
Exode, 10 (Hébreu)

י ֶאת-ִלּבֹו, ְוֶאת-ֵלב ְדּתִ י-ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה:  ּכִ ה, ּבֹא ֶאל-ּפַ אֶמר ְיהָוה ֶאל-מֹׁשֶ א ַוּיֹ

ְנָך, ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן-ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ִקְרּבֹו.  ב ּוְלַמַען ּתְ ה, ּבְ ִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ ֲעָבָדיו, ְלַמַען ׁשִ
י-ֲאִני ם, ּכִ י ָבם; ִויַדְעּתֶ ְמּתִ ר-ׂשַ ִמְצַרִים, ְוֶאת-אֹתַֹתי, ֲאׁשֶ י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ
אְמרּו ֵאָליו ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַוּיֹ ְרעֹה,  ה ְוַאֲהרֹן, ֶאל-ּפַ ג ַוּיָבֹא מֹׁשֶ ְיהָוה.  
ה, י ִאם-ָמֵאן ַאּתָ י, ְוַיַעְבֻדִני.  ד ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ָני; ׁשַ ָהִעְבִרים, ַעד-ָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָענֹת ִמּפָ
ה ֶאת-ֵעין ָהָאֶרץ, ְולֹא ְגֻבֶלָך.  ה ְוִכּסָ ה, ּבִ י--ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ ַח ֶאת-ַעּמִ ּלֵ ְלׁשַ
ָרד, ֶאֶרת ָלֶכם ִמן-ַהּבָ ׁשְ ֵלָטה, ַהּנִ יּוַכל ִלְראֹת ֶאת-ָהָאֶרץ; ְוָאַכל ֶאת-יֶֶתר ַהּפְ
י ָכל-ֲעָבֶדיָך, יָך ּוָבּתֵ ֶדה.  ו ּוָמְלאּו ָבּתֶ ל-ָהֵעץ, ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן-ַהּשָׂ ְוָאַכל ֶאת-ּכָ
ר לֹא-ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך, ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ַעל- י ָכל-ִמְצַרִים, ֲאׁשֶ ּוָבּתֵ
אְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו, ְרעֹה.  ז ַוּיֹ ֶפן ַוּיֵֵצא, ֵמִעם ּפַ ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה; ַוּיִ
ים, ְוַיַעְבדּו ֶאת-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם; ח ֶאת-ָהֲאָנׁשִ ּלַ ַעד-ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש--ׁשַ
ְרעֹה, ה ְוֶאת-ַאֲהרֹן, ֶאל-ּפַ ב ֶאת-מֹׁשֶ ח ַוּיּוׁשַ י ָאְבָדה ִמְצָרִים.   ּכִ ַדע,  ֲהֶטֶרם ּתֵ
ה, אֶמר מֹׁשֶ אֶמר ֲאֵלֶהם, ְלכּו ִעְבדּו ֶאת-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם; ִמי ָוִמי, ַההְֹלִכים.  ט ַוּיֹ ַוּיֹ
י ַחג-ְיהָוה, צֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו, ֵנֵלְך--ּכִ ָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ּבְ ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך; ּבְ ּבִ
ֶכם; ח ֶאְתֶכם, ְוֶאת-ַטּפְ ּלַ ר ֲאׁשַ ֲאׁשֶ ֶכם, ּכַ אֶמר ֲאֵלֶהם, ְיִהי ֵכן ְיהָוה ִעּמָ ָלנּו.  י ַוּיֹ
י אָֹתּה, ָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת-ְיהָוה--ּכִ ֵניֶכם.  יא לֹא ֵכן, ְלכּו-ָנא ַהּגְ י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ְראּו, ּכִ
ה, אֶמר ְיהָוה ֶאל-מֹׁשֶ ֵני ַפְרעֹה.  {ס}  יב ַוּיֹ ים; ַוְיָגֶרׁש אָֹתם, ֵמֵאת ּפְ ם ְמַבְקׁשִ ַאּתֶ
ל- ה, ְוַיַעל, ַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוֹיאַכל ֶאת-ּכָ ַאְרּבֶ ְנֵטה ָיְדָך ַעל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבָ
הּו, ַעל-ֶאֶרץ ה ֶאת-ַמּטֵ יג ַוּיֵט מֹׁשֶ ָרד.   ִאיר ַהּבָ ר ִהׁשְ ל-ֲאׁשֶ ב ָהָאֶרץ, ֵאת ּכָ ֵעׂשֶ
ְיָלה; ַהּבֶֹקר ל-ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל-ַהּלָ ָאֶרץ, ּכָ ִמְצַרִים, ַויהָוה ִנַהג רּוַח-ָקִדים ּבָ
ל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ה, ַעל ּכָ ה.  יד ַוּיַַעל ָהַאְרּבֶ א ֶאת-ָהַאְרּבֶ ִדים, ָנׂשָ ָהָיה--ְורּוַח ַהּקָ
מֹהּו, ְוַאֲחָריו ה ּכָ ֵבד ְמאֹד--ְלָפָניו לֹא-ָהָיה ֵכן ַאְרּבֶ בּול ִמְצָרִים:  ּכָ כֹל ּגְ ַוּיַָנח, ּבְ
ב ל-ֵעׂשֶ אַכל ֶאת-ּכָ ְך ָהָאֶרץ, ַוּיֹ ְחׁשַ ל-ָהָאֶרץ, ַוּתֶ ן.  טו ַוְיַכס ֶאת-ֵעין ּכָ לֹא ִיְהֶיה-ּכֵ
ב ֵעץ ּוְבֵעׂשֶ ל-ֶיֶרק ּבָ ָרד; ְולֹא-נֹוַתר ּכָ ר הֹוִתיר ַהּבָ ִרי ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ל-ּפְ ָהָאֶרץ ְוֵאת ּכָ
אֶמר, ה ּוְלַאֲהרֹן; ַוּיֹ ְרעֹה, ִלְקרֹא ְלמֹׁשֶ ָכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  טז ַוְיַמֵהר ּפַ ֶדה, ּבְ ַהּשָׂ
ירּו, ַעם, ְוַהְעּתִ אִתי ַאְך ַהּפַ א ָנא ַחּטָ ה, ׂשָ ָחָטאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם--ְוָלֶכם.  יז ְוַעּתָ
ר, ְרעֹה; ַוּיְֶעּתַ ֶות ַהזֶּה.  יח ַוּיֵֵצא, ֵמִעם ּפַ ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם; ְוָיֵסר, ֵמָעַלי, ַרק, ֶאת-ַהּמָ
ה ְתָקֵעהּו ָיּמָ ה, ַוּיִ א ֶאת-ָהַאְרּבֶ ּשָׂ ֶאל-ְיהָוה.  יט ַוּיֲַהפְֹך ְיהָוה רּוַח-ָים, ָחָזק ְמאֹד, ַוּיִ
ְרעֹה; בּול ִמְצָרִים.  כ ַוְיַחזֵּק ְיהָוה, ֶאת-ֵלב ּפַ כֹל ּגְ ה ֶאָחד, ּבְ ַאר ַאְרּבֶ ּסּוף:  לֹא ִנׁשְ
ה, ְנֵטה ָיְדָך ַעל- אֶמר ְיהָוה ֶאל-מֹׁשֶ כא ַוּיֹ ָרֵאל.  {פ}   ֵני ִיׂשְ ח, ֶאת-ּבְ ּלַ ְולֹא ׁשִ



ה ֶאת-ָידֹו, ַעל- ְך.  כב ַוּיֵט מֹׁשֶ ְך, ַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוָיֵמׁש, חֹׁשֶ ַמִים, ִויִהי חֹׁשֶ ַהּשָׁ
ת ָיִמים.  כג לֹא-ָראּו ִאיׁש ֶאת- לֹׁשֶ ָכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשְ ְך-ֲאֵפָלה ּבְ ָמִים; ַוְיִהי חֹׁשֶ ַהּשָׁ
ָהָיה אֹור, ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּוְלָכל-ּבְ ָיִמים;  ת  לֹׁשֶ יו--ׁשְ ְחּתָ ִמּתַ ִאיׁש  ְולֹא-ָקמּו  ָאִחיו, 
אֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת-ְיהָוה--ַרק צֹאְנֶכם ה, ַוּיֹ ְקָרא ַפְרעֹה ֶאל-מֹׁשֶ בָֹתם.  כד ַוּיִ מֹוׁשְ ּבְ
ָיֵדנּו ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם-ַאּתָ ה, ּגַ אֶמר מֹׁשֶ ֶכם.  כה ַוּיֹ ֶכם, יֵֵלְך ִעּמָ ם-ַטּפְ ג:  ּגַ ּוְבַקְרֶכם, יֻּצָ
ֵאר נּו, לֹא ִתּשָׁ כו ְוַגם-ִמְקֵננּו יֵֵלְך ִעּמָ ינּו, ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו.   ְוָעׂשִ ְזָבִחים ְועֹלֹת; 
ֲעבֹד ֶאת- ח, ַלֲעבֹד ֶאת-ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו; ַוֲאַנְחנּו לֹא-ֵנַדע, ַמה-ּנַ ּנּו ִנּקַ י ִמּמֶ ְרָסה--ּכִ ּפַ
ָחם. ּלְ ְרעֹה; ְולֹא ָאָבה, ְלׁשַ כז ַוְיַחזֵּק ְיהָוה, ֶאת-ֵלב ּפַ ה.   ּמָ ְיהָוה, ַעד-ּבֵֹאנּו, ׁשָ
יֹום ְראְֹתָך י ּבְ ַני--ּכִ ֶמר ְלָך, ַאל-ּתֶֹסף ְראֹות ּפָ אֶמר-לֹו ַפְרעֹה, ֵלְך ֵמָעָלי; ִהּשָׁ כח ַוּיֹ

ֶניָך.  {פ} :  לֹא-אִֹסף עֹוד, ְראֹות ּפָ ְרּתָ ּבַ ן ּדִ ה, ּכֵ אֶמר מֹׁשֶ מּות.  כט ַוּיֹ ָפַני, ּתָ


