
Exodus שמות
וְגַם אֲנִי ׁשָמַעְּתִי אֶת-נַאֲַקת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל 

אֲׁשֶר מִצְַריִם מַעֲבִִדים אֹתָם וָאֶזְּכֹר 
אֶת-ּבְִריתִי… וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה ּכֵן אֶל-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל וְֹלא ׁשָמְעּו אֶל-מֹׁשֶה מִּקֹצֶר רּוחַ, 
ּומֵעֲבָֹדה ָקׁשָה… וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה לִפְנֵי יְהוָה 
לֵאמֹר הֵן ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל ֹלא-ׁשָמְעּו אֵלַי וְאֵיְ 

יִׁשְמָעֵנִי פְַרעֹה וַאֲנִי עֲַרל 
ׂשְפָתָיִם… וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה לִפְנֵי יְהוָה הֵן 

אֲנִי עֲַרל ׂשְפָתַיִם וְאֵיְ יִׁשְמַע אֵלַי ּפְַרעֹה. 
6:5,9,12,30!

וַאֲנִי אְַקׁשֶה אֶת-לֵב ּפְַרעֹה וְהְִרּבֵיתִי 
אֶת-אֹתֹתַי וְאֶת-מֹופְתַי ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

וְֹלא-יִׁשְמַע אֲלֵכֶם ּפְַרעֹה וְנָתַּתִי אֶת-יִָדי 
ּבְמִצְָריִם וְהֹוצֵאתִי אֶת-צִבְאֹתַי אֶת-עַּמִי 

בְנֵי-יִׂשְָראֵל מֵאֶֶרץ מִצְַריִם ּבִׁשְפָטִים 
!ּגְֹדלִים. 7:3-4

0
וַּיַׁשְלִיכּו אִיׁש מַּטֵהּו וַּיִהְיּו לְתַּנִינִם וַּיִבְלַע 

מַּטֵה-אַהֲֹרן אֶת-מַּטֹתָם. וַּיֶחֱזַק לֵב ּפְַרעֹה 
וְֹלא ׁשָמַע אֲלֵהֶם ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה. 

וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּכָבֵד לֵב ּפְַרעֹה 
!מֵאֵן לְׁשַּלַח הָעָם. 7:12-14

1
וַיְהִי הַּדָם ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם. וַּיַעֲׂשּו-כֵן 

חְַרטֻּמֵי מִצְַריִם ּבְלָטֵיהֶם וַּיֶחֱזַק 
לֵב-ּפְַרעֹה וְֹלא-ׁשָמַע אֲלֵהֶם ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר 

יְהוָה. וַּיִפֶן ּפְַרעֹה וַּיָבֹא אֶל-ּבֵיתֹו 
!וְֹלא-ׁשָת לִּבֹו ּגַם-לָזֹאת. 7:21-23

2
וַּיָמֻתּו הַצְפְַרּדְעִים… וַּיִצְּבְרּו אֹתָם 

חֳמִָרם חֳמִָרם וַּתִבְאַׁש הָאֶָרץ וַּיְַרא ּפְַרעֹה 
ּכִי הָיְתָה הְָרוָחָה וְהַכְּבֵד אֶת-לִּבֹו וְֹלא 
!ׁשָמַע אֲלֵהֶם ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה 8:9-11

3
וַּיַעֲׂשּו-כֵן הַחְַרטֻּמִים ּבְלָטֵיהֶם לְהֹוצִיא 

אֶת-הַּכִּנִים וְֹלא יָכֹלּו וַּתְהִי הַּכִּנָם 
ּבָאָָדם ּובַּבְהֵמָה.  וַּיֹאמְרּו הַחְַרטֻּמִם 
אֶל-ּפְַרעֹה אֶצְּבַע אֱֹלהִים הִוא וַּיֶחֱזַק 

לֵב-ּפְַרעֹה וְֹלא-ׁשָמַע אֲלֵהֶם ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר 
!יְהוָה 8:14-15

	4
וַּיַעַׂש יְהוָה ּכְִדבַר מֹׁשֶה וַּיָסַר הֶעָֹרב 

מִּפְַרעֹה מֵעֲבָָדיו ּומֵעַּמֹו ֹלא נִׁשְאַר אֶחָד. 
וַּיַכְּבֵד ּפְַרעֹה אֶת-לִּבֹו ּגַם ּבַּפַעַם הַּזֹאת 

!וְֹלא ׁשִּלַח אֶת-הָעָם 8:27-28	
	5

 וַּיַעַׂש יְהוָה אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, מִּמָחֳָרת,
 וַּיָמָת, ּכֹל מְִקנֵה מִצְָריִם… וַּיִׁשְלַח ּפְַרעֹה
 וְהִּנֵה ֹלא-מֵת מִּמְִקנֵה יִׂשְָראֵל עַד-אֶחָד
 וַּיִכְּבַד לֵב ּפְַרעֹה וְֹלא ׁשִּלַח אֶת-הָעָם

9:6-7!

	6
וְֹלא-יָכְלּו הַחְַרטֻּמִים לַעֲמֹד לִפְנֵי מֹׁשֶה 
מִּפְנֵי הַּׁשְחִין ּכִי-הָיָה הַּׁשְחִין ּבַחְַרטֻּמִם 

ּובְכָל-מִצְָריִם. וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב ּפְַרעֹה 
וְֹלא ׁשָמַע אֲלֵהֶם ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה 

!אֶל-מֹׁשֶה 9:11-12
(7)

ּכִי ּבַּפַעַם הַּזֹאת אֲנִי ׁשֹלֵחַ אֶת-ּכָל-מַּגֵפֹתַי 
אֶל-לִּבְָ ּובַעֲבֶָדיָ ּובְעַּמֶָ ּבַעֲבּור ּתֵַדע ּכִי 

אֵין ּכָמֹנִי ּבְכָל-הָאֶָרץ. ּכִי עַּתָה ׁשָלַחְּתִי 
אֶת-יִָדי וָאְַ אֹותְָ וְאֶת-עַּמְָ ּבַּדָבֶר 

וַּתִּכָחֵד מִן-הָאֶָרץ. וְאּולָם ּבַעֲבּור זֹאת 
הֶעֱמְַדּתִיָ ּבַעֲבּור הְַראֹתְָ אֶת-ּכֹחִי 

!ּולְמַעַן סַּפֵר ׁשְמִי ּבְכָל-הָאֶָרץ. 9:14-16
7

 וַּיְַרא ּפְַרעֹה ּכִי-חַָדל הַּמָטָר וְהַּבָָרד 
וְהַּקֹֹלת וַּיֹסֶף לַחֲטֹא וַּיַכְּבֵד לִּבֹו הּוא 
וַעֲבָָדיו. וַּיֶחֱזַק לֵב ּפְַרעֹה וְֹלא ׁשִּלַח 

אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה 
!ּבְיַד-מֹׁשֶה 9:34-35
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(8)
וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּבֹא אֶל-ּפְַרעֹה 

ּכִי-אֲנִי הִכְּבְַדּתִי אֶת-לִּבֹו וְאֶת-לֵב עֲבָָדיו 
!לְמַעַן ׁשִתִי אֹתֹתַי אֵּלֶה ּבְִקְרּבֹו 10:1

8
וַּיַהֲפְֹ יְהוָה רּוחַ-יָם חָזָק מְאֹד וַּיִּׂשָא 
אֶת-הָאְַרּבֶה וַּיִתְָקעֵהּו יָּמָה ּסּוף. ֹלא 
נִׁשְאַר אְַרּבֶה אֶחָד ּבְכֹל ּגְבּול מִצְָריִם. 

וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב ּפְַרעֹה וְֹלא ׁשִּלַח, 
!אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 10:19-20

9
וַיְהִי חֹׁשְֶ-אֲפֵלָה… וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב 

ּפְַרעֹה וְֹלא אָבָה לְׁשַּלְחָם. וַּיֹאמֶר-לֹו 
פְַרעֹה לְֵ מֵעָלָי הִּׁשָמֶר לְָ אַל-ּתֹסֶף 
ְראֹות ּפָנַי ּכִי ּבְיֹום ְראֹתְָ פָנַי ּתָמּות. 

	10:22.27-28!

	(10)
וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ֹלא-יִׁשְמַע אֲלֵיכֶם 
ּפְַרעֹה לְמַעַן ְרבֹות מֹופְתַי ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

ּומֹׁשֶה וְאַהֲֹרן עָׂשּו אֶת-ּכָל-הַּמֹפְתִים 
הָאֵּלֶה לִפְנֵי פְַרעֹה וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב 

ּפְַרעֹה וְֹלא-ׁשִּלַח אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל מֵאְַרצֹו 
11:9-10!

10
וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה וַיהוָה הִּכָה 

כָל-ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם… וַּתְהִי צְעָָקה 
גְֹדלָה ּבְמִצְָריִם ּכִי-אֵין ּבַיִת אֲׁשֶר אֵין-ׁשָם 

מֵת… וַּתֶחֱזַק מִצְַריִם עַל-הָעָם לְמַהֵר 
לְׁשַּלְחָם מִן-הָאֶָרץ ּכִי אָמְרּו ּכֻּלָנּו מֵתִים. 

	12:29-30,33!
וְחִּזְַקּתִי אֶת-לֵב-ּפְַרעֹה וְָרַדף אַחֲֵריהֶם 

וְאִּכָבְָדה ּבְפְַרעֹה ּובְכָל-חֵילֹו וְיְָדעּו 
מִצְַריִם ּכִי-אֲנִי יְהוָה וַּיַעֲׂשּו-כֵן. וַּיֻּגַד 

לְמֶלְֶ מִצְַריִם ּכִי בַָרח הָעָם וַּיֵהָפְֵ לְבַב 
ּפְַרעֹה וַעֲבָָדיו אֶל-הָעָם וַּיֹאמְרּו מַה-ּזֹאת 

עָׂשִינּו ּכִי-ׁשִּלַחְנּו אֶת-יִׂשְָראֵל מֵעָבְֵדנּו. 
	14:4-5!

וַּיָסַר אֵת אֹפַן מְַרּכְבֹתָיו וַיְנַהֲגֵהּו ּבִכְבֵֻדת 
וַּיֹאמֶר מִצְַריִם אָנּוסָה מִּפְנֵי יִׂשְָראֵל ּכִי 
יְהוָה נִלְחָם לָהֶם ּבְמִצְָריִם. 14:25
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