
 
 

  
 

  

חייב אדם לראות את עצמו 

  כאילו הוא יצא ממצרים

 'דמערך שיעור לכיתה  

  

 אפילו כולנו חכמים – 1שיעור 

, והתייחסויות בהגדה לתפקיד מצריםומקורו, מצוות סיפור יציאת  'הגדה'הכרת המושג 

 הסדר.

 

 מצריםלספר ביציאת  – 2שיעור 

באמצעות סידור חלקי  ההכרות עם סיפור יציאת מצרים כפי שמופיע במקרא, ובהגד

 הסיפור. 

 

 חייב אדם לראות את עצמו – 3 שיעור

איך "נראה את עצמנו"? איך זוכרים ומה זוכרים? התנסות במנהגים השונים ודיון 

 .בתרומתם לחוויית הסדר

 

 

 

 

 



 
 

  
 

  

  מצוות סיפור יציאת מצרים – 1 שיעור

  מטרות

והתייחסויות בהגדה לתפקיד , מצריםומקורו, מצוות סיפור יציאת  'הגדה'הכרת המושג 

  הסדר.

  מהלך

 ח)-שמות י"ג (ג' –קריאה משותפת  .1

ה ֶאל ְצַרִים-ָזכֹור ֶאתָהָעם, -ג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ חֶֹזק יָד, הֹוִציא ְיהוָה ֶאְתֶכם  ַהיֹּום ַהזֶּה ֲאׁשֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים, ּכִ ִמּבֵ

חֶֹדׁש, ָהָאִביב.  ה ְוָהיָה ִכיִמזֶּה; ְולֹא יֵָאֵכל, ָחֵמץ.  ד ַהיֹּום, אַ  ם יְֹצִאים, ּבְ י ְוָהֱאמִֹרי -ְיִביֲאָך ְיהוָה ֶאל-ּתֶ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ֶאֶרץ ַהּכְ

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, וְּדָבׁש; ְוָעַבְדּתָ ֶאת ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבוִּסי, ֲאׁשֶ ִּ חֶֹדׁש הַ -ְוַהִחו זֶּה.  ו ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת, ּבַ

ְבַעת ַהיִָּמים; ְולֹא ִביִעי, ַחג, ַליהוָה.  ז ַמּצֹות, יֵָאֵכל, ֵאת, ׁשִ ְ ְבַעת יִָמים, ּתֹאַכל ַמּצֹת; וַּביֹּום, ַהׁשּ -יֵָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ְולֹא-ׁשִ

אֹר ָכל--יֵָרֶאה ְלָך ׂשְ ֻבֶלָך.  ח -ּבְ ּ ּגְ ֲעבו יֹּום ַההוּא ֵלאמֹר:  ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך, ּבַ ְצָרִים.ְוִהּגַ ֵצאִתי, ִמּמִ ה ְיהוָה ִלי, ּבְ ט   ר ֶזה, ָעׂשָ

ין ֵעיֶניךָ -ְלאֹות ַעלְוָהיָה ְלָך  רֹון ּבֵ ְצָרִים.יְָדָך, וְּלִזּכָ יָד ֲחָזָקה, הֹוִצֲאָך ְיהוָה ִמּמִ י ּבְ ִפיָך:  ּכִ ְהיֶה ּתֹוַרת ְיהוָה, ּבְ  , ְלַמַען ּתִ

 נשאל:

  ראל לעשות?קטע? מה צריכים בני ישב מועבראיזו מסר 

 על מה שיקרה כשיגיעו בזמן יציאת מצרים עצמה למה חשוב למשה ואלוהים להורות על העתיד הרחוק ?

 לארץ ישראל?

 מה הקשר בין זיכרון  – "זכור" בסוף הקטע מצווה להגיד "הגדת לבנך" - בתחילת הקטע מצווה משה לזכור

 לאמירה לבנים?

 ?איך מעבירים את הסיפור לבנים 

 ת (הגדת פסח)קריאה משותפ .2

ָלנוּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצוָה ָעֵלינוּ ְלסַ  ָלנוּ ְזֵקִנים, ּכֻ נוּ ְנבֹוִנים, ּכֻ ּלָ נוּ ֲחָכִמים, ּכֻ ּלָ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל וֲַאִפילוּ ּכֻ ר ּבִ ּפֵ

ח. ּבָ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ  )הגדה של פסח( ַהּמַ

ָכל  יֹום ּבְ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר: ְוִהּגַ ּנֶ ְצַרִים, ׁשֶ ִאּלוּ הוּא יָָצא ִמּמִ ֲעבוּר ּדֹור וָדֹור ַחיָּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ַההוּא ֵלאמֹר, ּבַ

ְצָרִים. ֵצאִתי ִמּמִ ה ְייָ ִלי ּבְ  )הגדה של פסח( ֶזה ָעׂשָ

  נשאל:

 מצריםהיטב את התורה צריכים לספר ביציאת  גם החכמים הנבונים הזקנים, אלו שמכירים מדוע ? 

 ?מה יקרה אם חלק מהאנשים לא יספרו? מה יקרה לשותפות של כולם בחג? מה עשוי לקרות לסיפור 

 

 



 
 

  
 

 

 

  מה זה אומר שכל אחד חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? למה חשוב שנתייחס לסיפור כאילו

ם למה שקרה לנו לעומת משהו שקרה לאנשים אחרים או שקרה הוא קרה לנו אישית? איך אנחנו מתייחסי

 מזמן?

  ?מה ההסבר שנותנת ההגדה למה כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים 

  ברור אני צריך אופן ? (כדי להעביר מסר במצריםמה הקשר בין העברת המסר לבנים לבין חוויית יציאת

  להאמין בו ולחיות אותו)

 בנך" להגדה של פסח"והגדת ל-מ .3

  (להגיד, אגדה) ?'הגדה'אילו מילים מזכירה המילה נשאל:  '.הגדה'כותבים על הלוח את המילה 

 ?לאיזה הוראה מהקטעים המקראיים מתקשרת המילה הגדה 

 את הפירוש המילוני: נציג 

ָדה (ויקי מילון)  ַהּגָ

 שורש נ־ג־ד 

 לאדם אחר. .דבר שאדם מגיד, אומר, לאדם אחר; סיפור שאדם מספר1

 .בפרט: הדברים שההורים מצווים להגיד לילדיהם בליל פסח, הכוללים את סיפור יציאת מצרים ("הגדה של פסח").2

המילה "הגדה" היא שם פעולה של הפועל הגיד, שהוא פועל בבניין הפעיל מהשורש נגד. יש מפרשים מן 'נגד' בארמית 

 אדם.במשמעות משיכה, עפ"י הדרשות שמושכים ליבו של 

בהקשר של פסח, המצווה לספר ביציאת מצרים בליל פסח נאמרה בפסוק "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור: בעבור זה עשה 

, וגם הדברים שאומרים כאשר מספרים ביציאת הגדהה' לי בצאתי ממצרים" (שמות יג ח); ומכאן, קיום מצווה זו נקרא 

 מצרים נקראים בשם הגדה.

 סח")(ויקפדיה "פ  –ליל הסדר 

(ואם אין ילדים לספר להם, מספרים זה לזה) את אירועי יציאת מצרים על פי קובץ  ילדיםמצווה לספר בליל הסדר ל

. המטרה היא להעביר את מצרים יציאת סיפור", כדי לקיים את מצוות פסח של הגדה, שהיום נקרא "ל"חזמדרשים ואמרות 

 ואת הזיכרון לדור הבא, כחלק ממצוות "והגדת לבנך", המכוונת ללילה זה, ולכן הסדר מכוון לילדים. מורשתה

 

 ?מה זו "הגדה" לפי הפרשנות המילונית 

 :ות שנוצרומאוחר ותיצירן ההגדה ה. סדר פסח והפסחהמצווה המקראית היא מצוות קורבן   נסביר 

ע"י חז"ל כאשר אין בית מקדש ואי אפשר לקיים את קורבן הפסח. ההגדה וסדר הפסח מתעצבים 

 בתהליך מתמשך מתקופת המשנה ומאות שנים אח"כ.

  



 
 

  
 

  

 לספר ביציאת מצרים – 2 שיעור
  מטרות

  דה. סידור הסיפור בתמונות ומלל.הכרות עם סיפור יציאת מצרים כפי שמופיע במקרא, ובהג

  מהלך

. גזור לחלקים כל קבוצה תקבל את הסיפוראת הכיתה לקבוצות.  נחלק .בקטעים מצריםסיפור יציאת 

  יחד איזו קבוצה דייקה בסידור הסיפור.נבדוק  על הקבוצה לנסות לסדר את חלקי הסיפור לפי הסדר.

 

 משה נולד ונמשה מהיאור ע"י בת פרעה 1

ח, ֶאתא וַיֵּלֶ  ּקַ ִּ ית ֵלִוי; וַי ת-ְך ִאיׁש, ִמּבֵ י-ּבַ ֶרא אֹתֹו ּכִ ן; וַּתֵ ֶלד ּבֵ ה, וַּתֵ ָ ַהר ָהִאׁשּ ֵנהוּ -ֵלִוי.  ב וַּתַ ְצּפְ טֹוב הוּא, וַּתִ

ה ְיָרִחים.  ג ְולֹא לֹׁשָ ח- ׁשְ ּקַ ִפינֹו, וַּתִ ֶפת; -יְָכָלה עֹוד, ַהּצְ ְחְמָרה ַבֵחָמר וַּבזָּ ַבת ּגֶֹמא, וַּתַ ּה ֶאתלֹו ּתֵ ם ּבָ ׂשֶ ַהיֶֶּלד, -וַּתָ

ּסוּף ַעל ם ּבַ ׂשֶ ב ֲאחֹתֹו, ֵמָרחֹק, ְלֵדָעה, ַמה-וַּתָ ַתּצַ ַפת ַהְיאֹר.  ד וַּתֵ ת-שְׂ ֶרד ּבַ ה לֹו.  ה וַּתֵ ְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל-יֵָּעׂשֶ -ּפַ

ֶרא ֶאת-ַהְיאֹר, ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל תֹוְך ַהּסוּף, -יַד ַהְיאֹר; וַּתֵ ָבה ּבְ ַלח ֶאתַהּתֵ ׁשְ ח - וַּתִ ְפּתַ ֶחָה.  ו וַּתִ ּקָ ֲאָמָתּה וַּתִ

ְרֵאהוּ ֶאת ְחמֹל ָעָליו-ַהיֶֶּלד, ְוִהּנֵה-וַּתִ ְַּלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה--ַנַער ּבֶֹכה; וַּתַ ִבֵאהוּ  ...וַּתֹאֶמר, ִמי ל ַהיֶֶּלד, וַּתְ ְגּדַ ִּ י וַי

ְרעֹה, וְַיִהי-ְלַבת מֹו, -ּפַ ְקָרא ׁשְ י ִמןָלּה, ְלֵבן; וַּתִ ה, וַּתֹאֶמר, ּכִ יִתהוּ.  -מֹׁשֶ ִים ְמׁשִ   ַהּמַ

 

 משה רואה את סבל עמו ובורח 2

ה וַיֵֵּצא ֶאל ל מֹׁשֶ ְגּדַ ִּ יִָּמים ָהֵהם, וַי ה ִאיׁש - יא וְַיִהי ּבַ ִסְבלָֹתם; וַיְַּרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמּכֶ ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.  יב -ֶאָחיו, וַיְַּרא, ּבְ

ִֶּפן ּכֹה וָכֹה, וַ  י ֵאין ִאיׁש; וַיְַּך, ֶאתוַי ֵני-יְַּרא ּכִ ִני, ְוִהּנֵה ׁשְ ֵ יֹּום ַהׁשּ חֹול.  יג וַיֵֵּצא ּבַ ְִּטְמֵנהוּ, ּבַ ְצִרי, וַי ים ִעְבִרים - ַהּמִ ֲאָנׁשִ

 ּ ר ְוׁשֵֹפט, ָעֵלינו ְמָך ְלִאיׁש שַׂ ה, ֵרֶעָך.  יד וַיֹּאֶמר ִמי שָׂ ה ַתּכֶ ע, ָלּמָ ים; וַיֹּאֶמר, ָלָרׁשָ ה אֵֹמר, הַ --ִנּצִ ְלָהְרֵגִני ַאּתָ

ר ָהַרְגּתָ ֶאת ֲאׁשֶ ְרעֹה ֶאת-ּכַ ַמע ּפַ ִּׁשְ ָבר.  טו וַי ה וַיֹּאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ ִּיָרא מֹׁשֶ ְצִרי; וַי ׁש -ַהּמִ ָבר ַהזֶּה, וְַיַבּקֵ ַהּדָ

ֶאֶרץ-ַלֲהרֹג ֶאת ב ּבְ ֵני ַפְרעֹה, וַיֵּׁשֶ ה ִמּפְ ְִּבַרח מֹׁשֶ ה; וַי ב ַעלִמְדיָן וַ -מֹׁשֶ ֵאר.-יֵּׁשֶ   ַהּבְ

 

 משה מקבל את השליחות - מעמד הסנה 3

ה, ָהיָה רֶֹעה ֶאת ְנַהג ֶאת--צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנוֹ -א וּמֹׁשֶ ִּ ר, וַיָּבֹא ֶאל-ּכֵֹהן ִמְדיָן; וַי ְדּבָ ַהר ָהֱאלִֹהים -ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ

ת ַלּבַ ֶנה, ֵאיֶנּנוּ --ֵאׁש -חֵֹרָבה.  ב וַיֵָּרא ַמְלַאְך ְיהוָה ֵאָליו, ּבְ ֵאׁש, ְוַהּסְ ֶנה ּבֵֹער ּבָ ֶנה; וַיְַּרא, ְוִהּנֵה ַהּסְ ִמּתֹוְך ַהּסְ

ה ל.  ג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ א ְוֶאְרֶאה, ֶאת-ָאֻסָרה--ֻאּכָ דֹל ַהזֶּה:  ַמּדוַּע, לֹא-ּנָ ְרֶאה ַהּגָ י -ַהּמַ ֶנה.  ד וַיְַּרא ְיהוָה, ּכִ ִיְבַער ַהּסְ

ְִּקָרא ֵאלָ  הָסר ִלְראֹות; וַי ה מֹׁשֶ ֶנה, וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ִני.  ... ז וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ָראֹה ָרִאיִתי --יו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהּסְ וַיֹּאֶמר ִהּנֵ

ִמְצָרִים; ְוֶאת-ֶאת ר ּבְ י ֲאׁשֶ י ֶאת-ֳעִני ַעּמִ י יַָדְעּתִ יו, ּכִ ֵני נְֹגׂשָ י ִמּפְ ַמְעּתִ ילוֹ -ַצֲעָקָתם ׁשָ  ִמיַּד ַמְכאָֹביו.  ח וֵָאֵרד ְלַהּצִ

ה ְלָכה, --ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש - ֶאֶרץ טֹוָבה וְּרָחָבה, ֶאל- ָהָאֶרץ ַהִהוא, ֶאל-ִמְצַרִים, וְּלַהֲעלֹתֹו ִמן ... י ְוַעּתָ

ָלֲחָך ֶאל ְרעֹה; ְוהֹוֵצא ֶאת-ְוֶאׁשְ י ְבֵני- ּפַ ְצָרִים.-ַעּמִ ָרֵאל, ִמּמִ   ִישְׂ
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ה ְוַאֲהרֹן, וַיֹּאְמרוּ, ֶאלא ְוַאַחר, בָּ  ְרעֹה:  ּכֹה-אוּ מֹׁשֶ ח ֶאת-ּפַ ּלַ ָרֵאל, ׁשַ י, ְויָחֹּגוּ ִלי -ָאַמר ְיהוָה, ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַעּמִ

ְרעֹה ר.  ב וַיֹּאֶמר ּפַ ְדּבָ ּמִ ח ֶאת--ּבַ ּלַ קֹלֹו, ְלׁשַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ י ֶאת-ִמי ְיהוָה ֲאׁשֶ ָרֵאל:  לֹא יַָדְעּתִ -ַגם ֶאתְיהוָה, וְ -ִיׂשְ

ַח.   ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ   ִיׂשְ
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יֹּום ַההוּא, ֶאת ְרעֹה, ּבַ ָעם, ְוֶאת-ו וְַיַצו ּפַ ים ּבָ ֶבן ָלָעם, ִלְלּבֹן -ַהּנְֹגׂשִ ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר.  ז לֹא ֹתאִספוּן ָלֵתת ּתֶ

ֵבִנים ְלׁשֹם:  ֵהם, יְֵלכוּ,--ַהּלְ ְתמֹול ׁשִ ֶבן.  ח ְוֶאת ּכִ ׁשוּ ָלֶהם, ּתֶ מֹול -ְוקֹׁשְ ים ּתְ ר ֵהם עֹׂשִ ֵבִנים ֲאׁשֶ ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ

ימוּ ֲעֵליֶהם ׂשִ ְלׁשֹם, ּתָ י--ׁשִ ּנוּ:  ּכִ ים ֵהם-לֹא ִתְגְרעוּ, ִמּמֶ ָחה ֵלאלֵֹהינוּ.  -ַעל--ִנְרּפִ ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר, ֵנְלָכה ִנְזּבְ  ּכֵ

  

 מכת דם 6

 ּ ֲַּעׂשו ה וַיְַּך ֶאתכֵ -כ וַי ּטֶ ּמַ ֶָּרם ּבַ ר ִצוָּה ְיהוָה, וַי ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ְיאֹר, ְלֵעיֵני ַפְרעֹה, וְּלֵעיֵני -ן מֹׁשֶ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ַהּמַ

ל ר-ֲעָבָדיו; וַיֵָּהְפכוּ ּכָ ִים ֲאׁשֶ ר-ַהּמַ ָגה ֲאׁשֶ ְיאֹר, ְלָדם.  כא ְוַהּדָ ֹ -ּבַ ְִּבַאׁש ַהְיאֹר, ְול ְיאֹר ֵמָתה, וַי יְָכלוּ ִמְצַרִים, -אּבַ

ּתֹות ַמִים ִמן ָכל-ִלׁשְ ם, ּבְ   ֶאֶרץ ִמְצָרִים.-ַהְיאֹר; וְַיִהי ַהּדָ
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ה, ֱאמֹר ֶאל-א וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ֶאל ָך, ַעל-ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת-מֹׁשֶ ַמּטֶ ָהרֹת ַעל-יְָדָך ּבְ ים; -ַהְיאִֹרים ְוַעל-ַהּנְ ָהֲאַגּמִ

ַכס, -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ב וַיֵּט ַאֲהרֹן ֶאת-ִעים, ַעלַהְצַפְרּדְ -ְוַהַעל ֶאת ַע, וַּתְ ַפְרּדֵ ַעל, ַהּצְ יָדֹו, ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים; וַּתַ

  ֶאֶרץ ִמְצָרִים.- ֶאת
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 ּ הוּ וַיְַּך ֶאת-ֵכן, וַיֵּט ַאֲהרֹן ֶאת-יג וַיֲַּעׂשו אָ -יָדֹו ְבַמּטֵ ּנָם, ּבָ ִהי ַהּכִ לֲעַפר ָהָאֶרץ, וַּתְ ֵהָמה:  ּכָ ֲעַפר ָהָאֶרץ -ָדם וַּבּבְ

ָכל ים, ּבְ   ֶאֶרץ ִמְצָרִים.-ָהיָה ִכּנִ
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י ִאם ַח ֶאת-יז ּכִ ּלֵ י- ֵאיְנָך, ְמׁשַ יָך, ֶאת--ַעּמִ ָך וְּבָבּתֶ ָך וַּבֲעָבֶדיָך וְּבַעּמְ ִליַח ּבְ י -ִהְנִני ַמׁשְ ּתֵ ֶהָערֹב; וָּמְלאוּ ּבָ

רֶהָערֹב, וְ -ִמְצַרִים, ֶאת י עֵֹמד - ֵהם ָעֶליָה.  יח ְוִהְפֵליִתי ַביֹּום ַההוּא ֶאת-ַגם ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ר ַעּמִ ן, ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ

י ֱהיֹות ם, ָערֹב-ָעֶליָה, ְלִבְלּתִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ.--ׁשָ י ֲאִני ְיהוָה ּבְ ַדע, ּכִ   ְלַמַען ּתֵ
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ִמְקְנָך ֲאׁשֶ -ג ִהּנֵה יַד ָקר וַּבּצֹאןְיהוָה הֹויָה, ּבְ ּבָ ים, ּבַ ַמּלִ ּגְ ֲחמִֹרים ּבַ ּסוִּסים ּבַ ֶדה, ּבַ ָ ׂשּ ֵבד ְמאֹד.  ד --ר ּבַ ֶבר, ּכָ ּדֶ

ל--ְוִהְפָלה ְיהוָה ָרֵאל, וֵּבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים; ְולֹא יָמוּת ִמּכָ ין ִמְקֵנה ִישְׂ ָבר.-ּבֵ ָרֵאל, ּדָ   ִלְבֵני ִישְׂ
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ְִּקחוּ ֶאת יַח - י וַי עֹת, ּפֵֹרַח, ּפִ ִחין ֲאַבְעּבֻ ָמְיָמה; וְַיִהי, ׁשְ ָ ה, ַהׁשּ ְִּזרֹק אֹתֹו מֹׁשֶ ן, וַיַַּעְמדוּ ִלְפֵני ַפְרעֹה, וַי ְבׁשָ ַהּכִ

ֵהָמה.  יא ְולֹא ָאָדם וַּבּבְ ה-ּבָ ים, ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֹׁשֶ י--יְָכלוּ ַהַחְרֻטּמִ ִחין:  ּכִ ְ ֵני ַהׁשּ ַחְרטֻ -ִמּפְ ִחין, ּבַ ְ ם ָהיָה ַהׁשּ ּמִ

  ִמְצָרִים.  -וְּבָכל
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ה ֶאת   הוּ, ַעל- כג וַיֵּט מֹׁשֶ ָרד, ַעל-ַמּטֵ ֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה; וַיְַּמֵטר ְיהוָה ּבָ ַמִים, וַיהוָה ָנַתן קֹלֹת וָּבָרד, וַּתִ ָ ֶאֶרץ -ַהׁשּ

בֵ --ִמְצָרִים.  כד וְַיִהי ָבָרד ָרד:  ּכָ תֹוְך ַהּבָ ַחת ּבְ ר לֹא--ד ְמאֹדְוֵאׁש, ִמְתַלּקַ ָכל-ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ָהיָה ָכמֹהוּ ּבְ

  ֵמָאז ָהְיָתה ְלגֹוי.
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ה ֶאת הוּ, ַעל-יג וַיֵּט מֹׁשֶ ל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, וַיהוָה ִנַהג רוּחַ -ַמּטֵ ָאֶרץ, ּכָ ְיָלה; ַהּבֶֹקר -ַהיֹּום ַההוּא ְוָכל-ָקִדים ּבָ ַהּלָ

ִדי--ָהיָה א ֶאתְורוַּח ַהּקָ ל-ם, ָנשָׂ ה, ַעל ּכָ ַַּעל ָהַאְרּבֶ ה.  יד וַי ֵבד -ָהַאְרּבֶ בוּל ִמְצָרִים:  ּכָ כֹל ּגְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, וַיַָּנח, ּבְ

מֹהוּ, ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהיֶה-ְלָפָניו לֹא--ְמאֹד ה ּכָ ן.  טו וְַיַכס ֶאת-ָהיָה ֵכן ַאְרּבֶ ל-ּכֵ ְך ָהָאֶרץ, -ֵעין ּכָ ְחׁשַ ָהָאֶרץ, וַּתֶ

ל-וַיֹּאַכל ֶאת ל-ּכָ ב ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ ָרד; ְולֹא-ֵעׂשֶ ר הֹוִתיר ַהּבָ ִרי ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ל-ּפְ ֶדה, -נֹוַתר ּכָ ָ ב ַהׂשּ ֵעץ וְּבֵעׂשֶ יֶֶרק ּבָ

ָכל  ֶאֶרץ ִמְצָרִים.-ּבְ

  

 מכת חושך 14

ה ֶאת ךְ -יָדֹו, ַעל-כב וַיֵּט מֹׁשֶ ָמִים; וְַיִהי חֹׁשֶ ָ ָכל-ַהׁשּ ת יִָמים.  כג לֹא ֶאֶרץ-ֲאֵפָלה ּבְ לֹׁשֶ ָראוּ -ִמְצַרִים, ׁשְ

יו-ָאִחיו, ְולֹא-ִאיׁש ֶאת ְחּתָ ת יִָמים; וְּלָכל--ָקמוּ ִאיׁש ִמּתַ לֹׁשֶ בָֹתם.- ׁשְ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהיָה אֹור, ּבְ ֵני ִיׂשְ   ּבְ
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ה ְלָכל ְקָרא מֹׁשֶ ִּ ָרֵאל, וַיֹּאֶמר ֲאֵלהֶ -כא וַי חֵֹתיֶכםִזְקֵני ִיׂשְ ּפְ כוּ, וְּקחוּ ָלֶכם צֹאן ְלִמׁשְ ֲחטוּ --ם:  ִמׁשְ ְוׁשַ

ר ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב, וְּטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ַסח.  כב וְּלַקְחּתֶ ם ֶאל-ַהּפָ ְעּתֶ ף, ְוִהּגַ ּסַ קֹוף ְוֶאל-ּבַ ׁשְ י - ַהּמַ ּתֵ ׁשְ

זוּזֹת, ִמן ם, לֹא ֵתְצאוּ ִאיׁש -ַהּמְ ף; ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ַתחַהּדָ יתוֹ -  ִמּפֶ ּבֶֹקר.  כג ְוָעַבר ְיהוָה, ִלְנּגֹף -ַעד--ּבֵ

ם ַעל-ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת-ֶאת זוּזֹת; וָּפַסח ְיהוָה, ַעל-ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף, ְוַעל ׁשְ ׁשְ ן -ַהּמַ ַתח, ְולֹא ִיּתֵ ַהּפֶ

ִחית, ָלבֹא ֶאל ׁשְ ם, ֶאת-ַהּמַ ַמְרּתֶ יֶכם ִלְנּגֹף.  כד וּׁשְ ּתֵ עֹוָלם.  -ְלָך וְּלָבֶניָך, ַעד-ָבר ַהזֶּה, ְלָחקַהּדָ -ּבָ

י ן ְיהוָה ָלֶכם-ָתבֹאוּ ֶאל-כה ְוָהיָה ּכִ ר ִיּתֵ ם, ֶאת--ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ַמְרּתֶ ר; וּׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת.  כו -ּכַ

י ֵניֶכם:  ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת, ָלֶכם.  כז וַאֲ -ְוָהיָה, ּכִ ם ֶזַבחיֹאְמרוּ ֲאֵליֶכם ּבְ ַסח הוּא ַליהוָה, -ַמְרּתֶ ּפֶ

ַסח ַעל ר ּפָ י ְבֵני-ֲאׁשֶ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת-ּבָ ִמְצַרִים, ּבְ ָרֵאל ּבְ ּקֹד ָהָעם, -ִמְצַרִים, ְוֶאת-ִיׂשְ ִּ יל; וַי ינוּ ִהּצִ ּתֵ ּבָ

ֲחווּ.   ּתַ ׁשְ ִּ   וַי
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ְיָלה, וַי ֲחִצי ַהּלַ ה ָכלכט וְַיִהי ּבַ ב ַעל-הוָה ִהּכָ ְרעֹה ַהיֹּׁשֵ כֹר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמּבְ כֹור ּבְ כֹור -ּבְ ְסאֹו, ַעד ּבְ ּכִ

ְרעֹה ַלְיָלה, הוּא ְוָכל ָָּקם ּפַ ֵהָמה.  ל וַי כֹור ּבְ ֵבית ַהּבֹור; ְוכֹל, ּבְ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ ִהי -ֲעָבָדיו ְוָכל-ַהׁשּ ִמְצַרִים, וַּתְ

ִמצְ  יְצָעָקה ְגדָֹלה, ּבְ ר ֵאין-ָרִים:  ּכִ ִית, ֲאׁשֶ ה וְּלַאֲהרֹן ַלְיָלה, וַיֹּאֶמר -ֵאין ּבַ ְקָרא ְלמֹׁשֶ ִּ ם ֵמת.  לא וַי ׁשָ

י אוּ ִמּתֹוְך ַעּמִ ם--קוּמוּ ּצְ ם-ּגַ ם, ּגַ ָרֵאל; וְּלכוּ ִעְבדוּ ֶאת-ַאּתֶ ֵני ִיׂשְ ם-ּבְ ְרֶכם.  לב ּגַ ַדּבֶ צֹאְנֶכם - ְיהוָה, ּכְ

ם ַקְרֶכם ְקחוּ כַּ -ּגַ םּבְ ם, ּגַ ם, וֵָלכוּ; וֵּבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ   אִֹתי.-ֲאׁשֶ
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א ָהָעם ֶאת ָ ׂשּ ִּ ְמלָֹתם, ַעל-לד וַי ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו, ֶטֶרם יְֶחָמץ; ִמׁשְ ְכָמם.  לה וְּבֵני-ּבְ ָרֵאל -ׁשִ ִיׂשְ

ֲאלוּ, ׁשְ ִּ ה; וַי ְדַבר מֹׁשֶ ֵלי ָעׂשוּ, ּכִ ְצַרִים, ּכְ ָמלֹת.  לו וַיהוָה ָנַתן ֶאת-ִמּמִ ֵחן ָהָעם, -ֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב, וּׂשְ

ֵעיֵני ִמְצַרִים לוּ, ֶאת--ּבְ ִאלוּם; ַוְיַנּצְ ַּׁשְ   ִמְצָרִים.  -וַי
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ְרּדֹ -ח וְַיַחזֵּק ְיהוָה, ֶאת ִּ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וַי יָד ֵלב ּפַ ָרֵאל, יְֹצִאים ּבְ ָרֵאל; וְּבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ף, ַאֲחֵרי ּבְ

יגוּ אֹוָתם חִֹנים ַעל ִ ַּׂשּ פוּ ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם, וַי ְרּדְ ִּ ל-ָרָמה.  ט וַי ָּם, ּכָ יו ְוֵחילוֹ -ַהי ְרעֹה, וָּפָרׁשָ --סוּס ֶרֶכב ּפַ

ַעל ְצפֹן.  י וַּפְרעֹה-ַעל י, ַהִחירֹת, ִלְפֵני, ּבַ אוּ ְבֵניּפִ ׂשְ ִּ ָרֵאל ֶאת-, ִהְקִריב; ַוי ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַרִים -ִיׂשְ

ְצֲעקוּ ְבֵני ִּ יְראוּ ְמאֹד, וַי ִּ ָרֵאל, ֶאל-נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם, וַי   ְיהוָה.-ִיׂשְ
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ה ֶאת ָּם, וַיֹּוֶלְך ְיהוָה ֶאת-יָדֹו, ַעל-כא וַיֵּט מֹׁשֶ ָּם -ַהי לַהי ה ּכָ רוַּח ָקִדים ַעזָּ ם ֶאת-ּבְ ָּׂשֶ ְיָלה, וַי ָּם - ַהּלַ ַהי

ָּבֹאוּ ְבֵני ִים.  כב וַי ְקעוּ, ַהּמָ ּבָ ִּ ִים ָלֶהם חֹוָמה, ִמיִמיָנם -ֶלָחָרָבה; וַי ה; ְוַהּמַ ׁשָ ַּּבָ י ָּם, ּבַ תֹוְך ַהי ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ָּבֹאוּ ַאחֲ  פוּ ִמְצַרִים, וַי ְרּדְ ִּ מֹאָלם.  כג וַי ְ יו:  ֶאל--ֵריֶהםוִּמׂשּ ְרעֹה, ִרְכּבֹו וָּפָרׁשָ ָּם.-ּכֹל סוּס ּפַ  ... ּתֹוְך, ַהי

ה ֶאת ָּם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, וִּמְצַרִים, ָנִסים ִלְקָראתֹו; וְַיַנֵער ְיהוָה -יָדֹו ַעל-כז וַיֵּט מֹׁשֶ ב ַהי ָּׁשָ ָּם, וַי ַהי

בוּ -ֶאת ָּׁשֻ ָּם.  כח וַי תֹוְך ַהי ִים, וְַיַכּסוּ ֶאתִמְצַרִים, ּבְ ְרעֹה, -ָהֶרֶכב ְוֶאת-ַהּמַ ים, ְלכֹל ֵחיל ּפַ ָרׁשִ ַהּפָ

ָּם:  לֹא י ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ֶהם, ַעד-ַהּבָ ַאר ּבָ  ֶאָחד.-ִנׁשְ
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 סיפור לידת משה ויציאת מצרים – נספח

 שמות פרק ב

ח, ֶאת ּקַ ִּ ית ֵלִוי; וַי ת-א וַיֵֶּלְך ִאיׁש, ִמּבֵ י-ּבַ ֶרא אֹתֹו ּכִ ן; וַּתֵ ֶלד ּבֵ ה, וַּתֵ ָ ַהר ָהִאׁשּ ה ְיָרִחים.  ג ְולֹא-ֵלִוי.  ב וַּתַ לֹׁשָ ֵנהוּ ׁשְ ְצּפְ  יְָכָלה-טֹוב הוּא, וַּתִ

ח ּקַ ִפינֹו, וַּתִ ּה ֶאת-עֹוד, ַהּצְ ם ּבָ ׂשֶ ֶפת; וַּתָ ְחְמָרה ַבֵחָמר וַּבזָּ ַבת ּגֶֹמא, וַּתַ ּסוּף ַעל-לֹו ּתֵ ם ּבַ ׂשֶ ב ֲאחֹתֹו, -ַהיֶֶּלד, וַּתָ ַתּצַ ַפת ַהְיאֹר.  ד וַּתֵ ׂשְ

ת-ֵמָרחֹק, ְלֵדָעה, ַמה ֶרד ּבַ ה לֹו.  ה וַּתֵ ְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל-יֵָּעׂשֶ ֶרא ֶאת-ר, ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעלַהְיאֹ -ּפַ תֹוְך ַהּסוּף, -יַד ַהְיאֹר; וַּתֵ ָבה ּבְ ַהּתֵ

ַלח ֶאת ׁשְ ְרֵאהוּ ֶאת-וַּתִ ח וַּתִ ְפּתַ ֶחָה.  ו וַּתִ ּקָ ְחמֹל ָעָליו-ַהיֶֶּלד, ְוִהּנֵה-ֲאָמָתּה וַּתִ ְַּלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה.  ז וַּתֹאֶמר -- ַנַער ּבֶֹכה; וַּתַ וַּתֹאֶמר, ִמי

ת-ֲאחֹתֹו, ֶאל ה ֵמיֶנֶקת, ִמן ָהִעְבִריֹּת; ְוֵתיִנק ָלְך, ֶאת-ּבַ ָ ְרעֹה, ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאׁשּ ֶָּלד.  ח וַּתֹאֶמר-ּפַ ת-ַהי ֶלְך, -ָלּה ּבַ ְרעֹה, ֵלִכי; וַּתֵ ּפַ

ְקָרא, ֶאת ת- ָהַעְלָמה, וַּתִ ֶָּלד.  ט וַּתֹאֶמר ָלּה ּבַ ְרעֹה, ֵהיִליִכי ֶאת-ֵאם ַהי ן ֶאת-ּפַ ֶֶּלד ַהזֶּה ְוֵהיִנִקהוּ ִלי, וֲַאִני, ֶאּתֵ ה - ַהי ָ ח ָהִאׁשּ ּקַ ָכֵרְך; וַּתִ ׂשְ

ּ ְלַבת ִבֵאהו ל ַהיֶֶּלד, וַּתְ ְגּדַ ִּ ִניֵקהוּ.  י וַי ְרעֹה, וְַיִהי-ַהיֶֶּלד, וַּתְ י ִמן-ּפַ ה, וַּתֹאֶמר, ּכִ מֹו, מֹׁשֶ ְקָרא ׁשְ יִתהוּ.  -ָלּה, ְלֵבן; וַּתִ ִים ְמׁשִ יא וְַיִהי ַהּמַ

ה וַיֵֵּצא ֶאל ל מֹׁשֶ ְגּדַ ִּ יִָּמים ָהֵהם, וַי ה ִאיׁש -ּבַ ִסְבלָֹתם; וַיְַּרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמּכֶ י ֵאין -ֶאָחיו, וַיְַּרא, ּבְ ֶפן ּכֹה וָכֹה, וַיְַּרא ּכִ ִּ ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.  יב וַי

ְַּך, ֶאת ֵּ -ִאיׁש; וַי חֹול.  יג וַי ְטְמֵנהוּ, ּבַ ִּ ְצִרי, וַי ֵניַהּמִ ִני, ְוִהּנֵה ׁשְ ֵ יֹּום ַהׁשּ ה, ֵרֶעָך.  יד -ֵצא ּבַ ה ַתּכֶ ע, ָלּמָ ים; וַיֹּאֶמר, ָלָרׁשָ ים ִעְבִרים ִנּצִ ֲאָנׁשִ

 ּ ר ְוׁשֵֹפט, ָעֵלינו ְמָך ְלִאיׁש ׂשַ ר ָהַרְגּתָ ֶאת--וַיֹּאֶמר ִמי ׂשָ ֲאׁשֶ ה אֵֹמר, ּכַ ה וַ - ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ יָרא מֹׁשֶ ִּ ְצִרי; וַי ָבר.  טו ַהּמִ יֹּאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ

ְרעֹה ֶאת ַמע ּפַ ׁשְ ִּ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת-וַי ָבר ַהזֶּה, וְַיַבּקֵ ֶאֶרץ- ַהּדָ ב ּבְ ֵני ַפְרעֹה, וַיֵּׁשֶ ה ִמּפְ ְבַרח מֹׁשֶ ִּ ה; וַי ב ַעל-מֹׁשֶ ֵאר.  טז וְּלכֵֹהן -ִמְדיָן וַיֵּׁשֶ ַהּבְ

ְדלֶ  בֹאָנה וַּתִ נֹות; וַּתָ ַבע ּבָ אָנה ֶאתִמְדיָן, ׁשֶ ַמּלֶ ָען, -ָנה, וַּתְ ה וַיֹּוׁשִ ָָּקם מֹׁשֶ ָּבֹאוּ ָהרִֹעים, וְַיָגְרׁשוּם; וַי קֹות, צֹאן ֲאִביֶהן.  יז וַי ָהְרָהִטים, ְלַהׁשְ

ְק ֶאת בֹאָנה, ֶאל-וַיַּׁשְ ן ּבֹא ַהיֹּום.  יט וַּתֹאַמְר - צֹאָנם.  יח וַּתָ ּ ִמיַּד ָהרִֹעים; --ןָ ְרעוֵּאל ֲאִביֶהן; וַיֹּאֶמר, ַמּדוַּע ִמַהְרּתֶ יָלנו ִאיׁש ִמְצִרי, ִהּצִ

ְק ֶאת-ְוַגם לֹה ָדָלה ָלנוּ, וַיַּׁשְ ן ֶאת-ַהּצֹאן.  כ וַיֹּאֶמר ֶאל-ּדָ ה זֶּה ֲעַזְבּתֶ נָֹתיו, ְוַאיֹּו; ָלּמָ ה, -ּבְ ָהִאיׁש, ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם.  כא וַיֹּוֶאל מֹׁשֶ

ֶבת ֶאת ן אֶ -ָלׁשֶ ּתֵ ִּ ְקָרא ֶאת-תָהִאיׁש; וַי ִּ ן, וַי ֶלד ּבֵ ה.  כב וַּתֵ י ָאַמר-ִצּפָֹרה ִבּתֹו, ְלמֹׁשֶ ְרׁשֹם:  ּכִ מֹו ּגֵ ֶאֶרץ ָנְכִריָּה.  {פ}--ׁשְ ר ָהִייִתי, ּבְ  ּגֵ

ים ָהֵהם, וַיָָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וַיֵָּאְנחוּ ְבֵני ָרֵאל ִמן- כג וְַיִהי ַביִָּמים ָהַרּבִ ְזָעק-ִיׂשְ ִּ ְוָעָתם ֶאלָהֲעבָֹדה, וַי ַעל ׁשַ ָהֲעבָֹדה.  -ָהֱאלִֹהים, ִמן-וּ; וַּתַ

ַמע ֱאלִֹהים, ֶאת ׁשְ ִּ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת-כד וַי ִּ ִריתֹו, ֶאת-ַנֲאָקָתם; וַי ָרֵאל; -יֲַעקֹב.  כה וַיְַּרא ֱאלִֹהים, ֶאת-ִיְצָחק ְוֶאת-ַאְבָרָהם ֶאת-ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

 וַיֵַּדע, ֱאלִֹהים.

 שמות פרק ג

ה, ָהיָה רֶֹעה ֶאתא וּמֹ  ְנַהג ֶאת--צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנוֹ -ׁשֶ ִּ ָּבֹא ֶאל-ּכֵֹהן ִמְדיָן; וַי ר, וַי ְדּבָ ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה.  ב וַיֵָּרא ַמְלַאְך -ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ

ת ַלּבַ ֵאׁש, וְ --ֵאׁש -ְיהוָה ֵאָליו, ּבְ ֶנה ּבֵֹער ּבָ ֶנה; וַיְַּרא, ְוִהּנֵה ַהּסְ הִמּתֹוְך ַהּסְ ל.  ג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ֶנה, ֵאיֶנּנוּ ֻאּכָ - ּנָא ְוֶאְרֶאה, ֶאת-ָאֻסָרה--ַהּסְ

דֹל ַהזֶּה:  ַמּדוַּע, לֹא ְרֶאה ַהּגָ ה מֹׁשֶ -ַהּמַ ֶנה, וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהּסְ ִּ י ָסר ִלְראֹות; וַי ֶנה.  ד וַיְַּרא ְיהוָה, ּכִ --הִיְבַער ַהּסְ

ִני.  ה וַיֹּאֶמר, ַאלוַיֹּאמֶ  ל-ר ִהּנֵ ְקַרב ֲהלֹם; ׁשַ ה עֹוֵמד ָעָליו, ַאְדַמת--ְנָעֶליָך, ֵמַעל ַרְגֶליךָ -ּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ קֶֹדׁש הוּא.  ו וַיֹּאֶמר, - ּכִ

ה,  ר מֹׁשֶ ְַּסּתֵ יט ֶאלָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, וֵאלֵֹהי יֲַעקֹב; וַי י יֵָרא, ֵמַהּבִ ָניו, ּכִ ָהֱאלִֹהים.  ז וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ָראֹה -ּפָ

ִמְצָרִים; ְוֶאת-ָרִאיִתי ֶאת ר ּבְ י ֲאׁשֶ י ֶאת-ֳעִני ַעּמִ י יַָדְעּתִ יו, ּכִ ֵני נְֹגׂשָ י ִמּפְ ַמְעּתִ ילֹו ִמיַּד ִמְצַרִים, - ַצֲעָקָתם ׁשָ ַמְכאָֹביו.  ח וֵָאֵרד ְלַהּצִ

י -ֶאל--ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש -ֶאֶרץ טֹוָבה וְּרָחָבה, ֶאל-ָהָאֶרץ ַהִהוא, ֶאל-ִמןוְּלַהֲעלֹתֹו  ִּ י, ְוַהִחו ִרזִּ י, ְוָהֱאמִֹרי ְוַהּפְ ַנֲעִני, ְוַהִחּתִ ְמקֹום ַהּכְ

ֵני ה, ִהּנֵה ַצֲעַקת ּבְ ָאה ֵאָלי; ְוַגם-ְוַהְיבוִּסי.  ט ְוַעּתָ ָרֵאל ּבָ חַ -ָרִאיִתי, ֶאת-ִיׂשְ ָלֲחָך ַהּלַ ה ְלָכה, ְוֶאׁשְ ר ִמְצַרִים, לֲֹחִצים אָֹתם.  י ְוַעּתָ ץ, ֲאׁשֶ

ְרעֹה; ְוהֹוֵצא ֶאת-ֶאל י ְבֵני-ּפַ ה, ֶאל-ַעּמִ ְצָרִים.  יא וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ָרֵאל, ִמּמִ י ֵאֵלְך ֶאל- ִיׂשְ ְרעֹה; ְוִכי אֹוִציא ֶאת-ָהֱאלִֹהים, ִמי ָאנִֹכי, ּכִ ֵני -ּפַ ּבְ

צְ  ָרֵאל, ִמּמִ יִיׂשְ ְך, ְוֶזה-ָרִים.  יב וַיֹּאֶמר, ּכִ הֹוִציֲאָך ֶאת-ֶאְהיֶה ִעּמָ יָך:  ּבְ ַלְחּתִ י ָאנִֹכי ׁשְ ָך ָהאֹות, ּכִ ַעְבדוּן ֶאת-ּלְ ְצַרִים, ּתַ -ָהָעם, ִמּמִ

ה ֶאל ָרֵאל-ָהֱאלִֹהים, ִהּנֵה ָאנִֹכי ָבא ֶאל-ָהֱאלִֹהים, ַעל ָהָהר ַהזֶּה.  יג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָלַחִני ּבְ י ָלֶהם, ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ , ְוָאַמְרּתִ

 ּ מֹו, ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם.  יד וַיֹּאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל-ִלי ַמה-ֲאֵליֶכם; ְוָאְמרו ְ ָרֵאל, -ׁשּ ר ֶאְהיֶה; וַיֹּאֶמר, ּכֹה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ה, ֶאְהיֶה ֲאׁשֶ   מֹׁשֶ

  



 
 

  
 

  

ָלַחִני ֲאֵליֶכם.  טו וַיֹּאֶמ  ה, ּכֹה-ר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאלֶאְהיֶה, ׁשְ ָרֵאל, ְיהוָה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי -ֹתאַמר ֶאל-מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָלַחִני ֲאֵליֶכם; ֶזה ִמי ְלעָֹלם, ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר.  טז ֵלְך ְוָאַסְפּתָ ֶאת-ִיְצָחק וֵאלֵֹהי יֲַעקֹב, ׁשְ ְ ָרֵאל, וְ -ׁשּ ָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִזְקֵני ִיׂשְ

י ֶאְתֶכם, ְוֶאת ַקְדּתִ קֹד ּפָ ִמְצָרִים.  יז וָאַֹמר, ַאֲעֶלה - ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויֲַעקֹב, ֵלאמֹר:  ּפָ ֶהָעׂשוּי ָלֶכם ּבְ

י, ְוהָ -ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים, ֶאל ַנֲעִני ְוַהִחּתִ י ְוַהְיבוִּסיֶאֶרץ ַהּכְ ִּ י ְוַהִחו ִרזִּ ְמעוּ, ְלקֶֹלָך; -ֶאל--ֱאמִֹרי ְוַהּפְ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, וְּדָבׁש.  יח ְוׁשָ

ָרֵאל ֶאל ה ְוִזְקֵני ִיׂשְ ה ֵנְלָכה-וָּבאָת ַאּתָ ים ִנְקָרה ָעֵלינוּ, ְוַעּתָ ִּ ם ֵאָליו ְיהוָה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרי ת יִָמים ּנָא ּדֶ -ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וֲַאַמְרּתֶ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ

י ָחה ַליהוָה ֱאלֵֹהינוּ.  יט וֲַאִני יַָדְעּתִ ר, ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ י לֹא--ּבַ י ֶאת-ּכִ ַלְחּתִ יָד ֲחָזָקה.  כ ְוׁשָ ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַלֲהלְֹך:  ְולֹא, ּבְ יִָדי, -ִיּתֵ

יִתי ֶאת ר ֶאֱעׂשֶ -ְוִהּכֵ כֹל ִנְפְלאַֹתי, ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו; ְוַאֲחֵריִמְצַרִים, ּבְ י ֶאת-ה ּבְ ח ֶאְתֶכם.  כא ְוָנַתּתִ ּלַ ֵעיֵני ִמְצָרִים; - ֵחן ָהָעם-ֵכן, ְיׁשַ ַהזֶּה, ּבְ

ֵלי יָתּה, ּכְ ַרת ּבֵ ּה וִּמּגָ ֶכְנּתָ ְ ה ִמׁשּ ָ ֲאָלה ִאׁשּ י ֵתֵלכוּן, לֹא ֵתְלכוּ ֵריָקם.  כב ְוׁשָ ָמלֹת; ְוׂשַ -ְוָהיָה ּכִ ם, ַעלֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב וּׂשְ ֵניֶכם ְוַעל-ְמּתֶ - ּבְ

ם, ֶאת ְלּתֶ נֵֹתיֶכם, ְוִנּצַ  ִמְצָרִים.-ּבְ

 שמות פרק ה

ה ְוַאֲהרֹן, וַיֹּאְמרוּ, ֶאל אוּ מֹׁשֶ ְרעֹה:  ּכֹה-א ְוַאַחר, ּבָ ח ֶאת-ּפַ ּלַ ָרֵאל, ׁשַ ְרעֹה-ָאַמר ְיהָוה, ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר.  ב וַיֹּאֶמר ּפַ ְדּבָ ּמִ י, ְויָחֹּגוּ ִלי ּבַ - -ַעּמִ

ח ֶאת ּלַ קֹלֹו, ְלׁשַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ י ֶאת-ִמי ְיהוָה ֲאׁשֶ ָרֵאל:  לֹא יַָדְעּתִ ַח.  ג וַיֹּאְמרוּ, ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא -ְיהוָה, ְוַגם ֶאת-ִיׂשְ ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ ִיׂשְ

ָחה ַליהוָה אֱ  ר, ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ת יִָמים ּבַ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ּ ָעֵלינוּ; ֵנְלָכה ּנָא ּדֶ ן--לֵֹהינו ֶבר אֹו ֶבָחֶרב.  ד וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, ֶמֶלְך ִמְצַרִים, -ּפֶ ּדֶ ֵענוּ, ּבַ ִיְפּגָ

ּ ֶאת ְפִריעו ה ְוַאֲהרֹן, ּתַ ה מֹׁשֶ ְרעֹה, ֵהן- ָלּמָ יו; ְלכוּ, ְלִסְבלֵֹתיֶכם.  ה וַיֹּאֶמר ּפַ ֲעׂשָ ם אָֹתם, -ָהָעם ִמּמַ ּתֶ ּבַ ה ַעם ָהָאֶרץ; ְוִהׁשְ ים ַעּתָ ַרּבִ

יֹּום ַההוּא, ֶאתִמ  ְרעֹה, ּבַ ְבלָֹתם.  ו וְַיַצו ּפַ ָעם, ְוֶאת-ּסִ ים ּבָ ֵבִנים-ַהּנְֹגׂשִ ֶבן ָלָעם, ִלְלּבֹן ַהּלְ -- ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר.  ז לֹא ֹתאִספוּן ָלֵתת ּתֶ

ֶבן.  ח ְוֶאת ׁשוּ ָלֶהם, ּתֶ ְלׁשֹם:  ֵהם, יְֵלכוּ, ְוקֹׁשְ ְתמֹול ׁשִ ֵבִנים ֲאׁשֶ -ּכִ ימוּ ֲעֵליֶהםַמְתּכֶֹנת ַהּלְ ׂשִ ְלׁשֹם, ּתָ מֹול ׁשִ ים ּתְ לֹא ִתְגְרעוּ, --ר ֵהם עֹׂשִ

י ּנוּ:  ּכִ ים ֵהם-ִמּמֶ ד ָהֲעבָֹדה ַעל-ַעל--ִנְרּפִ ְכּבַ ָחה ֵלאלֵֹהינוּ.  ט ּתִ ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ּ -ּכֵ ים, ְויֲַעׂשו עוּ, -ָבּה; ְוַאל-ָהֲאָנׁשִ ִיׁשְ

ִדְבֵרי ֶקר.-ּבְ י ָהָעם, ְוׁשְֹטָריו, וַיֹּאְמרוּ ֶאל  ׁשָ ם, ְלכוּ ְקחוּ ָלֶכם -י וַיְֵּצאוּ נְֹגׂשֵ ֶבן.  יא ַאּתֶ י נֵֹתן ָלֶכם ּתֶ ְרעֹה, ֵאיֶנּנִ ָהָעם, ֵלאמֹר:  ּכֹה ָאַמר ּפַ

ָכל ֶָּפץ ָהָעם, ּבְ ָבר.  יב וַי י ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם, ּדָ ְמָצאוּ:  ּכִ ר, ּתִ ֶבן, ֵמֲאׁשֶ ים, ָאִצים -ּתֶ ֶבן.  יג ְוַהּנְֹגׂשִ ׁש ַקׁש, ַלּתֶ ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלקֹׁשֵ

ַבר יֶכם ּדְ ּ ַמֲעׂשֵ ּלו ר-ֵלאמֹר:  ּכַ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֻּּכוּ, ׁשְֹטֵרי ּבְ ֶבן.  יד וַי ְהיֹות ַהּתֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ יֹומֹו, ּכַ י ַפְרעֹה ֵלאמֹר:  -יֹום ּבְ ּ ֲעֵלֶהם, נְֹגׂשֵ מו ׂשָ

ְלׁשֹם ַמּדוַּע לֹא ְתמֹול ׁשִ יֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן, ּכִ ם--ִכּלִ ם-ּגַ מֹול, ּגַ ְצֲעקוּ ֶאל-ּתְ ִּ ָרֵאל, וַי ֵני ִיׂשְ ָּבֹאוּ, ׁשְֹטֵרי ּבְ ה - ַהיֹּום.  טו וַי ְרעֹה, ֵלאמֹר:  ָלּמָ ּפַ

ן ַלֲעָבֶדיָך, וְּלֵבִנים אְֹמִרים ָלנוּ,  ֶבן, ֵאין ִנּתָ ה כֹה, ַלֲעָבֶדיָך.  טז ּתֶ ים ַתֲעׂשֶ ָך.  יז וַיֹּאֶמר ִנְרּפִ ים, ְוָחָטאת ַעּמֶ ֲעׂשוּ; ְוִהּנֵה ֲעָבֶדיָך ֻמּכִ

ים; ַעל ם, ִנְרּפִ ה ְלכוּ ִעְבדוּ, ְוֶתֶבן לֹא-ַאּתֶ ָחה ַליהוָה.  יח ְוַעּתָ ם אְֹמִרים, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ן ַאּתֶ ְִּראוּ -ּכֵ נוּ.  יט וַי ּתֵ ֵתן ָלֶכם; ְוֹתֶכן ְלֵבִנים, ּתִ ִיּנָ

ָרֵאל, אָֹתם-ֵרי ְבֵניׁשְֹט  ָרע ֵלאמֹר:  לֹא--ִיׂשְ ַבר-ּבְ ְבֵניֶכם, ּדְ עוּ ֶאת-ִתְגְרעוּ ִמּלִ ְפּגְ ִּ יֹומֹו.  כ וַי ה ְוֶאת-יֹום ּבְ ִבים ִלְקָראָתם, -מֹׁשֶ ַאֲהרֹן, ִנּצָ

ר ּפֹט:  ֲאׁשֶ ְרעֹה.  כא וַיֹּאְמרוּ ֲאֵלֶהם, יֵֶרא ְיהוָה ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ֵצאָתם, ֵמֵאת ּפַ ם ֶאת ּבְ ּתֶ ֵעיֵני ַפְרעֹה וְּבֵעיֵני ֲעָבָדיו, ָלֶתת-ִהְבַאׁשְ -ֵריֵחנוּ, ּבְ

ה ֶאל ב מֹׁשֶ יָָדם, ְלָהְרֵגנוּ.  כב וַיָּׁשָ אִתי ֶאל--ְיהוָה, וַיֹּאַמר:  ֲאדָֹני, ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהזֶּה-ֶחֶרב ּבְ ִני.  כג וֵּמָאז ּבָ ַלְחּתָ ה זֶּה, ׁשְ -ָלּמָ

ְרעֹה, ְלַדבֵּ  ל לֹאּפַ ֶמָך, ֵהַרע, ָלָעם ַהזֶּה; ְוַהּצֵ ׁשְ , ֶאת-ר ּבִ ְלּתָ ָך.-ִהּצַ  ַעּמֶ
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ל-א וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ר, ֵאת ּכָ ה ְתַדּבֵ יָך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה; ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך, ִיְהיֶה ְנִביֶאָך.  ב ַאּתָ ה, ְרֵאה ְנַתּתִ ; ְוַאֲהרֹן -מֹׁשֶ ר ֲאַצוֶּּךָ ֲאׁשֶ

ר ֶאלָאִחיָך  ח ֶאת-ְיַדּבֵ ּלַ ְרעֹה, ְוׁשִ ֵני- ּפַ ה, ֶאת-ּבְ ָרֵאל ֵמַאְרצֹו.  ג וֲַאִני ַאְקׁשֶ יִתי ֶאת-ִיׂשְ ְרעֹה; ְוִהְרּבֵ ֶאֶרץ -אֹֹתַתי ְוֶאת- ֵלב ּפַ מֹוְפַתי, ּבְ

י ֶאת-ִמְצָרִים.  ד ְולֹא ְרעֹה, ְוָנַתּתִ ַמע ֲאֵלֶכם ּפַ ִמְצָרִים; ְוהֹוֵצאִתי ֶאת-ִיׁשְ י ְבֵני-ְבאַֹתי ֶאתצִ -יִָדי ּבְ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ַעּמִ ִיׂשְ

י ּ ִמְצַרִים ּכִ דִֹלים.  ה ְויְָדעו ָפִטים, ּגְ ׁשְ ְנֹטִתי ֶאת-ּבִ ֵני-ִמְצָרִים; ְוהֹוֵצאִתי ֶאת-יִָדי ַעל-ֲאִני ְיהוָה, ּבִ ה, -ּבְ ָרֵאל, ִמּתֹוָכם.  ו וַיַַּעׂש מֹׁשֶ ִיׂשְ

ן--ְוַאֲהרֹן ה, ּבֶ ן ָעׂשוּ.  ז וּמֹׁשֶ ר ִצוָּה ְיהוָה אָֹתם, ּכֵ ֲאׁשֶ ן-ּכַ ָנה, ְוַאֲהרֹן, ּבֶ מִֹנים ׁשָ ָנה-ׁשְ מִֹנים ׁשָ לֹׁש וּׁשְ ָרם, ֶאל--ׁשָ ַדּבְ ְרעֹה.  {פ}-ּבְ  ּפַ

  



 
 

  
 

  

  

ה ְואֶ -ח וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ֶאל ּ ָלֶכם מֹוֵפת; ְוָאַמְרּתָ ֶאל-למֹׁשֶ נו ְרעֹה ֵלאמֹר, ּתְ ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ ָך -ַאֲהרֹן, ַקח ֶאת-ַאֲהרֹן ֵלאמֹר.  ט ּכִ ַמּטְ

ֵלְך ִלְפֵני ה ְוַאֲהרֹן, ֶאל--ַפְרעֹה-ְוַהׁשְ ין.  י וַיָּבֹא מֹׁשֶ ר ִצוָּה ְיהוָה; וַ -ְיִהי ְלַתּנִ ֲאׁשֶ ְרעֹה, וַיֲַּעׂשוּ ֵכן, ּכַ ֵלְך ַאֲהרֹן ֶאתּפַ הוּ, ִלְפֵני ַפְרעֹה -יַּׁשְ ַמּטֵ

ם--ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ְקָרא, ּגַ ִּ ין.  יא וַי ִפים; וַיֲַּעׂשוּ ַגם-וְַיִהי ְלַתּנִ ְ ְרעֹה, ַלֲחָכִמים, ְוַלְמַכׁשּ ַלֲהֵטיֶהם-ּפַ י ִמְצַרִים, ּבְ ִליכוּ --ֵהם ַחְרֻטּמֵ ן.  יב וַיַּׁשְ ּכֵ

ְהי ִּ הוּ, וַי הִאיׁש ַמּטֵ ְבַלע ַמּטֵ ִּ יִנם; וַי ּ ְלַתּנִ ר ְיהוָה.  יד וַיֹּאֶמר -ַאֲהרֹן, ֶאת-ו ּבֶ ר, ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם:  ּכַ ְרעֹה, ְולֹא ׁשָ ַמּטָֹתם.  יג וַיֱֶּחַזק ֵלב ּפַ

ח ָהָעם.  טו ֵלְך ֶאל-ְיהוָה ֶאל ּלַ ְרעֹה; ֵמֵאן, ְלׁשַ ֵבד ֵלב ּפַ ה, ּכָ ּבֶֹקר, ִהּנֵה יֹ -מֹׁשֶ ְרעֹה ּבַ ְבּתָ ִלְקָראתֹו, ַעלּפַ ְיָמה, ְוִנּצַ ַפת ַהְיאֹר; -ֵצא ַהּמַ ׂשְ

ר ה ֲאׁשֶ ּטֶ ח אֶ -ְוַהּמַ ּלַ ָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹר, ׁשַ יֶָדָך.  טז ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו, ְיהוָה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ׁשְ ח ּבְ ּקַ ְך ְלָנָחׁש, ּתִ י, ְויַַעְבֻדִני -תֶנְהּפַ ַעּמִ

ר; ְוִהּנֵה לֹא ְדּבָ ּמִ , ַעד-ּבַ ַמְעּתָ ר-ׁשָ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ּמַ ה ּבַ י ֲאִני ְיהוָה:  ִהּנֵה ָאנִֹכי ַמּכֶ ַדע, ּכִ זֹאת ּתֵ יִָדי, ַעל-ּכֹה.  יז ּכֹה, ָאַמר ְיהוָה, ּבְ ִים -ּבְ ַהּמַ

ְיאֹר ר ּבַ ר--ֲאׁשֶ ָגה ֲאׁשֶ מוּת, וָּבַאׁש ַהְיאֹר; ְוִנְלאוּ ִמְצַר -ְוֶנֶהְפכוּ ְלָדם.  יח ְוַהּדָ ְיאֹר ּתָ ּתֹות ַמִים ִמןּבַ  ַהְיאֹר.  {ס}-ִים, ִלׁשְ

ה, ֱאמֹר ֶאל-יט וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ָך וְּנֵטה- מֹׁשֶ ל-ְיאֵֹריֶהם ְוַעל-ַנֲהרָֹתם ַעל-ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל-יְָדָך ַעל-ַאֲהרֹן ַקח ַמּטְ -ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ּכָ

ּ --ִמְקוֵה ֵמיֵמיֶהם ָכל-ְוִיְהיו ּ ֶאֶרץ ִמ -ָדם; ְוָהיָה ָדם ּבְ ה -ְצַרִים, וָּבֵעִצים וָּבֲאָבִנים.  כ וַיֲַּעׂשו ּטֶ ּמַ ר ִצוָּה ְיהוָה, וַיֶָּרם ּבַ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ֵכן מֹׁשֶ

ְַּך ֶאת ל-וַי ְיאֹר, ְלֵעיֵני ַפְרעֹה, וְּלֵעיֵני ֲעָבָדיו; וַיֵָּהְפכוּ ּכָ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ר-ַהּמַ ִים ֲאׁשֶ גָ -ַהּמַ ְיאֹר, ְלָדם.  כא ְוַהּדָ רּבַ ְבַאׁש -ה ֲאׁשֶ ִּ ְיאֹר ֵמָתה, וַי ּבַ

ּתֹות ַמִים ִמן-ַהְיאֹר, ְולֹא ָכל-יְָכלוּ ִמְצַרִים, ִלׁשְ ם, ּבְ ּ -ַהְיאֹר; וְַיִהי ַהּדָ ָלֵטיֶהם; וַיֱֶּחַזק ֵלב-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  כב וַיֲַּעׂשו י ִמְצַרִים, ּבְ - ֵכן ַחְרֻטּמֵ

ְרעֹה ְולֹא בֶּ -ּפַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם, ּכַ ָּבֹא ֶאלׁשָ ְרעֹה, וַי ֶפן ּפַ ִּ יתֹו; ְולֹא-ר ְיהוָה.  כג וַי ם-ּבֵ ת ִלּבֹו, ּגַ ּ ָכל- ׁשָ רו ְַּחּפְ ִמְצַרִים -ָלזֹאת.  כד וַי

ְבַעת יִָמים, ַאֲחֵרי ֵלא, ׁשִ ּמָ ִּ יֵמי ַהְיאֹר.  כה וַי ּתֹת, ִמּמֵ י לֹא יְָכלוּ ִלׁשְ ּתֹות:  ּכִ  ַהְיאֹר.  {פ}-הוָה, ֶאתיְ -ַהּכֹות ְסִביבֹת ַהְיאֹר, ַמִים ִלׁשְ

ה, ּבֹא ֶאל-כו וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ח ֶאת-מֹׁשֶ ּלַ ְרעֹה; ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו, ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ׁשַ י, ְויַַעְבֻדִני.  כז ְוִאם-ּפַ ַח:  ִהּנֵה -ַעּמִ ּלֵ ה, ְלׁשַ ָמֵאן ַאּתָ

ל-ָאנִֹכי, נֵֹגף ֶאת בוְּלךָ -ּכָ ִעים.  כח ְוׁשָ --ּגְ ְצַפְרּדְ ְבָך ְוַעלּבַ ּכָ ֵביֶתָך, וַּבֲחַדר ִמׁשְ ּ ּבְ ּ וָּבאו ִעים, ְוָעלו ֶתָך; וְּבֵבית -ַרץ ַהְיאֹר, ְצַפְרּדְ ִמּטָ

ָך, וְּבָכל ֲארֹוֶתיָך.  כט וְּבָכה וְּבַעּמְ ָך, וְּבַתּנוֶּריָך וְּבִמׁשְ ִעים.--ֲעָבֶדיךָ -ֲעָבֶדיָך וְּבַעּמֶ  יֲַעלוּ, ַהְצַפְרּדְ
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ה, ֱאמֹר ֶאל-ר ְיהוָה, ֶאלא וַיֹּאמֶ  ָך, ַעל-ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת-מֹׁשֶ ַמּטֶ ָהרֹת ַעל-יְָדָך ּבְ ים; ְוַהַעל ֶאת-ַהְיאִֹרים ְוַעל-ַהּנְ ִעים, -ָהֲאַגּמִ ַהְצַפְרּדְ

ַכס, -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ב וַיֵּט ַאֲהרֹן ֶאת-ַעל ַע, וַּתְ ַפְרּדֵ ַעל, ַהּצְ ּ -ֶאתיָדֹו, ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים; וַּתַ ים, -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ג ַויֲַּעׂשו ֵכן ַהַחְרֻטּמִ

ּ ֶאת ָלֵטיֶהם; וַיֲַּעלו ִעים, ַעל-ּבְ ּ ֶאל-ַהְצַפְרּדְ ירו ה וְּלַאֲהרֹן, וַיֹּאֶמר ַהְעּתִ ְקָרא ַפְרעֹה ְלמֹׁשֶ ִּ ִעים, -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ד וַי ְיהוָה, ְויֵָסר ַהְצַפְרּדְ

לְּ  י; וֲַאׁשַ י וֵּמַעּמִ ּנִ יר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך וְּלַעּמְ -ָחה, ֶאתִמּמֶ ֵאר ָעַלי, ְלָמַתי ַאְעּתִ ה ְלַפְרעֹה, ִהְתּפָ חוּ, ַליהוָה.  ה וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ָך, ָהָעם, ְוִיְזּבְ

ַאְרָנה.  ו וַיֹּאֶמר, ְלָמָחר; וַיֹּאֶמר, כִּ  ָ ׁשּ ְיאֹר, ּתִ יָך:  ַרק ּבַ ּתֶ ָך וִּמּבָ ִעים ִמּמְ י--ְדָבְרךָ ְלַהְכִרית ַהְצַפְרּדְ ַדע, ּכִ יהוָה ֱאלֵֹהינוּ.  ז -ְלַמַען ּתֵ ֵאין ּכַ

ה ַאְרָנה.  ח וַיֵֵּצא מֹׁשֶ ָ ׁשּ ְיאֹר, ּתִ ָך:  ַרק ּבַ יָך, וֵּמֲעָבֶדיָך, וֵּמַעּמֶ ּתֶ ָך וִּמּבָ ִעים, ִמּמְ ּ ַהְצַפְרּדְ ה ֶאל ְוָסרו ְצַעק מֹׁשֶ ִּ ְרעֹה; וַי -ְוַאֲהרֹן, ֵמִעם ּפַ

ַבר הַ -ְיהוָה, ַעל רּדְ ִעים ֲאׁשֶ ִעים, ִמן-ְצַפְרּדְ ה; וַיָֻּמתוּ, ַהְצַפְרּדְ ְדַבר מֹׁשֶ ם ְלַפְרעֹה.  ט וַיַַּעׂש ְיהוָה, ּכִ ים ִמן-ׂשָ ּתִ - ַהֲחֵצרֹת, וִּמן-ַהּבָ

י ָהְיָתה ָהְרוָ  ְרעֹה, ּכִ ְַּרא ּפַ ְבַאׁש, ָהָאֶרץ.  יא וַי ּ אָֹתם, ֳחָמִרם ֳחָמִרם; וַּתִ רו ְצּבְ ִּ דֹת.  י וַי ָ ד ֶאתַהׂשּ ַמע ֲאֵלֶהם:  -ָחה, ְוַהְכּבֵ ִלּבֹו, ְולֹא ׁשָ

ר ְיהוָה.  {ס} ּבֶ ר, ּדִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ה, ֱאמֹר ֶאל-יב וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ֶאל ָך ְוַהְך ֶאת-ַאֲהרֹן, ְנֵטה ֶאת-מֹׁשֶ ָכל-ַמּטְ ם, ּבְ ּ -ֲעַפר ָהָאֶרץ; ְוָהיָה ְלִכּנִ ֵכן, וַיֵּט -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  יג וַיֲַּעׂשו

ְַּך ֶאת-ֶאת ַאֲהרֹן הוּ וַי ל-יָדֹו ְבַמּטֵ ֵהָמה:  ּכָ ָאָדם וַּבּבְ ּנָם, ּבָ ִהי ַהּכִ ָכל-ֲעַפר ָהָאֶרץ, וַּתְ ים, ּבְ ּ -ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהיָה ִכּנִ -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  יד וַיֲַּעׂשו

ָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ים ּבְ נָּ -ֵכן ַהַחְרֻטּמִ ִהי, ַהּכִ ים, ְולֹא יָכֹלוּ; וַּתְ ּנִ ם ֶאלַהּכִ ּ ַהַחְרֻטּמִ ֵהָמה.  טו וַיֹּאְמרו ָאָדם, וַּבּבְ ע -ם, ּבָ ְרעֹה, ֶאְצּבַ ּפַ

ְרעֹה ְולֹא-ֱאלִֹהים ִהוא; וַיֱֶּחַזק ֵלב ר ְיהוָה.  {ס}-ּפַ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם, ּכַ  ׁשָ

ב ִלְפֵני ַפְרעֹה-טז וַיֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ּבֶֹקר ְוִהְתיַּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה, ַהׁשְ י, ִהנֵּ --מֹׁשֶ ח ַעּמִ ּלַ ְיָמה; ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו, ּכֹה ָאַמר ְיהוָה, ׁשַ ה, יֹוֵצא ַהּמָ

י ִאם ַח ֶאת-ְויַַעְבֻדִני.  יז ּכִ ּלֵ י-ֵאיְנָך, ְמׁשַ יָך, ֶאת--ַעּמִ ָך וְּבָבּתֶ ָך וַּבֲעָבֶדיָך וְּבַעּמְ ִליַח ּבְ י ִמְצַרִים, ֶאת-ִהְנִני ַמׁשְ ּתֵ   -ֶהָערֹב; וָּמְלאוּ ּבָ



 
 

  
 

  

רֶהעָ  י ֱהיֹות-ֵהם ָעֶליָה.  יח ְוִהְפֵליִתי ַביֹּום ַההוּא ֶאת-רֹב, ְוַגם ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ י עֵֹמד ָעֶליָה, ְלִבְלּתִ ר ַעּמִ ן, ֲאׁשֶ ם, ָערֹב-ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ְלַמַען --ׁשָ

ָך; י וֵּבין ַעּמֶ ין ַעּמִ י ְפֻדת, ּבֵ ְמּתִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ.  יט ְוׂשַ י ֲאִני ְיהוָה ּבְ ַדע, ּכִ ֵבד,  ּתֵ ָּבֹא ָערֹב ּכָ ן, וַי ְלָמָחר ִיְהיֶה, ָהאֹת ַהזֶּה.  כ וַיַַּעׂש ְיהוָה, ּכֵ

יָתה ַפְרעֹה וֵּבית ֲעָבָדיו; וְּבָכל ְקָרא ַפְרעֹה, ֶאל-ּבֵ ִּ ֵני ֶהָערֹב.  כא וַי ֵחת ָהָאֶרץ, ִמּפְ ָ ׁשּ ה וְּלַאֲהרֹן; וַיֹּאֶמר, ְלכוּ ִזְבחוּ -ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּתִ מֹׁשֶ

ח ַליהוָה ֱאלֵֹהינוּ:  ֵהן ִנְזבַּ --יֶכםֵלאלֹהֵ  י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ִנְזּבַ ן, ּכִ ה, לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָאֶרץ.  כב וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, -ח ֶאתּבָ

ר; ְוָזַבְחנוּ לַ --ְלֵעיֵניֶהם ְדּבָ ּמִ ת יִָמים, ֵנֵלְך ּבַ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ְרעֹה, ָאנִֹכי ְולֹא ִיְסְקֻלנוּ.  כג ּדֶ ר יֹאַמר ֵאֵלינוּ.  כד וַיֹּאֶמר ּפַ ֲאׁשֶ יהוָה ֱאלֵֹהינוּ, ּכַ

ר ְדּבָ ּמִ ם ַליהוָה ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ ח ֶאְתֶכם וְּזַבְחּתֶ ּלַ ה, ִהּנֵה ָאנִֹכי יֹוֵצא -ַרק ַהְרֵחק לֹא--ֲאׁשַ ֲעִדי.  כה וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ירוּ, ּבַ ַתְרִחיקוּ, ָלֶלֶכת; ַהְעּתִ

ְך  י ֶאלֵמִעּמָ ְרּתִ ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו וֵּמַעּמֹו, ָמָחר:  ַרק, ַאל-ְוַהְעּתַ ח ֶאת-ְיהוָה, ְוָסר ֶהָערֹב ִמּפַ ּלַ י ׁשַ ְרעֹה ָהֵתל, ְלִבְלּתִ ָהָעם, ִלְזּבַֹח -יֵֹסף ּפַ

ר, ֶאל ְרעֹה; וַיְֶּעּתַ ה, ֵמִעם ּפַ ְדַבר-ַליהוָה.  כו וַיֵֵּצא מֹׁשֶ ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו וֵּמַעּמֹו:  לֹא  ְיהוָה.  כז וַיַַּעׂש ְיהוָה, ּכִ ַָּסר ֶהָערֹב, ִמּפַ ה, וַי מֹׁשֶ

ְרעֹה ֶאת ד ּפַ ַאר, ֶאָחד.  כח וַיְַּכּבֵ ח, ֶאת- ִנׁשְ ּלַ ַעם ַהזֹּאת; ְולֹא ׁשִ ּפַ ם ּבַ  ָהָעם.  {פ}-ִלּבֹו, ּגַ

 שמות פרק ט

ה, ּבֹא ֶאל-א וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ְרּתָ ֵאָליו,-מֹׁשֶ ְרעֹה; ְוִדּבַ ח ֶאת-ּכֹה ּפַ ּלַ י ִאם-ָאַמר ְיהוָה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים, ׁשַ י, ְויַַעְבֻדִני.  ב ּכִ ָמֵאן -ַעּמִ

ם.  ג ִהּנֵה יַד ַח, ְועֹוְדָך, ַמֲחִזיק ּבָ ּלֵ ה, ְלׁשַ ָקר וַּבּצֹאן-ַאּתָ ּבָ ים, ּבַ ַמּלִ ּגְ ֲחמִֹרים ּבַ ּסוִּסים ּבַ ֶדה, ּבַ ָ ׂשּ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ֶבר, --ְיהוָה הֹויָה, ּבְ ּדֶ

ֵבד ְמאֹד.  ד ְוִהְפָלה ְיהוָה ל--ּכָ ָרֵאל, וֵּבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים; ְולֹא יָמוּת ִמּכָ ין ִמְקֵנה ִיׂשְ ם ְיהוָה, מֹוֵעד -ּבֵ ָבר.  ה וַיָּׂשֶ ָרֵאל, ּדָ ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבר ַהזֶּה ה ְיהוָה ַהּדָ ָאֶרץ.  ו וַיַַּעׂש ְיהוָה ֶאת--ֵלאמֹר:  ָמָחר, יֲַעׂשֶ ְקֵנה ְבֵני-ּבָ ֳחָרת, וַיָָּמת, ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים; וִּמּמִ ָבר ַהזֶּה, ִמּמָ -ַהּדָ

ָרֵאל, לֹא ְרעֹה-ִיׂשְ ַלח ּפַ ׁשְ ִּ ָרֵאל, ַעד-ְוִהּנֵה לֹא--ֵמת ֶאָחד.  ז וַי ְקֵנה ִיׂשְ ח ֶאת-ֵמת ִמּמִ ּלַ ְרעֹה, ְולֹא ׁשִ ד ֵלב ּפַ ְכּבַ ִּ  ָהָעם.  {פ}-ֶאָחד; וַי

ה ְוֶאל-וָה, ֶאלח וַיֹּאֶמר ְיה ַמְיָמה, ְלֵעיֵני ַפְרעֹה.  ט ְוָהיָה ְלָאָבק-מֹׁשֶ ָ ה ַהׁשּ ן; וְּזָרקֹו מֹׁשֶ ְבׁשָ יַח ּכִ , ַעל ַאֲהרֹן, ְקחוּ ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם, ּפִ

ל עֹת-ָהָאָדם ְוַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוָהיָה ַעל-ּכָ ִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעּבֻ ֵהָמה, ִלׁשְ ָכל--ַהּבְ ְקחוּ ֶאתֶאֶר -ּבְ ִּ ן, וַיַַּעְמדוּ ִלְפֵני -ץ ִמְצָרִים.  י וַי ְבׁשָ יַח ַהּכִ ּפִ

ֵהָמה.  יא ְולֹא ָאָדם וַּבּבְ עֹת, ּפֵֹרַח, ּבָ ִחין ֲאַבְעּבֻ ָמְיָמה; וְַיִהי, ׁשְ ָ ה, ַהׁשּ ְזרֹק אֹתֹו מֹׁשֶ ִּ ה-ַפְרעֹה, וַי ים, ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֹׁשֶ ּ ַהַחְרֻטּמִ -- יְָכלו

 ְ ֵני ַהׁשּ יִמּפְ ם וְּבָכל-ִחין:  ּכִ ַחְרֻטּמִ ִחין, ּבַ ְ ר ְיהוָה, ֶאל-ִמְצָרִים.  יב וְַיַחזֵּק ְיהוָה ֶאת-ָהיָה ַהׁשּ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם:  ּכַ ְרעֹה, ְולֹא ׁשָ -ֵלב ּפַ

ה.  {ס}  מֹׁשֶ

ב ִלְפֵני ַפְרעֹה; ְואָ -יג וַיֹּאֶמר ְיהוָה, ֶאל ּבֶֹקר, ְוִהְתיַּצֵ ם ּבַ ּכֵ ה, ַהׁשְ ח ֶאת-ַמְרּתָ ֵאָליו, ּכֹהמֹׁשֶ ּלַ י, -ָאַמר ְיהוָה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים, ׁשַ ַעּמִ

ַעם ַהזֹּאת, ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ּפַ י ּבַ ל-ְויַַעְבֻדִני.  יד ּכִ פַֹתי ֶאל-ּכָ ךָ -ַמּגֵ ָך, וַּבֲעָבֶדיָך, וְּבַעּמֶ ָכל-- ִלּבְ מִֹני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע, ּכִ ֲעבוּר ּתֵ י -ּבַ ָהָאֶרץ.  טו ּכִ

י ֶאתעַ  ַלְחּתִ ה ׁשָ ֵחד, ִמן-יִָדי, וַָאְך אֹוְתָך ְוֶאת-ּתָ ּכָ ֶבר; וַּתִ ּדָ ָך ּבַ ֲעבוּר, ַהְראְֹתָך ֶאת-ַעּמְ יָך, ּבַ ֲעבוּר זֹאת ֶהֱעַמְדּתִ -ָהָאֶרץ.  טז ְואוָּלם, ּבַ

ָכל ִמי, ּבְ ר ׁשְ י, ְלִבלְ -ּכִֹחי; וְּלַמַען ַסּפֵ ַעּמִ ר ָהָאֶרץ.  יז עֹוְדָך, ִמְסּתֹוֵלל ּבְ ֵבד ְמאֹד, ֲאׁשֶ ָרד ּכָ ֵעת ָמָחר, ּבָ ָחם.  יח ִהְנִני ַמְמִטיר ּכָ ּלְ י, ׁשַ ּתִ

ִמְצַרִים, ְלִמן-לֹא ּ ּבְ ְָּסָדה ְוַעד-ָהיָה ָכמֹהו ַלח ָהֵעז ֶאת-ַהיֹּום ִהו ה, ׁשְ ה.  יט ְוַעּתָ ל-ָעּתָ ל-ִמְקְנָך, ְוֵאת ּכָ ֶדה:  ּכָ ָ ׂשּ ר ְלָך, ּבַ ָהָאָדם -ֲאׁשֶ

ֵהָמה  רְוַהּבְ ְיָתה-ֲאׁשֶ ֶדה, ְולֹא יֵָאֵסף ַהּבַ ָ ֵצא ַבׂשּ ָרד, וֵָמתוּ.  כ ַהיֵָּרא ֶאת--ִיּמָ ְרעֹה-ְויַָרד ֲעֵלֶהם ַהּבָ ַבר ְיהוָה, ֵמַעְבֵדי ּפַ - ֵהִניס ֶאת--ּדְ

ר לֹא-ִמְקֵנהוּ, ֶאל-ֲעָבָדיו ְוֶאת ים.  כא וֲַאׁשֶ ּתִ ם ִלּבֹו, ֶאל-ַהּבָ ַבר ְיהוָה-ׂשָ ֶדה.  {פ}-ֲעָבָדיו ְוֶאת-וַיֲַּעזֹב ֶאת--ּדְ ָ ׂשּ  ִמְקֵנהוּ, ּבַ

ה, ְנֵטה ֶאת-כב וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ָכל-יְָדָך ַעל-מֹׁשֶ ַמִים, ִויִהי ָבָרד, ּבְ ָ ל-ָהָאָדם ְוַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ַעל-ַהׁשּ ֵהָמה, ְוַעל ּכָ ב -ַהּבְ ֵעׂשֶ

ֶדה ָ ה ֶאת--ַהׂשּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  כג וַיֵּט מֹׁשֶ ּ -ּבְ הו ָרד, ַעל-, ַעלַמּטֵ ֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה; וַיְַּמֵטר ְיהוָה ּבָ ַמִים, וַיהוָה ָנַתן קֹלֹת וָּבָרד, וַּתִ ָ -ַהׁשּ

ֵבד ְמאֹד--ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  כד וְַיִהי ָבָרד ָרד:  ּכָ תֹוְך ַהּבָ ַחת ּבְ ר לֹא--ְוֵאׁש, ִמְתַלּקַ ָכל-ֲאׁשֶ ה ְלגֹוי.  ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵמָאז ָהְיָת -ָהָיה ָכמֹהוּ ּבְ

ָכל ָרד ּבְ ְַּך ַהּבָ ל-כה וַי ֶדה, ֵמָאָדם, ְוַעד-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵאת ּכָ ָ ׂשּ ר ּבַ ל-ֲאׁשֶ ֵהָמה; ְוֵאת ּכָ ָרד, ְוֶאת-ּבְ ה ַהּבָ ֶדה ִהּכָ ָ ב ַהׂשּ ל-ֵעׂשֶ ֶדה -ּכָ ָ ֵעץ ַהׂשּ

ר ן, ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ר.  כו ַרק ּבְ ּבֵ ָרֵאל-ׁשִ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ה וְּלַאֲהרֹן, וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, ָחָטאִתי לֹא ָהיָה, --ׁשָ ְקָרא ְלמֹׁשֶ ִּ ְרעֹה, וַי ַלח ּפַ ׁשְ ִּ ָרד.  כז וַי ּבָ

ירוּ, ֶאל ִעים.  כח ַהְעּתִ י, ָהְרׁשָ יק, וֲַאִני ְוַעּמִ ּדִ ַעם:  ְיהוָה, ַהּצַ ָחה ֶאְתֶכם, ְולֹא תֹ -ַהּפָ ּלְ ִספוּן ְיהוָה, ְוַרב, ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהים וָּבָרד; ַוֲאׁשַ

ֵצאִתי ֶאת ה, ּכְ י ֶאל-ָהִעיר, ֶאְפרֹׂש ֶאת-ַלֲעמֹד.  כט וַיֹּאֶמר ֵאָליו, מֹׁשֶ ּפַ ָרד לֹא ִיְהיֶה-ּכַ לוּן, ְוַהּבָ י - ְיהוָה; ַהּקֹלֹות יְֶחּדָ ַדע, ּכִ   עֹוד, ְלַמַען ּתֵ



 
 

  
 

  

י ה, וֲַעָבֶדיָך:  יַָדְעּתִ יְראוּן, ִמ --ַליהוָה ָהָאֶרץ.  ל ְוַאּתָ י ֶטֶרם ּתִ עָֹרה ָאִביב, ּכִ ְ י ַהׂשּ ָתה:  ּכִ עָֹרה, ֻנּכָ ְ ה ְוַהׂשּ ּתָ ׁשְ ֵני ְיהוָה ֱאלִֹהים.  לא ְוַהּפִ ּפְ

ְרעֹה ה ֵמִעם ּפַ י ֲאִפילֹת, ֵהּנָה.  לג וַיֵֵּצא מֹׁשֶ ֶמת, לֹא ֻנּכוּ:  ּכִ ּסֶ ה ְוַהּכֻ ְבעֹל.  לב ְוַהִחּטָ ה ּגִ ּתָ ׁשְ יו, -, ֶאתְוַהּפִ ּפָ ְפרֹׂש ּכַ ִּ ְיהוָה; -ֶאלָהִעיר, וַי

ָרד, וָּמָטר לֹא ּ ַהּקֹלֹות ְוַהּבָ לו ְַּחּדְ י-וַי ְרעֹה, ּכִ ְך ָאְרָצה.  לד וַיְַּרא ּפַ ָרד ְוַהּקֹלֹת-ִנּתַ ָטר ְוַהּבָ ד ִלּבֹו, הוּא --ָחַדל ַהּמָ וַיֶֹּסף ַלֲחֹטא; וַיְַּכּבֵ

ח ֶאת ּלַ ְרעֹה, ְולֹא ׁשִ ֵני ִיׂשְ -וֲַעָבָדיו.  לה וַיֱֶּחַזק ֵלב ּפַ יַדּבְ ר ְיהוָה, ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה.-ָרֵאל:  ּכַ  מֹׁשֶ

 שמות פרק י

ה, ּבֹא ֶאל-א וַיֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל י-מֹׁשֶ ְרעֹה:  ּכִ י ֶאת-ּפַ ְדּתִ ִקְרּבֹו.  ב וְּלַמַען -ִלּבֹו, ְוֶאת-ֲאִני ִהְכּבַ ה, ּבְ ִתי אֹֹתַתי ֵאּלֶ ֵלב ֲעָבָדיו, ְלַמַען ׁשִ

 ּ ָאְזֵני ִבְנָך ו ר ּבְ ַסּפֵ ִמְצַרִים, ְוֶאת-ֶבןּתְ י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך, ֵאת ֲאׁשֶ ר- ּבִ י-אֹֹתַתי, ֲאׁשֶ ם, ּכִ י ָבם; ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ה -ׂשַ ָּבֹא מֹׁשֶ ֲאִני ְיהוָה.  ג וַי

ּ ֵאָליו ּכֹה-ְוַאֲהרֹן, ֶאל ְרעֹה, וַיֹּאְמרו י ִאםָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָענֹת ִמּפָ -ָאַמר ְיהוָה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים, ַעד-ּפַ י, ְויַַעְבֻדִני.  ד ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ָמֵאן -ָני; ׁשַ

ַח ֶאת ּלֵ ה, ְלׁשַ י-ַאּתָ ה ֶאת--ַעּמִ ְגֻבֶלָך.  ה ְוִכּסָ ה, ּבִ יֶֶתר -ָהָאֶרץ; ְוָאַכל ֶאת-ֵעין ָהָאֶרץ, ְולֹא יוַּכל ִלְראֹת ֶאת-ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ

ֶאֶרת ָלֶכם ִמן ׁשְ ֵלָטה, ַהּנִ ָרד-ַהּפְ ל-, ְוָאַכל ֶאתַהּבָ י ָכל-ָהֵעץ, ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן-ּכָ יָך וָּבּתֵ ֶדה.  ו וָּמְלאוּ ָבּתֶ ָ י ָכל-ַהׂשּ ִמְצַרִים, -ֲעָבֶדיָך, וָּבּתֵ

ר לֹא ְרעֹ -ָראוּ ֲאבֶֹתיָך וֲַאבֹות ֲאבֶֹתיָך, ִמיֹּום ֱהיֹוָתם ַעל-ֲאׁשֶ ֶפן וַיֵֵּצא, ֵמִעם ּפַ ִּ ה.  ז וַיֹּאְמרוּ ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו, ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה; וַי

ח ֶאת--ָמַתי ִיְהיֶה ֶזה ָלנוּ ְלמֹוֵקׁש -ַעד ּלַ ים, ְויַַעְבדוּ ֶאת-ׁשַ ב ֶאת-ָהֲאָנׁשִ י ָאְבָדה ִמְצָרִים.  ח וַיּוּׁשַ ַדע, ּכִ ה -ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶהם; ֲהֶטֶרם ּתֵ מֹׁשֶ

ְרעֹה, וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, לְ -ַאֲהרֹן, ֶאל-ְוֶאת ּ ֶאתּפַ ּ ִעְבדו ּ ֵנֵלְך; -כו ּ וִּבְזֵקֵנינו ְנָעֵרינו ה, ּבִ ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם; ִמי וִָמי, ַההְֹלִכים.  ט וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ

צֹאֵננוּ וִּבְבָקֵרנוּ, ֵנֵלךְ  ָבֵנינוּ וִּבְבנֹוֵתנוּ ּבְ י ַחג--ּבְ אֲ - ּכִ ֶכם, ּכַ ח ֶאְתֶכם, ְוֶאתְיהוָה, ָלנוּ.  י וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, ְיִהי ֵכן ְיהוָה ִעּמָ ּלַ ר ֲאׁשַ ֶכם; -ׁשֶ ַטּפְ

 ּ ֵניֶכם.  יא לֹא ֵכן, ְלכו י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ּ ֶאת-ְראוּ, ּכִ ָבִרים ְוִעְבדו ֵני ַפְרעֹה.  --ְיהוָה-ָנא ַהּגְ ים; וְַיָגֶרׁש אָֹתם, ֵמֵאת ּפְ ם ְמַבְקׁשִ י אָֹתּה, ַאּתֶ ּכִ

 {ס}

ה, ְנֵטה יְָדָך -יב וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ה, ְויַַעל, ַעל-ַעלמֹׁשֶ ַאְרּבֶ ל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְויֹאַכל ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבָ ל-ּכָ ב ָהָאֶרץ, ֵאת ּכָ ר -ֵעׂשֶ ֲאׁשֶ

ה ֶאת ָרד.  יג וַיֵּט מֹׁשֶ ִאיר ַהּבָ הוּ, ַעל-ִהׁשְ ל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, וַיהוָה ִנַהג רוּחַ -ַמּטֵ ָאֶרץ, ּכָ יְ -ַהיֹּום ַההוּא ְוָכל-ָקִדים ּבָ --ָלה; ַהּבֶֹקר ָהיָהַהּלָ

א ֶאת ִדים, ָנׂשָ ל-ְורוַּח ַהּקָ ה, ַעל ּכָ ה.  יד וַיַַּעל ָהַאְרּבֶ ֵבד ְמאֹד-ָהַאְרּבֶ בוּל ִמְצָרִים:  ּכָ כֹל ּגְ ַָּנח, ּבְ ָהיָה ֵכן -ְלָפָניו לֹא--ֶאֶרץ ִמְצַרִים, וַי

מֹהוּ, ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהיֶה ה ּכָ ן.  טו וְַיַכס ֶאת-ַאְרּבֶ ל ֵעין-ּכֵ ְך ָהָאֶרץ, וַיֹּאַכל ֶאת-ּכָ ְחׁשַ ל-ָהָאֶרץ, וַּתֶ ל-ּכָ ב ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ ר -ֵעׂשֶ ִרי ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ּפְ

ָרד; ְולֹא ל-הֹוִתיר ַהּבָ ָכל-נֹוַתר ּכָ ֶדה, ּבְ ָ ב ַהׂשּ ֵעץ וְּבֵעׂשֶ ֹּ -יֶֶרק ּבָ ה וְּלַאֲהרֹן; וַי ְרעֹה, ִלְקרֹא ְלמֹׁשֶ אֶמר, ָחָטאִתי ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  טז וְַיַמֵהר ּפַ

ירוּ, ַליהוָה ֱאלֵֹהיֶכם; ְויֵָסר, ֵמָעַלי, ַרק, ֶאת--ַליהוָה ֱאלֵֹהיֶכם ַעם, ְוַהְעּתִ אִתי ַאְך ַהּפַ א ָנא ַחּטָ ה, ׂשָ וֶת ַהזֶּה.  יח -ְוָלֶכם.  יז ְוַעּתָ ַהּמָ

ר, ֶאל ְרעֹה; וַיְֶּעּתַ א ֶאת-ְיהוָה.  יט וַיֲַּהפְֹך ְיהוָה רוּחַ -וַיֵֵּצא, ֵמִעם ּפַ ָ ׂשּ ִּ ה -יָם, ָחָזק ְמאֹד, וַי ַאר ַאְרּבֶ ה ּסוּף:  לֹא ִנׁשְ ְתָקֵעהוּ יָּמָ ִּ ה, וַי ָהַאְרּבֶ

בוּל ִמְצָרִים.  כ וְַיַחזֵּק ְיהוָה, ֶאת כֹל ּגְ ח, ֶאת-ֶאָחד, ּבְ ּלַ ְרעֹה; ְולֹא ׁשִ ָרֵאל.  {פ}-ֵלב ּפַ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

ה, ְנֵטה יְָדךָ -כא וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ְך, ַעל- ַעלמֹׁשֶ ַמִים, ִויִהי חֹׁשֶ ָ ה ֶאת-ַהׁשּ ְך.  כב וַיֵּט מֹׁשֶ ָמִים; וְַיִהי -יָדֹו, ַעל- ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְויֵָמׁש, חֹׁשֶ ָ ַהׁשּ

ךְ  ָכל-חֹׁשֶ ת יִָמים.  כג לֹא-ֲאֵפָלה ּבְ לֹׁשֶ יו-ָאִחיו, ְולֹא- ָראוּ ִאיׁש ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשְ ְחּתָ ֹ --ָקמוּ ִאיׁש ִמּתַ ל ת יִָמים; וְּלָכלׁשְ ָרֵאל -ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

בָֹתם.   מֹוׁשְ  ָהיָה אֹור, ּבְ

ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל ִּ ה, וַיֹּאֶמר ְלכוּ ִעְבדוּ ֶאת-כד וַי ם--ְיהוָה-מֹׁשֶ ג:  ּגַ ם-ַרק צֹאְנֶכם וְּבַקְרֶכם, ֻיּצָ ה, ּגַ ֶכם.  כה וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ֶכם, יֵֵלְך ִעּמָ -ַטּפְ

יֵָדנ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ינוּ, ַליהוָה ֱאלֵֹהינוּ.  כו ְוַגםַאּתָ ְרָסה-וּ ְזָבִחים ְועֹלֹת; ְוָעׂשִ ֵאר ּפַ ָ נוּ, לֹא ִתׁשּ ח, ַלֲעבֹד ֶאת--ִמְקֵננוּ יֵֵלְך ִעּמָ ּנוּ ִנּקַ י ִמּמֶ ְיהוָה -ּכִ

ֲעבֹד ֶאת-ֵנַדע, ַמה-ֱאלֵֹהינוּ; וֲַאַנְחנוּ לֹא ה.  כז וְַיַחזֵּק יְ -ְיהוָה, ַעד-ּנַ ּמָ ָחם.  כח וַיֹּאֶמר-הוָה, ֶאתּבֵֹאנוּ, ׁשָ ּלְ ְרעֹה; ְולֹא ָאָבה, ְלׁשַ לֹו -ֵלב ּפַ

ֶמר ְלָך, ַאל ָ ַני-ַפְרעֹה, ֵלְך ֵמָעָלי; ִהׁשּ :  לֹא--ּתֶֹסף ְראֹות ּפָ ְרּתָ ּבַ ן ּדִ ה, ּכֵ מוּת.  כט וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ יֹום ְראְֹתָך ָפַני, ּתָ י ּבְ אִֹסף עֹוד, ְראֹות -ּכִ

ֶניָך.  ּפָ

 

  



 
 

  
 

  

 ק יאשמות פר

ה, עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל-א וַיֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ְרעֹה ְוַעל-מֹׁשֶ חוֹ -ַאֲחֵרי--ִמְצַרִים-ּפַ ּלְ ׁשַ ח ֶאְתֶכם ִמזֶּה:  ּכְ ּלַ ֵרׁש ְיָגֵרׁש --ֵכן, ְיׁשַ ָלה, ּגָ ּכָ

ר ּבֶ ּ ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהוּ, ְוִא -ֶאְתֶכם ִמזֶּה.  ב ּדַ ֲאלו ָאְזֵני ָהָעם; ְוִיׁשְ ֵליָנא, ּבְ ה ֵמֵאת ְרעוָּתּה, ּכְ ָ ן ְיהוָה ֶאת-ׁשּ ּתֵ ִּ ֵחן -ֶכֶסף, וְּכֵלי ָזָהב.  ג וַי

ֵעיֵני ַעְבֵדי ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּבְ דֹול ְמאֹד ּבְ ה, ּגָ ם ָהִאיׁש מֹׁשֶ ֵעיֵני ִמְצָרִים; ּגַ  ַפְרעֹה, וְּבֵעיֵני ָהָעם.  {ס}-ָהָעם, ּבְ

ה, ּכֹה ָאַמר ְיהוָה:  כַּ  לד וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ תֹוְך ִמְצָרִים.  ה וֵּמת ּכָ ְיָלה, ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים-ֲחצֹת ַהּלַ כֹור, ּבְ ב ַעל--ּבְ ְרעֹה ַהיֹּׁשֵ כֹור ּפַ -ִמּבְ

ָכל ֵהָמה.  ו ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה, ּבְ כֹור ּבְ ר ַאַחר ָהֵרָחִים; ְוכֹל, ּבְ ְפָחה ֲאׁשֶ ִ כֹור ַהׁשּ ְסאֹו, ַעד ּבְ מֹהוּ לֹא ִנְהיָָתה, ֶאֶרץ ִמ -ּכִ ר ּכָ ְצָרִים, ֲאׁשֶ

ָרֵאל, לֹא יֱֶחַרץ ֵני ִיׂשְ ֶלב ְלׁשֹנֹו, ְלֵמִאיׁש, ְוַעד-ְוָכמֹהוּ לֹא ֹתִסף.  ז וְּלכֹל ּבְ ֵהָמה- ּכֶ ין ִמְצַרִים וֵּבין --ּבְ ר יְַפֶלה ְיהוָה, ּבֵ ְדעוּן, ֲאׁשֶ ְלַמַען, ּתֵ

ָרֵאל.  ח ְויְָרדוּ ָכל ּ ֲעָבֶדיָך ֵאלֶּ -ִיׂשְ ֲחוו ּתַ ה ְוָכל-ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ר-ִלי ֵלאמֹר, ֵצא ַאּתָ ַרְגֶליָך, ְוַאֲחֵרי-ָהָעם ֲאׁשֶ ְרעֹה, -ֵכן, ֵאֵצא; וַיֵֵּצא ֵמִעם-ּבְ ּפַ

ֳחִרי  ָאף.  {ס}-ּבָ

ה, לֹא-ט וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ְרעֹה-מֹׁשֶ ַמע ֲאֵליֶכם ּפַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  --ִיׁשְ ּ ֶאתְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי, ּבְ ה ְוַאֲהרֹן, ָעׂשו ל-י וּמֹׁשֶ ַהּמְֹפִתים -ּכָ

ה ְרעֹה, ְולֹא-ִלְפֵני ַפְרעֹה; וְַיַחזֵּק ְיהוָה ֶאת--ָהֵאּלֶ ח ֶאת-ֵלב ּפַ ּלַ ֵני-ׁשִ ָרֵאל ֵמַאְרצֹו.  {ס}-ּבְ  ִיׂשְ

 שמות פרק יב

ה ְוֶאל-א וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר.  ב ַהחֹ -מֹׁשֶ ָנה.  ג ַאֲהרֹן, ּבְ ָ י ַהׁשּ ים:  ִראׁשֹון הוּא ָלֶכם, ְלָחְדׁשֵ ֶדׁש ַהזֶּה ָלֶכם, רֹאׁש ֳחָדׁשִ

רוּ, ֶאל ּבְ ל-ּדַ ה ְלֵבית-ּכָ ּ ָלֶהם, ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר, ַלחֶֹדׁש ַהזֶּה:  ְוִיְקחו ָרֵאל ֵלאמֹר, ּבֶ ִית.  ד ְוִאם--ָאבֹת-ֲעַדת ִיׂשְ ה ַלּבָ ִית, -ׂשֶ ִיְמַעט ַהּבַ

 ֶ רֹב ֶאל--הִמְהיֹות ִמׂשּ ֵכנֹו ַהּקָ ּ ַעל-ְוָלַקח הוּא וּׁשְ כֹּסו ִמְכַסת ְנָפׁשֹת:  ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו, ּתָ יתֹו, ּבְ ן-ּבֵ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ה.  ה ׂשֶ ֶ ָנה, -ַהׂשּ ׁשָ

ים וִּמן-ִיְהיֶה ָלֶכם; ִמן ָבׂשִ ָעה עָ -ַהּכְ ֶמֶרת, ַעד ַאְרּבָ חוּ.  ו ְוָהיָה ָלֶכם ְלִמׁשְ ּקָ ים, ּתִ ֲחטוּ אֹתֹו, ּכֹל ְקַהל ֲעַדתָהִעזִּ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהזֶּה; ְוׁשָ -ׂשָ

ָרֵאל ִים.  ז ְוָלְקחוּ, ִמן--ִיׂשְ ין ָהַעְרּבָ ם, ְוָנְתנוּ ַעל- ּבֵ זוּזֹת, ְוַעל-ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף-ׁשְ ׁשְ ר--ַהּמַ ים, ֲאׁשֶ ּתִ ֶהם.  ח ְוָאְכלוּ -ַעל, ַהּבָ יֹאְכלוּ אֹתֹו, ּבָ

לַּ -ֶאת ר, ּבַ ׂשָ י ִאם- ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ.  ט ַאל-ֵאׁש וַּמּצֹות, ַעל-ְיָלה ַהזֶּה:  ְצִליַהּבָ ִים:  ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּ ָנא, וָּבׁשֵ ּנו ּ ִמּמֶ ֵאׁש, -ְצִלי-ּתֹאְכלו

ָרָעיו ְוַעל-רֹאׁשֹו ַעל ּנוּ, ַעד-ִקְרּבֹו.  י ְולֹא-ּכְ ּנוּ ַעד-תֹוִתירוּ ִמּמֶ רֹפוּ.  יא ְוָכָכה, ּתֹאְכלוּ אֹתוֹ ּבֹ -ּבֶֹקר; ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש ּתִ ָמְתֵניֶכם --ֶקר, ּבָ

ַסח הוּא ַליהוָה.  יב ְוָעַבְר  זֹון, ּפֶ ִחּפָ ם אֹתֹו ּבְ יְֶדֶכם; וֲַאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגֵליֶכם וַּמּקֶ י ְבֶאֶרץֲחֻגִרים, ַנֲעֵליֶכם ּבְ ְיָלה ַהזֶּה, -ּתִ ּלַ ִמְצַרִים, ּבַ

יִתי ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵמָאָדם ְוַעדבְּ -ְוִהּכֵ ֵהָמה; וְּבָכל-כֹור ּבְ ם ָלֶכם ְלאֹת, ַעל -ּבְ ָפִטים, ֲאִני ְיהוָה.  יג ְוָהיָה ַהּדָ ה ׁשְ ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

ם, ְוָרִאיִתי ֶאת ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ י ֲעֵלֶכם; ְולֹא-ַהּבָ ם, וָּפַסְחּתִ ִח -ַהּדָ ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  יד ְוָהיָה ַהיֹּום ִיְהיֶה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמׁשְ ַהּכִֹתי ּבְ ית, ּבְ

ְבַעת יִָמים, ַמּצוֹ  הוּ.  טו ׁשִ ָחּגֻ ת עֹוָלם ּתְ רֹון, ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהוָה:  ְלדֹרֵֹתיֶכם, ֻחּקַ ּ ַהזֶּה ָלֶכם ְלִזּכָ יֹּום ָהִראׁשֹון, --ת ּתֹאֵכלו ַאְך ּבַ

יֶכם:  ּתֵ אֹר ִמּבָ ְ ּ ׂשּ יתו ּבִ ׁשְ ל ּתַ י ּכָ ָרֵאל-ּכִ ׂשְ ִּ ֶפׁש ַהִהוא ִמי ִבִעי.  טז וַּביֹּום ָהִראׁשֹון, -ִמיֹּום ָהִראׁשֹן, ַעד--אֵֹכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ְ יֹום ַהׁשּ

ִביִעי, ִמְקָרא-ִמְקָרא ְ ל-קֶֹדׁש, וַּביֹּום ַהׁשּ ה ָבֶהם-ְמָלאָכה, לֹא-קֶֹדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם:  ּכָ ר יֵאָ --יֵָעׂשֶ ה -ֵכל ְלָכלַאְך ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש, הוּא ְלַבּדֹו יֵָעׂשֶ

ם, ֶאת ַמְרּתֶ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה, הֹוֵצאִתי ֶאת-ָלֶכם.  יז וּׁשְ י ּבְ ּצֹות, ּכִ ם ֶאת-ַהּמַ ַמְרּתֶ ַהיֹּום ַהזֶּה, -ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; וּׁשְ

ָעה ָעׂשָ --ְלדֹרֵֹתיֶכם ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ ת עֹוָלם.  יח ּבָ ִרים, ַלחֶֹדׁש ֻחּקַ ֶעֶרב, ּתֹאְכלוּ, ַמּצֹת:  ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ ָעֶרב.  יט --ר יֹום ַלחֶֹדׁש, ּבָ ּבָ

ְבַעת יִָמים ל--ׁשִ י ּכָ יֶכם:  ּכִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹר, לֹא ִיּמָ ָרֵאל-ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ר, וְּבֶאְזַרח ָהאָ --אֵֹכל ַמְחֶמֶצת, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ּגֵ לּבַ - ֶרץ.  כ ּכָ

בֵֹתיֶכם, ּתֹאְכלוּ, ַמּצֹות.  {פ} כֹל, מֹוׁשְ  ַמְחֶמֶצת, לֹא ֹתאֵכלוּ; ּבְ

ה ְלָכל ְקָרא מֹׁשֶ ִּ חֵֹתיֶכם-כא וַי ּפְ ּ ָלֶכם צֹאן ְלִמׁשְ כוּ, וְּקחו ָרֵאל, וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם:  ִמׁשְ ת --ִזְקֵני ִיׂשְ ם ֲאֻגּדַ ַסח.  כב וְּלַקְחּתֶ ּ ַהּפָ ֲחטו ְוׁשַ

רֵאזוֹ  ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ם ֶאל-ב, וְּטַבְלּתֶ ְעּתֶ ף, ְוִהּגַ ּסַ קֹוף ְוֶאל-ּבַ ׁשְ זוּזֹת, ִמן-ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ַתח-ׁשְ ּ ִאיׁש ִמּפֶ ם, לֹא ֵתְצאו ף; ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ -ַהּדָ

יתוֹ  ם ַעל-ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת- ּבֶֹקר.  כג ְוָעַבר ְיהוָה, ִלְנּגֹף ֶאת-ַעד--ּבֵ ׁשְ - ַהּדָ זוּזֹת; וָּפַסח ְיהוָה, ַעלַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ַתח, ְולֹא -קֹוף, ְוַעל ׁשְ ַהּפֶ

ִחית, ָלבֹא ֶאל ׁשְ ן ַהּמַ ם, ֶאת-ִיּתֵ ַמְרּתֶ יֶכם ִלְנּגֹף.  כד וּׁשְ ּתֵ ָבר ַהזֶּה, ְלָחק- ּבָ  עֹוָלם.  -ְלָך וְּלָבֶניָך, ַעד-ַהּדָ

  



 
 

  
 

  

  

י ן יְ -ָתבֹאוּ ֶאל-כה ְוָהיָה ּכִ ר ִיּתֵ ם, ֶאת--הוָה ָלֶכםָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ַמְרּתֶ ר; וּׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ י-ּכַ ֵניֶכם:  - ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת.  כו ְוָהיָה, ּכִ יֹאְמרוּ ֲאֵליֶכם ּבְ

ם ֶזַבח ַסח ַעל-ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת, ָלֶכם.  כז וֲַאַמְרּתֶ ר ּפָ ַסח הוּא ַליהוָה, ֲאׁשֶ י ְבֵני-ּפֶ ּתֵ ָנגְ -ּבָ ִמְצַרִים, ּבְ ָרֵאל ּבְ -ִמְצַרִים, ְוֶאת-ּפֹו ֶאתִיׂשְ

ר ִצוָּה ְיהוָ  ֲאׁשֶ ָרֵאל:  ּכַ ֵני ִיׂשְ ֲחווּ.  כח וַיְֵּלכוּ וַיֲַּעׂשוּ, ּבְ ּתַ ׁשְ ִּ ּקֹד ָהָעם, וַי ִּ יל; וַי ינוּ ִהּצִ ּתֵ ן ָעׂשוּ.  {ס}-ה ֶאתּבָ ה ְוַאֲהרֹן, ּכֵ  מֹׁשֶ

ה ָכל ְיָלה, וַיהוָה ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ אֶ -כט וְַיִהי ּבַ כֹור ּבְ ב ַעלּבְ ְרעֹה ַהיֹּׁשֵ כֹר ּפַ ֵבית ַהּבֹור; ְוכֹל, -ֶרץ ִמְצַרִים, ִמּבְ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ כֹור ַהׁשּ ְסאֹו, ַעד ּבְ ּכִ

ְרעֹה ַלְיָלה, הוּא ְוָכל ֵהָמה.  ל וַיָָּקם ּפַ כֹור ּבְ י-ֲעָבָדיו ְוָכל-ּבְ ִמְצָרִים:  ּכִ ִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה, ּבְ ִית, אֲ -ִמְצַרִים, וַּתְ ר ֵאיןֵאין ּבַ ם ֵמת.  לא -ׁשֶ ׁשָ

י ּ ִמּתֹוְך ַעּמִ או ּ ּצְ ה וְּלַאֲהרֹן ַלְיָלה, וַיֹּאֶמר קוּמו ְקָרא ְלמֹׁשֶ ִּ ם--וַי ם-ּגַ ם, ּגַ ּ ֶאת-ַאּתֶ ּ ִעְבדו ָרֵאל; וְּלכו ֵני ִיׂשְ ם-ּבְ ְרֶכם.  לב ּגַ ַדּבֶ -ְיהוָה, ּכְ

ם ם, וֵָלכ-צֹאְנֶכם ּגַ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּ ּכַ ַקְרֶכם ְקחו םּבְ ם, ּגַ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל-וּ; וֵּבַרְכּתֶ ָחם ִמן-אִֹתי.  לג וַּתֶ ּלְ י -ָהָעם, ְלַמֵהר ְלׁשַ ָהָאֶרץ:  ּכִ

א ָהָעם ֶאת ָ ׂשּ ִּ נוּ ֵמִתים.  לד וַי ּלָ ְמלָֹתם, ַעל-ָאְמרוּ, ּכֻ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ֵצקֹו, ֶטֶרם יְֶחָמץ; ִמׁשְ ְכָמם.  לה וְּבֵני-ּבְ ָרֵאל עָ -ׁשִ ְדַבר ִיׂשְ ׂשוּ, ּכִ

ֵלי ְצַרִים, ּכְ ֲאלוּ, ִמּמִ ׁשְ ִּ ה; וַי ָמלֹת.  לו וַיהוָה ָנַתן ֶאת-מֹׁשֶ ֵעיֵני ִמְצַרִים-ֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב, וּׂשְ לוּ, ֶאת--ֵחן ָהָעם, ּבְ ִאלוּם; וְַיַנּצְ ִמְצָרִים.  -וַיַּׁשְ

 {פ}

ּ ְבֵני ְסעו ִּ ׁשֵ -לז וַי ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס, ֻסּכָֹתה, ּכְ ף.  לח ְוַגם-ׁש ִיׂשְ ָבִרים, ְלַבד ִמּטָ ם, ְוצֹאן וָּבָקר, -ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ֵעֶרב ַרב, ָעָלה ִאּתָ

ּ ֶאת ֵבד ְמאֹד.  לט וַיֹּאפו ְצַרִים, ֻעגֹת ַמּצֹות-ִמְקֶנה ּכָ ּ ִמּמִ ר הֹוִציאו ֵצק ֲאׁשֶ י--ַהּבָ י לֹא ָחֵמץ:  ּכִ ּ -ּכִ ְצַרִים, ְולֹא יְָכלו ּ ִמּמִ  גְֹרׁשו

, ְוַגם ִמְצָרִים-ֵצָדה, לֹא-ְלִהְתַמְהֵמּהַ ּ ּבְ בו ר יָׁשְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ּ ָלֶהם.  מ וּמֹוׁשַ ָנה.  מא וְַיִהי, --ָעׂשו ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה, ְוַאְרּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ

ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה,  ָנה; וְַיִהי, ּבְ ע ֵמאֹות, ׁשָ ָנה, ְוַאְרּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ץ ׁשְ לִמּקֵ ּ ּכָ ִרים הוּא -יְָצאו ּמֻ ִצְבאֹות ְיהוָה, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  מב ֵליל ׁשִ

ִרים ְלָכל-ַליהוָה, ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  הוּא ּמֻ ְיָלה ַהזֶּה ַליהוָה, ׁשִ ָרֵאל ְלדֹרָֹתם.  {פ}-ַהּלַ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

ת ַהּפָ -מג וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ה ְוַאֲהרֹן, זֹאת ֻחּקַ למֹׁשֶ ן-ַסח:  ּכָ ֶסף-ֶעֶבד ִאיׁש, ִמְקַנת-יֹאַכל ּבֹו.  מד ְוָכל-ֵנָכר, לֹא-ּבֶ ה אֹתֹו, ָאז --ּכָ וַּמְלּתָ

ִכיר, לֹא ב ְוׂשָ ַבִית ֶאָחד יֵָאֵכל, לֹא-יֹאַכל ּבֹו.  מה ּתֹוׁשָ ִית ִמן-תֹוִציא ִמן-יֹאַכל ּבֹו.  מו ּבְ ּ -ַהּבַ רו ּבְ ר חוָּצה; ְוֶעֶצם, לֹא ִתׁשְ ׂשָ בֹו.  מז -ַהּבָ

ל ָרֵאל, יֲַעׂשוּ אֹתֹו.  מח ְוִכי-ּכָ ה ֶפַסח ַליהוָה-ֲעַדת ִיׂשְ ר, ְוָעׂשָ ָך ּגֵ ֶאְזַרח ָהָאֶרץ; -ִהּמֹול לֹו ָכל-- יָגוּר ִאּתְ ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו, ְוָהיָה ּכְ

ר,-ָעֵרל, לֹא-ְוָכל ל יֹאַכל ּבֹו.  מט ּתֹוָרה ַאַחת, ִיְהיֶה ָלֶאְזָרח, ְוַלּגֵ תֹוְכֶכם.  נ וַיֲַּעׂשוּ, ּכָ ר ּבְ ר ִצוָּה ְיהוָה ֶאת-ַהּגָ ֲאׁשֶ ָרֵאל:  ּכַ ֵני ִיׂשְ ה -ּבְ מֹׁשֶ

ן ָעׂשוּ.  {ס}-ְוֶאת  ַאֲהרֹן, ּכֵ

ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה:  הֹוִציא ְיהוָה ֶאת ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים-נא וְַיִהי, ּבְ ֵני ִיׂשְ  ִצְבאָֹתם.-ַעל--ּבְ

 שמות פרק יד

ר ְיהוָה, ֶאלא וַ  ר, ֶאל-ְיַדּבֵ ּבֵ אמֹר.  ב ּדַ ה ּלֵ ַעל ְצפֹן, ִנְכחֹו -מֹׁשֶ ין ִמְגּדֹל וֵּבין ַהיָּם:  ִלְפֵני ּבַ י ַהִחירֹת, ּבֵ בוּ ְויֲַחנוּ ִלְפֵני ּפִ ָרֵאל, ְויָׁשֻ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָאֶר -ַתֲחנוּ ַעל ָרֵאל, ְנֻבִכים ֵהם ּבָ ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ י ֶאתַהיָּם.  ג ְוָאַמר ּפַ ְקּתִ ר.  ד ְוִחזַּ ְדּבָ ְרעֹה, ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם, -ֵלב-ץ; ָסַגר ֲעֵליֶהם, ַהּמִ ּפַ

ַפְרעֹה וְּבָכל ְבָדה ּבְ י-ְוִאּכָ ּ -ֵחילֹו, ְויְָדעוּ ִמְצַרִים ּכִ ֲַּעׂשו י ָבַרח ָהָעם; וַיֵָּהֵפְך ְלַבב ּפַ -ֲאִני ְיהוָה; וַי ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים, ּכִ ֻּּגַ ְרעֹה וֲַעָבָדיו, ֵכן.  ה וַי

י-ָהָעם, וַיֹּאְמרוּ ַמה-ֶאל ינוּ, ּכִ ְחנוּ ֶאת-זֹּאת ָעׂשִ ּלַ ָרֵאל ֵמָעְבֵדנוּ.  ו וַיְֶּאסֹר, ֶאת-ׁשִ ׁש -ִרְכּבֹו; ְוֶאת-ִיׂשְ ח, ׁשֵ ּקַ ִּ ֵמאֹות -ַעּמֹו, ָלַקח ִעּמֹו.  ז וַי

ם, ַעל ִלׁשִ חוּר, ְוכֹל, ֶרֶכב ִמְצָרִים; ְוׁשָ ּלֹו. -ֶרֶכב ּבָ ָרֵאל; וְּבֵני -ח וְַיַחזֵּק ְיהוָה, ֶאת ּכֻ ֵני ִיׂשְ ְרּדֹף, ַאֲחֵרי ּבְ ִּ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וַי ֵלב ּפַ

ּ אֹוָתם חִֹנים ַעל יגו ִ ּ ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם, וַיַּׂשּ פו ְרּדְ ִּ ָיד ָרָמה.  ט וַי ָרֵאל, יְֹצִאים ּבְ ל-ִיׂשְ יו-ַהיָּם, ּכָ ְרעֹה, וָּפָרׁשָ י, -ַעל--ְוֵחילוֹ  סוּס ֶרֶכב ּפַ ּפִ

אוּ ְבֵני ׂשְ ִּ ַעל ְצפֹן.  י וַּפְרעֹה, ִהְקִריב; וַי ָרֵאל ֶאת-ַהִחירֹת, ִלְפֵני, ּבַ ְצֲעקוּ ְבֵני-ִיׂשְ ִּ יְראוּ ְמאֹד, וַי ִּ -ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם, וַי

ָרֵאל, ֶאל ה, ֲהִמבְּ - ְיהוָה.  יא וַיֹּאְמרוּ, ֶאל-ִיׂשְ ר:  ַמה-ִלי ֵאיןמֹׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּ ָלמוּת ּבַ נו ִמְצַרִים, ְלַקְחּתָ נוּ, ְלהֹוִציָאנוּ -ְקָבִרים ּבְ יָת ּלָ זֹּאת ָעׂשִ

ְצָרִים.  יב ֲהלֹא ּנוּ, ְוַנַעְבָדה ֶאת-ִמּמִ ְרנוּ ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר, ֲחַדל ִמּמֶ ּבַ ר ּדִ ָבר, ֲאׁשֶ י טֹוב ָלנוּ עֲ -ֶזה ַהּדָ ִמְצַרִים, -בֹד ֶאתִמְצָרִים:  ּכִ

ה ֶאל ר.  יג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֵתנוּ ּבַ ּ -ָהָעם, ַאל-ִמּמֻ יָראו בוּ וְּראוּ ֶאת--ּתִ ר-ִהְתיַּצְ ר ְרִאיֶתם -ְיׁשוַּעת ְיהוָה, ֲאׁשֶ י, ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ַהיֹּום:  ּכִ יֲַעׂשֶ

ֲחִרׁשוּן.  {פ}עֹוָלם.  יד -לֹא ֹתִספוּ ִלְראָֹתם עֹוד, ַעד--ִמְצַרִים ַהיֹּום-ֶאת ם, ּתַ ֵחם ָלֶכם; ְוַאּתֶ  ְיהוָה, ִיּלָ



 
 

  
 

  

  

ה, ַמה-טו וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ר ֶאל-מֹׁשֶ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי; ּדַ ֵני-ּתִ ה ָהֵרם ֶאת- ּבְ עוּ.  טז ְוַאּתָ ָרֵאל, ְוִיּסָ ָך, וְּנֵטה ֶאת-ִיׂשְ -- ַהיָּם-יְָדָך ַעל-ַמּטְ

ּ ְבֵני ָרֵאל בְּ -וְּבָקֵעהוּ; ְויָבֹאו ה.  יז וֲַאִני, ִהְנִני ְמַחזֵּק ֶאתִיׂשְ ׁשָ ַּּבָ י ַפְרעֹה וְּבָכל-תֹוְך ַהיָּם, ּבַ ְבָדה ּבְ -ֵלב ִמְצַרִים, ְויָבֹאוּ, ַאֲחֵריֶהם; ְוִאּכָ

י יו.  יח ְויְָדעוּ ִמְצַרִים, ּכִ ִרְכּבֹו וְּבָפָרׁשָ ִרְכּבֹו וְּבפָ -ֵחילֹו, ּבְ ַפְרעֹה, ּבְ ְבִדי ּבְ ִהּכָ ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים, ַההֵֹלְך ִלְפֵני ֲאִני ְיהוָה, ּבְ ּסַ ִּ יו.  יט וַי ָרׁשָ

ָּבֹא בֵּ  ֵניֶהם, וַיֲַּעמֹד, ֵמַאֲחֵריֶהם.  כ וַי ע ַעּמוּד ֶהָעָנן, ִמּפְ ּסַ ִּ ָרֵאל, וַיֵֶּלְך, ֵמַאֲחֵריֶהם; וַי ָרֵאל, ַמֲחֵנה ִיׂשְ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים, וֵּבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ

ְך, וַיֶָּאר ֶאתוְַיִהי ֶהָעָנן ְוהַ  ְיָלה; ְולֹא-חֹׁשֶ ל-ָקַרב ֶזה ֶאל-ַהּלָ ה ֶאת-ֶזה, ּכָ ְיָלה.  כא וַיֵּט מֹׁשֶ רוַּח -ַהיָּם, וַיֹּוֶלְך ְיהוָה ֶאת-יָדֹו, ַעל-ַהּלָ ַהיָּם ּבְ

ל ה ּכָ ם ֶאת-ָקִדים ַעזָּ ְיָלה, וַיָּׂשֶ ּ -ַהּלַ ִים.  כב וַיָּבֹאו ְקעוּ, ַהּמָ ּבָ ִּ ִים ָלֶהם חֹוָמה, -  ְבֵניַהיָּם ֶלָחָרָבה; וַי ה; ְוַהּמַ ׁשָ ַּּבָ י תֹוְך ַהיָּם, ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ָּבֹאוּ ַאֲחֵריֶהם פוּ ִמְצַרִים, וַי ְרּדְ ִּ מֹאָלם.  כג וַי ְ יו:  ֶאל--ִמיִמיָנם וִּמׂשּ ְרעֹה, ִרְכּבֹו וָּפָרׁשָ  ּתֹוְך, ַהיָּם.  -ּכֹל סוּס ּפַ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר, וַ  ַאׁשְ ֵקף ְיהוָה ֶאלכד וְַיִהי, ּבְ ַָּסר, ֵאת אַֹפן -יַּׁשְ ַעּמוּד ֵאׁש ְוָעָנן; וַיָָּהם, ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים.  כה וַי ַמֲחֵנה ִמְצַרִים, ּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְכֵבֻדת; וַיֹּאֶמר ִמְצַרִים, ָאנוָּסה ִמּפְ בָֹתיו, וְַיַנֲהֵגהוּ, ּבִ ִמְצָרִים.--ַמְרּכְ י ְיהוָה, ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ  {פ}  ּכִ

ה, ְנֵטה ֶאת-כו וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל ִים ַעל-יְָדָך ַעל-מֹׁשֶ ּ ַהּמַ בו ה ֶאת-ִרְכּבֹו ְוַעל-ִמְצַרִים, ַעל-ַהיָּם; ְויָׁשֻ יו.  כז וַיֵּט מֹׁשֶ ָרׁשָ ַהיָּם, -יָדֹו ַעל-ּפָ

ב ַהיָּם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, וִּמְצַרִים, ָנִסים ִלְקָראתֹו; וְַינַ  ּ ֶאת-ֵער ְיהוָה ֶאתוַיָּׁשָ ִים, וְַיַכּסו ּ ַהּמַ בו תֹוְך ַהיָּם.  כח וַיָּׁשֻ ָהֶרֶכב -ִמְצַרִים, ּבְ

יָּם:  לֹא-ְוֶאת ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ְרעֹה, ַהּבָ ים, ְלכֹל ֵחיל ּפַ ָרׁשִ ֶהם, ַעד-ַהּפָ ַאר ּבָ תֹוְך ַהיָּם- ִנׁשְ ה, ּבְ ׁשָ ַּּבָ ּ ַבי ָרֵאל ָהְלכו ; ֶאָחד.  כט וְּבֵני ִיׂשְ

יֹּום ַההוּא, ֶאת ע ְיהוָה ּבַ מֹאָלם.  ל וַיֹּוׁשַ ְ ִים ָלֶהם חָֹמה, ִמיִמיָנם וִּמׂשּ ָרֵאל-ְוַהּמַ ָרֵאל ֶאת--ִיׂשְ -ִמְצַרִים, ֵמת ַעל-ִמיַּד ִמְצָרִים; וַיְַּרא ִיׂשְ

ָרֵאל ֶאת ַפת ַהיָּם.  לא וַיְַּרא ִיׂשְ ִמְצ - ׂשְ ה ְיהוָה ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה, ֲאׁשֶ ָּד ַהּגְ יְראוּ ָהָעם, ֶאתַהי ִּ ה, ַעְבּדֹו.  -ַרִים, וַי יהוָה, וְּבמֹׁשֶ   ְיהוָה; וַיֲַּאִמינוּ, ּבַ

 


