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to harden

ִה ְק ָשׁה

judgment

ֶשׁ ֶפט

Nile

יְ אֹר

be turned into

�נֶ ְה ַפּ

frogs

ֶדּﬠ
ַ ְצ ַפ ְר

gnats

ִכּנִּ ים

swarm

ָﬠר ֹב

cattle, livestock

ִמ ְקנֵ ה

make heavy, harden

ִה ְכ ִבּיד

soot

�ַ ִפּי

boils

ְשׁ ִחין

hail

ָבּ ָרד

locust

ַא ְר ֶבּה

green plants, herbs

֫ ֵﬠ ֶשׂב

darkness

�֫ח ֶֹשׁ
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ת־לב
וַ יְ ַחזֵּ ק יְ הוָ ה ֶא ֵ
ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח א ָֹתם׃
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
אָביא
עוֹד ֶ֫שׁ ֶפט ֶא ָחד ִ
ל־מ ְצ ַ ֫ריִם
ל־פּ ְרעֹה וְ ַﬠ ִ
ַﬠ ַ
י־כן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם
אַח ֵר ֵ
ֲ
ִמזֶּ ה׃
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אַהר ֹן
אַחר ָ֫בּאוּ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וְ ַ
ל־פּ ְרעֹה
אמרוּ ֶא ַ
וַ יּ ֹ ְ
�הי
ֹה־אָמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַ
כּ
ת־ﬠ ִמּי׃
יִשׂ ָר ֵאל ַשׁ ַלּח ֶא ַ
ְ
אמר ַפּ ְרעֹה ִמי יְ הוָ ה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ׃ לֹא
יָ ַ ֫ד ְﬠ ִתּי ֶאת־יְ הוָ ה וְ גַ ם
ת־יִשׂ ָר ֵאל לֹא ֲא ַשׁ ַלּח׃
ֶא ְ
1

וַ יְ ַצו ַפּ ְרעֹה ַבּיּוֹם ַההוּא
ֵלאמֹר ִתּ ְכ ַבּד ָה ֲﬠב ָֹדה
ל־ה ֲאנָ ִשׁים׃
ַﬠ ָ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
ַו ֫יּ ֹ ֶ
ת־לב
אַק ֶשׁה ֶא ֵ
ֲאנִ י ְ
יכם
א־יִשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
ַפּ ְרעֹה וְ ל ֹ ְ
ת־ﬠ ִמּי ֵמ ֶ֫א ֶרץ
אתי ֶא ַ
הוֹצ ִ
וְ ֵ
ִמ ְצ ַ ֫ריִם ִבּ ְשׁ ָפ ִטים גְּ ד ִֹלים׃
2

וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ
ל־ה ָשּׁ ַ֫מיִם וַ יְ ִהי ֫חֹ ֶשׁ�
ַﬠ ַ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֫ריִם ְשׁ ֫� ֶשׁת
ְבּ ָכ ֶ֫
א־ראוּ ִאישׁ
יָמים׃ ל ֹ ָ
ִ
ל־בּנֵ י
וּל ָכ ְ
ת־אָחיו׃ ְ
ִ
ֶא
יִשׂ ָר ֵאל ָהיָ ה אוֹר׃
ְ
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ת־מ ֵ֫טּהוּ וַ יְ ִהי
וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶא ַ
אַר ֶבּה׃
רוּ֫ ַ� ֲא ֶשׁר נָ ָשׂא ְ
אכל ֵאת
אַר ֶבּה וַ יּ ֹ ַ
וַ ַ֫יּ ַﬠל ָה ְ
ל־ﬠ ֶשׂב
ל־ה ֵﬠץ וְ ֵאת ָכּ ֫ ֵ
ָכּ ָ
ל־א ֶרץ
ַה ָשׂ ֶדה ְבּ ָכ ֶ֫
ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃ וַ יְ ַחזֵּ ק יְ הוָ ה
ת־לב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח
ֶא ֵ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ת־בּנֵ י ְ
ֶא ְ
10

אַהר ֹן ַבּ ַמּ ֶטּה וַ יַּ �
וַ ָ֫יּ ֶרם ֲ
ת־ה ַ֫מּיִם ֲא ֶשׁר ַבּיְ אֹר
ֶא ַ
ְל ֵﬠינֵ י ַפ ְרעֹה וַ יֵּ ָה ְפכוּ
ל־ה ַ֫מּיִם ְל ָדם׃ וְ לֹא־יָ ְכלוּ
ָכּ ַ
ִמ ְצ ַ ֫רים ִל ְשׁתּוֹת ַ֫מיִם׃
ב־פּ ְרעֹה
וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵל ַ
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר
א־שׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
וְ ל ֹ ָ
ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה׃
3

אַהר ֹן ֶאת־יָ דוֹ ַﬠל
וַ יֵּ ט ֲ
ימי ִמ ְצ ַ ֫ריִם
ֵמ ֵ
וַ ַ֫תּ ַﬠל ַה ְצּ ַפ ְר ֵ ֫דּ ַ�
ת־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃
וַ ְתּ ַכס ֶא ֶ֫
ב־פּ ְרעֹה
וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵל ַ
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר
א־שׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
וְ ל ֹ ָ
ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה׃
4

אַהר ֹן
וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה וְ ֲ
אמרוּ ֵא ָליו
ל־פּ ְרעֹה וַ יּ ֹ ְ
ֶא ַ
�הי
ֹה־אָמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַ
כּ
ת־ﬠ ִמּי׃
ָה ִﬠ ְב ִרים ַשׁ ַלּח ֶא ַ
וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא
יִשׂ ָר ֵאל
ת־בּנֵ י ְ
ִשׁ ַלּח ֶא ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה׃
9

ת־מ ֵ֫טּהוּ
וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶא ַ
ל־ה ָשּׁ ַ֫מיִם וַ יהוָ ה נָ ַתן
ַﬠ ַ
ָבּ ָרד וַ ֵ֫תּ ֶל� ֵאשׁ אַ ְ֫ר ָצה׃
ל־א ֶרץ
וַ יַּ � ַה ָבּ ָרד ְבּ ָכ ֶ֫
ל־א ֶשׁר
ִמ ְצ ַ ֫ריִם ֵאת ָכּ ֲ
אָדם
ַבּ ָשּׂ ֶדה ֵמ ָ
ד־בּ ֵה ָמה׃
וְ ַﬠ ְ
8

אַהר ֹן ֶאת־יָ דוֹ ְב ַמ ֶטּה
וַ יֵּ ט ֲ
ת־ﬠ ַפר ָהאָ ֶ֫רץ וַ יְ ִהי
וַ יַּ � ֶא ֲ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֫ריִם
ְל ִכנִּ ים ְבּ ָכ ֶ֫
וַ יָּבֹא ָﬠר ֹב ָכּ ֵבד
ל־האָ ֶ֫רץ׃
ְבּ ָכ ָ
ב־פּ ְרעֹה
וַ יֶּ ֱחזַ ק ֵל ַ
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר
א־שׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
וְ ל ֹ ָ
ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה׃
5

וַ ָ֫יּ ָמת כֹּל ִמ ְקנֵ ה ִמ ְצ ַ ֫ריִם
י־יִשׂ ָר ֵאל
וּמ ִמּ ְקנֵ ה ְבנֵ ְ
ִ
א־מת ֶא ַחד׃
לֹ ֵ
ת־לבּוֹ גַּ ם
וַ יַּ ְכ ֵבּד ַפּ ְרעֹה ֶא ִ
ַבּ ֫ ַפּ ַﬠם ַהזֹּאת וְ לֹא ִשׁ ַלּח
ת־ה ַﬠם׃
ֶא ָ
6

אַהר ֹן ֫ ִפּ ַי�
וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה וְ ֲ
וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ִל ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
וַ יַּ ְשׁ ֵל� אֹתוֹ מ ֶֹשׁה
יְמה וַ יְ ִהי ְשׁ ִחין
ַה ָשּׁ ַ֫מ ָ
וּב ְבּ ֵה ָמה׃ וַ יְ ַחזֵּ ק
אָדם ַ
ָבּ ָ
ת־לב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא
יְ הוָ ה ֶא ֵ
יהם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה׃
7

