעה  כי בהתחלה הם ביקשו 3 ימים כדי לתת קורבנות לה”; 
הם עשו את זה כדי שפרעה יחשב שהם חוזרים

“לפי בעל הצפון” פס “ ב” 
שאלה: למה הם חנו ליפני בעל הצפון?

תשובה: כדי לרמות את המיצרים שהם יחשבו שעכשיו בנ”י עצרו לפני בעל הצפוןכי הם 
מפחדים.

“ויגד” פס: ה” 
שאלה: מי אמר לפרעה?

תשובה: רש”י- שפרעה שלח מרגלים אם בנ”י וביום השלישי כאשר המרגלים ראו שבנ”י לא 
חוזרים ואז הם באו לפערה.

יום 1-3 בנ”י הולכים במדבר(עשו קורבן פסח ביום הראישון
יום 4- המרגלים חוזרים לפרעה

יום 5-6 פרעה רודף אחרי בנ”
יום 7 באים לים סוף והקריע קורה

(אומרים שירת הים בפסח כי זה מתי זה קרה) 

“ואת עמו לקח איתו” פס ו” 
שאלה: איך פרעה שיכנע(persuade) את העם שלו לרדוף אחרי בנ”י?

תשובה: רש”י-  הוא הישיכנע את העם שלו לכועס על בנ”י והוא אמר שהוא יעשה מה שמלך 
אחר אף פעם לא עשה והוא ילך ראשון והוא יחלק הרכוש בשווה

“כל רכב מיצרים” פס” ו” 
שאלה: מאיפה הם לכו בהמות למשוח הרכביםהרי הם מתו במכות?

תשובה: רש”י- במכת ברד ודבר היו מצרים שהכירו את ה” ופחדו מה” והם היביאו את 
הבהמות שלהם לתוך הבית שלהם. 





NEW TOPIC

פרק יד”

פס י” “נסע אחריהם”
שאלה: למה כתוב נסע ולא נוסעים?

תשובה: רש”י  - כל עם המיצרי נסעו כעם אחד שהם היסכימו לרדוף אחרי בנ”י “בלב אחד 
כאיש אחד” 

תשובה 2: כאשר בנ”י הסתכלו מאחריהם הם ראו מלאך מצרי רודף אחריהם בשמים

פס י” “ויצעקו”
שאלה: למה הם התפללו עכשיו ןלא נסעו מיד?

תשובה: רש”י- הם הימשיחו האמניות של אבותינולהתפלל בזמן צרה

פס יט” “וילך אחריהם” 
שאלה: למה הענן הלך אחריהם?

תשובה:רש”י זה בא להפסיק החיצים של מצרים וגם להיפרד ביניהם

פס יט” “והענן” 
שאלה: אם זה הלילה למה עוד יש הענן ולא העמוד הענן?

תשובה: רש”י כדי לעשות מחיצה בין מחנה מצרים לבין מחנה ישראל

פרק טו”

פס א”  ישיר”
שאלה: למה זה כתוב בלשון עתיד?

תשובה: רש”י כאשר משה ראה הנס הוא חשך(שם בליבו) לעשות שיר ולכן זה נכתב בעתיד

פס ב” “וזה אולי” 
שאלה: למה לא כתוב והוא אילי?

תשובה:  רש”י הוא נגלה(revealed) את עצמו איליהם - הם ראו את הכבודשל ה” וזה היה 
כאלו שראו את ה” (הם הצביעו אילו

פס  ג” “ה” שמו”
שאלה: למה כתוב ה” שמו פעם שניה?

תשובה: רש”י ה” איש מלחמה והוא מלחם נגד המיצרים ו כתוב את זה עוד פעםלהיראות 
שהוא יכול לעשות 2 או יותר דברים בפעם אחת

פס ו” “ימינך…..ימינך”
שאלה: למה כתוב ימינך פעמימם?

תשובה: רש”י בזמן שבנ”י עושו רצון ה” היד השמאל שלו נהפך ליד ימין(חזק). היד השמאל 
היה להציל בנ”י והיד הימין היה לשבור המיצרים. 





3 דברים שה” עשה למים
piled-1. נעמרו

heaped -2. נצבו
congealed -3. קפאו

פס יא  “נורא תהילות”
שאלה: למה צריכים ליפחוד כאשר משבחים את ה”?

תשובה:  כי א”א לשבח את ה” בדרך הנכון במיליםשל בני אדם. הוא כל כך גדול שא”א לשבח 
אותו בכול המילים הנוכונים  כי אין מספיק מיליםלשבח ה” בדרך שראוי לו

We can only praise god according to our perception  so we must becareful to use the 
words we have from the ואנשי כנסת הגדולה תורה 

פס טז “עם זו קניתי”
שאלה: למה כתוב קנה?

תשובה: רש”י---- כמו שמשה קנה משהו בהרבה כסף הוא יואהב את זה יותר- כמו שה” תיפל 
בו יותר לכן הוא אוהב אותנו יותר משאר העּומֹות

(moses is just  a name --donʼt get confused moses never actually bought something)

פס א “וישמע יתרו”
שאלה: מה הוא שמע?

תשובה: קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק

-מה גרם לו לבוא?
 הוא היה סקרן ורצה לדעת למה היה הבדל בן קרעית ים סוף לבן מלחת עמלק. ההבדל היה 

שה” העזר לנו בקרעית ים סוף. שלא הינו צריכם לעשות שום דבר לבן מלחמת עמלק שבנ”י 
עצמם היצתרכו להלחם נגד עמלק

“חותן משה” פס א 
שאלה: למה התורה צריכה להגיד משהו שאנחנו כבר יודעים?

תשובה: יתרו השתמש אם היחס(realationship) שלו אם משה כדי להכבד את עצמו. זה גם 
כמו מה שמשה עשה כאשר הוא היה במדין והוא אמר שהוא החותן של יתרו

פס א  ”כי הוצא”
שאלה: למה הפסוק רשם רק דבר אחד של יצאת מצרים?

תשובה: כי זה היה נס גדול.

פס ב “אחר שילוחיה” 
שאלה: איפה היתה ציפורה  בזמן שמשה היה במצרים?

תשובה: כל הזמן שמשה היה במצרים הוא לא היה אם ציפורה בגלל כאשר משה היה בדרך 
הוא פגש את אהרון. אהרון אמר לו למה תביא אנשים חדשים למצריםאנחנו דואגים על 

אנשים שהיו שם להרבה זמן למה תוסיף עוד דעגות?!?!--- זה קרה לפני משה היה במצרים--
על הדרך





פס ז- המסר בפס וק הזה היא שמשה היה כל כך עניו שהוא יכה ליתרו.

פס ט “ויחד יתרו” 
שאלה: האם יש דרך אחר להבין תגובת יתרו?

תשובה: 1. הוא שמח
2. המדרש רוצה ללמד אותנו שהיה ליתרו חדודים(goosebumps) כי הוא הירגיש על מפלת 

מצרים

פס י 
ʻשאלה: מה יכולים ללמוד מההתהגות של יתרו להלכה למעשה?

תשובה: משנה:1. לומדים שצריכים לאמור ברכה אם רואים מקום שנעשה שם נס
2. זה היה בושה שיתרו היה הראשון להגיד “ברוך ה”

פס יא “מכל האלוהים”
שאלה: איך הוא יכול להגיד שה” יותר טוב מכל האלוהים?

תשובה: הוא ניסע את כל עבדי כוכבים בעולם ולכן הוא היה יכל להגיד שה” יותר טוב 
מהאלוהים אחרים.

פס יא”אתה ידעת”
שאלה: אתה ה הווה וידעת זה עבר?

תשובה: הוא היכיר יותר בהווה ממה שהוא היכיר בעבר.

פס יא “כי בדבר אשר הגדו עליכם”
שאלה: מה גרם ליתרו להגיד שה יותר גדל משאר אלוהים”

תבובה: תרו ידע שרק אלוהים הגדול ביותר יכל לענש את מצרים מדה כנגד מדה.

פס  יג “וישב משה”
שאלה:מה היתה הבעיה שהיה ליתרו?

תשובה: שהוא ישב כמלך ובנ”י עומדים. משה מזלזל(disrespectful)בכבוד של ישראל

פס יג “מין הבוקר”
-כל דין שיושב ודן לפי הצדק הוא שותף אם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ה” ברא העולם 
ועשה מצוות ועשה חברה(socail) שיעבדו בדרך הנכון ולכן השופט שעוזר לאנשים לעשות את 

זה הוא שומר על הבריאה שה” עשה.

פס יט “אלוהים עימך”
- ה” יהיה אתך רק אם הוא שואל רשות

תכונות שצריך להיות לשופטים:
1.אנשי חיל- עשירים

2. אנשי אמת- שומרים על הפתוחותיהם
3. אנשי בצע-שונאים שוכד





פס כב “כבל עת” 
שאלה: למה כתוב בכל עת?

תשובה: כי אם יהיה רק שופט אחד צריכים לחקות הרבה זמן עדהוא שומע את הדין. 

  פס א”ביום הזה”
שאלה: למה כתוב ביום הזה לפני קבלת התורה ולא ביום ההוא?

תשובה: כאשר לומדים על מתן תורה צריכים להרגיש שקבלת את זה ביום הזה וצריכים 
להיות שמחיםכמו שזה דבר חדש וקיבלת את זה  היום.

פס ב “ויחן שם”
שאלה: למה זה נכתב בון יחיד?

תשובה: כי הם היו איש אחד בלב אחד בלב אחד ובשאר מקומות לא היה להם אחדות ועכשיו 
יש להם.

- למה עכשיו הם ביחד?
אחרי מלחמת עמלק הם ראו שרק כשיש אחדות הם יכולים לנצח.

פס ב “כנפי נשרים” 
שאלה:  האם ה” משקר? אנחנו יודעים   שלא יצאנו אל קנפי נשרים אז מה הפסוק רוצה 

ללמד אותנו?
תשובה: ה” כמו נשר והוא שם אותנו על הגב שלו לנגן עלינו מאנים אחרים.

 
פס ה “סגולה”

שאלה: מה פרוש המילה סגולה?
תשובה: 1- כלי יקר שהמלך גונז(שם במקום שמור) אותם לשמור על זה

.2 רמב”ם- כמו שאתה לא מוסר כלי נחמד למשהו אחר זה כמו שה” לא יתן אותנו לעם אחר.

פס ט “באב הענן”
שאלה: למה באב הענן?

תשובה: רמב”ן- שבנ”י יכולים לדעת שמשה קיבל התורה מסיני והם יאמינו בה” ומשה לעולם.

“ויגד משה את דבר ה”
שאלה: איך זה יכול להיות שמשה אמר לה“ מה שבנ”י אמרו אם הוא לא ירד להגיד לעם?
תשובה: הוא ידע שבנ” רוצים לשמוע את ה” שואל אותם ולא את משה שואל אותם בגלל 

השליח לא טוב כמו המלך.

פס י (כל ה פס”)
שאלה:  האם זה הכוונת הראשונה של ה”?

תשובה: לא, בגלל שמשה אמר שבנ”י רוצים לשמור את זה ישר מה”, ה” אמר למשה להגיד 
לעם לקדש היום וליכבוש את שימלותיו ויקדשם-לרחוץ במקווה,ואל תהיה אם האישה

פס  ט מה הן 4 ההבדלים בן נבואות משה לבן נבואות שאר נביאים?
.1 כאשר ה” מדבר אם משה הו מדבר ישר עליו אבל שאר הנבאים צריכים איש אמצע(מלאך)





2. ה” נותן למשה נבואות כשהוא ער אבל אם שאר הנביאים הם מקבלים נבואות כשהם 
ישנים

3. כשנבאים אחרם מדברים אם הם מתחלשים אבל זה לא קרה אם משה
4. משה יכל ללכת לשאל ה” שאלה כל זמן שהוא רוצה אבל שאר הנבאים צריכים לחכות עד 

שה” בא עליהם

פס ז “תחתית ההר”
שאלה: מה פרוש תחתית ההר?

תשובה: 1. פשט: זה היה הרגל של ההר(היה גם גדר)
2. מדרש: א. מילולי- ה” עקר את ההר ושם את זה מעל בנ”י

ב. מאתפורי- ה” נן לנו דברים בחינם שאם הם לא עושים את זה, ז תיפשי. הוא גם שיכנע 
אותם כל כך טוב שא”א להגיד לא.(אם הם כן היו אומרים לא אז לא אהיה סיבה שה” הוצא 

אותנו ממצרים)

פס ב  “אשר הוצאתיך מארץ מצרים”
שאלה: מה הסיבה שה” היכנס פו את הראיון של יצאת מצרים?

תשובה: רש”י- 1. בגלל שה” הוצי אותנו מארץ מצרים ולכןאנחנו לא חופשיאם אלא אנחנו 
משועבדים אל ה”וזה למה צריכים לשמור את המצוות. 

2. כי בקריעת ים סוף ה” ניראה כמו גיבור מלחמה ובהר סיני הוא נראה כאיש קן מלא רחמים 
ולכן ה” אמר את זה להגד שהוא אותו אלוהים ו אין יותר מימנו אבל יש לו הרבה מראות.

3.  בגלל שהם היו בהר סיניוהיה קול גבוה שבא מכל הצדדים ובנ”י יחשבו שיש יור מאלוהים 
אחד ולכן ה” אמר את זה שהם ידעו שרק יש אלוהם אחד

אבן עזרא---שאלה: למ לא כתוב ב10 הדיברות שה” ברא את הולם?
תשובה 2: 1.רוב אנשים מעמנים כי הם שמעו מרוב

2. מאמינים כי כתוב בתורה
3. מאמינים כי הם חיקרו ולמדו חכמות                  `.

TLW ?כיצד הסביר האבן עזרא את שאלת הבן החכם ומה 3 התשובות שנותנים לו        
תשובה: 1. כי זה הכרת הטוב כי ה” הוצא אותנו מארץ וזה למה יש לנו הרבה מצוות.

2. זה לו לצורכו זה יותר טוב בישבילנו בעולם הזה
3. זה לטובינו שנלך לעולם הבא

שאלה: מה היא המצווה ראשונה?
 to accept upon-תשובה: המצווה הראשונה לפי הקבלה וכתבה היא קבלת עול מלכות שמים

yourself the rules and laws of G-d

שאלה: איך אדם מראה שהוא קיבל עול מלכות שמים?
תשובה: הוא עושה את המצוות

שאלה: לפי ספר החינוך: למה מסורת(tradition) היהודית יותר נסמכת מהדת נוצרות ואיצלם?
תשובה: לפי שא”א ש הרבה אנשים יסכימ לשקר על אותו דבר.





שאלה: אזה פסוק מהתורה מחייב אותנו לשמור על המצוות אפילו שלא היינו בהר סיני?
תשובה: פס יג-”ולא איתכם לבדכם--אנוכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. פס יד- כי 
את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה” אלוהינו ואת אשר איננו פה עימנו היום.---זה כאשר  

חיתמו הבירתאם ה” לקבל המצוות. זה כמו שהאבא נותן לבן ירושה לבית . אפילו אם הבן 
רצה אתזה או לו הוא מקבל את זה וזה   ההכלתה של הבן אם הוא רצה על הבית או לא 

 TLW-
מהו הסדר המבנה של עשרת הדברות?

1. “אני ה אלוהיך--> לקבל את ה למלך שלך
2. “לא יהיה לך אלוהים אחרים” --> לא תעשה עבודה זרה

 Donʼt use G-dʼs name in vain(Not to swear in vain) <--”3. “לא תשא את שם אלוהיך לשוא
4. “זכור את יום השבת לקודשו” --> זיכרון מעשה בראשית כל שיבע ימים

5. “כבד את אביך ואת אימך” --> לכבד את מסורות של מצוות 1-4
6. “לא תרצח”
7.” לא תינאף”
8.”לא תענה”

9. “לא תיגנוב”
10. “לא תחמוד”

ה ברא אותנו ובגלל 5 המצוות ההתחלות צריכים לשמור על  המצוות האחרונות

# 1-4 This is from the generation of moses
#5- If you donʼt have respect for your parents than you  canʼt do #1-4 because they 
have been passed down from moses  to you parents (your parents are the closest 
things you have to moses so if we donʼt respect them then you wonʼt their beliefs) 

חטא העגל

שאלה: למה בנ”י רצו לעשות את העגל? ולפי זה האם הם באמת עשו משהו לא נכון?
תשובה: הם רצו לעשות שליח במקום משה ולא במקום ה. לא החטא לא היה כל כך גרוע 

ולכן ה” רק הרג 3.000 אנשים

שאלה: מה היה תיכונם?
תשובה: לפי כמה פוסקים המשכן הוא המצוה שצריכים לעשות לתכן בחטא העגל.

המשכך נותןלנו דרך פיזה להתקרב לה” במעשים.



צריכים לתת אותן }
זכיות שיש לך 
לאחירים-על 

 = (society)חברה
Equal Rights


