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  ע'             שבט התש                        ד"בס

  
 מטה האלוקים

)פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע (פרשת באל
  
  'שמות ד. 1
ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ִּכי יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ) א(

  . 'ֵאֶליָך ה
  .אֶמר ַמֶּטהְבָיֶדָך ַוּיֹ) ַמה ֶּזה; קרי(מזה ' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה) ב(
ַוּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס ) ג(

  :מֶׁשה ִמָּפָניו
  . ֶוֱאחֹז ִּבְזָנבֹו, ְׁשַלח ָיְדךָ ) ד(
  . ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹתְָּיֶדָך ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ב) יז(
ה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחמֹר ַוָּיָׁשב ַוִּיַּקח מֶׁש ) כ(

  : ְּבָידֹוַמֵּטה ָהֱאלִֹהיםַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת 
  
ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ) טז(

  :)למנהיג (ֵלאלִֹהיםִּתְהֶיה ּלֹו 
  
  'שמות ז. 2
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) ח(
ֶאל ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ) ט(

  : ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּניןַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטךָ 
ן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו כֵ ) י(

  : ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּניןַאֲהרֹן ֶאת ַמֵּטהּוַוַּיְׁשֵלְך 
  
  כג-כב,דשמות . 3

ָואַֹמר ֵאֶליָך ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני . ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל' ּכֹה ָאַמר ה
  .ִכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנָך ְּבכֶֹרָך  ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאנֹ

  
  ח"תהילים ע. 4
  :ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען) מג(
  : ְיאֵֹריֶהם ְונְֹזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּוןָדםַוַּיֲהפְֹך לְ ) מד(
  : ַוַּתְׁשִחיֵתםְצַפְרֵּדעַ  ַוּיֹאְכֵלם ּוָערֹבְיַׁשַּלח ָּבֶהם ) מה(
  :ַאְרֶּבהַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם לָ ) מו(
  : ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמלָָּרדַיֲהרֹג ַּבב) מז(
  :ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים) מח(
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ) מט(
  :ִעיםרָ 
  : ִהְסִּגירֶּדֶברְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם לַ ) נ(
  : ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים ְּבָאֳהֵלי ָחםְּבכֹורַוַּיְך ָּכל ) נא(
  
  'שמות י. 5
ת ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶא ) א(

  :ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו
ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ) ב(

  : ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוהְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם
  
  
  
  

  
  ל שלושת המכות הראשונותתאור ביצוען ש. 6

       :בדם
 ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ַקח ַמְּטךָ  ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יט(

ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל 
ֵעִצים ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּובָ 

  :ּוָבֲאָבִנים
ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ' ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה) כ(

 ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ַהַּמִים
  )פרק ז(ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם 

  
 : בצפרדע

ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְּבַמֶּטָך ַעל  ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) א(
 ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ַהְּנָהרֹת
 :ִמְצָרִים

   ַהְּצַפְרֵּדעַ ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל) ב(
  

 :ובכינים
 ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

  : ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲעַפר ָהָאֶרץ
ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ) יג(

ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ  ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם
  )פרק ח(ִמְצָרִים 

  
  תאור ביצוען של שלושת המכות השלישיות. 7

 :בברד
 ִויִהי ָבָרד  ַעל ַהָּׁשַמִיםָיְדךָ ְנֵטה ֶאת ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) כב(

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה 
  :ְצָרִיםְּבֶאֶרץ ִמ 

  קֹלֹת ּוָבָרדָנַתן' ה-ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים וַ  )כג(
  :ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים' ַוַּיְמֵטר הַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה 

  
  : בארבה

 ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל  ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִיםָיְדךָ ְנֵטה ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(
ָרִים ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַעל ֶאֶרץ ִמְצ 

 :ַהָּבָרד
  רּוַח ָקִדיםִנַהג' ה-ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וַ  )יג(

  ָּבָאֶרץ 
  

  :ובחשך
 ִויִהי חֶֹׁשְך ַעל ַעל ַהָּׁשַמִיםָיְדָך ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

 :ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך 
 ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ַעל ַהָּׁשָמִים ַוְיִהי חֶֹׁשְך ָידֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ) כב(

  :ִמְצַרִים ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
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 המוטו של כל סידרת מכות. 8
  )יז,ז(' ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה: סדרה א
  )יח,ח(ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ' ַדע ִּכי ֲאִני הְלַמַען ֵּת : סדרה ב
  ) יד,ט(ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ : סדרה ג

  ). טז(ַּבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ          
  
  'שמות ה. 9
   .ְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ ֶאת יִ ) וממילא(ְוַגם '  לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה) ב(
  

  'שמות ח. 10
 ְולֹא ָיכֹלּוַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ) יד(

  :ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
 ַוֶּיֱחַזק ֵלב ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהואַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ) טו(

  : ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוהַּפְרעֹה
  

  'ט'  חשמות. 11
ִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ) יז(: ערוב

ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאת ֶהָערֹב ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת 
ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ) יח( :ם ָעֶליהָ ֶהָערֹב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר הֵ 

 ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב ְלַמַען ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי עֵֹמד ָעֶליָה 
ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ) יט:(ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

  : ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזהַעֶּמךָ 
 ַוָּיבֹא ָערֹב ָּכֵבד ֵּביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַּיַעׂש ְיהָֹוה ֵּכןוַ ) כ(

  ...:ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ֶהָערֹב
 ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ) כה(

  ....ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו 
  :ַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָֹוהַוֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ) כו(
 ַוָּיַסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ִּכְדַבר מֶׁשה) כז(

  )'פרק ח (:לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד
  

 ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה) א(  :דבר 
ִּכי ִאם ) ב:(ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

ִהֵּנה ַיד ְיהָֹוה הֹוָיה ) ג:(ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם
ָקר ּוַבּצֹאן ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבּבָ ְּבִמְקְנָך 

ְוִהְפָלה ְיהָֹוה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ) ד:(ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד
 מֹוֵעד ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה) ה:( ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָברִמְצָרִים

 ֶאת הַוַּיַעׂש ְיהֹוָ ) ו:(ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂשה ְיהָֹוה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ
ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני 

ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ) ז:(ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד
  :ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

  
הָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ַוּיֹאֶמר יְ ) ח( :שחין

ְוָהָיה ) ט:(ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה
ְלָאָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין 

ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ) י:(ִיםּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצרָ 
ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶׁשה ַהָּׁשָמְיָמה ַוְיִהי ְׁשִחין 

  )'פרק ט (:ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א"ח י"שמות י. 12
 ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו יםִמָּכל ָהֱאלִֹק ' ָגדֹול הַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי "

   ." ֲעֵליֶהם
  

 ד"שמות י. 13
ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹאּו ) טז(

  .ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה
רּוַח ָקִדים ֶאת ַהָּים ְּב '  ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך הֶאת ָידֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה )כא(

 .ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים
ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל '  ַוּיֹאֶמר ה)כו(

  :ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו
ָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים וַ ) כז(

  .ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים' ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה
  ... ַּבּיֹום ַההּוא' ַוּיֹוַׁשע ה) ל(
  ְּבִמְצַרִים '  ֲאֶׁשר ָעָׂשה הַהָּיד ַהְּגדָֹלהַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ) לא(

  . ְבמֶֹׁשה ַעְבּדוּו' ה- ַוַּיֲאִמינּו ּבַ 
 


