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 ד'התשע טבת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 למטרת מכות מצרים –"וידעו כי אני ה'" 
  )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין( ואראפרשת ל

 
 :כ"ט –יחזקאל כ"ח כה  .1

ִצי ֶאתה'ָֹּני -ָאַמר ֲאד-כֹּה כה ַקבְּ ל ִמן-ה בְּ ָראֵּ ית ִישְּ -בֵּ
בּו  ָישְּ י ַהּגֹוִים וְּ ינֵּ עֵּ ִתי ָבם לְּ ַדשְּ ִנקְּ ָהַעִמים ֲאֶשר ָנפֹּצּו ָבם וְּ

ַיֲעקֹּב-ַעל ִדי לְּ ַעבְּ ָמָתם ֲאֶשר ָנַתִתי לְּ בּו ָעֶליָה  כו  .ַאדְּ ָישְּ וְּ
בּו ָלֶבטַ  ָישְּ ָרִמים וְּ עּו כְּ ָנטְּ ַבֲעשֹוִתי   חָלֶבַטח ּוָבנּו ָבִתים וְּ

עּו ִכי ֲאִני  ָידְּ ִביבֹוָתם וְּ כֹּל ַהָשאִטים אָֹּתם ִמסְּ ָפִטים בְּ  ה'שְּ

   .יֶהםקֵּ ֱאֹל
ַבר א ים ָעָשר ַלחֶֹּדש ָהָיה דְּ נֵּ -ַבָשָנה ָהֲעִשִרית ָבֲעִשִרי ִבשְּ

אמֹּר ה' ַלי לֵּ עֹּה ֶמֶלְך -ָאָדם ִשים ָפֶניָך ַעל-ֶבן ב  .אֵּ ַפרְּ

ָרִים  ַעלִמצְּ א ָעָליו וְּ ִהָנבֵּ ַרִים כָֻּלּה-וְּ ָת כֹּה ג  .ִמצְּ ָאַמרְּ ר וְּ -ַדבֵּ
עֹּה ֶמֶלְך ה'ָני -ָאַמר ֲאדֹּ  ִני ָעֶליָך ַפרְּ ַרִים ַהַתִנים -ִהנְּ ִמצְּ

אָֹּריו תֹוְך יְּ ץ בְּ ִרי ַוֲאִני   ַהָּגדֹול ָהרֹּבֵּ אֹּ ֲאֶשר ָאַמר ִלי יְּ

ָנַתִתי חחיים )ַחִחים( בִ  ד  .ֲעִשיִתִני ִתי וְּ ַבקְּ ִהדְּ ָחֶייָך וְּ לְּ
ַגת ת ָכל-דְּ אֵּ אֶֹּריָך וְּ ַהֲעִליִתיָך ִמתֹוְך יְּ ֶתיָך וְּ שֹּ קְּ ַקשְּ אֶֹּריָך בְּ -יְּ

ָבק ֶתיָך ִתדְּ שֹּ קְּ ַקשְּ אֶֹּריָך בְּ ַגת יְּ ָבָרה  ה  .דְּ ִתיָך ַהִמדְּ ַטשְּ ּונְּ
ת ָכל אֵּ ָך וְּ אֶֹּריָך ַעל-אֹותְּ ַגת יְּ ֹּ -דְּ י ַהָשֶדה ִתפֹול ל נֵּ ף פְּ ָאסֵּ א תֵּ

ָלה ָאכְּ ַתִתיָך לְּ עֹוף ַהָשַמִים נְּ ַחַית ָהָאֶרץ ּולְּ ץ לְּ ֹּא ִתָקבֵּ ל  ו  .וְּ
עּו ָכל ָידְּ ַרִים ִכי ֲאִני י-וְּ י ִמצְּ בֵּ ֶעֶנת  ה'יֹּשְּ ַיַען ֱהיֹוָתם ִמשְּ

ל ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ רֹוץ  ז  .ָקֶנה לְּ ָך בכפך )ַבַכף( תֵּ ָשם בְּ ָתפְּ בְּ
ָת ָלֶהם ָכל ָת כָ -ּוָבַקעְּ ַהֲעַמדְּ ר וְּ ִהָשֲעָנם ָעֶליָך ִתָשבֵּ ף ּובְּ תֵּ

ָנִים-ָלֶהם ָכל  ָמתְּ
ן כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ  ח  ַרִתי  ה'ָני -ָלכֵּ ִהכְּ ִביא ָעַלִיְך ָחֶרב וְּ ִני מֵּ ִהנְּ

ָמה הֵּ ְך ָאָדם ּובְּ ָתה ֶאֶרץ ט .ִממֵּ ָהיְּ ָמָמה -וְּ ַרִים ִלשְּ ִמצְּ

עּו ִכי ָידְּ ָבה וְּ ָחרְּ אֹּר ִלי ַוֲאִני ָעִשיִתיַיַען   ה'ֲאִני -וְּ  י  .ָאַמר יְּ
ֶאל ֶליָך וְּ ִני אֵּ ן ִהנְּ ָנַתִתי ֶאת-ָלכֵּ אֶֹּריָך וְּ ַרִים -יְּ ֶאֶרץ ִמצְּ

ַעד ה וְּ נֵּ וֵּ דֹּל סְּ ָמָמה ִמִמגְּ בֹות חֶֹּרב שְּ ָחרְּ בּול כּוש-לְּ ֹּא  יא  .ּגְּ ל
ֹּא ַתֲעָבר-ַתֲעָבר ָמה ל הֵּ ֶרֶגל בְּ ב-ָבּה ֶרֶגל ָאָדם וְּ שֵּ ֹּא תֵּ ל  ָבּה וְּ

ָבִעים ָשָנה ָנַתִתי ֶאת יב  .ַארְּ תֹוְך -וְּ ָמָמה בְּ ַרִים שְּ ֶאֶרץ ִמצְּ
ָמָמה  ֶייןָ שְּ תֹוְך ָעִרים ָמֳחָרבֹות ִתהְּ ָעֶריָה בְּ ַשמֹות וְּ ֲאָרצֹות נְּ

ָבִעים ָשָנה ַוֲהִפצִֹּתי ֶאת ִריִתים -ַארְּ זֵּ ַרִים ַבּגֹוִים וְּ ִמצְּ
 ָבֲאָרצֹות

ץ ֶאת  ה'י נָ -ִכי כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ  יג ָבִעים ָשָנה ֲאַקבֵּ ץ ַארְּ -ִמקֵּ

ַרִים ִמן ִתי ֶאת יד  .ָנפֹּצּו ָשָמה-ָהַעִמים ֲאֶשר-ִמצְּ ַשבְּ -וְּ
רֹוס ַעל ַרִים ַוֲהִשבִֹּתי אָֹּתם ֶאֶרץ ַפתְּ בּות ִמצְּ ֶאֶרץ -שְּ

ָפָלה ָלָכה שְּ ָהיּו ָשם ַממְּ כּוָרָתם וְּ ָלכֹות -ִמן טו  .מְּ ַהַממְּ
פָ  ֶיה שְּ ֹּאִתהְּ ל א עֹוד ַעל-ָלה וְּ ַנשֵּ ִתים -ִתתְּ ַעטְּ ִהמְּ ַהּגֹוִים וְּ

דֹות ַבּגֹוִים ִתי רְּ ִבלְּ ֶיה טז  .לְּ ֹּא ִיהְּ ל ל -וְּ ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ עֹוד לְּ

ִכיר ָעו ָטח ַמזְּ ִמבְּ עּו ִכי ֲאִני ֲאדֹּ לְּ ָידְּ יֶהם וְּ נֹוָתם ַאֲחרֵּ ָני -ֹּן ִבפְּ
   .ה'
ִרים ָוֶשַבע ָשָנה בָ  יז ֶעשְּ ִהי בְּ ֶאָחד ַלחֶֹּדש ָהָיה ַויְּ ִראשֹון בְּ

ַבר אמֹּר ה'-דְּ ַלי לֵּ ֶראַצר ֶמֶלְך-ֶבן יח  .אֵּ בּוַכדְּ ָבֶבל -ָאָדם נְּ
דֹוָלה ֶאל-ֶהֱעִביד ֶאת ילֹו ֲעבָֹּדה גְּ ָרח -צֹּר ָכל-חֵּ קְּ ֹּאש מֻּ ר

ָכל ָשָכר -וְּ רּוָטה וְּ ף מְּ ֹּאָכתֵּ ילֹו ִמצֹּר ַעל-ל חֵּ -ָהָיה לֹו ּולְּ
ן כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ  יט  ָעַבד ָעֶליָה.-ָהֲעבָֹּדה ֲאֶשר ִני  ה'ָני -ָלכֵּ ִהנְּ

ֶראַצר ֶמֶלְך בּוַכדְּ ן ִלנְּ ָנּה -ָבֶבל ֶאת-נֹּתֵּ ָנָשא ֲהמֹּ ָרִים וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ

ילֹו חֵּ ָתה ָשָכר לְּ ָהיְּ ָלָלּה ּוָבַזז ִבָזּה וְּ ָשַלל שְּ עֻּ  כ  .וְּ ָלתֹו פְּ
ָרִים ֲאֶשר ָעשּו ִלי -ָעַבד ָבּה ָנַתִתי לֹו ֶאת-ֲאֶשר ֶאֶרץ ִמצְּ

ם ֲאדֹּ  אֻּ ל  כא  .ה'ָני -נְּ ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ ִמיַח ֶקֶרן לְּ ַביֹום ַההּוא ַאצְּ
חֹון ן ִפתְּ ָך ֶאתֵּ עּו ִכי-ּולְּ ָידְּ תֹוָכם וְּ  ה'ֲאִני -ֶפה בְּ

 : כג-שמות ד' כב .2
' בני בכורי ישראל. ואמר "ואמרת אל פרעה כה אמר ד

אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הורג 
 את בנך בכורך".

 :ב-שמות ה' א .3
רּו ֶאל א ֹּאמְּ ן ַוי ַאֲהרֹּ ַאַחר ָבאּו מֶֹּשה וְּ עֹּה-וְּ  ה'ָאַמר -כֹּה  ַפרְּ

ל ַשַלח ֶאתקֵּ ֱאֹל ָראֵּ ָבר-י ִישְּ ָיחֹּּגּו ִלי ַבִמדְּ ֹּאמֶ  ב  .ַעִמי וְּ ר ַוי
עֹּה ִמי  ַשַלח ֶאת ה'ַפרְּ קֹּלֹו לְּ ַמע בְּ ל-ֲאֶשר ֶאשְּ ָראֵּ ֹּא   ִישְּ ל

ִתי ֶאת ַגם ֶאת ה'-ָיַדעְּ חַ -וְּ ֹּא ֲאַשלֵּ ל ל ָראֵּ   .ִישְּ
 י"ח:-שמות ז' י"ד. 4

ֹּאֶמר  יד ַשַלח ָהָעם-ֶאל ה'ַוי ן לְּ אֵּ עֹּה מֵּ ב ַפרְּ ד לֵּ   .מֶֹּשה ָכבֵּ

ְך ֶאל טו עֹּה ַבבֶֹּקר ִהנֵּ -לֵּ ָראתֹו ַפרְּ ָת ִלקְּ ִנַצבְּ ָמה וְּ א ַהַמיְּ ה יֹּצֵּ

ַהַמֶטה ֲאֶשר-ַעל אֹּר וְּ ַפת ַהיְּ ָיֶדָך-שְּ ָנָחש ִתַקח בְּ ַפְך לְּ   .ֶנהְּ

ָליו  טז ָת אֵּ ָאַמרְּ אמֹּר קֵּ ֱאֹל ה'וְּ ֶליָך לֵּ ָלַחִני אֵּ ִרים שְּ י ָהִעבְּ
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ֹּא-ַשַלח ֶאת ה ל ִהנֵּ ָבר וְּ ִני ַבִמדְּ דֻּ ַיַעבְּ   .כֹּה-ָת ַעדָשַמעְּ -ַעִמי וְּ

הָוה  יז ַדע ִכי ֲאִני כֹּה ָאַמר יְּ ֹּאת תֵּ ז ה ָאנִֹּכי ַמֶכה   ה'בְּ ִהנֵּ

ָיִדי ַעל-ַבַמֶטה ֲאֶשר ָדם-בְּ כּו לְּ ֶנֶהפְּ אֹּר וְּ  יח  .ַהַמִים ֲאֶשר ַביְּ
ַהָדָגה ֲאֶשר ַרִים -וְּ אּו ִמצְּ ִנלְּ אֹּר וְּ אֹּר ָתמּות ּוָבַאש ַהיְּ ַביְּ

תֹות ַמִים אֹּר-ִמן ִלשְּ  .ַהיְּ
 : כ"א-שמות ט' י"ג .5

ֹּאֶמר  יג עֹּה -ֶאל ה'ַוי י ַפרְּ נֵּ ב ִלפְּ ַיצֵּ ִהתְּ ם ַבבֶֹּקר וְּ כֵּ מֶֹּשה ַהשְּ
ָליו כֹּה ָת אֵּ ָאַמרְּ ִרים ַשַלח ֶאתקֵּ ֱאֹל ה'ָאַמר -וְּ ַעִמי -י ָהִעבְּ

ִני דֻּ ַיַעבְּ ַח ֶאת יד  .וְּ לֵּ ֹּאת ֲאִני שֹּ פַֹּת -ָכל-ִכי ַבַפַעם ַהז י ַמּגֵּ
ָכל-ֶאל ִני בְּ ין ָכמֹּ ַדע ִכי אֵּ ַעֶמָך ַבֲעבּור תֵּ ָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּובְּ -ִלבְּ

ִתי ֶאת טו  .ָהָאֶרץ ֶאת-ִכי ַעָתה ָשַלחְּ ָך וְּ ָך -ָיִדי ָוַאְך אֹותְּ ַעמְּ

ד ִמן ִתיָך  טז  .ָהָאֶרץ-ַבָדֶבר ַוִתָכחֵּ ֹּאת ֶהֱעַמדְּ אּוָלם ַבֲעבּור ז וְּ

ָך אֹּתְּ ָכל-ֶאת ַבֲעבּור ַהרְּ ִמי בְּ ר שְּ ַמַען ַספֵּ  יז  .ָהָאֶרץ-כִֹּחי ּולְּ

ָחם ִתי ַשלְּ ִבלְּ ַעִמי לְּ ל בְּ תֹולֵּ ָך ִמסְּ ת  יח  .עֹודְּ ִטיר ָכעֵּ ִני ַממְּ ִהנְּ
ֹּא אֹּד ֲאֶשר ל ד מְּ ִמן-ָמָחר ָבָרד ָכבֵּ ַרִים לְּ ִמצְּ -ָהָיה ָכמֹּהּו בְּ

ַעד ָדה וְּ ַעָתה שְּ  יט  .ָעָתה-ַהיֹום ִהָּוסְּ ז ֶאתוְּ ָך -ַלח ָהעֵּ נְּ ִמקְּ

ת ָכל אֵּ ָך ַבָשֶדה-וְּ ָמה ֲאֶשר-ָכל  ֲאֶשר לְּ הֵּ ַהבְּ א -ָהָאָדם וְּ ִיָמצֵּ

תּו ֶהם ַהָבָרד ָומֵּ ָיַרד ֲעלֵּ ָתה וְּ ף ַהַביְּ ֹּא יֵָּאסֵּ ל  כ  .ַבָשֶדה וְּ
א ֶאת ַבר -ַהָירֵּ ִניס ֶאת ה'דְּ עֹּה הֵּ י ַפרְּ דֵּ ַעבְּ ֶאת-מֵּ -ֲעָבָדיו וְּ

הּו ֶאל נֵּ ֹּא כא  .ָבִתיםהַ -ִמקְּ ַבר -ָשם ִלבֹו ֶאל-ַוֲאֶשר ל  ה'דְּ

ב ֶאת ֶאת-ַוַיֲעזֹּ הּו ַבָשֶדה-ֲעָבָדיו וְּ נֵּ   .ִמקְּ


