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A.  Note how chapters 7 thru 11 form a unit ‘The Nine Plagues’ – 

The opening psukim: 

ֹּאֶמר  א  שמות פרק ז יָך, -ֶאל ’הַוי ים ְלַפְרעֹּה; ְוַאֲהרֹּן ָאחִּ יָך ֱאֹלהִּ מֶֹּשה, ְרֵאה ְנַתתִּ

יֶאָך ְהֶיה ְנבִּ יָך ְיַדֵבר ֶאל-ַאָתה ְתַדֵבר, ֵאת ָכל ב  .יִּ ַפְרעֹּה, -ֲאֶשר ֲאַצֶוָך; ְוַאֲהרֹּן ָאחִּ

ַלח ֶאת ְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו-ְבֵני-ְושִּ י ַאְקֶשה,  ג  .יִּ י ֶאת-ֶאתַוֲאנִּ ְרֵביתִּ אֹּתַֹּתי -ֵלב ַפְרעֹּה; ְוהִּ

ם-ְוֶאת ְצָריִּ ֹּא ד  .מֹוְפַתי, ְבֶאֶרץ מִּ י ֶאת-ְול ְשַמע ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּה, ְוָנַתתִּ ם; -יִּ ְצָריִּ י ְבמִּ ָידִּ

י ֶאת ְבאַֹּתי ֶאת-ְוהֹוֵצאתִּ י ְבֵני-צִּ ם-ַעמִּ ְצַריִּ ְשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ מִּ ים, יִּ ְשָפטִּ , בִּ

ים יְויָ  ה  .ְגדֹּלִּ ם כִּ ְצַריִּ י -ְדעו מִּ י ֶאת, ’הֲאנִּ ְנטֹּתִּ י ַעל-בִּ י ֶאת-ָידִּ ם; ְוהֹוֵצאתִּ ְצָריִּ -ְבֵני-מִּ

תֹוָכם ְשָרֵאל, מִּ ָוה --ַוַיַעש מֶֹּשה, ְוַאֲהרֹּן ו  .יִּ  …אָֹּתם, ֵכן ָעשו ’הַכֲאֶשר צִּ

Followed by the ‘nine plagues’  [structured 3-3-3]  

B.  Note the concluding psukim of the unit: 11:9-10  

ֹּאֶמר  ט-  שמות פרק יא  ֹּאמֶֹּשה, -ֶאל ’הַוי ְשַמע ֲאֵליֶכם ַפְרעֹּה-ל ְלַמַען ְרבֹות --יִּ

ם ְצָריִּ ים ָהֵאֶלה-ָכל-ומֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן, ָעשו ֶאת י  .מֹוְפַתי, ְבֶאֶרץ מִּ ְפֵני ַפְרעֹּה; --ַהמְֹּפתִּ לִּ

ֹּאֵלב ַפְרעֹּה-ֶאת ’הַוְיַחֵזק  ַלח ֶאת-, ְול ְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו-ְבֵני-שִּ  .יִּ

 

C.  Note how chapter 12 starts a new unit:  

ֹּאֶמר  א:  שמות פרק יב ם ֵלאמֹּר-מֶֹּשה ְוֶאל-ֶאל ’הַוי ְצַריִּ ַהחֶֹּדש  ב  .ַאֲהרֹּן, ְבֶאֶרץ מִּ

ְשָרֵאל ֵלאמֹּר, -ָכל-ַדְברו, ֶאל ג   …ַהֶזה ָלֶכם ְקחו ָלֶהם,   :ֶבָעשֹּר, ַלחֶֹּדש ַהֶזהֲעַדת יִּ ְויִּ

יש ֶשה ְלֵבית ת--ָאבֹּת-אִּ  …ֶשה ַלָביִּ

ְשֶמֶרת,  ו  ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֶֹּדש ַהֶזה; ְוָשֲחטו אֹּתֹו, כֹּל ְקַהל ְוָהָיה ָלֶכם ְלמִּ

ְשָרֵאל-ֲעַדת ם--יִּ ן ז  .ֵבין ָהַעְרָביִּ    .…ַהָדם-ְוָלְקחו, מִּ

ֹּאְכלו אֹּתֹו יא ים, ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם וַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם; ַוֲאַכְלֶתם --ְוָכָכה, ת ָמְתֵניֶכם ֲחֻגרִּ

ָפזֹון, ֶפַסח הוא ַליהָוה י ְבֶאֶרץ יב  .אֹּתֹו ְבחִּ ם,-ְוָעַבְרתִּ ְצַריִּ י  ַבַלְיָלה ַהֶזה, מִּ ֵכיתִּ -ָכלְוהִּ

ם ְצַריִּ י -ְבֵהָמה; וְבָכל-, ֵמָאָדם ְוַעדְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ ים, ֲאנִּ ם ֶאֱעֶשה ְשָפטִּ ְצַריִּ  .’הֱאֹלֵהי מִּ
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D.  Makkat Choshech – when did it happen?  (Shmot 10:21-29) 

ֹּאְמרו ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵאָליו,  ז   :שמות פרק י ְהֶיה ֶזה ָלנו ְלמֹוֵקש-ַעדַוי ַשַלח --ָמַתי יִּ

ים, ְוַיַעְבדו ֶאת-ֶאת ם ’ה-ָהֲאָנשִּ ְצָריִּ י ָאְבָדה מִּ ַויוַשב  ח  .ֱאֹלֵהיֶהם; ֲהֶטֶרם ֵתַדע, כִּ

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, -ַאֲהרֹּן, ֶאל-מֶֹּשה ְוֶאת-ֶאת ְבדו ֶאתַפְרעֹּה, ַוי י,  ’ה-ְלכו עִּ י ָומִּ ֱאֹלֵהיֶכם; מִּ

יםַההֹּ  …  .ְלכִּ

ֹּאֶמר  כא י חֶֹּשְך, ַעל-מֶֹּשה, ְנֵטה ָיְדָך ַעל-ֶאל ’הַוי יהִּ ם, וִּ ם; ְוָיֵמש, -ַהָשַמיִּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ

י חֶֹּשְך-ָידֹו, ַעל-ַוֵיט מֶֹּשה ֶאת כב  .חֶֹּשְך ם; ַוְיהִּ ם, -ֲאֵפָלה ְבָכל-ַהָשָמיִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ

ים ֹּא כג  .ְשֹלֶשת ָימִּ יש-ל ֹּא-ֶאת ָראו אִּ יו, ְול ַתְחָתיו-ָאחִּ יש מִּ ים; --ָקמו אִּ ְשֹלֶשת ָימִּ

ְשָרֵאל ָהָיה אֹור ְבמֹוְשבָֹּתם-ְלָכלו    .ְבֵני יִּ

ְקָרא ַפְרעֹּה ֶאל כד ֹּאֶמר-ַויִּ ְבדו ֶאת :מֶֹּשה, ַוי ֹּאְנֶכם וְבַקְרֶכם, --’ה-ְלכו עִּ ַרק צ

ָמֶכם-ַגם  ֻיָצג:    .ַטְפֶכם, ֵיֵלְך עִּ

ֹּאֶמר מֶֹּשה כה ינו, ַלה-, ַגםַוי ים ְועֹֹּלת; ְוָעשִּ ֵתן ְבָיֵדנו ְזָבחִּ      .ֱאֹלֵהינו ’ַאָתה תִּ

ָשֵאר ַפְרָסה-ְוַגם כו ֹּא תִּ ָמנו, ל ְקֵננו ֵיֵלְך עִּ ַקח, ַלֲעבֹּד ֶאת--מִּ ֶמּנו נִּ י מִּ  ’ה-כִּ

ֹּא    .בֵֹּאנו, ָשָמה-ַעד, ’ה-ַּנֲעבֹּד ֶאת-ֵנַדע, ַמה-ֱאֹלֵהינו; ַוֲאַנְחנו ל

ֹּא ָאָבה, ְלַשְלָחם-ֶאת, ’הַוְיַחֵזק  כז[  ]  .ֵלב ַפְרעֹּה; ְול

ֹּאֶמר כח ָשֶמר ְלָך, ַאלֵלְך ֵמָעָלי  :לֹו ַפְרעֹּה ַוי י ְביֹום ְראְֹּתָך ָפַני ָתמות-תֶֹּסף ְראֹות ָפַני-הִּ  כִּ

ֹּאֶמר מֶֹּשה כט ַבְרָת: :ַוי ֹּא  ֵכן דִּ ף עֹוד, ְראֹות ָפֶניָך-ל  .אֹּסִּ

 שמות פרק יא

ֹּאֶמר  א ֶשה, עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל-ֶאל ’הַוי ה ְוַעל-מֹּ ֵכן, -ַאֲחֵרי--ִמְצַרִים-ַפְרעֹּ
ְבָאְזֵני ָנא, -ַדֶברב  .ָכָלה, ָגֵרש ְיָגֵרש ֶאְתֶכם ִמֶזה--ְכַשְלחֹו  ְיַשַלח ֶאְתֶכם ִמֶזה:

ֶכֶסף, ּוְכֵלי -ָהָעם; ְוִיְשֲאלּו ִאיש ֵמֵאת ֵרֵעהּו, ְוִאָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה, ְכֵלי
ד ְבֶאֶרץ -ֶאת ’הַוִיֵתן  ג  .ָזָהב ֶשה, ָגדֹול ְמאֹּ ֵחן ָהָעם, ְבֵעיֵני ִמְצָרִים; ַגם ָהִאיש מֹּ

ה, ּוְבֵעיֵני ָהעָ -ִמְצַרִים, ְבֵעיֵני ַעְבֵדי  .םַפְרעֹּ

ֹּאֶמר מֶֹּשה ד   ם ַהַלְיָלה,ַכֲחצֹּת “  :’הכֹּה ָאַמר “ :ַוי ְצָריִּ י יֹוֵצא ְבתֹוְך מִּ -וֵמת ָכל .ֲאנִּ

ם ְצַריִּ ְבכֹור ַפְרעֹּה ַהיֵֹּשב ַעל--ְבכֹור, ְבֶאֶרץ מִּ ְפָחה ֲאֶשר ַאַחר -מִּ ְסאֹו, ַעד ְבכֹור ַהשִּ כִּ

ם; ְוכֹּל, ְבכֹור ְבֵהָמה ֹּא ֶיֱחַרץ ז“  .…  .ָהֵרָחיִּ ְשָרֵאל, ל יש, -וְלכֹּל ְבֵני יִּ ֶכֶלב ְלשֹּנֹו, ְלֵמאִּ

ְשָרֵאל, ’הְלַמַען, ֵתְדעון, ֲאֶשר ַיְפֶלה --ְבֵהָמה-ְוַעד ם וֵבין יִּ ְצַריִּ -ְוָיְרדו ָכל ח  .ֵבין מִּ

ְשַתֲחוו י ֵלאמֹּר-ֲעָבֶדיָך ֵאֶלה ֵאַלי ְוהִּ ֵכן, -ְבַרְגֶליָך, ְוַאֲחֵרי-ֶשרָהָעם ֲא -, ֵצא ַאָתה ְוָכללִּ

ם         [;”ֵאֵצא י-ַוֵיֵצא ֵמעִּ  ]ָאף.-ַפְרעֹּה, ָבֳחרִּ



Selected commentators on Shmot chapter 11 

IBN EZRA - 11:1 

 ויאמר משה כה אמר ה“ היה ראוי שתהיה דבקה בפסוק הזה פרשת - ויאמר ה

 

 .' כה אמר ה: להורות זה שאמר: והטעם.עוד נגע אחד ונכנסה ביניהם פרשת 

 ? ומתי נאמר לו

 —הנה אנכי הורג את בנך בכורך. וזה נאמר לו במדין עוד  *

  …שישאלו איש מאת רעהו- ציווה מאת השם בהר סיני  -ובבוא מכת בכורים  *

  –נגע אחד אל משה עוד' ויאמר ה והנה פירוש

 . כי רבים ככהוכבר אמר השם זה למשה  

 .כאשר אמר וביד חזקה יגרשם מארצו. יגרשויאמר גרש 

 .יצא בחרי אף, אל תוסף ראות פני: והנה בעבור שאמר לו                        …

 

RASHI:  

 בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו ‘)ד( ויאמר משה כה אמר ה 

 :שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו

 

RASHBAM: 

 . בעמדו לפני פרעה -אל משה' ויאמר ה  פסוק א

 .' בחצות הלילה וגו' כה אמר ה: ואחרי כן השיב משה לפרעה'  - עוד נגע אחד וגו

  פסוק ט

 ה למשה"אחר כל מכה ומכה היה אומר הקב: כלומר - לא ישמע אליכם פרעה

 בכל פעם ופעם '- ויחזק ה.  עד לבסוף לא ישמע אליכם: ולאהרן

 



RAMBAN: 

קפץ עליו האלוהים, כביכול נכנס בפלטין של :   א( וכן אמרו רבותינו )שמו"ר יח

 ,שלא ימצא בדאי - פרעה בשביל משה שאמר לא אוסיף עוד ראות פניך

 ואתה מוצא שלא דבר הקב"ה עם משה בביתו של פרעה אלא אותה שעה, 

 כצאתי את העיר וגו' )לעיל ט כט(, ?מנין 

 :'ועכשיו קפץ הקב"ה ודבר עם משה, שנאמר עוד נגע אחד וגו 

a) [Here Ramban explains why 11:1 is so cryptic] 

 כי ה' אמר לו עוד נגע אחד אביא על פרעה, והנה גם בזה קיצר בסיפורים, 

 ואמר לו כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים,  והודיעו הנגע ההוא,

 ח(,  –וכל עניין הפרשה ההיא )פסוקים ד 

, כי די במה שספר אבל לא רצה הכתוב להאריך באמירה שאמר השם למשה

משה לפרעה כה אמר ה', כמו שפירשתי בארבה )לעיל י ב(, ובאו כעניין הזה 

 פרשיות רבות בתורה. 

b) [Here Ramban explains why 11:2-3 is inserted at this time] 

 :בצאתך מלפני פרעה, :ב(: דבר נא באזני העם ואמר )בפסוק

 

     c) [Here Ramban explains who Moshe is talking to, and when!] 

  - )ד(: ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה

כמו שאמר בסוף דבריו )בפסוק ח(: וירדו כל  - ואל עבדיו  אל פרעה אמר כן

 עבדיך אלה אלי.

 ,ולא פירש עתה איזה לילה תהיה המכה הזאת 

 קודם ראש חדש ניסן היה. כי הדבור הזה והאמירה אל פרעה  

 לא יודע איזה לילה הוא.- ”כחצות הלילה“ :וכשיאמר-

 והנה לא הודיעם משה ליל מכתם,  

ועבדיך  -אבל אתה תקראני , ”לא אוסיף אני ראות פניך“ :אבל אמר בחרי אף

 . לצאת מארצך-ישתחוו לי כחצות הלילה 


