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Con’t. of Alon HaDeracha: 

את היאור? אלא שהיו ישראל אומרים על המטה שאינו מה ת"ל: אשר הכית בו  -ד"ה ומטך אשר הכית בו את היאור

יראו עתה  – "בו לקה פרעה כמה מכות במצרים ועל הים, לכך נאמר: "אשר הכית בו את היאור :מוכן אלא לפורענות

 .שאף לטובה הוא מוכן

גם במקום המוזר והסתום של , הראב"עלהתחלת המכה, בדומה לזה מדגיש  סימןהמכה אלא  סיבתובכן: אין המטה 

 ' :במדבר )חוקת( כ"א חהנחש השרף ב

ד"ה עשה לך: ורבים השתבשו ואמרו כי זאת הצורה לקבל כוח עליונים וחלילה חלילה, כי הדבר נעשה בציווי 

יראנו היש עץ שימתיק המים המרים, אפילו הדבש לא ימתיקם,  –ן לנו לחפש למה צורת נחש, ואם לא כן השם ואי

)שמות ט"ו( ומה טעם לשום דבלת תאנים על השחין )ישעיה ל"ח כ"א( ואין בתולדת הדבלה להסיר השחין! 

 .כי נשגבה ממנו דעת עליוןוהאמת, 

את המקלות המפוצלים אשר הציב יעקב בשקתות  -ה אלא כסימן, לא כסיב –)ויצא( מפרש דרך זו  ומדרש לקח טוב

 חולדות עקודים ונקודים אלא רק סימן לפרסום הנס, ואם לא כן סיבתהמים, שלא היו המקלות 

כל מי שהוא רוצה לעשות כל צאנו לבנים ישים מקלות לבנים בשקתות המים ויהיו כן?? הוא כלא כלום!! אלא  ...

 .א היהללמדך כי סייעתא דשמי

 (ויצא תש"יועיין גיליון )                        

  :('ח בראשית ג') עצמו רש"ימתכוונת לשיטתו של רש"י בבחירת מדרשו,  1שאלה ג'

 קבע את קנה המידה שעל פיו קרב או רחק מדרשי חז"ל לפירושו:  "וישמעו"ד"ה 

יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא 

 .לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דיבור על אופניו

 .שמות תשי"באשר על פיו בחר במדרש זה ולא באחרים, ועיין גם גיליון  סוקהפואף במקומנו יש למצוא את 

 

 שמות פרק ז
ָך: יָך ִיְהֶיִּ֥ה ְנִביֶאֶֽ ן ָאִחִ֖ ה ְוַאֲהֹרִּ֥ ים ְלַפְרֹעֹ֑ יָך ֱאֹלִהִ֖ ה ְנַתִתִּ֥ ֵ֛ ה ְרא  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤  )א( ַוי

י־ִיְשרָ ) ֶֽ ה ְוִשַלִּ֥ח ֶאת־ְבנ  ר ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ יָ֙ך ְיַדב  ן ָאִח֙ ֶָּ֑ך ְוַאֲהֹרֹּ֤ ר ֲאַצֶוֹ֑ ת ָכל־ֲאֶשָּ֣ ִ֖ ר א  ה ְתַדב ֶׁ֔ ֹו:ב( ַאָתָּ֣ ַאְרצֶֽ ל מ  ִ֖  א 
י ְוֶאת־ י ֶאת־ֹאֹתַתֵ֛ יִתִ֧ ה ְוִהְרב  ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ה ֶאת־ל  י ַאְקֶשִ֖ י )ג( ַוֲאִנִּ֥ ַ֖ ִים:מֹוְפת  ֶרץ ִמְצָרֶֽ  ְבֶאִּ֥

י־ִיְש )ד(  ֶֽ י ְבנ  י ֶאת־ַעִמֹּ֤ י ֶאת־ִצְבֹאַתַ֜ אִתִ֨ ִים ְוהֹוצ  י ְבִמְצָרֹ֑ י ֶאת־ָיִדִ֖ ה ְוָנַתִתִּ֥ ֶכ֙ם ַפְרֹעֶׁ֔ ע ֲאל  א־ִיְשַמֹּ֤ ֶֹֽ ים ְול ִים ִבְשָפִטִ֖ ֶרץ ִמְצַרֶׁ֔ ֶאָּ֣ ֙ל מ  ָרא 

ים:  ְגֹדִלֶֽ
י ַעל־מִ  י ֶאת־ָיִדִ֖ ק ִבְנֹטִתִּ֥ י ְיֹקָוֶׁ֔ י־ֲאִנָּ֣ ִי֙ם ִכֶֽ ו ִמְצַר֙ ם:)ה( ְוָיְדעֹּ֤ ל ִמתֹוָכֶֽ ִ֖ י־ִיְשָרא  ֶֽ י ֶאת־ְבנ  אִתִּ֥ ִים ְוהֹוצ   ְצָרֹ֑

ו: ן ָעשֶֽ ִּ֥ ם כ  ר ִצָוִ֧ה ְיֹקָוֵ֛ק ֹאָתִ֖ ן ַכֲאֶשִ֨ ה ְוַאֲהֹרֹ֑  )ו( ַוַיִַּ֥עש ֹמֶשִ֖
ה: פ ם ֶאל־ַפְרֹעֶֽ ים ָשָנֹ֑ה ְבַדְבָרִ֖ ש וְשֹמִנִ֖ ן ֶבן־ָשֹלִּ֥ ֲהֹרֶׁ֔ ה ְוַאֶֽ ים ָשָנֶׁ֔  )ז( וֹמֶש֙ה ֶבן־ְשֹמִנָּ֣

ר: אֹמֶֽ ן ל  ל־ַאֲהֹרִ֖ ה ְוֶאֶֽ ק ֶאל־ֹמֶשִּ֥ אֶמר ְיֹקָוֶׁ֔ ָֹּ֣  )ח( ַוי
 ִּ֥ ת־ַמְטָךֵ֛ ְוַהְשל  ח ֶאֶֽ ן ַקִ֧ ל־ַאֲהֹרֹ֗ ת ְוָאַמְרָתָּ֣ ֶאֶֽ ֹ֑ ו ָלֶכִ֖ם מֹופ  ר ְתנִּ֥ אֹמֶׁ֔ ם ַפְרֹע֙ה ל  ֶכֹּ֤ ר ֲאל  ין:)ט( ִכ֩י ְיַדב ִ֨ י ְלַתִנֶֽ ה ְיִהִּ֥ י־ַפְרֹעִ֖ ֶֽ  ְך ִלְפנ 
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ה  א ֹמֶשֹּ֤ ִֹ֨ ה)י( ַוָיב ִּ֥י ַפְרֹעֵ֛ הו ִלְפנ  ן ֶאת־ַמט ֹ֗ ְך ַאֲהֹרַ֜ ר ִצָוָּ֣ה ְיֹקָוֹ֑ק ַוַיְשל ִ֨ ן ַכֲאֶשִ֖ ה ַוַיֲָּ֣עשו כ ֶׁ֔ ין: ְוַאֲהֹר֙ן ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ י ְלַתִנֶֽ יו ַוְיִהִּ֥ ִּ֥י ֲעָבָדִ֖  ְוִלְפנ 
ם חַ  ו ַגם־ה ַ֜ ֲעשִ֨ ים ַוַיֶֽ ְמַכְשִפֹ֑ ים ְוַלֶֽ ֲחָכִמִ֖ ה ַלֶֽ ן:)יא( ַוִיְקָר֙א ַגם־ַפְרֹעֶׁ֔ ֶֽ ם כ  יֶהִ֖ ִים ְבַלֲהט  י ִמְצַרֵ֛ ִּ֥  ְרֻטמ 

ם  ו ְלַתִניִנֹ֑ הו ַוִיְהיִ֖ יש ַמט ֶׁ֔ יכ֙ו ִאָּ֣ ם)יב( ַוַיְשִלִ֨ ֵּֽ ת  טֹּ ן ֶאת־מ  ֲהרַֹּ֖ ה־א  ֵּֽ ט  ע מ  ַ֥ ְבל   :ו יִּ
ר ְיֹקָוֶֽק: פ ר ִדֶבִּ֥ ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣  )יג( ַוֶיֱחַז֙ק ל 

 

ֹֹּ֤ (    1א ם:)יד( ַוי ן ְלַשַלִּ֥ח ָהָעֶֽ ִ֖ א  ה מ  ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ד ל  ִ֖ ה ָכב   אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔
ה אֲ   √ ר ְוַהַמֶטֵ֛ ת ַהְיֹאֹ֑ ֹו ַעל־ְשַפָּ֣ ְיָמה ְוִנַצְבָתִּ֥ ִלְקָראתִ֖ א ַהַמֶׁ֔ ָּ֣ ֶקר ִהנ ֙ה ֹיצ  ה ַבֹבֹ֗ ְך ֶאל־ַפְרֹעֹ֞ ָּ֣ ָך:)טו( ל  ח ְבָיֶדֶֽ ש ִתַקִּ֥ ְך ְלָנָחִ֖  ֶשר־ ֶנְהַפִּ֥

ק ֱאֹל)ט יו ְיֹקָוֹ֞ ָלֹ֗ ְעָת ַעד־ֹכֶֽ  קיז( ְוָאַמְרָתָּ֣ א  ִּ֥ה לֹא־ָשַמִ֖ ר ְוִהנ  ִני ַבִמְדָבֹ֑ ַעְבֻדִ֖ י ְוַיֶֽ ר ַשַל֙ח ֶאת־ַעִמֶׁ֔ אֹמֶׁ֔ יָ֙ך ל  ֶלִ֨ ִני א   ה:ָהִעְבִרי֙ם ְשָלַחֹּ֤

י   √ ה ָאֹנִכַ֜ י ְיֹקָוֹ֑ק ִהנ ִ֨ י ֲאִנָּ֣ ע ִכִ֖ ַדֶׁ֔ את ת  ָֹּ֣ ק ְבז ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ ו ל)יז( ֹכֹּ֚ ר ְוֶנֶהְפכִּ֥ ר ַבְיֹאִ֖ ִים ֲאֶשִּ֥ י ַעל־ַהַמֵ֛ ה ֲאֶשר־ְבָיִדֹ֗ םַמֶכָּ֣ה׀ ַבַמֶטָּ֣ ֵּֽ  :ְד 

ר: ס ִים ִמן־ַהְיֹאֶֽ ֹות ַמִ֖ ִים ִלְשתִּ֥ ו ִמְצַרֶׁ֔ ר ְוִנְלאָּ֣ ש ַהְיֹאֹ֑ ות וָבַאָּ֣ ר ָתמִ֖ ה ֲאֶשר־ַבְיֹאֵ֛  )יח( ְוַהָדָגִ֧
ר ֶאֶֽ  ה ֱאֹמָּ֣ ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜ ִֹ֨ ם )יט( ַוי יֶהֹ֗ ם ְוַעל־ַאְגמ  יֶהָּ֣ ם׀ ַעל־ְיֹאר  ל־ַנֲהֹרָתָּ֣ ִים ַעֶֽ י ִמְצַרַ֜ ימ ִ֨ ה־ָיְדָ֩ך ַעל־מ  ֶֽ ח ַמְטָךָּ֣ וְנט  ן ַקָּ֣ ל־ַאֲהֹרֹ֡

ים: ים וָבֲאָבִנֶֽ ִצִ֖ ִים וָבע  ֶרץ ִמְצַרֶׁ֔ ָיה ָד֙ם ְבָכל־ֶאָּ֣ ם ְוָהֹּ֤ ְהיו־ָדֹ֑ ם ְוִיֶֽ יֶהִ֖ ימ  ִּ֥ה מ  ל ָכל־ִמְקו   ְוַעֵ֛
֩ן  ֲעשו־כ  ָּ֣י ַפְר )כ( ַוַיֶֽ ינ  ר ְלע  ר ַבְיֹאֶׁ֔ ִי֙ם ֲאֶשָּ֣ ְֶּ֑ך ֶאת־ַהַמ֙ ֶֶּ֑רם ַבַמֶט֙ה ַוַיֹּ֤ ק ַוָיֹּ֤ ר׀ ִצָוָּ֣ה ְיֹקָוֹ֗ ן ַכֲאֶשָּ֣ ה ְוַאֲהֹרַ֜ ו ֹמֶשִ֨ ְפכֵ֛ ָהֶֽ יו ַוי  ִ֖י ֲעָבָדֹ֑ ינ  ה וְלע  ֹעֶׁ֔

ם: ר ְלָדֶֽ ִים ֲאֶשר־ַבְיֹאִ֖  ָכל־ַהַמִּ֥
ָת֙ה ַוִיבְ  ֙ ר מ  ה ֲאֶשר־ַבְיֹאִּ֥ ִים:)כא( ְוַהָדָגִ֨ ֶרץ ִמְצָרֶֽ ם ְבָכל־ֶאִּ֥ י ַהָדִ֖ ר ַוְיִהִּ֥ ִים ִמן־ַהְיֹאֹ֑ ֹות ַמִ֖ ִים ִלְשתִּ֥ ו ִמְצַרֶׁ֔ ר ְולֹא־ָיְכלָּ֣ ש ַהְיֹאֶׁ֔  ַאָּ֣

ר ִדֶבִּ֥  √ ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֶׁ֔ ע ֲאל  ב־ַפְרֹע֙ה ְולֹא־ָשַמָּ֣ ם ַוֶיֱחַזֹּ֤ק ל  יֶהֹ֑ ִים ְבָלט  י ִמְצַרִ֖ ִּ֥ ן ַחְרֻטמ  ֵ֛ ֲעשו־כ   ר ְיֹקָוֶֽק:)כב( ַוַיֶֽ

את: √ ֶֹֽ ֹו ַגם־ָלז ת ִלבִ֖ ֹו ְולֹא־ָשִּ֥ יתֹ֑ א ֶאל־ב  ִֹ֖ ה ַוָיב ֶפן ַפְרֹעֶׁ֔  )כג( ַוִיָּ֣

ר: √ י ַהְיֹאֶֽ ִ֖ ימ  ת ִממ  א ָיְֶֽכל֙ו ִלְשֹתֶׁ֔ ֹֹּ֤ י ל ֹות ִכָּ֣ ִים ִלְשתֹ֑ ר ַמָּ֣ ת ַהְיֹאִ֖ ִים ְסִביֹבִּ֥ ו ָכל־ִמְצַרֵ֛  )כד( ַוַיְחְפרִ֧

 ִּ֥ ים ַאֲחר  ת ָיִמֹ֑ א ִשְבַעָּ֣ ִ֖ ר: פ)כה( ַוִיָמל   י ַהכֹות־ְיֹקָוִ֖ק ֶאת־ַהְיֹאֶֽ

 

י ְוַיֶֽ (    2א ח ֶאת־ַעִמִ֖ ק ַשַלִּ֥ ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ יו ֹכֹּ֚ ָלֹ֗ ה ְוָאַמְרָתָּ֣ א  א ֶאל־ַפְרֹעֹ֑ ִֹ֖ ה ב אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ִני:)כו( ַוי  ַעְבֻדֶֽ

ֶּ֑ף ֶאת־ָכל־גְ  √ ֵ֛ י ֹנג  ָּ֣ה ָאֹנִכֹ֗ ַח ִהנ  ֹ֑ ה ְלַשל  ן ַאָתִ֖ ִּ֥ יםבוְלָךִ֖ )כז( ְוִאם־ָמא  ֵּֽ ְרְדעִּ ְצפ  ֵּֽ  :ב 

ית ֲעבָ  ֹּ֤ ָך וְבב  ר ִמְשָכְבָךִ֖ ְוַעל־ִמָטֶתֹ֑ ָך וַבֲחַדִּ֥ יֶתֶׁ֔ או ְבב  ץ ַהְיֹא֘ר ְצַפְרְדִעי֒ם ְוָעל֙ו וָבָּ֣ יָך )כח( ְוָשַרָּ֣ ָך וְבַתנוֶרִ֖ יָ֙ך וְבַעֶמֶׁ֔ ֶד֙

יָך:  וְבִמְשֲארֹוֶתֶֽ
ְבַעְמָךִ֖ וְבָכל־ֲעָבֶדֹ֑  ים:)כט( וְבָכִּ֥ה וֶֽ ְצַפְרְדִעֶֽ ו ַהֶֽ  יָך ַיֲעלִ֖

 שמות פרק ח
ים ְועַ  ת ַעל־ַהְיֹאִרִ֖ ְנָהֹרֶׁ֔ ָך ַעל־ַהִ֨ ה ֶאת־ָיְדָ֙ך ְבַמֶטֶׁ֔ ֹּ֤ ן ְנט  ל־ַאֲהֹרֹ֗ ר ֶאֶֽ אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶש֒ה ֱאֹמָּ֣ ָֹּ֣ ַעל ֶאת־)א( ַוי ים ְוַהִּ֥ ל־ ָהֲאַגִמֹ֑

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ ים ַעל־ֶאִּ֥ ְצַפְרְדִעִ֖  ַהֶֽ
ֹּ֤ט  ִים:)ב( ַוי  ֶרץ ִמְצָרֶֽ ַע ַוְתַכִ֖ס ֶאת־ֶאִּ֥ ַע֙ל ַהְצַפְרד ֶׁ֔ ִים ַוַת֙ י ִמְצָרֹ֑ ָּ֣ ימ  ל מ  ֹו ַעִ֖  ַאֲהֹר֙ן ֶאת־ָידֶׁ֔

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ ים ַעל־ֶאִּ֥ ְצַפְרְדִעִ֖ ו ֶאת־ַהֶֽ ם ַוַיֲעלִּ֥ יֶהֹ֑ ים ְבָלט  ַחְרֻטִמִ֖ ן ַהֶֽ ִּ֥ ֲעשו־כ   )ג( ַוַיֶֽ
ְלַאהֲ  ה וֶֽ ה ְלֹמֶשָּ֣ א ַפְרֹעַ֜ ם ְוִיזְ )ד( ַוִיְקָרִ֨ י ַוֲאַשְלָח֙ה ֶאת־ָהָעֶׁ֔ ַעִמֹ֑ ֶֽ ִני ומ  ים ִמֶמִ֖ ְצַפְרְדִעֶׁ֔ ֙ר ַהֶֽ ק ְוָיס  ירו ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ אֶמ֙ר ַהְעִתָּ֣ ֹ֙ ן ַוי ו ֹרֹ֗ ְבחִ֖

 ַליֹקָוֶֽק:
ְלַעְמָךֶׁ֔ לְ  יָ֙ך וֶֽ יר ְלָךֹ֗ ְוַלֲעָבֶד֙ י׀ ַאְעִתָּ֣ ר ָעַל֒י ְלָמַתָּ֣ ָּ֣ ה ְלַפְרֹע֘ה ִהְתָפא  אֶמר ֹמֶשָּ֣ ָֹּ֣ ר )ה( ַוי ק ַבְיֹאִ֖ יָך ַרִּ֥ ים ִמְמָךִ֖ וִמָבֶתֹ֑ ְצַפְרְדִעֶׁ֔ ַהְכִרי֙ת ַהֶֽ

ְרָנה:  ִתָשַאֶֽ
ין ַכיֹקָוִּ֥ק ֱאֹל ִ֖ ע ִכי־א  ַדֶׁ֔ ַען ת  ְרָךֶׁ֔ ְלַמָּ֣ אֶמ֙ר ִכְדָבָּ֣ ֹ֙ ר ַוי אֶמר ְלָמָחֹ֑ ִֹ֖  ינו:ק)ו( ַוי

יָך  ֲעָבֶדִ֖ יָך ומ  ֶתֶׁ֔ ים ִמְמָ֙ך וִמָבָּ֣ ְצַפְרְדִעֹ֗ ו ַהֶֽ ְרָנה:)ז( ְוָסרָּ֣ ר ִתָשַאֶֽ ק ַבְיֹאִ֖ ָך ַרִּ֥ ַעֶמֹ֑  ומ 
ם ים ֲאֶשר־ָשִּ֥ ְצַפְרְדִעִ֖ ר ַהֶֽ ק ַעל־ְדַבִּ֥ ק ֹמֶש֙ה ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ה ַוִיְצַעֹּ֤ ם ַפְרֹעֹ֑ ִעָּ֣ ן מ  ה ְוַאֲהֹרִ֖ א ֹמֶשֵ֛ ִּ֥ צ  ה: )ח( ַוי   ְלַפְרֹעֶֽ

ים  ְצַפְרְדִעֶׁ֔ ת֙ו ַהֶֽ ה ַוָיֻמ֙ ר ֹמֶשֹ֑ ת:)ט( ַוַיִַּ֥עש ְיֹקָוִ֖ק ִכְדַבָּ֣ ת וִמן־ַהָשֹדֶֽ ֹרִ֖ ים ִמן־ַהֲחצ   ִמן־ַהָבִתִּ֥
ֶרץ: ש ָהָאֶֽ ם ַוִתְבַאִ֖ ם ֳחָמִרֹ֑ ם ֳחָמִרָּ֣ ו ֹאָתִ֖  )י( ַוִיְצְברִּ֥

ר ְיקֹ  ר ִדֶבִּ֥ ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ֹו ְול ֙ד ֶאת־ִלבֶׁ֔ ה ְוַהְכב  ְרָוָחֶׁ֔ ְיָת֙ה ָהֶֽ י ָהֶֽ ה ִכֹּ֤  ָוֶֽק: ס)יא( ַוַיְֶָּּ֣֑רא ַפְרֹעֹ֗

 

ֶרץ ְוָהָיִּ֥ה    ( 3א ר ָהָאֹ֑ ְך ֶאת־ֲעַפָּ֣ ת־ַמְטָךֶׁ֔ ְוַהִ֖ ה ֶאֶֽ ָּ֣ ן ְנט  ל־ַאֲהֹרֶׁ֔ אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶש֒ה ֱאֹמ֙ר ֶאֶֽ ָֹּ֣ ם)יב( ַוי ַ֖ נִּ ִים: ְלכִּ ֶרץ ִמְצָרֶֽ  ְבָכל־ֶאִּ֥

ֶרץ ַוְתִהי֙  ר ָהָאֶׁ֔ ה֙ו ַוַיְ֙ך ֶאת־ֲעַפָּ֣ ֹו ְבַמט ֙ ן ֶאת־ָידֹּ֤ ן ַוי ֩ט ַאֲהֹרִ֨ ֲעשו־כ ֹ֗ ים )יג( ַוַיֶֽ ֶרץ ָהָיִּ֥ה ִכִנִ֖ ר ָהָאֵ֛ ה ָכל־ ֲעַפִּ֥ ָמֹ֑ ם וַבְבה  ם ָבָאָדִ֖  ַהִכָנֶׁ֔

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ  ְבָכל־ֶאִּ֥
ם ו ם ָבָאָדִ֖ לו ַוְתִה֙י ַהִכָנֶׁ֔ א ָיֹכֹ֑ ָֹּ֣ ים ְול יא ֶאת־ַהִכִנִ֖ ם ְלהֹוִצִּ֥ יֶהֵ֛ ים ְבָלט  ן ַהַחְרֻטִמִ֧ ה:)יד( ַוַיֲעשו־כ ִ֨ ָמֶֽ  ַבְבה 
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ו ע ֱאֹל)טו( ַויֹאְמרֹּ֤ ה ֶאְצַבִּ֥ ַחְרֻטִמ֙ם ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ ר ְיֹקָוֶֽק: סק ַהֶֽ ר ִדֶבִּ֥ ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֶׁ֔ ע ֲאל  א־ָשַמָּ֣ ֶֹֽ ב־ַפְרֹע֙ה ְול וא ַוֶיֱחַזֹּ֤ק ל   ים ִהֹ֑

 

א הַ (    1ב ָּ֣ ִ֖ה יֹוצ  ה ִהנ  ָּ֣י ַפְרֹעֶׁ֔ ֙ב ִלְפנ  ֶק֙ר ְוִהְתַיצ  ם ַבֹבִ֨ ֹּ֤ ה ַהְשכ  ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜ ִֹ֨ י )טז( ַוי ח ַעִמִ֖ ק ַשַלִּ֥ ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ יו ֹכֹּ֚ ָלֹ֗ ְיָמה ְוָאַמְרָתָּ֣ א  ָמֹ֑

ִני: ַעְבֻדֶֽ  ְוַיֶֽ

יָך ֶאת־ ְבַעְמָךֵ֛ וְבָבֶתִ֖ יָך וֶֽ יַח ְבָךַ֜ וַבֲעָבֶדִ֧ ַח ֶאת־ַעִמ֒י ִהְנִנ֩י ַמְשִלִ֨ ָּ֣ יְנָ֘ך ְמַשל  י ִאם־א  ב)יז( ִכָּ֣ רֹֹּ֑ ִי֙ם ֶאת־ ֶהע  י ִמְצַר֙ ֹּ֤ ו ָבת  ְלאַ֜ וָמִ֨

יָה: ם ָעֶלֶֽ ִּ֥ ה ֲאֶשר־ה  ב ְוַגִּ֥ם ָהֲאָדָמִ֖ ָעֹרֶׁ֔  ֶהָּ֣
ב ְלַמָּ֣  ם ָעֹרֹ֑ ֹות־ָשִ֖ י ֱהיֶֽ יָה ְלִבְלִתִּ֥ ד ָעֶלֶׁ֔ ָּ֣ ר ַעִמ֙י ֹעמ  ֶשן ֲאֶשֹּ֤ ֶרץ ֹגֹ֗ וא ֶאת־ֶאָּ֣ ֹום ַההַ֜ יִת֩י ַביִ֨ ֶרב )יח( ְוִהְפל  י ְיֹקָוִ֖ק ְבֶקִּ֥ י ֲאִנִּ֥ ע ִכֵ֛ ַדֶׁ֔ ַען ת 

ֶרץ:  ָהָאֶֽ
ת  י ְפֻדֶׁ֔ ה:)יט( ְוַשְמִתָּ֣ ת ַהֶזֶֽ ר ִיְהֶיִ֖ה ָהֹאִּ֥ ָך ְלָמָחִּ֥ ין ַעֶמֹ֑ ָּ֣ י וב  ין ַעִמִ֖ ִּ֥  ב 

 ִּ֥ ִים ִתָשח  ֶרץ ִמְצַרֵ֛ יו וְבָכל־ֶאִ֧ ית ֲעָבָדֹ֑ ָּ֣ ה וב  יָתה ַפְרֹעִ֖ ִּ֥ ד ב  ב ָכב ֶׁ֔ ן ַוָיבֹ֙א ָעֹרָּ֣ ב:)כ( ַוַיַֹּ֤עש ְיֹקָו֙ק כ ֶׁ֔ ִּ֥י ֶהָעֹרֶֽ ֶרץ ִמְפנ   ת ָהָאִ֖
ה ֶאל־מֹ  א ַפְרֹעֶׁ֔ אֹל)כא( ַוִיְקָרָּ֣ ֶֽ ו ל  ו ִזְבחִּ֥ אֶמר ְלכֵ֛ ֹֹ֗ ן ַוי ְלַאֲהֹרֹ֑ ה וֶֽ ֶרץ:קֶשִ֖  יֶכִ֖ם ָבָאֶֽ

ח ַליֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ִים ִנְזַבִ֖ ת ִמְצַרֶׁ֔ י תֹוֲעַבָּ֣ ן ִכֹּ֚ ֹות כ ֶׁ֔ א ָנכֹו֙ן ַלֲעשָּ֣ ֹֹּ֤ ה ל אֶמר ֹמֶשֹ֗ ָֹּ֣ א ק)כב( ַוי ִֹּ֥ ם ְול יֶהִ֖ ינ  ִים ְלע  ת ִמְצַרֵ֛ ח ֶאת־ תֹוֲעַבִּ֥ ן ִנְזַבֹ֞ ָּ֣ ינו ה 

נו  :ִיְסְקֻלֶֽ
יֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ְחנ֙ו ַלֶֽ ר ְוָזַב֙ ְך ַבִמְדָבֹ֑ ִ֖ ים נ ל  ֶשת ָיִמֶׁ֔ ֶרְך ְשֹלָּ֣ ינו:ק)כג( ֶדֹּ֚ ֶֽ ל  ר א  ר יֹאַמִּ֥  ינו ַכֲאֶשִ֖

ם ַליֹקָוֹּ֤ק ֱאֹלֶֽ  ח ֶאְתֶכ֙ם וְזַבְחֶתֹ֞ י ֲאַשַלֹּ֤ ה ָאֹנִכֹ֞ אֶמר ַפְרֹעֹ֗ ָֹּ֣ ק לֹא־ ק)כד( ַוי ִּ֥ ק ַהְרח  ר ַרֵ֛ י:יֶכ֙ם ַבִמְדָבֶׁ֔ ירו ַבֲעִדֶֽ ֶכת ַהְעִתִ֖ יקו ָלֶלֹ֑  ַתְרִחִ֖
ֲעבָ  ה מ  ב ִמַפְרֹעֵ֛ ר ֶהָעֹרֹ֗ ק ְוָסָּ֣ י ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ִעָמְ֙ך ְוַהְעַתְרִתָּ֣ ֶֽ א מ  ֹּ֤ י יֹוצ  ה ָאֹנִכַ֜ ה ִהנ ִ֨ אֶמר ֹמֶשֹ֗ ָֹּ֣ ף )כה( ַוי ֹּ֤ ק ַאל־ֹיס  ר ַרֹ֗ ֹו ָמָחֹ֑ ַעמִ֖ יו ומ  ָדִּ֥

ל ְלִבְלִת֙י ַשַלָּ֣ח ֶאת־ָהָעֶׁ֔  יֹקָוֶֽק:ַפְרֹע֙ה ָהת ֶׁ֔ ַח ַלֶֽ  ם ִלְזֹבִ֖
ר ֶאל־ְיֹקָוֶֽק: ה ַוֶיְעַתִ֖ ם ַפְרֹעֹ֑ ִעָּ֣ ה מ  א ֹמֶשִ֖ ִּ֥ צ   )כו( ַוי 

ד: ר ֶאָחֶֽ א ִנְשַאִ֖ ִֹּ֥ ֹו ל ַעמֹ֑ יו ומ  ֲעָבָדָּ֣ ה מ  ב ִמַפְרֹעִ֖ ַס֙ר ֶהָעֹרֶׁ֔ ה ַוָי֙ ר ֹמֶשֶׁ֔  )כז( ַוַיַֹּ֤עש ְיֹקָו֙ק ִכְדַבָּ֣
ֹו  ד ַפְרֹע֙ה ֶאת־ִלבֶׁ֔ ֹּ֤ ם: פ)כח( ַוַיְכב  א ִשַלִ֖ח ֶאת־ָהָעֶֽ ִֹּ֥ את ְול ֹֹ֑ ַעם ַהז  ַגִ֖ם ַבַפָּ֣

 

 שמות פרק ט
ר ְיֹקָו֙ק ֱאֹל(    2ב ה־ָאַמֹּ֤ יו ֹכֶֽ ָלֹ֗ ה ְוִדַבְרָתָּ֣ א  א ֶאל־ַפְרֹעֹ֑ ִֹ֖ ה ב אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ִני:ק)א( ַוי ַעְבֻדֶֽ י ְוַיֶֽ ח ֶאת־ ַעִמִ֖ ים ַשַלִּ֥ ִעְבִרֶׁ֔  י ָהֶֽ

ן אַ  ִּ֥ י ִאם־ָמא  ם:)ב( ִכֵ֛ יק ָבֶֽ ַח ְועֹוְדָךִ֖ ַמֲחִזִּ֥ ֹ֑ ה ְלַשל   ָתִ֖

 ֹֹ֑ ר וַבצ ים ַבָבָקִ֖ ֲחֹמִרי֙ם ַבְגַמִלֶׁ֔ ים ַבֶֽ ה ַבּסוִסֹּ֤ ר ַבָשֶדֶׁ֔ ה ְבִמְקְנָ֙ך ֲאֶשָּ֣ ק הֹוָיֹ֗ ה ַיד־ְיֹקָוַ֜ ֶבראן )ג( ִהנ ִ֨ ד: ֶדַ֖ ד ְמֹאֶֽ ִּ֥  ָכב 

 ִ֖ ל וב  ָּ֣ה ִיְשָרא ֶׁ֔ ין ִמְקנ  ק ב ֹּ֚ ה ְיֹקָוֶׁ֔ ר:)ד( ְוִהְפָלָּ֣ ל ָדָבֶֽ ִ֖ ִּ֥י ִיְשָרא  ות ִמָכל־ִלְבנ  א ָימֵ֛ ִֹּ֥ ִים ְול ָּ֣ה ִמְצָרֹ֑  ין ִמְקנ 
ֶרץ: ה ָבָאֶֽ ר ַהֶזִ֖ ה ְיֹקָוֵ֛ק ַהָדָבִּ֥ ר ַיֲעֶשִ֧ ר ָמָחֹ֗ אֹמֹ֑ ד ל  ָּ֣  )ה( ַוָיִֶּ֥שם ְיֹקָוִ֖ק מֹוע 

ָּ֣ה  ל ִמְקנ  ָמת ֹכִ֖ ת ַוָיָּ֕ ָמֳחָרֶׁ֔ ר ַהֶז֙ה ִמֶֽ ק ֶאת־ַהָדָבֹּ֤ ַעש ְיֹקָוַ֜ ד:)ו( ַוַיִ֨ ת ֶאָחֶֽ ִּ֥ ל לֹא־מ  ִ֖ י־ִיְשָרא  ֶֽ ִּ֥ה ְבנ  ִים וִמִמְקנ   ִמְצָרֹ֑
א ִשַלִ֖ח  ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ד ַוִיְכַב֙ד ל  ל ַעד־ֶאָחֹ֑ ִ֖ ִּ֥ה ִיְשָרא  ת ִמִמְקנ  ֵ֛ ה לֹא־מ  ה ְוִהנ ֹ֗ ם: פ)ז( ַוִיְשַלָּ֣ח ַפְרֹעֶׁ֔  ֶאת־ ָהָעֶֽ

 

ה (    3ב אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶשָּ֣ ָֹּ֣ ה:)ח( ַוי ִּ֥י ַפְרֹעֶֽ ינ  ְיָמה ְלע  ה ַהָשַמִ֖ ֹו ֹמֶשֵ֛ ן וְזָרקִּ֥ יַח ִכְבָשֹ֑ ם ִפִ֖ יֶכֶׁ֔ א ָחְפנ  ָֹּ֣ ו ָלֶכ֙ם ְמל ל־ַאֲהֹר֒ן ְקחֹּ֤  ְוֶאֶֽ

ה  ָמֹ֗ ם ְוַעל־ַהְבה  ה ַעל־ָהָאָדַ֜ ִים ְוָהָיִ֨ ֶרץ ִמְצָרֹ֑ ל ָכל־ֶאָּ֣ ק ַעִ֖ ין)ט( ְוָהָיָּ֣ה ְלָאָבֶׁ֔ ַ֥ ְשחִּ ִים: לִּ ֶרץ ִמְצָרֶֽ ת ְבָכל־ֶאִּ֥ ַח ֲאַבְעֻבֹעִ֖ ֵ֛  ֹפר 

י  ְיָמה ַוְיִהֹ֗ ה ַהָשָמֹ֑ ֹו ֹמֶשִ֖ ק ֹאתֵ֛ ה ַוִיְזֹרִּ֥ ָּ֣י ַפְרֹעֶׁ֔ ַעְמד֙ו ִלְפנ  ן ַוַיֶֽ יַח ַהִכְבָשֹ֗ ו ֶאת־ִפָּ֣ ה:)י( ַוִיְקחֹ֞ ָמֶֽ ם וַבְבה  ַח ָבָאָדִ֖ ָּ֕ ת ֹפר   ְשִחי֙ן ֲאַבְעֻבֹעֶׁ֔
ו ַהֶֽ  א־ָיְכלָּ֣ ֶֹֽ ִים:)יא( ְול ם וְבָכל־ ִמְצָרֶֽ ין ַבַחְרֻטִמִ֖ י־ָהָיָּ֣ה ַהְשִחֶׁ֔ ין ִכֶֽ ָּ֣י ַהְשִחֹ֑ ה ִמְפנ  ִּ֥י ֹמֶשִ֖ ד ִלְפנ  ים ַלֲעֹמֵ֛  ַחְרֻטִמֹ֗

ה: ס ר ְיֹקָוִ֖ק ֶאל־ֹמֶשֶֽ ר ִדֶבִּ֥ ם ַכֲאֶשֵ֛ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ק ְיֹקָו֙ק ֶאת־ל  ֹּ֤  )יב( ַוְיַחז 

 

ֹֹּ֤ (     1ג   ר ְיֹקָו֙ק אֱ )יג( ַוי ה־ָאַמֹּ֤ יו ֹכֶֽ ָלֹ֗ ה ְוָאַמְרָתָּ֣ א  ָּ֣י ַפְרֹעֹ֑ ב ִלְפנ  ִ֖ ֶקר ְוִהְתַיצ  ָּ֣ם ַבֹבֶׁ֔ ה ַהְשכ  י קֹלאֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ים ַשַלִּ֥ח ֶאת־ַעִמִ֖ ִעְבִרֶׁ֔ י ָהֶֽ

ִני: ַעְבֻדֶֽ  ְוַיֶֽ
ל־ ֹפַת֙י ֶאֶֽ ַח ֶאת־ָכל־ַמג  י ֹשל ַ֜ את ֲאִנִ֨ ֹֹ֗ ַעם ַהז י׀ ַבַפָּ֣ ֶרץ:)יד( ִכָּ֣ ִני ְבָכל־ָהָאֶֽ ין ָכֹמִ֖ ִּ֥ י א  ע ִכֵ֛ ַדֶׁ֔ ור ת  ָך ַבֲעבָּ֣ יָך וְבַעֶמֹ֑  ִלְבָךֶׁ֔ וַבֲעָבֶדִ֖

ֶרץ: ד ִמן־ָהָאֶֽ ִ֖ ֶבר ַוִתָכח  ת־ַעְמָךִ֖ ַבָדֹ֑ ְך אֹוְתָךֵ֛ ְוֶאֶֽ י ָוַאִּ֥ ְחִתי ֶאת־ָיִדֶׁ֔ י ַעָת֙ה ָשַלָּ֣  )טו( ִכֹּ֤
יָך ור זֹא֙ת ֶהֱעַמְדִתֶׁ֔ ם ַבֲעבִּ֥ ֶרץ: )טז( ְואוָלֹ֗ י ְבָכל־ָהָאֶֽ ר ְשִמִ֖ ִּ֥ ַען ַספ  י וְלַמֵ֛ ור ַהְרֹאְתָךָּ֣ ֶאת־ֹכִחֹ֑  ַבֲעבִ֖

ם: י ַשְלָחֶֽ י ְלִבְלִתִ֖ ל ְבַעִמֹ֑ ָּ֣  )יז( עֹוְדָךִ֖ ִמְסתֹול 

ר  ת ָמָחֶׁ֔ ָּ֣ י ַמְמִטי֙ר ָכע  ד)יח( ִהְנִנֹּ֤ ַ֖ ר  ִים ְלִמן־ַהיִּ֥  ב  ה֙ו ְבִמְצַרֶׁ֔ ר לֹא־ָהָיֹּ֤ה ָכֹמִ֨ ד ֲאֶשִ֨ ד ְמֹאֹ֑ ָּ֣ ָתה:ָכב  ה ְוַעד־ָעֶֽ  ֹום ִהָוְסָדִ֖

 ָּ֣ ר־ִיָמצ  ה ֲאֶשֶֽ ָמַ֜ ם ְוַהְבה  ה ָכל־ָהָאָדִ֨ ר ְלָךִ֖ ַבָשֶדֹ֑ ת ָכל־ֲאֶשִּ֥ ֵ֛ ת־ִמְקְנָךֶׁ֔ ְוא  ֙ז ֶאֶֽ ח ָהע  ה ְשַלֹּ֤ ְיָתה )יט( ְוַעָתֹ֗ ֙ף ַהַבֶׁ֔ ֶָֽאס  א י  ֹֹּ֤ ה ְול א ַבָשֶדֹ֗

תו: ֶֽ ד ָומ  ם ַהָבָרִ֖ ֶהֵ֛ ד ֲעל   ְוָיַרִ֧
֙א אֶ  ים:)כ( ַהָיר  ִ֖הו ֶאל־ַהָבִתֶֽ יו ְוֶאת־ִמְקנ  יס ֶאת־ֲעָבָדִּ֥ ִנֵ֛ ה ה  י ַפְרֹעֹ֑ ִ֖ ַעְבד  ֶֽ ק מ  ר ְיֹקָוֶׁ֔  ת־ְדַבָּ֣
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ה: פ ִ֖הו ַבָשֶדֶֽ יו ְוֶאת־ִמְקנ  ב ֶאת־ֲעָבָדִּ֥ ֶַּ֑יֲעֹזֵ֛ ר ְיֹקָוֹ֑ק ַוֶֽ ֹו ֶאל־ְדַבָּ֣ ם ִלבִ֖ ר לֹא־ָשֵ֛  )כא( ַוֲאֶשִּ֥
ה אֶ  ֹּ֤ ה ְנט  ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜ ִֹ֨ ֶשב )כב( ַוי ִּ֥ ל ָכל־ע  ה ְוַעֵ֛ ָמֹ֗ ם ְוַעל־ַהְבה  ִים ַעל־ָהָאָדָּ֣ ֶרץ ִמְצָרֹ֑ ד ְבָכל־ֶאָּ֣ י ָבָרִ֖ ִים ִויִהִּ֥ ְֶּ֑דָ֙ך ַעל־ַהָשַמֶׁ֔ ת־ָיֶֽ

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ ה ְבֶאִּ֥  ַהָשֶדִ֖
ש ִ֖ ֲהַלְך א  ד ַוִתִּ֥ ן ֹקֹל֙ת וָבָרֶׁ֔ ק ָנַתֹּ֤ יֹקָוֹ֗ ה֘ו ַעל־ַהָשַמִי֒ם ַוֶֽ ה ֶאת־ַמט  ט ֹמֶשָּ֣ ִים:)כג( ַוי ִ֨ ֶרץ ִמְצָרֶֽ ד ַעל־ֶאִּ֥ ר ְיֹקָוֵ֛ק ָבָרִ֖ ִ֧ ְרָצה ַוַיְמט    ָאֹ֑

ֶרץ ִמצְ  ה֙ו ְבָכל־ֶאָּ֣ א־ָהָיֹּ֤ה ָכֹמִ֨ ֶֹֽ ֶשר ל ד ֲאֲ֠ ד ְמֹאֶׁ֔ ָּ֣ ד ָכב  ֹוְך ַהָבָרֹ֑ ַחת ְבתָּ֣ ש ִמְתַלַקִ֖ ד ְוא ָּ֕ י ָבָרֶׁ֔ ֹוי:)כד( ַוְיִהָּ֣ ה ְלגֶֽ ז ָהְיָתִּ֥ ָאִ֖ ִים מ   ַרֶׁ֔
רֶ  ד ְבָכל־ֶאָּ֣ ְך ַהָבָרַ֜ ד ְוֶאת־כָ )כה( ַוַיִ֨ ֶשב ַהָשֶד֙ה ִהָכָּ֣ה ַהָבָרֶׁ֔ ֹּ֤ ת ָכל־ע  ה ְוא ִ֨ ָמֹ֑ ם ְוַעד־ְבה  ָאָדִ֖ ה מ  ר ַבָשֶדֶׁ֔ ת ָכל־ֲאֶשָּ֣ ִים א ֹּ֚ ל־ץ ִמְצַרֹ֗

ר: ֶֽ ה ִשב  ץ ַהָשֶדִ֖ ִּ֥  ע 
ד: א ָהָיִ֖ה ָבָרֶֽ ִֹּ֥ ל ל ֹ֑ ָּ֣י ִיְשָרא  ם ְבנ  ֶשן ֲאֶשר־ָשִ֖ ֶרץ ֹגֶׁ֔ ק ְבֶאָּ֣  )כו( ַרֹּ֚

י)כז( ַוִיְשַלָּ֣ח  י ְוַעִמִ֖ יק ַוֲאִנִּ֥ ַעם ְיֹקָו֙ק ַהַצִדֶׁ֔ אִתי ַהָפֹ֑ ם ָחָטָּ֣ ֶהִ֖ אֶמר ֲאל  ִֹּ֥ ן ַוי ְלַאֲהֹרֶׁ֔ ה וֶֽ ה ַוִיְקָר֙א ְלֹמֶשָּ֣ ים: ַפְרֹעֹ֗  ָהְרָשִעֶֽ
ת ֱאֹל ת ֹקֹלִּ֥ ְהֹיֵ֛ ב ִמֶֽ ק ְוַרָּ֕ יר֙ו ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ון לַ ק)כח( ַהְעִת֙ א ֹתִספִ֖ ִֹּ֥ ם ְול ה ֶאְתֶכֶׁ֔ ד ַוֲאַשְלָחָּ֣ ד:ים וָבָרֹ֑  ֲעֹמֶֽ

ון ְוַהָבָרד֙  ֹות ֶיְחָדלֹ֗ י ֶאל־ְיֹקָוֹ֑ק ַהֹקלָּ֣ ש ֶאת־ַכַפִ֖ יר ֶאְפֹרִּ֥ אִת֙י ֶאת־ָהִעֶׁ֔ ה ְכצ  ָלי֙ו ֹמֶשֶׁ֔ אֶמר א  ֹֹּ֤ י )כט( ַוי ע ִכִּ֥ ַדֶׁ֔ ַען ת  ֹוד ְלַמָּ֣ ְהֶיה־עֶׁ֔ א ִיֶֽ ָֹּ֣  ל

ֶרץ:  ַליֹקָוִ֖ק ָהָאֶֽ
ֶרם  י ֶטָּ֣ ְעִתי ִכֹּ֚ יָך ָיַדָּ֕ ה ַוֲעָבֶדֹ֑ ִ֖י ְיֹקָוִּ֥ק ֱאֹל)ל( ְוַאָתִ֖ ון ִמְפנ  יְראֶׁ֔  ים:קִתֶֽ

ל: ה ִגְבֹעֶֽ יב ְוַהִפְשָתִ֖ י ַהְשֹעָר֙ה ָאִבֶׁ֔ ה נָֻכָֹ֑תה ִכֹּ֤ ה ְוַהְשֹעָרִ֖  )לא( ְוַהִפְשָתִּ֥
ָנה: ֶֽ ת ה  י ֲאִפיֹלִ֖ ו ִכִּ֥ א נֻכֹ֑ ָֹּ֣ ֶמת ל ה ְוַהֻכֶּסִ֖  )לב( ְוַהִחָטִּ֥

ם ַפְרֹע֙ה  ִעֹּ֤ ה מ  א ֹמֶשַ֜ צ ִ֨ ְרָצה:)לג( ַוי  ְך ָאֶֽ ר לֹא־ ִנַתִּ֥ ד וָמָטִ֖ ו ַהֹקלֹו֙ת ְוַהָבָרֶׁ֔ ֶַּ֑יְחְדלֹּ֤ יו ֶאל־ְיֹקָוֹ֑ק ַוֶֽ ש ַכָפִ֖ יר ַוִיְפֹרִּ֥  ֶאת־ָהִעֶׁ֔
וא ַוֲעָבָדֶֽ  ֹו הִּ֥ ד ִלבִ֖ ִּ֥ א ַוַיְכב  ֹֹ֑ ֶסף ַלֲחט ת ַוֹיָּ֣ ד ְוַהֹקֹלִ֖ ר ְוַהָבָרֵ֛ ל ַהָמָטִ֧ י־ָחַדִ֨ ה ִכֶֽ  יו:)לד( ַוַיְֶָּּ֣֑רא ַפְרֹעֹ֗

ה: פ)לה(  ר ְיֹקָוִ֖ק ְבַיד־ֹמֶשֶֽ ר ִדֶבִּ֥ ל ַכֲאֶשֵ֛ ֹ֑ ָּ֣י ִיְשָרא  א ִשַלִ֖ח ֶאת־ְבנ  ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ֶֶּ֑יֱחַז֙ק ל   ַוֶֽ

 

 שמות פרק י
יו ְלַמֹ֗ (    2ג ב ֲעָבָדֶׁ֔ ָּ֣ ְדִתי ֶאת־ִלבֹ֙ו ְוֶאת־ל  י ִהְכַבֹּ֤ י־ֲאִנֹ֞ ה ִכֶֽ א ֶאל־ַפְרֹעֹ֑ ִֹ֖ ה ב אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ֶלה ְבִקְרבֹו:)א( ַוי ִ֖ י א  י ֹאֹתַתִּ֥  ַען ִשִתֵ֛

י ֲאשֶ  ִים ְוֶאת־ֹאֹתַתִ֖ ְלִת֙י ְבִמְצַרֶׁ֔ ר ִהְתַעַלִ֨ ת ֲאֶשֹּ֤ ָּ֣ י ִבְנָךַ֜ וֶבן־ִבְנָךֹ֗ א  ֩ר ְבָאְזנ ִ֨ ַען ְתַספ  י ְיֹקָוֶֽק:)ב( וְלַמֹ֡ ם ִכי־ֲאִנִּ֥ יַדְעֶתִ֖ ם ִוֶֽ ְמִתי ָבֹ֑  ר־ַשָּ֣
ה ְוַאֲהֹר֘ן אֶ  א ֹמֶשָּ֣ ִֹ֨ ר ְיֹקָו֙ק ֱאֹל)ג( ַוָיב ה־ָאַמֹּ֤ יו ֹכֶֽ ָלֹ֗ ו א  י קל־ַפְרֹע֒ה ַויֹאְמרָּ֣ ח ַעִמִ֖ ת ִמָפָנֹ֑י ַשַלִּ֥ ָעֹנִ֖ ְנָת ל  ַאֶׁ֔ י מ  ים ַעד־ָמַתָּ֣ ִעְבִרֶׁ֔ י ָהֶֽ

ִני:  ְוַיַעְבֻדֶֽ

ר  יא ָמָחֵ֛ ִבִּ֥ י מ  י ִהְנִנִ֨ ַח ֶאת־ַעִמֹ֑ ָּ֣ ה ְלַשל  ן ַאָתִ֖ ִּ֥ י ִאם־ָמא  ה)ד( ִכֵ֛ ְרֶבַ֖ ָך: א   ִבְגֻבֶלֶֽ

ֶרת ָלֶכ֙ם ִמן־הַ )ה( וְ  ה ַהִנְשֶאֹּ֤ ָטֹ֗ ל׀ ֶאת־ֶיֶָּ֣תר ַהְפל  ֶרץ ְוָאַכָּ֣ ת ֶאת־ָהָאֹ֑ ל ִלְרֹאָּ֣ א יוַכִ֖ ִֹּ֥ ֶרץ ְול ין ָהָאֶׁ֔ ָּ֣ ד ְוָאַכ֙ל ֶאת־ָכל־ִכָּס֙ה ֶאת־ע  ָבָרֶׁ֔

ה: ַח ָלֶכִ֖ם ִמן־ַהָשֶדֶֽ ִּ֥ ץ ַהֹצמ   ָהע ֶׁ֔
י ָכל ָּ֣ י ָכל־ֲעָבֶדיָ֘ך וָבת  ָּ֣ יָך וָבת  ו ָבֶתַ֜ ד )ו( וָמְלאִ֨ ה ַעִ֖ ֲאָדָמֶׁ֔ ֹום ֱהיֹוָת֙ם ַעל־ָהָּ֣ יָך ִמיֹ֗ ֹות ֲאֹבֶתֶׁ֔ יָ֙ך ַוֲאבָּ֣ ו ֲאֹבֶת֙ א־ָראֹּ֤ ֶֹֽ ר ל ־ִמְצַרִי֒ם ֲאֶשִ֨

ה: ם ַפְרֹעֶֽ ִעִּ֥ א מ  ִ֖ ֶפן ַוי צ  ה ַוִיִּ֥ ֹום ַהֶזֹ֑  ַהיָּ֣
ש ַשַל֙ח  נ֙ו ְלמֹוק ֶׁ֔ ה ֶזִּ֥ה ָלִ֨ יו ַעד־ָמַת֙י ִיְהֶיִ֨ ָלֹ֗ ה א  י ַפְרֹעַ֜ ו ֶאת־ ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל)ז( ַויֹאְמר֩ו ַעְבד ִ֨ ַעְבדִ֖ ים ְוַיֶֽ ֲאָנִשֶׁ֔ ע קֶאת־ָהָּ֣ ַדֶׁ֔ ֶרם ת  ם ֲהֶטָּ֣ יֶהֹ֑

ִים: ה ִמְצָרֶֽ י ָאְבָדִ֖  ִכִּ֥
ו ֶאת־ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ו ִעְבדִ֖ ם ְלכִּ֥ ֶהֶׁ֔ אֶמר ֲאל  ָֹּ֣ ה ַוי ת־ַאֲהֹר֙ן ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ ה ְוֶאֶֽ ב ֶאת־ֹמֶשֹּ֤ ים:ק)ח( ַויוַשֹ֞ י ַהֹהְלִכֶֽ י ָוִמִ֖  ֶכֹ֑ם ִמִּ֥

אמֶ  ָֹּ֣ י ַחג־)ט( ַוי ְך ִכִּ֥ ל ֶׁ֔ נ֙ו נ  ֙ ֹּ֤נו וִבְבָקר  נו ְבצֹאנ  ינו וִבְבנֹות ַ֜ ְך ְבָבנ ִ֨ ֹ֑ ל  ִ֖ינו נ  נ  ינו וִבְזק  ִּ֥ ה ִבְנָער  נו:ר ֹמֶשֶׁ֔  ְיֹקָוִ֖ק ָלֶֽ
ו ִכִּ֥  ת־ַטְפֶכֹ֑ם ְראָּ֕ ר ֲאַשַלִּ֥ח ֶאְתֶכִ֖ם ְוֶאֶֽ ם ַכֲאֶשֵ֛ ן ְיֹקָו֙ק ִעָמֶכֶׁ֔ ֹּ֤ י כ  ם ְיִהִ֨ ֶהֹ֗ אֶמר ֲאל  ָֹּ֣ ם:)י( ַוי יֶכֶֽ ה ֶנִֶֶּּ֥֑גד ְפנ   י ָרָעִ֖

ת  ִ֖ א  ם מ  ֶֶּ֑רש ֹאָתֶׁ֔ ים ַוְיָגָּ֣ ם ְמַבְקִשֹ֑ ּה ַאֶתָּ֣ י ֹאָתִ֖ ק ִכִּ֥ ו ֶאת־ְיֹקָוֶׁ֔ ו־ָנֹּ֤א ַהְגָבִרי֙ם ְוִעְבדָּ֣ ן ְלכֶֽ א כ ֹ֗ ָֹּ֣ ה: פ)יא( ל ִּ֥י ַפְרֹעֶֽ  ְפנ 
ִים֙           ֶרץ ִמְצַר֙ ה ָיְדָךַ֜ ַעל־ֶאֹּ֤ ה ְנט ִ֨ ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜ ִֹ֨ ת ָכל־ )יב( ַוי ֵ֛ ֶרץ א  ֶשב ָהָאֶׁ֔ ָּ֣ ִים ְויֹאַכ֙ל ֶאת־ ָכל־ע  ֶרץ ִמְצָרֹ֑ ה ְוַיִַ֖על ַעל־ֶאָּ֣ ַאְרֶבֶׁ֔ ָבֶֽ

ד: יר ַהָבָרֶֽ ר ִהְשִאִ֖  ֲאֶשִּ֥
וא ְוכָ  ֹום ַההִ֖ ֶרץ ָכל־ַהיִּ֥ וַח־ָקִדי֙ם ָבָאֶׁ֔ ג רֶֽ ק ִנַהֹּ֤ יֹקָוֹ֗ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ַוֶֽ ה֘ו ַעל־ֶאָּ֣ ה ֶאת־ַמט  ט ֹמֶשָּ֣ ה ְו֙רוַח֙ ל־ )יג( ַוי ִ֨ ֶקר ָהָיֶׁ֔ ְיָלה ַהֹבָּ֣ ַהָלֹ֑

ה: א ֶאת־ָהַאְרֶבֶֽ ים ָנָשִ֖  ַהָקִדֶׁ֔
ָפָניו לֹא־ָהִ֨  ד ְלֲ֠ ד ְמֹאֶׁ֔ ָּ֣ ִים ָכב  ול ִמְצָרֹ֑ ל ְגבָּ֣ ַנח ְבֹכִ֖ ִים ַוָיָּ֕ ֶרץ ִמְצַרֶׁ֔ ל ָכל־ֶאָּ֣ ה ַעֹּ֚ ַאְרֶבֹ֗ א )יד( ַוַיַָּ֣על ָהֶֽ ִֹּ֥ יו ל הו ְוַאֲחָרִ֖ ן ַאְרֶב֙ה ָכֹמֶׁ֔ ֹּ֤ ָיה כ 

ְהֶיה־ ן:ִיֶֽ ֶֽ  כ 
ץ  י ָהע ֶׁ֔ ֙ת ָכל־ְפִרָּ֣ ֶרץ ְוא  ֶשב ָהָאֹ֗ ָּ֣ אַכל ֶאת־ָכל־ע  ַֹ֜ ְך ָהָאֶר֒ץ ַוי ין ָכל־ָהָאֶר֘ץ ַוֶתְחַשָּ֣ ָּ֣ ס ֶאת־ע  ר )טו( ַוְיַכֹ֞ ד ְולֹא־נֹוַתִ֨ יר ַהָבָרֹ֑ ר הֹוִתִ֖ ֲאֶשִּ֥

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ ה ְבָכל־ֶאִּ֥ ֶשב ַהָשֶדִ֖ ִּ֥ ץ וְבע  ֵ֛  ָכל־ֶיִֶֶּ֧֑רק ָבע 
 ָּ֣ אִתי ַליֹקָוִּ֥ק ֱאֹלֶֽ )טז( ַוְיַמה  אֶמר ָחָטֵ֛ ֹֹ֗ ן ַוי ְלַאֲהֹרֹ֑ ה וֶֽ א ְלֹמֶשָּ֣ ִֹ֖ ה ִלְקר ם:קר ַפְרֹעֶׁ֔  יֶכִ֖ם ְוָלֶכֶֽ

ירו ַליֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ַעם ְוַהְעִתִ֖ ְך ַהַפֶׁ֔ א ָנֹּ֤א ַחָטאִת֙י ַאָּ֣ ה ָשָּ֣ ה:ק)יז( ְוַעָתֹ֗ ֶות ַהֶזֶֽ ק ֶאת־ַהָמִּ֥ י ַרִ֖ ָעַלֶׁ֔ ֶֽ ֙ר מ   יֶכֹ֑ם ְוָיס 
ם  ִעָּ֣ א מ  ִ֖ ר ֶאל־ְיֹקָוֶֽק:)יח( ַוי צ  ה ַוֶיְעַתִ֖  ַפְרֹעֹ֑

א ִנְשאַ  ֹֹּ֤ וף ל הו ָיָָּ֣מה ּסֹ֑ ִ֖ ה ַוִיְתָקע  ַאְרֶבֶׁ֔ ד ַוִיָש֙א ֶאת־ָהָּ֣ וַח־ָי֙ם ָחָזָּ֣ק ְמֹאֶׁ֔ ְך ְיֹקָוֹּ֤ק רֶֽ ִים:)יט( ַוַיֲהֹפִ֨ ול ִמְצָרֶֽ ל ְגבִּ֥ ד ְבֹכִ֖ ה ֶאָחֶׁ֔  ֙ר ַאְרֶבָּ֣
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ה וְ  ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ק ְיֹקָוִ֖ק ֶאת־ל  ִּ֥ ל: פ)כ( ַוְיַחז  ֶֽ ִּ֥י ִיְשָרא  ח ֶאת־ְבנ  א ִשַלִ֖ ִֹּ֥  ל
 

יִהי (    3ג ִים ִוִּ֥ ְֶּ֑דָ֙ך ַעל־ַהָשַמֶׁ֔ ה ָיֶֽ ֹּ֤ ה ְנט  ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜ ִֹ֨ ֶשְך)כא( ַוי ֶשְך: חַֹּ֖ ש ֹחֶֽ ִ֖ ִים ְוָימ  ֶרץ ִמְצָרֹ֑  ַעל־ֶאָּ֣

ָלֵ֛ה ֶשְך־ֲאפ  י ֹחֶֽ ִים ַוְיִהִ֧ ֹו ַעל־ַהָשָמֹ֑ ה ֶאת־ָידִ֖ ִּ֥ט ֹמֶשֵ֛ ים: )כב( ַוי  ֶשת ָיִמֶֽ ִים ְשֹלִּ֥ ֶרץ ִמְצַרִ֖  ְבָכל־ֶאִּ֥
ָיה  ל ָהִּ֥ ֵ֛ י ִיְשָרא  ִ֧ ְלָכל־ְבנ  ים וֶֽ ֶשת ָיִמֹ֑ יו ְשֹלָּ֣ יש ִמַתְחָתִ֖ מו ִאִּ֥ יו ְולֹא־ָקֵ֛ יש ֶאת־ָאִחֹ֗ ו ִאָּ֣ א־ָראֹ֞ ֶֹֽ ם:)כג( ל ֹור ְבמֹוְשֹבָתֶֽ  אִ֖

אֶמ֙ר ְלכ֙ו ִעְבדָּ֣  ֹ֙ ה ַוי ה ֶאל־ֹמֶשֹ֗ א ַפְרֹעַ֜ ם:)כד( ַוִיְקָרִ֨ ְך ִעָמֶכֶֽ ִּ֥ ם־ַטְפֶכִ֖ם י ל  ג ַגֶֽ ק צֹאְנֶכִּ֥ם וְבַקְרֶכִ֖ם יָֻצֹ֑ ק ַרֵ֛  ו ֶאת־ְיֹקָוֶׁ֔
ינו ַליֹקָוִּ֥ק ֱאֹל ת ְוָעִשִ֖ ים ְוֹעֹלֹ֑ נו ְזָבִחָּ֣ ִ֖ ן ְבָיד  ִּ֥ ה ִתת  ה ַגם־ַאָתֵ֛ אֶמר ֹמֶשֶׁ֔ ָֹּ֣  ינו:ק)כה( ַוי

֙ר פַ  א ִתָשא  ֹֹּ֤ נו ל ְך ִעָמֹ֗ ָּ֣ נו י ל  ד ֶאת־ְיֹקָוָּ֣ק ֱאֹל)כו( ְוַגם־ִמְקנ ַ֜ ח ַלֲעֹבִ֖ נו ִנַקֶׁ֔ י ִמֶמָּ֣ ה ִכֹּ֚ ק קְרָסֶׁ֔ ה־ַנֲעֹב֙ד ֶאת־ְיֹקָוֶׁ֔ ע ַמֶֽ ַדֹ֗ א־ נ  ֶֹֽ ינו ַוֲאַנְָּ֣חנו ל

ָמה: נו ָשֶֽ ִ֖  ַעד־ֹבא 
ם: ה ְלַשְלָחֶֽ א ָאָבִ֖ ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ק ְיֹקָוִ֖ק ֶאת־ל  ִּ֥  )כז( ַוְיַחז 

עָ  ְך מ  ָּ֣ ה ל  ֹו ַפְרֹעִ֖ אֶמר־לִּ֥ ֶֹֽ ות:)כח( ַוי ֹום ְרֹאְתָךִּ֥ ָפַנִ֖י ָתמֶֽ י ְביֵ֛ י ִכֹ֗ ֹות ָפַנֶׁ֔ ֶס֙ף ְראָּ֣ ֶמר ְלָךֹ֗ ַאל־ֹתִ֨ י ִהָשָּ֣  ָלֹ֑
יָך: פ ֹות ָפֶנֶֽ ֹוד ְראִּ֥ ף עִ֖ ְרָת לֹא־ֹאִסִּ֥ ן ִדַבֹ֑ ָּ֣ ה כ  אֶמר ֹמֶשִ֖ ִֹּ֥  )כט( ַוי

 

 שמות פרק יב
יֹקָו֘ק ... ְיָלה ַוֶֽ י ַהַלֹ֗ י׀ ַבֲחִצָּ֣ ָּ֣ה )כט( ַוְיִהָּ֣ כ  ם  הִּ יִּ ְצר  ֶרץ מִּ ל־ְבכֹו֘ר ְבֶאָּ֣ ית  כ  ָּ֣ ר ְבב  י ֲאֶשִ֖ ֹור ַהְשִבֶׁ֔ ד ְבכָּ֣ ֹו ַעֹּ֚ ב ַעל־ִכְסאֶׁ֔ ָּ֣ ר ַפְרֹע֙ה ַהֹיש  ִמְבֹכֹּ֤

ה: ָמֶֽ ֹור ְבה  ל ְבכִּ֥ ֹור ְוֹכִ֖  ַהבֹ֑
ה ְגֹדָלִ֖ה י ְצָעָקִּ֥ ִים ַוְתִהֵ֛ וא ְוָכל־ֲעָבָדי֙ו ְוָכל־ִמְצַרֶׁ֔ ְיָלה הֹּ֤ ה ַלֹ֗ ָקם ַפְרֹעַ֜ ת: )ל( ַוָיִ֨ ֶֽ ם מ  ין־ָשִ֖ ֶֽ ר א  ִית ֲאֶשִּ֥ ין ַבֶׁ֔ ָּ֣ י־א  ִים ִכֶֽ  ְבִמְצָרֹ֑

ָּ֣י ִיְש  ם ַגם־ְבנ  י ַגם־ַאֶתִ֖ ֹוְך ַעִמֶׁ֔ ומו ְצא֙ו ִמתָּ֣ אֶמ֙ר קֹּ֤ ֹ֙ ְיָלה ַוי ן ַלֹ֗ ְלַאֲהֹרַ֜ ה וֶֽ ם:)לא( ַוִיְקָר֩א ְלֹמֶשִ֨ ו ֶאת־ְיֹקָוִ֖ק ְכַדֶבְרֶכֶֽ ו ִעְבדִּ֥ ל וְלכֵ֛ ֹ֑  ...ָרא 

 

 ידשמות פרק 
עו:... ל ְוִיָּסֶֽ ִ֖ י־ִיְשָרא  ר ֶאל־ְבנ  ִּ֥ י ַדב  ָלֹ֑ ק א  ה ַמה־ִתְצַעִ֖ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤  )טו( ַוי

ֹוְך ַהָיִ֖  ל ְבתִּ֥ ֵ֛ י־ִיְשָרא  ֶֽ או ְבנ  הו ְוָיֹבִ֧ ֹ֑ ה ֶאת־ָיְדָךֵ֛ ַעל־ַהָיִ֖ם וְבָקע  ִ֧ ת־ַמְטָךֹ֗ וְנט  ם ֶאֶֽ ָּ֣ ה ָהר  ה:)טז( ְוַאָתֹ֞  ם ַבַיָבָשֶֽ
ֹו ְבִרְכבִ֖ ) ילֶׁ֔ ה ְבַפְרֹע֙ה וְבָכל־ח  ם ְוִאָכְבָדֹּ֤ יֶהֹ֑ או ַאֲחר  ִים ְוָיֹבִ֖ ב ִמְצַרֶׁ֔ ָּ֣ ֙ק ֶאת־ל  י ְמַחז  י ִהְנִנֹּ֤ יו:יז( ַוֲאִנֹ֗  ֹו וְבָפָרָשֶֽ

יו: ֹו וְבָפָרָשֶֽ ה ְבִרְכבִ֖ י ְבַפְרֹעֶׁ֔ י ְיֹקָוֹ֑ק ְבִהָכְבִדָּ֣ ִים ִכי־ֲאִנָּ֣ ו ִמְצַרִ֖  )יח( ְוָיְדעִּ֥
ְך ָהֱאֹל)יט( וַ  ע ַמְלַאָּ֣ ד מ  קִיַּסֹ֞ ֶַּ֑יֲעֹמִ֖ ם ַוֶֽ ָעָנ֙ן ִמְפנ יֶהֶׁ֔ וד ֶהֶֽ ע ַעמֹּ֤ ם ַוִיַּסֹ֞ יֶהֹ֑ ַאֲחר  ִֶ֖לְך מ  ל ַוי  ָּ֣ה ִיְשָרא ֶׁ֔ ֙י ַמֲחנ  ְ֙ך ִלְפנ  ם:ים ַהֹהל  יֶהֶֽ  ַאֲחר 

ָעָנ֙ן  י ֶהֶֽ ל ַוְיִהֹּ֤ ָּ֣ה ִיְשָרא ֶׁ֔ י֙ן ַמֲחנ  ִים וב  ָּ֣ה ִמְצַרֹ֗ ין׀ ַמֲחנ  ָּ֣ א ב  ֹֹ֞ ְיָלה:)כ( ַוָיב ב ֶזֵ֛ה ֶאל־ֶזִ֖ה ָכל־ַהָלֶֽ ְיָלה ְולֹא־ָקַרִּ֥ ֶשְך ַוָיִֶ֖אר ֶאת־ַהָלֹ֑  ְוַהֹחֶׁ֔
ַ֥שֶ )כא(  ה ו י  ְיל  ל ַּ֔ ל־ה  ֙ה כ  ז  ים ע  ִ֤ דִּ ּוח  ק  ם ְברֵּ֨ י  ָּ֣ק׀ ֶאת־ה ַ֠ ו  ֹוֶלְך ְיקֹּ ם  ו יָּ֣ י  ל־ה  ה ֶאת־י דֹ֘ו ע  ֶשָּ֣ ט מֹּ ּו ו י ֵּ֨ ְקעַ֖ ב  ה ו יִּ ֹ֑ ב  ר  ַ֖ם ֶלח  י  ם ֶאת־ ה 

ם:ה   יִּ ֵּֽ  מ 
ם: יִמיָנִ֖ם וִמְשמֹאָלֶֽ ה ִמֶֽ ִים ָלֶה֙ם חֹוָמֶׁ֔ ה ְוַהַמֹּ֤ ֹוְך ַהָיִ֖ם ַבַיָבָשֹ֑ ל ְבתִּ֥ ֵ֛ י־ִיְשָרא  ֶֽ או ְבנ   )כב( ַוָיֹבִ֧

ם: ֹוְך ַהָיֶֽ יו ֶאל־תִ֖ ֹו וָפָרָשֹ֑ ה ִרְכבִ֖ וס ַפְרֹעֶׁ֔ ל סָּ֣ ם ֹכֹּ֚ יֶהֶׁ֔ או ַאֲחר  ִי֙ם ַוָיֹבָּ֣ ו ִמְצַר֙  )כג( ַוִיְרְדפֹּ֤
 ִ֖ ָהם א  ש ְוָעָנֶֹּ֑֑ן ַוָיָּ֕ ִ֖ וד א  ִים ְבַעמִּ֥ ָּ֣ה ִמְצַרֶׁ֔ ף ְיֹקָו֙ק ֶאל־ַמֲחנ  ֹּ֤ ֶקר ַוַיְשק  ֶרת ַהֹבֶׁ֔ ְֶּ֑יִה֙י ְבַאְשֹמָּ֣ ִים:)כד( ַוֶֽ ִּ֥ה ִמְצָרֶֽ  ת ַמֲחנ 

ִים ָא֙נוָס֙ה ִמפְ  אֶמר ִמְצַרֹ֗ ָֹּ֣ ת ַוי ֻדֹ֑ ִ֖הו ִבְכב  ְֶּ֑יַנֲהג  יו ַוֶֽ ן ַמְרְכֹבָתֶׁ֔ ת ֹאַפָּ֣ ַסר א ֹּ֚ ִים: פ)כה( ַוָיֹ֗ ם ְבִמְצָרֶֽ ם ָלֶהִ֖ ק ִנְלָחִּ֥ י ְיֹקָוֶׁ֔ ל ִכָּ֣ ָּ֣י ִיְשָרא ֶׁ֔  נ 
ֹו ְוַעל ִים ַעל־ִרְכבִ֖ ִי֙ם ַעל־ִמְצַרֶׁ֔ בו ַהַמ֙ ה ֶאת־ָיְדָךִ֖ ַעל־ַהָיֹ֑ם ְוָיֻשֹּ֤ ִּ֥ ה ְנט  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ יו:)כו( ַוי  ־ ָפָרָשֶֽ

ם ַוָיִ֨  ֹו ַעל־ַהָיֹ֗ ה ֶאת־ָידַ֜ ֙ט ֹמֶשִ֨ ֹוְך הַ )כז( ַוי  ִים ְבתִּ֥ ר ְיֹקָוֵ֛ק ֶאת־ִמְצַרִ֖ ִ֧ ֹו ַוְיַנע  ים ִלְקָראתֹ֑ ִים ָנִסָּ֣ ֹו וִמְצַרִ֖ יָתנֶׁ֔ ָּ֣ ֶק֙ר ְלא  ֹות ֹבִ֨ ם ִלְפנִּ֥ ם:ָשב ַהָיַ֜  ָיֶֽ
ם בַ  יֶהִ֖ ים ַאֲחר  ה ַהָבִאִּ֥ יל ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ים ְלֹכ֙ל ח  ָרִשֶׁ֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָפָּ֣ ו ֶאת־ָהֶר֙ ִים ַוְיַכּסֹּ֤ בו ַהַמֹ֗ ד:)כח( ַוָיֻשָּ֣ ם ַעד־ֶאָחֶֽ ר ָבֶהִ֖ א־ ִנְשַאִּ֥ ֶֹֽ  ָיֹ֑ם ל

ם: יִמיָנִ֖ם וִמְשמֹאָלֶֽ ה ִמֶֽ ִים ָלֶה֙ם ֹחָמֶׁ֔ ֹוְך ַהָיֹ֑ם ְוַהַמֹּ֤ ה ְבתָּ֣ ו ַבַיָבָשִ֖ ל ָהְלכִּ֥ ֵ֛ י ִיְשָרא  ִ֧  )כט( וְבנ 
ְֶּ֑רא ִיְש  ִים ַוַיֹּ֤ ל ִמַיָּ֣ד ִמְצָרֹ֑ ִ֖ וא ֶאת־ִיְשָרא  ֹום ַההֵ֛ ק ַביִּ֥ ֹוַשע ְיֹקָוַ֜ ם:)ל( ַויִ֨ ת ַהָיֶֽ ת ַעל־ְשַפִּ֥ ִ֖ ִים מ  ֙ל ֶאת־ִמְצַרֶׁ֔  ָרא 

 

Alon HaDeracha. 

  התראה הוצאה לפועל תגובת החרטומים תגובת פרעה ויתורי פרעה למשה

 לא שם לבו  אין
 ז:כג

ע"י משה  עשו אותו דבר ז:כב
)אומר( ואהרן 

 )עושה( 
כ-ז:יט  

   יש
יח-ז:טז  

( 1א דם  

אחרי הסרת המכה,  אין
 לבוהכביד את 

 ח:יא

ע"י משה  עשו אותו דבר ח:ג
ואהרן  )אומר(
 )עושה( 

-שם כו  יש
 ט

(2א צפרדע   
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 ח:ב
 הכביד את לבו אין

 שם טו
ואמרו זה  נסו ולא הצליחו 
 שם יד"אבצע אלקים" 

משה ע"י 
 אהרן )אומר( ו
 )עושה(

 יגשם 

( 3א כנים אין  

 הקרב בתוך מצרים
 ח:כא;

במדבר  רבהק
 במקום קרוב

 שם כד

הסרת המכה, אחרי 
 הכביד את לבו

 שם כח

 ע"י ה'  אין
 כשם 

  יש
יט-ח:טז  

רבע ( 1ב   

 הכביד את לבו אין
 ט:ז

 ע"י ה'  אין
 ט:ו

  יש
ד-ט:א  

( 2ב דבר  

 ה' חזק את לבו אין
 שם יב

נסו ולא הצליחו וסבלו 
 בעצמם

 ט:יא

 משה ע"י 
 ט:י

( 3ב שחין  אין  

מסכים לשלוח את 
 ב"י לזבוח במדבר 

 ט:כח

הסרת המכה, אחרי 
 הכביד את לבו

 ה-שם לד

 ע"י משה  אין
 שם כג

  יש
ט-שם יג  

( 1ג ברד  

רק הגברים ילכו; 
שאר העם צריכים 

 לשייר במצרים
 י:יא

אחרי הסרת המכה, ה' 
 הכביד את לבו

 י:כ

 משה ע"י  אין
 י:יג

  יש
ו-י:ג  

( 2ג ארבה  

כולם יכולים ללכת 
  למדבר
 שם כד

 

 ה' הכביד את לבו
 שם כז

 ע"י משה  אין
 שם כב

( 3ג חשך אין  

  

Alef.  

 every third plague. In RaShBaM’s analysis of the Makkot, there are three—בכל שלש מכות  .1

groups of three before the final one of Makat Bechorot, and the third of each group is 

delineated by the omission of a formal warning to Pharoah. See 3א 3ב , , and 3ג  above.  

2.  a)  The first three and the last three different initiation processes. (The middle three are 

inconsistent in this regard, with HaShem initiating the first two, and Moshe the last.) The 

second column in the chart above summarizes this aspect of the Makkot) 

b)  In the first two of each sequence, the phrase “שלח את עמי ויעבדני” appears: 7:16; Ibid. 24; 

8:16; 9:1; Ibid. 13; 10:3. 

c)  In the first two of the first and last sequence (in the second sequence, i.e., Arov, but not 

Dever, it only appears in the first of the set), forms of the verb “תדע” appear: 7:14; 8:6; 

Ibid. 18; 9:14; 10:2 (“וידעתם”).  

d)  The first three Makkot effect the ground directly: 7:17; 8:1; Ibid. 13. 

 The next three effect things that walk on the ground: Ibid. 14; 9:6; Ibid. 9. 

 The last three effect things that are above the ground: Ibid. 18; 10:4; Ibid. 21. 

e)  The first three Makkot effected things that the Egyptians worshipped on the ground:  The 

Nile and the fertile earth. 

 The next three effected animals and people, also worshipped by the Egyptians.  

 The final three effected things associated with the sky, worshipped by the Egyptians: 

(frozen) rain, insects, the sun.   
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3.  Blood and Frogs: Water 

 Lice and Wild Animals: Parasites (assumes that the animals’ behavior was altered due to  

insect bites.) 

Plague and Boils: Manifestations of disease.  

Hail and locusts: Plagues from the sky.  

4.  E.g., Who initiates the Makkot? 

      What sector of reality do the Makkot affect? 

 Which of them have warnings to Pharoah?  

 Etc.  

  

Beit.  

1.  The mistaken assumption that both Ibn Ezra and Kassuto are negating is that Moshe was a 

magician who via his magic powers was initiating the plagues.  

2.   

ה ז:) י ְיֹקָוֹ֑ק ִהנ ִ֨ י ֲאִנָּ֣ ע ִכִ֖ ַדֶׁ֔ את ת  ָֹּ֣ ק ְבז ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ י יז( ֹכֹּ֚ ה ֲאֶשר־ְבָיִדֹ֗ ה׀ ַבַמֶטָּ֣ י ַמֶכָּ֣ רָאֹנִכַ֜ ר ַבְיֹאִ֖ ִים ֲאֶשִּ֥  ַעל־ַהַמֵ֛

ו ל םְוֶנֶהְפכִּ֥ ֵּֽ  :ְד 

The Nile was worshipped by the Egyptians as a god. Just as HaShem will Strike the Nile via the 

staff, and thereby Render it useless to the Egyptian people, so too regarding all of the 

subsequent Makkot.  

Gimel.  

1.  RaShI implies that the only god they worshipped was the Nile (see above Alef 2 e).) 

Therefore, after afflicting their god, the rest of the Makkot are afflictions of the Egyptians 

themselves. Consequently, it is unnecessary for RaShI to interpret the rest of the Makkot. 

2.  Perhaps according to the other interpretations cited by Nechama, the principle of Midda 

KeNeged Midda is applied, and it would then be necessary to explain each of the Makkot in 

accordance with this rule. Midrash Rabba’s interpretation is a stand-alone understanding of 

the first Makka, and does not require follow-up with the succeeding Makkot.  

3.  RaShI is annotating the Midrash’s position by explaining why the Nile was worshipped by the 

Egyptians—they depended upon it for their very existence. Otherwise, it might be difficult to 

comprehend how this nation worshipped something that appeared inanimate and not 

responsive to their pleas.  

Daled.  

 even though the plagues of Dever and Barad effected only the animals and—בעבור מקניהם  .1

not directly people, according to Ibn Ezra, HaShem Made a difference between the Egyptians 

and the Jews in order that the animals of the Jews not be plagued.  

 Making a separation between the Egyptians and the Jews did not apply—כי הם יוצאים ממצרים 

to the Makkot of Shechin and Arbeh, because even though Jews would be effected, it would 

only be temporary since they were poised to leave Egypt. The Egyptians who remained in 

Egypt would be more devastatingly affected.  

2.   

ו  ר ְולֹא־ָיְכלָּ֣ ש ַהְיֹאֶׁ֔ ָת֙ה ַוִיְבַאָּ֣ ֙ ר מ  ה ֲאֶשר־ַבְיֹאִּ֥ ִים)כא( ְוַהָדָגִ֨ ֶרץ  ִמְצַרֶׁ֔ ם ְבָכל־ֶאִּ֥ י ַהָדִ֖ ר ַוְיִהִּ֥ ִים ִמן־ַהְיֹאֹ֑ ֹות ַמִ֖ ִלְשתִּ֥

ִים:  ִמְצָרֶֽ
One could suggest that since the Jews were only “sojourners” in Egypt, when the text insists 

that “Mitzrayim” could not drink, it only refers to native Egyptians, and not the Jews.  
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3.  Tur employs the language “Haflaga” as a reference to exaggeration, i.e., Ibn Ezra is 

exaggerating the perspective of the Rabbis, who never intended what Ibn Ezra attributes to 

them. 

4.  Ibn Ezra was a literalist and therefore understood that only when the Tora explicitly states 

that HaShem differentiated between Egypt and the Jews, i.e., Arov 8:19; Dever 9:4; Barad 

Ibid. 26; Choshech 10: 23, did that actually occur. Otherwise, the Jews were equally effected. 

Tur feels that the Rabbis never intended to suggest that any of the Makkot affected the Jews.  

Heh.  

1.   

 מזרחי )רא"ם( שמות פרק ז פסוק כב
מצרים בלהטיהם כן, מכל מקום כשראו שבלע מטה אהרן את  מפני שאף על פי שעשו גם חרטומי...

כלם, לאחר שחזר ונעשה מטה, נשתוממו כלם, אלא שעם כל זה נתחזק לבו, שחשב שהוא מכשף 

גדול יותר ממכשפיו, אבל במכת הדם, שעשו גם חרטומי מצרים דם בלטיהם, יש לו לומר: "תבן אתם 

 מכניסים לעפריים".

2.  

 ז פסוק כגגור אריה שמות פרק 
)כג( למופת המטה שנהפך לנחש וגם לזה של דם. ומה שכתוב בקרא כאן דווקא "גם לזאת" מה שלא 

כתב הכתוב זה בכל המכות האחרים, היינו מפני שהפך נחש היה מופת )פסוק ט(, וזה היה מכה, 

חד, לא ויאמר הכתוב כי גם זה שהיה מכה לא היה משגיח, אבל מכות האחרות, מפני שכלם הם מין א

 יאמר הכתוב "ולא שת לבו גם לזאת":
 רש"י שמות פרק ז פסוק כג

 המטה, שנהפך לתנין ולא לזה של דם: למופת -)כג( גם לזאת 
3.  Since “Meiein” appears in an earlier verse, i.e., 7:14, if RaShI comments, he should 

be saying how the word in Ibid. 27 does not mean what it usually does. By 

suddenly saying what it does mean, begs the question why the comment was not 

made in the earlier verse.  

 ?If “Nogef” is synonymous with killing, how is one’s border susceptible to being killed .א4

 From the language “Im Ason Yihyeh”, i.e., a future verb, it is implied that the blow was not .ב   

initially fatal to the mother. Therefore, the verse can serve as a proof for RaShI’s contention.  

5.  In the cases of the other Makkot, Pharoah’s personal space is not mentioned, until Makkat 

Bechorot. So why in the case of frogs is Pharoah’s house mentioned explicitly? Because he 

initiated the persecution of the Jews, at least in the one plague where it is pertinent to 

mention house invasion, Pharoah’s house is mentioned first.  

 


