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ְצִרים   ָלקּו ַהּמִ ה אוֵמר ׁשֶ ִין ַאּתָ ִליִלי אוֵמר: ִמּנַ י יוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
ִמְצַרים ַמה הּוא אוֵמר?  ים ַמּכות? ּבְ ר ַמּכות ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמּׁשׁ ִמְצַרים ֶעׂשֶ ּבְ
ם מה הּוא אוֵמר?  ע ֱאלִהים ִהוא, ְוַעל ַהּיָ ְרעה: ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ַויאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ

ִמְצַרים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה',  ה ה' ּבְ ר ָעׂשָ דָלה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ
ה:  ר ַמּכות. ֱאמור ֵמַעּתָ ע? ֶעׂשֶ ָמה ָלקּו ְבֶאְצּבַ ה ַעְבדו. ּכַ יי ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ַוּיַ
י ֱאִליֶעֲזר אוֵמר:  ים ַמּכות. ַרּבִ ם ָלקּו ֲחִמּׁשׁ ר ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרים ָלקּו ֶעׂשֶ ּבְ

ִמְצַרִים ָהְיָתה  ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ַלַחת  ם ֲחרון ַאּפו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמׁשְ ח ּבָ ּלַ ֱאַמר: ְיׁשַ ּנֶ ע ַמּכות? ׁשֶ ל ַאְרּבַ ׁשֶ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  לׁש, ִמׁשְ ִים, ְוָצָרה - ׁשָ ּתַ ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ׁשְ

ם ָלקּו  ִעים ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרים ָלקּו ַאְרּבָ ה: ּבְ ע. ֱאמור ֵמַעּתָ ָרִעים - ַאְרּבַ
דוׁש  ה שֵהבִיא ַהּקָ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ י ֲעִקיֶבא אוֵמר: ִמּנַ ָמאַתִים ַמּכות. ַרּבִ

ם  ח ּבָ ּלַ ׁשַ ֱאַמר: ִיְ ּנֶ ל ָחֵמׁש ַמּכות? ׁשֶ ִמְצַרים ָהְיָתה ׁשֶ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא על ַהּמִ ּבָ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרון ַאּפו- ַאַחת, ֶעְבָרה  ֲחרון ַאּפו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוַצָרה, ִמׁשְ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמור  ע, ִמׁשְ לוׁש, ְוָצָרה - ַאְרּבַ ִים, ָוַזַעם - ׁשָ ּתַ - ׁשְ

ים ּוָמאַתִים ַמּכות. ם ָלקּו ֲחִמּׁשׁ ים ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמּׁשׁ ה: ּבְ ֵמַעּתָ


