
  

  ב"התשע טבת                                                                             ד"בס

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

   מנין מכות מצרים-? "עשר המכות"
  )על פי שיעור של הרב תמיר גרנות(לפרשת וארא 

 : פסח של מההגדה .1

, ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים
, ָּבָרד, ְׁשִחין, ֶּדֶבר, ָערֹוב, ִּכִּנים, ְצַפְרֵּדעַ , ָּדם: ְּבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן

  .ַמַּכת ְּבכֹורֹות, חֶֹׁשְך , ַאְרֶּבה
  :ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים

  .ב"ׁש ְּבַאחַ "ֲעדַ ְך "ְּדצַ 
ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים , ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר

ְּבִמְצַרִים ? ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות
ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאלֹוקים "? ָמה הּוא אֹוֵמר

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל "? ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר; )טו:שמות ח" (יאִה 
' ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה, ְּבִמְצַרִים' ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה

ֶעֶׂשר ? ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע). לא:יד" (ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה
ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו : ֱאמֹור ֵמַעָּתה. ַמּכֹות

  .ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

, ֶׁשֶּנֱאַמר? הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות
" ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםְיַׁשַּלח ָּבם "
" ְוָצָרה",  ְׁשַּתִים-" ָוַזַעם",  ַאַחת-" ֶעְבָרה). "מט:תהילים עח(
: ֱאמֹור ֵמַעָּתה.  ַאְרַּבע- " ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים",  ָׁשלֹׁש-

  :  ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹותְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

, ֶׁשֶּנֱאַמר? הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות
ְלֲאֵכי ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמ "

 - " ָוַזַעם",  ְׁשַּתִים- " ֶעְבָרה",  ַאַחת-ֹ "ֲחרֹון ַאּפו". "ָרִעים
ֱאמֹור . ָחֵמׁש" ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים",  ַאְרַּבע-" ְוָצָרה", ָׁשלֹׁש

ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים : ֵמַעָּתה
  .ּוָמאַתִים ַמּכֹות

  : 'ג' ז שמות .2
 מופתי ואת אותותיי את והרביתי פרעה לב את אקשה ואני"

  ..." מצרים בארץ
   :דם מכת .3

  :ֶאל מֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם' ַוּיֹאֶמר ה)יד(
  .... ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ) טו(
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ) כב(

  :'ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
  ח"תיאור מכות מצרים בתהילים מזמור ע .4

  :לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ַאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר)מב (
  :מֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹעןֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּו) מג(

  :ַוַּיֲהפְֹך ְלָדם ְיאֵֹריֶהם ְונְֹזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון) מד(
  :ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם) מה(
  :ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה) מו(
  :ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל) מז(
  :ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים) מח(
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ) מט(

  :ָרִעים
 ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות) נ(

  :ִהְסִּגיר
  :ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים ְּבָאֳהֵלי ָחם) נא(
  :ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר) נב(

  ה"תיאור מכות מצרים במזמור ק .5
  :ר ּבֹוָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבחַ ) כו (
  :ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם) כז(
  :}\ְּדָברֹו{\ָׁשַלח חֶֹׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת דבריו ) כח(
  :ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם) כט(
  :ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם) ל(
  :ר ַוָּיבֹא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלםָאמַ ) לא(
  :ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם) לב(
  :ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם) לג(
  :ָאַמר ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר) לד(
  :ּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתםַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם וַ ) לה(
  :ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם) לו(

  
  ארגון המכות בשלוש שלישיות

  : מכות שלישית כל תכלית .6
  )יז:ז(' ה אני כי תדע בזאת: ראשונה שלישיה
  ).יח:ח (הארץ בקרב' ה אני כי תדע למען: שנייה שלישיה
 הארץ בכל כמוני אין כי תדע בעבור: שלישית שלישיה

  ).יד:ט(
  
 :ה- ג' ז שמות. 7

ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ) ג(
  :ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ) ד(
ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים 

  :ְּגדִֹלים
 ִּבְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים 'ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה) ה(

  :ֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכםְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּב 



  ח"פתיחה למזמור ע. 8
  :ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי)א (
  :ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם) ב(
  :ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו) ג(
ֶוֱעזּוזֹו ' לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ה) ד(

  :ְוִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ַוָּיֶקם ֵעדּות ְּבַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ) ה(

  :ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם
  :ן ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהםְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹו) ו(
ְוָיִׂשימּו ֵבאלֹוקים ִּכְסָלם ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹותיו ) ז(

  :ִיְנצֹרּו

  : המכות לתיאור גם המשורר מגיע כך מתוך
  : ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען)מג(
  ה"ר מזמור קהסב. 9
 תגעו אל מלכים עליהם ויוכח לעשקם לאיש הניח לא"

  .'וכו) יד' פס שם" ( 'במשיחי
 כן אחרי, יוסף מכן לאחר, האבות מתוארים תחילה

 תיאור את המשורר פותח ואז, ואהרון משה מופיעים
  : המכות

    :ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו) כו(
  : ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחםָׂשמּו ָבם) כז(



 

  מבנה המכות: נספח

  

           סדרת מכות -שלושת המכות הראשונות 

 ראשונה
     סדרת מכות -שלושת המכות השניות  

 שנייה
  סדרת מכות שלשית-שלשות המכות האחרונות  

  
ֶאל מֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ' ַוּיֹאֶמר ה) יד(

  :ָהָעם
ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ) טו(

ִלְקָראתֹו ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר ְוַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש 
  :ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ 

אלוקי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ' ְו�ַמְרָּת ֵאָליו ה) טז(
ֵלאמֹר ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר ְוִהֵּנה לֹא ָׁשַמְעָּת 

  :ַעד ּכֹה
 ִהֵּנה �נִֹכי 'ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה'  ּכֹה �ַמר ה) יז(

ִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְוֶנֶהְפכּו ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהּמַ 
  :ְלָדם

ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ָּתמּות ּוָב2ׁש ַהְיאֹר ְוִנְלאּו ) יח(
  :ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר

ֱאמֹר ֶאל 8ֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ֶאל מֶׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יט(
ל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם עַ ּוְנֵטה ָיְדָך 

2ְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְּבָכל 
  :ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים

ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ' ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶׁשה ְו2ֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה) כ(
ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני 

  :ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם
ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה ַוִּיְב2ׁש ַהְיאֹר ְולֹא ָיְכלּו ) כא(

ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ 
  :ִמְצָרִים

ַוֶּיֱחַזק ֵלב י ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטּמֵ ) כב(
  :'ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ) כג(
  :ָלזֹאת

ַוַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ַמִים ִלְׁשּתֹות ִּכי ) כד(
  :ּתֹת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹרלֹא ָיְכלּו ִלׁשְ 

 :ֶאת ַהְיאֹר' ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים 2ֲחֵרי ַהּכֹות ה) כה(

  
ֶאל מֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ' ַוּיֹאֶמר ה) טז(

ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה 
ַׁשַּלח ַעִּמי ' ְו<ַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה <ַמר ה

  :ְוַיַעְבֻדִני
ִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ) יז(

ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאת ֶהָערֹב ּוָמְלאּו 
ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם 

  :ָעֶליהָ 
ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר ) יח(

ְלַמַען י עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב ַעּמִ 
  :ְּבֶקֶרב ָה<ֶרץ' ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה

ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך ְלָמָחר ) יט(
  :ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה

 ָערֹב ָּכֵבד ֵּביָתה ֵּכן ַוָּיבֹא' ַוַּיַעׂש ה) כ(
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבכָ 

  :ָה�ֶרץ ִמְּפֵני ֶהָערֹב
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶׁשה ּוְל2ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ) כא(

  :ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלוקיֶכם ָּב�ֶרץ
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ) כב(

ת אלוקינּו ֵהן ִנְזַּבח אֶ ' ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח ַלה
  :ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו

' ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוָזַבְחנּו ַלה) כג(
  :אלוקינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה �נִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ) כד(
ק לֹא אלוקיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרחֵ ' ּוְזַבְחֶּתם ַלה

  :ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִהֵּנה �נִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ) כה(

ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ' ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ה
ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ַרק 2ל יֵֹסף ַּפְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלִּתי 

  :'ַׁשַּלח ֶאת ָהָעם ִלְזּבַֹח ַלה
  :'ֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל הוַ ) כו(
ִּכְדַבר מֶׁשה ַוָּיַסר ֶהָערֹב ' ַוַּיַעׂש ה) כז(

  :ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו לֹא ִנְׁש2ר ֶאָחד
ַוַּיְכֵּבד ַּפְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ַּגם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ) כח(

  :ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

  
ֶאל מֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ' ַוּיֹאֶמר ה) יג(

אלוקי ' ִלְפֵני ַפְרעֹה ְו<ַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה <ַמר ה
  :ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

ִּכי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ָּכל ַמֵּגפַֹתי ֶאל ) יד(
ַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ַּבֲעבּור ּתֵ ִלְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך 

  :ָה<ֶרץ
ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָו2ְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ) טו(

  :ַּבָּדֶבר ַוִּתָּכֵחד ִמן ָה�ֶרץ
ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ַהְראְֹתָך ) טז(

  :ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָה�ֶרץ
  :עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם) יז(
ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ) יח(

  :ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד ָעָּתה
...  
ִויִהי ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ' ַוּיֹאֶמר ה) כב(

ָבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ָה�ָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל 
  :ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ָנַתן קֹלֹת ' ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים ַוה) כג(
ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ '  ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש �ְרָצה ַוַּיְמֵטר הּוָבָרד

  :ִמְצָרִים
 ַוְיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד ָּכֵבד ְמאֹד )כד(

ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמ�ז ָהְיָתה 
  : ְלגֹוי
....  

 ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְל2ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר) כז(
  :ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים' ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם ה

ְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת אלוקים ּוָבָרד ' ַהְעִּתירּו ֶאל ה) כח(
  :ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְולֹא תִֹספּון ַלֲעמֹד

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ) כט(
לֹות ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ַהּקֹ' ַּכַּפי ֶאל ה

  :ָה�ֶרץ' ֵּתַדע ִּכי ַלה
' ְו2ָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה) ל(

  :אלוקים
ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה ֻנָּכָתה ִּכי ַהְּׂשעָֹרה �ִביב ) לא(

  :ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבעֹל
  :ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו ִּכי ֲאִפילֹת ֵהָּנה) לב(
ַוֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ) לג(

  :ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָטר לֹא ִנַּתְך �ְרָצה' ֶאל ה
לֹת ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּקֹ) לד(

  :ַוּיֶֹסף ַלֲחטֹא ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו
ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) לה(

 :ְּבַיד מֶׁשה' ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ְו<ַמְרָּת ֵאָליו ' ַוּיֹאֶמר ה) כו(

  :ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני' ּכֹה <ַמר ה
ְוִאם ָמֵאן 2ָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה �נִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ) כז(

  :ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים

  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ' ַוּיֹאֶמר ה) א(

אלוקי ָהִעְבִרים ' ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה <ַמר ה
  :ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

  : ַמֲחִזיק ָּבםִּכי ִאם ָמֵאן 2ָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדךָ ) ב(

  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ' ַוּיֹאֶמר ה) א(

ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי 
  :ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו

ְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּב�ְזֵני בִ ) ב(



  ...ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ) כח(

ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל 2ֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ' אֶמר הַוּיֹ) א(

ְּבַמֶּטָך ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל ֶאת 

  :ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

 ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע 8ֲהרֹןַוֵּיט ) ב(

  :ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ) ג(

  :ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶׁשה ּוְל2ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ֶאל ) ד(

ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ' ה

  :'ְוִיְזְּבחּו ַלה

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי 2ְעִּתיר ְלָך ) ה(

ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ַרק 

  :ָנהַּבְיאֹר ִּתָּׁש2רְ 

' ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה) ו(

  :אלוקינּו

ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶּמָך ַרק ) ז(

  :ַּבְיאֹר ִּתָּׁש2ְרָנה

'  ֶאל הַוֵּיֵצא מֶׁשה ְו2ֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוִּיְצַעק מֶׁשה) ח(

  :ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה

ִּכְדַבר מֶׁשה ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמן ַהָּבִּתים ִמן ' ַוַּיַעׂש ה) ט(

  :ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָּׂשדֹת

  :ַוִּיְצְּברּו אָֹתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוִּתְב2ׁש ָה�ֶרץ) י(

ָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָהיְ ) יא(
  :'ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

 ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה הֹוָיה' ִהֵּנה ַיד ה) ג(

ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר 

  :ָּכֵבד ְמאֹד

ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ' ְוִהְפָלה ה) ד(

  :ָּדָברִמְצָרִים ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

' מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂשה ה' ַוָּיֶׂשם ה) ה(

  :ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּב�ֶרץ

 ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל 'ַוַּיַעׂש ה) ו(

ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת 

  :ֶאָחד

ֵנה ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמקְ ) ז(

ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא 
 :ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם 

  :'ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה

ַוָּיבֹא מֶׁשה ְו2ֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ) ג(

אלוקי ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמ2ְנָּת ֵלָענֹת ִמָּפָני ' �ַמר ה

  :ח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִניַׁשּלַ 

ִּכי ִאם ָמֵאן 2ָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ) ד(

  :2ְרֶּבה ִּבְגֻבֶלךָ 

ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָה�ֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָה�ֶרץ ) ה(

ִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד ְו�ַכל ְו�ַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה הַ 

  :ֶאת ָּכל ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה

ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבֵּתי ָכל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ) ו(

לֹא ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ַעל 

  :ן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹהָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוִּיפֶ 

כאן באה הסכמת פרעה להליכת הגברים וסרוב ....

  משה

ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ' ַוּיֹאֶמר ה) יב (

ָּב2ְרֶּבה ְוַיַעל ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב 

  :ָה�ֶרץ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד

ִנַהג ' ַוה ט מֶׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוּיֵ ) יג(
 ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְיָלה ַהּבֶֹקר רּוַח ָקִדים ָּב<ֶרץ

  :ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת ָה2ְרֶּבה

ַוַּיַעל ָה2ְרֶּבה ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוָּיַנח ְּבכֹל ְּגבּול ) יד(

ד ְמאֹד ְלָפָניו לֹא ָהָיה ֵכן 2ְרֶּבה ָּכמֹהּו ִמְצָרִים ָּכבֵ 

  :ְו2ֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן

  ....ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָּכל ָה�ֶרץ ַוֶּתְחַׁשְך ָה�ֶרץ ) טו(

ַוְיַמֵהר ַּפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֶׁשה ּוְל2ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ) טז(

  :אלוקיֶכם ְוָלֶכם' ָחָטאִתי ַלה

' ַחָּטאִתי 2ְך ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַלהְוַעָּתה ָׂשא ָנא ) יז(

  :אלוקיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה

  :'ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה) יח(

רּוַח ָים ָחָזק ְמאֹד ַוִּיָּׂשא ֶאת ָה2ְרֶּבה ' ַוַּיֲהפְֹך ה) יט(

ה ֶאָחד ְּבכֹל ְּגבּול ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף לֹא ִנְׁש2ר 2ְרּבֶ 

  :ִמְצָרִים

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ' ַוְיַחֵּזק ה) כ(
  :ִיְׂשָרֵאל

  

ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל 2ֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָה�ֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ 

  :ִמְצָרִים

 ַוַּיְך ֶאת ַוֵּיט 8ֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּוַוַּיֲעׂשּו ֵכן ) יג(

ֲעַפר ָה�ֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר ָה�ֶרץ 

  :ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ) יד(

  :א ָיכֹלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמהְולֹ

ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע אלוקים ) טו(

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִהוא 

 :'ה

  

ְקחּו ָלֶכם ֶאל מֶׁשה ְוֶאל 8ֲהרֹן ' ַוּיֹאֶמר ה) ח(

יַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ּפִ 

  :ְלֵעיֵני ַפְרעֹה

ְוָהָיה ְל�ָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ַעל ) ט(

ָה�ָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת ְּבָכל 

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֵני ַפְרעֹה ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו ִלפְ ) י(

ְַיִהי ְׁשִחין ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶׁשה ַהָּׁשָמְיָמה ו

  :ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמה

ְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֶׁשה ) יא(

ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין ִּכי ָהָיה ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל 

  :ִמְצָרִים

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ' ַוְיַחֵּזק ה) יב(
  :ֶאל מֶׁשה' ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

  

ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי ' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

  :חֶׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶׁשךְ 

 ַוְיִהי חֶׁשְך ֲאֵפָלה ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים) כב(

  :ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶׁשת ָיִמים

לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת �ִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ) כג(

  :ְׁשלֶׁשת ָיִמים ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְׁשבָֹתם

' ת הַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו אֶ ) כד(

  :ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצג ַּגם ַטְּפֶכם ֵיֵלְך ִעָּמֶכם

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ַּגם 2ָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת ) כה(

  :אלוקינּו' ְוָעִׂשינּו ַלה

ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ) כו(

אלוקינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ' ת הִנַּקח ַלֲעבֹד אֶ 

  :ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה' ֶאת ה

  :ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא <ָבה ְלַׁשְּלָחם' ַוְיַחֵּזק ה) כז(
ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ְלָך 2ל ּתֶֹסף ) כח(

  :ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ) כט(

 :ָּפֶניךָ 



  

  


