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,עמד "סיפור היהודים כפי שגולל בתנ"ך
במבחן הביקורת והארכיאולוגיה כל שנה 

מוסיפה אישורים מתעודות מונומנטים 
 וחפירות, עלינו לקבל את דיווח התנ"ך..."

 ()וויל דורנט, ההסטוריה של התרבות

 ספר שמות
 ויהי הדם בכל ארץ מצרים

 ויפכו כל המים אשר היאור לדם
 ויבאש היאור

 ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות

 הפאפירוס
 מכות בכל הארץ דם בכל מקום

 הנהר הוא הדם
 בני אנוש צמאים למים -עוםהאנשים נרתעים מלט

 אלה הם מימנו! מה נעשה? הכל נחרב
 כי לא יכלו לשתות ממימי היאור

 הנה יד השם במקנה אשר בשדה
 בסוסים בחמורים ובגמלים בבקר ובצאן

 דבר כבד מאד

 
 כל החיות לבם בוכה הבקר גועה

 ויט משה את מטהו על השמים ה' נתן קולות וברד
 והתהלך אש ארצה..

 מתלקחת בתוך ברד כבד מאוד ברד ואש
 הושמדו שערים עמודים וקירות נאכלו על

 אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היה...
 לא נותר כל ירק בעץ ובעשב ובכל ארץ מצרים 

העצים הושמדו שערים עמודים וקירות נאכלו על ידי 
האש.מצרים בוכה ארמון המלוכה בלא ויהי רווחיו בלא 

שר לו הם עצים שייכים החיטה, פירות בלא תבואה א
 השעורה, האווזים והדגים.

 אין למצוא פירות לא ירק

ויקום פרעה בלילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים 
 ותהי צעקה גדולה כי אין בית אשר אין שם מת

מצרים ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ 
מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור  השבי 

 אשר בבית הבור וכל בכור בהמה 

בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות בתי הסוהר 
חרבו...הייתה צעקה גדולה במצרים. הנחמה נשמעת 

בכל הארץ מעורבת בקינות. הגדול והקטן זעקו הלוואי 
ואמות. האמנם זה סוף האדם,לא הריון ולא לידה! אוי 

פסיק נא האדמה מן הרעש, ויפסק השאון. הערים ת
חרבו מצרים עלית הושחתה הכל נהרס. מעונות האדם 

 התהפכו...

 וה' הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם
 בדרך לילה בעמוד אש להאיר להם

ראה האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי 
 הארץ...


