
 

 

 בס"ד

 עשר המכות   – פרשת וארא  

 

 אהרן -אות  משה -מכה 

ֶכם ַפְרֹעה לֵּאֹמר  ר ֲאלֵּ י ְיַדבֵּ ת ְוָאַמְרָת ֶאל    )ט( כִּ ְתנּו ָלֶכם מֹופֵּ
ין:  י ְלַתנִּ י ַפְרֹעה ְיהִּ ְפנֵּ ְך לִּ  ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְשלֵּ

ָּוה  ן ַכֲאֶשר צִּ   ד')י( ַוָיבֹא מֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ַפְרֹעה ַוַיֲעׂשּו כֵּ
י ֲעָבָדיו ַויְ  ְפנֵּ י ַפְרֹעה ְולִּ ְפנֵּ הּו לִּ ְך ַאֲהֹרן ֶאת ַמטֵּ ין: ַוַיְשלֵּ י ְלַתנִּ  הִּ

ם    ים ַוַיֲעׂשּו ַגם הֵּ ים ְוַלְמַכְשפִּ ְקָרא ַגם ַפְרֹעה ַלֲחָכמִּ )יא( ַויִּ
ן:  יֶהם כֵּ ם ְבַלֲהטֵּ ְצַריִּ י מִּ  ַחְרֻטמֵּ

 דם

הֶאל  ד')יד( ַויֹאֶמר  ְרֹעה  משֶׁ ֵבד ֵלב פַּ ן ְלַשַלח ָהָעם:  כָּ אֵּ   מֵּ
ְקָראתֹו   ַצְבָת לִּ א ַהַמְיָמה ְונִּ נֵּה ֹיצֵּ ְך ֶאל ַפְרֹעה ַבֹבֶקר הִּ )טו( לֵּ

ַקח ְבָיֶדָך:  )טז(   ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר ְוַהַמֶטה ֲאֶשר ֶנְהַפְך ְלָנָחש תִּ
ָליו  ֶליָך לֵּאֹמר ַשַלח ֶאת   ד'ְוָאַמְרָת אֵּ י אֵּ ים ְשָלַחנִּ ְברִּ י ָהעִּ ֱאֹלהֵּ

י ְוַיַעבְ  נֵּה לֹא ָשַמְעָת ַעד ֹכה: ַעמִּ ְדָבר ְוהִּ י ַבמִּ  ֻדנִּ

ְטָךֶאל מֶשה ֱאֹמר  ד')יט( ַויֹאֶמר  ח מַּ ֲהֹרן קַּ ל אַּ    אֶׁ

י  ד')יז( ֹכה ָאַמר   י ֲאנִּ ַדע כִּ י  ד'ְבזֹאת תֵּ נֵּה ָאֹנכִּ ה  הִּ טֶׁ מַּ ה בַּ כֶׁ מַּ
ר ְביִָּדי    ֲאשֶׁ

 ּוְנֵטה יְָּדָך  

ם   ר ַעל ַהַמיִּ ְיֹארֲאשֶׁ ם  בַּ ְפכּו ְלדָּ ִיםַעל  : )יח(  ְונֶׁהֶׁ םַעל ַנֲהֹרָתם ַעל   ֵמיֵמי ִמְצרַּ ְגֵמיהֶׁ ל אַּ ם ְועַּ ְוַעל   ְיֹאֵריהֶׁ
יֶהם  ימֵּ ְקוֵּה מֵּ םָכל מִּ    ְוִיְהיּו דָּ

ְיֹארְוַהָדָגה ֲאֶשר  ִים ִלְשּתֹות  ָתמּות ּוָבַאש ַהְיֹאר  בַּ ְוִנְלאּו ִמְצרַּ
ְיֹאר: ִים ִמן הַּ  מַּ

יָּה   ִיםְוהָּ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ל אֶׁ ם ְבכָּ ים:  דָּ ים ּוָבֲאָבנִּ צִּ  ּוָבעֵּ

ָּוה  ן מֶשה ְוַאֲהֹרן ַכֲאֶשר צִּ  ד' )כ( ַוַיֲעׂשּו כֵּ

ְיֹאר ַוָיֶרם ַבַמֶטה  ר בַּ ִים ֲאשֶׁ מַּ ת הַּ ְך אֶׁ י ַפְרֹעה  וַּיַּ ינֵּ ּוְלֵעיֵני  ְלעֵּ
יו דָּ ְפכּו ֲעבָּ ם ֲאֶשר   וֵַּיהָּ םָכל ַהַמיִּ ְיֹאר ְלדָּ :)כא( ְוַהָדָגה ֲאֶשר  בַּ
ְיֹאר  ְבַאש ַהְיֹאר  בַּ ָתה ַויִּ ִים ִמן  מֵּ ִים ִלְשּתֹות מַּ ְולֹא יְָּכלּו ִמְצרַּ

ְיֹאר    הַּ

ם דָּ ִים וְַּיִהי הַּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ל אֶׁ  : ְבכָּ
ִים)כב(  ְרֻטֵמי ִמְצרַּ ֲעׂשּו ֵכן חַּ יֶהם וַּיַּ ֱחזַּק ֵלב ְבָלטֵּ ַפְרֹעה   וַּיֶׁ

ֶבר  ֶהם ַכֲאֶשר דִּ  : ד'ְולֹא ָשַמע ֲאלֵּ

כל העם ומצרים;  הטית מטה;   אהרן; פרעה וחרטומיו; משה; פרעה ועבדיו; היאור; מכה; הכבדת לב.
 חיזוק לב.

  

 צפרדעים 

ְרֹעה  ד')כו( ַויֹאֶמר  ל פַּ ה בֹא אֶׁ ל משֶׁ ָליו ֹכה ָאַמר   אֶׁ ְוָאַמְרָת אֵּ
י: ד' י ְוַיַעְבֻדנִּ נֵּה   ַשַלח ֶאת ַעמִּ ַח הִּ ן ַאָתה ְלַשלֵּ ם ָמאֵּ )כז( ְואִּ

ים: )כח(  ף ֶאת ָכל ְגבּוְלָך ַבְצַפְרְדעִּ י ֹנגֵּ ְיֹארָאֹנכִּ ץ הַּ רַּ   ְושָּ
ְשָכְבָך ְוַעל מִּ  יֶתָך ּוַבֲחַדר מִּ ים ְוָעלּו ּוָבאּו ְבבֵּ ָטֶתָך  ְצַפְרְדעִּ

ָך  מֶׁ יָך ּוְבעַּ דֶׁ ְשֲארֹוֶתיָך: ּוְבֵבית ֲעבָּ ה  )כט(  ּוְבַתנּוֶריָך ּוְבמִּ ּוְבכָּ
יָך  דֶׁ ל ֲעבָּ ְמָך ּוְבכָּ ים:  ּוְבעַּ  ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדעִּ

ָךֶאל מֶשה   ד')א( ַויֹאֶמר  טֶׁ ת יְָּדָך ְבמַּ ֲהֹרן ְנֵטה אֶׁ ל אַּ   ֱאֹמר אֶׁ
אֲ ַעל ַהְנָהֹרת ַעל  ל הָּ ְיֹאִרים ְועַּ ִמיםהַּ ים   גַּ ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְדעִּ
ִים ץ ִמְצרָּ רֶׁ ל אֶׁ ם ַוַתַעל   :עַּ ְצָריִּ י מִּ ימֵּ ט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל מֵּ )ב( ַויֵּ

ַע  ִיםַהְצַפְרדֵּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ת אֶׁ ס אֶׁ  : וְַּּתכַּ
ן  ם )ג( ַוַיֲעׂשּו כֵּ ֵטיהֶׁ ְרֻטִמים ְבלָּ חַּ ים   הַּ ל  ַוַיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְדעִּ עַּ

יִ  ץ ִמְצרָּ רֶׁ  ם:אֶׁ

ירּו ֶאל  ְקָרא ַפְרֹעה ְלמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַויֹאֶמר ַהְעתִּ ר   ד')ד( ַויִּ ְוָיסֵּ
ים  ִמיַהְצַפְרְדעִּ ִני ּוֵמעַּ ְזְבחּו לַ  ִממֶׁ  : ד'ַוֲאַשְלָחה ֶאת ָהָעם ְויִּ

יר ְלָך   ר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעתִּ ְתָפאֵּ )ה( ַויֹאֶמר מֶשה ְלַפְרֹעה הִּ
ָבֶתיָך ַרק ַבְיֹאר ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְמ  ְמָך ּומִּ ים מִּ ית ַהְצַפְרְדעִּ ָך ְלַהְכרִּ

ָשַאְרָנה: ין  תִּ י אֵּ ַדע כִּ ְדָבְרָך ְלַמַען תֵּ )ו( ַויֹאֶמר ְלָמָחר ַויֹאֶמר כִּ
ינּו ד'כַ   ]...[ ֱאֹלהֵּ

י ָהְיָתה ָהְרָוָחה  ת ִלבֹו )יא( ַוַיְרא ַפְרֹעה כִּ ְכֵבד אֶׁ ְולֹא ָשַמע   ְוהַּ
ֶבר  ֶהם ַכֲאֶשר דִּ  : ד'ֲאלֵּ

 



 

 

 אותות  7 מכות  7

 אות התנין  דם )משה( 

 דם )אהרן(  צפרדע )משה( 

 :ערוב
י   ַח ֶאת ַעמִּ יְנָך ְמַשלֵּ ם אֵּ י אִּ יָך  )יז( כִּ דֶׁ ֲעבָּ ְשִליחַּ ְבָך ּובַּ ִהְנִני מַּ

ְמָך   ֹרבּוְבעַּ עָּ ת הֶׁ יָך אֶׁ ּתֶׁ ם ֶאת ֶהָעֹרב   ּוְבבָּ ְצַריִּ י מִּ ּוָמְלאּו ָבתֵּ
ם ָעֶליָה: י ַביֹום ַההּוא ֶאת   ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶשר הֵּ יתִּ ְפלֵּ )יח( ְוהִּ

י ֱהיֹות ָשם ָעֹרב ְלַמַען  ֶאֶרץ גֶשן ְלתִּ ד ָעֶליָה ְלבִּ י ֹעמֵּ ֲאֶשר ַעמִּ
י  י ֲאנִּ ַדע כִּ ין  ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ: ד' תֵּ י ּובֵּ ין ַעמִּ י ְפֻדת בֵּ )יט( ְוַׂשְמתִּ

ְהֶיה ָהֹאת ַהֶזה:   ַעֶמָך ְלָמָחר יִּ
ן   ד')כ( ַוַיַעׂש  ְרֹעה ּוֵבית ֲעבָּ כֵּ ה פַּ ֵבד ֵביתָּ ֹרב כָּ בֹא עָּ יו  וַּיָּ דָּ

ִים  ץ ִמְצרַּ רֶׁ ל אֶׁ י ֶהָעֹרב:ּוְבכָּ ְפנֵּ ת ָהָאֶרץ מִּ ָשחֵּ  ]...[ תִּ
ׂש )כז(   עַּ ה ד' וַּיַּ ר משֶׁ ֲעָבָדיו   ִכְדבַּ ַפְרֹעה מֵּ ַוָיַסר ֶהָעֹרב מִּ

ְשַאר ֶאָחד: ַעמֹו לֹא נִּ ת ִלבֹו )כח(  ּומֵּ ְרֹעה אֶׁ ְכֵבד פַּ ַגם   וַּיַּ
ַלח ֶאת הָ   ָעם:ַבַפַעם ַהזֹאת ְולֹא שִּ

 הצפרדע )משה( 

  דבר
ְרֹעה ד')א( ַויֹאֶמר  ל פַּ ה בֹא אֶׁ ל משֶׁ ָליו ֹכה ָאַמר   אֶׁ ַבְרָת אֵּ ְודִּ

י: ד' י ְוַיַעְבֻדנִּ ים ַשַלח ֶאת ַעמִּ ְברִּ י ָהעִּ ן   ֱאֹלהֵּ ם ָמאֵּ י אִּ )ב( כִּ
יק ָבם:  ַח ְועֹוְדָך ַמֲחזִּ   הֹויָּה ְבִמְקְנָך ד' ִהֵנה יַּד  )ג(  ַאָתה ְלַשלֵּ

ים ַבָבָקר ּוַבצֹאן ֶדֶבר   ים ַבְגַמלִּ ים ַבֲחֹמרִּ ֲאֶשר ַבָשֶדה ַבּסּוסִּ
ד ְמֹאד: ְפָלה   ָכבֵּ ְקנֵּה   ד')ד( ְוהִּ ין מִּ ל ּובֵּ ְׂשָראֵּ ְקנֵּה יִּ ין מִּ בֵּ

ל ָדָבר: ְׂשָראֵּ י יִּ ְבנֵּ ָכל לִּ ם ְולֹא ָימּות מִּ ְצָריִּ ד   ד')ה( ַוָיֶׂשם  מִּ מֹועֵּ
 :ַהָדָבר ַהֶזה ָבָאֶרץ ד'אֹמר ָמָחר ַיֲעֶׂשה לֵּ 

ם   ד')ו( ַוַיַעׂש  ְצָריִּ ְקנֵּה מִּ ָמֳחָרת ַוָיָמת ֹכל מִּ ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה מִּ
ת ֶאָחד: ל לֹא מֵּ ְׂשָראֵּ י יִּ ְקנֵּה ְבנֵּ מִּ נֵּה   ּומִּ ְשַלח ַפְרֹעה ְוהִּ )ז( ַויִּ
ל ַעד ֶאָחד   ְׂשָראֵּ ְקנֵּה יִּ מִּ ת מִּ ְרֹעה לֹא מֵּ ד ֵלב פַּ ַלח   וִַּיְכבַּ ְולֹא שִּ

 ֶאת ָהָעם: 

 כינים 
ְטָך ֶאל מֶשה   ד')יב( ַויֹאֶמר  ת מַּ ֲהֹרן ְנֵטה אֶׁ ל אַּ ְוַהְך  ֱאֹמר אֶׁ

ם: ְצָריִּ ם ְבָכל ֶאֶרץ מִּ נִּ )יג( ַוַיֲעׂשּו   ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלכִּ
י  הּו ַוַיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְתהִּ ט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ְבַמטֵּ ן ַויֵּ כֵּ

ָמה ָכל ֲעַפר ָהָאֶרץ  ָנם ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ ים  ַהכִּ נִּ ץ  ָהָיה כִּ רֶׁ ל אֶׁ ְבכָּ
ִים ם: )יד( ִמְצרָּ ֵטיהֶׁ ְרֻטִמים ְבלָּ חַּ ֲעׂשּו ֵכן הַּ יא ֶאת   וַּיַּ ְלהֹוצִּ

ָמה: ָנם ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ י ַהכִּ ים ְולֹא ָיֹכלּו ַוְתהִּ נִּ וַּיֹאְמרּו  )טו(  ַהכִּ
ע ֱאֹלִהים ְצבַּ ְרֹעה אֶׁ ל פַּ ְרֻטִמם אֶׁ חַּ וא  הַּ ְרֹעההִּ ֱחזַּק ֵלב פַּ   וַּיֶׁ

ֶבר  ֶהם ַכֲאֶשר דִּ  : ד'ְולֹא ָשַמע ֲאלֵּ

 ברד
ַח   י ֹשלֵּ י ַבַפַעם ַהזֹאת ֲאנִּ ל ִלְבָך  )יד( כִּ י אֶׁ ֵגֹפתַּ ל מַּ ת כָּ אֶׁ

ָך מֶׁ יָך ּוְבעַּ דֶׁ ֲעבָּ י ְבָכל ָהָאֶרץ: )טו(   ּובַּ ין ָכֹמנִּ י אֵּ ַדע כִּ ַבֲעבּור תֵּ
י  י ֶאת ָידִּ י ַעָתה ָשַלְחתִּ ְך אֹוְתָך וְ כִּ ֵחד  וָּאַּ ר וִַּּתכָּ בֶׁ דָּ ְמָך בַּ ת עַּ אֶׁ

ץ  רֶׁ אָּ יָך ַבֲעבּור  ִמן הָּ : )טז( ְואּוָלם ַבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדתִּ
י ְבָכל ָהָאֶרץ:  ר ְשמִּ י ּוְלַמַען ַספֵּ  ַהְרֹאְתָך ֶאת ֹכחִּ

 ]...[ 
י ָחַדל ַהָמָטר ְוַהָבָרד ְוַהֹקֹלת ַוֹיֶסף ַלֲחטֹא   )לד( ַוַיְרא ַפְרֹעה כִּ

יו  ְכֵבד ִלבֹו וַּיַּ  דָּ  : הּוא וֲַּעבָּ
  

 שחין
ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ָחְפנֵּיֶכם   מֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרןֶאל  ד')ח( ַויֹאֶמר 
ְבָשן  יַח כִּ י ַפְרֹעה: )ט( ְוָהָיה  ּוְזָרקֹו מֶשהפִּ ינֵּ ַהָשַמְיָמה ְלעֵּ

ָמה  ם ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְבהֵּ ְצָריִּ ְלָאָבק ַעל ָכל ֶאֶרץ מִּ
ם: ְצָריִּ ַח ֲאַבְעֻבֹעת ְבָכל ֶאֶרץ מִּ ין ֹפרֵּ ְשחִּ יַח    לִּ ְקחּו ֶאת פִּ )י( ַויִּ

ְזֹרק ֹאתֹו משֶ  י ַפְרֹעה ַויִּ ְפנֵּ ְבָשן ַוַיַעְמדּו לִּ ה ַהָשָמְיָמה ַהכִּ
ָמה: ַח ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ ין ֲאַבְעֻבֹעת ֹפרֵּ י ְשחִּ ְולֹא יְָּכלּו  )יא(  ַוְיהִּ

ְשִחין   יָּה הַּ ְשִחין ִכי הָּ ה ִמְפֵני הַּ ֲעֹמד ִלְפֵני משֶׁ ְרֻטִמים לַּ חַּ הַּ
ִים ל ִמְצרָּ ְרֻטִמם ּוְבכָּ חַּ ֵזק )יב(  : בַּ ְרֹעה  ד' וְַּיחַּ ת ֵלב פַּ ְולֹא   אֶׁ

ֶבר   ָשַמע ֶהם ַכֲאֶשר דִּ  ֶאל מֶשה:  ד'ֲאלֵּ

 ארבה 
ָליו ֹכה ָאַמר    ד')ג( ַוָיבֹא מֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ַפְרֹעה ַויֹאְמרּו אֵּ
י   ָפָני ַשַלח ַעמִּ ָעֹנת מִּ ַאְנָת לֵּ ים ַעד ָמַתי מֵּ ְברִּ י ָהעִּ ֱאֹלהֵּ

י  ַח ֶאת ַעמִּ ן ַאָתה ְלַשלֵּ ם ָמאֵּ י אִּ י: )ד( כִּ יא ְוַיַעְבֻדנִּ בִּ י מֵּ ְננִּ הִּ
ְגֻבֶלָך: ְרֹאת   ָמָחר ַאְרֶבה בִּ ין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל לִּ ָּסה ֶאת עֵּ )ה( ְוכִּ

 ברד
ר )כ(  ת ְדבַּ ֵרא אֶׁ יָּ יס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת   ד' הַּ נִּ י ַפְרֹעה הֵּ ַעְבדֵּ מֵּ

ים: ְקנֵּהּו ֶאל ַהָבתִּ בֹו ֶאל ְדַבר  מִּ   ד')כא( ַוֲאֶשר לֹא ָׂשם לִּ
ְקנֵּהּו ַבָשֶדה:  ַוַיֲעֹזב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת מִּ

 ]...[ 
 ( אחרי הפס' על 'ויכבד')



 

 

 

 

 

 שנת ]תרל"ה[   -פרשת וארא  -שמות   -ספר שפת אמת  

ז"ל הי' אומר כי עשר מכות נגד עשרה מאמרות ועי"ז באו אח"כ לעשרת הדברות כו'. דאיתא   מו"ז

בעשרה מאמרות נברא העולם ומה ת"ל כו' כדי להפרע מרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. בוודאי  

להפרע מרשעים הוא פרעה דכ' בי' ואני ועמי הרשעים. ולתת שכר טוב לצדיקים היא התורה שנק'  

לבנ"י. ופי' זה כי קודם החטא הי' יכול להבראות במאמר אחד. אבל הקב"ה ראה כי   טוב שניתן

יחטא האדם ויהי' תערובת טו"ר. ולכן נחלקו אח"כ העשרה מאמרות שהי' בכלל ונפרטו צד הרע  

העשר מכות לרשעים. והטוב עשרת הדברות שהוא בפרט. ודיבור לשון הנהגה כמ"ש בזוה"ק ע"פ  

המעשים ע"פ דברי תורה ע"ש. ולהביא הקדושה בפרטות בכל מעשה.  ודברת בם להתנהג כל 

 צריכין מקודם לתקן צד הרע עשר מכות. ולכן יצ"מ הכנה לכל המצות כדכתיבנא לעיל:

ד  ֶאת ָהָאֶרץ  רָּ בָּ ם ִמן הַּ כֶׁ ת לָּ רֶׁ ִנְשאֶׁ ה הַּ ְפֵלטָּ ר הַּ ת יֶׁתֶׁ ל אֶׁ כַּ ְואָּ
ה דֶׁ שָּ ם ִמן הַּ כֶׁ ֹצֵמחַּ לָּ ֵעץ הַּ ל הָּ ת כָּ ל אֶׁ כַּ  : ְואָּ

ֵּתי כָּ )ו(   יָך ּובָּ ּתֶׁ ְלאּו בָּ ִיםּומָּ ל ִמְצרַּ ֵּתי כָּ יָך ּובָּ דֶׁ ֲאֶשר לֹא   ל ֲעבָּ
יֹום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום   ָראּו ֲאֹבֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאֹבֶתיָך מִּ

ם ַפְרֹעה:  עִּ א מֵּ צֵּ ֶפן ַויֵּ יו )ז(  ַהֶזה ַויִּ ְרֹעה ֵאלָּ ְבֵדי פַּ ַעד  וַּיֹאְמרּו עַּ
ש ַשַלח ֶאת הָ  ְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוקֵּ ים ְוַיַעְבדּו ֶאת  ָמַתי יִּ   ד'ֲאָנשִּ

ם:  ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ ַדע כִּ יֶהם ֲהֶטֶרם תֵּ  ֱאֹלהֵּ
 ]...[ 
ֵזק  )כ(  ְרֹעה  ד' וְַּיחַּ ת ֵלב פַּ ל:  אֶׁ ְׂשָראֵּ י יִּ ַלח ֶאת ְבנֵּ  ְולֹא שִּ

ְרֹעה )לה(  ֱחזַּק ֵלב פַּ ְׂש  וַּיֶׁ י יִּ ַלח ֶאת ְבנֵּ ל ַכֲאֶשר  ְולֹא שִּ ָראֵּ
ֶבר   ְבַיד מֶשה:  ד'דִּ

 בכורות
ה ָכל   ד')כא( ַויֹאֶמר  ְצַרְיָמה ְראֵּ ֶאל מֶשה ְבֶלְכְתָך ָלשּוב מִּ

ק   י ֲאַחזֵּ י ַפְרֹעה ַוֲאנִּ ְפנֵּ יָתם לִּ י ְבָיֶדָך ַוֲעׂשִּ ים ֲאֶשר ַׂשְמתִּ ַהֹמְפתִּ
בֹו ְולֹא ְיַשַלח ֶאת ָהָעם:  ֶאל ַפְרֹעה ֹכה  )כב( ְוָאַמְרתָ  ֶאת לִּ

ל: ד'ָאַמר  ְׂשָראֵּ י יִּ י ְבֹכרִּ י   ְבנִּ ֶליָך ַשַלח ֶאת ְבנִּ )כג( ָוֹאַמר אֵּ
ְנָך ְבֹכֶרָך:  ג ֶאת בִּ י ֹהרֵּ נֵּה ָאֹנכִּ ן ְלַשְלחֹו הִּ י ַוְתָמאֵּ נִּ  ְוַיַעְבדֵּ

 
יא ַעל ַפְרֹעה ְוַעל  ד')א( ַויֹאֶמר  ֶאל מֶשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאבִּ

ְצַריִּ  ש  מִּ ש ְיָגרֵּ ֶזה ְכַשְלחֹו ָכָלה ָגרֵּ ן ְיַשַלח ֶאְתֶכם מִּ י כֵּ ם ַאֲחרֵּ
ֶזה:   ֶאְתֶכם מִּ

 חושך 
י חֶשְך   ד')כא( ַויֹאֶמר  יהִּ ם וִּ ה ָיְדָך ַעל ַהָשַמיִּ ֶאל מֶשה ְנטֵּ

ש חֶשְך: )כב( ַויֵּט מֶשה ֶאת ָידֹו ַעל   ם ְוָימֵּ ְצָריִּ ַעל ֶאֶרץ מִּ
ם ַוְיהִּ  ים:  ַהָשָמיִּ ם ְשלֶשת ָימִּ ְצַריִּ ָלה ְבָכל ֶאֶרץ מִּ י חֶשְך ֲאפֵּ

ַתְחָתיו ְשלֶשת   יש מִּ יו ְולֹא ָקמּו אִּ יש ֶאת ָאחִּ )כג( לֹא ָראּו אִּ
ל ָהָיה אֹור ְבמֹוְשֹבָתם:  ְׂשָראֵּ י יִּ ים ּוְלָכל ְבנֵּ  ָימִּ


