פרק ה ,פסוקים י"ד-כ"ג
א .צִ ְבעּו אֶ ת ִד ְב ֵריהֶ ן ֶשל הַ ְדמּויֹות הַ בָּ אֹות :הַ נֹגְ ִשים ְ -באָּ דֹםַ ,הש ְֹט ִרים
ֹשה וְאַ הֲ רֹן – ְב ָּירֹק.
 ְבכָּחֹ ל ,פַ ְרעֹ ה ְ -בצָּ הֹ ב ,מ ֶב .סַ ְמנּו אֹו ָּתם ְב ֵמ ְירכָּאֹות.
וַ יֻּּכּו ,ש ְֹׁט ֵרי בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ,אֲ שֶׁ ר-שָ מּו ֲע ֵלהֶׁ ם ,נֹׁגְ שֵ י ַפ ְרעֹׁה ֵלאמֹׁר :מַ ּדּועַ ל ֹׁא
ִיתם ָח ְקכֶׁם ִל ְלבֹׁןּ ,כִ ְתמֹול ִשלְ שֹׁם--גַםְ -תמֹול ,גַם-הַ יֹום ַ .ו ָיבֹׁאּו ,ש ְֹׁט ֵרי ְבנֵי
כִ ל ֶׁ
י ְִש ָר ֵאל ,וַ יִצְ עֲקּו ֶׁאל-פַ ְרעֹׁה ,לֵאמֹׁר :לָמָ ה ַתעֲשֶׁ ה כֹׁהַ ,לעֲבָ דֶׁ יָך ֶׁ .תבֶׁ ןֵ ,אין נִ ָתן
ַלעֲבָ דֶׁ יָךּ ,ו ְלבֵ נִ ים א ְֹׁמ ִרים ָלנּו ,עֲשּו; וְ ִהנֵה עֲבָ דֶׁ יָך מֻּ ּכִ ים ,וְ חָ ָטאת עַ ֶׁמָך .וַ י ֹׁאמֶׁ ר
ִנ ְרפִ ים ַא ֶׁתםִ ,נ ְרפִ ים; עַ לּ-כֵן ַא ֶׁתם א ְֹׁמ ִריםֵ ,נ ְלכָה נִזְ בְ חָ ה ַלה' .וְ עַ ָתה ְלכּו
תכֶׁן ְלבֵ נִ יםִ ,ת ֵתנּו ַ .ו ִי ְראּו ש ְֹׁט ֵרי בְ נֵי-יִ ְש ָר ֵאל,
עִ בְ דּו ,וְ ֶׁתבֶׁ ן ל ֹׁאִ -ינ ֵָתן לָ כֶׁם; וְ ֹׁ
א ָֹׁתם--בְ ָרע ֵלאמֹׁר :ל ֹׁאִ -תגְ ְרעּו ִמ ִלבְ נֵיכֶׁםְּ ,דבַ ר-יֹום ְביֹומֹו ַ .ויִפְ גְ עּו ֶׁאת-מֹׁשֶׁ ה
ֹׁאמרּו אֲ ֵלהֶׁ ם ,י ֵֶׁרא ה'
אתם ,מֵ ֵאת ַפ ְרעֹׁה .וַי ְ
אתם ,בְ צֵ ָ
וְ ֶׁאתַ -אהֲ רֹׁן ,נִצָ בִ ים ִל ְק ָר ָ
ֲעלֵיכֶׁם וְ י ְִשפֹׁט :אֲ שֶׁ ר ִהבְ ַא ְש ֶׁתם ֶׁאתֵ -ריחֵ נּו ,בְ עֵ ינֵי ַפ ְרעֹׁה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָ דָ יוָ ,ל ֶׁתת-
חֶׁ ֶׁרב בְ יָדָ םְ ,להָ ְרגֵנּו .וַ יָשָ ב מֹׁשֶׁ ה ֶׁאל-ה' ,וַ י ֹׁאמַ ר :ה' ,לָמָ ה הֲ ֵרע ָֹׁתה לָעָ ם
אתי ֶׁאל-פַ ְרעֹׁהְ ,לדַ בֵ ר בִ ְשמֶׁ ָך ,הֵ ַרע ,לָעָ ם
ּומ ָאז בָ ִ
הַ ֶׁזה--לָמָ ה זֶׁהְ ,ש ַל ְח ָת ִני ֵ .
הַ ֶׁזה; וְ הַ צֵ ל ל ֹׁאִ -הצַ ְל ָתֶׁ ,את-עַ מֶׁ ָך.

