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Continuation of Alon HaDeracha:  

מאוד. כי מילת "הרבות" הוא בא בו במקום הסוג, ומילת ואמר שגדרו הוא הרבות פלל, והוא באמת גדר מכוון ...

וכמו שעצמות הסוג הוא בכל חלקי  ."חי מדבר ""פלל" במקום ההבדל, דוגמת שנאמר בגדר "האדם" שהוא

הוא בכל חלקי ה"עתר", בין בלשון קל בין בלשון הפעיל אלא שעניין הרבות פלל   המוגדר, ככה עצמות "הריבוי"

והנה האומר: "ראובן הרבה תפילה" גם  הרבות תפילהאו בלשון  הרבות פללשונות, אם בלשון נוכל להוציא בשתי ל

הוא דיבר נכונה ומשמעו ריבוי דברים בתפילה.ובעבור שבמשמעות לשון "עתר" כלולים שני הלשונות האלה, לכן 

תפילתו... "ויעתר" הרבוי נשתמש בו על שניהם, אך בהבדל הבניינים. כי "ויעתר" בבניין קל עניינו הרבה דברים ב

 .שבו מצד אומץ איכות התפילה

 

 שמות פרק ז
ה)יד(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ם: ַוי ָֽ עָּ ח הָּ ַּ֥ לַּ ן ְלשַּ ה ֵמֵאֵ֖ ְרע ֹ֑ ב פַּ ד ֵלֵ֣ ֵבֵ֖  כָּ

ְיא ֹ֑  ת הַּ ֵ֣ ל־ְשפַּ ֹו עַּ אתֵ֖ ַּ֥ ִלְקרָּ ְבתָּ ה ְוִנצַּ ְימָּ מַַּּ֔ א הַּ ֵצֵ֣ ֶקר ִהֵנ֙ה י  ב ֹּ֗ ה בַּ ְרע ֹ֞ ְך ֶאל־פַּ ָך:)טו( ֵלֵ֣ ח ְביֶָּדָֽ ַּ֥ ש ִתקַּ ֵ֖ ְך ְלנָּחָּ ַּ֥ ה ֲאֶשר־ֶנְהפַּ ֶטֶּ֛ מַּ  ר ְוהַּ
ק ֱאֹל וָֹּ֞ יו ְיק  ֵ֣ ֵאלָֹּּ֗ ְרתָּ מַּ ד־ק)טז( ְואָּ ְעתָּ עַּ ֵ֖ מַּ ר ְוִהֵנַּ֥ה ל א־שָּ ֹ֑ ִמְדבָּ ִני בַּ ֵ֖ ְבד  עַּ ָֽ י ְויַּ ִמַּ֔ ֙ח ֶאת־עַּ לַּ ר שַּ יָ֙ך ֵלאמ ַּ֔ ִני ֵאֶלֶ֙ ַ֤ חַּ ִעְבִרי֙ם ְשלָּ ה:י הָּ  כ ָֽ

ר  ֵ֣ מַּ ה אָּ ל־ה)יז( כ ֹּ֚ י עַּ ה ֲאֶשר־ְביִָּדֹּ֗ ֶטֵ֣ מַּ ה׀ בַּ ֶכֵ֣ י מַּ ִכִ֜ נ  ה אָּ ֹ֑ק ִהֵנֶ֙ וָּ י ְיק  י ֲאִנֵ֣ ע ִכֵ֖ את ֵתדַַּּ֔ ק ְבז ֵ֣ וַָּּ֔ ִיםְיק  ּו  ַַמַּ֛ ר ְוֶנֶהְפכַּ֥ ְיא ֵ֖ ר בַּ םֲאֶשַּ֥  :ְלָדָֽ

יִ  ֵ֖ ֹות מַּ ִים ִלְשתַּ֥ ַּ֔ ּו ִמְצרַּ ר ְוִנְלאֵ֣ ְיא ֹ֑ ש הַּ ֵ֣ אַּ ּות ּובָּ מֵ֖ ר תָּ ְיא ֶּ֛ ה ֲאֶשר־בַּ ָ֧ גָּ דָּ ר: )יח( ְוהַּ ְיא ָֽ  ??  סם ִמן־הַּ

ה)יט(  ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ אֶמר ְיֹקו ָ֜ ֹֹּ֨ ְגֵמיֶהֹּ֗  ַוי ל־ אַּ ם ְועַּ ֵריֶהֵ֣ ל־ְיא  ם׀ עַּ ֵ֣ תָּ ל־נֲַּהר  ָֽ ִים עַּ ִ֜ י ִמְצרַּ ל־ֵמיֵמֶ֙ ה־יְָּדָךָ֩ עַּ ְטָךֵ֣ ּוְנֵטָֽ ח מַּ ֵ֣ ן קַּ ֲהר ֹ֡ ל־אַּ ר ֶאָֽ ם ֱאמ ֵ֣

ים: ִנָֽ ֲאבָּ ים ּובָּ ֵעִצֵ֖ ִים ּובָּ ַּ֔ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאֵ֣ ֙ם ְבכָּ יָּה דָּ ַ֤ ם ְוהָּ ֹ֑ ְהיּו־דָּ ם ְוִיָֽ ל כָּל־ִמְקֵוַּ֥ה ֵמיֵמיֶהֵ֖ ֶּ֛  ְועַּ
ֲעש ָֽ ר ְלֵעי)כ( וַּיַּ ְיא ַּ֔ ר בַּ ִי֙ם ֲאֶשֵ֣ ֙ מַּ ְָּ֤ך ֶאת־הַּ ַ֤ ֶט֙ה וַּיַּ מַּ ֶָּ֤רם בַּ ַ֤ ק וַּיָּ וָֹּּ֗ ֵ֣ה ְיק  ר׀ ִצּוָּ ֲאֶשֵ֣ ן כַּ ֲהר ִ֜ ה ְואַּ ֶשֶ֙ ּו ּו־ֵכןָ֩ מ  ְפכֶּ֛ ָֽ יו וֵַּיהָּ ֹ֑ דָּ ה ּוְלֵעיֵנֵ֖י ֲעבָּ ְרע ַּ֔ ֵנֵ֣י פַּ

ם: ָֽ ר ְלדָּ ְיא ֵ֖ ִים ֲאֶשר־בַּ ַּ֥ מַּ ל־הַּ  כָּ
ה֙  תָּ ר ֵמ֙ ְיא ַּ֥ ה ֲאֶשר־בַּ גֶָּ֙ דָּ ִים:)כא( ְוהַּ ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥ ם ְבכָּ ֵ֖ דָּ י הַּ ר וְַּיִהַּ֥ ְיא ֹ֑ ִים ִמן־הַּ ֵ֖ ֹות מַּ ִים ִלְשתַּ֥ ַּ֔ ּו ִמְצרַּ ר ְול א־יְָּכלֵ֣ ְיא ַּ֔ ש הַּ ֵ֣   וִַּיְבאַּ

֙ה  ְרע  ַ֤ק ֵלב־פַּ ם וֶַּיֱחזַּ ֵטיֶהֹ֑ ִים ְבלָּ ֵ֖ י ִמְצרַּ ֵמַּ֥ ְרט  ן חַּ ֲעשּו־ֵכֶּ֛ ָֽ ר ְיקֹ )כב( וַּיַּ ר ִדֶבֶּ֥ ם ַכֲאֶשֶׁ֖ ע ֲאֵלֶהֶׁ֔  :ָוָֽקְולֹא־ָשַמַ֣
את: ז ָֽ ֹו גַּם־לָּ ת ִלבֵ֖ ַּ֥ ֹו ְול א־שָּ א ֶאל־ֵביתֹ֑ ב ֵ֖ ה וַּיָּ ְרע ַּ֔ ֶפן פַּ  )כג( וִַּיֵ֣

ר: ְיא ָֽ י הַּ ת ִמֵמיֵמֵ֖ ְכלּ֙ו ִלְשת ַּ֔ ָֽ א יָּ י ל ַ֤ ֹות ִכֵ֣ ִים ִלְשתֹ֑ ֵ֣ ר מַּ ְיא ֵ֖ ת הַּ ִים ְסִביב ַּ֥ ֶּ֛ ּו כָּל־ִמְצרַּ ְחְפרָ֧  )כד( וַּיַּ

חֲ  ים אַּ ת יִָּמֹ֑ ֵ֣ א ִשְבעַּ ֵלֵ֖ ר: )כה( וִַּימָּ ְיא ָֽ ֵ֖ק ֶאת־הַּ וָּ כֹות־ְיק  י הַּ  סוף מכה א'  פֵרַּ֥

ה)כו(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ִני: ַוי ָֽ ְבד  עַּ ָֽ י ְויַּ ִמֵ֖ ַּ֥ח ֶאת־עַּ לַּ ק שַּ וַָּּ֔ ר ְיק  ֵ֣ מַּ ה אָּ יו כ ֹּ֚ ֵ֣ ֵאלָֹּּ֗ ְרתָּ מַּ ה ְואָּ ְרע ֹ֑ א ֶאל־פַּ  ב ֵ֖
ָּ֤ף  ֵגֶּ֛ י נ  ִכֹּ֗ נ  חַּ ִהֵנֵ֣ה אָּ ֵלֹ֑ ה ְלשַּ ֵ֖ תָּ ן אַּ ֵאַּ֥ ָֽ )כז( ְוִאם־מָּ ל־ְגבּוְלָךֵ֖ בַּ יםֶאת־כָּ  :ְצַפְרְדִעָֽ

ית ֲעבָּ  ָך ּוְבֵבַ֤ ֶתֹ֑ ל־ִמטָּ ְבָךֵ֖ ְועַּ ר ִמְשכָּ ַּ֥ ֲחדַּ ָך ּובַּ אּו ְבֵביֶתַּ֔ ֵ֣ לּ֙ו ּובָּ ְרְדִעי֒ם ְועָּ ֘ר ְצפַּ ְיא  ץ הַּ ֵ֣ רַּ יָך )כח( ְושָּ נּוֶרֵ֖ ָך ּוְבתַּ ֶמַּ֔ יָ֙ך ּוְבעַּ ֶד֙

יָך:  ּוְבִמְשֲארֹוֶתָֽ
ְמָךֵ֖ ּו ְבעַּ ַּ֥ה ּוָֽ ים:)כט( ּוְבכָּ ְרְדִעָֽ ְצפַּ ָֽ ּו הַּ יָך יֲַּעלֵ֖ ֶדֹ֑ ל־ֲעבָּ  ְבכָּ

 שמות פרק ח
אֶמר ְיֹקו ֘ק ֶאל־ֹמֶשה  )א(  ֹֹּ֣ ל ֶאת־  ַוי עַּ ַּ֥ ים ְוהַּ ִמֹ֑ ֲאגַּ ל־הָּ ים ְועַּ ִרֵ֖ ְיא  ל־הַּ ת עַּ ר ַּ֔ ְנהָּ ל־הֶַּ֙ ָך עַּ ֶטַּ֔ ה ֶאת־יְָּדָ֙ך ְבמַּ ן ְנֵטַ֤ ֲהר ֹּ֗ ל־אַּ ר ֶאָֽ ֱאמ ֵ֣

ִים: ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥ ים עַּ ְרְדִעֵ֖ ְצפַּ ָֽ  הַּ
ִים:)ב( וַּ  ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ֵ֖ס ֶאת־ֶאַּ֥ עַּ וְַּתכַּ ְרֵדַּ֔ ְצפַּ ֙ל הַּ עַּ ֙ ִים וַּתַּ ֹ֑ י ִמְצרָּ ל ֵמיֵמֵ֣ ֵ֖ ֹו עַּ ֙ן ֶאת־יָּדַּ֔ ֲהר   ֵיַ֤ט אַּ

ִים:    ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥ ים עַּ ְרְדִעֵ֖ ְצפַּ ָֽ ּו ֶאת־הַּ ֲעלַּ֥ ם וַּיַּ ֵטיֶהֹ֑ ים ְבלָּ ִמֵ֖ ְרט  חַּ ָֽ ן הַּ ֲעשּו־ֵכַּ֥ ָֽ  )ג( וַּיַּ
ה ֶשֵ֣ ה ְלמ  ְרע ִ֜ א פַּ ֶ֙ עַָּּ֔  )ד( וִַּיְקרָּ ֙ה ֶאת־הָּ ְלחָּ י וֲַּאשַּ ִמֹ֑ עַּ ִני ּוֵמָֽ ים ִמֶמֵ֖ ְרְדִעַּ֔ ְצפַּ ָֽ ק ְויֵָּס֙ר הַּ וַָּּ֔ ירּו ֶאל־ְיק  ְעִתֵ֣ אֶמ֙ר הַּ ן וַּי ֙ ֲהר ֹּ֗ ְלאַּ ּו ּוָֽ ם ְוִיְזְבחֵ֖

ָֽק: וָּ יק   לַּ
֘ה  √ ְרע  ה ְלפַּ ֶשֵ֣ אֶמר מ  ר)ה( וַּי ֵ֣ י׀  ִהְתָפֵאַ֣ ֵ֣ תַּ ֒י ְלמָּ לַּ יר עָּ יָ֙ך ּוָֽ ַאְעִתַ֣ ֶד֙ ֲעבָּ ר ְלָךֹּ֗ ְולַּ ְיא ֵ֖ ק בַּ ַּ֥ יָך רַּ ֶתֹ֑ ים ִמְמָךֵ֖ ּוִמבָּ ְרְדִעַּ֔ ְצפַּ ָֽ ְכִרי֙ת הַּ ְמָךַּ֔ ְלהַּ ְלעַּ

ְרנָּה: ָֽ אַּ  ִתשָּ
ן תֵ  עַּ ֵ֣ ְרָךַּ֔ ְלמַּ ֵ֣ אֶמ֙ר ִכְדבָּ ר וַּי ֙ ֹ֑ חָּ אֶמר ְלמָּ ַּ֥ק ֱאֹל)ו( וַּי ֵ֖ וָּ יק  ין כַּ ע ִכי־ֵאֵ֖  ינּו:קדַַּּ֔
יָך ּומֵ  ֶתַּ֔ ֵ֣ ים ִמְמָ֙ך ּוִמבָּ ְרְדִעֹּ֗ ְצפַּ ָֽ ּו הַּ רֵ֣ ְרנָּה:)ז( ְוסָּ ָֽ אַּ ר ִתשָּ ְיא ֵ֖ ק בַּ ַּ֥ ָך רַּ ֶמֹ֑ יָך ּוֵמעַּ ֶדֵ֖  ֲעבָּ

ם √ ַּ֥ ים ֲאֶשר־שָּ ְרְדִעֵ֖ ְצפַּ ָֽ ר הַּ ַּ֥ ל־ְדבַּ ק עַּ וַָּּ֔ ֶש֙ה ֶאל־ְיק  ק מ  ַ֤ ה וִַּיְצעַּ ְרע ֹ֑ ם פַּ ן ֵמִעֵ֣ ֲהר ֵ֖ ה ְואַּ ֶשֶּ֛ א מ  ה: )ח( וֵַּיֵצַּ֥ ְרע ָֽ  ְלפַּ

תּ֙ו  ה וַּיָּמ ֙ ֶשֹ֑ ר מ  ֵ֣ ֵ֖ק ִכְדבַּ וָּ ש ְיק  ַּ֥עַּ ת:)ט( וַּיַּ ד ָֽ שָּ ת ּוִמן־הַּ ֲחֵצר ֵ֖ ים ִמן־הַּ ִתַּ֥ בָּ ים ִמן־הַּ ְרְדִעַּ֔ ְצפַּ ָֽ  הַּ
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ֶרץ: ָֽ אָּ ש הָּ ֵ֖ ם וִַּתְבאַּ ִרֹ֑ ם ֳחמָּ ִרֵ֣ ם ֳחמָּ ֵ֖ תָּ ּו א   )י( וִַּיְצְברַּ֥

ֹו  √ ְכֵב֙ד ֶאת־ִלבַּ֔ ה ְוהַּ ְרוָּחַָּּ֔ ָֽ ֙ה הָּ ְיתָּ ָֽ י הָּ ה ִכַ֤ ְרע ֹּ֗ ְֵָּ֣֤רא פַּ ר)יא( וַּיַּ ר ִדֶבֶּ֥ ם ַכֲאֶשֶׁ֖ ע ֲאֵלֶהֶ֑ א ָשַמֶׁ֖ ֶֹּ֥  סוף מכה ב' ס: ְיֹקָוָֽק ְול

אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶשה  )יב(  ַֹ֣ ַּ֥ה לְ  ַוי יָּ ֶרץ ְוהָּ ֹ֑ אָּ ר הָּ ֵ֣ ְך ֶאת־ֲעפַּ ֵ֖ ְטָךַּ֔ ְוהַּ ת־מַּ ה ֶאָֽ ן ְנֵטֵ֣ ֲהר ַּ֔ ל־אַּ ֙ר ֶאָֽ םֱאמ  ִים: ִכִנֶׁ֖ ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥  ְבכָּ
 ֵ֣ ְ֙ך ֶאת־ֲעפַּ הּ֙ו וַּיַּ ֵט֙ ֹו ְבמַּ ן ֶאת־יָּדַ֤ ֲהר ֶ֙ ן וֵַּיטָ֩ אַּ ֲעשּו־ֵכֹּ֗ ָֽ ים )יג( וַּיַּ ַּ֥ה ִכִנֵ֖ יָּ ֶרץ הָּ ֶּ֛ אָּ ר הָּ ַּ֥ ה כָּל־ֲעפַּ ֹ֑ ְבֵהמָּ ם ּובַּ ֵ֖ דָּ אָּ ם בָּ ִכנַָּּ֔ ֶרץ וְַּתִה֙י הַּ אַָּּ֔ ר הָּ

ִים: ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥  ְבכָּ
ם ּו ֵ֖ דָּ אָּ ם בָּ ִכנַָּּ֔ לּו וְַּתִה֙י הַּ א יָּכ ֹ֑ ים ְול ֵ֣ ִכִנֵ֖ יא ֶאת־הַּ ם ְלהֹוִצַּ֥ ֵטיֶהֶּ֛ ים ְבלָּ ִמָ֧ ְרט  חַּ ן הַּ ָֽ )יד( וַּיֲַּעשּו־ֵכֶ֙ ְבֵהמָּ  ה:בַּ

ע ֱאֹל √ ַּ֥ ה ֶאְצבַּ ְרע ַּ֔ ִמ֙ם ֶאל־פַּ ְרט  חַּ ָֽ ּו הַּ ֙ה ק)טו( וַּי אְמרַ֤ ְרע  ַ֤ק ֵלב־פַּ וא וֶַּיֱחזַּ ר ְיֹקָוָֽקים ִהֹ֑ ר ִדֶבֶּ֥ ם ַכֲאֶשֶׁ֖ ע ֲאֵלֶהֶׁ֔ א־ָשַמַ֣ ָֹֽ  ס: ְול
 סוף מכה ג' 

ה)טז(  ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ אֶמר ְיֹקָוָ֜ ֹֹּ֨ ֶק֙ר ְוִהְתיֵַּצ֙ב ִלְפֵנֵ֣י פַּ  ַוי ב ֶ֙ ם בַּ ְשֵכַ֤ י הַּ ִמֵ֖ ח עַּ ַּ֥ לַּ ק שַּ וַָּּ֔ ר ְיק  ֵ֣ מַּ ה אָּ יו כ ֹּ֚ ֵ֣ ֵאלָֹּּ֗ ְרתָּ מַּ ה ְואָּ ְימָּ ֹ֑ מָּ א הַּ ה ִהֵנֵ֖ה יֹוֵצֵ֣ ְרע ַּ֔

ִני: ָֽ ְבד  עַּ ָֽ  ְויַּ
יָך ֶאת־הֶ  √ ֶתֵ֖ ְמָךֶּ֛ ּוְבבָּ ְבעַּ יָך ּוָֽ ֶדָ֧ ֲעבָּ יחַּ ְבָךִ֜ ּובַּ ְשִלֶ֙ ִמ֒י ִהְנִניָ֩ מַּ חַּ ֶאת־עַּ ֵלֵ֣ י ִאם־ֵאיְנָ֘ך ְמשַּ ב)יז( ִכֵ֣ ב  ָעֹרֶ֑ ר ַּ֔ עָּ ִי֙ם ֶאת־ ֶהֵ֣ ֙ י ִמְצרַּ ֵתַ֤ ּו בָּ ְלאִ֜ ּומֶָּ֙

: יהָּ ֶלָֽ ם עָּ ה ֲאֶשר־ֵהַּ֥ ֵ֖ מָּ ֲאדָּ ַּ֥ם הָּ  ְוגַּ
 ֵ֣ ב ְלמַּ ר ֹ֑ ם עָּ ֵ֖ ֹות־שָּ י ֱהיָֽ יהָּ ְלִבְלִתַּ֥ ֶלַּ֔ ד עָּ ֵמֵ֣ ִמ֙י ע  ר עַּ ֶשן ֲאֶשַ֤ ֶרץ ג ֹּ֗ ּוא ֶאת־ֶאֵ֣ הִ֜ ֹום הַּ יֶ֙ רֶ )יח( ְוִהְפֵליִתיָ֩ בַּ ֵ֖ק ְבֶקַּ֥ וָּ י ְיק  י ֲאִנַּ֥ ע ִכֶּ֛ ן ֵתדַַּּ֔ ב עַּ

ֶרץ: ָֽ אָּ  הָּ
ה: ֶזָֽ ת הַּ א ַּ֥ ר ִיְהֶיֵ֖ה הָּ ַּ֥ חָּ ָך ְלמָּ ֶמֹ֑ ין עַּ י ּוֵבֵ֣ ִמֵ֖ ין עַּ ת ֵבַּ֥ י ְפד ַּ֔ ְמִתֵ֣  )יט( ְושַּ

ֵחַּ֥  ִים ִתשָּ ֶּ֛ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאָ֧ יו ּוְבכָּ ֹ֑ דָּ ית ֲעבָּ ה ּוֵבֵ֣ ְרע ֵ֖ ה פַּ יתָּ ד ֵבַּ֥ ֵבַּ֔ ב כָּ ר ֵ֣ ב ֙א עָּ ן וַּיָּ וָּ֙ק ֵכַּ֔ ש ְיק  ַ֤עַּ ֶרץ ִמְפֵנַּ֥י ֶהעָּ )כ( וַּיַּ ֵ֖ אָּ ב:ת הָּ  ר ָֽ
אֹל ּו ֵלָֽ ּו ִזְבחַּ֥ אֶמר ְלכֶּ֛ ן וַּי ֹּ֗ ֲהר ֹ֑ ְלאַּ ה ּוָֽ ֶשֵ֖ ה ֶאל־מ  ְרע ַּ֔ א פַּ ֵ֣ ֶרץ:ק)כא( וִַּיְקרָּ ָֽ אָּ  יֶכֵ֖ם בָּ

ֵ֣ק ֱאֹל וָּ יק  ח לַּ ֵ֖ ִים ִנְזבַּ ַּ֔ ת ִמְצרַּ ֵ֣ י תֹוֲעבַּ ן ִכֹּ֚ ֹות ֵכַּ֔ ֲעשֵ֣ א נָּכֹו֙ן לַּ ה ל ַ֤ ֶשֹּ֗ אֶמר מ  ֶּ֛ ק)כב( וַּי ֵ֣ ת ִמְצרַּ ַּ֥ ח ֶאת־תֹוֲעבַּ ן ִנְזבַֹּ֞ א ינּו ֵהֵ֣ ם ְול ַּ֥ ִים ְלֵעיֵניֶהֵ֖

נּו: ָֽ  ִיְסְקל 
ֵ֣ק ֱאֹל וָּ יק  ָֽ ְחנּ֙ו לַּ בַּ֙ ר ְוזָּ ֹ֑ ִמְדבָּ ְך בַּ ים ֵנֵלֵ֖ ֶשת יִָּמַּ֔ ֶרְך ְשֹלֵ֣ ינּו:ק)כג( ֶדֹּ֚ ר ֵאֵלָֽ ַּ֥ ר י אמַּ ֲאֶשֵ֖  ינּו כַּ

ַ֤ק ֱאֹלָֽ  וָּ יק  ם לַּ ְחֶתֹ֞ ח ֶאְתֶכ֙ם ּוְזבַּ ַ֤ לַּ י ֲאשַּ ִכֹ֞ נ  ה אָּ ְרע ֹּ֗ אֶמר פַּ מִ ק)כד( וַּי ֵ֣ י:יֶכ֙ם בַּ ֲעִדָֽ ירּו בַּ ְעִתֵ֖ ֶכת הַּ ֶלֹ֑ יקּו לָּ ְרִחֵ֖ ק ל א־תַּ ְרֵחַּ֥ ק הַּ ֶּ֛ ר רַּ  ְדבַָּּ֔
ה ֵמֲעבָּ  ְרע ֶּ֛ ב ִמפַּ ר ֹּ֗ ר ֶהעָּ ֵ֣ ק ְוסָּ וַָּּ֔ י ֶאל־ְיק  ְרִתֵ֣ ְעתַּ ְ֙ך ְוהַּ ִעמָּ א ֵמָֽ י יֹוֵצַ֤ ִכִ֜ נ  ה אָּ ה ִהֵנֶ֙ ֶשֹּ֗ אֶמר מ  ף )כה( וַּי ֵ֣ ֵסַ֤ ל־י  ק אַּ ֹּ֗ ר רַּ ֹ֑ חָּ ֹו מָּ מֵ֖ יו ּוֵמעַּ ַּ֥ דָּ

ל לְ  ֵתַּ֔ ֙ה הָּ ְרע  ָֽק:פַּ וָּ יק  ָֽ חַּ לַּ ם ִלְזב ֵ֖ עַָּּ֔ ֵ֣ח ֶאת־הָּ לַּ  ִבְלִת֙י שַּ
ָֽק: √ וָּ ר ֶאל־ְיק  ֵ֖ ה וֶַּיְעתַּ ְרע ֹ֑ ם פַּ ה ֵמִעֵ֣ ֶשֵ֖ א מ   )כו( וֵַּיֵצַּ֥

ד: ָֽ ר ֶאחָּ ֵ֖ א ִנְשאַּ ֹו ל ַּ֥ מֹ֑ יו ּוֵמעַּ ֵ֣ דָּ ה ֵמֲעבָּ ְרע ֵ֖ ב ִמפַּ ר ַּ֔ ֙ר ֶהעָּ סַּ ה וַּיָּ֙ ֶשַּ֔ ר מ  ֵ֣ וָּ֙ק ִכְדבַּ ש ְיק  ַ֤עַּ  )כז( וַּיַּ

את  ז ֹ֑ ם הַּ עַּ ֵ֣ פַּ ֵ֖ם בַּ ֹו גַּ ֙ה ֶאת־ִלבַּ֔ ְרע  ד פַּ ְכֵבַ֤ ם)כח( וַּיַּ ח ֶאת־ָהָעָֽ א ִשַלֶׁ֖ ֶֹּ֥  סוף מכה ד'   פ: ְול

 שמות פרק ט
ה)א(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ֵ֣ ֵאלָֹּּ֗  ַוי ְרתָּ ה ְוִדבַּ ְרע ֹ֑ א ֶאל־פַּ וָּ֙ק ֱאֹלב ֵ֖ ר ְיק  ַ֤ מַּ ה־אָּ ַּ֥ח קיו כ ָֽ לַּ ים שַּ ִעְבִרַּ֔ ָֽ ִני:י הָּ ָֽ ְבד  עַּ ָֽ י ְויַּ ִמֵ֖  ֶאת־עַּ

ם: ָֽ יק בָּ ֲחִזַּ֥ חַּ ְועֹוְדָךֵ֖ מַּ ֵלֹ֑ ה ְלשַּ ֵ֖ תָּ ן אַּ ֵאַּ֥ י ִאם־מָּ  )ב( ִכֶּ֛
צ ֹ֑  ר ּובַּ ֵ֖ קָּ בָּ ים בַּ ִלַּ֔ ְגמַּ ִרי֙ם בַּ ֲחמ  ָֽ ים בַּ ּסּוִסַ֤ ה בַּ ֶדַּ֔ שָּ ר בַּ ה ְבִמְקְנָ֙ך ֲאֶשֵ֣ ק הֹויָֹּּ֗ וִָּ֜ ה יַּד־ְיק  ד: ֶברֶדֶׁ֖ אן )ג( ִהֵנֶ֙ ד ְמא ָֽ ֵבַּ֥  כָּ

ָֽ )ד(  בָּ ל דָּ ֵאֵ֖ ל־ִלְבֵנַּ֥י ִיְשרָּ ּות ִמכָּ א יָּמֶּ֛ ִים ְול ַּ֥ ֹ֑ ין ִמְקֵנֵ֣ה ִמְצרָּ ל ּוֵבֵ֖ ֵאַּ֔ ין ִמְקֵנֵ֣ה ִיְשרָּ ק ֵבֹּ֚ וַָּּ֔ ה ְיק  ֵ֣  ר:ְוִהְפלָּ
ֶרץ: ָֽ אָּ ה בָּ ֶזֵ֖ ר הַּ ַּ֥ בָּ דָּ ֶּ֛ק הַּ וָּ ה ְיק  ר יֲַּעֶשָ֧ חָֹּּ֗ ר מָּ ד ֵלאמ ֹ֑ ֵ֖ק מֹוֵעֵ֣ וָּ ֶַּ֥שם ְיק   )ה( וַּיָּ

דָּ  ק ֶאת־הַּ וִָּ֜ ש ְיק  עַּ ד:)ו( וַּיֶַּ֙ ָֽ ת ֶאחָּ ל ל א־ֵמַּ֥ ֵאֵ֖ י־ִיְשרָּ ִים ּוִמִמְקֵנַּ֥ה ְבֵנָֽ ֹ֑ ל ִמְקֵנֵ֣ה ִמְצרָּ ת כ ֵ֖ מָּ ת וַּיָָּּ֕ ַּ֔ ֳחרָּ מָּ ֶז֙ה ִמָֽ ר הַּ ַ֤  בָּ

ה  ְרע ַּ֔ ב פַּ ֙ד ֵלֵ֣ ד וִַּיְכבַּ ֹ֑ ד־ֶאחָּ ל עַּ ֵאֵ֖ ת ִמִמְקֵנַּ֥ה ִיְשרָּ ה ל א־ֵמֶּ֛ ה ְוִהֵנֹּ֗ ְרע ַּ֔ ֵ֣ח פַּ ם)ז( וִַּיְשלַּ ח ֶאת־ָהָעָֽ א ִשַלֶׁ֖ ֶֹּ֥  כה ה'סוף מ פ: ְול

ה)ח(  אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶשַ֣ ַֹ֣ ה: ַוי ְרע ָֽ ה ְלֵעיֵנַּ֥י פַּ ְימָּ ֵ֖ מַּ שָּ ה הַּ ֶשֶּ֛ ֹו מ  קַּ֥ ן ּוְזרָּ ֹ֑ יחַּ ִכְבשָּ ם ִפֵ֖ ְפֵניֶכַּ֔ א חָּ ֶכ֙ם ְמל ֵ֣ ּו לָּ ֒ן ְקחַ֤ ֲהר  ל־אַּ  ְוֶאָֽ
ה לִ  ְבֵהמָֹּּ֗ ל־הַּ ם ְועַּ דִָּ֜ אָּ ל־הָּ ה עַּ יֶָּ֙ ִים ְוהָּ ֹ֑ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאֵ֣ ל כָּ ֵ֖ ק עַּ בַָּּ֔ ֵ֣ה ְלאָּ יָּ ין)ט( ְוהָּ ִים: ְשִחֶּ֥ ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥ ת ְבכָּ ע ֵ֖ ְעב  חַּ ֲאבַּ ֵרֶּ֛  פ 

י  ה וְַּיִהֹּ֗ ְימָּ ֹ֑ מָּ שָּ ה הַּ ֶשֵ֖ ֹו מ  תֶּ֛ ק א  ה וִַּיְזר ַּ֥ ְרע ַּ֔ ְמדּ֙ו ִלְפֵנֵ֣י פַּ עַּ ָֽ ן וַּיַּ ִכְבשָֹּּ֗ יחַּ הַּ ּו ֶאת־ִפֵ֣ ה:)י( וִַּיְקחֹ֞ ָֽ ְבֵהמָּ ם ּובַּ ֵ֖ דָּ אָּ חַּ בָּ ֵרָּ֕ ת פ  ע ַּ֔ ְעב   ְשִחי֙ן ֲאבַּ
א־יָּכְ  יִ )יא( ְול ָֽ ָֽ ם ּוְבכָּל־ִמְצרָּ ִמֵ֖ ְרט  חַּ ין בַּ ְשִחַּ֔ ֵ֣ה הַּ יָּ י־הָּ ין ִכָֽ ְשִחֹ֑ ה ִמְפֵנֵ֣י הַּ ֶשֵ֖ ד ִלְפֵנַּ֥י מ  ֲעמ ֶּ֛ ים לַּ ִמֹּ֗ ְרט  חַּ ָֽ ּו הַּ  ם:לֵ֣

ה  ְרע ַּ֔ ב פַּ וָּ֙ק ֶאת־ֵלֵ֣ ק ְיק  ֵזַ֤ ה)יב( וְַּיחַּ ר ְיֹקָוֶׁ֖ק ֶאל־ֹמֶשָֽ ר ִדֶבֶּ֥ ם ַכֲאֶשַּ֛ ע ֲאֵלֶהֶ֑ א ָשַמֶׁ֖ ֶֹּ֥  סוף מכה ו' ס: ְול

ה)יג(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ וָּ֙ק ֱאֹל ַוי ר ְיק  ַ֤ מַּ ה־אָּ יו כ ָֽ ֵ֣ ֵאלָֹּּ֗ ְרתָּ מַּ ה ְואָּ ְרע ֹ֑ ב ִלְפֵנֵ֣י פַּ ֶקר ְוִהְתיֵַּצֵ֖ ב ַּ֔ ְשֵכֵ֣ם בַּ ח ֶאת־ קהַּ ַּ֥ לַּ ים שַּ ִעְבִרַּ֔ ָֽ י הָּ

ִני: ָֽ ְבד  עַּ ָֽ י ְויַּ ִמֵ֖  עַּ
ֵגפ   ל־מַּ חַּ ֶאת־כָּ ֵלִ֜ י ש  את ֲאִנֶ֙ ז ֹּ֗ ם הַּ עַּ ֵ֣ פַּ י׀ בַּ ֶרץ:)יד( ִכֵ֣ ָֽ אָּ ל־הָּ ִני ְבכָּ מ ֵ֖ ין כָּ י ֵאַּ֥ ע ִכֶּ֛ ּור ֵתדַַּּ֔ ֲעבֵ֣ ָך בַּ ֶמֹ֑ יָך ּוְבעַּ ֶדֵ֖ ֲעבָּ ל־ִלְבָךַּ֔ ּובַּ ֙י ֶאָֽ  תַּ

ֶרץ: ָֽ אָּ ד ִמן־הָּ ֵחֵ֖ ֶבר וִַּתכָּ ֹ֑ דָּ ְמָךֵ֖ בַּ ת־עַּ ְך אֹוְתָךֶּ֛ ְוֶאָֽ ַּ֥ י וָּאַּ ְחִתי ֶאת־יִָּדַּ֔ ֵ֣ לַּ ֙ה שָּ תָּ י עַּ  )טו( ִכַ֤
ּור ז א֙ת ֶהעֱ  ֲעבַּ֥ ם בַּ ֶרץ:)טז( ְואּולָֹּּ֗ ָֽ אָּ ל־הָּ י ְבכָּ ר ְשִמֵ֖ ֵפַּ֥ ן סַּ עַּ ֶּ֛ י ּוְלמַּ ִחֹ֑ ְתָךֵ֣ ֶאת־כ  ְרא  ּור הַּ ֲעבֵ֖ יָך בַּ ְדִתַּ֔  מַּ

ם: ָֽ ְלחָּ י שַּ י ְלִבְלִתֵ֖ ִמֹ֑ ל ְבעַּ  )יז( עֹוְדָךֵ֖ ִמְסתֹוֵלֵ֣
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ר  חַָּּ֔ ת מָּ ֵעֵ֣ ְמִטי֙ר כָּ י מַּ ד)יח( ִהְנִנַ֤ יִ  ָבָרֶׁ֖ ַּ֔ הּ֙ו ְבִמְצרַּ מ ֶ֙ ַ֤ה כָּ יָּ ר ל א־הָּ ד ֲאֶשֶ֙ ד ְמא ֹ֑ ֵבֵ֣ ה:כָּ תָּ ָֽ ד־עָּ ה ְועַּ ֵ֖ ְסדָּ ֹום ִהּוָּ יַּ֥  ם ְלִמן־הַּ

ֵצֵ֣  ר־ִימָּ ה ֲאֶשָֽ ְבֵהמִָּ֜ ם ְוהַּ דֶָּ֙ אָּ ל־הָּ ה כָּ ֶדֹ֑ שָּ ר ְלָךֵ֖ בַּ ת כָּל־ֲאֶשַּ֥ ת־ִמְקְנָךַּ֔ ְוֵאֶּ֛ ֵע֙ז ֶאָֽ ח הָּ ַ֤ ה ְשלַּ תָֹּּ֗ ה )יט( ְועַּ ְיתָּ בַַּּ֔ ֵס֙ף הַּ א ֵיָֽאָּ ה ְול ַ֤ ֶדֹּ֗ שָּ א בַּ

תּו: ד וֵָּמָֽ ֵ֖ רָּ בָּ ם הַּ ד ֲעֵלֶהֶּ֛ ָ֧  ְויָּרַּ
ים:)כ( הַּ  ִתָֽ בָּ יו ְוֶאת־ִמְקֵנֵ֖הּו ֶאל־הַּ ַּ֥ דָּ יס ֶאת־ֲעבָּ ה ֵהִנֶּ֛ ְרע ֹ֑ י פַּ ְבֵדֵ֖ עַּ ק ֵמָֽ וַָּּ֔ ר ְיק  ֵ֣ ֵר֙א ֶאת־ְדבַּ  יָּ

ה:  ֶדָֽ שָּ יו ְוֶאת־ִמְקֵנֵ֖הּו בַּ ַּ֥ דָּ ב ֶאת־ֲעבָּ ֲעז ֶּ֛ ָּ֤יַּ ָֽ ֹ֑ק וַּ וָּ ר ְיק  ֵ֣ ֹו ֶאל־ְדבַּ ם ִלבֵ֖ ֶּ֛ ר ל א־שָּ  ?? פ)כא( וֲַּאֶשַּ֥

ק )כב(  אֶמר ְיֹקו ָ֜ ֹֹּ֨ הַוי ל־  ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ ל כָּ ֶּ֛ ה ְועַּ ְבֵהמָֹּּ֗ ל־הַּ ם ְועַּ ֵ֣ דָּ אָּ ל־הָּ ִים עַּ ֹ֑ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאֵ֣ ד ְבכָּ ֵ֖ רָּ י בָּ ִים ִויִהַּ֥ מַַּּ֔ שָּ ל־הַּ ְָּ֤דָ֙ך עַּ ָֽ ה ֶאת־יָּ ְנֵטַ֤

ִים: ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ה ְבֶאַּ֥ ֶדֵ֖ שָּ ֶשב הַּ  ֵעַּ֥
 ַּ֔ רָּ ֹל֙ת ּובָּ ן ק  ַ֤ ק נָּתַּ וָֹּּ֗ יק  ָֽ ִי֒ם וַּ מַּ שָּ ל־הַּ ֵטהּ֘ו עַּ ה ֶאת־מַּ ֶשֵ֣ ט מ  ִים:)כג( וֵַּיֶ֙ ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאַּ֥ ד עַּ ֵ֖ רָּ ֶּ֛ק בָּ וָּ ר ְיק  ְמֵטָ֧ ה וַּיַּ ְרצָּ ֹ֑ ש אָּ ְך ֵאֵ֖ ֲהלַּ  ד וִַּתַּ֥

ֶרץ ִמצְ  ל־ֶאֵ֣ הּ֙ו ְבכָּ מ ֶ֙ ַ֤ה כָּ יָּ א־הָּ ֶשר ל ָֽ ד ֲאֲ֠ ד ְמא ַּ֔ ֵבֵ֣ ד כָּ ֹ֑ רָּ בָּ ֹוְך הַּ ת ְבתֵ֣ חַּ ֵ֖ קַּ ש ִמְתלַּ ד ְוֵאָּ֕ ַּ֔ רָּ י בָּ ֹוי:)כד( וְַּיִהֵ֣ ה ְלגָֽ ַּ֥ ְיתָּ ז הָּ ֵ֖ ִים ֵמאָּ ַּ֔  רַּ
ְך  ֵ֣ )כה( וַּיֶַּ֙ ֶד֙ה ִהכָּ שָּ ֶשב הַּ ל־ֵעַ֤ ת כָּ ה ְוֵאֶ֙ ֹ֑ ד־ְבֵהמָּ ם ְועַּ ֵ֖ דָּ ה ֵמאָּ ֶדַּ֔ שָּ ר בַּ ל־ֲאֶשֵ֣ ת כָּ ִים ֵאֹּ֚ ֹּ֗ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאֵ֣ ד ְבכָּ ִ֜ רָּ בָּ ל־ הַּ ד ְוֶאת־כָּ ַּ֔ רָּ בָּ ה הַּ

ר: ה ִשֵבָֽ ֶדֵ֖ שָּ ץ הַּ  ֵעַּ֥
 ָֽ רָּ ֵ֖ה בָּ יָּ א הָּ ל ל ַּ֥ ֵאֹ֑ ם ְבֵנֵ֣י ִיְשרָּ ֵ֖ ֶשן ֲאֶשר־שָּ ֶרץ ג ַּ֔ ק ְבֶאֵ֣  ד:)כו( רַֹּּ֚

יק  ִדַּ֔ צַּ וָּ֙ק הַּ ם ְיק  עַּ ֹ֑ פָּ אִתי הַּ ֵ֣ טָּ ם חָּ אֶמר ֲאֵלֶהֵ֖ ן וַּי ַּ֥ ֲהר ַּ֔ ְלאַּ ה ּוָֽ ֶשֵ֣ ֙א ְלמ  ה וִַּיְקרָּ ְרע ֹּ֗ ֵ֣ח פַּ ים:)כז( וִַּיְשלַּ ִעָֽ ְרשָּ י הָּ ִמֵ֖ י ְועַּ  וֲַּאִנַּ֥
ת ֱאֹל ֹלַּ֥ ת ק  ְהי ֶּ֛ ב ִמָֽ ָּ֕ ק ְורַּ וַָּּ֔ ירּ֙ו ֶאל־ְיק  ְעִת֙ ה ק)כח( הַּ ֵ֣ ְלחָּ ד וֲַּאשַּ ֹ֑ רָּ ד:ים ּובָּ ֲעמ ָֽ ּון לַּ ִספֵ֖ א ת  ם ְול ַּ֥  ֶאְתֶכַּ֔

ד֙  רָּ בָּ ּון ְוהַּ לֹּ֗ ֹות ֶיְחדָּ לֵ֣ ק  ֹ֑ק הַּ וָּ י ֶאל־ְיק  ֵ֖ פַּ ש ֶאת־כַּ יר ֶאְפר ַּ֥ ִעַּ֔ ה ְכֵצאִת֙י ֶאת־הָּ ֶשַּ֔ י֙ו מ  אֶמר ֵאלָּ י )כט( וַּי ַ֤ ע ִכַּ֥ ן ֵתדַַּּ֔ עַּ ֵ֣ ֹוד ְלמַּ ְהֶיה־עַּ֔ א ִיָֽ  ל ֵ֣

ֶרץ: ָֽ אָּ ֵ֖ק הָּ וָּ יק   לַּ
יָך יָּדַָּּ֕  ֶדֹ֑ ה וֲַּעבָּ ֵ֖ תָּ ַּ֥ק ֱאֹל)ל( ְואַּ וָּ ּון ִמְפֵנֵ֖י ְיק  יְראַּ֔ ֶרם ִתָֽ י ֶטֵ֣  ים:קְעִתי ִכֹּ֚

ל: ה ִגְבע ָֽ ֵ֖ ִפְשתָּ יב ְוהַּ ִבַּ֔ ֙ה אָּ רָּ ְשע  י הַּ ה ִכַ֤ ֹ֑תָּ ה נ כָּ ֵ֖ רָּ ְשע  ה ְוהַּ ַּ֥ ִפְשתָּ  )לא( ְוהַּ
נָּה: ת ֵהָֽ י ֲאִפיֹלֵ֖ ּו ִכַּ֥ א נ כֹ֑ ֶמת ל ֵ֣ כ ֶּסֵ֖ ה ְוהַּ ַּ֥ ִחטָּ  )לב( ְוהַּ

ה  ֶשִ֜ א מ  ְך)לג( וֵַּיֵצֶ֙ ַּ֥ ר ל א־ִנתַּ ֵ֖ טָּ ד ּומָּ ַּ֔ רָּ בָּ לֹו֙ת ְוהַּ ק  ּו הַּ ְחְדלַ֤ ָּ֤יַּ ָֽ ֹ֑ק וַּ וָּ יו ֶאל־ְיק  ֵ֖ פָּ ש כַּ יר וִַּיְפר ַּ֥ ִעַּ֔ ֙ה ֶאת־הָּ ְרע  ם פַּ ה: ֵמִעַ֤ ְרצָּ ָֽ  אָּ
ּוא וַּ  ֹו הַּ֥ ד ִלבֵ֖ ְכֵבַּ֥ א וַּיַּ ֲחט ֹ֑ ֶסף לַּ ת וַּי ֵ֣ ֹלֵ֖ ק  ד ְוהַּ ֶּ֛ רָּ בָּ ר ְוהַּ ָ֧ טָּ מָּ ל הַּ דֶַּ֙ י־חָּ ה ִכָֽ ְרע ֹּ֗ ְֵָּ֣֤רא פַּ יו:)לד( וַּיַּ ָֽ דָּ  ֲעבָּ

ה  ְרע ַּ֔ ב פַּ ֙ק ֵלֵ֣ ֶָּ֤יֱחזַּ ָֽ ה)לה( וַּ ר ְיֹקָוֶׁ֖ק ְבַיד־ֹמֶשָֽ ר ִדֶבֶּ֥ ל ַכֲאֶשַּ֛ י ִיְשָרֵאֶ֑ ח ֶאת־ְבֵנַ֣ א ִשַלֶׁ֖ ֶֹּ֥  סוף מכה ז'  פ: ְול

 שמות פרק י
ה)א(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ְדִתי ֶאת־ִלבֹ֙ו ְוֶאת־ ַוי ַ֤ י ִהְכבַּ י־ֲאִנֹ֞ ה ִכָֽ ְרע ֹ֑ א ֶאל־פַּ ֶלה ְבִקְרבֹו:ב ֵ֖ י ֵאֵ֖ ַּ֥ תַּ ת  י א  ן ִשִתֶּ֛ עַּ יו ְלמַֹּּ֗ דַָּּ֔ ב ֲעבָּ  ֵלֵ֣

י ֲאשֶ  ֵ֖ תַּ ת  ִים ְוֶאת־א  ַּ֔ ְלִת֙י ְבִמְצרַּ לֶַּ֙ ר ִהְתעַּ ת ֲאֶשַ֤ י ִבְנָךִ֜ ּוֶבן־ִבְנָךֹּ֗ ֵאֵ֣ ְזֵנֶ֙ ֵפרָ֩ ְבאָּ ן ְתסַּ עַּ ָֽק:)ב( ּוְלמַֹּ֡ וָּ י ְיק  ם ִכי־ֲאִנַּ֥ ְעֶתֵ֖ ידַּ ם ִוָֽ ֹ֑ ְמִתי בָּ ֵ֣  ר־שַּ
א  וָּ֙ק ֱאֹל)ג( וַּיָּב ֶ֙ ר ְיק  ַ֤ מַּ ה־אָּ יו כ ָֽ ּו ֵאלָֹּּ֗ ֒ה וַּי אְמרֵ֣ ְרע  ֘ן ֶאל־פַּ ֲהר  ה ְואַּ ֶשֵ֣ י קמ  ִמֵ֖ ַּ֥ח עַּ לַּ ֹ֑י שַּ נָּ ת ִמפָּ נ ֵ֖ ְנתָּ ֵלעָּ י ֵמאַַּּ֔ ֵ֣ תַּ ד־מָּ ים עַּ ִעְבִרַּ֔ ָֽ י הָּ

ִני: ָֽ ְבד   ְויַּעַּ
ר  ֶּ֛ חָּ יא מָּ י ֵמִבַּ֥ י ִהְנִנֶ֙ ִמֹ֑ חַּ ֶאת־עַּ ֵלֵ֣ ה ְלשַּ ֵ֖ תָּ ן אַּ ֵאַּ֥ י ִאם־מָּ ה)ד( ִכֶּ֛ ָך: ַאְרֶבֶׁ֖ ֶלָֽ  ִבְגב 

ֶכ֙ם  ֶרת לָּ ִנְשֶאַ֤ ה הַּ ְפֵלטָֹּּ֗ ל׀ ֶאת־ֶיֵֶ֣תר הַּ ֵ֣ כַּ ֶרץ ְואָּ ֹ֑ אָּ ת ֶאת־הָּ ל ִלְרא ֵ֣ ֵ֖ א יּוכַּ ֶרץ ְול ַּ֥ אַָּּ֔ ין הָּ ֙ה ֶאת־ֵעֵ֣ ל־ )ה( ְוִכּסָּ ֙ל ֶאת־כָּ כַּ ד ְואָּ ַּ֔ רָּ בָּ ִמן־הַּ

ה: ֶדָֽ שָּ ֶכֵ֖ם ִמן־הַּ חַּ לָּ ֵמַּ֥ צ  ץ הַּ ֵעַּ֔  הָּ
י כָּל־ֲעבָּ  ֵתֵ֣ יָך ּובָּ ֶתִ֜ ּו בָּ ְלאֶ֙ ד)ו( ּומָּ ֵ֖ ה עַּ מַָּּ֔ ֲאדָּ ֵ֣ ל־הָּ ֙ם עַּ ֹום ֱהיֹותָּ יָך ִמיֹּ֗ ֶתַּ֔ ֹות ֲאב  יָ֙ך וֲַּאבֵ֣ ֶת֙ ּו ֲאב  אַ֤ א־רָּ ר ל ָֽ ִי֒ם ֲאֶשֶ֙ ל־ִמְצרַּ י כָּ ֵתֵ֣  ֶדיָ֘ך ּובָּ

ה: ְרע ָֽ ם פַּ א ֵמִעַּ֥ ֶפן וֵַּיֵצֵ֖ ה וִַּיַּ֥ ֶזֹ֑ ֹום הַּ יֵ֣  הַּ
נּו֙  ה ֶזַּ֥ה לֶָּ֙ ֙י ִיְהֶיֶ֙ תַּ ד־מָּ יו עַּ ה ֵאלָֹּּ֗ ְרע ִ֜ י פַּ ְבֵדֶ֙ ֵ֣ק ֱאֹל )ז( וַּי אְמרּוָ֩ עַּ וָּ ּו ֶאת־ְיק  ְבדֵ֖ ָֽעַּ ים ְויַּ ִשַּ֔ ֲאנָּ ֵ֣ ֙ח ֶאת־הָּ לַּ ש שַּ ע קְלמֹוֵקַּ֔ ֶרם ֵתדַַּּ֔ ם ֲהֶטֵ֣ יֶהֹ֑

ִים: ָֽ ה ִמְצרָּ ֵ֖ ְבדָּ י אָּ  ִכַּ֥
ֵ֣ק ֱאֹל וָּ ּו ֶאת־ְיק  ּו ִעְבדֵ֖ ם ְלכַּ֥ אֶמר ֲאֵלֶהַּ֔ ה וַּי ֵ֣ ְרע ַּ֔ ֙ן ֶאל־פַּ ֲהר  ת־אַּ ה ְוֶאָֽ ֶשַ֤ ב ֶאת־מ  לְ ק)ח( וַּיּושַֹּ֞ ה  י הַּ י וִָּמֵ֖ ים:יֶכֹ֑ם ִמַּ֥  ִכָֽ

נּ֙ו ֵנֵלַּ֔  ֵר֙ נּו ְבצ אֵנַ֤נּו ּוִבְבקָּ ינּו ּוִבְבנֹוֵתִ֜ ֵנֶ֙ ְך ְבבָּ ינּו ּוִבְזֵקֵנֵ֖ינּו ֵנֵלֹ֑ ֵרַּ֥ ה ִבְנעָּ ֶשַּ֔ אֶמר מ  נּו:)ט( וַּי ֵ֣ ָֽ ֵ֖ק לָּ וָּ ג־ְיק  י חַּ  ְך ִכַּ֥
ת־ ַּ֥ח ֶאְתֶכֵ֖ם ְוֶאָֽ לַּ ר ֲאשַּ ֲאֶשֶּ֛ ם כַּ ֶכַּ֔ וָּ֙ק ִעמָּ ן ְיק  י ֵכַ֤ ם ְיִהֶ֙ אֶמר ֲאֵלֶהֹּ֗ ם:)י( וַּי ֵ֣ ה ֶנֶַָּּ֥֤גד ְפֵניֶכָֽ ֵ֖ עָּ י רָּ ּו ִכַּ֥ ְפֶכֹ֑ם ְראָּ֕  טַּ

ת  ם ֵמֵאֵ֖ תַָּּ֔ ֶָּ֤רש א  ֵ֣ ים וְַּיגָּ ְקִשֹ֑ ם ְמבַּ ֶתֵ֣ ּה אַּ ֵ֖ תָּ י א  ק ִכַּ֥ וַָּּ֔ ּו ֶאת־ְיק  ִרי֙ם ְוִעְבדֵ֣ ְגבָּ ַ֤א הַּ ּו־נָּ ן ְלכָֽ א ֵכֹּ֗ ה: )יא( ל ֵ֣ ְרע ָֽ   ??  פְפֵנַּ֥י פַּ

ה)יב(  ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ אֶמר ְיֹקו ָ֜ ֹֹּ֨ ת כָּ  ַוי ֶרץ ֵאֶּ֛ אַָּּ֔ ֶשב הָּ ל־ֵעֵ֣ ֙ל ֶאת־כָּ ִים ְוי אכַּ ֹ֑ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאֵ֣ ל עַּ ֵ֖עַּ ה ְויַּ ְרֶבַּ֔ אַּ ָֽ ִי֙ם בָּ ֙ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאַ֤ ה יְָּדָךִ֜ עַּ ל־ְנֵטֶ֙

ד: ָֽ רָּ בָּ יר הַּ ר ִהְשִאֵ֖  ֲאֶשַּ֥
אַָּּ֔  ִדי֙ם בָּ ־קָּ ּוחַּ ג רָֽ ַ֤ ק ִנהַּ וָֹּּ֗ יק  ָֽ ִי֒ם וַּ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאֵ֣ ֵטהּ֘ו עַּ ה ֶאת־מַּ ֶשֵ֣ ט מ  ה ְו֙רּוחַּ֙ )יג( וֵַּיֶ֙ יַָּּ֔ ֶקר הָּ ב ֵ֣ ה הַּ ְילָּ ֹ֑ לָּ ּוא ְוכָּל־הַּ הֵ֖ ֹום הַּ יַּ֥ ל־הַּ ֶרץ כָּ

ה: ְרֶבָֽ אַּ א ֶאת־הָּ ֵ֖ ים נָּשָּ ִדַּ֔ קָּ  הַּ
יו ל א־הֶָּ֙  נָּ פָּ ד ְלֲ֠ ד ְמא ַּ֔ ֵבֵ֣ ִים כָּ ֹ֑ ּול ִמְצרָּ ל ְגבֵ֣ נַּח ְבכ ֵ֖ ִים וַּיָָּּ֕ ַּ֔ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאֵ֣ ל כָּ ה עַֹּּ֚ ְרֶבֹּ֗ אַּ ָֽ ל הָּ ֵ֣עַּ מ ַּ֔ )יד( וַּיַּ ְרֶב֙ה כָּ ן אַּ א יָּה ֵכַ֤ יו ל ַּ֥ ֵ֖ ֲחרָּ הּו ְואַּ

ן: ְהֶיה־ֵכָֽ  ִיָֽ
ץ  ֵעַּ֔ י הָּ ל־ְפִרֵ֣ ֶרץ ְוֵא֙ת כָּ אָֹּּ֗ ֶשב הָּ ל־ֵעֵ֣ ל ֶאת־כָּ אכַּ ֶר֒ץ וַּי ִ֜ אָּ ְך הָּ ֵ֣ ֶר֘ץ וֶַּתְחשַּ אָּ ל־הָּ ין כָּ ס ֶאת־ֵעֵ֣ ר )טו( וְַּיכַֹּ֞ ד ְול א־ נֹותֶַּ֙ ֹ֑ רָּ בָּ יר הַּ ר הֹוִתֵ֖ ֲאֶשַּ֥

ל־ ה ְבכָּ ֶדֵ֖ שָּ ֶשב הַּ ץ ּוְבֵעַּ֥ ֵעֶּ֛ ל־ֶיֶָָּ֧֤רק בָּ ִים:כָּ ָֽ ֶרץ ִמְצרָּ  ֶאַּ֥
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ַּ֥ק ֱאֹלָֽ  וָּ יק  אִתי לַּ ֶּ֛ טָּ אֶמר חָּ ן וַּי ֹּ֗ ֲהר ֹ֑ ְלאַּ ה ּוָֽ ֶשֵ֣ א ְלמ  ה ִלְקר ֵ֖ ְרע ַּ֔ ר פַּ ֵהֵ֣ ם:ק)טז( וְַּימַּ ֶכָֽ  יֶכֵ֖ם ְולָּ
ֵ֣ק ֱאֹל וָּ יק  ירּו לַּ ְעִתֵ֖ ם ְוהַּ עַּ פַַּּ֔ ְך הַּ ֵ֣ אִת֙י אַּ טָּ ַ֤א חַּ א נָּ ֵ֣ ה שָּ תָֹּּ֗ וֶ ק)יז( ְועַּ ַּ֥ מָּ ק ֶאת־הַּ ֵ֖ י רַּ לַַּּ֔ עָּ ה:יֶכֹ֑ם ְויֵָּס֙ר ֵמָֽ ֶזָֽ  ת הַּ

ָֽק: וָּ ר ֶאל־ְיק  ֵ֖ ה וֶַּיְעתַּ ְרע ֹ֑ ם פַּ א ֵמִעֵ֣  )יח( וֵַּיֵצֵ֖
א ִנְשאַּ  ּוף ל ַ֤ ה ּסֹ֑ ֵ֣מָּ הּו יָּ ֵעֵ֖ ה וִַּיְתקָּ ְרֶבַּ֔ אַּ ֵ֣ ֙א ֶאת־הָּ ד וִַּישָּ ֵ֣ק ְמא ַּ֔ זָּ ־יָּ֙ם חָּ ּוחַּ ַ֤ק רָֽ וָּ ְך ְיק  ֲהפ ֶ֙ ִים:)יט( וַּיַּ ָֽ ּול ִמְצרָּ ל ְגבַּ֥ ד ְבכ ֵ֖ ה ֶאחַָּּ֔ ְרֶבֵ֣  ֙ר אַּ

ה  ְרע ֹ֑ ב פַּ ֵ֖ק ֶאת־ֵלֵ֣ וָּ ק ְיק  ֵזַּ֥ ל)כ( וְַּיחַּ י ִיְשָרֵאָֽ ח ֶאת־ְבֵנֶּ֥ א ִשַלֶׁ֖ ֶֹּ֥  סוף מכה ח'  פ: ְול

ה)כא(  ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֗ אֶמר ְיֹקָוָ֜ ֹֹּ֨ ֶשְך: ַוי ש ח ָֽ ִים ְויֵָּמֵ֖ ֹ֑ ֶרץ ִמְצרָּ ל־ֶאֵ֣ ֶשְך עַּ יִהי ח ֵ֖ ִים ִוַּ֥ מַַּּ֔ שָּ ל־הַּ ְָּ֤דָ֙ך עַּ ָֽ ה יָּ  ְנֵטַ֤
ה ֶאת־יָּדֵ֖  ֶשֶּ֛ ים:)כב( וֵַּיַּ֥ט מ  ֶשת יִָּמָֽ ִים ְשֹלַּ֥ ֵ֖ ֶרץ ִמְצרַּ ל־ֶאַּ֥ ה ְבכָּ ֶּ֛ ֶשְך־ֲאֵפלָּ י ח ָֽ ִים וְַּיִהָ֧ ֹ֑ מָּ שָּ ל־הַּ  ֹו עַּ

יָּה  ַּ֥ ל הָּ ֵאֶּ֛ י ִיְשרָּ ל־ְבֵנָ֧ ְלכָּ ים ּוָֽ ֶשת יִָּמֹ֑ יו ְשֹלֵ֣ ֵ֖ ְחתָּ יש ִמתַּ מּו ִאַּ֥ ֶּ֛ יו ְול א־קָּ ִחֹּ֗ יש ֶאת־אָּ ּו ִאֵ֣ אֹ֞ א־רָּ ם:)כג( ל ָֽ ָֽ תָּ ֹור ְבמֹוְשב   אֵ֖
 ֶ֙ ְך עִ )כד( וִַּיְקרָּ ְפֶכֵ֖ם ֵיֵלַּ֥ ם־טַּ ָֽ ג גַּ ֹ֑ ְרֶכֵ֖ם י צָּ ק צ אְנֶכַּ֥ם ּוְבקַּ ֶּ֛ ק רַּ וַָּּ֔ ּו ֶאת־ְיק  אֶמ֙ר ְלכּ֙ו ִעְבדֵ֣ ה וַּי ֙ ֶשֹּ֗ ה ֶאל־מ  ְרע ִ֜ ם:א פַּ ֶכָֽ  מָּ

ינּו: ַּ֥ק ֱאֹלֵהָֽ וָּ יק  ינּו לַּ ִשֵ֖ ת ְועָּ ֹלֹ֑ ים ְוע  ִחֵ֣ נּו ְזבָּ ן ְביֵָּדֵ֖ ה ִתֵתַּ֥ ֶּ֛ תָּ ם־אַּ ה גַּ ֶשַּ֔ אֶמר מ   )כה( וַּי ֵ֣
ֵ֣חְ )כו( ְוגַּ  ינּו וֲַּאנַּ ֵ֣ק ֱאֹלֵהֹ֑ וָּ ד ֶאת־ְיק  ֲעב ֵ֖ ח לַּ נּו ִנקַַּּ֔ י ִמֶמֵ֣ ה ִכֹּ֚ ְרסַָּּ֔ ֵא֙ר פַּ א ִתשָּ נּו ל ַ֤ ְך ִעמָֹּּ֗ נּו ֵיֵלֵ֣ ק ם־ִמְקֵנִ֜ וַָּּ֔ ֙ד ֶאת־ ְיק  ה־נֲַּעב  ָֽ ע מַּ א־ֵנדַֹּּ֗ נּו ל ָֽ

ה: מָּ ָֽ נּו שָּ ֵאֵ֖ ד־ב   עַּ
ה  ְרע ֹ֑ ב פַּ ֵ֖ק ֶאת־ֵלֵ֣ וָּ ק ְיק  ֵזַּ֥ ה לְ )כז( וְַּיחַּ א ָאָבֶׁ֖ ֶֹּ֥ םְול  :ַשְלָחָֽ

ֵ֖י תָּ  נַּ ְתָךַּ֥ פָּ ֹום ְרא  י ְביֶּ֛ י ִכֹּ֗ נַַּּ֔ ֹות פָּ ֶס֙ף ְראֵ֣ ל־ת ֶ֙ ֶמר ְלָךֹּ֗ אַּ ֵ֣ י ִהשָּ ֹ֑ לָּ ְך ֵמעָּ ה ֵלֵ֣ ְרע ֵ֖ ֹו פַּ אֶמר־לַּ֥ ּות:)כח( וַּי ָֽ  מָֽ

יָך:  ֶנָֽ ֹות פָּ ֹוד ְראַּ֥ ף עֵ֖ ִסַּ֥ ְרתָּ ל א־א  ֹ֑ ן ִדבַּ ה ֵכֵ֣ ֶשֵ֖ אֶמר מ   סוף מכה ט' פ)כט( וַּי ַּ֥

Alef.  

1.    At the conclusion of each Maka there is a statement to the effect that Pharoah did not 

honor the commitment that he made to free the Jews. Additionally, perhaps the indication 

of the end of each plague is a “space” (either Petucha or Stuma) in the Tora. (This does not 

account for additional spaces that appear in the middle of certain Makot, i.e., 7:18; 9:21; 

10:11).  

2.    The fifth of the plagues is: Dever, a plague that will kill livestock.  

 The tenth of the plagues is: Makat Bechorot, a plague that will kill certain people based 

upon birth order.  

 the reference is to the cantillation note Etnachta, which marks—כאתנח בסלוק בטעמי המקרא 

the middle of a particular verse. Just as the Etnachta marks the middle of a verse, so too the 

fifth plague marks the middle of the ten plagues.  

 —כי אז עשה זאת במכה אחת .א3

 שמות פרק ז 
ק)ה(  וַָּּ֔ י ְיק  י־ֲאִנֵ֣ ִי֙ם ִכָֽ ֙ ּו ִמְצרַּ ם: ְויְָּדעַ֤ ָֽ ל ִמתֹוכָּ ֵאֵ֖ י־ִיְשרָּ י ֶאת־ְבֵנָֽ ִים ְוהֹוֵצאִתַּ֥ ֹ֑ ל־ִמְצרָּ י עַּ י ֶאת־יִָּדֵ֖ ִתַּ֥  ִבְנט 

  .ב                 

 שמות ח:יח

 ֵ֣ ב ְלמַּ ר ֹ֑ ם עָּ ֵ֖ ֹות־שָּ י ֱהיָֽ יהָּ ְלִבְלִתַּ֥ ֶלַּ֔ ד עָּ ֵמֵ֣ ִמ֙י ע  ר עַּ ֶשן ֲאֶשַ֤ ֶרץ ג ֹּ֗ ּוא ֶאת־ֶאֵ֣ הִ֜ ֹום הַּ יֶ֙ ע)יח( ְוִהְפֵליִתיָ֩ בַּ ן ֵתדַַּּ֔ י  עַּ י ֲאִנַּ֥ ִכֶּ֛

ֶרץ: ָֽ אָּ ֶרב הָּ ֵ֖ק ְבֶקַּ֥ וָּ  ְיק 

 ט:טז םש

ֶרץ ָֽ אָּ ל־הָּ י ְבכָּ ר ְשִמֵ֖ ֵפַּ֥ ן סַּ עַּ ֶּ֛ י ּוְלמַּ ִחֹ֑ ְתָךֵ֣ ֶאת־כ  ְרא  ּור הַּ ֲעבֵ֖ יָך בַּ ְדִתַּ֔ ּור ז א֙ת ֶהֱעמַּ ֲעבַּ֥ ם בַּ  :)טז( ְואּולָֹּּ֗

 ב-שם י:א

ה)א(  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ י  ַוי י־ֲאִנֹ֞ ה ִכָֽ ְרע ֹ֑ א ֶאל־פַּ י ב ֵ֖ ַּ֥ תַּ ת  י א  ן ִשִתֶּ֛ עַּ יו ְלמַֹּּ֗ דַָּּ֔ ב ֲעבָּ ְדִתי ֶאת־ִלבֹ֙ו ְוֶאת־ֵלֵ֣ ַ֤ ִהְכבַּ

ֶלה ְבִקְרבֹו:  ֵאֵ֖
י ֲאשֶ  ֵ֖ תַּ ת  ִים ְוֶאת־א  ַּ֔ ְלִת֙י ְבִמְצרַּ לֶַּ֙ ר ִהְתעַּ ת ֲאֶשַ֤ י ִבְנָךִ֜ ּוֶבן־ִבְנָךֹּ֗ ֵאֵ֣ ְזֵנֶ֙ ֵפרָ֩ ְבאָּ ן ְתסַּ עַּ ם )ב( ּוְלמַֹּ֡ ְעֶתֵ֖ ידַּ ם ִוָֽ ֹ֑ ְמִתי בָּ ֵ֣  ר־שַּ

ָֽק:כִ  וָּ י ְיק   י־ֲאִנַּ֥

   .ג

 רש"י שמות פרק ז
מאחר שהרשיע והתריס כנגדי,ס וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה  -)ג( ואני אקשה 

לתת לב שלם לשוב,ע טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם אתפ גבורותי. וכן 
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האומות עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו, מדתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על 

שנאמר )צפניה ג ו( הכרתי גוים נשמו פנותם וגו', )שם ז( אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר, ואף על 

 פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמרצ ויחזק ה' את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה:
 

  רש"י שמות פרק ט

ֲעבַּ֥ )פ' טז  " ם בַּ ֶרץ:ְאּולָֹּּ֗ ָֽ אָּ ל־הָּ י ְבכָּ ר ְשִמֵ֖ ֵפַּ֥ ן סַּ עַּ ֶּ֛ י ּוְלמַּ ִחֹ֑ ְתָךֵ֣ ֶאת־כ  ְרא  ּור הַּ ֲעבֵ֖ יָך בַּ ְדִתַּ֔  "(ּור ז א֙ת ֶהֱעמַּ
כי אלו רציתי כשהיתה ידי במקנך שהכיתים בדבר שלחתיה והכיתי  -)טו( כי עתה שלחתי את ידי וגו' 

 וגו': אותך ואת עמך עםז הבהמות ותכחד מן הארץ, אבל בעבור זאת העמדתיך

Beit.  

1.      

 שמות פרק ט
י  את ֲאִנֶ֙ ז ֹּ֗ ם הַּ עַּ ֵ֣ פַּ י׀ בַּ ַח )יד( ִכֵ֣ ל־ֹשֵלָ֜ ִני ְבכָּ מ ֵ֖ ין כָּ י ֵאַּ֥ ע ִכֶּ֛ ּור ֵתדַַּּ֔ ֲעבֵ֣ ָך בַּ ֶמֹ֑ יָך ּוְבעַּ ֶדֵ֖ ֲעבָּ ל־ִלְבָךַּ֔ ּובַּ ֙י ֶאָֽ תַּ ֵגפ  ל־מַּ ֶאת־כָּ

ֶרץ: ָֽ אָּ  הָּ

The problem in v. 17, the verb regarding sending from the wild animals is in the causative 

form, i.e., “Mashliach.” R. Avraham b. HaRaMBaN endeavors to explain how such a verb 

from pertains in this context.  

2.      

 במדבר פרק כא
ח)ו( ו ל: ְַיַשַלֹּ֨ ֵאָֽ ב ִמִיְשרָּ ֵ֖ ם־רָּ ת עַּ ַּ֥מָּ ם וַּיָּ ֹ֑ עָּ ּו ֶאת־הָּ ְָּ֤ינְַּשכֵ֖ ָֽ ים וַּ ִפַּ֔ ְשרָּ ים הַּ ִשֵ֣ ְנחָּ ת הַּ ם ֵאֹּ֚ עָֹּּ֗ ק בָּ וִָּ֜  ְיק 

Applying the identical logic as in Shemot 9:14, the commentator would explain that 

ordinarily these animals instinctively avoid humans. However, in order to effect this plague, 

HaShem will “remove” what naturally holds these animals back and therefore in effect is 

sending them to cause havoc among the Jewish people.  

   .א3

 שמות פרק ח
י ִאם־ֵאיְנָ֘ך  חַ )יז( ִכֵ֣ ִמ֒י ִהְנִניָ֩  ְמַשֵלַ֣ י  יחַ ַמְשִלֹּ֨ ֶאת־עַּ ֵתַ֤ ּו בָּ ְלאִ֜ ב ּומֶָּ֙ ר ֹ֑ יָך ֶאת־ֶהעָּ ֶתֵ֖ ְמָךֶּ֛ ּוְבבָּ ְבעַּ יָך ּוָֽ ֶדָ֧ ֲעבָּ ְבָךִ֜ ּובַּ

 : יהָּ ֶלָֽ ם עָּ ה ֲאֶשר־ֵהַּ֥ ֵ֖ מָּ ֲאדָּ ַּ֥ם הָּ ב ְוגַּ ר ַּ֔ עָּ ִי֙ם ֶאת־ ֶהֵ֣ ֙      ִמְצרַּ
 שמות פרק ט

 ָֽ ים בַּ ּסּוִסַ֤ ה בַּ ֶדַּ֔ שָּ ר בַּ ה ְבִמְקְנָ֙ך ֲאֶשֵ֣ ק הֹויָֹּּ֗ וִָּ֜ ה יַּד־ְיק  אן )ג( ִהֵנֶ֙ צ ֹ֑ ר ּובַּ ֵ֖ קָּ בָּ ים בַּ ִלַּ֔ ְגמַּ ִרי֙ם בַּ ֶברֲחמ  ד: ֶדֶׁ֖ ד ְמא ָֽ ֵבַּ֥  כָּ
ל  ֵאֵ֖ ל־ִלְבֵנַּ֥י ִיְשרָּ ּות ִמכָּ א יָּמֶּ֛ ִים ְול ַּ֥ ֹ֑ ין ִמְקֵנֵ֣ה ִמְצרָּ ל ּוֵבֵ֖ ֵאַּ֔ ין ִמְקֵנֵ֣ה ִיְשרָּ ק ֵבֹּ֚ וַָּּ֔ ה ְיק  ֵ֣ ר)ד( ְוִהְפלָּ  :ָדָבָֽ

ֶּ֛ק  וָּ ה ְיק  ר יֲַּעֶשָ֧ חָֹּּ֗ ר מָּ ד ֵלאמ ֹ֑ ֵ֖ק מֹוֵעֵ֣ וָּ ֶַּ֥שם ְיק  ר)ה( וַּיָּ ֶרץ: ַהָדָבֶּ֥ ָֽ אָּ ה בָּ ֶזֵ֖  הַּ
 It seems to me that this literary device serves as a form of Mida KeNeged Mida (the .ב   

consequence is tailored to the infraction), suggesting that the perpetrators, in this case 

Pharoah, have brought these terrible events on to themselves for not complying with the 

demands of HaShem. 

Gimel.  

1.    In the verse in Yeshayahu 10:15 “15 Should the axe boast itself against him that heweth 

therewith? Should the saw magnify itself against him that moveth it? As if a rod should 

move them that lift it up, or as if a staff should lift up him that is not wood.” It is clear that 

we are insisting that the axe, the saw, the rod and the staff should not feel superior to the 

one using them, even though they are in effect bringing about the desired result. It would 

be in appropriate for Moshe to speak in this manner to Pharoah, insulting him even as he is 

trying to convince him to let the Jews go. Therefore, RaShI wishes to supply the context in 

which Moshe uses the word in his discussion with Pharoah.  
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 If prayer is a very personal expression of the relationship between the supplicant and God, it .א2

should not be subject to another’s control. The content of the prayer, however, could have 

input from someone else. Consequently, Moshe is limiting Pharoah influence in this spiritual 

matter to what Moshe will pray for, but not when Moshe will engage in prayer. 

Furthermore, if Moshe prays regularly, he certainly will not empower Pharoah to prohibit 

him from praying until Pharoah gives the OK.  

 According to RaShI, Pharoah is still skeptical whether Moshe is simply a magician, or is .ב   

endowed with some special spiritual powers. Consequently, Moshe wishes to convey to 

Pharoah that Moshe controls when the frogs will cease to plague Egypt spiritually rather 

than magically, on the basis of Pharoah determining the exact time that he would like them 

to end.  

   .א3

 בראשית פרק כה
ר)כא(  י  ַוֶיְעַתֹּ֨ ֹו ִכַּ֥ כַּח ִאְשתַּ֔ וָּ֙ק ְלנ ֵ֣ יק  ָֽ ק לַּ ַ֤ וא ִיְצחָּ ה ִהֹ֑ ֵ֖ רָּ ֶתרֲעקָּ ֹו: ַוֵיָעֹּ֤ ה ִאְשתָֽ ַּ֥ ר ִרְבקָּ הַּ ֵ֖ ק וַּתַּ וַָּּ֔  לֹ֙ו ְיק 

 רש"י בראשית פרק כה פסוק כא
 הרבה והפציר בתפלה: -)כא( ויעתר        

נתפצר ונתפייס ונתפתה לו, ואומר אני כל לשון עתר לשון הפצרה ורבוי הוא וכן  -ויעתר לו 

עלית העשן, וכן )שם לה יג( והעתרתם עלי דבריכם,  )יחזקאל ח יא( ועתר ענן הקטרת, מרבית

וכן )משלי כז ו( נעתרות נשיקות שונא, דומות למרובות והנם למשא. אינקריישימינ"ט ]רבוי[ 

 בלע"ז:

In RaShI’s comment in Beraishit, he seems to wish to point out that the root “A-T-R” is not 

exclusively associated with prayer, but rather connotes plenteousness. One is therefore left 

to understand what is being done plentifully from the context. Consequently, a simple 

explanation will be insufficient, and the context must be dutifully clarified, both in Beraishit 

25 as well as in the verses from Shemot 8.  

 The context of Yechezkel 35:12-3 “12 And thou shalt know that I the LORD have Heard all  .ב

thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying: They are 

laid desolate, they are given us to devour. 13 And ye have magnified yourselves against Me 

with your mouth, and have multiplied your words against Me; I have Heard it.” is a 

prophecy against the people living in Mt. Seir—the Edomites.  Just as they have spoken a 

great deal against God and His People, indicated by the use of the Hifil form, Pharoah has 

done the same. And even as Pharoah is being invited by Moshe to continue to do so by 

setting the time for the elimination of the frogs, eventually, he and his people will receive 

their due from God for what they have done to the Jewish people.  

    .ג

 שמואל א פרק א
י  יָּ֙ה ִכֵ֣ ה )יב( ְוהָּ :ִהְרְבָתֶׁ֔ יהָּ ר ֶאת־ִפָֽ ֵמַּ֥ י ש  ֹ֑ק ְוֵעִלֵ֖ וָּ ל ִלְפֵנֵ֣י ְיק  ֵלֵ֖  ְלִהְתפַּ

 ישעיהו פרק א
י־ ֶּ֛ם ִכָֽ ם גַּ ֙י ִמֶכַּ֔ ים ֵעינַּ ְעִלַ֤ ם אַּ ֵפיֶכֹּ֗ ִרְשֶכֵ֣ם כַּ ּו)טו( ּוְבפָּ אּו: ַתְרבֶּ֥ ֵלָֽ ים מָּ ִמַּ֥ עַּ ְיֵדיֶכֵ֖ם דָּ ֵמֹ֑ ה ֵאיֶנִֵ֣ני ש  ֵ֖  ְתִפלָּ

 

The appearance of the causative (Hifil) with respect to Shmuel, but not the Jewish people 

being mentioned in Yeshayahu, is an indication of seriousness of purpose. Chana went out 

of her way to pray as well as she could for a child. The prayers of the people referred to in 

Yeshayahu are more perfunctory and therefore are not honored with the Hifil form of the 

verb.  
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4.     

 רבי אליהו מזרחי שמות פרשת וארא פרק ח פסוק ח
ר לפרעה סתם "אעתיר לך" )פסוק ה(, שפירושו היום אעתיר )ח( ויצא ויצעק מיד. שהרי כבר אמ

 לך, מאחר שלא הוזכר זמן רק על ההכרתה.

5.     It is possible to think that the phrase in question in v. 15 refers to something that had been 

specifically said regarding the plague of lice. Consequently, RaShI wishes to point out that 

the same earlier, generic reference that can be used to explain the phrase in v. 11, is 

applicable to v.15 as well.  

Daled.  

1.     The Tur wished to account for the language “Tza’aka” that is being used to represent 

Moshe’s prayer at this juncture. Other expressions used for Moshe’s prayers during the 

course of the plagues:  

ה ו)ח: ְרע ֹ֑ ם פַּ ה ֵמִעֵ֣ ֶשֵ֖ א מ  רכו( וֵַּיֵצַּ֥ ָֽק: ֶַיְעַתֶׁ֖ וָּ  )ערוב( ֶאל־ְיק 

יר ט:) ִעַּ֔ ֙ה ֶאת־הָּ ְרע  ם פַּ ה ֵמִעַ֤ ֶשִ֜ א מ  יו לג( וֵַּיֵצֶ֙ ש ַכָפֶׁ֖ ְך  ֶאל־ְיֹקָוֶ֑קַוִיְפֹרֶּ֥ ַּ֥ ר ל א־ִנתַּ ֵ֖ טָּ ד ּומָּ ַּ֔ רָּ בָּ לֹו֙ת ְוהַּ ק  ּו הַּ ְחְדלַ֤ ָּ֤יַּ ָֽ וַּ

ה: ְרצָּ ָֽ  )ברד( אָּ

ה י:) ְרע ֹ֑ ם פַּ א ֵמִעֵ֣ ריח( וֵַּיֵצֵ֖ ָֽק: ַוֶיְעַתֶׁ֖ וָּ  )ארבה( ֶאל־ְיק 

2.        I found this question particularly challenging. I welcome suggestions from others as to 

what an/the answer might be. My understanding of the Tur is that undue allegiance to a 

this-worldly king will cause a strain in the relationship with HaShem, among which its 

manifestations will be difficulty in praying/communicating. Anyone is welcome to take 

issue with such an interpretation in order to formulate an answer to Nechama’s question! 

 

 שמואל א פרק יב
ֵתיֶכֵ֖ם  ֶּ֛ה ֶאת־ֲאב  ר ֶהֱעלָּ ן וֲַּאֶשָ֧ ֲהר ַּ֔ ת־אַּ ה ְוֶאָֽ ֶשֵ֣ ֙ה ֶאת־מ  שָּ ר עָּ ק ֲאֶשַ֤ וָֹּּ֗ ם ְיק  ֹ֑ עָּ ל ֶאל־הָּ אֶמר ְשמּוֵאֵ֖ ֶרץ )ו( וַּי ַּ֥ ֵמֶאַּ֥

ִים: ָֽ  ִמְצרָּ
ה ִאְתֶכֵ֖ם ) ַּ֥ שָּ ק ֲאֶשר־עָּ וַָּּ֔ ֹות ְיק  ל־ִצְדקֵ֣ ת כָּ ֹ֑ק ֵאֹּ֚ וָּ ה ִאְתֶכֵ֖ם ִלְפֵנֵ֣י ְיק  ַּ֥ ְפטָּ ּו ְוִאשָּ ְתיְַּצבֶּ֛ ה ִהָֽ תָֹּּ֗ ם:ז( ְועַּ  ְוֶאת־ ֲאבֹוֵתיֶכָֽ

ק ֶאת־מ   וִָּ֜ ח ְיק  ק וִַּיְשלֶַּ֙ וַָּּ֔ ֹוֵתיֶכ֙ם ֶאל־ְיק  ּו ֲאבָֽ ִים וִַּיְזֲעקַ֤ ֹ֑ ב ִמְצרָּ א יֲַּעק ֵ֖ ַּ֥ ֲאֶשר־בָּ ָֽ יאּו ֶאת־)ח( כַּ ן וַּיֹוִצַ֤ ֲהר ֹּ֗ ת־אַּ ה ְוֶאָֽ ֶשֵ֣

ה: ֶזָֽ ֹום הַּ קַּ֥ מָּ ּום בַּ ִשבֵ֖ ִים וַּי  ַּ֔ ֵתיֶכ֙ם ִמִמְצרַּ  ֲאב ָֽ
ֵ֣ק ֱאֹל וָּ ּו ֶאת־ְיק  ִָּ֤יְשְכחֵ֖ ָֽ ב ק)ט( וַּ ֶלְך מֹואַָּּ֔ ים ּוְביַּ֙ד ֶמֵ֣ ֹור ּוְביַּד־ְפִלְשִתֹּ֗ צִ֜ א חָּ ר־ְצבֶָּ֙ אָ֩ שַּ יְסרָּ ֵ֣ד ִסָֽ ם ְביַּ תָֹּ֡ ר א  ם וִַּיְמכ ֵ֣ יֶהֹ֑

ם: ָֽ ּו בָּ ֲחמֵ֖ לָּ  וִַּיָֽ
ּו)י(  ֹות וְ  וִַּיְזֲעקַ֤ רֹ֑ ְשתָּ עַּ ים ְוֶאת־הָּ ִלֵ֖ ְבעָּ ד ֶאת־הַּ ק וַּנֲַּעב ַּ֥ וַָּּ֔ ְבנּ֙ו ֶאת־ְיק  זַּ֙ י עָּ אנּו ִכַ֤ טַָּּ֔ ּו חָּ וָּ֙ק ויאמר וַּי אְמרֵ֣ ה ֶאל־ְיק  תָֹּּ֗ עַּ

: ךָּ ְבֶדָֽ ינּו ְונַּעַּ ְיֵבֵ֖ ַּ֥ד א  נּו ִמיַּ ִציֵלֶּ֛  הַּ
וָּ֙ק  ח ְיק  ַ֤ יב וֵַּתְשבֵ֖ )יא( וִַּיְשלַּ ִבַּ֔ ְיֵביֶכ֙ם ִמּסָּ ַ֤ד א ָֽ ם ִמיַּ ל ֶאְתֶכִ֜ ֵצֶ֙ ל וַּיַּ ח ְוֶאת־ְשמּוֵאֹ֑ ֵ֖ ן ְוֶאת־ִיְפתָּ ל ְוֶאת־ְבדַָּּ֔ עַּ ֵ֣ בַּ ּו ֶאת־ְיר 

ח: טַּ  ֶבָֽ
א ֲעֵליֶכ֒ם  ֵ֣ מֹו֘ן בָּ י־עַּ ֶלְך ְבֵנָֽ ש ֶמֵ֣ י־נָּחָֹּ֞ ּו ִכָֽ ְך עָּ )יב( וִַּתְראֹּ֗ ֶלְך ִיְמֹלֵ֣ א ִכי־ֶמֵ֖ י ל ָּ֕ אְמרּו ִלַּ֔ ינּווַּת ֵ֣ ַּ֥ק ֱאֹל ֵלֹ֑ וָּ םקוַּיק  ְלְכֶכָֽ  :יֶכֵ֖ם מַּ

ֶלְך: ֶּ֛ק ֲעֵליֶכֵ֖ם ֶמָֽ וָּ ן ְיק  ָ֧ ה נָּתַּ ם ְוִהֵנֶ֙ ר ְשֶאְלֶתֹ֑ ם ֲאֶשֵ֣ ְרֶתֵ֖ ר ְבחַּ ֶלְך ֲאֶשַּ֥ ֶמֶּ֛ ה ִהֵנַּ֥ה הַּ תָֹּּ֗  )יג( ְועַּ
ְמרֵ֖  א תַּ ֹו ְול ַּ֥ לַּ֔ ם ְבק  ְעֶתֵ֣ תֹ֙ו ּוְשמַּ ם א  ְדֶתַ֤ ק וֲַּעבַּ וָֹּּ֗ ּו ֶאת־ְיק  יְראֵ֣ ם־)יד( ִאם־ִתָֽ ם ְוגַּ ֶתֹּ֗ ם גַּם־אַּ ֹ֑ק ִוְהִיֶתֵ֣ וָּ י ְיק  ּו ֶאת־ִפֵ֣

ַּ֥ק ֱאֹל וָּ ר ְיק  ֵ֖ חַּ ם אַּ ְך ֲעֵליֶכַּ֔ ֵ֣ לַּ ר מָּ ֶלְ֙ך ֲאֶשֵ֣ ֶמ֙ ם:קהַּ  יֶכָֽ
ם: ֵתיֶכָֽ ֲאב  ֶכֵ֖ם ּובַּ ֶּ֛ק בָּ וָּ ה יַּד־ְיק  ָ֧ ְיתָּ ֹ֑ק ְוהָּ וָּ י ְיק  ם ֶאת־ִפֵ֣ ק ּוְמִריֶתֵ֖ וַָּּ֔ ֹול ְיק  א ִתְשְמעּ֙ו ְבקֵ֣  )טו( ְוִאם־ל ַ֤

 

 ק דירמיהו פר
ים: ּו ֶאל־קֹוִצָֽ ל־ִתְזְרעֵ֖ ָֽ יר ְואַּ ֶכֵ֖ם ִנֹ֑ ירּו לָּ ם ִנַּ֥ ִַּ֔ לַּ ּושָּ ֙ה ְוִלירֵ֣ יש ְיהּודָּ ק ְלִאַ֤ וָֹּּ֗ ר ְיק  ֵ֣ מַּ ה׀ אָּ  )ג( ִכי־כ ֵ֣

For thus Saith the LORD to the men of Judah and to Jerusalem: break up for you a fallow 

ground, and sow not among thorns. 

 יהו פרק דרש"י ירמ
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הוו למידין מעובדי אדמה שנרים אותה בימי הקיץ להמית  -)ג( כי כה אמר ה' וגו' נירו לכם ניר 

שרשי העשבים שלא תהא מעלה קוצים בעת הזרע בחורף אף אתם הטיבו מעשיכם בטרם תבא 

 :כשתצעקועליכם הרעה שלא תהא תפלתכם נמאסת 
לפני מתוך הרשע כי אם מתוך תשובה שלא תהיו  צעקתכםואל תהי  -ואל תזרעו אל קוצים 

 דומים לזורע בלא ניר והיא נהפכת לקוצים קרדונ"ש בלעז:

 

 


