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Con’t. of Alon HaDeracha: 

"שבת" של הבבלים ובקדושת מספר שבע ואולי רואה הכתוב מעין זכרון מעורפל של קדושת השבת ביום "שפת" או 

 .אצלם ואצל כמה עמים אחרים

ל כמנהיג המוסרי, כי הנה מטיל הוא על האדם מצוה מסוימת, סמל למצוות קבסיפור מעשה גן עדן, להיפך, מופיע ה

, המעשיות העתידות להינתן לישראל, ודורש מאתו דין וחשבון על מעשיו. מלבד זה בולטת כאן תמונתו הפרסונלית

ביחס ישיר עם האדם ועם יתר הנבראים. מפני סיבות הללו דרוש היה כאן שם ה'; ודווקא את שם ה' אנו מוצאים כאן 

)רק בדברי הנחש, סמל לעקרון הרע, ובדברי האשה כשהיא משוחחת אתו, לא בא שם ה' מפני הכבוד(. ואף על פי 

העיקר הוא התוכן  ראליות, אין אלה אלא פרטיםשפרטים אחדים של הסיפור מראים איזה יחס אל מסורות בלתי יש

 .המוסרי, ועיקר זה הוא המכריע

העובדה מתבארת בנקל על ידי כוונת הכתוב ללמדנו  .יםקאל 'בביטוי המורכב ה יםקאלבפרשה זו נקשר שם ה' בשם 

העולם המוסרי י קבמלים אחרות, שאלו ;הנזכר בפרשה הקודמתים קאלשה' זה, הנזכר כאן לראשונה, מזדהה בהחלט ב

אינם מורים כי עם על  יםקאלי כל העולם כולו, שהשמות ה' וקי ישראל הוא אלוקי העולם החומרי, שאלוקהוא הוא אלו

או על שתי דרכים שונות שבהן הוא מתגלה לבני אדם. ומכיוון שנמסרה לנו הוראה זו  .שני צדדים שונים של פעולתו

לבדו,  יםקאלך, ובפרשיות הבאות ישתמש הכתוב בשם ה' לבדי או בשם כאן, שוב אין מן הצורך לחזור עליה אחר כ

והנה היחס שבין פרשת מעשה בראשית ובין פרשת גן עדן דומה במידה ידועה ליחס שבין שני החלקים  –לפי הענין. 

לא ל(, שאינם שני מזמורים נפרדים כפי מה שחושבים רוב מפרשי זמננו, אקשל מזמור י"ט )השמים מספרים כבוד 

מקבילים הם זה לזה, וקשורים זה בזה ברעיון דומה לרעיון הקושר את שתי הברכות שלפני קריאת שמע של שחרית, 

רעיון שכפי הנראה מסורתי היה בישראל: בחלק הראשון מגיד המשורר את שבחו של הקב"ה כיוצר האור החומרי 

 .'התורה, ושם משתמש בשם ה ל, ובחלק השני מגיד את שבחו כמקור האור המוסרי שלקומשתמש בשם 

על סמך הסבר השימוש בשמות בפרשת בראשית יובן גם השימוש המתחלף בשמות בפרשתנו. יושם גם לב לדברי 

ד'( הקורא גרמנית ימצא הערות מאירות -משה ואהרן בעמדם לפני פרעה בפעם הראשונה ודברי פרעה שם. )ה' א'

 עיניים בשאלה זו במאמרו של 

: Gott u. Pharao, Monatschrift f. Gesch. U. issensch. D. Jud. 1924Benno Jacob 

 270-272בייחוד עמודים 

  :עיין גיליונות 2ו לשאלה             

  1א שופטים תשי"ב שאלה (1 

 2ה במדבר תשי"א שאלה (2 

 2ב שרה תשי"ט -חיי (3

 6ג שאלה – נח תש"ך  (4

 .פקודי תשי"ח-ועלון ההדרכה ויקהל (5

 
Con’t. of Teshuvon: 

כשבאה לידי ביטוי אותה התפיסה הישירה והאינטואיטיבית של האלוקות שהיא אופינית לאמונתו התמימה  בשם ה' 

ובשם אלקים כשבאה לידי ביטוי תפיסתם של הוגי הדעות המעיינים  ;של המון העם או להתלהבותה של הרוח הנבואית

 ;והמתבוננים על הבעיות הנשגבות של הווית העולם והאנושות

 ;כשרצונה לעורר בנשמתו של הקורא או של השומע את רגש הוד רוממותה של השכינה בכל הדרה ותפארתה בשם ה' 

ובשם אלקים כשרצונה להזכיר באופן פשוט את העניין האלוקי או כשהביטוי או הרעיון אינם כדאי להתקשר באופן 

 ;בלתי אמצעי לשם המקודש ביותר, מפני הכבוד

ובשם אלקים  ,כשהיא מציגה לפנינו את האלוקות באופיה הפרסונלי וביחס ישיר אל בני אדם או אל הטבע בשם ה'   

ות כאל ישות טרנסצנדנטאלית, העומדת בהחלט מעבר לעולם החמורי וממעל לוקכשהיא רומזת אל האלו ; 

בשם ה' כשמדובר על אלקי ישראל ביחס לעמו, או לאבותיו של עמו; ובשם אלקים כשמדובר על האלוקות ביחס למי 

 ;שאינו שייך לעם הנבחר

 .ובשם אלקים כשהתוכן שייך אל המסורת הבין-לאומית ;כשהתוכן שייך אל המסורת הישראלית בשם ה' 

כמובן, יקרה המקרה ששניים מהכללים הללו יבואו בחשבון בבת אחת בכיוון הפוך ויתנגדו זה לזה; ואז, כפי  ,לפעמים
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 .מה שההיגיון נותן, יכריע אותו הכלל שיהיה חשוב ביותר ביחס לכוונתו העיקרית של הכתוב הנידון

אם ועד כמה מתאימים הכתובים לכללים הללו שיצאו לנו מתוך מחקרנו. אם יתאימו, תשמש התאמה זו נעיין עכשיו 

וזה חשוב ביותר –הוכחה ואישור לנכונות מסקנותינו, ותרשה לנו להגיע   .לידי בירור הטעמים של חילוף השמות – 

ריות שבתורה, ואף לא את כל ספר מובן הדבר, שבמשך הרצאה זו לא יהיה אפשר לנו לבדוק את כל הפרשיות הסיפו

בראשית מתחילתו ועד סופו, ולפיכך נצטרך להסתפק בדוגמות. ואולם, בכדי שנוכל להגיע לידי הוכחה מכרעת, לא 

נבחר את דוגמותינו ממקומות שונים פה ושם, אלא נתחיל את בדיקתנו מתחילת ספר בראשית, ונמשיכנה כפי סדר 

אה לנו שכבר יש בה ממה שיספיק להסיק ממנו מסקנות בטוחותהכתובים בלי שום דילוג, עד שייר . 

ל כבורא העולם החומרי, וכאדון העולם השולט על הכל. כל היקום נוצר במאמרו קבסיפור מעשה בראשית מופיע ה

ולמעשה  ;בלבד, בלי מגע ישיר בינו ובין הטבע. מתוך כך היה מן הראוי לפי כללינו שישתמש כאן הכתוב בשם אלקים

רק שם אלקים לבדו נמצא בכל הפרשה. אולי גם סיבה נוספת לשימוש שם אלקים אפשר לראות בזה, שתיאור מעשה 

לאומיות שהגיעו לישראל דרך -בראשית קשור מכמה בחינות במסורת הכללית של המזרח הקדמון ובהשקפות בין

ובר על השבת, שהיא מצוה אולם כאן ישאל השואל: ואולם, בפיסקה האחרונה של הפרשה מד –ספרות החכמה. 

שלהיפך, כוונת התורה היתה כאן  ,מיוחדת לישראל, ולפיכך דרוש היה שמו הישראלי של המקום. על זה יש להשיב

דווקא ללמדנו שקדושת השבת תלויה בטעמים קוסמיים, וקודמת לישראל, וחלה על העולם כולו. המצוות השייכות 

מוטלות אמנם רק על ישראל לבדו, אבל השבת כשהיא לעצמה משעת  לדרכי שמירת השבת, שניתנו אחר כך בתורה,

שבמעמד הר סיני נאמר לו לישראל )שמות כ',  ,בריאת העולם נתקדשה, ואין קידושה דבר מיוחד לעם ישראל. תדע

זכור את יום השבת לקדשו", ולא נאמר לו: דע שיש שבת בעולם. זה היה דבר ידוע. ואולי רואה הכתוב מעין " :ח'(

זכרון מעורפל של קדושת השבת ביום "שפתו" או "שבת" של הבבלים ובקדושת מספר שבע אצלם ואצל כמה עמים 

 .אחרים

ל כמנהיג המוסרי, כי הנה מטיל הוא על האדם מצוה מסויימת, סמל למצוות קבסיפור מעשה גן עדן, להיפך, מופיע ה

ל מעשיו. מלבד זה בולטת כאן תמונתו הפרסונלית, המעשיות העתידות להינתן לישראל, ודורש מאתו דין וחשבון ע

אנו מוצאים כאן  'ודווקא את שם ה ;'ביחס ישיר עם האדם ועם יתר הנבראים. מפני סיבות הללו דרוש היה כאן שם ה

)רק בדברי הנחש, סמל לעקרון הרע, ובדברי האשה כשהיא משוחחת אתו, לא בא שם ה' מפני הכבוד(. ואף על פי 

אחדים של הסיפור מראים איזה יחס אל מסורות בלתי ישראליות, אין אלה אלא פרטים; העיקר הוא התוכן שפרטים 

 .המוסרי, ועיקר זה הוא המכריע

העובדה מתבארת בנקל על ידי כוונת הכתוב  ."ה' אלקים" בפרשה זו נקשר שם ה' בשם אלקים בביטוי המורכב

שאלקי העולם  ,ללמדנו שה' זה, הנזכר כאן לראשונה, מזדהה בהחלט באלקים הנזכר בפרשה הקודמת; במילים אחרות

המוסרי הוא הוא אלקי העולם החומרי, שאלקי ישראל הוא אלקי כל העולם כולו, שהשמות ה' ואלקים אינם מורים כי 

או על שתי דרכים שונות שבהן הוא מתגלה לבני אדם. ומכיון שנמסרה לנו  ,אם על שני צדדים שונים של פעולתו

ים קהוראה זו כאן, שוב אין מן הצורך לחזור עליה אחר כך, ובפרשיות הבאות ישתמש הכתוב בשם ה' לבדו או בשם אל

  – .לבדו, לפי העניין

והנה היחס שבין פרשת מעשה בראשית ובין פרשת גן עדן דומה במידה ידועה ליחס שבין שני החלקים של מזמור י"ט 

ני מזמורים נפרדים, כפי מה שחושבים רוב מפרשי זמננו, אלא מקבילים הם זה ל"(, שאינם שק)"השמים מספרים כבוד 

לזה, וקשורים זה בזה ברעיון דומה לרעיון הקושר את שתי הברכות שלפני קריאת שמע של שחרית, רעיון שכפי 

בשם הנראה מסורתי היה בישראל: בחלק הראשון מגיד המשורר את שבחו של הקב"ה כיוצר האור החומרי ומשתמש 

ל, ובחלק השני מגיד את שבחו כמקור האור המוסרי של התורה, ושם משתמש בשם הק '. 

על סמך הסבר השימוש בשמות בפרשת בראשית יובן גם השימוש המתחלף בשמות בפרשתנו. יושם גם לב לדברי 

הקורא גרמנית ימצא הערות מאירות  .('ה', א'-ד) משה ואהרן בעמדם לפני פרעה בפעם הראשונה ודברי פרעה שם

 Benno Jacob: Gott und Pharao, Monatsschrift für Geschichte :עינים בשאלה זו במאמרו של בנו יעקב

und Wissenschaft des Judentums, 1924,  270-272בייחוד עמודים . 

  .שאלות ג וד עוסקות שתיהן בניסוח הלשוני של הפסוקים

שאלה ג מפנה תשומת לבנו למבנה נאום ההתראה. הוא מתחלק לשתיים: בחלקו הראשון הוא מסכם את המצב 

ועכשיו, אחרי שהמצב הוא כך )ובפסוק ט"ז יש חזרה  ,העובדתי, את הקיר האטום בו נתקל משה בבקשותיו אצל פרעה

לק השני ההודעה החדשה, שהשליח מוסר בשם שולחועל המסופר בפסוק י"ג(, באה בח . 

האם  ."הנה אנכי מכה במטה אשר בידי ;'שאלה ד עוסקת ב"אני" של דיבור ה' בפי משה: "בזאת תדע כי אני ה

הראב"ע רואה כאן דילוג  ?ה"אנכי" המכה זהה עם ה"אני" הפותח בדיבור? עד היכן דברי השולח ומהיכן דברי השליח

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0205.htm#1


Answer Pages 3 
 

על מילת "שלוחו"; ואילו אבן-כספי רואה כאן אותה תופעה המצויה הרבה במקרא, שפעולה נקראת או מתייחסת 

בפועל לא אל הנושא המבצע אלא אל הגורם, היוזם, המצוה, בין אם הגורם הוא הסיבה הקרובה, בין אם הוא הסיבה 

 .הרחוקה, אשר בינה ובין הפעולה מפסיקה שרשרת סיבות

הראב"ע מיישב בדבריו לא רק את שאלת ה"אני", אלא נוסף על כך גם את שאלת "אשר בידי" –  .(1) לשאלה ד

 .שהרי אהרן הוא המכה

הראב"ע נותן סיבה לפעולה הנעשית לפני בוא האות, להמחיש שאין כאן מאורע מקרי, מאורע שהתרחש  .לשאלה ה

"בדרך הטבע" באותו רגע, אלא שבא – אם כי לא עקב הרמת המכה, אך בא יחד עם מתן סימן על ידי משה. ואילו אבן-

 .כספי נמנע ממתן סיבות רציונליות לדרכי ה' בניסיו

כפקיחת עינים לראות כי תוהו הם, בדרך של  ,ראיית המכות בכללם ובפרטיהם כמחאה נגד עבודה זרה .לשאלה ו

תחילת האירוניה באלילי מצרים ודאי  .( "ביטול ושל לגלוג, כבר מצויה אצל חז"ל. )ועיין רש"י ז', י"ז: "ונהפכו לדם

כאשר תנינו של אהרן בולע את תניני החרטומים )ויושם לב לכך שהאות הנעשה לפני ישראל  ,יש לראות כבר בז', י"ב

סמל פרעה או מצרים או אלוקי  –ואילו האות הנעשה לפני פרעה היה הפיכת מטה לתנין  ,היה הפיכת מטה לנחש

 .(מצרים

 :רואה גם במכת הצפרדעים לעג לאלילי מצרים ,קאסוטו

או בהן סמל הפוריות. סיפור התורה י, ורקהמצרים היו מייחסים לצפרדעים השורצות במים לאין מספר, מעין כוח אלו

י ישראל שולט בעולם והוא לבדו נותן כוח פוריות לנבראים כפי רצונוקמתכוון ללמד שרק אל והצפרדעים הללו  ,

הנראות בעיני המצרים כסמל הפוריות, תוכלנה ליהפך, אם הוא ירצה בכך מברכה לקללה... )והן תהיינה( חצופות כל 

ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו " :כך שתעלנה ותטפסנה גם על רגלי בני אדם, אף על רגלי המלך בעצמו )ז', כ"ט(

 .הצפרדעים". סימני הסגנון ההלצי וההיתולי ברורים

יהם של מצריםקויש הרואים גם בפרטי קרבן פסח לעג לאלו . 

מפרשי רש"י קבעו את הכלל אותו הבאנו  .השאלות ז 1 )1( ו-2 מתייחסות שתיהן לעיקרון אחד בפירוש רש"י

בגיליון. אולם בכל פעם שנמצא יוצא מכלל זה, דהיינו שיפרש רש"י מילה לא במקומה הראשון בתורה, אלא במקום 

1שונות הסיבות: בשאלה ז  –מאוחר יותר  הסיבה היא, שלא פירוש המילה "ונלאו" הוא הדבר הקשה כאן, אלא  (1) 

תעייף מרוב שתייה, מאחר שאין שותים כללהצירוף של ונלאו מצרים לשתות". וכי כיצד יכלו לה ? 

סיבת הפירוש "המאוחר" היא בנטייתו של רש"י לפרש את ההבדל בין מילים קרובות בהוראתן זו  2ילו בשאלה ז או

אך יפרשהו בעמדו על יד "יאור", "אגם", "מקוה מים". ' ,בבראשית ב', ייפרש "נהר" בעמדו בפני עצמו  לאלזו. על כן 

בבמדבר ל"א, אך מפרש אותה ' ,בשמות ט"ו, טולא  ,בבראשית מ"ט, כ"זכיוצא בו: אין רש"י מפרש מילת "שלל" לא 

 ."שביבהעמידו אותה מול "בז", "מלקוח", " ,י"א

 .רבות "באר יצחק "הדוגמאות לכלל של בעל (2) .1לשאלה ז 

  רש"י

 ;(על ידה לתתולפי הכלל של בעל "באר יצחק" הנ"ל: ותורד מעל שכמה )" בראשית כ"ד, י"ח: "ותורד כדה על ידה

 (על גוזזי צאנו לעמודלפי הכלל הנ"ל: ויעל תמנתה )" בראשית ל"ח, י"ב: "ויעל על גוזזי צאנו

 .(שם להתקרבאסורה מכאן )" אהשמות ג', ג': "אסורה נא ואר

 
 שמות פרק ז

יָך ֱאֹל ִּ֥ ה ְנַתת  ֵ֛ ה ְרא  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ָך:ה)א( ַוי יֶאֶֽ ְהֶיִּ֥ה ְנב  יָך י  ִ֖ ן ָאח  ה ְוַאֲהֹרִּ֥  ים ְלַפְרֹעֹ֑
ר  ָּ֣ יָ֙ך ְיַדב  ֙ ן ָאח  ֶָּ֑ך ְוַאֲהֹרֹּ֤ ר ֲאַצֶוֹ֑ ת ָכל־ֲאֶשָּ֣ ִ֖ ר א  ה ְתַדב ֶׁ֔ ֹו:)ב( ַאָתָּ֣ ַאְרצֶֽ ל מ  ִ֖ ְשָרא  י־י  ֶֽ ַלִּ֥ח ֶאת־ְבנ  ה ְוש   ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔

ם: י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  י ְבֶאִּ֥ י ְוֶאת־מֹוְפַתִ֖ י ֶאת־ֹאֹתַתֵ֛ ִ֧ ית  ְרב  ה ְוה  ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ה ֶאת־ל  י ַאְקֶשִ֖ ִּ֥  )ג( ַוֲאנ 
את    ם ְוהֹוצ  י  ְצָרֹ֑ י ְבמ  ִ֖ י ֶאת־ָיד  ִּ֥ ה ְוָנַתת  ֶכ֙ם ַפְרֹעֶׁ֔ ע ֲאל  ְשַמֹּ֤ א־י  ֶֹֽ ים )ד( ְול ִ֖ ְשָפט  ם ב  י  ְצַרֶׁ֔ ֶרץ מ  ֶאָּ֣ ֙ל מ  ְשָרא  י־י  ֶֽ י ְבנ  ֹּ֤ י ֶאת־ַעמ  ְבֹאַתַ֜ י ֶאת־צ 

ים: ֶֽ  ְגֹדל 
ל מ   ִ֖ ְשָרא  י־י  ֶֽ י ֶאת־ְבנ  ִּ֥ את  ם ְוהֹוצ  י  ְצָרֹ֑ י ַעל־מ  ִ֖ י ֶאת־ָיד  ִּ֥ ְנֹטת  ק ב  י ְיֹקָוֶׁ֔ ָּ֣ י־ֲאנ  ֶֽ ֙ם כ  י  ְצַר֙ ו מ  ם:)ה( ְוָיְדעֹּ֤  תֹוָכֶֽ

ו:)ו( ַוַיִַּ֥עש  ן ָעשֶֽ ִּ֥ ם כ  ָוִ֧ה ְיֹקָוֵ֛ק ֹאָתִ֖ ר צ  ן ַכֲאֶש  ה ְוַאֲהֹרֹ֑  ֹמֶשִ֖
ה: פ ם ֶאל־ַפְרֹעֶֽ ים ָשָנֹ֑ה ְבַדְבָרִ֖ ִ֖ ש וְשֹמנ  ן ֶבן־ָשֹלִּ֥ ֲהֹרֶׁ֔ ה ְוַאֶֽ ים ָשָנֶׁ֔ ָּ֣  )ז( וֹמֶש֙ה ֶבן־ְשֹמנ 

ר: אֹמֶֽ ן ל  ל־ַאֲהֹרִ֖ ה ְוֶאֶֽ ק ֶאל־ֹמֶשִּ֥ אֶמר ְיֹקָוֶׁ֔ ָֹּ֣  )ח( ַוי
֩י יְ  ֶֽ )ט( כ  ְפנ  ְך ל  ִּ֥ 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:ַדב   ֶֽ י ְלַתנ  ִּ֥ ה ְיה   י־ַפְרֹעִ֖

ָוָּ֣ה ְיֹקָוֹ֑ק ַוַיְש  ר צ  ן ַכֲאֶשִ֖ ה ַוַיֲָּ֣עשו כ ֶׁ֔ ה ְוַאֲהֹר֙ן ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ א ֹמֶשֹּ֤  ֹ ין:)י( ַוָיב ֶֽ י ְלַתנ  ִּ֥ יו ַוְיה  ִּ֥י ֲעָבָדִ֖ ְפנ  ה ְול  ִּ֥י ַפְרֹעֵ֛ ְפנ  הו ל  ן ֶאת־ַמט ֹ֗ ְך ַאֲהֹרַ֜  ל  
ם  יֶהִ֖ ם ְבַלֲהט  י  ְצַרֵ֛ י מ  ִּ֥ ם ַחְרֻטמ  ו ַגם־ה ַ֜ ֲעש  ים ַוַיֶֽ ֹ֑ ְמַכְשפ  ים ְוַלֶֽ ִ֖ ֲחָכמ  ה ַלֶֽ ְקָר֙א ַגם־ַפְרֹעֶׁ֔ ן:)יא( ַוי  ֶֽ  כ 
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יש ַמט ֶׁ֔  ָּ֣ יכ֙ו א  ם:)יב( ַוַיְשל   ן ֶאת־ַמֹטָתֶֽ ה־ַאֲהֹרִ֖ ֶֽ ע ַמט  ְבַלִּ֥ ם ַוי  ֹ֑ ינ  ו ְלַתנ  ְהיִ֖  הו ַוי 
ר ְיֹקָוֶֽק: פ ֶבִּ֥ ר ד  ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣  )יג( ַוֶיֱחַז֙ק ל 
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ם: ן ְלַשַלִּ֥ח ָהָעֶֽ ִ֖ א  ה מ  ב ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ד ל  ִ֖ ה ָכב  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤  )יד( ַוי
ה אֲ       √ ר ְוַהַמֶטֵ֛ ת ַהְיֹאֹ֑ ֹו ַעל־ְשַפָּ֣ ְקָראתִ֖ ַצְבָתִּ֥ ל  ְיָמה ְונ  א ַהַמֶׁ֔ ָּ֣ נ ֙ה ֹיצ  ֶקר ה  ה ַבֹבֹ֗ ְך ֶאל־ַפְרֹעֹ֞ ָּ֣ ָך:)טו( ל  ח ְבָיֶדֶֽ ַקִּ֥ ש ת  ְך ְלָנָחִ֖  ֶשר־ֶנְהַפִּ֥

ק ֱאֹל      √ יו ְיֹקָוֹ֞ ָלֹ֗ יָ֙ך ק)טז( ְוָאַמְרָתָּ֣ א  ֶל  י א  נ  י֙ם ְשָלַחֹּ֤ ְבר  ה:י ָהע  ְעָת ַעד־ֹכֶֽ ִּ֥ה לֹא־ָשַמִ֖ נ  ר ְוה  ְדָבֹ֑ י ַבמ  נ  ַעְבֻדִ֖ י ְוַיֶֽ ר ַשַל֙ח ֶאת־ַעמ ֶׁ֔ אֹמֶׁ֔  ל 

י ַעל־      √ ֹ֗ ה ֲאֶשר־ְבָיד  י ַמֶכָּ֣ה׀ ַבַמֶטָּ֣ ה ָאֹנכ ַ֜ נ   י ְיֹקָוֹ֑ק ה  ָּ֣ י ֲאנ  ִ֖ ע כ  ַדֶׁ֔ את ת  ָֹּ֣ ק ְבז ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ ר )יז( ֹכֹּ֚ ר ַבְיֹאִ֖ ם ֲאֶשִּ֥ י  ם:ַהַמֵ֛ ו ְלָדֶֽ  ְוֶנֶהְפכִּ֥

ר: ס     √ ן־ַהְיֹאֶֽ ם מ  י  ֹות ַמִ֖ ְשתִּ֥ ם ל  י  ְצַרֶׁ֔ ו מ  ְלאָּ֣ ר ְונ  ש ַהְיֹאֹ֑ ות וָבַאָּ֣ ר ָתמִ֖ ה ֲאֶשר־ַבְיֹאֵ֛  )יח( ְוַהָדָגִ֧

י מ        √ ימ   ה־ָיְדָ֩ך ַעל־מ  ֶֽ ח ַמְטָךָּ֣ וְנט  ן ַקָּ֣ ל־ַאֲהֹרֹ֡ ר ֶאֶֽ ה ֱאֹמָּ֣ ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜  ֹ ם )יט( ַוי יֶהֹ֗ ם ְוַעל־ ַאְגמ  יֶהָּ֣ ם׀ ַעל־ְיֹאר  ל־ַנֲהֹרָתָּ֣ ם ַעֶֽ י  ְצַרַ֜

ים: ֶֽ ים וָבֲאָבנ  ִ֖ צ  ם וָבע  י  ְצַרֶׁ֔ ֶרץ מ  ָיה ָד֙ם ְבָכל־ֶאָּ֣ ם ְוָהֹּ֤ ְהיו־ָדֹ֑ ֶֽ ם ְוי  יֶהִ֖ ימ  ִּ֥ה מ  ְקו  ל ָכל־מ   ְוַעֵ֛
ק  ָוָּ֣ה ְיֹקָוֹ֗ ר׀ צ  ן ַכֲאֶשָּ֣ ה ְוַאֲהֹרַ֜ ֩ן ֹמֶש  ֲעשו־כ  ו )כ( ַוַיֶֽ ְפכֵ֛ ָהֶֽ יו ַוי  ִ֖י ֲעָבָדֹ֑ ינ  ה וְלע  ָּ֣י ַפְרֹעֶׁ֔ ינ  ר ְלע  ר ַבְיֹאֶׁ֔ ֙ם ֲאֶשָּ֣ י  ְֶּ֑ך ֶאת־ַהַמ֙ ֶֶּ֑רם ַבַמֶט֙ה ַוַיֹּ֤ ַוָיֹּ֤

ם: ר ְלָדֶֽ ם ֲאֶשר־ַבְיֹאִ֖ י   ָכל־ַהַמִּ֥
ְשתִּ֥  ם ל  י  ְצַרֶׁ֔ ו מ  ר ְולֹא־ָיְכלָּ֣ ש ַהְיֹאֶׁ֔ ְבַאָּ֣ ָת֙ה ַוי  ֙ ר מ  ה ֲאֶשר־ַבְיֹאִּ֥ ם:)כא( ְוַהָדָג  י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ם ְבָכל־ֶאִּ֥ י ַהָדִ֖ ִּ֥ ר ַוְיה  ן־ַהְיֹאֹ֑ ם מ  י   ֹות ַמִ֖

ֶבִּ֥  ר ד  ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֶׁ֔ ע ֲאל  ב־ַפְרֹע֙ה ְולֹא־ָשַמָּ֣ ם ַוֶיֱחַזֹּ֤ק ל  יֶהֹ֑ ם ְבָלט  י  ְצַרִ֖ י מ  ִּ֥ ן ַחְרֻטמ  ֵ֛ ֲעשו־כ   ר ְיֹקָוֶֽק:)כב( ַוַיֶֽ
ֹו וְ  יתֹ֑ א ֶאל־ב  ִֹ֖ ה ַוָיב ֶפן ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ את:)כג( ַוי  ֶֹֽ ֹו ַגם־ָלז בִ֖ ת ל   לֹא־ָשִּ֥

ר: י ַהְיֹאֶֽ ִ֖ ימ  מ  ת מ  ְשֹתֶׁ֔ ְכל֙ו ל  א ָיֶֽ ֹֹּ֤ י ל ָּ֣ ֹות כ  ְשתֹ֑ ם ל  י  ר ַמָּ֣ ת ַהְיֹאִ֖ יֹבִּ֥ ם ְסב  י  ְצַרֵ֛ ו ָכל־מ   )כד( ַוַיְחְפרִ֧
ר: פ י ַהכֹות־ְיֹקָוִ֖ק ֶאת־ַהְיֹאֶֽ ִּ֥ ים ַאֲחר  ֹ֑ ת ָימ  ְבַעָּ֣ א ש  ִ֖ ָמל   )כה( ַוי 

#2 

אֶמר  ֹֹּ֤ י:)כו( ַוי נ  ַעְבֻדֶֽ י ְוַיֶֽ ִ֖ ק ַשַלִּ֥ח ֶאת־ַעמ  ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ יו ֹכֹּ֚ ָלֹ֗ ה ְוָאַמְרָתָּ֣ א  א ֶאל־ַפְרֹעֹ֑ ִֹ֖ ה ב  ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔
ים: ֶֽ ְצַפְרְדע  ֶּ֑ף ֶאת־ָכל־ְגבוְלָךִ֖ ַבֶֽ ֵ֛ י ֹנג  ָּ֣ה ָאֹנכ ֹ֗ נ  ַח ה  ֹ֑ ה ְלַשל  ן ַאָתִ֖ ִּ֥ ם־ָמא   )כז( ְוא 

ץ ַהְיֹא֘ר  ָך ובְ )כח( ְוָשַרָּ֣ יָ֙ך וְבַעֶמֶׁ֔ ית ֲעָבֶד֙ ֹּ֤ ָך וְבב  ָטֶתֹ֑ ְשָכְבָךִ֖ ְוַעל־מ  ר מ  ָך וַבֲחַדִּ֥ יֶתֶׁ֔ או ְבב  י֒ם ְוָעל֙ו וָבָּ֣ יָך ְצַפְרְדע  ַתנוֶרִ֖

יָך: ְשֲארֹוֶתֶֽ  וְבמ 
ים: ֶֽ ְצַפְרְדע  ו ַהֶֽ יָך ַיֲעלִ֖ ְבַעְמָךִ֖ וְבָכל־ֲעָבֶדֹ֑  )כט( וְבָכִּ֥ה וֶֽ

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

ם: י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ים ַעל־ֶאִּ֥ ִ֖ ְצַפְרְדע   ַהֶֽ
ַע֙ל ַהצְ  ם ַוַת֙ י  ְצָרֹ֑ י מ  ָּ֣ ימ  ל מ  ֹו ַעִ֖ ֹּ֤ט ַאֲהֹר֙ן ֶאת־ָידֶׁ֔ ם:)ב( ַוי  י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ַע ַוְתַכִ֖ס ֶאת־ֶאִּ֥  ַפְרד ֶׁ֔

ם: י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ים ַעל־ֶאִּ֥ ִ֖ ְצַפְרְדע  ו ֶאת־ַהֶֽ ם ַוַיֲעלִּ֥ יֶהֹ֑ ים ְבָלט  ִ֖ ַחְרֻטמ  ן ַהֶֽ ִּ֥ ֲעשו־כ   )ג( ַוַיֶֽ
֙ר       √ ק ְוָיס  ירו ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ָּ֣ אֶמ֙ר ַהְעת  ֹ֙ ן ַוי ְלַאֲהֹרֹ֗ ה וֶֽ ה ְלֹמֶשָּ֣ א ַפְרֹעַ֜ ְקָר  ו )ד( ַוי  ְזְבחִ֖ ם ְוי  י ַוֲאַשְלָח֙ה ֶאת־ָהָעֶׁ֔ ֹ֑ ַעמ  ֶֽ י ומ  נ  ֶמִ֖ ים מ  ְצַפְרְדע ֶׁ֔ ַהֶֽ

 ַליֹקָוֶֽק:
י֙ת ַהֶֽ  ְלַעְמָךֶׁ֔ ְלַהְכר  יָ֙ך וֶֽ יר ְלָךֹ֗ ְוַלֲעָבֶד֙ ָּ֣ י׀ ַאְעת  ר ָעַל֒י ְלָמַתָּ֣ ָּ֣ ְתָפא  ה ְלַפְרֹע֘ה ה  אֶמר ֹמֶשָּ֣ ָֹּ֣ יָך)ה( ַוי ָבֶתֹ֑ ְמָךִ֖ ומ  ים מ  ר  ְצַפְרְדע ֶׁ֔ ק ַבְיֹאִ֖ ַרִּ֥

ְרָנה: ָשַאֶֽ  ת 
ינו: ֶֽ ין ַכיֹקָוִּ֥ק ֱאֹלה  ִ֖ י־א  ע כ  ַדֶׁ֔ ַען ת  ְרָךֶׁ֔ ְלַמָּ֣ ְדָבָּ֣ אֶמ֙ר כ  ֹ֙ ר ַוי אֶמר ְלָמָחֹ֑ ִֹ֖  )ו( ַוי

ְרָנה: ָשַאֶֽ ר ת  ק ַבְיֹאִ֖ ָך ַרִּ֥ ַעֶמֹ֑ יָך ומ  ֲעָבֶדִ֖ יָך ומ  ֶתֶׁ֔ ָבָּ֣ ְמָ֙ך ומ  ים מ  ְצַפְרְדע ֹ֗ ו ַהֶֽ  )ז( ְוָסרָּ֣
ם ְלפַ )ח( וַ  ים ֲאֶשר־ָשִּ֥ ִ֖ ְצַפְרְדע  ר ַהֶֽ ק ַעל־ְדַבִּ֥ ק ֹמֶש֙ה ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ְצַעֹּ֤ ה ַוי  ם ַפְרֹעֹ֑ ָּ֣ ע  ן מ  ה ְוַאֲהֹרִ֖ א ֹמֶשֵ֛ ִּ֥ צ  ה:י   ְרֹעֶֽ

ת: ן־ַהָשֹדֶֽ ת ומ  ֹרִ֖ ן־ַהֲחצ  ים מ  ִּ֥ ן־ַהָבת  ים מ  ְצַפְרְדע ֶׁ֔ ת֙ו ַהֶֽ ה ַוָיֻמ֙ ר ֹמֶשֹ֑ ְדַבָּ֣  )ט( ַוַיִַּ֥עש ְיֹקָוִ֖ק כ 
ֶרץ:) ש ָהָאֶֽ ְבַאִ֖ ם ַות  ֹ֑ ם ֳחָמר  ָּ֣ ם ֳחָמר  ו ֹאָתִ֖ ְצְברִּ֥  י( ַוי 

ר ְיקֹ  ֶבִּ֥ ר ד  ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ֹו ְול בֶׁ֔ ֙ד ֶאת־ל  ה ְוַהְכב  ְרָוָחֶׁ֔ ְיָת֙ה ָהֶֽ י ָהֶֽ ֹּ֤ ה כ   ָוֶֽק: ס)יא( ַוַיְֶָּּ֣֑רא ַפְרֹעֹ֗
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ל־ַאֲהֹרֶׁ֔  אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶש֒ה ֱאֹמ֙ר ֶאֶֽ ָֹּ֣ ם:)יב( ַוי י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ם ְבָכל־ֶאִּ֥ ִ֖ נ  ֶרץ ְוָהָיִּ֥ה ְלכ  ר ָהָאֹ֑ ְך ֶאת־ֲעַפָּ֣ ת־ַמְטָךֶׁ֔ ְוַהִ֖ ה ֶאֶֽ ָּ֣  ן ְנט 
ם ו ם ָבָאָדִ֖ ָנֶׁ֔ ֙י ַהכ  ֶרץ ַוְתה  ר ָהָאֶׁ֔ ה֙ו ַוַיְ֙ך ֶאת־ֲעַפָּ֣ ֹו ְבַמט ֙ ן ֶאת־ָידֹּ֤ ן ַוי ֩ט ַאֲהֹר  ֲעשו־כ ֹ֗ ֶרץ)יג( ַוַיֶֽ ר ָהָאֵ֛ ה ָכל־ֲעַפִּ֥ ָמֹ֑ ים  ַבְבה  ִ֖ נ  ָהָיִּ֥ה כ 

ם: י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ   ְבָכל־ֶאִּ֥
ם ו ם ָבָאָדִ֖ ָנֶׁ֔ ֙י ַהכ  לו ַוְתה  א ָיֹכֹ֑ ָֹּ֣ ים ְול ִ֖ נ  יא ֶאת־ַהכ  ִּ֥ ם ְלהֹוצ  יֶהֵ֛ ים ְבָלט  ִ֧ ן ַהַחְרֻטמ  ה:)יד( ַוַיֲעשו־כ   ָמֶֽ  ַבְבה 

ה     √ ֙ם ֶאל־ַפְרֹעֶׁ֔ ַחְרֻטמ  ו ַהֶֽ ע ֱאֹל)טו( ַויֹאְמרֹּ֤ ר ְיֹקָוֶֽק: ס יםקֶאְצַבִּ֥ ֶבִּ֥ ר ד  ם ַכֲאֶשִ֖ ֶהֶׁ֔ ע ֲאל  א־ָשַמָּ֣ ֶֹֽ ב־ַפְרֹע֙ה ְול וא ַוֶיֱחַזֹּ֤ק ל  ֹ֑  ה 
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ְיָמה ְוָאמַ  א ַהָמֹ֑ ָּ֣ ִ֖ה יֹוצ  נ  ה ה  ָּ֣י ַפְרֹעֶׁ֔ ְפנ  ֙ב ל  ְתַיצ  ֶק֙ר ְוה  ם ַבֹב  ֹּ֤ ה ַהְשכ  ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜  ֹ ק שַ )טז( ַוי ר ְיֹקָוֶׁ֔ ה ָאַמָּ֣ יו ֹכֹּ֚ ָלֹ֗ י ְרָתָּ֣ א  ִ֖ ַלִּ֥ח ַעמ 

י: נ  ַעְבֻדֶֽ  ְוַיֶֽ
יָך ֶאת־הֶ  ְבַעְמָךֵ֛ וְבָבֶתִ֖ יָך וֶֽ יַח ְבָךַ֜ וַבֲעָבֶדִ֧ ֩י ַמְשל   ְננ  ֒י ה  ַח ֶאת־ַעמ  ָּ֣ יְנָ֘ך ְמַשל  ם־א  י א  ָּ֣ ב )יז( כ  ָעֹרֶׁ֔ ֙ם ֶאת־ֶהָּ֣ י  ְצַר֙ י מ  ֹּ֤ ו ָבת  ְלאַ֜ ב וָמ  ָעֹרֹ֑

יָה: ם ָעֶלֶֽ ִּ֥ ה ֲאֶשר־ה   ְוַגִּ֥ם ָהֲאָדָמִ֖
ב ְלַמָּ֣  ם ָעֹרֹ֑ ֹות־ָשִ֖ י ֱהיֶֽ ִּ֥ ְלת  יָה ְלב  ד ָעֶלֶׁ֔ ָּ֣ ֙י ֹעמ  ר ַעמ  ֶשן ֲאֶשֹּ֤ ֶרץ ֹגֹ֗ וא ֶאת־ֶאָּ֣ ֹום ַההַ֜ ֩י ַבי  ית  ְפל  ֶרב )יח( ְוה  י ְיֹקָוִ֖ק ְבֶקִּ֥ ִּ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ע כ  ַדֶׁ֔ ַען ת 

ֶרץ:  ָהָאֶֽ
ְהֶיִ֖ה הָ  ר י  ָך ְלָמָחִּ֥ ין ַעֶמֹ֑ ָּ֣ י וב  ִ֖ ין ַעמ  ִּ֥ ת ב  י ְפֻדֶׁ֔ ָּ֣ ה:)יט( ְוַשְמת  ת ַהֶזֶֽ  ֹאִּ֥

 ִּ֥ ָשח  ם ת  י  ְצַרֵ֛ ֶרץ מ  יו וְבָכל־ֶאִ֧ ית ֲעָבָדֹ֑ ָּ֣ ה וב  יָתה ַפְרֹעִ֖ ִּ֥ ד ב  ב ָכב ֶׁ֔ ן ַוָיבֹ֙א ָעֹרָּ֣ ב:)כ( ַוַיַֹּ֤עש ְיֹקָו֙ק כ ֶׁ֔ ִּ֥י ֶהָעֹרֶֽ ְפנ  ֶרץ מ   ת ָהָאִ֖
א ֶֽ ו ל  ְבחִּ֥ ו ז  אֶמר ְלכֵ֛ ֹֹ֗ ן ַוי ְלַאֲהֹרֹ֑ ה וֶֽ ה ֶאל־ֹמֶשִ֖ א ַפְרֹעֶׁ֔ ְקָרָּ֣ ֶרץ:קֹל)כא( ַוי   יֶכִ֖ם ָבָאֶֽ

ח ַליֹקָוָּ֣ק ֱאֹל ְזַבִ֖ ם נ  י  ְצַרֶׁ֔ ת מ  י תֹוֲעַבָּ֣ ן כ ֹּ֚ ֹות כ ֶׁ֔ א ָנכֹו֙ן ַלֲעשָּ֣ ֹֹּ֤ ה ל אֶמר ֹמֶשֹ֗ ָֹּ֣ א ק)כב( ַוי ִֹּ֥ ם ְול יֶהִ֖ ינ  ם ְלע  י  ְצַרֵ֛ ת מ  ח ֶאת־תֹוֲעַבִּ֥ ְזַבֹ֞ ן נ  ָּ֣ ינו ה 

נו: ְסְקֻלֶֽ  י 
ְד  ְך ַבמ  ִ֖ ים נ ל  ֶשת ָימ ֶׁ֔ ֶרְך ְשֹלָּ֣ יֹקָוָּ֣ק ֱאֹל)כג( ֶדֹּ֚ ְחנ֙ו ַלֶֽ ר ְוָזַב֙ ינו:קָבֹ֑ ֶֽ ל  ר א  ר יֹאַמִּ֥  ינו ַכֲאֶשִ֖

ם ַליֹקָוֹּ֤ק ֱאֹלֶֽ )     √ ח ֶאְתֶכ֙ם וְזַבְחֶתֹ֞ י ֲאַשַלֹּ֤ ה ָאֹנכ ֹ֞ אֶמר ַפְרֹעֹ֗ ָֹּ֣ י:קכד( ַוי ֶֽ ירו ַבֲעד  ִ֖ ֶכת ַהְעת  יקו ָלֶלֹ֑ ִ֖ ק לֹא־ַתְרח  ִּ֥ ק ַהְרח  ר ַרֵ֛ ְדָבֶׁ֔  יֶכ֙ם ַבמ 

 ָֹּ֣ עַ )כה( ַוי יו ומ  ֲעָבָדִּ֥ ה מ  ַפְרֹעֵ֛ ב מ  ר ֶהָעֹרֹ֗ ק ְוָסָּ֣ י ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ָּ֣ ָמְ֙ך ְוַהְעַתְרת  ע  ֶֽ א מ  ֹּ֤ י יֹוצ  ה ָאֹנכ ַ֜ נ   ה ה  ף אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֹּ֤ ק ַאל־ ֹיס  ר ַרֹ֗ ֹו ָמָחֹ֑ מִ֖

יֹקָוֶֽק: ַח ַלֶֽ ְזֹבִ֖ ם ל  ֙י ַשַלָּ֣ח ֶאת־ָהָעֶׁ֔ ְלת  ל ְלב   ַפְרֹע֙ה ָהת ֶׁ֔
 ָּ֣ ע  ה מ  א ֹמֶשִ֖ ִּ֥ צ  ר ֶאל־ְיֹקָוֶֽק:)כו( ַוי  ה ַוֶיְעַתִ֖  ם ַפְרֹעֹ֑

ד: ר ֶאָחֶֽ ְשַאִ֖ א נ  ִֹּ֥ ֹו ל ַעמֹ֑ יו ומ  ֲעָבָדָּ֣ ה מ  ַפְרֹעִ֖ ב מ  ַס֙ר ֶהָעֹרֶׁ֔ ה ַוָי֙ ר ֹמֶשֶׁ֔ ְדַבָּ֣  )כז( ַוַיַֹּ֤עש ְיֹקָו֙ק כ 
ם: פ ַלִ֖ח ֶאת־ָהָעֶֽ א ש  ִֹּ֥ את ְול ֹֹ֑ ַעם ַהז ֹו ַגִ֖ם ַבַפָּ֣ בֶׁ֔ ד ַפְרֹע֙ה ֶאת־ל  ֹּ֤  )כח( ַוַיְכב 
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ר ְיֹקָו֙ק ֱאֹל ה־ָאַמֹּ֤ יו ֹכֶֽ ָלֹ֗ ַבְרָתָּ֣ א  ה ְוד  א ֶאל־ַפְרֹעֹ֑ ִֹ֖ ה ב אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ י:ק)א( ַוי נ  ַעְבֻדֶֽ י ְוַיֶֽ ִ֖ ים ַשַלִּ֥ח ֶאת־ַעמ  ֶׁ֔ ְבר  ע   י ָהֶֽ
ם: יק ָבֶֽ ִּ֥ ַח ְועֹוְדָךִ֖ ַמֲחז  ֹ֑ ה ְלַשל  ן ַאָתִ֖ ִּ֥ ם־ָמא  י א  ֵ֛  )ב( כ 

ה יַ  נ   ֶבר כָ )ג( ה  אן ֶדִ֖ ֹֹ֑ ר וַבצ ים ַבָבָקִ֖ י֙ם ַבְגַמל ֶׁ֔ ֲחֹמר  ים ַבֶֽ ֹּ֤ ה ַבּסוס  ר ַבָשֶדֶׁ֔ ְקְנָ֙ך ֲאֶשָּ֣ ה ְבמ  ק הֹוָיֹ֗ ד:ד־ְיֹקָוַ֜ ד ְמֹאֶֽ ִּ֥  ב 
ְש  ִּ֥י י  ְבנ  ָכל־ל  ות מ  א ָימֵ֛ ִֹּ֥ ם ְול י  ְצָרֹ֑ ָּ֣ה מ  ְקנ  ין מ  ִ֖ ל וב  ְשָרא ֶׁ֔ ָּ֣ה י  ְקנ  ין מ  ק ב ֹּ֚ ה ְיֹקָוֶׁ֔ ְפָלָּ֣ ר:)ד( ְוה  ל ָדָבֶֽ ִ֖  ָרא 

ֶרץ: ה ָבָאֶֽ ר ַהֶזִ֖ ה ְיֹקָוֵ֛ק ַהָדָבִּ֥ ר ַיֲעֶשִ֧ ר ָמָחֹ֗ אֹמֹ֑ ד ל  ָּ֣  )ה( ַוָיִֶּ֥שם ְיֹקָוִ֖ק מֹוע 
 ִ֖ ְשָרא  י־י  ֶֽ ִּ֥ה ְבנ  ְקנ  מ  ם ומ  י  ְצָרֹ֑ ָּ֣ה מ  ְקנ  ל מ  ָמת ֹכִ֖ ת ַוָיָּ֕ ָמֳחָרֶׁ֔ ֶֽ ר ַהֶז֙ה מ  ק ֶאת־ַהָדָבֹּ֤ ַעש ְיֹקָוַ֜ ת )ו( ַוַי  ִּ֥ ד:ל לֹא־מ   ֶאָחֶֽ

ַלִ֖ח  א ש  ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ְכַב֙ד ל  ד ַוי  ל ַעד־ֶאָחֹ֑ ִ֖ ְשָרא  ִּ֥ה י  ְקנ  מ  ת מ  ֵ֛ ה לֹא־מ  נ ֹ֗ ה ְוה  ְשַלָּ֣ח ַפְרֹעֶׁ֔ ם: פ)ז( ַוי   ֶאת־ָהָעֶֽ
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ן ו ְבָשֹ֑ יַח כ  ִ֖ ם פ  יֶכֶׁ֔ א ָחְפנ  ָֹּ֣ ו ָלֶכ֙ם ְמל ל־ַאֲהֹר֒ן ְקחֹּ֤ ה ְוֶאֶֽ אֶמר ְיֹקָו֘ק ֶאל־ֹמֶשָּ֣ ָֹּ֣ ה:)ח( ַוי ִּ֥י ַפְרֹעֶֽ ינ  ְיָמה ְלע  ה ַהָשַמִ֖ ֹו ֹמֶשֵ֛  ְזָרקִּ֥
ת בְ  ַח ֲאַבְעֻבֹעִ֖ ֵ֛ ין ֹפר  ִּ֥ ְשח  ה ל  ָמֹ֗ ם ְוַעל־ַהְבה  ה ַעל־ָהָאָדַ֜ ם ְוָהָי  י  ְצָרֹ֑ ֶרץ מ  ל ָכל־ֶאָּ֣ ק ַעִ֖ ם:)ט( ְוָהָיָּ֣ה ְלָאָבֶׁ֔ י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ   ָכל־ֶאִּ֥

ַעְמדו֙  ן ַוַיֶֽ ְבָשֹ֗ יַח ַהכ  ָּ֣ ו ֶאת־פ  ְקחֹ֞ ָמֶֽ )י( ַוי  ם וַבְבה  ַח ָבָאָדִ֖ ָּ֕ ת ֹפר  י֙ן ֲאַבְעֻבֹעֶׁ֔ י ְשח  ְיָמה ַוְיה ֹ֗ ה ַהָשָמֹ֑ ֹו ֹמֶשִ֖ ק ֹאתֵ֛ ְזֹרִּ֥ ה ַוי  ָּ֣י ַפְרֹעֶׁ֔ ְפנ   ה: ל 
ין  י־ָהָיָּ֣ה ַהְשח ֶׁ֔ ֶֽ ין כ  ֹ֑ ָּ֣י ַהְשח  ְפנ  ה מ  ִּ֥י ֹמֶשִ֖ ְפנ  ד ל  ים ַלֲעֹמֵ֛ ַחְרֻטמ ֹ֗ ו ַהֶֽ א־ָיְכלָּ֣ ֶֹֽ ם:)יא( ְול י  ְצָרֶֽ ם וְבָכל־מ  ִ֖  ַבַחְרֻטמ 

ה: ס ר ְיֹקָוִ֖ק ֶאל־ֹמֶשֶֽ ֶבִּ֥ ר ד  ם ַכֲאֶשֵ֛ ֶהֹ֑ ע ֲאל  א ָשַמִ֖ ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ק ְיֹקָו֙ק ֶאת־ל  ֹּ֤  )יב( ַוְיַחז 
#7 

ה ְוָאַמְרָתָּ֣ א   ָּ֣י ַפְרֹעֹ֑ ְפנ  ב ל  ִ֖ ְתַיצ  ֶקר ְוה  ָּ֣ם ַבֹבֶׁ֔ ה ַהְשכ  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ ר ְיֹקָו֙ק ֱאֹל)יג( ַוי ה־ָאַמֹּ֤ יו ֹכֶֽ י קָלֹ֗ ִ֖ ים ַשַלִּ֥ח ֶאת־ַעמ  ֶׁ֔ ְבר  ע  י ָהֶֽ

י: נ  ַעְבֻדֶֽ  ְוַיֶֽ
ור ת   ָך ַבֲעבָּ֣ יָך וְבַעֶמֹ֑ ְבָךֶׁ֔ וַבֲעָבֶדִ֖ ל־ל  ֹפַת֙י ֶאֶֽ ַח ֶאת־ָכל־ַמג  י ֹשל ַ֜ את ֲאנ   ֹֹ֗ ַעם ַהז י׀ ַבַפָּ֣ ָּ֣ ֶרץ:)יד( כ  י ְבָכל־ ָהָאֶֽ נ  ין ָכֹמִ֖ ִּ֥ י א  ֵ֛ ע כ   ַדֶׁ֔

ֶרץ: ן־ָהָאֶֽ ד מ  ִ֖ ָכח  ֶבר ַות  ת־ַעְמָךִ֖ ַבָדֹ֑ ְך אֹוְתָךֵ֛ ְוֶאֶֽ י ָוַאִּ֥ ֶׁ֔ י ֶאת־ָיד  ְחת  י ַעָת֙ה ָשַלָּ֣ ֹּ֤  )טו( כ 
ֶרץ י ְבָכל־ָהָאֶֽ ִ֖ ר ְשמ  ִּ֥ ַען ַספ  י וְלַמֵ֛ ֹ֑ ור ַהְרֹאְתָךָּ֣ ֶאת־ֹכח  יָך ַבֲעבִ֖ ור זֹא֙ת ֶהֱעַמְדת ֶׁ֔ ם ַבֲעבִּ֥  :)טז( ְואוָלֹ֗

ם:)יז( עֹוְדָךִ֖  י ַשְלָחֶֽ ִ֖ ְלת  י ְלב  ֹ֑ ל ְבַעמ  ָּ֣ ְסתֹול   מ 
וָ  ֹום ה  ן־ַהיִּ֥ ם ְלמ  י  ְצַרֶׁ֔ ה֙ו ְבמ  ר לֹא־ָהָיֹּ֤ה ָכֹמ  ד ֲאֶש  ד ְמֹאֹ֑ ָּ֣ ד ָכב  ר ָבָרִ֖ ת ָמָחֶׁ֔ ָּ֣ י֙ר ָכע  י ַמְמט  ֹּ֤ ְננ  ָתה:)יח( ה  ה ְוַעד־ָעֶֽ  ְסָדִ֖

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

תו: ֶֽ ד ָומ  ם ַהָבָרִ֖ ֶהֵ֛ ד ֲעל   ְוָיַרִ֧
י ֶֽ ִ֖הו ֶאל־ַהָבת  ְקנ  יו ְוֶאת־מ  יס ֶאת־ֲעָבָדִּ֥ ֵ֛ נ  ה ה  י ַפְרֹעֹ֑ ִ֖ ַעְבד  ֶֽ ק מ  ר ְיֹקָוֶׁ֔ ֙א ֶאת־ְדַבָּ֣  ם:)כ( ַהָיר 
ה: פ ִ֖הו ַבָשֶדֶֽ ְקנ  יו ְוֶאת־מ  ב ֶאת־ֲעָבָדִּ֥ ֶַּ֑יֲעֹזֵ֛ ר ְיֹקָוֹ֑ק ַוֶֽ ֹו ֶאל־ְדַבָּ֣ בִ֖ ם ל  ר לֹא־ָשֵ֛  )כא( ַוֲאֶשִּ֥

#8 
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ם ַעל־ָהָאָדָּ֣  י  ְצָרֹ֑ ֶרץ מ  ד ְבָכל־ֶאָּ֣ י ָבָרִ֖ ִּ֥ יה  ם ו  י  ְֶּ֑דָ֙ך ַעל־ַהָשַמֶׁ֔ ה ֶאת־ָיֶֽ ֹּ֤ ה ְנט  ק ֶאל־ֹמֶשֹ֗ אֶמר ְיֹקָוַ֜  ֹ ֶשב ם ְוַעל־ַהבְ )כב( ַוי ִּ֥ ל ָכל־ע  ה ְוַעֵ֛ ָמֹ֗ ה 

ם: י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ה ְבֶאִּ֥  ַהָשֶדִ֖
ר ִ֧ ְרָצה ַוַיְמט  ש ָאֹ֑ ִ֖ ֲהַלְך א  ִּ֥ ד ַות  ן ֹקֹל֙ת וָבָרֶׁ֔ ק ָנַתֹּ֤ יֹקָוֹ֗ ֒ם ַוֶֽ ה֘ו ַעל־ַהָשַמי  ה ֶאת־ַמט  ט ֹמֶשָּ֣ ם: )כג( ַוי   י  ְצָרֶֽ ֶרץ מ  ד ַעל־ֶאִּ֥  ְיֹקָוֵ֛ק ָבָרִ֖

ש  ד ְוא ָּ֕ י ָבָרֶׁ֔ ָּ֣ ֹו)כד( ַוְיה  ה ְלגֶֽ ז ָהְיָתִּ֥ ָאִ֖ ם מ  י  ְצַרֶׁ֔ ֶרץ מ  ה֙ו ְבָכל־ֶאָּ֣ א־ָהָיֹּ֤ה ָכֹמ  ֶֹֽ ֶשר ל ד ֲאֲ֠ ד ְמֹאֶׁ֔ ָּ֣ ד ָכב  ֹוְך ַהָבָרֹ֑ ַחת ְבתָּ֣ ְתַלַקִ֖  י:מ 
ֶשב הַ  ֹּ֤ ת ָכל־ע  ה ְוא   ָמֹ֑ ם ְוַעד־ְבה  ָאָדִ֖ ה מ  ר ַבָשֶדֶׁ֔ ת ָכל־ֲאֶשָּ֣ ם א ֹּ֚ י  ְצַרֹ֗ ֶרץ מ  ד ְבָכל־ֶאָּ֣ ְך ַהָבָרַ֜ ד ְוֶאת־ָכל־שָ )כה( ַוַי  ָכָּ֣ה ַהָבָרֶׁ֔ ֶד֙ה ה 

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

ַעם  י ַהָפֹ֑ את  ם ָחָטָּ֣ ֶהִ֖ אֶמר ֲאל  ִֹּ֥ ן ַוי ְלַאֲהֹרֶׁ֔ ה וֶֽ ְקָר֙א ְלֹמֶשָּ֣ ה ַוי  ְשַלָּ֣ח ַפְרֹעֹ֗ ים: ק֙ ְיֹקוָ )כז( ַוי  ֶֽ י ָהְרָשע  ִ֖ י ְוַעמ  ִּ֥ יק ַוֲאנ  ֶׁ֔  ַהַצד 
ק)כח(      √ יר֙ו ֶאל־ְיֹקָוֶׁ֔ ֙ ת  ַהְעת  ְהֹיֵ֛ ֶֽ ב מ  ת ֱאֹלְוַרָּ֕ ד: םקיֹקֹלִּ֥ ון ַלֲעֹמֶֽ פִ֖ א ֹתס  ִֹּ֥ ם ְול ה ֶאְתֶכֶׁ֔ ד ַוֲאַשְלָחָּ֣  וָבָרֹ֑

ש  יר ֶאְפֹרִּ֥ ֙י ֶאת־ָהע ֶׁ֔ את  ה ְכצ  ָלי֙ו ֹמֶשֶׁ֔ אֶמר א  ֹֹּ֤ י אֶ )כט( ַוי י  ל־ְיֹקָוֹ֑קֶאת־ַכַפִ֖ ִּ֥ ע כ  ַדֶׁ֔ ַען ת  ֹוד ְלַמָּ֣ ְהֶיה־עֶׁ֔ ֶֽ א י  ָֹּ֣ ון ְוַהָבָר֙ד ל ֹות ֶיְחָדלֹ֗ ַהֹקלָּ֣

ֶרץ: ַליֹקָוִ֖ק  ָהָאֶֽ
ִ֖י      √ ְפנ  ון מ  יְראֶׁ֔ ֶֽ ֶרם ת  י ֶטָּ֣ י כ ֹּ֚ ְעת  יָך ָיַדָּ֕ ה ַוֲעָבֶדֹ֑  :יםקְיֹקָוִּ֥ק ֱאֹל)ל( ְוַאָתִ֖

ה ְוַהְשֹעָרִ֖  ְשָתִּ֥ ל:)לא( ְוַהפ  ְבֹעֶֽ ה ג  ְשָתִ֖ יב ְוַהפ  י ַהְשֹעָר֙ה ָאב ֶׁ֔ ֹּ֤  ה נָֻכָֹ֑תה כ 
ָנה: ֶֽ ת ה  יֹלִ֖ י ֲאפ  ִּ֥ ו כ  א נֻכֹ֑ ָֹּ֣ ֶמת ל ה ְוַהֻכֶּסִ֖ ָטִּ֥  )לב( ְוַהח 

יו אֶ  ש ַכָפִ֖ ְפֹרִּ֥ יר ַוי  ם ַפְרֹע֙ה ֶאת־ָהע ֶׁ֔ ֹּ֤ ע  ה מ  א ֹמֶשַ֜ צ   ו ַהֹקלֹו֙ת ְוהַ  ל־ְיֹקָוֹ֑ק)לג( ַוי  ֶַּ֑יְחְדלֹּ֤ ְרָצה:ַוֶֽ ְך ָאֶֽ ַתִּ֥ ר לֹא־נ  ד וָמָטִ֖  ָבָרֶׁ֔
וא ַוֲעָבָדֶֽ  ֹו הִּ֥ בִ֖ ד ל  ִּ֥ א ַוַיְכב  ֹֹ֑ ֶסף ַלֲחט ת ַוֹיָּ֣ ד ְוַהֹקֹלִ֖ ר ְוַהָבָרֵ֛ ל ַהָמָטִ֧ י־ָחַד  ֶֽ ה כ   יו:)לד( ַוַיְֶָּּ֣֑רא ַפְרֹעֹ֗

ל  ֹ֑ ְשָרא  ָּ֣י י  ַלִ֖ח ֶאת־ְבנ  א ש  ִֹּ֥ ה ְול ב ַפְרֹעֶׁ֔ ָּ֣ ֶֶּ֑יֱחַז֙ק ל  ה: פ)לה( ַוֶֽ ר ְיֹקָוִ֖ק ְבַיד־ֹמֶשֶֽ ֶבִּ֥ ר ד   ַכֲאֶשֵ֛

Alef.  

1.  The absence of water and the presence of lice didn’t phase Pharoah and therefore he wasn’t 

about to make any commitments regarding the release of the Jews even for a short time. 

However, the frogs were all over, even in his bedroom and kitchen, and Arov (wild animals) 

were discomforting him personally. So he was ready to make concessions, or at least gave 

the impression that he was, after those.  

 Furthermore, with the third plague, the magicians “dropped out,” conceding that they could 

not replicate what was happening, which was not the case with the first two plagues. 

2.  After the plague of frogs, it seemed that the release of the Jews was conditional, i.e., if you 

remove the frogs, then I will let them go. 

 After the plague of Arov, Pharoah seemed to be ready to let the Jews go three days into the 

desert regardless of the removal of the animals. He pleads that a prayer be offered to God 

for the restoration of his personal comfort. 

Beit.  

1.  Ibn Ezra: Lice—"Makat Elokim”—not something that is particular for the Jews, but rather 

something cosmic and coincidental. Similarly “Etzba Elokim” (instead of “Etzba 

HaShem”) 

        Hail—Moshe says “HaAtiru El HaShem”—the God of the Jews, as opposed to the 

 cosmic powers. However Pharoah still says “Kolot Elokim” rather than “Kolot     

HaShem.” 

Kassuto: Lice—Although the magicians admit that the plague is not something fabricated by 

Moshe and Aharon, but rather comes from the Creator above, they still do 

not fully acknowledge God’s Power since they say “Etzba Elokim” rather than 

“Yad Elokim.”  

Hail—Pharoah only admits that the thunder is “Kolot Elokim” rather than “Kolot 

HaShem” implying that powerful phenomena are occurring, but not that they 

are happening in support specifically of the Jewish people. Moshe points out 

that while the Egyptians are acknowledging that there is a power above, they 
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are not yet prepared to admit that what is happening is on behalf of the 

Jewish slaves who should be freed.  

2.  Both Ibn Ezra and Kassuto agree that the Egyptians are not acknowledging completely God’s 

Interventions concerning the Jewish people, They disagree with respect to the implications of 

“Elokim,” with Ibn Ezra stating that it represents for the Egyptians a cosmic power, and 

Kassuto explaining that it represents God but not a Jewish Deity Intervening on behalf of His 

People.  

Gimel.  

1.   

 חזקוני שמות פרשת וארא פרק ז פסוק יז
 )יז( בזאת תדע מדה כנגד מדה. כנגד שאמרת לא ידעתי את ה', פירוש בזאת תתחיל לידע.

Since v. 16 is only summarizing the fact that Pharoah has not been impressed by Aharon’s 

staff turning into a serpent and consuming all of the other serpents that the magicians had 

brought about (Shemot 7:9-12), we are about to do something else which should convince 

you about God’s Power and hopefully as a result you will allow the Jews to go into the 

wilderness.  

 Both Ibn Ezra and Yosef Ibn Kaspi are reacting to the fact that from Moshe’s words is sounds .א2

as if HaShem Himself will be striking the Nile, but in fact, Moshe, as HaShem’s Surrogate, will 

be doing the striking. Ibn Ezra notes the additional difficulty that while Moshe speaks as if he 

will be doing the striking, it is in fact Aharon who will be doing it.  

 Ibn Ezra emphasizes Moshe’s role as God’s Shliach. Ibn Kaspi simply posits that it is God .ב   

Who in effect is Doing the striking, even though it will be Aharon in fact.  

 ,although the Peshat of v. 17 is that HaShem will Strike the Nile—ואם איננו הקרוב .ג    

nevertheless practically it will be Aharon following Moshe’s instructions who will be doing so.  

Daled.  

 Ibn Ezra: The reason why Aharon is to use the same staff that turned into a serpent to effect 

the first plague where the waters of Egypt turn to blood, is for Pharoah to see the direct 

causal relationship between Aharon’s striking the Nile and the plague that results.  

Ibn Kaspi: The entire process of how the plague comes about is non-rational and there is no 

good explanation for why the staff has to be used.  

Heh.  

One of the commentators describes all of the plagues as directed against various objects of 

worship of the Egyptians: a) the Nile; b) the earth (fertility god); c) animals (Ibn Ezra 

compares the Egyptians to the Indians who worship cows; d) meteorological phenomenon 

(particularly precipitation was worshipped); e) crops; f) the sun; g) Pharoah and his offspring. 

The Tora also mentions that upon the Jews’ leaving Egypt, judgments were made against 

their idols—Ibid. 12:12; BeMidbar 33:4. 

Vav.  

 RaShI does not define the word “VeNilu” the first time it appears within the context of  .א1

Sedom and Amora (Beraishit 19:11) because the meaning of the word was apparent from the 

context of the verse:  

 בראשית פרק יט
י   ַתח ַהַבֹ֗ ים ֲאֶשר־ֶפָּ֣ ֶאת־ָהֲאָנש ֹ֞ ֹול )יא( ְוֶֽ ן ְוַעד־ָגדֹ֑ ָקֹטִ֖ ים מ  ֶׁ֔ כ֙ו ַבַּסְנו ר  ות ה  ְלאִ֖ ַתח: ַוי  א ַהָפֶֽ ִֹּ֥ ְמצ  ל 

Because the people surrounding Lot’s house were suddenly blinded, they could no longer 

find the door to his home.  
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In Shemot 7:18, naturally if the water had turned to blood, the people wouldn’t be able to 

drink the water. However, RaShI suggests that they attempted to find ways to change the 

blood back to water in order to be able to drink the liquid.  

   .ב

ם  י  ְצַרֶׁ֔ ו מ  ְלאָּ֣ ֹותל(ְונ  תּ֥ ר )ִשְׁ ן־ַהְיֹאֶֽ ם מ  י   ַמִ֖

  

  בון:תשובה מתשו

  רש"י

 לתתולפי הכלל של בעל "באר יצחק" הנ"ל: ותורד מעל שכמה )" בראשית כ"ד, י"ח: "ותורד כדה על ידה

 ;(על ידה

 (על גוזזי צאנו לעמודלפי הכלל הנ"ל: ויעל תמנתה )" בראשית ל"ח, י"ב: "ויעל על גוזזי צאנו

 .(שם להתקרבאסורה מכאן )" סורה נא ואראהשמות ג', ג': "א
 

2.   

 בראשית פרק ב
ים: ֶֽ ה ָראש  ד ְוָהָיִ֖ה ְלַאְרָבָעִּ֥ ֶׁ֔ ָפר  ָש֙ם י  ֶּ֑ן ומ  ֹות ֶאת־ַהָגֹ֑ ֶדן ְלַהְשקִ֖ ע ֶׁ֔ א מ  ָּ֣  )י( ְוָנָה֙ר ֹיצ 

It is possible that aspects of the Garden of Eden are not considered reflecting the reality of 

our current existence due to Adam and Eve’s subsequent banishment, and therefore defining 

the nature of such a primordial river would not be helpful to us with respect to relating to 

such a geographical feature in the world that surrounds us.  
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