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 בס"ד

, מקורותמניין מכות מצרים  

 )בפרק ז'(:

ץ ִמְצָרִים: רֶׁ ת מֹוְפַתי ְבאֶׁ ת ֹאֹתַתי ְואֶׁ ת ֵלב ַפְרֹעה ְוִהְרֵביִתי אֶׁ ה אֶׁ ת ָיִדי )ג( ַוֲאִני ַאְקשֶׁ ם ַפְרֹעה ְוָנַתִתי אֶׁ  )ד( ְולֹא ִיְשַמע ֲאֵלכֶׁ

ת ַעִמי ְבֵני  ת ִצְבֹאַתי אֶׁ ץ ִמְצַרִים ִבְשָפִטים ְגֹדִלים:ְבִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי אֶׁ רֶׁ ת  ִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ )ה( ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִכי ֲאִני ה' ִבְנֹטִתי אֶׁ

ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם:  ָיִדי ַעל ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי אֶׁ

  . מתוך ההגדה1

ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל  ר ַמכֹות שֶׁ שֶׁ ר, ְשִחין, ָבָרד, ֵאּלּו עֶׁ בֶׁ ַהִמְצִרים, ְבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן: ָדם, ְצַפְרֵדַע, ִכִנים, ָערֹוב, דֶׁ

ְך, ַמַכת ְבכֹורֹות. ה, ֹחשֶׁ ם ִסָמִנים: ַאְרבֶׁ ַאָתה  ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר, ִמַנִין ְדַצ"ְך ֲעַד"ש ְבַאַח"ב. ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבהֶׁ

ר ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות? ְבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר שֶׁ ָּלקּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים עֶׁ ? "ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִמים אֹוֵמר שֶׁ

ְצַבע ֱאלֹוקים ִהיא" )שמות ח:טו(; ְוַעל ַהָים ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַוַיְרא ִיְש  ל ַפְרֹעה אֶׁ ר ָעָשה ה' אֶׁ ת ַהָיד ַהְגדֹוָלה ֲאשֶׁ ָרֵאל אֶׁ

ר ַמכ שֶׁ ְצַבע? עֶׁ ה ַעְבדֹו" )יד:לא(. ַכָמה ָלקּו ְבאֶׁ ת ה' ַוַיֲאִמינּו ַבה' ּוְבמשֶׁ ֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ְבִמְצַרִים, ַוִייְראּו ָהָעם אֶׁ

ר ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִש  שֶׁ  ים ַמכֹות.ָלקּו עֶׁ

ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים הָ  ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶׁ ר אֹוֵמר, ִמַנִין שֶׁ זֶׁ ל ַאְרַבע ַמכֹות? ַרִבי ֱאִליעֶׁ ְיָתה שֶׁ

ְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָר  ֱאַמר, "ְיַשַּלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו עֶׁ נֶׁ ְבָרה" שֶׁ  -ַאַחת, "ָוַזַעם"  -ִעים" )תהילים עח:מט(. "עֶׁ

ַאְרַבע. ֱאמֹור ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבִעים ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו  -ָשֹלש, "ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים"  -ְשַתִים, "ְוָצָרה" 

  ָמאַתִים ַמכֹות:

ֱאמַ ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמַנִין שֶׁ  נֶׁ ל ָחֵמש ַמכֹות? שֶׁ ֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ָהְיָתה שֶׁ ר, ָכל ַמָכה ּוַמָכה שֶׁ

ְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים". "ֲחרֹון ַאפו"ֹ  ְבָרה"  -"ְיַשַּלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו עֶׁ ָשֹלש,  -ם, "ָוַזַעם" ְשַתיִ  -ַאַחת, "עֶׁ

ִשים ַאְרַבע, "ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" ָחֵמש. ֱאמֹור ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמ  -"ְוָצָרה" 

 ּוָמאַתִים ַמכֹות.
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ִמי תֹו יָנה ַעַ֭ ף ַהֲאִזִ֣ ָסָ֥ יל ְלָאָ֫ י:)א( ַמְשִכִּ֗ ם ְלִאְמֵרי־ִפִֽ ְזְנכִֶּׁ֗ ּו ָאָ֝ י ַהטָ֥  ָרִתִ֑

ם: דֶׁ ִֽ ֹות ִמִני־קֶׁ ידִּ֗ יָעה ִחָ֝ י ַאִבָ֥ ל ִפִ֑ ה ְבָמָשִ֣ ְפְתָחִ֣  )ב( אֶׁ

נּו: ינּו ִסְפרּו־ָלִֽ ֲאבֹוֵתִּ֗ ם ַוָ֝ ַמְענּו ַוֵנָדֵעִ֑ ר ָשַ֭ ִ֣  )ג( ֲאשֶׁ

ֹות  ַסְפִרים ְתִהּלִ֣ ֹון ְמִֽ ֹור ַאֲחרִּ֗ ם ְלדָ֥ ד׀ ִמְבֵניהִֶּׁ֗ א ְנַכֵחֵ֨ ֹֹ֤ ה:)ד( ל ר ָעָשִֽ ִ֣ יו ֲאשֶׁ ִנְפְלאֹוָתִּ֗ ֹו ְוָ֝ ֱעזּוזָ֥  ְיקָֹוִ֑ק וֶׁ

 ִֽ ם ִלְבֵניהֶׁ הֹוִדיָעִּ֗ ינּו ְלָ֝ ת־ֲאבֹוֵתִ֑ ָּוה אֶׁ ר ִצַ֭ ִ֣ ל ֲאשֶׁ ֵאָ֥ ם ְבִיְשָרָ֫ ב ְותֹוָר֮ה ָשֹ֤ ַיֲעֹקִּ֗ ּות׀ ְבִֽ ם ֵעדֵ֨  ם:)ה( ַוָיָֹּ֤֤קֶׁ

מּו ִוִֽ  ֻקִּ֗ דּו ָיָ֝ ים ִיָּוֵלִ֑ ֲחרֹון ָבִנִ֣ ֹור ַאַ֭ ּו׀ דִ֣ ַען ֵיְדעֵ֨ ם:)ו( ְלַמֹ֤ ִֽ ּו ִלְבֵניהֶׁ  יַסְפרָ֥

רּו: יו ִיְנֹצִֽ ל ּוִמְצֹוָתָ֥ ַעְלֵלי־ֵאִ֑ ְשְכחּו ַמִֽ א ִיַ֭ ִֹ֣ ם ְול ְסָלָ֥ ים ִכָ֫ אֹלִהִּ֗ ימּו ֵבִֽ  )ז( ְוָיִשָ֥

ֹו: ל רּוחִֽ ת־ֵאִ֣ ְמָנָ֖ה אֶׁ אֶׁ ֹו ְולֹא־נֶׁ ין ִלבִ֑ ֹור לֹא־ֵהִכִ֣ ה דַ֭ ָ֥ רֶׁ ר ּוֹמָ֫ ם דֹו֘ר סֹוֵרֵ֪ ּו׀ ַכֲאבֹוָתִּ֗ א ִיְהיֵ֨ ֹֹ֤  )ח( ְול

ב:)ט( ְבִֽ  ֹום ְקָרִֽ ּו ְביִ֣ ְפכִּ֗ ת ָהָ֝ שֶׁ י רֹוֵמי־ָקִ֑ ִים נֹוְשֵקָ֥ ְפַרִּ֗  ֵני־אֶׁ

ת: כֶׁ ִֽ ּו ָללֶׁ ֹו ֵמֲאנָ֥ ְבתֹוָרתִּ֗ ים ּוָ֝ ית ֱאֹלִהִ֑ ְמרּו ְבִרִ֣ א ָשַ֭ ִֹ֣  )י( ל
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ם: ְרָאִֽ ר הֶׁ ִ֣ יו ֲאשֶׁ ִנְפְלאֹוָתִּ֗ יו ְוָ֝ ּו ֲעִלילֹוָתִ֑  )יא( ַוִיְשְכחָ֥

בֹוָתם ד ֲאַ֭ ִָּ֣֤גֶׁ ַען: )יב( נֶׁ ִים ְשֵדה־ֹצִֽ ץ ִמְצַרִ֣ רֶׁ ָ֖ א ְבאֶׁ לֶׁ ִ֑ ָשה פֶׁ  ָעִ֣

ִים ְכמֹו־ֵנִֽד: ב־ַמָ֥ ַָּ֤יצֶׁ ם ַוִֽ ם ַוַיֲִֽעִביֵרִ֑ ַקע ָיַ֭  )יג( ָבִ֣

ש: ֹור ֵאִֽ ְיָלה ְבאִ֣ ַּלִּ֗ ם ְוָכל־ַהָ֝ ָעָנִָּ֣֤ן יֹוָמִ֑ ם בֶׁ  )יד( ַוַיְנֵחִ֣

ֹות ַרָבִֽ  ְשְק ִכְתֹהמָ֥ ַיִּ֗ ר ַוָ֝ ִרים ַבִמְדָבִ֑ ע ֻצַ֭  ה:)טו( ְיַבַקִ֣

ִים: ֹות ָמִֽ ד ַכְנָהרִ֣ ֹורֶׁ ַלע ַויָ֖ ים ִמָסִ֑ א נֹוְזִלִ֣  )טז( ַויֹוִצִ֣

ֹון ַבִצָיִֽה: ְליִּ֗ ֹות עֶָׁ֝ ְמרָ֥ ֹו ַלִֽ ֹוד ַלֲחטֹא־לִ֑ יפּו עָ֖  )יז( ַויֹוִסִ֣

ם: ל ְלַנְפָשִֽ כֶׁ ְשָאל־ֹאָ֥ ם ִלִֽ ל ִבְלָבָבִ֑  )יח( ַוְיַנסּו־ֵאָ֥

ְמרּו ֲהיִ֣  ים ָאַ֭ ִהָ֥ אֹלָ֫ ּו ֵבִֽ ְָּ֤יַדְברִּ֗ ר:)יט( ַוִֽ ן ַבִמְדָבִֽ ְלָחִּ֗ ְך ֻשָ֝ ל ַלֲעֹרָ֥  ּוַכל ֵאִ֑

ֹו: ר ְלַעמִֽ ין ְשֵאִ֣ ת ִאם־ָיִכָ֖ ּוַכל ֵתִ֑ ם יִ֣ חֶׁ פּו ֲהַגם־לֶַׁ֭ ְשֹטָ֥ ים ִיָ֫ ּובּו ַמִי֘ם ּוְנָחִלֵ֪ ּור׀ ַוָיזִ֣ ן ִהָכה־צֵ֨  )כ( ֵהֹ֤

ב ְוַגם־ַאִּ֗  ה ְבַיֲעֹקִ֑ ֵאש ִנְשָקִ֣ ר ְוַ֭ ִָּ֤יְתַעָבָ֥ ק ַוִֽ ע ְיקָֹוִּ֗ ן׀ ָשַמָ֥ ל:)כא( ָלֵכֹ֤ ה ְבִיְשָרֵאִֽ  ף ָעָלָ֥

ֹו: ישּוָעתִֽ ּו ִבִֽ ְטחִּ֗ א ָבָ֝ ָֹ֥ ים ְול ֱאִמינּו ֵבאֹלִהִ֑ א הֶַׁ֭ ִֹ֣ י ל  )כב( ִכֹ֤

ח: ִים ָפָתִֽ י ָשַמִ֣ ַעל ְוַדְלֵתָ֖ ים ִמָמִ֑ ו ְשָחִקִ֣  )כג( ַוְיַצִ֣

מֹו: ִים ָנִַ֣תן ָלִֽ ַמִּ֗ ל ּוְדַגן־ָשָ֝ ֱאֹכִ֑ ן לֶׁ ם ָמִ֣ ִ֣ ר ֲעֵליהֶׁ  )כד( ַוַיְמֵטֵ֬

בִ  ם ַאַ֭ חֶׁ ִ֣ ַבע:)כה( לֶׁ ם ָלֹשִֽ ִ֣ ח ָלהֶׁ ה ָשַלָ֖ יש ֵציָדֵ֬ ַכל ִאִ֑  יִרים ָאִ֣

ן: ֹו ֵתיָמִֽ ג ְבֻעזִ֣ ִים ַוְיַנֵהָ֖ ִדים ַבָשָמִ֑ ע ָקַ֭  )כו( ַיַסִ֣

ֹוף ָכָנִָּֽ֤ף: ים עִ֣ ִמִּ֗ ֹול ַיָ֝ ְכחָ֥ ר ּוִֽ ר ְשֵאִ֑ ָעָפִ֣ ם כֶׁ ִ֣ ר ֲעֵליהֶׁ  )כז( ַוַיְמֵטֵ֬

יב ְלִמְש  ִבִּ֗ ב ַמֲחֵנִ֑הּו ָסָ֝ רֶׁ ִ֣ ַיֵפל ְבקֶׁ יו:)כח( ַוַ֭  ְכֹנָתִֽ

ם: ִֽ א ָלהֶׁ ם ָיִבָ֥ ֲאָוָתִּ֗ ַתִֽ ד ְוָ֝ ּו ְמֹאִ֑ ּו ַוִיְשְבעִ֣  )כט( ַויֹאְכלִ֣

ם: ִֽ ם ְבִפיהֶׁ ֹוד ָאְכָלָ֥ ם עִּ֗ ּו ִמַתֲאָוָתִ֑  )ל( לֹא־ָזרָ֥

יַע: ל ִהְכִרִֽ י ִיְשָרֵאִ֣ ם ּוַבחּוֵרָ֖ ִ֑ ַָּ֤יֲהֹרג ְבִמְשַמֵניהֶׁ ם ַוִֽ ה ָבהִֶּׁ֗ ָלֹ֤ ים׀ ָע֮ ף ֱאֹלִהֵ֨  )לא( ְוַאֹ֤

יו:)לב( ְבָכל־ ינּו ְבִנְפְלאֹוָתִֽ ֱאִמִּ֗ א־הֶָׁ֝ ִֹֽ ֹוד ְול ְטאּו־עִ֑ את ָחִֽ ַֹ֭  ז

ה: ָהָלִֽ ם ַבבֶׁ ְשנֹוָתִּ֗ ם ּוָ֝ ִ֑ ל ְיֵמיהֶׁ בֶׁ ָ֥  )לג( ַוְיַכל־ַבהֶׁ

ל: ֲחרּו־ֵאִֽ בּו ְוִשִֽ ָשִּ֗ ּוהּו ְוָ֝  )לד( ִאם־ֲהָרָגָ֥ם ּוְדָרשִ֑

ם: ְליֹון ֹגֲאָלִֽ ל עֶָׁ֝ ם ְוֵאָ֥ ים צּוָרִ֑ י־ֱאֹלִהִ֣ ִָּ֤יְזְכרּו ִכִֽ  )לה( ַוִֽ

ֹו:) ם ְיַכְזבּו־לִֽ ִבְלשֹוָנִּ֗ ם ּוָ֝ ִ֑ ּוהּו ְבִפיהֶׁ  לו( ַוְיַפתָ֥

ֹו: ּו ִבְבִריתִֽ ְמנִּ֗ אֶׁ א נֶָׁ֝ ָֹ֥ ֹו ְול ֹון ִעמִ֑ ִלָבם לֹא־ָנכִ֣  )לז( ְוַ֭
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ֹו: ִעיר ָכל־ֲחָמתִֽ א־ָיָ֝ ִֹֽ ֹו ְול יב ַאפִ֑ ִהְרָבה ְלָהִשִ֣ ית ְוַ֭ ְשִחָ֥ לֹא־ַיָ֫ ר ָעֹו֘ן ְוִֽ ּום׀ ְיַכֵפָ֥ ּוא ַרחֵ֨  )לח( ְוהֹ֤

ּוב:)לט(  א ָישִֽ ִֹ֣ ְך ְול ֹוֵלִּ֗ ּוַח הָ֝ ָמה רָ֥ ר ֵהִ֑ ִיְזֹכר ִכי־ָבָשִ֣  ַוַ֭

ֹון: יִשימִֽ ּוהּו ִבִֽ ֲעִציבִּ֗ ר ַיָ֝ ּוהּו ַבִמְדָבִ֑ ָמה ַיְמרִ֣  )מ( ַכַ֭

ל ִהְתוּו: ֹוש ִיְשָרֵאִ֣ ל ּוְקדָ֖ ּו ֵאִ֑ ּובּו ַוְיַנסִ֣  )מא( ַוָישִ֣

ם ר־ָפָדָ֥ שֶׁ ֹום אֲֽ ֹו יִּ֗ ת־ָידִ֑ ּו אֶׁ ר: )מב( לֹא־ָזְכרָ֥  ִמִני־ָצִֽ

ַען: יו ִבְשֵדה־צ ֹֽ מֹוְפת ָ֗ יו וּ֝ ָ֑ תֹות  ִמְצַרִים א ֹֽ ם ְבְּ֭ ָׂ֣ ר־ש  ון: )מג( ֲאשֶׁ יֹֽ ם ַבל־ִיְשת  ְזֵליהֶָׁ֗ נ  ם ְוּ֝ ָ֑ ם ְיא ֵריהֶׁ ד  ְך ְלְּ֭ ם  )מד( ַוַיֲהפ ָׂ֣ ָׂ֣ הֶׁ ח ב  )מה( ְיַשַלַּ֬

ם: ַע ַוַתְשִחיֵתֹֽ ְצַפְרֵדָ֗ ם וּ֝ ר ב ַוי אְכֵלָ֑ ן ע ְּ֭ ה: )מו( ַוִיֵתָׂ֣ ֹֽ ַאְרבֶׁ ם ל  יִגיע ָ֗ ם ִוֹֽ ָ֑ יל ְיבול  ִסָׂ֣ ח  ל: לֶׁ ַמֹֽ ֲחנ  ם ַבֹֽ ִשְקמֹות ָ֗ ָ֑ם ְוּ֝ ד ַגְפנ  ָׂ֣ ר  ג ַבב   )מז( ַיֲהר ָׂ֣

ים: ִפֹֽ ְרש  ם ל  ִמְקֵניהֶָׁ֗ ם וּ֝ ָ֑ ד ְבִעיר  ָׂ֣ ר  ַחת )מח( ַוַיְסֵגָׂ֣ר ַלב  ְשַלָ֗ ה ִמּ֝ ָ֑ ר  ַזַָׂ֣עם ְוצ  ה ו  ָׂ֣ ְבר  ֹו עֶׁ ֹון ַאפָ֗ ם׀ ֲחרַּ֬ ים: )מט( ְיַשַלח־ב ָּ֨ ִעֹֽ י ר   ַמְלֲאֵכֵ֥

יר: ר ִהְסִגִֽ בֶׁ ָ֥ ם ַלדֶׁ ַחָיָתִּ֗ ם ְוָ֝ ת ַנְפָשִ֑ וֶׁ ְך ִמָמִ֣ ֹו לֹא־ָחַשִ֣ פָ֥ יב ְלַאָ֫ ס ָנִתִּ֗  )נ( ְיַפֵּלָ֥

ם: ים ְבָאֳהֵלי־ָחִֽ ֹוִנִּ֗ ית אָ֝ ִים ֵראִשָ֥ ֹור ְבִמְצָרִ֑  )נא( ַוַיְִָּ֣֤ך ָכל־ְבכִ֣

  הבה נמנה את המכות לפי הסדר בו הן מופיעות בפרק זה:

 ..דם1

 . ערוב.2

 . צפרדע.3

 ארבה. -. חסיל 4

 רשפים.-חנמל-. ברד5

 . דבר.6

 תהלים פרק קה . 3

יו: ים ֲעִלילֹוָתִֽ ַעִמִּ֗ יעּו ָבָ֝ ֹו הֹוִדָ֥ ּו ִבְשמִ֑ יקָֹוק ִקְראִ֣ ּו ַלַ֭  )א( הֹודִ֣

יו: יחּו ְבָכל־ִנְפְלאֹוָתִֽ ֹו ִשִּ֗ ֹו ַזְמרּו־לִ֑ ירּו־לָ֖  )ב( ִשִֽ

ם ָקְדשִ֑  ְתַהְללּו ְבֵשִ֣ ק:)ג( ִהִֽ י ְיקָֹוִֽ ב׀ ְמַבְקֵשֵ֬ ח ֵלֹ֤ ְשַמִּ֗  ֹו ִיָ֝

יד: ּו ָפָנִ֣יו ָתִמִֽ ֹו ַבְקשָ֖ ּו ְיקָֹוִ֣ק ְוֻעזִ֑  )ד( ִדְרשִ֣

יו: יו ּוִמְשְפֵטי־ִפִֽ ְפָתִּ֗ ה ֹמָ֝ ר־ָעָשִ֑ יו ֲאשֶׁ ּו ִנְפְלאֹוָתָ֥  )ה( ִזְכרִּ֗

יו: ב ְבִחיָרִֽ ֹו ְבֵנָ֖י ַיֲעֹקִ֣ ם ַעְבדִ֑ ַרע ַאְבָרָהִ֣  )ו( זֶַׁ֭

ּוא יְ  יו:)ז( הַ֭ ץ ִמְשָפָטִֽ רֶׁ ָאִּ֗ ינּו ְבָכל־ָהָ֝  קָֹוִ֣ק ֱאֹלֵהִ֑

ֹור: ף דִֽ לֶׁ ִ֣ ה ְלאֶׁ ָּוִּ֗ ר ִצָ֝ ֹו ָדָבָ֥ ם ְבִריתִ֑ ר ְלעֹוָלִ֣  )ח( ָזַכִ֣

ק: ֹו ְלִיְשָחִֽ ּוָעתִ֣ ם ּוְשבָ֖ ת־ַאְבָרָהִ֑ ַרת אֶׁ ר ָכַ֭ ִ֣  )ט( ֲאשֶׁ

ם: ית עֹוָלִֽ ל ְבִרִ֣ ִיְשָרֵאִּ֗ ק ְלָ֝ ב ְלֹחִ֑ ָה ְלַיֲעֹקִ֣ ִ֣  )י( ַוַיֲִֽעִמידֶׁ

ם: ִֽ ל ַנֲחַלְתכֶׁ בֶׁ ץ־ְכָנִַ֑ען חִֶּׁ֗ רֶׁ ִֽ ת־אֶׁ ן אֶׁ ֵתָ֥ ר ְלךִּ֗ אֶׁ  )יא( ֵלאֹמִּ֗

ּה: ים ָבִֽ ט ְוָגִרָ֥ ְמַעִּ֗ ר ִכָ֝ י ִמְסָפִ֑ ְהיֹוָתם ְמֵתִ֣  )יב( ִבִֽ
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ר: ם ַאֵחִֽ ל־ַעָ֥ ה אֶׁ ַמְמָלָכִּ֗ ֹוי ִמָ֝ ל־גִ֑ ֹוי אֶׁ ִָּ֤יְתַהְּלכּו ִמגִ֣  )יג( ַוִֽ

ֹוַכח ם ַויָ֖ ם ְלָעְשָקִ֑ יַח ָאָדִ֣ א־ִהִנִ֣ ִֹֽ ים: )יד( ל ם ְמָלִכִֽ ִ֣  ֲעֵליהֶׁ

עּו: ִלְנִביַאי ַאל־ָתֵרִֽ י ְוָ֝ ּו ִבְמִשיָחִ֑ ל־ִתְגעָ֥  )טו( ַאִֽ

ר: ם ָשָבִֽ חֶׁ ָ֥ ל־ַמֵטה־לֶׁ ץ ָכִֽ רֶׁ ָעב ַעל־ָהָאִ֑ א ָרַ֭  )טז( ַוִיְקָרִ֣

ף: ר יֹוֵסִֽ ד ִנְמַכָ֥ בֶׁ עִֶּׁ֗ יש ְלָ֝ ם ִאִ֑ ִ֣ ח ִלְפֵניהֶׁ  )יז( ָשַלִ֣

ֹו  ל רגליו ַרְגלִ֑ בֶׁ ִ֣ ּו ַבכֶׁ ֹו:)יח( ִענִ֣ ָאה ַנְפשִֽ ל ָבִ֣ ְרזִֶּׁ֗  ַבָ֝

ְתהּו: ת ְיקָֹוִ֣ק ְצָרָפִֽ ֹו ִאְמַרָ֖ א־ְדָברִ֑ ִֹֽ ת ב  )יט( ַעד־ֵעָ֥

הּו: ְָּ֤יַפְתֵחִֽ ים ַוִֽ ִמִּ֗ ל ַעָ֝ הּו ֹמֵשָ֥ ְך ַוַיִתיֵרִ֑ לֶׁ ַלח מֶַׁ֭  )כ( ָשִ֣

ֹו: ל ְבָכל־ִקְנָינִֽ ֹמֵשִּ֗ ֹו ּוָ֝ ֹון ְלֵביתִ֑ ֹו ָאדִ֣  )כא( ָשמִ֣

יו ְבַנְפשִ֑  ר ָשָרִ֣ ְאֹסִ֣ ם:)כב( לֶׁ  ֹו ּוְזֵקָנָ֥יו ְיַחֵכִֽ

ם: ץ־ָחִֽ רֶׁ ִֽ ב ָגִ֣ר ְבאֶׁ ַיֲעֹקִּ֗ ִים ְוָ֝ ל ִמְצָרִ֑ א ִיְשָרֵאִ֣ ִֹ֣  )כג( ַוָיב

יו: ַיֲִֽעִצֵמהּו ִמָצָרִֽ ד ַוָ֝ ֹו ְמֹאִ֑ ת־ַעמִ֣ ר אֶׁ ִ֣פֶׁ  )כד( ַויֶׁ

יו: ל ַבֲעָבָדִֽ ִהְתַנֵכִּ֗ ֹו ְלָ֝ א ַעמִ֑ ִֹ֣ ָבם ִלְשנ ְך ִלַ֭  )כה( ָהַפִ֣

ה ַעְבדִ֑  ִ֣ ַלח ֹמשֶׁ ֹו:)כו( ָשַ֭ ַחר־בִֽ ר ָבִֽ ִ֣ ן ֲאשֶׁ ֲהֹרִּ֗  ֹו ַאָ֝

ם: ֹֽ ץ ח  רֶׁ ָׂ֣ ים ְבאֶׁ ְפִתָ֗ מ  יו וּ֝ ָ֑ י א תֹות  ם ִדְבֵרָׂ֣ מו־ב ְּ֭ ֹֽ ֹו: )כז( ש  רֹֽ ת־דבריו ְדב  ו אֶׁ רָ֗ א־מ ּ֝ ְך ְול ֹֽ ְך ַוַיְחִשָ֑ שֶׁ ח ח ְּ֭ ַלֹֽ ָׂ֣ ת־ )כח( ש  ְך אֶׁ ַפָׂ֣ )כט( ה 

ם: ֹֽ ת  ת־ְדג  ת אֶׁ מֶׁ י ָ֗ ם ַוּ֝ ָ֑ ם ְלד  ָׂ֣ ץ ַאְר  ֵמיֵמיהֶׁ ַרָׂ֣ ם:)ל( ש  ֹֽ י ַמְלֵכיהֶׁ ַחְדֵרָ֗ ים ְבּ֝ ם ְצַפְרְדִעָ֑ ָׂ֣ ם: צ  ֹֽ ל־ְגבול  ים ְבכ  ִנָ֗ ב ִכּ֝ ר ָ֑ א ע  ב ָׂ֣ ַמר ַוי  )לב(  )לא( א ְּ֭

ם: ֹֽ ֹות ְבַאְרצ  בָׂ֣ ה  ש לֶׁ ד ֵאֵ֖ ָ֑ ר  ם ב  ָׂ֣ ן ִגְשֵמיהֶׁ ַתָׂ֣ ם: נ  ֹֽ ץ ְגבול  ר ֵעָׂ֣ ְיַשֵבָ֗ ם ַוּ֝ ָ֑ ת  ם וְתֵאנ  ְפנ  ַמר  )לג( ַוַיְַָּׂ֣֣ך ַגְּ֭ ין )לד( א ְּ֭ ק ְוֵאָׂ֣ לֶׁ יֶָׁ֗ ה ְוּ֝ ָ֑ א ַאְרבֶׁ ב ָׂ֣ ַוי 

ר: ֹֽ ם: ִמְספ  ֹֽ ת  י ַאְדמ  אַכל ְפִרָׂ֣ י ָ֗ ם ַוּ֝ ָ֑ ב ְבַאְרצ  שֶׁ ל־ֵעָׂ֣ אַכל כ  ֹֽם: לה( ַוי ָׂ֣ ל־אֹונ  ית ְלכ  אִשָ֗ ם ֵרּ֝ ָ֑ ֹור ְבַאְרצ  ל־ְבכָׂ֣  )לו( ַוַיְַָּׂ֣֣ך כ 

ְלל  רּו ַהִֽ יו ִיְנֹצִּ֗ ָקיו ְותֹוֹרָתָ֥ ּו ֻחַ֭ ּור׀ ִיְשְמרִ֣  ּו־ָיִּֽה:)מה( ַבֲעבֹ֤

 נמנה את המכות לפי סדרן כאן:
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