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

ֹלהים ְל ַפ ְרעֹּה; וְ ַא ֲהר ֹּן ָא ִּחיָך,
אמר ה’ ֶאל -מ ֶֹּשהְ ,ר ֵאה נְ ַת ִּתיָך ֱא ִּ
שמות פרק ז א וַ י ֹּ ֶ
יאָך .ב ַא ָתה ְת ַד ֵברֵ ,את ָכלֲ -א ֶשר ֲא ַצוֶ ךָ ; וְ ַא ֲהר ֹּן ָא ִּחיָך יְ ַד ֵבר ֶאלַ -פ ְרעֹּה,
יִּ ְהיֶ ה נְ ִּב ֶ
יתי ֶאת-אֹּת ַֹּתי
יִּש ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצֹו .ג וַ ֲאנִּ י ַא ְק ֶשהֶ ,אתֵ -לב ַפ ְרעֹּה; וְ ִּה ְר ֵב ִּ
וְ ִּשלַ ח ֶאתְ -בנֵ יְ -
יִּש ַמע ֲאלֵ ֶכם ַפ ְרעֹּה ,וְ נָ ַת ִּתי ֶאת-יָ ִּדי ְב ִּמ ְצ ָריִּם;
מֹופ ַתיְ ,ב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם .ד וְ לֹּאְ -
וְ ֶאתְ -
יִּש ָר ֵאלֵ ,מ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּםִּ ,ב ְש ָפ ִּטים,
אתי ֶאתִּ -צ ְבא ַֹּתי ֶאתַ -ע ִּמי ְבנֵ יְ -
וְ הֹוצֵ ִּ
אתי ֶאתְ -בנֵ י-
הֹוצ ִּ
גְ ד ִֹּּלים .ה וְ יָ ְדעו ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּכיֲ -אנִּ י ה’ִּ ,בנְ ט ִֹּּתי ֶאת-יָ ִּדי ַעלִּ -מ ְצ ָריִּ ם; וְ ֵ
תֹוכם .ו וַ יַ ַעש מ ֶֹּשה ,וְ ַא ֲהר ֹּןַ --כ ֲא ֶשר ִּצוָ ה ה’ א ָֹּתםֵ ,כן ָעשו…
יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,מ ָ
]Followed by the ‘nine plagues’ [structured 3-3-3
B. Note the concluding psukim of the unit: 11:9-10
יִּש ַמע ֲאלֵ יכֶ ם ַפ ְרעֹּה--לְ ַמ ַען ְרבֹות
אמר ה’ ֶאל-מ ֶֹּשה ,לֹּאְ -
שמות פרק יא  -ט וַ י ֹּ ֶ
מֹופ ַתיְ ,ב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּם .י ומ ֶֹּשה וְ ַא ֲהר ֹּןָ ,עשו ֶאתָ -כלַ -המ ְֹּפ ִּתים ָה ֵאלֶ ה--לִּ ְפנֵ י ַפ ְרעֹּה;
ְ
יִּש ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצֹו.
וַ יְ ַחזֵ ק ה’ ֶאתֵ -לב ַפ ְרעֹּה ,וְ לֹּאִּ -שלַ ח ֶאתְ -בנֵ יְ -
C. Note how chapter 12 starts a new unit:
אמר ה’ ֶאל-מ ֶֹּשה וְ ֶאלַ -א ֲהר ֹּןְ ,ב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם לֵ אמֹּר .ב ַהח ֶֹּדש
שמות פרק יב :א וַ י ֹּ ֶ
ַהזֶ ה ָל ֶכם …ג ַד ְברוֶ ,אלָ -כלֲ -ע ַדת יִּ ְש ָר ֵאל ֵלאמֹּרֶ ,ב ָעש ֹּר ,לַ ח ֶֹּדש ַהזֶ ה :וְ יִּ ְקחו ָל ֶהם,
ִּאיש ֶשה ְל ֵביתָ -אבֹּתֶ --שה ַל ָביִּ ת…
ו וְ ָהיָ ה ָל ֶכם לְ ִּמ ְש ֶמ ֶרתַ ,עד ַא ְר ָב ָעה ָע ָשר יֹום לַ ח ֶֹּדש ַהזֶ ה; וְ ָש ֲחטו אֹּתֹו ,כֹּל ְק ַהל
יִּש ָר ֵאלֵ --בין ָה ַע ְר ָביִּ ם .ז וְ ָל ְקחוִּ ,מןַ -ה ָדם ….
ֲע ַדתְ -
ומ ֶק ְל ֶכם ְביֶ ְד ֶכם; וַ ֲא ַכ ְל ֶתם
יכם ַ
יכם ְב ַרגְ ֵל ֶ
יכם ֲחגֻ ִּרים ,נַ ֲעלֵ ֶ
ֹּאכלו אֹּתֹוָ --מ ְתנֵ ֶ
יא וְ ָכ ָכה ,ת ְ
יתי ָכל-
אֹּתֹו ְב ִּח ָפזֹוןֶ ,פ ַסח הוא ַליהוָ ה .יב וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץִּ -מ ְצ ַריִּ םַ ,בלַ יְלָ ה ַהזֶ ה ,וְ ִּה ֵכ ִּ
ֹלהי ִּמ ְצ ַריִּ ם ֶא ֱע ֶשה ְש ָפ ִּטיםֲ ,אנִּ י ה’.
וב ָכלֱ -א ֵ
ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ םֵ ,מ ָא ָדם וְ ַעדְ -ב ֵה ָמה; ְ

)D. Makkat Choshech – when did it happen? (Shmot 10:21-29
מֹוקשַ --שלַ ח
אמרו ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹּה ֵאלָ יוַ ,עדָ -מ ַתי יִּ ְהיֶה זֶ ה לָ נו לְ ֵ
שמות פרק י :ז וַ י ֹּ ְ
יושב
יהם; ֲה ֶט ֶרם ֵת ַדעִּ ,כי ָא ְב ָדה ִּמ ְצ ָריִּם .ח וַ ַ
ֹלה ֶ
ֶאתָ -ה ֲאנָ ִּשים ,וְ יַ ַע ְבדו ֶאת-ה’ ֱא ֵ
יכם; ִּמי וָ ִּמי,
ֹלה ֶ
אמר ֲאלֵ ֶהםְ ,לכו ִּע ְבדו ֶאת-ה’ ֱא ֵ
ֶאת-מ ֶֹּשה וְ ֶאתַ -א ֲהר ֹּןֶ ,אלַ -פ ְרעֹּה ,וַ י ֹּ ֶ
ַההֹּ ְל ִּכים… .
יהי ח ֶֹּשְךַ ,עלֶ -א ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם; וְ יָ ֵמש,
אמר ה’ ֶאל-מ ֶֹּשה ,נְ ֵטה יָ ְדָך ַעלַ -ה ָש ַמיִּ ם ,וִּ ִּ
כא וַ י ֹּ ֶ
ח ֶֹּשְך .כב וַ יֵ ט מ ֶֹּשה ֶאת-יָ דֹוַ ,עלַ -ה ָש ָמיִּ ם; וַ יְ ִּהי ח ֶֹּשְךֲ -א ֵפ ָלה ְב ָכלֶ -א ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם,
ֹלשת יָ ִּמים;
ֹלשת י ִָּמים .כג לֹּאָ -ראו ִּאיש ֶאתָ -א ִּחיו ,וְ לֹּאָ -קמו ִּאיש ִּמ ַת ְח ָתיוְ --ש ֶ
ְש ֶ

מֹושב ָֹּתם .
ו ְל ָכלְ -בנֵ י י ְִּש ָר ֵאל ָה ָיה אֹור ְב ְ
וב ַק ְר ֶכם,
אמרְ :לכו ִּע ְבדו ֶאת-ה’ַ --רק צֹּאנְ ֶכם ְ
כד וַ יִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹּה ֶאל-מ ֶֹּשה ,וַ י ֹּ ֶ
יֻ ָצג :גַ םַ -ט ְפ ֶכם ,יֵ ֵלְך ִּע ָמ ֶכם .
ֹלהינו
אמר מ ֶֹּשה ,גַ םַ -א ָתה ִּת ֵתן ְביָ ֵדנו זְ ָב ִּחים וְ עֹֹּלת; וְ ָע ִּשינוַ ,לה’ ֱא ֵ
כה וַ י ֹּ ֶ

.

כו וְ גַ םִּ -מ ְקנֵ נו יֵ ֵלְך ִּע ָמנו ,לֹּא ִּת ָש ֵאר ַפ ְר ָסהִּ --כי ִּמ ֶמּנו נִּ ַקחַ ,ל ֲעבֹּד ֶאת-ה’
ֹלהינו; וַ ֲאנַ ְחנו לֹּא-נֵ ַדעַ ,מהּ-נַ ֲעבֹּד ֶאת-ה’ַ ,עד-ב ֵֹּאנוָ ,ש ָמה .
ֱא ֵ
]כז וַ יְ ַחזֵ ק ה’ֶ ,אתֵ -לב ַפ ְרעֹּה; וְ לֹּא ָא ָבהְ ,ל ַש ְל ָחם[ .
אמר לֹו ַפ ְרע ֹּהֵ :לְך ֵמ ָעלָ י ִּה ָש ֶמר ְלָךַ ,אל-ת ֶֹּסף ְראֹות ָפנַ יִּ -כי ְביֹום ְרא ְֹּתָך ָפנַ י ָתמות
כח וַ י ֹּ ֶ

אמר מ ֶֹּשהֵ :כן ִּד ַב ְר ָת :לֹּא-א ִֹּּסף עֹודְ ,ראֹות ָפנֶ יָך.
כט וַ י ֹּ ֶ
שמות פרק יא
ֹּשה ,עֹוד ֶנגַע אֶ חָ ד אָ ִביא עַ ל -פַ ְרעֹּ ה וְעַ לִ -מצְ ַריִם--אַ חֲ ֵרי-כֵן,
ֹּאמר ה’ אֶ ל-מ ֶ
א וַי ֶ
ְשלַ ח אֶ ְתכֶם ִמזֶ ה :כְ ַש ְלחֹו--כָלָ ה ,ג ֵָרש ְי ָג ֵרש אֶ ְתכֶם ִמזֶ ה .ב ַדבֶ ר-נָאְ ,באָ זְ נֵי
י ַ
עּותּה ,כְ לֵ י-כֶסֶ ףּ ,וכְ לֵ י
ְיִשאֲ לּו ִאיש ֵמאֵ ת ֵרעֵ הּו ,ו ְִא ָשה ֵמאֵ ת ְר ָ
הָ עָ ם; ו ְ
מֹּשה ,גָדֹול ְמאֹּד ְבאֶ ֶרץ
זָהָ ב .ג וַיִ ֵתן ה’ אֶ ת -חֵ ן הָ עָ םְ ,בעֵ ינֵי ִמצְ ָריִם; גַם הָ ִאיש ֶ
ּובעֵ ינֵי הָ עָ ם.
ִמצְ ַריִםְ ,בעֵ ינֵי עַ ְב ֵדי-פַ ְרעֹּ הְ ,

ומת ָכל-
יֹוצא ְבתֹוְך ִּמ ְצ ָריִּ םֵ .
אמר מ ֶֹּשה“ :כֹּה ָא ַמר ה’ַ “ :כ ֲחצֹּת ַהלַ יְלָ הֲ ,אנִּ י ֵ
ד וַ י ֹּ ֶ
ְבכֹורְ ,ב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ םִּ --מ ְבכֹור ַפ ְרעֹּה ַהי ֵֹּשב ַעלִּ -כ ְסאֹוַ ,עד ְבכֹור ַה ִּש ְפ ָחה ֲא ֶשר ַא ַחר
ולכֹּל ְבנֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ,לֹּא יֶ ֱח ַרץֶ -כ ֶלב ְלש ֹּנֹו ,לְ ֵמ ִּאיש,
ָה ֵר ָחיִּם; וְ כֹּלְ ,בכֹור ְב ֵה ָמה“ . ….ז ְ
ובין יִּ ְש ָר ֵאל .ח וְ יָ ְרדו ָכל-
וְ ַעדְ -ב ֵה ָמה--לְ ַמ ַעןֵ ,ת ְדעוןֲ ,א ֶשר יַ ְפ ֶלה ה’ֵ ,בין ִּמ ְצ ַריִּ ם ֵ
ֲע ָב ֶדיָך ֵא ֶלה ֵא ַלי וְ ִּה ְש ַת ֲחווִּ -לי לֵ אמֹּרֵ ,צא ַא ָתה וְ ָכלָ -ה ָעם ֲא ֶשרְ -ב ַרגְ לֶ יָך ,וְ ַא ֲח ֵריֵ -כן,
ֵא ֵצא”;

] וַ יֵ ֵצא ֵמ ִּעםַ -פ ְרעֹּהָ ,ב ֳח ִּריָ -אף[.

Selected commentators on Shmot chapter 11
IBN EZRA - 11:1
ויאמר ה  -היה ראוי שתהיה דבקה בפסוק הזה פרשת “ויאמר משה כה אמר ה

ונכנסה ביניהם פרשת עוד נגע אחד.והטעם :להורות זה שאמר :כה אמר ה '.
ומתי נאמר לו ?
* וזה נאמר לו במדין עוד .הנה אנכי הורג את בנך בכורך—
* ובבוא מכת בכורים -ציווה מאת השם בהר סיני -שישאלו איש מאת רעהו…
והנה פירוש ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד–

וכבר אמר השם זה למשה

כי רבים ככה .

ויאמר גרש יגרש .כאשר אמר וביד חזקה יגרשם מארצו.
…והנה בעבור שאמר לו :אל תוסף ראות פני ,יצא בחרי אף.
RASHI:

(ד) ויאמר משה כה אמר ה‘ בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו
שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו:

RASHBAM:
פסוק א ויאמר ה' אל משה -בעמדו לפני פרעה .
עוד נגע אחד וגו ' -ואחרי כן השיב משה לפרעה :כה אמר ה' בחצות הלילה וגו '.
פסוק ט
לא ישמע אליכם פרעה  -כלומר :אחר כל מכה ומכה היה אומר הקב"ה למשה
ולאהרן :לא ישמע אליכם עד לבסוף .ויחזק ה ' -בכל פעם ופעם

RAMBAN:
וכן אמרו רבותינו (שמו"ר יח א) :קפץ עליו האלוהים ,כביכול נכנס בפלטין של
פרעה בשביל משה שאמר לא אוסיף עוד ראות פניך -שלא ימצא בדאי,
ואתה מוצא שלא דבר הקב"ה עם משה בביתו של פרעה אלא אותה שעה,
מנין? כצאתי את העיר וגו' (לעיל ט כט),
ועכשיו קפץ הקב"ה ודבר עם משה ,שנאמר עוד נגע אחד וגו':
]a) [Here Ramban explains why 11:1 is so cryptic
והנה גם בזה קיצר בסיפורים ,כי ה' אמר לו עוד נגע אחד אביא על פרעה,
והודיעו הנגע ההוא ,ואמר לו כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים,
וכל עניין הפרשה ההיא (פסוקים ד – ח),
אבל לא רצה הכתוב להאריך באמירה שאמר השם למשה ,כי די במה שספר
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
ואמר (בפסוק ב) :דבר נא באזני העם ,:בצאתך מלפני פרעה:
]!c) [Here Ramban explains who Moshe is talking to, and when
(ד) :ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה -

אל פרעה אמר כן

ואל עבדיו  -כמו שאמר בסוף דבריו (בפסוק ח) :וירדו כל

עבדיך אלה אלי.

ולא פירש עתה איזה לילה תהיה המכה

הזאת,

כי הדבור הזה והאמירה אל פרעה קודם ראש חדש ניסן היה.
וכשיאמר“ :כחצות הלילה” -לא יודע איזה לילה הוא.והנה לא הודיעם משה ליל מכתם,
אבל אמר בחרי אף“ :לא אוסיף אני ראות פניך” ,אבל אתה תקראני  -ועבדיך
ישתחוו לי כחצות הלילה -לצאת מארצך .

