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 דצ"ך עד"ש באח"ב

The Ten Plagues: Decoding the Signs  

Shiur by: Dr. Michelle J. Levine, Stern College for Women  

1. Mishnah Avot: God brought ten plagues 

against the Egyptians in Egypt.  

 

2. Sefer Shemot, ch. 7 3But I will harden 

Pharaoh’s heart, that I may multiply My signs 

and marvels in the land of Egypt. Ch. 11 
9Now the Lord had said to Moses, “Pharaoh 

will not heed you, in order that My marvels 

may be multiplied in the land of Egypt.”  

 

3.  Sefer Shemot, ch. 5 2But Pharaoh said, 

“Who is the Lord that I should heed Him and 

let Israel go? I do not know the Lord, nor will 

I let Israel go.” Ch. 9  15I could have stretched 

forth My hand and stricken you and your 

people with pestilence, and you would have 

been effaced from the earth. 16Nevertheless I 

have spared you for this purpose: in order to 

show you My power, and in order that My 

fame may resound throughout the world.  

 

4. Haggadah: R. Yehudah gave the plagues 

signs:  דצ"ך, עד"ש, באח"ב 

Rashbam: 3 sets of 3 plagues: Moshe warned 

Pharaoh two times, and third time he did not 

warn him.  

Sefer Shemot, ch. 7 15Go to Pharaoh in the 

morning, as he is coming out to the water, and 

station yourself before him at the edge of the 

Nile… 26the Lord said to Moses, “Go to 

Pharaoh and say to him, ‘Thus says the Lord: 

Let My people go that they may worship Me.  

 

5. Midrash: God “hardened” Pharaoh’s heart: 

The first five plagues report that Pharaoh 

hardened his own heart. Since he did not let 

the Israelites go after these five plagues, God 

determined that he would not be allowed to 

let them go during the next five plagues, as it 

is written subsequently, God hardened 

Pharaoh’s heart.  

 

 מכות עשר  משנה אבות, פרק ה, משנה ד. 1

  במצרים המצריים על  הוא ברוך הקדוש הביא
 

ת ֵלב  פרק ז   ספר שמות. 2 ה אֶׁ )ג( ַוֲאִני ַאְקשֶׁ

ת מֹוְפַתיַפְרֹעה ְוִהְרֵביִתי  ת ֹאֹתַתי ְואֶׁ ץ   אֶׁ רֶׁ ְבאֶׁ

ה לֹא  פרק יא ִמְצָרִים ל ֹמשֶׁ ר ְיֹקָוק אֶׁ )ט( ַויֹאמֶׁ

ם ַפְרֹעה   ץ   ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתיִיְשַמע ֲאֵליכֶׁ רֶׁ ְבאֶׁ

 ִמְצָרִים 

 

ר ַפְרֹעה  )ב(   פרק השמות  . ספר 3  ִמי ְיֹקָוקַויֹאמֶׁ

ת ִיְשָרֵאל  ְשַמע ְבֹקלֹו ְלַשַלח אֶׁ ר אֶׁ לֹא ָיַדְעִתי ֲאשֶׁ

ת ְיֹקָוק ת ִיְשָרֵאל לֹא ֲאַשֵלחַ  אֶׁ )טו(   פרק ט  ְוַגם אֶׁ

ת ַעְמָך  ת ָיִדי ָוַאְך אֹוְתָך ְואֶׁ ִכי ַעָתה ָשַלְחִתי אֶׁ

ץ ר ַוִתָכֵחד ִמן ָהָארֶׁ )טז( ְואּוָלם ַבֲעבּור זֹאת  ַבָדבֶׁ

ע   ת ֹכִחי ּוְלַמַען ַסֵפר  ַמְדִתיָך הֶׁ ַבֲעבּור ַהְרֹאְתָך אֶׁ

ץ   ְשִמי ְבָכל ָהָארֶׁ

 

 

היה נותן בהם  יהודה ר'   הגדה של פסח.  4

 דצ"ך עד"ש באח"בסימנים 

שני פעמים היה משה   רשב"ם, שמות ז:כו

מתרה את פרעה בשני מכות ובשלישי לא היה  

 וכן כל הסדר  מתרה.

ר מכת דם: שמות, פרק ז  ל ַפְרֹעה ַבֹבקֶׁ טו( ֵלְך אֶׁ

 ַעל ְשַפת ַהְיֹאר  ְוִנַצְבָת ִלְקָראתֹוִהֵנה ֹיֵצא ַהַמְיָמה 

ל  כו( מכת צפרדע שמות, פרק ז  ר ְיֹקָוק אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה  ל ַפְרֹעהֹמשֶׁ ְוָאַמְרָת ֵאָליו ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק  בֹא אֶׁ

ת ַעִמי ְוַיַעבְ   ֻדִני ַשַלח אֶׁ

 

ויחזק לב   מדרש תנחומא וארא פרק ג   .5

אין כתיב בהן   בחמש מכות הראשונותפרעה 

כיון שבאו חמש מכות ולא   ויחזק לב פרעהאלא 

שלח אמר הקב"ה מכאן ואילך אם רצה לשלוח  

בחמש מכות האחרונות  איני מקבל שכך כתיב 

 ויחזק ה' את לב פרעה
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Midrash: For God warns a person once, 

twice, three times, and then when he does not 

heed the warnings, God “locks his heart” 

from doing repentance to punish him for his 

sins. This is the case with Pharaoh, who was 

warned five times and refused to pay 

attention. Therefore, God hardened his heart 

and made it heavy subsequently. 

 

 

6. Seforno: Since God desires that the wicked 

should repent, so that He does not have to 

bring about their deaths, therefore He 

increased the signs and wonders in order to 

bring the Egyptians to repentance. For these 

signs and wonders were intended to show 

God’s greatness and His kindness…for 

without the hardening of Pharaoh’s heart, he 

would certainly have released the Israelites, 

but not because of his contrition, or because 

of regret, but because he could no longer 

tolerate the anguish of the plagues… 

Therefore, God “hardened” and strengthened 

Pharaoh’s heart, to tolerate the plagues, so 

that God would show His signs among them, 

to encourage the Egyptians to recognize His 

greatness and goodness so that they would 

repent in some measure.  

 

 

 

 

 

 

7. Talmud: God plagued the Egyptian nation 

by plaguing its gods, as it is stated, “I will 

mete out punishments to all the gods of 

Egypt.”  

Midrash: The Nile River turned to blood, 

because Pharaoh and the Egyptians 

worshipped the river as a god.  

 

Yechezkel, ch. 29: Thus said the Lord God: 

I am going to deal with you, O Pharaoh king 

of Egypt, mighty monster, sprawling in your 

שהקב"ה מדרש רבה שמות פרשה יג פסקה ג 

מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית  

והוא נועל לבו מן התשובה כדי  ואינו חוזר בו

אף כך פרעה הרשע כיון   שחטאלפרוע ממנו מה 

ששיגר הקב"ה ה' פעמים ולא השגיח על דבריו  

אתה הקשית ערפך והכבדת את אמר לו הקב"ה 

לבך הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך הוי כי  

 אני הכבדתי את לבו 

 

ת ֵלב    ספורנו, שמות ז:ג.  6 ה אֶׁ ַוֲאִני ַאְקשֶׁ

ת מֹו  ת ֹאֹתַתי ְואֶׁ ץ  ַפְרֹעה ְוִהְרֵביִתי אֶׁ רֶׁ ְפַתי ְבאֶׁ

הנה בהיות האל חפץ בתשובת רשעים ִמְצָרִים 

, כאמרו חי אני נאם ה', אם אחפוץ ולא במיתתם

במות הרשע, כי אם בשוב הרשע מדרכו וחיה  

)יחזקאל לג, יא(, אמר שירבה את אותותיו ואת 

וזה להשיב את המצרים בתשובה,  מופתיו,  

בהודיע להם גדלו וחסדו באותות ובמופתים,  

רו בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך  כאמ

ואין ספק שלולא הכבדת  ...את כחי )להלן ט, טז( 

לא  הלב היה פרעה משלח את ישראל בלי ספק,

על צד תשובה והכנעה לאל יתברך, שיתנחם  

מהיות מורד, אף על פי שהכיר גדלו וטובו, אלא  

על צד היותו בלתי יכול לסבול עוד את צרת  

והנה אמר האל יתברך ואני אקשה את  ...המכות

לב פרעה, שיתאמץ לסבול המכות ולא ישלח  

למען שיתי אותותי   מיראת המכות את ישראל,

וישובו  יכירו גדלי וטובי אלה בקרבו, שמהם 

 . המצרים באיזו תשובה אמתית

 

ואין לך     תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כט/א. 7

  כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה

)שמות   שנאמר ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים

 יב:יב( 

למה לקו    מדרש רבה שמות פרשה ט פסקה ט

והמצריים המים תחלה בדם מפני שפרעה 

עובדים ליאור אמר הקב"ה אכה אלוה תחלה 

 ואח"כ עמו 

 ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה ְוָאַמְרתָ   ַדֵבר)ג(  כט פרק יחזקאל

יָך ִהְנִני ְיֹקִוק ְך  ַפְרֹעה  ָעלֶׁ לֶׁ   ַהָגדֹול ַהַתִנים ִמְצַרִים מֶׁ

ר ְיֹאָריו ְבתֹוְך ָהֹרֵבץ   ַוֲאִני ְיֹאִרי ִלי ָאַמר ֲאשֶׁ
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channels, who said, My Nile is my own; 

I made it for myself. 

Midrash:  Pharaoh called himself a deity.  

 

8.  Abarbanel, Shemot, ch. 7 There is a 

providential order in the plagues of Egypt, 

that they are set up as “measure for measure” 

punishment for the ten kinds of anguish and 

evil they brought upon the Israelites. Against 

the decree of genocide, throwing the male 

babies into the river which became full of 

their blood, God decreed the first plague of 

blood. Against the cries of the mothers of 

Israel in anguish over the murder of their 

sons, God decreed the plague of frogs that 

croak incessantly…the plague of hail came as 

a punishment for the Egyptians striking the 

Israelites with stones and fists…the plague of 

darkness came because Israel suffered the 

darkness of exile…the tenth plague was to 

avenge God’s “firstborn” against the evil that 

the Egyptians caused them.  

There is another providential manner by 

which God afflicted the Egyptians, hurting 

them in the areas of their basic needs. 

Therefore, first their water supply was 

plagued, then their food supply with the death 

of the fish, then their clothes and bodies with 

the plague of lice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Midrash: The plagues were arranged in 

sets of three, according to the agent of 

implementation: 3 by Aharon, 3 by Moshe, 

and 3 by Hashem, and one by the agency of 

all of them.  

 

 

 

  - בשלח ישמעאל דרבי מכילתא ֲעִשיִתִני

  אלוה  עצמו קרא פרעה ח פרשה דשירה מסכתא

 עשיתני  ואני  יאורי לי אמר יען' שנ

 

סדר  ואמנם   אברבנאל, ספר שמות, פרק ז  .8

ההשגחה האלהית שראינו במכות מצרים הוא 

שבאו מדה כנגד מדה על המצריים כפי מה  

שהיו עשרה   שעשו לישראל מהרעות והצרות

מינים מהרעות. האחת מיתת בניהם במי היאור  

כמו שאמר )שמות א' כ"ב( כל הבן הילוד  

היאורה תשליכוהו וכאלו היה יאור מצרים מלא 

מכת היאור  דם בניהם. וכנגד הרעה הזאת באה 

כנגד צעקת   הצפרדעיםהמכה הב' היתה  ...בדם

בנות ישראל ודמעתן על לחיין על הריגת בניהן  

באו הצפרדעים שהם הצועקים לדעת   …ביאור 

המפרשים כצעקת ויללת בנות ישראל. . המכה  

לפי שהיו המצריים מכים את   הברדהז' היתה 

ישראל באבן או באגרוף. . . .המכה הט' היה 

לפי שבהיות ישראל בגלות מצרים היו   החשך

המכה  בחשך אפלה כי הגלות נמשל לחשך . . . 

אל נקראו בני  לפי שישר הי' היתה מכת בכורות

אל חי ואמר בני בכורי ישראל ולפי שהמצריים 

 הרעו להם בכלל באה מכת בכוריהם  

דרך אחר השגחיי והוא שהקב"ה ויש גם כן בזה 

ברצותו להעניש את המצריים על מה שעשו 

לישראל הענישם בדברים הצריכים לחיותם 

שהוא המשקה  ומזונותיהם. וראשונה במים

תת הדגה שהיו אוכלים ושנית במי היותר הכרחי. 

שגם מלבושיהם לא יועילו להם ולפי ... ממנה

באה מכת הכנים שהיו מצערים את בשרם 

 ...ומקלים את כבודם

 

המכות האלו     מדרש תנחומא וארא פרק יד.  9

ג' ע"י אהרן וג' ע"י משה ושלשה על ידי הקב"ה 

דם צפרדע וכנים שהיו בארץ  ואחת על ידי כלן

על ידי אהרן ברד ארבה חושך שהן באויר ע"י 

משה שכך שלט משה בשמים ובארץ ערוב דבר 

 מכת בכורות ע"י הקב"ה ושחין על ידי כלן 
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10.  Ibn Ezra, Shemot ch. 8: Aharon 

implemented the first three plagues in the 

lower elements, two by water and the third by 

the dust. The plagues brought by Moshe with 

his rod were related to the higher elements, 

since Moshe is on a higher level than Aharon, 

like the hail and locusts were brought by the 

wind and darkness was through the air as was 

the plague of boils (though with boils, Aaron 

also participated in a minor capacity).  

 

 

11. Cassuto, Sefer Shemot The plagues can 

be organized in two sets of five. Each set has 

in common how they were plaguing nature. 

Blood, frogs, attack the Nile River; Lice and 

 are plagues of insects; Pestilence and ערוב

boils, are diseases affecting animals and 

humans; Hail and locusts, cause agricultural 

devastation; darkness and plague of first born 

are two kinds of darkness, literally the 

absence of light and the darkness of death.  

 

 

 

 

12. Malbim, Shemot ch. 7: Abarbanel 

searched for a natural order for the plagues, 

and postulated that the plague of blood 

brought about the plague of frogs, for from 

the pollution of the river, the fish died, and 

this resulted in the swarming of many frogs 

that sought to escape the river to dry land and 

entered the Egyptian houses, and as a result of 

the stench and pollution from the blood and 

the dead frogs that piled up the dust of the 

earth became polluted and brought forth the 

lice. But I do not know why he would 

diminish the miracles and give the plagues 

natural causes, natural chain of events? To 

exclude these ideas the text clearly states that 

at the end of the seven days, the river was 

healed (Shemot 7:25) and there were no frogs 

in it and only afterwards the river swarmed 

with frogs by the command of God, not from 

a natural reason (Shemot 7:28).  

על  דע כי   ח:יבשמות אבן עזרא, שמות .  10

יד אהרן היו השלש המכות הראשונות והאותות  

... כי השתים היו במים והשלישית  היו בשפלים

והמכות שהיו על יד משה במטה  בעפר הארץ, 

, כמו שמעלתו עליונה ממעלת  היו בעליונים

אהרן, כמו מכת הברד והארבה שהרוח הביאה, 

והחשך שהיה באויר, גם מכת השחין היתה על  

ואחת בלא מטה על ידי משה ומעט שיתוף   ...ידו

 לאהרן, והוא מכת השחין.

 

מ"ד קסוטו, פירוש על ספר שמות,  .11

לפי טיבם של     65ירושלים, תשמ"ח, עמ'  

  מבחינה זו, הן מתחלקות לזוגות זוגות: -המכות

שייך אל היאור;   —דם, צפרדע—הזוג הראשון

כולל שתי מכות —כנים, ערוב —הזוג השני

דומות זו לזו אם נפרש ערוב לפי הפירוש הנראה  

— , שחיןדבר—קרוב ביותר;  גם הזוג השלישי

כולל שתי מכות דומות זו לזו, האחת בבעלי 

חיים בלבד, והשניה גם בבני אדם;  בזוג 

באים שני מיני קללה  —ברד, ארבה—הרביעי

חשך, מכת  —על יבול האדמה;  האחרון 

כולל שני מינים של חושך, תחילה  —בכורות 

חושך שלושת ימים על ארץ מצרים ואחר כך  

 חושך מוות על הבכורות 
 

 חפש הרי"א והנהמלבי"ם, שמות ז:כה  . 12
 הדם שמכת ויאמר ,טבעי סדר להמכות לתת

 ע"י היאור מעפושי כי ,הצפרדעים מכת סבבה
 צפרדעים היאור שרץ ובאשתם הדגים נבלות
 ונכנסו היבשה אל יצאו משם לברוח והם לרוב
 והצפרדעים הדם עפוש  ובסבת ,מצרים בבתי

 והיה העפר נתעפש חמרים חמרים אותם שצברו
 הנסים את יקטין למה ידעתי ולא ,עיי"ש לכנים
 אלה מסברות ולהוציא ,טבעי שלשלת להם ויתן
 'ה הכות אחרי ימים שבעת נמלא כי הכתוב אמר
 בו היו ולא היאור נתרפא וכבר היאור את

 'ה ע"פ צפרדעים היאור שרץ ואח"כ ,צפרדעים
 טבעיית  מסבה לא
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13. Malbim, Shemot ch. 10: Regarding the 

plague of darkness, Abarbanel writes that this 

is due to the natural flow of moist wind, that 

brought with it heavy mists over all of Egypt, 

which did not become rain but remained a 

thick fog over Egypt that caused a heavy 

darkness. But my mind cannot accept that he 

has sought out naturalistic chains of causes 

for these divine miracles that have no relation 

with natural causes. For it is only by Moses’ 

outstretched hand that the earth developed 

this unusual thick air that was so thick no 

light could penetrate through it.   

 

 

 

14. Shmuel David Luzzatto, Shemot ch. 7: It 

is known that with miracles, God still 

maintains the ways of nature somewhat. 

Therefore, with the plagues of Egypt, it is 

known that the Egyptians suffer some of these 

plagues in some measure, and some occur in 

one year, others in the next year. But that in 

one year, all should occur at once, this is 

impossible by nature. And in each plague, 

there is something novel that is not natural.  

Ch. 9: With the plague of pestilence: I won’t 

deny that there is a natural component, but 

miraculous aspects accompanied it. And also, 

with lice and ערוב, the quantity was unheard 

of as well as it not affecting the land of 

Goshen, this is by way of miracle.  

 

 

15.  R. Hirsch (Shemot, 7:15) 
On closer inspection, we find these groups  

 are in intimate relation to [דצ"ך, עד"ש, באח"ב ]

the three phases which formed the pith of the 

Egyptian Galut: ברד, ערוב,  …גרות , עבדות, ענוי

 showed the (the first of each group) דם

Egyptians how they themselves were no 

better than גרים in their own land, and so how 

little justification they could find for treating 

the Jews as גרים and depriving them of all 

civil rights.  

 הרי"א .חשך ויהי  מלבי"ם, שמות י:כא . 13

 הרוח העלה ע"י ,מאד לח ים שרוח מפני כתב

 ,מצרים גבול כל על עבים אדים ממנו שנשב

 את מונע מצרים ארץ טבע כי למטר נהפכו ולא

 מצרים על העננים נשארו לכן מהמטיר העננים

 ומכופל עב כ"כ החשך והיה ומכופל גדול בעובי

 יהיה כאשר בו שהדליקו הנרות מכבה שהיה עד

 דעתי שאין הארץ. . . שתחת העמוקות במערות

 לנסי טבעיות סבות שלשלת שבקש ממה נוחה

 ,הטבע מסובבי עם קשר להם היה שלא, אלה 'ה

 בארץ חדשה נעשה משה של יד נטית שע"י רק

 במדרגה ערפליים אדים ונתמלא האויר שנתעבה

 להבקיע האורה נצוצי שם שימנעו עד גדולה

 בתוכו 

 
שמואל דוד לוצטו )שד"ל(, שמות, ז:כ  .  14

והנה ידוע כי  ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם :

גם במעשה הנפלאות האל אוהב לשמור דרכי  

, וכן במכות מצרים ייתכן לפי הטבע במקצת

דעתי שמדרך ארץ מצרים להיות בה כיוצא  

במכות האלה בצד מה, קצתן בשנה זו וקצתן 

תקבצו ובאו אפס כי בשנה ההיא נבשנה אחרת, 

כולן, וגם נתחדש בכל אחת מהן איזה ענין שלא 

 היה מדרך הטבע 

ואני לא ... דבר כבד מאד שד"ל, שמות ט:ג

אכחיש היות בזה חלק טבעי, אלא שנתלוה עמו  

והנה ריבוי   חלק של נס ויוצא ממנהגו של עולם;

הכינים והערוב ושלא נתפשט הערוב בארץ 

גושן, היה דרך נס, והוא עצמו אולי היה סיבה  

 שלא מת מקנה ישראל 
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 showed them the emptiness צפרדע, דבר, ארבה

of the pride and masterfulness which the 

possession of slaves produces. חשך, שחין, כנים 

finally were afflictions which made them feel 

for themselves what it meant to have to 

submit to a systematic ענוי destiny. מכת בכורות 

finally brought the whole to a climax and 

accomplished the redemption.  

 

16. Seforno, Shemot ch. 7: The plagues were 

intended to bring the Egyptians to repent.  

Shemot, 7: 17Thus says the Lord, “By this you 

shall know that I am the Lord.” See, I shall 

strike the water in the Nile with the rod that is 

in my hand, and it will be turned into blood 

Shemot 8: 17For if you do not let My people 

go, I will let loose swarms of insects against 

you and your courtiers and your people and 

your houses… 18But on that day I will set 

apart the region of Goshen, where My people 

dwell, so that no swarms of insects shall be 

there, that you may know that I the Lord am 

in the midst of the land. 

Shemot 9: 14For this time I will send all My 

plagues upon your person, and your courtiers, 

and your people, in order that you may know 

that there is none like Me in all the world. 

 

 

17. Abarbanel, Sefer Shemot ch. 7:  Since 

Pharaoh disputed three essential dogmatic 

principles about God, therefore God brought 

three sets of plagues, as noted in R. 

Yehudah’s triplet signs. The first three 

plagues authenticate God’s existence. The 

second three plagues corroborate God’s 

providential manner of conduct in the world. 

The last set of plagues verify God’s 

unparalleled ability to control nature at His 

will. And the last plague was revenge against 

the decree to kill the male Jewish babies.  

 

 

 

 

 

15.  R. Hirsch (Shemot, 7:15) 
 was to remedy Egypt from the erroneous דצ"ך

ideas of גרות, עבדות, ענוי by the revelation of 

God’s power and almightiness on water and 

land. עד"ש by the revelation of God’s power 

and almightiness on the living inhabitants of 

the land. באח"ב on the air which encompasses 

land and people.  

 

המכות היו אותות    ספורנו שמות ז:ד.  16

, כאמרו בזאת תדע ומופתים להשיבם בתשובה 

כי אני ה', בעבור תדע כי אני ה' בקרב הארץ, 

למען תדע כי לה' הארץ, למען שיתי אותותי  

  ...אלה בקרבו

ְבזֹאת ֹכה ָאַמר ְיֹדָוד   -יז(ספר שמות פרק ז )

ר ְבָיִדי  ֵתַדע ִכי ֲאִני ְיֹדָוד ה ֲאשֶׁ ה ַבַמטֶׁ ִהֵנה ָאֹנִכי ַמכֶׁ

ְפכּו ְלָדם ר ַבְיֹאר ְונֶׁהֶׁ  :ַעל ַהַמִים ֲאשֶׁ

ת   -)יז( ספר שמות פרק ח  ִכי ִאם ֵאיְנָך ְמַשֵלַח אֶׁ

ת   יָך אֶׁ יָך ּוְבַעְמָך ּוְבָבתֶׁ ַעִמי ִהְנִני ַמְשִליַח ְבָך ּוַבֲעָבדֶׁ

ָעֹרב  ן )יח( ְוִהְפֵליִתי בַ  …הֶׁ ץ גשֶׁ רֶׁ ת אֶׁ יֹום ַההּוא אֶׁ

יֹות ָשם ָעֹרב  יָה ְלִבְלִתי ה  ר ַעִמי ֹעֵמד ָעלֶׁ ְלַמַען  ֲאשֶׁ

ץ ב ָהָארֶׁ רֶׁ  :ֵתַדע ִכי ֲאִני ְיֹדָוד ְבקֶׁ

)יד( ִכי ַבַפַעם ַהזֹאת ֲאִני   -ספר שמות פרק ט 

ָך יָך ּוְבַעמֶׁ ל ִלְבָך ּוַבֲעָבדֶׁ ת ָכל ַמֵגֹפַתי אֶׁ   ֹשֵלַח אֶׁ

ץ  :ַבֲעבּור ֵתַדע ִכי ֵאין ָכֹמִני ְבָכל ָהָארֶׁ

 

לפי    אברבנאל, ספר שמות , פרק ז.  17

שפרעה הוא חולק על משה ... בג' שרשים האחד 

הנה מפני זה באו המכות מכוונות   ...שמשה הניח

לאמת  כי הנה לאמת שלשת השרשים האלה 

מציאות האל באו ג' מכות שהם דם צפרדעים 

ולכן בראשונה מהם אמר כאן בזאת תדע   וכנים.

הג' מכות השניות באו לאמת אמנם  … כי אני ה'

ולזה  השורש השני והם ערוב דבר שחין

אמר למען תדע כי  בראשונה מהן שהוא הערוב 

רוצה לומר משגיח ומנהיג   אני ה' בקרב הארץ

ואמנם הג' המכות האחרונות שהם ברד  …אותה 

שרש השלישי שהוא ארבה חושך באו לאמת ה

היותו יתברך יכול לשנות הדברים הטבעיים 

אמר בראשונה מהן שהוא הברד כרצונו ולכן 

רוצה לומר   בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ
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18. Shemot, ch. 10 : Then the Lord said to 

Moses, “Go to Pharaoh. For I have hardened 

his heart and the hearts of his courtiers, in 

order that I may display these My signs 

among them, 2and that you may recount in the 

hearing of your sons and of your sons’ sons 

how I made a mockery of the Egyptians and 

how I displayed My signs among them—in 

order that you may know that I am the Lord.” 

Shemot, ch. 13: 8And you shall explain to 

your son on that day, ‘It is because of what 

the Lord did for me when I went free from 

Egypt.’… 14And when, in time to come, your 

son asks you, saying, ‘What does this mean?’ 

you shall say to him, ‘It was with a mighty 

hand that the Lord brought us out from Egypt, 

the house of bondage. 

 

19. Shemot, ch. 15 He said, “If you will heed 

the Lord your God diligently, doing what is 

upright in His sight, giving ear to His 

commandments and keeping all His laws, 

then I will not bring upon you any of the 

diseases that I brought upon the Egyptians, 

for I the Lord am your healer.” 

 

ובאה אחריה מכת    …יכול לפעול בה כחפצו 

ולהיות  בכורות להנקם מילדי העבריים שהמיתו 

המכות כלם מכוונות לרמוז שלשת השרשים 

רבי יהודה נותן בהם סימנים דצ"ך   האלה היה

כי היו הסימנים ההם כפי שלשת   עד"ש באח"ב

 הכוונות שכיוון בהם הקב"ה

 

ה בֹא   שמות פרק י  .18 ל ֹמשֶׁ ר ְיֹקָוק אֶׁ א( ַויֹאמֶׁ

ת ֵלב ֲעָבָדיו   ת ִלבֹו ְואֶׁ ל ַפְרֹעה ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי אֶׁ אֶׁ

ה  ּוְלַמַען ְתַסֵפר  )ב(  :ְבִקְרבֹוְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי ֵאלֶׁ

ן ִבְנָך ר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים   ְבָאְזֵני ִבְנָך ּובֶׁ ֵאת ֲאשֶׁ

ם ִכי ֲאִני ְיֹקָוק:  ר ַשְמִתי ָבם ִויַדְעתֶׁ ת ֹאֹתַתי ֲאשֶׁ  ְואֶׁ

ַההּוא ֵלאֹמר   ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום  שמות יג:ח

)יד( ... ַבֲעבּור זֶׁה ָעָשה ְיֹקָוק ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים

ֵלאֹמר ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת    ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר

ֵאָליו ְבֹחזֶׁק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹקָוק ִמִמְצַרִים ִמֵבית  

 ֲעָבִדים

 

 

 

 

 

רֹּ֩ ִאם־ָש֨מֹוַע   ט"ופרק שמות .  19 אמֶׁ ֹֹּ֩ )כו( ַוי

ע ְל֣קֹול׀  ֹל ה'ִתְשַמַ֜ ה  קא  ר ְבֵעיָני֙ו ַתֲעשֶֶׁׂ֔ יָך ְוַהָיָשָׁ֤

ֲאַזְנָת֙ ְלמִ  יו ְוַהַֽ ל־ֻחָקָּ֑ יו ְוָשַמְרָתָּ֖ כׇּ ה ְצֹוָתֶׂ֔ ל־ַהַמֲחָלָ֞ ַֽ כׇּ

י  י ֲאִנִ֥ יָך ִכִּ֛ ים ָעלֶֶׁׂ֔ ִי֙ם לֹא־ָאִש֣ ְמִתי ְבִמְצַר֙ ר־ַשָׁ֤  ה'ֲאשֶׁ

ָך  ַֽ  ׃ ֹרְפאֶׁ

 


