
Makkos-Middah K’negged Middah 
By Mrs. Gittel Ungarisher 

 
Grade Level: High School 
 
Description: 
The middah k’negged middah reasons of why the Egyptians got each of the makkos are 
explained in Hebrew.  Can be used when learning the Haggadah or Parshios Va’eira 
and Bo. 
 
Goals/Objectives: 
Students will examine the makkos and understand the reasons behind them. 
 
Instructions: 

1. Use these sheets to teach the students about the makkos. 
2. Review each makkah together in class, making sure that the students have 

understood the Hebrew. 
 
Variation: 

• If the students are more proficient in Hebrew,then have them figure out eh 
middah k’negged middah form the sheets by themselves. 



למה זה ועל מה זה היו 
המכות האלו 

באים על 
 המצריים?

 



  מכת דם
לי ”בעון שאמר פרעה 

ובעון “ יאורי ואני עשיתני
 השלכת הבנים ליאור.



  צפרדעים
ויאמר ‘ באו על אשר כחש בד

על כן ‘ “, לא ידעתי את ד”
‘ באו הצפרדעים שידעו את ד

ומסרו נפשם על קידוש שמו 
 יתברך.



  כנים
באו עליהם לפי שכל בעלי עבודה קשה 

מתוך ‘ מלאים כנים הבאים מן הזיעה המצוי
 התעמלות והתחממות הגוף....

 
טעם הכנים לפי שמנעו המצרים את ישראל 
מלרחץ במרחצאות ומתוך כך נתמלאו כנים 

 בבגדיהם לפיכך לקו הם בכנים.



 ערוב
בא עליהם לפי  

שנשתעבדו בישראל 
 שנמשלו לחיות..



 היה  במקנה המצרים  דבר
לפי שהשבטים היו אנשי מקנה  

בבואם מצרימה, והמצריים 
הכריחם להחליף אומנתם 

לעבודת חומר ולבנים, וממילא 
 נפסד המקנה שלהם.



  שחין
לפי שהיו המצריים משעבדים אותם 

השמש מכה עליהם ‘ תחת השמש,והי
ובכל עבודה ”ומחממם, שנאמר 

ולכן הביא עליהם השחין “, בשדה
 מחממם ומלהטם.‘ שהי

... 



 ברד
לאזני ‘ וקולות השמיע ה 

פרעה ולעמו, על אשר חטא 

אשר ‘ מי ד”בקול ואמר 
 “אשמע בקולו.



 ארבה
בא על המצריים , לפי שרצו  

לישראל ‘ לבטל ברכת  ד
“ והרבה ארבה את זרעך”

 “ירבה...פן ”ואמרו 
 

 ד



 חשך 
ל כל -מפני שהיו מעבידים את ישרא

היום עד מאוחר בלילה, וכן היו 
מוכרחים לקום עם שחר לפני 

שהאיר היום כדי ללכת לעבודה, 
 ובחשך יצאו ובחשך חזרו.

 



 מכת בכורות 
בא על המצריים לפי 

בני ”שרצו לאבד 
 “ל.-בכורי ישרא




