
 

ארבה אשר כמוהו לא היה , יזהיר את פרעה ממכת הארבה העומדת להתחולל עליושציוה את משה ' ה , וחביבי�ילדי� יקרי�

לכו עבדו את : אמר לה� פרעה .ויכסה את כל אר� מצרי�, ואשר יכלה את כל הירק שנשאר ממכת הברד, וכמוהו לא יהיה עוד

לכ� , פרעה סירב לכ� ".בצאננו ובקרנו. בבנינו ובבנותינו, בנערינו ובזקנינו נל�, כולנו: ענה לו משה" ?�מי ומי ההולכי", אלוקיכ�

החשי� הארבה את כל  .והביאה אותו על כל אר� מצרי�, שנשא את הארבה, רוח קדי� חזקהומיד נשבה , 'נטה משה ידו כדבר ה

קרא פרעה למשה ולאהרו� ובקש כי  .א� בתבואת ישראל לא נגע, כלה את כל עשב השדה ופרי הע� אשר שרדו ממכת הברד, מצרי�

הביא רוח ' וה', ה משה להתפללמיד ". שא נא חטאתי"–ובקש ' ואפילו הודה כי חטא לה, ויסיר מעליו את המוות הזה' יעתירו לה

הארבה ג� את עימה  לקחה הרוח ,מהמכהתועלת  מצרי�תהיה לוכדי שלא .  סו$#מערבית חזקה נשאה את כל הארבה עד י�

מיד . שמי�מקורות האור בכוו� ל',  לי אזהרה נוספת לפרעה נטה משה ידו על פי הב אחרי מכה זו .שהמצרי� מלחו ושמו בחביות

    .  אול� רוח סערה נשבה וכבתה אות�–ניסו להדליק נרות ה� . וחוש� כבד השתרר על כל מצרי�, כוסתה השמש ואפלה

הבכרות שמעו זאת . מכת בכורות: ד בניס� בא משה לפני פרעה והזהיר אותו בדבר המכה האחרונה המצפה למצרי�"בחצות ליל י

 ככתוב #והרגו את אבותיה� , לכ� נטלו הבכורות איש איש את חרבו, פרעה ושריו התנגדו. וביקשו מפרעה ושריו לתת לישראל לצאת

ג� הבכורות המצריי� . ה בעצמו והיכה את כל בכורי מצרי�"בניס� בחצות הלילה עבר הקב' בליל טו".  בבכוריה�למכה מצרי�"

, "קומו צאו מתו� עמי: "יצא פרעה לרחובות מצרי� והרעי� בקול גדול. שהסתתרו בבתי ישראל וקיוו כי המכה תפסח עליה� ש�
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  באפרשת 



 

Summary: ִמְצַרִי�   is plagued with ְרֶ/ה: and then with � remains ַפְרעֹה but ,חֶֹ'

obstinate and refuses to liberate ֵני יְ;ָרֵאל/ְ.  G-d announces that one more plague is 

forthcoming, following which ַפְרעֹה will insist on ֵני יְ;ָרֵאל/ְ’s immediate departure.  

 are commanded to instruct the people regarding the Passover :ַהרֹ� and מֶֹ'ה

regulations:  9ֵַסח) 9ֵַסח �ַמָצה ,(ָקְרַ/, and ָמר3ר (bitter herbs).  The ֵני יְ;ָרֵאל/ְ put blood of 

the 9ֵַסח �ָקְרַ/ on the doorposts as a sign to G-d to “pass over” their houses when He 

smites the first-born of the ִמְצִרִיי�.  That night ַפְרעֹה awakens to find death in every 

 ends ִסְדָרה leave immediately.  The ְ/ֵני יְ;ָרֵאל household.  He demands that the ִמְצִרִיי�

with the listing of additional Passover regulations, the command to redeem the first-

born male, and instructions that every Jewish male should put on �4ְִפיִלי as a daily 

reminder that by “strength of hand G-d brought us forth out of ִמְצַרִי�”. 

. 

Level II 

6.What was ַפְרעֹה willing to compromise  in 

reference to בני ישראל leaving?(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 ַפְרעֹה do upon experiencing the ְרֶּבה�?  

a. ַפְרעֹה   confessed to his sins. 

b. Promised to let ְּבֵני יְׂשָרֵאל go.    c. Swore he'd 

never let them go.      d. Answers a&b are correct.  

8. How many years were ְּבֵני יְׂשָרֵאל in ִמְצַרִים?  

a. 430 years from the ּבִרית with ְבָרָהם�. 

b.  400 years from the birth of ִיְצָחק. 
c. Actual time in ִמְצַרִים was 210 years. 

d. all of the above 

9. Which rules of חָקְרַּבן ֵּפַס  applied to ֵּפַסח דֹורֹות?   

a. Take on 10th of ָסןִני . 

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 מֶֹׁשה give an approximate time for 

the 10th plague?  (Rashi from the Midrash) 

a. He feared that ַפְרעֹה's people might miscalculate 

the exact time. 

b. He lost his watch in Midian. 

c. He wanted to keep  פרעה guessing. 

d.  None of the above 

 

Level I  

1. How was "�  different from ordinary "חֶֹ'

darkness? (10:21,22 Rashi) 

a. The darkness of "� .was tangible "חֶֹ'

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.                                                b. Dawn. 

c. Dusk.                      d. The Torah doesn’t specify.    

3.What was the first Mitzvah given to ְּבֵני יְׂשָרֵאל?  

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 

 ?ִמְצַרִים out of ְּבֵני יְׂשָרֵאלchase  ְרעֹהַפ

a. Because he too was a .כֹורְּב   

b. He was afraid the  מצריים  would 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 ְרֶּבה�, who says: " הטרם תדע
"בדה מצריםאכי   

a. פרעה's servants.                                          b. פרעה .  

c. The Jewish slaves         d. משה to his brother .אהרן     

 

  באפרשת 


