בס"ד
מניין מכות מצרים ,מקורות
(בפרק ז'):
את ַֹתי וְ ֶׁאת מֹופְ ַתי ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִם( :ד) וְ ל ֹא ִי ְשמַ ע אֲ ֵלכֶׁם פ ְַרעֹה וְ נ ַָת ִתי ֶׁאת י ִָדי
יתי ֶׁאת ֹ
(ג) וַאֲ ִני ַא ְקשֶׁ ה ֶׁאת לֵב פַ ְרעֹה וְ ִה ְרבֵ ִ
אתי ֶׁאת צִ בְ א ַֹתי ֶׁאת עַ ִמי ְבנֵי ִי ְש ָר ֵאל מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַר ִים בִ ְשפ ִָטים גְ ֹדלִים( :ה) וְ י ְָדעּו ִמצְ ַר ִים כִ י אֲ נִי ה' ִב ְנט ִֹתי ֶׁאת
בְ ִמצְ ָר ִים וְ הֹוצֵ ִ
אתי ֶׁאת בְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל ִמתֹו ָכם:
י ִָדי עַ ל ִמצְ ָר ִים וְ הֹוצֵ ִ
 .1מתוך ההגדה
ֵאּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות שֶׁ הֵ ִביא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל ַה ִמצְ ִרים ,בְ ִמצְ ַר ִים וְ ֵאלּו הֵ ן :דָ ם ,צְ פ ְַרדֵ עַ  ,כִ נִים ,עָ רֹוב ,דֶׁ בֶׁ רְ ,ש ִחין ,בָ ָרד,
אֹומרִ ,מ ַניִן ַא ָתה
נֹותן בָ הֶׁ ם ִסמָ נִ יםְ :דצַ "ְך עֲדַ "ש בְ ַאחַ "בַ .רבִ י יֹוסֵ י הַ גְ לִילִ י ֵ
ַא ְרבֶׁ ה ,חֹשֶׁ ְך ,מַ ַכת בְ כֹורֹותַ .רבִ י ְיהּודָ ה הָ יָה ֵ
ֹאמרּו הַ חַ ְרטֻ ִמים
אֹומֵ ר שֶׁ ּלָקּו הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִם עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות ,וְ עַ ל הַ יָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות? בְ ִמצְ ַר ִים מָ ה הּוא אֹומֵ ר? "וַי ְ
ֶׁאל פ ְַרעֹה ֶׁאצְ בַ ע אֱ לֹוקים ִהיא" (שמות ח:טו); וְ עַ ל הַ יָם ָמה הּוא אֹומֵ ר? " ַוי ְַרא ִי ְש ָר ֵאל ֶׁאת הַ יָד הַ גְ דֹולָה אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה ה'
בְ ִמצְ ַר ִיםַ ,ויִ ְיראּו הָ עָ ם ֶׁאת ה' ַויַאֲ ִמינּו בַ ה' ּובְ משֶׁ ה עַ בְ דֹו" (יד:לא) .כַמָ ה לָקּו בְ ֶׁאצְ בַ ע? עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות .אֱ מֹור מֵ עַ ָתהְ :ב ִמ ְצ ַר ִים
לָקּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות.
ַרבִ י אֱ לִיעֶׁ זֶׁר אֹומֵ רִ ,מ ַנ ִין שֶׁ כָל מַ כָה ּומַ ָכה שֶׁ הֵ בִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמ ְצ ִרים ְב ִמצְ ַריִם הָ יְ ָתה שֶׁ ל ַא ְרבַ ע מַ כֹות?
שֶׁ נֶׁאֱ מַ רְ " ,ישַ ּלַח בָ ם חֲ רֹון ַאפֹו עֶׁ בְ ָרה ָוזַעַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ כֵ י ָרעִ ים" (תהילים עח:מט)" .עֶׁ בְ ָרה" ַ -אחַ תָ " ,וזַעַ ם" -
"מ ְשלַחַ ת ַמלְאֲ כֵי ָרעִ ים" ַ -א ְרבַ ע .אֱ מֹור מֵ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַר ִים לָ קּו ַא ְרבָ עִ ים מַ כֹות וְ עַ ל ַהיָם לָקּו
ְש ַת ִים" ,וְ צָ ָרה"  -שָ ֹלשִ ,
את ִים מַ כֹות:
מָ ַ
ַרבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ רִ ,מ ַניִן שֶׁ ָכל מַ ָכה ּומַ כָה שֶׁ הֵ ִביא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַר ִים הָ ְי ָתה שֶׁ ל ָחמֵ ש מַ כֹות? שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר,
" ְישַ ּלַח בָ ם חֲ רֹון ַאפֹו עֶׁ ְב ָרה ָוזַעַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ ֵכי ָרעִ ים"" .חֲ רֹון ַאפו"ֹ ַ -אחַ ת" ,עֶׁ בְ ָרה" ְ -ש ַת ִיםָ " ,וזַ עַ ם"  -שָ ֹלש,
"מ ְשלַחַ ת מַ לְאֲ כֵ י ָרעִ ים" חָ מֵ ש .אֱ מֹור מֵ עַ ָתה :בְ ִמצְ ַריִ ם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות וְ עַ ל הַ יָם לָ קּו חֲ ִמ ִשים
"וְ צָ ָרה" ַ -א ְרבַ עִ ,
את ִים מַ כֹות.
ּומָ ַ
 .2תהלים פרק עח
י־פי:
(א) מַ ְש ִּ֗ ִכיל לְ ָ֫ ָא ָ ָ֥סף הַ אֲ ִ ִ֣זינָה ַ֭עַ ִמי תֹו ָר ִ ִ֑תי ַה ָ֥טּו ָ֝ ָאזְ ְנ ִֶּׁ֗כם ל ְִא ְמ ֵר ִ ִֽ
י־קדֶׁ ם:
ידֹות ִמנִ ֶׁ ִֽ
(ב) ֶׁאפְ ְת ָ ִ֣חה בְ מָ ָ ִ֣של ִ ִ֑פי ַא ִ ָ֥ביעָ ה ִָ֝ח ִּ֗
רּו־לנּו:
בֹותינּו ִספְ ָ ִֽ
(ג) אֲ ֶׁ ִ֣שר ַ֭שָ מַ עְ נּו ַונֵדָ ֵעִ֑ם ַָ֝ואֲ ִּ֗ ֵ
אֹותיו אֲ ֶׁ ִ֣שר עָ ָ ִֽשה:
קֹוִ֑ק ֶׁועֱזּוזָ֥ ֹו ָ֝ ְונִפְ ְל ִּ֗ ָ
ֵיהם ְל ָ֥דֹור ַאחֲ ִּ֗רֹון ְ ִֽמסַ פְ ִרים ְת ִהּלִ֣ ֹות יְ ָ
(ד) ֹ֤ל ֹא ְנכַ ֵ֨ ֵחד׀ ִמבְ נ ִּ֗ ֶׁ
ֵיהם:
יעם לִבְ נ ֶׁ ִֽ
הֹוד ִּ֗ ָ
בֹותינּו ָ֝ ְל ִ
תֹורה֮ ָ ֹ֤שם בְ ִי ְש ָ ָ֫ר ֵ ָ֥אל אֲ ֶׁ ִ֣שר צִַ֭ ּוָה ֶׁאת־אֲ ֵ ִ֑
קב וְ ָ
(ה) וַיָ ֹ֤ ֶָּׁ֤קם עֵ ֵ֨דּות׀ ְ ִֽב ַי ֲע ִּ֗ ֹ
ֵיהם:
ְמעַ ן י ְֵד ֵ֨עּו׀ ִ֣דֹור ַ֭ ַאחֲ רֹון בָ ִנִ֣ים יִ ָּו ֵ ִ֑לדּו ָָ֝י ִּ֗ ֻקמּו ִ ִֽויסַ פְ ָ֥רּו לִבְ נ ֶׁ ִֽ
(ו) ל ַ ֹ֤
ֹותיו ִינְ ִֽ ֹצרּו:
ּומצְ ָ ָ֥
י־אל ִ
אֹלהים ָ֫ ִכ ְס ָ ָ֥לם וְ ִ֣ל ֹא ִַ֭י ְשכְ חּו ַ ִֽמעַ ְל ֵל ֵ ִ֑
(ז) וְ י ִ ָָ֥שימּו ֵ ִֽב ִִּ֗
רּוחֹו:
ת־אל ִֽ
מ ֶׁרָ֥ה ַ֭דֹור ל ֹא־הֵ ִ ִ֣כין ִל ִ֑בֹו וְ ל ֹא־נ ֶֶׁׁא ְמנָ ָ֖ה ֶׁא ֵ ִ֣
סֹורר ּו ָ֫ ֹ
דֹור ֵ ֵ֪
בֹותם ֘
(ח) וְ ֹ֤ל ֹא י ְִהיֵ֨ ּו׀ כַ אֲ ִּ֗ ָ
י־קשֶׁ ת ָ֝ ָהפְ ִּ֗כּו בְ יִ֣ ֹום ְק ָ ִֽרב:
נֹוש ֵ ָ֥קי רֹומֵ ָ ִ֑
ֵי־אפְ ַ ִּ֗ר ִים ְ
(ט) ְ ִֽב נ ֶׁ
תֹור ִּ֗תֹו מֵ אֲ נָ֥ ּו ל ֶׁ ִָֽלכֶׁ ת:
ֹלהים ָּ֝ו ְב ָ
(י) ִ֣ל ֹא ַ֭שָ ְמרּו ְב ִ ִ֣רית אֱ ִ ִ֑
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אֹותיו אֲ ֶׁ ִ֣שר הֶׁ ְר ָ ִֽאם:
ִילֹותיו ָ֝ ְונִפְ ְל ִּ֗ ָ
(יא) ַו ִי ְשכְ ָ֥חּו ֲעל ָ ִ֑
בֹותם ָעִ֣שָ ה ֶׁ ִ֑פ ֶׁלא בְ ֶׁ ָ֖א ֶׁרץ ִמצְ ַ ִ֣ר ִים ְשדֵ ה־ ִֽ ֹצעַ ן:
(יב) נֶׁ ִָּ֣֤גֶׁד ַ֭אֲ ָ
ב־מ ִים כְ מֹו־נֵ ִֽד:
ירם וַ ִֽ ָּ֤יַצֶׁ ַ ָ֥
(יג) ָב ִַ֣קע ַ֭ ָים וַיַ ִֽע ֲִב ֵ ִ֑
ָל־הַ ִַּּ֗ל ְי ָלה ְב ִ֣אֹור ֵ ִֽאש:
יֹומם וְ כ ָ֝
ְחם בֶׁ עָ נָ ִָּ֣֤ן ָ ִ֑
(יד) ַו ַינ ֵ ִ֣
(טו) ְיבַ ַ ִ֣קע ַ֭ ֻצ ִרים בַ ִמ ְד ָ ִ֑בר וַָ֝ ִּ֗ ַי ְש ְק כִ ְתה ָֹ֥מֹות ַר ָ ִֽבה:
ֹורד ַכנְ ָה ִ֣רֹות ָ ִֽמ ִים:
ַיֹוצא נֹוזְ ִ ִ֣לים ִמ ָ ִ֑סלַע וַ יָ֖ ֶׁ
(טז) ו ִ ִ֣
ַיֹוסיפּו עָ֖ ֹוד לַחֲ ט ֹא־לִ֑ ֹו ַ ִֽל ְמ ָ֥רֹות ָ֝עֶׁ לְיִּ֗ ֹון בַ צִ יָ ִֽה:
(יז) ו ִ ִ֣
אכֶׁל ְלנַפְ ָ ִֽשם:
ַסּו־אל בִ ְלבָ ָבִ֑ם ִ ִֽל ְש ָאל־ ָ֥ ֹ
(יח) ַו ְינ ֵ ָ֥
אֹל ִ ָ֥הים ַ֭ ָא ְמרּו הֲ יִ֣ ּוכַל ֵ ִ֑אל ַל ֲע ָ֥ ֹרְך ָ֝שֻ ְל ִּ֗ ָחן בַ ִמ ְד ָ ִֽבר:
(יט) וַ ִֽ ָּ֤יְ דַ בְ ִּ֗רּו ֵ ִֽב ָ֫
טפּו הֲ גַם־ ַ֭ ֶׁלחֶׁ ם יִ֣ ּוכַל ֵ ִ֑תת ִאם־י ִ ָָ֖כין ְש ֵ ִ֣אר לְעַ ִֽמֹו:
ה־צּור׀ ַויָזִ֣ ּובּו מַ ִי ֘ם ּונְחָ ִ ֵ֪לים ָ֫ ִי ְש ָ֥ ֹ
(כ) ֵ ֹ֤הן ִה ָכ ֵ֨
ַם־אף עָ ָ ָ֥לה בְ ִי ְש ָר ֵ ִֽאל:
קב וְ ג ִּ֗ ַ
ְקֹוִּ֗ק וַ ִֽ ָּ֤י ְִתעַ ָבָ֥ר וְַ֭ ֵאש נִ ְש ָ ִ֣קה בְ ַי ֲע ִ֑ ֹ
(כא) ל ֵָכֹ֤ן׀ שָ ַ ָ֥מע י ָ
אֹלהים וְ ָ֥ל ֹא ָ֝בָ ְט ִּ֗חּו ִ ִֽבישּועָ ִֽתֹו:
(כב) ִ ֹ֤כי ִ֣ל ֹא ַ֭ ֶׁהאֱ ִמינּו בֵ ִ ִ֑
ָתח:
(כג) ַוי ַ ְִ֣צו ְשחָ ִ ִ֣קים ִמ ָ ִ֑מעַ ל וְ דַ לְ ֵ ָ֖תי ָש ַ ִ֣מיִ ם פ ָ ִֽ
ַן־שָ ִּ֗ ַמ ִים נָ ִַ֣תן ָ ִֽלמֹו:
ּודג ָ֝
יהם ָ ִ֣מן ֶׁלאֱ ִֹ֑כל ְ
(כד) ַוי ְַמ ֵ֬ ֵטר עֲלֵ ֶׁ ִ֣
שבַ ע:
ָהם ָל ִֽ ֹ
ידה שָ ַ ָ֖לח ל ֶׁ ִ֣
(כה) ֶׁלִ֣חֶׁ ם ַ֭ ַאבִ ִירים ָ ִ֣אכַל ִ ִ֑איש צֵ ֵ֬ ָ
ימן:
(כו) י ַ ִַ֣סע ַ֭ ָק ִדים בַ שָ ָ ִ֑מ ִים ַויְ נ ֵ ַָ֖הג בְ עֻזִ֣ ֹו ֵת ָ ִֽ
יהם כֶׁעָ ָפִ֣ר ְש ֵ ִ֑אר ּוִֽ כְ ָ֥חֹול ַָ֝י ִִּ֗מים עִ֣ ֹוף כָנָ ִָּֽ֤ף:
(כז) ַוי ְַמ ֵ֬ ֵטר ֲע ֵל ֶׁ ִ֣
(כח) ַ֭ ַו ַיפֵל ְב ֶׁ ִ֣ק ֶׁרב מַ חֲ נֵ ִ֑הּו ָ֝סָ ִִּ֗ביב ל ְִמ ְשכְ נ ָ ִֹֽתיו:
אד ָ֝ ְו ַ ִֽתאֲ ו ִּ֗ ָָתם י ִ ָָ֥בא ל ֶׁ ִָֽהם:
(כט) ַוי ֹאכְ לִ֣ ּו ַו ִי ְשבְ עִ֣ ּו ְמ ִ֑ ֹ
יהם:
ָתם ִּ֗עֹוד ָאכְ ָ ָ֥לם בְ פִ ֶׁ ִֽ
(ל) ל ֹא־ז ָָ֥רּו ִמ ַתאֲ ו ָ ִ֑
חּורי ִי ְש ָר ֵ ִ֣אל ִהכְ ִ ִֽריעַ :
ֵיהם ּובַ ֵ ָ֖
ֹלהים׀ ָ֮ע ָלֹ֤ה בָ ִּ֗ ֶׁהם וַ ִֽ ָּ֤יַהֲ רֹג בְ ִמ ְשמַ נ ֶׁ ִ֑
(לא) וְ ַ ֹ֤אף אֱ ִֵ֨
ְאֹותיו:
א־הֶׁ אֱ ִִּ֗מינּו ְבנִפְ ל ָ ִֽ
(לב) בְ כָל־ ַ֭ז ֹאת ָ ִֽח ְטאּו־עִ֑ ֹוד וְ ִֽל ֹ ָ֝
נֹותם בַ בֶׁ הָ ָ ִֽלה:
יהם ָּ֝ו ְש ִּ֗ ָ
(לג) ַו ְיכַל־בַ ֶׁ ָ֥הבֶׁ ל יְמֵ ֶׁ ִ֑
רּו־אל:
ּוד ָר ִ֑שּוהּו ָ֝ ְו ִּ֗ ָשבּו וְ ִ ִֽשחֲ ֵ ִֽ
(לד) ִאם־הֲ ָרגָ ָ֥ם ְ
צּורם וְ ֵ ָ֥אל ָ֝עֶׁ לְיֹון גֹאֲ ָ ִֽלם:
ֹלהים ָ ִ֑
(לה) וַ ִֽ ָּ֤יִזְ כְ רּו ִ ִֽכי־אֱ ִ ִ֣
יהם ָּ֝ובִ ְלשֹו ִּ֗ ָנם ְיכַזְ בּו־לִֽ ֹו:
(לו) ַו ְי ַפ ָ֥תּוהּו בְ פִ ֶׁ ִ֑
יתֹו:
(לז) וְַ֭ לִבָ ם ל ֹא־נ ִָ֣כֹון עִ ִ֑מֹו וְ ָ֥ל ֹא ֶָׁ֝נ ֶׁא ְמנִּ֗ ּו ִבבְ ִר ִֽ
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(לח) וְ ֹ֤הּוא ַר ֵ֨חּום׀ ְיכ ֵ ַָ֥פר עָ ֹון֘ ְ ִֽול ֹא־ ָ֫ ַי ְש ִ ָ֥חית וְַ֭ ִה ְרבָ ה לְהָ ִ ִ֣שיב ַאפִ֑ ֹו וְ ִֽל ֹא־ ָָ֝יעִ יר כָ ל־חֲ מָ ִֽתֹו:
(לט) ַ֭ ַויִזְ כֹר כִ י־בָ ָ ִ֣שר ֵ ִ֑המָ ה ָ֥רּוחַ ָ֝הֹו ִֵּ֗לְך וְ ִ֣ל ֹא י ִָֽשּוב:
ימֹון:
יש ִֽ
יבּוהּו ִ ִֽב ִ
(מ) ַ֭ ַכמָ ה י ְַמ ִ֣רּוהּו בַ ִמ ְד ָבִ֑ר ַָ֝יעֲצִ ִּ֗
ּוק ָ֖דֹוש ִי ְש ָר ֵ ִ֣אל ִה ְתוּו:
(מא) ַוי ִָ֣שּובּו ַויְ נ ִַ֣סּו ֵ ִ֑אל ְ
ִי־צר:
(מב) ל ֹא־זָכְ ָ֥רּו ֶׁאת־י ִָ֑דֹו יִּ֗ ֹום ֲֽאשֶׁ ר־ ָפ ָ ָ֥דם ִמנ ָ ִֽ
ִשתיֹֽ ון( :מה) יְשַ ַַּ֬לח ב ֶׁ ָׂ֣הם
ֵיהם בַ ל־י ְ
יהם ּ֝ ְונזְ ל ָ֗ ֶׁ
ה־צעַ ן( :מד) ַויַהֲ ָׂ֣פְך ְְּ֭לדם יְא ֵר ֶׁ ָ֑
תֹותיו ּ֝ומֹופְ ָ֗תיו ִב ְש ֵד ֹֽ
ר־שם בְְּ֭ ִמצְ ַר ִים ֹֽא ָ֑
(מג) אֲ ֶׁש ָׂ֣
מֹותם ַ ֹֽבחֲ נ ַ ֹֽמל:
יעם ל ַא ְר ֶׁ ֹֽבה( :מז) יַהֲ ָׂ֣רג בַ ברָׂ֣ד גַפְ נָ֑ם ּ֝ ְו ִש ְק ָ֗
ְבולם ִ ֹֽויגִ ָ֗
יתם( :מו) ַו ִי ֵ ָׂ֣תן לֶׁח ִ ָׂ֣סיל י ָ֑
ְּ֭ערב ַויאכְ ֵ ָ֑לם ּ֝ו ְצפ ְַר ָ֗ ֵדעַ ַו ַת ְש ִח ֵ ֹֽ
ח־בם׀ חֲ ַּ֬רֹון ַא ָ֗פֹו עֶׁ ְברָׂ֣ה וזַ ָׂ֣עַ ם וְ צ ָ֑רה ִּ֝מ ְש ַָ֗לחַ ת מַ לְאֲ ֵ ֵ֥כי ר ִ ֹֽעים:
ֵיהם ל ְרש ִ ֹֽפים( :מט) יְשַ ַל ָּ֨
ירם ּ֝ו ִמ ְקנ ָ֗ ֶׁ
(מח) ַוי ְַסגֵ ָׂ֣ר לַב ָׂ֣רד בְ עִ ָ֑
(נ) ְיפ ֵַּלָ֥ס נ ִִָּ֗תיב ל ָ֫ ְַא ָ֥פֹו ל ֹא־חָ ַ ִ֣שְך ִמ ָ ִ֣מוֶׁ ת נַפְ ָ ִ֑שם ָ֝ ְוחַ י ִּ֗ ָָתם ל ֶַׁדָ֥בֶׁ ר ִה ְס ִ ִֽגיר:
י־חם:
אשית ָ֝אֹו ִּ֗ ִנים בְ ָאהֳ לֵ ָ ִֽ
(נא) וַיַ ְִָּ֣֤ך כָל־בְ כִ֣ ֹור בְ ִמצְ ָ ִ֑ר ִים ֵר ִ ָ֥
הבה נמנה את המכות לפי הסדר בו הן מופיעות בפרק זה:
.1דם.
 .2ערוב.
 .3צפרדע.
 .4חסיל  -ארבה.
 .5ברד-חנמל-רשפים.
 .6דבר.
 .3תהלים פרק קה
ִילֹותיו:
הֹודיעּו ָ֝בָ עַ ִִּ֗מים ֲעל ָ ִֽ
הֹודּו ַ֭ ַליק ָֹוק ִק ְר ִ֣אּו בִ ְש ִ֑מֹו ִ ָ֥
(א) ִ֣
אֹותיו:
(ב) ִ ִֽשירּו־לָ֖ ֹו ז ְַמרּו־לִ֑ ֹו ִּ֗ ִשיחּו בְ כָל־נִפְ ְל ָ ִֽ
(ג) ִ ִֽה ְתהַ לְלּו בְ ֵ ִ֣שם ָק ְד ִ֑שֹו ִָ֝י ְש ִּ֗ ַמח ֵ ֹ֤לב׀ ְמבַ ְק ֵ֬ ֵשי ְיקֹוָ ִֽק:
קֹוִ֣ק וְ ע ִֻ֑זֹו בַ ְק ָ֖שּו ָפנָ ִ֣יו ָת ִ ִֽמיד:
(ד) ִד ְר ִ֣שּו יְ ָ
י־פיו:
ּומ ְשפְ טֵ ִ ִֽ
מפְ ִּ֗ ָתיו ִ
ְאֹותיו אֲ שֶׁ ר־עָ ָ ִ֑שה ָ֝ ֹ
(ה) זִ כְ ִּ֗רּו נִפְ ל ָ ָ֥
יריו:
קב בְ ִח ָ ִֽ
(ו) ַ֭ ֶׁז ַרע ַא ְב ָר ָ ִ֣הם עַ בְ ִ֑דֹו ְבנֵ ָ֖י ַי ֲע ִ֣ ֹ
ָטיו:
ָל־הָ ִּ֗ ָא ֶׁרץ ִמ ְשפ ָ ִֽ
ֹלהינּו ְבכ ָ֝
קֹוִ֣ק אֱ ֵ ִ֑
(ז) ַ֭הּוא ְי ָ
יתֹו דָ ָ ָ֥בר צִָ֝ ִּ֗ ָּוה לְ ֶׁ ִ֣אלֶׁף ִֽדֹור:
ְעֹולם בְ ִר ִ֑
(ח) ז ַָכִ֣ר ל ָ ִ֣
ּוש ָ֖בּועָ ִ֣תֹו ְל ִי ְש ָ ִֽחק:
ת־אבְ ָר ָ ִ֑הם ְ
(ט) אֲ ֶׁ ִ֣שר ַ֭כָ ַרת ֶׁא ַ
עֹולם:
חק ָ֝לְ ִי ְש ָר ִּ֗ ֵאל ְב ִ ִ֣רית ָ ִֽ
קב ְל ִ֑ ֹ
ידִ֣הָ לְ ַי ֲע ִ֣ ֹ
(י) וַיַ ִֽע ֲִמ ֶׁ
ת־א ֶׁרץ־כְ נָ ִ֑עַ ן ִּ֗ ֶׁחבֶׁ ל נַחֲ ַל ְת ֶׁ ִֽכם:
מר ְל ִּ֗ך ֶׁא ֵ ָ֥תן ֶׁא ֶׁ ִֽ
(יא) לֵא ִּ֗ ֹ
יֹותם ְמ ֵ ִ֣תי ִמ ְס ָפִ֑ר כִָ֝ ְמ ִּ֗ ַעט וְ ג ִ ָָ֥רים ָ ִֽבּה:
(יב) ִ ִֽב ְה ָ
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ל־עָ֥ם ַא ֵ ִֽחר:
(יג) וַ ִֽ ָּ֤י ְִתהַ ְּלכּו ִמגִ֣ ֹוי ֶׁאל־גִ֑ ֹוי ִָ֝ממַ ְמ ָל ִָּ֗כה ֶׁא ַ
ֵיהם ְמל ִ ִָֽכים:
א־ה ִנִ֣יחַ ָא ָ ִ֣דם לְעָ ְש ָ ִ֑קם וַיָ֖ ֹוכַח ֲעל ֶׁ ִ֣
(יד) ִֽל ֹ ִ
ל־ת ֵ ִֽרעּו:
יאי ַא ָ
יחי ָ֝ ְו ִל ְנ ִב ַ
ל־תגְ עָ֥ ּו ִב ְמ ִש ָ ִ֑
(טו) ַ ִֽא ִ
ה־לָ֥חֶׁ ם שָ ָ ִֽבר:
ל־ה ָ ִ֑א ֶׁרץ ָ ִֽכל־מַ טֵ ֶׁ
(טז) ַו ִי ְק ָ ִ֣רא ַ֭ ָרעָ ב עַ ָ
יֹוסף:
ֵיהם ִ ִ֑איש ָ֝ ְל ִּ֗ ֶׁעבֶׁ ד נִ ְמ ַכָ֥ר ֵ ִֽ
(יז) שָ ַלִ֣ח לִפְ נ ֶׁ ִ֣
(יח) עִ נִ֣ ּו בַ ֶׁכִ֣בֶׁ ל רגליו ַרגְ לִ֑ ֹו ָ֝בַ ְר ִּ֗ ֶׁזל ָ ִ֣ב ָאה נַפְ ִֽשֹו:
א־דבָ ִ֑רֹו ִא ְמ ַ ָ֖רת יְ קֹוָ ִ֣ק ְצ ָר ָ ִֽפ ְתהּו:
ד־עָ֥ת ִֽב ֹ ְ
(יט) עַ ֵ
ֹשל ָ֝עַ ִִּ֗מים וַ ִֽ ָּ֤ ְיפ ְַת ֵ ִֽחהּו:
ירִ֑הּו מ ֵ ָ֥
(כ) ָ ִ֣שלַח ַ֭מֶׁ לְֶׁך ַוי ִַת ֵ
ָל־ק ְניָנִֽ ֹו:
יתֹו ָּ֝ומ ִּ֗ ֵֹשל בְ כ ִ
(כא) שָ ִ֣מֹו ָא ִ֣דֹון ְלבֵ ִ֑
סר שָ ָרִ֣יו בְ נַפְ ִ֑שֹו ּוזְ ֵקנָ ָ֥יו ְי ַח ֵ ִֽכם:
(כב) ל ְֶׁא ִ֣ ֹ
ץ־חם:
קב גָ ִ֣ר בְ ֶׁ ִֽא ֶׁר ָ ִֽ
(כג) ַוי ִָ֣ב ֹא ִי ְש ָר ֵ ִ֣אל ִמצְ ָ ִ֑ר ִים ָ֝ ְו ַי ֲע ִּ֗ ֹ
אד וַָ֝ יַ ִֽע ֲִצמֵ הּו ִמצָ ָ ִֽריו:
(כד) וַיֶׁ ִ֣ ֶׁפר ֶׁאת־עַ ִ֣מֹו ְמ ִ֑ ֹ
(כה) הָ ַפְִ֣ך ִַ֭לבָ ם ִל ְש ִ֣נ ֹא עַ ִ֑מֹו ָ֝ ְל ִה ְת ַנ ִֵּ֗כל בַ עֲבָ ָ ִֽדיו:
ר־בֹו:
ֹשה עַ ְב ִ֑דֹו ָ֝ ַאהֲ ִֹּ֗רן אֲ ֶׁ ִ֣שר ָ ִֽב ַח ִֽ
(כו) ַ֭שָ לַח מ ֶׁ ִ֣
א־מ ָ֗רו ֶׁאת־דבריו ְדב ֹֽרֹו( :כט) ה ַ ָׂ֣פְך ֶׁאת־
ש ַ ֹֽלח ְּ֭חשֶׁ ְך ַוי ְַח ִ ָ֑שְך וְ ֹֽל ּ֝
תֹותיו ּ֝ומפְ ִָ֗תים בְ ֶׁ ָׂ֣א ֶׁרץ ֹֽחם( :כח) ָׂ֣
מו־בם ִדבְ ֵ ָׂ֣רי א ָ֑
ש ְּ֭
(כז) ֹֽ
בולם( :לב)
ֵיהם( :לא) ְּ֭אמַ ר ַוי ָׂ֣בא ע ָ֑רב כִּ֝ ָ֗ ִנים בְ כל־גְ ֹֽ
ת־דג ֹֽתם( :ל) ש ַרָׂ֣ץ ַא ְר ָׂ֣צם ְצפ ְַר ְד ִ ָ֑עים ְּ֝בחַ ְד ֵ ָ֗רי מַ לְ כ ֶׁ ֹֽ
יהם ל ְָ֑דם ַּ֝ו ָ֗י ֶׁמת ֶׁא ְ
מֵ ימֵ ֶׁ ָׂ֣
בולם( :לד) ְּ֭אמַ ר ַוי ָׂ֣בא ַא ְר ֶׁ ָ֑בה ּ֝ ְו ָ֗ ֶׁילֶׁק וְ ֵ ָׂ֣אין
ות ֵאנ ָ֑תם ַּ֝ויְ שַ ָ֗ ֵבר ֵעָׂ֣ץ גְ ֹֽ
יהם ב ָ֑רד ֵ ֵ֖אש ֶׁלה ָׂ֣בֹות בְ ַא ְר ֹֽצם( :לג) ַויַ ְַָּׂ֣֣ך ְּ֭ ַגפְ נם ְ
נ ַ ָׂ֣תן גִ ְשמֵ ֶׁ ָׂ֣
אשית לְכל־אֹונֹֽם:
ל־בכָׂ֣ ֹור בְ ַא ְר ָ֑צם ּ֝ ֵר ָ֗ ִ
ל־עָׂ֣שֶׁ ב בְ ַא ְר ָ֑צם ַּ֝ו ָ֗יאכַל פְ ִ ָׂ֣רי ַא ְדמ ֹֽתם( :לו) ַויַ ְַָּׂ֣֣ך כ ְ
ִמ ְס ֹֽפר :לה) ַו ָׂ֣יאכַל כ ֵ
(מה) בַ ע ֲֹ֤בּור׀ ִי ְש ְמ ִ֣רּו ַ֭חֻ ָקיו וְ תֹור ָ ָֹ֥תיו ִי ְנ ִּ֗ ֹצרּו ַ ִֽהלְלּו־יָ ִּֽה:
נמנה את המכות לפי סדרן כאן:
.1חשך.
 .2דם.
 .3צפרדעים.
 .4ערוב-כינים.
 .5ברד.
 .6ארבה.
 .7בכורות.
שלישיה ראשונה :בזאת תדע כי אני ה' (ז:יז)
שלישיה שנייה :למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (ח:יח).
שלישיה שלישית :בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ (ט:יד)
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