)ישיבת זכות ומישור (זו"מ

 עיונים בס' שמות:שירת מרים

עשתי עשר חדש בראשון לחודש שנת עג לחמ"י

The Plagues המכות
משנה מסכת אבות פרק ה
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עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים
עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשרה על הים
:וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי

עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר שנאמר

God brought ten plagues against the Egyptians in Egypt
נא- מג,תהלים עח

)2

 (מה) יְ ַש ַַּ֬לח ב ֶׁהָׂ֣ם ְּ֭ערב:יהם ַבל־יִ ְשתיֹֽ ון
ֶָׁ֗ יהָ֑ם ּ֝ ְונזְ ֵל
ֶׁ  (מד) וַ יַ ֲה ָׂ֣פךְ ְְּ֭לדם יְ א ֵר:ה־צ ַען
ֹֽ תֹותיו ּ֝ומֹופְ ָ֗תיו ִב ְש ֵד
ָ֑ ר־שם ְְּ֭ב ִמצְ ַריִ ם ֹֽא
ָׂ֣ (מג) ֲא ֶׁש
 (מח) וַ יַ ְס ֵגָׂ֣ר:מֹותם ַב ֲֹֽחנ ַ ֹֽמל
ָ֗  (מז) יַ ֲה ָׂ֣רג ַבב ָׂ֣רד ַגפְ נ ָ֑ם ּ֝ ְו ִש ְק:יעם ל ַא ְר ֶׁבֹֽה
ָ֗ ִ (מו) וַ יִ ֵ ָׂ֣תן ֶׁלח ִ ָׂ֣סיל יְ בולָ֑ם ִוֹֽיג:יתם
ֹֽ ֵ אכ ֵלָ֑ם ּ֝וצְ פַ ְר ֵ ָ֗דע וַ ַת ְש ִח
ְ וַ י
 (נ) יְ פַ ֵלֵ֥ס נ ִָ֗תיב ְל ַ ַ֫א ֵ֥פֹו:ח־בם׀ ֲח ַּ֬רֹון ַא ָ֗פֹו ֶׁע ְב ָׂ֣רה וזַ ַָׂ֣עם וְ צ ָ֑רה ּ֝ ִמ ְש ַָ֗ל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכֵ֥י ר ִ ֹֽעים
ָּ֨  (מט) יְ ַש ַל:יהם ל ְרש ִפֹֽים
ֶָׁ֗ ֵירם ּ֝ו ִמ ְקנ
ָ֑ ַלב ָׂ֣רד ְב ִע
:י־חם
ֹֽ אשית ּ֝א ָ֗ ִֹונים ְבא ֳה ֵל
ֵ֥ ִ ל־ב ָׂ֣כֹור ְב ִמצְ ָ֑ריִ ם ֵר
ְ  (נא) וַ יַ ָׂ֣ךְ כ:שךְ ִמ ָׂ֣מוֶׁ ת נַ פְ שָ֑ם ּ֝ ְו ַחי ָ֗תם ַל ֶׁ ֵ֥ד ֶׁבר ִה ְס ִגֹֽיר
ָׂ֣ ַ לא־ח
How He set His signs in Egypt, and His wonders in the field of Zoan; And turned their
rivers into blood, so that they could not drink their streams. 45 He sent among them
swarms of flies, which devoured them; and frogs, which destroyed them. 46 He gave also
their increase unto the caterpillar, and their labour unto the locust. 47 He destroyed their
vines with hail, and their sycamore-trees with frost. 48 He gave over their cattle also to
the hail, and their flocks to fiery bolts. 49 He sent forth upon them the fierceness of His
anger, wrath, and indignation, and trouble, a sending of messengers of evil. 50 He
levelled a path for His anger; He spared not their soul from death, but gave their life over
to the pestilence; And smote all the first-born in Egypt, the first-fruits of their strength in
the tents of Ham;

rebyitz@gmail.com

P a g e |1

Torah In Motion

עשתי עשר חדש בראשון לחודש שנת עג לחמ"י

)3

שירת מרים :עיונים בס' שמות
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דברים כו ,ה-ח

(ה) וְ ע ָּ֨ ִנית וְ א ַמ ְרת ִלפְ נֵ ָׂ֣י׀ ָׂ֣ה' ֱאל ֶָׁ֗היך ֲא ַר ִמי א ֵבָׂ֣ד א ִִ֔בי וַ יֵ ָׂ֣ ֶׁרד ִמצְ ַ ִ֔ריְ מה וַ ֵ֥יגר שָׁ֖ם ִב ְמ ֵ ָׂ֣תי ְמעָ֑ט וַ ֹֽיְ ִהי־ ָׁ֕שם ְלגֵ֥ ֹוי ג ָׁ֖דֹול עצֵ֥ ום ו ֹֽרב:
שה:
(ו) וַ י ֵ ֵ֧רעו א ָ֛תנו ַה ִמצְ ִ ָׁ֖רים וַ יְ ַע ָ֑נונו וַ יִ ְתנֵ֥ ו ע ֵלָׁ֖ינו ֲעב ֵ֥דה ק ֹֽ
ת־ל ֲחצֵ ֹֽנו:
ת־עמ ֵלָׁ֖נו וְ ֶׁא ַ
ל־ה' ֱאל ֵהָׂ֣י ֲאב ֵ ָ֑תינו וַ יִ ְש ַמַ֤ע ה' ֶׁאת־ק ִֵ֔לנו וַ ַ ֵ֧י ְרא ֶׁאת־ענְ יֵ ָ֛נו וְ ֶׁא ֲ
(ז) וַ ִנצְ ַָׁ֕עק ֶׁא ָׁ֖
(ח) וַ יֹוצִ ֵאַ֤נו ה' ִמ ִמצְ ַ ִ֔ריִ ם ְבי ַ֤ד ֲחזקה ו ִבזְ ָׂ֣רע נְ טו ִ֔יה ו ְבמ ָׁ֖רא ג ָ֑דל ו ְבא ָׁ֖תֹות ו ְבמפְ ִ ֹֽתים:
And you shall declare and say before Hashem your God: My father was a wandering Aramean and he descended to Egypt and
sojourned there in small numbers and there he become a big, powerful and populous nation. And the Egyptians dealt badly with
us and afflicted us and placed upon us hard labor. And we cried out to Hashem, the God of of our fathers and Hashem heard
our voices and saw our affliction, our labor and our distress. And Hashem our God took us out of Egypt with a strong hand, an
outstretched arm and great terror, with signs and wonders
)4

ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא שא

וירד מצרימה ,מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם ,שמא תאמר שירד ליטול כתר מלכות תלמוד לומר ויגר שם,
יכול באוכלוסים הרבה תלמוד לומר במתי מעט כענין שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה.
ויהי שם לגוי גדול ,מלמד שהיו ישראל מצויינים שם.
וירא את ענינו ,כמה שנאמר וראיתן על האבנים.
ואת עמלינו ,כמה שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכו'.
רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.
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ספרי דברים פ' ש"א (כת"י וטיקן )32
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מדרש תנאים לדברים (הופמן) פרק כו:ח

ויוציאנו ה' ממצ' לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו:
ביד חזקה זה הדבר כמו שנ' הנה יד ה' הויה במקנך :ובזרוע נטויה זו החרב שנ' וחרבו שלופה בידו נטויה על
ירושלים :ובמורא גדול זה גילוי שכינה כמו שנ' וירא ישראל את היד הגד' :ובאתת זה המטה ואת המטה הזה תקח
בידך אשר תעשה בו את האתת :ובמופתים אלו המכות ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן:
ד"א ביד חזקה שתים ובזרוע נטויה שתים ובמורא גדול שתים ובאתת שתים ובמופתים שתים אלו עשר מכות
שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים

ר' יהודה היה נותן בהן סימן
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רמב"ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה

ויוציאנו ה' ממצרים ,לא על ידי מלאך לא על ידי שרף ולא על
ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ,שנאמר

ועברתי בארץ

וְ ל ֹא עַ ל יְדֵ י שָ לִיחַ ֶ ,א ָלא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בִ כְ בֹודֹו
ּובְ עַ צְ מֹו ,שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ע ַב ְר ִתי ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם ַב ַליְ לה ַהזֶׁ ה ,וְ ִה ֵכ ִיתי

מצרים אעשה שפטים אני ה'.
הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה

בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד.

ובזרוע נטויה ,זו החרב כמו שנאמר

וחרבו שלופה בידו נטויה על

ירושלם.

ובמורא גדול ,זו גלוי שכינה ,כמו שנאמר

או הנסה אלהים לבא

לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע
נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך.

ובאותות ,זה המטה ,כמו שנאמר

ואת המטה הזה תקח בידך אשר

תעשה בו את האותות.

ובמופתים ,זה הדם ,כמו שנאמר

ונתתי מופתים בשמים ובארץ ,דם ואש

ותמרות עשן.

דבר אחר ,ביד חזקה שתים ,ובזרוע נטויה שתים ,ובמורא גדול
שתים ,ובאותות שתים ,ובמופתים שתים ,אלו עשר מכות
שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים,

ואלו הן :דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה
חשך מכת בכורות,
רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.

נוסח ההגדה הנהוגה באשכנז

וַ יֹוצִ ֵאנו יְ י ִמ ִמצְ ַריִ ם ְביד ֲחזקה ו ִבזְ רע נְ טויה ,ו ְבמרא גדל ,ו ְבאתֹות
ו ְבמפְ ִתים.
וַ יֹוצִ ֵאנו יְ י ִמ ִמצְ ַריִ ם  -ל ֹא עַ ל יְדֵ י מַ ל ְָאְך ,וְ ל ֹא עַ ל יְדֵ י שָ ָרף,

מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי

ביד חזקה ,זה הדבר ,כמו שנאמר

ישיבת זכות ומישור (זו"מ)

כל ְבכֹור ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם ֵמאדם וְ ַעד ְב ֵהמה ,ו ְבכל ֱאל ֵהי ִמצְ ַריִ ם ֶׁא ֱע ֶׁשה
ְשפ ִטיםֲ .אנִ י יְ י.
וְ ע ַב ְר ִתי ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם ַב ַליְ לה ַהזֶׁ ה  -אֲ נִי וְ ל ֹא מַ ל ְָאְך
וְ ִה ֵכ ִיתי כל ְבכֹור ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם  -אֲ נִי וְ ל ֹא שָ ָרף
ו ְבכל ֱאל ֵהי ִמצְ ַריִ ם ֶׁא ֱע ֶׁשה ְשפ ִטים  -אֲ נִי ול ֹא הַ שָ לִיחַ .
ֲאנִ י יְ י  -אֲ נִי הּוא ול ֹא ַאחֵ ר.
ְביד ֲחזקה  -זֹו הַ דֶ בֶ ר ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ רִ :ה ֵנה יַ ד יְ י הֹויה ְב ִמ ְקנְ ך
ֲא ֶׁשר ַבש ֶׁדהַ ,בסו ִסיםַ ,ב ֲחמ ִריםַ ,ב ְג ַמ ִליםַ ,בבקר ו ַבצאןֶׁ ,ד ֶׁבר כ ֵבד
ְמאד.
ו ִבזְ רע נְ טויה  -זֹו הַ חֶ ֶרב ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ַח ְרבֹו ְשלופה ְבידֹו,
נְ טויה ַעל יְ רוש ַליִ ם.
ו ְבמרא גדל  -זֹו גִ לּוי ְשכִ ינָה ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :אֹו ֲהנִ סה ֱאל ִהים
לבא ל ַק ַחת לֹו גֹוי ִמ ֶׁק ֶׁרב גֹוי ְב ַמסת ְבאתת ו ְבמֹופְ ִתים ,ו ְב ִמ ְלחמה
ו ְביד ֲחזקה ו ִבזְ רֹוע נְ טויה ,ו ְבמֹור ִאים ְגד ִליםְ ,ככל ֲא ֶׁשר עשה ל ֶׁכם יְ י
ֱאל ֵה ֶׁיכם ְב ִמצְ ַריִ ם ְל ֵעינֶׁ יך.
ו ְבאתֹות  -זֶה ַהמַ טֶ ה ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ֶׁאת ַה ַמ ֶׁטה ַהזֶׁ ה ִת ַקח
ְבי ְדךֲ ,א ֶׁשר ַת ֲע ֶׁשה בֹו ֶׁאת האתת.
ו ְבמפְ ִתים  -זֶה הַ דָ ם ,כְ מָ ה שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ נ ַת ִתי מֹופְ ִתים ַבש ַמיִ ם
ימרֹות עשן.
ובא ֶׁרץ ,דם ו ֵאש וְ ִת ְ
דָ בָ ר ַאחֵ רְ :ביד ֲחזקה ְ -ש ַתיִם ,ו ִבזְ רע נְ טויה ְ -ש ַתיִם ,ו ְבמרא
גדל ְ -ש ַתיִם ,ו ְבאתֹות ְ -ש ַת ִים ,ו ְבמפְ ִתים ְ -ש ַתיִםֵ .אלּו

עֶ שֶ ר מַ כֹות שֶ הֵ בִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים
בְ ִמצְ ַריִם ,וְ ֵאלּו הֵ ן:
דָ ם ,צְ פ ְַרדֵ עַ  ,כִ נִים ,עָ רֹוב ,דֶ בֶ רְ ,ש ִחין ,בָ ָרדַ ,א ְרבֶ ה,
חֹשֶ ְך ,מַ כַת בְ כֹורֹות.
נֹותן בָ הֶ ם ִסמָ נִיםְ :דצַ "ְך עַ דַ "ש בְ ַאחַ "ב.
ַרבִ י יְהּודָ ה הָ יָה ֵ
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מנחות יא:ד

כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים ואין בהן מעשה כלי בחוץ כיצד שתי הלחם ארכן שבעה ורחבן ארבעה וקרנותיהן ארבע

אצבעות לחם הפנים ארכן עשרה ורחבן חמשה וקרנותיו שבע אצבעות רבי יהודה אומר שלא תטעה זד"ד יה"ז
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מבנה המכות פיענוחם
The Structure of the Makkot Narrative
 )10שמות ד ,כב-כג

ל־פ ְר ָ֑עה ֹּ֚כה א ַ ָׂ֣מר ִ֔ה' ְב ִנֵ֥י ְבכ ִ ָׁ֖רי יִ ְשר ֵ ֹֽאל:
וְ א ַמ ְר ָׁ֖ת ֶׁא ַ
ת־בנְ ךָׁ֖ ְבכ ֶׁ ֹֽרך:
ת־בנִ י וְ יַ ַֹֽע ְב ֵ ִ֔דנִ י וַ ְתמ ֵ ָׁ֖אן ְל ַש ְל ָ֑חֹו ִה ֵנה אנ ִ ָׂ֣כי ה ֵ ִ֔רג ֶׁא ִ
(כג) וא ַ ָׂ֣מר ֵא ֶָׁ֗ליך ַש ַלַ֤ח ֶׁא ְ

 )11שמות ז:יד-יט (דם)

אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה כ ֵבד ֵלב ַפ ְרעה ֵמ ֵאן ְל ַש ַלח העם( :טו) ֵלךְ ֶׁאל ַפ ְרעה ַבב ֶׁקר ִה ֵנה יצֵ א ַה ַמיְ מה וְ נִ ַצ ְבת ִל ְקראתֹו ַעל ְשפַ ת ַהיְ אר וְ ַה ַמ ֶׁטה ֲא ֶׁשר
(יד) וַ י ֶׁ
נֶׁ ְה ַפךְ ְלנחש ִת ַקח ְבי ֶׁדך( :טז) וְ א ַמ ְרת ֵאליו ה’ ֱאל ֵהי ה ִע ְב ִרים ְשל ַחנִ י ֵא ֶׁליך ֵלאמר ַש ַלח ֶׁאת ַע ִמי וְ יַ ַע ְב ֻדנִ י ַב ִמ ְדבר וְ ִה ֵנה לא ש ַמ ְעת ַעד כה( :יז) כה
א ַמר ה’ ְבזאת ֵת ַדע ִכי ֲאנִ י ה’ ִה ֵנה אנ ִכי ַמ ֶׁכה ַב ַמ ֶׁטה ֲא ֶׁשר ְבי ִדי ַעל ַה ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ַביְ אר וְ נֶׁ ֶׁהפְ כו ְלדם( :יח) וְ ַהדגה ֲא ֶׁשר ַביְ אר תמות וב ַאש ַהיְ אר וְ נִ ְלאו
ִמצְ ַריִ ם ִל ְשתֹות ַמיִ ם ִמן ַהיְ אר:

יהם וְ ַעל
ימי ִמצְ ַריִ ם ַעל נַ ֲהרתם ַעל יְ א ֵר ֶׁ
אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה ֱאמר ֶׁאל ַא ֲהרן ַקח ַמ ְטך ונְ ֵטה י ְדך ַעל ֵמ ֵ
(יט) וַ י ֶׁ

יהם וְ יִ ְהיו דם וְ היה דם ְבכל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ם וב ֵעצִ ים וב ֲאבנִ ים:
ימ ֶׁ
יהם וְ ַעל כל ִמ ְקוֵ ה ֵמ ֵ
ַאגְ ֵמ ֶׁ

 )12שמות ז:כו-ח:א (צפרדע)

אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה בא ֶׁאל ַפ ְרעה וְ א ַמ ְרת ֵאליו כה א ַמר ה’ ַש ַלח ֶׁאת ַע ִמי וְ יַ ַע ְב ֻדנִ י( :כז) וְ ִאם מ ֵאן ַאתה ְל ַש ֵלח ִה ֵנה אנ ִכי נגֵ ף ֶׁאת כל ְגבו ְלך
(כו) וַ י ֶׁ
אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה ֱאמר ֶׁאל ַא ֲהרן נְ ֵטה ֶׁאת י ְדך ְב ַמ ֶׁטך ַעל ַה ְנהרת ַעל ַהיְ א ִרים וְ ַעל ה ֲאגַ ִמים וְ ַה ַעל ֶׁאת ַהצְ פַ ְר ְד ִעים ַעל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ריִ ם:
ַבצְ פַ ְר ְד ִעים (:א) וַ י ֶׁ

 )13שמות ח:יב-יג (כנים)

אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה ֱאמר ֶׁאל ַא ֲהרן נְ ֵטה ֶׁאת ַמ ְטך וְ ַהךְ ֶׁאת ֲעפַ ר הא ֶׁרץ וְ היה ְל ִכ ִנם ְבכל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ריִ ם( :יג) וַ יַ ֲעשו ֵכן וַ יֵ ט ַא ֲהרן ֶׁאת ידֹו ְב ַמ ֵטהו וַ יַ ךְ
(יב) וַ י ֶׁ
ֶׁאת ֲעפַ ר הא ֶׁרץ וַ ְת ִהי ַה ִכנם באדם ו ַב ְב ֵהמה כל ֲעפַ ר הא ֶׁרץ היה ִכ ִנים ְבכל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ריִ ם:
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עשתי עשר חדש בראשון לחודש שנת עג לחמ"י

שירת מרים :עיונים בס' שמות

ישיבת זכות ומישור (זו"מ)

 )14שמות ח ,טז-יט (ערב)

ם־אינְ ך ְמ ַש ֵלָׂ֣ח
אמר ה' ֶׁאל־מ ָ֗ ֶׁשה ַה ְש ֵכ ַ֤ם ַבב ֶׁקר וְ ִה ְתיַ ֵצב ִלפְ נֵ ָׂ֣י פַ ְר ִ֔עה ִה ֵנָׁ֖ה יֹוצֵ ָׂ֣א ַהמָ֑יְ מה וְ א ַמ ְר ָׂ֣ת ֵא ָ֗ליו ֹּ֚כה א ַ ָׂ֣מר ִ֔ה' ַש ַלֵ֥ח ַע ִ ָׁ֖מי וְ יַ ַֹֽע ְב ֻ ֹֽדנִ י( :יז) ִ ָׂ֣כי ִא ֵ
(טז) וַ ָּ֨י ֶׁ
ר־הֵ֥ם ע ֶׁלֹֽיה( :יח) וְ ִהפְ ֵל ִיתי ַביָּ֨ ֹום ַההוא
ת־הָׂ֣ע ִ֔רב וְ גַ ֵ֥ם ה ֲאדמָׁ֖ה ֲא ֶׁש ֵ
ת־הע ָ֑רב ו ָּ֨מ ְלאו ב ֵתַ֤י ִמצְ ַריִ ם ֶׁא ֶׁ
ת־ע ִמי ִהנְ נִ י ַמ ְש ָּ֨ ִליח ְבך ו ַב ֲעב ֶׁ ֵ֧דיך ֹֽו ְב ַע ְמ ָ֛ך ו ְבב ֶׁ ָׁ֖תיך ֶׁא ֶׁ
ֶׁא ַ
ת־א ֶׁרץ ָ֗ג ֶׁשן ֲא ֶׁשַ֤ר ַע ִמי ע ֵ ָׂ֣מד ע ִֶׁ֔ליה ְל ִב ְל ִ ֵ֥תי ֱהיֹֽ ֹות־שָׁ֖ם ע ָ֑רב ְל ַ ָׂ֣מ ַען ֵת ַ ִ֔דע ִ ָ֛כי ֲא ִנֵ֥י ָׁ֖ה' ְב ֶׁ ֵ֥ק ֶׁרב ה ֹֽא ֶׁרץ( :יט) וְ ַש ְמ ִ ָׂ֣תי פְ ֻ ִ֔דת ֵבֵ֥ין ַע ִ ָׁ֖מי ו ֵבָׂ֣ין ַע ֶׁמָ֑ך ְלמחֵ֥ר יִ ְהיֶׁ ָׁ֖ה ה ֵ֥את
ֶׁא ֶׁ ָׂ֣
ַהזֶׁ ֹֽה:

 )15שמות ט:א-ג (דבר)

עֹודך ַמ ֲחזִ יק בם:
אמר ה’ ֶׁאל מ ֶׁשה בא ֶׁאל ַפ ְרעה וְ ִד ַב ְרת ֵאליו כה א ַמר ה’ ֱאל ֵהי ה ִע ְב ִרים ַש ַלח ֶׁאת ַע ִמי וְ יַ ַע ְב ֻדנִ י( :ב) ִכי ִאם מ ֵאן ַאתה ְל ַש ֵלח וְ ְ
(א) וַ י ֶׁ
(ג) ִה ֵנה יַ ד ה’ הֹויה ְב ִמ ְקנְ ך ֲא ֶׁשר ַבש ֶׁדה ַבסו ִסים ַב ֲחמ ִרים ַב ְג ַמ ִלים ַבבקר ו ַבצאן ֶׁד ֶׁבר כ ֵבד ְמאד:

 )16שמות ט:ח-ט (שחין)

ל־א ֶׁרץ ִמצְ ָ֑ריִ ם וְ ה ָּ֨יה
ל־א ֲהרן ְק ַ֤חו ל ֶׁכם ְמ ָׂ֣לא חפְ נֵ ִֶׁ֔יכם ִפָׁ֖יח ִכ ְבשָ֑ן וזְ ר ֵ֥קֹו מ ֶׁשָ֛ה ַהש ַ ָׁ֖מיְ מה ְל ֵעינֵ ֵ֥י פַ ְר ֹֽעה( :ט) וְ הי ָׂ֣ה ְלא ִ֔בק ַעָׁ֖ל כ ֶׁ ָׂ֣
אמר ה' ֶׁאל־מ ֶׁשָׂ֣ה וְ ֶׁ ֹֽא ַ
(ח) וַ ָׂ֣י ֶׁ
ל־ה ְב ֵה ָ֗מה ִל ְש ִ ֵ֥חין פ ֵ ָ֛רח ֲא ַב ְע ֻב ָׁ֖עת ְבכל־ ֶׁ ֵ֥א ֶׁרץ ִמצְ ֹֽריִ ם:
ַעל־האדם וְ ַע ַ

 )17שמות ט ,יג-יח (ברד)

ת־ע ִ ָׁ֖מי וְ יַ ַֹֽע ְב ֻ ֹֽדנִ י( :יד) ִ ָׂ֣כי׀ ַב ַפ ַָׂ֣עם ַה ָ֗זאת ֲא ָּ֨ ִני
אמר ה' ֶׁאל־מ ִ֔ ֶׁשה ַה ְש ֵכָׂ֣ם ַב ִ֔ב ֶׁקר וְ ִה ְתיַ ֵצָׁ֖ב ִלפְ נֵ ָׂ֣י פַ ְר ָ֑עה וְ א ַמ ְר ָׂ֣ת ֵא ָ֗ליו ֹֽכה־א ַמַ֤ר ה' ֱאל ֵהָׂ֣י ה ִֹֽע ְב ִ ִ֔רים ַש ַלֵ֥ח ֶׁא ַ
(יג) וַ ַ֤י ֶׁ
ת־ע ְמךָׁ֖ ַב ָ֑ד ֶׁבר
אֹות ָ֛ך וְ ֶׁ ֹֽא ַ
ל־ל ְב ִ֔ך ו ַב ֲעב ֶׁ ָׁ֖דיך ו ְב ַע ֶׁמָ֑ך ַב ֲע ָׂ֣בור ֵת ַ ִ֔דע ִ ָ֛כי ֵ ֵ֥אין כ ָׁ֖מנִ י ְבכל־ה ֹֽא ֶׁרץ( :טו) ִכַ֤י ַעתה ש ַל ְָׂ֣ח ִתי ֶׁאת־י ִ ִ֔די ו ַ ֵ֥אךְ ְ
ל־מ ֵגפ ַתי ֶׁ ֹֽא ִ
ש ֵלח ֶׁאת־כ ַ
ֹולָׂ֣ל ְב ַע ִ ָ֑מי ְל ִב ְל ִ ָׁ֖תי ַש ְל ֹֽחם:
עֹודךָׁ֖ ִמ ְסת ֵ
וַ ִתכ ֵחָׁ֖ד ִמן־ה ֹֽא ֶׁרץ( :טז) וְ או ָ֗לם ַב ֲע ֵ֥בור זאת ֶׁה ֱע ַמ ְד ִִ֔תיך ַב ֲע ָׁ֖בור ַה ְרא ְת ָׂ֣ך ֶׁאת־כ ִ ָ֑חי ו ְל ַ ָ֛מ ַען ַס ֵפֵ֥ר ְש ִ ָׁ֖מי ְבכל־ה ֹֽא ֶׁרץ( :יז) ְ
ן־היֵ֥ ֹום ִהו ְס ָׁ֖דה וְ ַעד־עֹֽתה:
(יח) ִהנְ נִ ַ֤י ַמ ְמ ִטיר כ ֵעָׂ֣ת מ ִ֔חר ב ָׁ֖רד כ ֵבָׂ֣ד ְמ ָ֑אד ֲא ָּ֨ ֶׁשר לא־הי ַ֤ה כמהו ְב ִמצְ ַ ִ֔ריִ ם ְל ִמ ַ

 )18שמות י ,א-ד (ארבה)

ן־בנְ ָ֗ך
ת־לָׂ֣ב ֲעב ִ֔דיו ְל ַָ֗מ ַען ִש ִ ָ֛תי את ַ ֵ֥תי ֵ ָׁ֖א ֶׁלה ְב ִק ְרבֹו( :ב) ו ְל ַַ֡מ ַען ְת ַס ֵפר ְבאזְ ָּ֨ ֵני ִבנְ ך ו ֶׁב ִ
ת־לבֹו וְ ֶׁא ֵ
י־א ִ֞ ִני ִה ְכ ַ ַ֤ב ְד ִתי ֶׁא ִ
ל־פ ְר ָ֑עה ִ ֹֽכ ֲ
אמר ה' ֶׁאל־מ ִ֔ ֶׁשה ָׁ֖בא ֶׁא ַ
(א) וַ ַ֤י ֶׁ
אמ ָׂ֣רו ֵא ָ֗ליו ֹֽכה־א ַמַ֤ר ה' ֱאל ֵהָׂ֣י ֹֽה ִע ְב ִ ִ֔רים
ל־פ ְרעה וַ י ְ
י־א ִנֵ֥י ֹֽה'( :ג) וַ י ָּ֨בא מ ֶׁשָׂ֣ה וְ ַא ֲהרן ֶׁא ַ
ר־ש ְמ ִתי בָ֑ם ִו ַֹֽיד ְע ֶׁ ָׁ֖תם ִכ ֲ
ֵ ָׂ֣את ֲא ֶׁשַ֤ר ִה ְת ַע ַל ְל ִתי ְב ִמצְ ַ ִ֔ריִ ם וְ ֶׁאת־את ַ ָׁ֖תי ֲא ֶׁש ַ ָׂ֣
ת־ע ִ ָ֑מי ִהנְ ָּ֨ ִני ֵמ ִ ֵ֥ביא מ ָ֛חר ַא ְר ֶׁבָׁ֖ה ִבגְ ֻב ֶׁלֹֽך:
ַעד־מ ַ ָׂ֣תי ֵמ ַ ִ֔אנְ ת ֵלע ָׁ֖נת ִמפנ ָ֑י ַש ַלֵ֥ח ַע ִ ָׁ֖מי וְ יַ ַע ְב ֻ ֹֽדנִ י( :ד) ִ ָ֛כי ִאם־מ ֵ ֵ֥אן ַא ָׁ֖תה ְל ַש ֵלָׂ֣ח ֶׁא ַ

 )19שמות י ,כא-כג (חשך)

־אפֵ לָ֛ה ְבכל־
ל־השמָ֑יִ ם וַ יְ ִהֵ֧י ֹֽח ֶׁשךְ ֲ
ל־א ֶׁרץ ִמצְ ָ֑ריִ ם וְ י ֵ ָׁ֖מש ֹֽח ֶׁשךְ ( :כב) וַ יֵ ֵ֥ט מ ֶׁשָ֛ה ֶׁאת־י ָׁ֖דֹו ַע ַ
ֵ֥יהי ָׁ֖ח ֶׁשךְ ַע ֶׁ ָׂ֣
ל־הש ִַ֔מיִ ם ִו ִ
אמר ה' ֶׁאל־מ ָ֗ ֶׁשה נְ ֵטַ֤ה י ְֹֽדך ַע ַ
(כא) וַ ָּ֨י ֶׁ
מֹושב ֹֽתם:
ל־בנֵ ֵ֧י יִ ְשר ֵ ָ֛אל הֵ֥יה ָׁ֖אֹור ְב ְ
א־קמו ִ ֵ֥איש ִמ ַת ְח ָׁ֖תיו ְש ָׂ֣ל ֶׁשת י ִ ָ֑מים ֹֽו ְלכ ְ
ֶׁ ֵ֥א ֶׁרץ ִמצְ ַ ָׁ֖ריִ ם ְש ֵ֥ל ֶׁשת י ִ ֹֽמים( :כג) ֹֽלא־ר ִ֞או ִ ָׂ֣איש ֶׁאת־א ִָ֗חיו וְ ל ָ֛
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