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תיאור 

 המצב

ם  ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ ַויִּ

יגּו  ַאֲחֵריֶהם ַוַישִּ

ים ַעל ַהָים או   נִּ ָתם ח 

ה  ָכל סּוס ֶרֶכב ַפְרע 

י  ּוָפָרָשיו ְוֵחילו  ַעל פִּ

ְפֵני ַבַעל  יר ת לִּ ַהחִּ

יב  ְקרִּ ה הִּ ן:  ּוַפְרע  ְצפ 

ְשָרֵאל  ְשאּו ְבֵני יִּ ַויִּ

ֵנה  ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוהִּ

ֵסַע  ם נ  ְצַריִּ מִּ

 ַאֲחֵריֶהם 

ֶשה ֶאת  ַוַיַסע מ 

ַים סּוף  ְשָרֵאל מִּ יִּ

ְדַבר וַ  ֵיְצאּו ֶאל מִּ

שּור ַוֵיְלכּו ְשֹלֶשת 

ְדָבר ְוֹלא  ים ַבמִּ ָימִּ

ם:   ָמְצאּו ָמיִּ

אּו ָמָרָתה ְוֹלא  ַוָיב 

ם  ת ַמיִּ ְשת  ָיְכלּו לִּ

ים  י ָמרִּ ָמָרה כִּ מִּ

 ֵהם 

 

ָמה ְוָשם  אּו ֵאילִּ ַוָיב 

ת  ְשֵתים ֶעְשֵרה ֵעינ 

ים  ְבעִּ ם ְושִּ ַמיִּ

ים ַוַיֲחנּו  ָשם ְתָמרִּ

ם:   ַעל ַהָמיִּ

ם  ְסעּו ֵמֵאילִּ ַויִּ

אּו ָכל ֲעַדת ְבֵני  ַוָיב 

ְדַבר  ְשָרֵאל ֶאל מִּ יִּ

ם  ין ֲאֶשר ֵבין ֵאילִּ סִּ

יָני   ּוֵבין סִּ

ים  ידִּ ְרפִּ ַוַיֲחנּו בִּ

ת  ְשת  ם לִּ ְוֵאין ַמיִּ

 ָהָעם: 

 

 

 

 

 

_______

__ 

 

 

 

 

____________ 

ַבת ָהָאֶרץ ֲאשֶ  יאּו דִּ צִּ ר ַויו 

ְשָרֵאל  ָתּה ֶאל ְבֵני יִּ ָתרּו א 

ר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו  ֵלאמ 

ֶכֶלת  ָתּה ֶאֶרץ א  ָבּה ָלתּור א 

וא ְוָכל ָהָעם  ְשֶביָה הִּ יו 

ָכּה ַאְנֵשי  ינּו ְבתו  ֲאֶשר ָראִּ

ינּו ֶאת  ת:  ְוָשם ָראִּ דו  מִּ

ן  ים ְבֵני ֲעָנק מִּ ילִּ ַהְנפִּ

י ְבֵעיֵני ים ַוְנהִּ לִּ נּו ַהְנפִּ

ינּו  ים ְוֵכן ָהיִּ ַכֲחָגבִּ

 ְבֵעיֵניֶהם: 

ם  ְוֹלא ָהָיה ַמיִּ

 ָלֵעָדה 

 

ר  ְסעּו ֵמה  ַויִּ

ָהָהר ֶדֶרְך ַים 

ב  ְסב  סּוף לִּ

ֶאת ֶאֶרץ 

ְקַצר  ם ַותִּ ֱאדו 

ֶנֶפש ָהָעם 

 ַבָדֶרְך: 

 

תיאור 

המגיבים 

תוכן ו

 הבקשה

ְצֲעקּו  ד ַויִּ יְראּו ְמא  ַויִּ

ְשָרֵאל   ה'ֶאל  ְבֵני יִּ

 

ֹּלנּו  ַעל  ָהָעםַויִּ

ר  ֶשה ֵלאמ   מ 

 

 

 

 

 

 

 

ְשֶתה:  ַמה נִּ

נּו  לו  ָכל ֲעַדת ְבֵני ַויִּ

ְשָרֵאל   יִּ

ן  ֶשה ְוַעל ַאֲהר  ַעל מ 

ְדָבר:    ַבמִּ

ם  ָהָעםַוָיֶרב  עִּ

ֶשה  ..מ 

ֶשה  אֶמר ָלֶהם מ  ַוי 

י  ָמדִּ יבּון עִּ ַמה ְתרִּ

  ה'ַמה ְתַנסּון ֶאת 

ְצמָ  א ָשם ָהָעם ַויִּ

ם   ַלַמיִּ

ַוָיֶלן ָהָעם ַעל 

ֶשה אְמרּו ְתנּו  מ  ַוי 

ְשֶתה ם ְונִּ  ָלנּו ַמיִּ

י   ָהָעםַוְיהִּ

ים  ְננִּ ְתא  ְכמִּ

ַרע ְבָאְזֵני 

 ה'

ְרבו   ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻשבּו   הִּ

 

 

 

 

 

 

ֵלנּו  י ַיֲאכִּ אְמרּו מִּ ַוי 

 ָבָשר:  

ְתנּו ֶאת  ָכל ָהֵעָדהָשא ַותִּ  ַויִּ

ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה  ָלם ַויִּ קו 

ֶשה ְוַעל  ֹּלנּו ַעל מ  ַההּוא:  ַויִּ

ְשָרֵאל  ל ְבֵני יִּ ן כ   ַאֲהר 

ָקֲהלּו ֶשה  ַויִּ ַעל מ 

ן:    ְוַעל ַאֲהר 

ם  ָהָעםַוָיֶרב  עִּ

אְמרּו  ֶשה ַוי  מ 

ר ְולּו ָגַוְענּו  ֵלאמ 

ְגַוע ַא ְפֵני בִּ ֵחינּו לִּ

 : ה'

 

ָהָעם ַוְיַדֵבר 

ים  ֵבאֹלהִּ

ֶשה   ּוְבמ 

 

 

תיאור 

מצרים בפי 

 המתלוננים

ים  י ֵאין ְקָברִּ ְבלִּ ַהמִּ

ם  ְצַריִּ  ְבמִּ

ְלַקְחָתנּו ָלמּות 

ְדָבר   ַבמִּ

 

ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד   י יִּ מִּ

ם  ְצַריִּ ה' ְבֶאֶרץ מִּ

יר  ְבֵתנּו ַעל סִּ ְבשִּ

נּו ֶלֶחם ַהָבָשר ְבָאְכלֵ 

 ָלש ַבע

ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר   

ָנם ֵאת  ם חִּ ְצַריִּ אַכל ְבמִּ נ 

ים ְוֵאת  ֻשאִּ ַהקִּ

יר  ים ְוֶאת ֶהָחצִּ חִּ ָהֲאַבטִּ

ים ְוֶאת  ְוֶאת ַהְבָצלִּ

ים:    ַהשּומִּ

ְוַעָתה ַנְפֵשנּו ְיֵבָשה ֵאין 

ֶתם ְוָלָמה ֲהֵבא 

ֶאת ְקַהל ה' ֶאל 

ְדָבר ַהֶזה  ַהמִּ

ָלמּות ָשם ֲאַנְחנּו 

יֵרנּו:    ּוְבעִּ

 

י ֵאין ֶלֶחם ] כִּ

ם  ְוֵאין ַמיִּ

ְוַנְפֵשנּו ָקָצה 

ַבֶלֶחם 

 [ַהְקֹלֵקל:



י ֶאל ַהָמן  ְלתִּ ל בִּ כ 

 ֵעיֵנינּו: 

היחס 

ליציאת 

 מצרים

יָת ָלנּו  את ָעשִּ ַמה ז 

ם:   ְצָריִּ מִּ יָאנּו מִּ צִּ  ְלהו 

ֲהֹלא ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר 

בַ  ם דִּ ְצַריִּ ְרנּו ֵאֶליָך ְבמִּ

ֶמנּו  ר ֲחַדל מִּ ֵלאמ 

ם  ְצָריִּ ְוַנַעְבָדה ֶאת מִּ

ד ֶאת  ב ָלנּו ֲעב  י טו  כִּ

ֻמֵתנּו  ם מִּ ְצַריִּ מִּ

ְדָבר:  ַבמִּ

ָתנּו   ֵצאֶתם א  י הו  כִּ

ְדָבר ַהֶזה  ֶאל ַהמִּ

ית ֶאת ָכל  ְלָהמִּ

 ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב: 

 

אֶמר ָלָמה ֶזה  ַוי 

יָתנּו  ֶהֱעלִּ

ם  ְצַריִּ מִּ  מִּ

י ְוֶאת  תִּ ית א  ְלָהמִּ

ְקַני  ָבַני ְוֶאת מִּ

 ַבָצָמא: 

 

ָתנּו ֶאל    יא א  ְוָלָמה ה' ֵמבִּ

ל ַבֶחֶרב  ְנפ  את לִּ ָהָאֶרץ ַהז 

ְהיּו ָלַבז   ָנֵשינּו ְוַטֵפנּו יִּ

ב ָלנּו שּוב  א טו  ֲהלו 

אְמרּו  ְצָרְיָמה:  ַוי  יש ֶאל מִּ אִּ

ְתָנה ר אש ְוָנשּוָבה  יו נִּ ָאחִּ

ְצָרְיָמה:  מִּ

יֻתנּו  ְוָלָמה ֶהֱעלִּ

יא  ם ְלָהבִּ ְצַריִּ מִּ מִּ

ם  ָתנּו ֶאל ַהָמקו  א 

ָהָרע ַהֶזה ֹלא 

ם ֶזַרע  ְמקו 

ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן 

ן  ם ַאיִּ ן ּוַמיִּ מו  ְורִּ

ת:  ְשתו   לִּ

 

יֻתנּו  ָלָמה ֶהֱעלִּ

ם  ְצַריִּ מִּ מִּ

ְדבָ  ר ָלמּות ַבמִּ

י ֵאין ֶלֶחם  כִּ

ם  ְוֵאין ַמיִּ

ְוַנְפֵשנּו ָקָצה 

ַבֶלֶחם 

 ַהְקֹלֵקל: 

 

תוצאת 

 התלונה

ֶשה ֶאל  אֶמר מ  ַוי 

יָראּו  ָהָעם ַאל תִּ

ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת  הִּ

ְישּוַעת ה' ֲאֶשר 

י  ם כִּ ַיֲעֶשה ָלֶכם ַהיו 

יֶתם ֶאת  ֲאֶשר ְראִּ

ם ַהיו ם ֹלא  ְצַריִּ מִּ

יפּו לִּ  סִּ ד ת  ָתם עו  ְרא 

ָלֵחם  ָלם:  ה' יִּ ַעד עו 

ָלֶכם ְוַאֶתם 

ישּון:   ַתֲחרִּ

 

ֵרהּו ה' ֵעץ  ַויו 

ם  ַוַיְשֵלְך ֶאל ַהַמיִּ

ם ָשם  ְמְתקּו ַהָמיִּ ַויִּ

ְשָפט  ק ּומִּ ָשם לו  ח 

ָסהּו:   ְוָשם נִּ

ַע  ם ָשמו  אֶמר אִּ ַוי 

ל ה'  ְשַמע ְלקו  תִּ

ֱאֹלֶהיָך ְוַהָיָשר 

יָניו ַתֲעֶשה ְבעֵ 

ָתיו  ְצו  ְוַהֲאַזְנָת ְלמִּ

ְוָשַמְרָת ָכל ֻחָקיו 

ָכל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר 

ם  ְצַריִּ י ְבמִּ ַשְמתִּ

י  ים ָעֶליָך כִּ ֹלא ָאשִּ

ְפֶאָך:  י ה' ר   ֲאנִּ

 

ֶשה  אֶמר ה' ֶאל מ  ַוי 

יר ָלֶכם  י ַמְמטִּ ְננִּ הִּ

ם  ן ַהָשָמיִּ ֶלֶחם מִּ

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו 

מו  דְ  ם ְביו  ַבר יו 

ְלַמַען ֲאַנֶסנּו ֲהֵיֵלְך 

ם ֹלא:  י אִּ ָרתִּ  ְבתו 

 

ְפֵני ָהָעם  ר לִּ ֲעב 

ְקֵני  זִּ ְתָך מִּ ְוַקח אִּ

ְשָרֵאל ּוַמְטָך  יִּ

יָת בו   כִּ ֲאֶשר הִּ

ר ַקח  ֶאת ַהְיא 

ְבָיְדָך ְוָהָלְכָת:  

ֵמד ְלָפֶניָך  י ע  ְננִּ הִּ

ָשם ַעל ַהצּור 

כִּ  ֵרב ְוהִּ יָת ְבח 

ֶמנּו  ַבצּור ְוָיְצאּו מִּ

ם ְוָשָתה ָהָעם  ַמיִּ

ְשַמע   ה'ַויִּ

ַחר ַאפו   ַויִּ

ְבַער ָבם  ַותִּ

 ה'ֵאש 

אַכל  ַות 

ְקֵצה  בִּ

 ַהַמֲחֶנה: 

 

אַמר  ְוֶאל ָהָעם ת 

ְתַקְדשּו ְלָמָחר  הִּ

י  ַוֲאַכְלֶתם ָבָשר כִּ

ר  יֶתם ְבָאְזֵני ה' ֵלאמ  ְבכִּ

ֵלנּו י ַיֲאכִּ ב  מִּ י טו  ָבָשר כִּ

ם ְוָנַתן ה'  ְצָריִּ ָלנּו ְבמִּ

ָלֶכם ָבָשר ַוֲאַכְלֶתם:  

אְכלּון  ם ֶאָחד ת  ֹלא יו 

ָשה  ם ְוֹלא ֲחמִּ ָמיִּ ְוֹלא יו 

ים  ים ְוֹלא ֲעָשָרה ָימִּ ָימִּ

ם:  ַעד  ים יו  ְוֹלא ֶעְשרִּ

ים ַעד ֲאֶשר  ֶדש ָימִּ ח 

ֵיֵצא ֵמַאְפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם 

י ְמַאְסֶתם ְלָזָרא יַ  ַען כִּ

ְרְבֶכם  ֶאת ה' ֲאֶשר ְבקִּ

ר  ְבכּו ְלָפָניו ֵלאמ  ַותִּ

ָלָמה ֶזה ָיָצאנּו 

ם:  ְצָריִּ מִּ  מִּ

ַבְרֶתם ְבָאְזָני ֵכן  ַכֲאֶשר דִּ

ְדָבר ַהֶזה  ֶאֱעֶשה ָלֶכם:  ַבמִּ

ְגֵריֶכם ְוָכל ְפֻקֵדיֶכם  ְפלּו פִּ יִּ

ֶבן ֶעְש  ְסַפְרֶכם מִּ ים ְלָכל מִּ רִּ

ֶתם  ינ  ָשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶשר ֲהלִּ

אּו ֶאל  ם ַאֶתם ָתב  ָעָלי:  אִּ

י ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאתִּ

י  י ְלַשֵכן ֶאְתֶכם ָבּה כִּ ָידִּ

ֻשַע  יהו  ם ָכֵלב ֶבן ְיֻפֶנה וִּ אִּ

ן נּון:  ְוַטְפֶכם ֲאֶשר  בִּ

ְהֶיה  ֲאַמְרֶתם ָלַבז יִּ

ָתם ְוָיְדעּו י א   ֶאת ְוֵהֵביאתִּ

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְמַאְסֶתם ָבּה:  

ְפלּו  ְגֵריֶכם ַאֶתם יִּ ּופִּ

ְהיּו  ְדָבר ַהֶזה:  ּוְבֵניֶכם יִּ ַבמִּ

ים  ְדָבר ַאְרָבעִּ ים ַבמִּ עִּ ר 

ָשָנה ְוָנְשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם 

ְדָבר:  ְגֵריֶכם ַבמִּ ם פִּ  ַעד ת 

ַקח ֶאת ַהַמֶטה 

ְוַהְקֵהל ֶאת 

ה ָהֵעָדה ַאתָ 

יָך  ן ָאחִּ ְוַאֲהר 

ַבְרֶתם ֶאל  ְודִּ

ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם 

ְוָנַתן ֵמיָמיו 

ֵצאָת ָלֶהם  ְוהו 

ן ַהֶסַלע  ם מִּ ַמיִּ

יָת ֶאת  ְשקִּ ְוהִּ

ָהֵעָדה ְוֶאת 

יָרם:   ְבעִּ

 

ַוְיַשַלח ה' 

ָבָעם ֵאת 

ים  ַהְנָחשִּ

ים  ַהְשָרפִּ

ַוְיַנְשכּו ֶאת 

ָהָעם ַוָיָמת 

ַעם ָרב 

ְש  יִּ  ָרֵאל: מִּ

 

 


