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 1 ְׁשמֹות פרק

, ֵאת ַיֲעקֹב  :ִמְצָרְיָמה, ַהָּבִאים, ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹות ְּבֵני, ְוֵאֶּלה   א
  .ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו

  .ֵלִוי ִויהּוָדה, ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון  ב
  .ּוִבְנָיִמן, ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן   ג
  .ָּגד ְוָאֵׁשר, ָּדן ְוַנְפָּתִלי  ד
ָהָיה , ְויֹוֵסף; ִׁשְבִעים ָנֶפׁש--ַיֲעקֹב- ֶיֶרְך  ֶנֶפׁש יְֹצֵאי-ָּכל, ַוְיִהי  ה

  .ְבִמְצָרִים
  .ַההּוא ְוכֹל ַהּדֹור, ֶאָחיו- ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל   ו
; ִּבְמאֹד ְמאֹד--ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ז

  }פ{  .אָֹתם, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ
  .יֹוֵסף- ֶאת, ָיַדע-ֲאֶׁשר לֹא ,ִמְצָרִים- ַעל, ָחָדׁש- ַוָּיָקם ֶמֶלְך    ח
, ַרב ְוָעצּום-- ִיְׂשָרֵאל ַעם ְּבֵני, ִהֵּנה  :ַעּמֹו- ֶאל, ַוּיֹאֶמר   ט

  .ִמֶּמּנּו
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה -ְוָהָיה ִּכי ,ִיְרֶּבה-ֶּפן  :לֹו, ָהָבה ִנְתַחְּכָמה  י

  .ָהָאֶרץ- ְוָעָלה ִמן, ָּבנּו-ְוִנְלַחם ,ׂשְֹנֵאינּו- א ַעלהּו-ְונֹוַסף ַּגם
ַוִּיֶבן ָעֵרי ; ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבלָֹתם ,ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים   יא

  .ַרַעְמֵסס- ְוֶאת, ִּפתֹם- ֶאת-- ְלַפְרעֹה ,ִמְסְּכנֹות
ִמְּפֵני ְּבֵני , ַוָּיֻקצּו; רֹץְוֵכן ִיפְ  ֵּכן ִיְרֶּבה, ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו   יב

  .ִיְׂשָרֵאל
  .ְּבָפֶרְך , ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת  יג
, ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים, ָקָׁשה ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה-ַוְיָמְררּו ֶאת   יד

, ָעְבדּו ָבֶהם- ֲאֶׁשר ,ֲעבָֹדָתם-ָּכל, ֵאת--ַּבָּׂשֶדה, ֲעבָֹדה-ּוְבָכל
  .ָפֶרְך ְּב 
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ֲאֶׁשר ֵׁשם , ָהִעְבִרּיֹת ַלְמַיְּלדֹת, ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים   טו
  .ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה, ָהַאַחת ִׁשְפָרה

-ַעל, ּוְרִאיֶתן, ָהִעְבִרּיֹות- ֶאת ְּבַיֶּלְדֶכן, ַוּיֹאֶמר  טז
  .ָחָיהַּבת ִהוא וָ - ְוִאם ,ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן אֹתֹו-ִאם  :ָהָאְבָנִים

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר , ְולֹא ָעׂשּו ,ָהֱאלִֹהים-ֶאת, ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלדֹת   יז
  .ַהְיָלִדים-ֶאת ,ַוְּתַחֶּייןָ ; ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים

ן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶת , ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ,ַלְמַיְּלדֹת, ִמְצַרִים-ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך    יח
  .ַהְיָלִדים-ֶאת ,יןָ ַוְּתַחּיֶ ; ַהָּדָבר ַהֶּזה

ִּכי לֹא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרּיֹת  ,ַּפְרעֹה-ַוּתֹאַמְרָן ַהְמַיְּלדֹת ֶאל  יט
 .דּוָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָילָ  ְּבֶטֶרם, ָחיֹות ֵהָּנה- ִּכי  :ָהִעְבִרּיֹת

  .אֹדְמ , ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ַוִּיֶרב; ַלְמַיְּלדֹת, ַוֵּייֶטב ֱאלִֹהים  כ
, ַוַּיַעׂש ָלֶהם; ָהֱאלִֹהים-ֶאת ָיְראּו ַהְמַיְּלדֹת-ִּכי, ַוְיִהי   כא

  .ָּבִּתים
ַהְיאָֹרה , ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד- ָּכל  :ַעּמֹו ֵלאמֹר-ְלָכל, ַוְיַצו ַּפְרעֹה   כב

  }פ{  .ְּתַחּיּון, ַהַּבת-ְוָכל, ַּתְׁשִליֻכהּו
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 2 ְׁשמֹות פרק

  .ֵלִוי- ַּבת- ֶאת, ַוִּיַּקח ;ִמֵּבית ֵלִוי, ַוֵּיֶלְך ִאיׁש   א
, טֹוב הּוא- אֹתֹו ִּכי ַוֵּתֶרא; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה  ב

  .ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָֹׁשה ְיָרִחים
ַוַּתְחְמָרה , לֹו ֵּתַבת ּגֶֹמא-ַוִּתַּקח ,ַהְּצִפינֹו, ָיְכָלה עֹוד-ְולֹא   ג

ְׂשַפת - ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל, ַהֶּיֶלד-ֶאת ם ָּבּהַוָּתֶׂש ; ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת
  .ַהְיאֹר

  .ֵּיָעֶׂשה לֹו-ַמה ,ְלֵדָעה, ֵמָרחֹק, ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו  ד
ַיד -ְוַנֲערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל ,ַהְיאֹר-ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל-ַוֵּתֶרד ַּבת  ה

ֲאָמָתּה -ְׁשַלח ֶאתַוִּת  ,ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך ַהּסּוף-ַוֵּתֶרא ֶאת; ַהְיאֹר
  .ַוִּתָּקֶחהָ 

-ַוַּתְחמֹל ָעָליו; ַנַער ּבֶֹכה-ְוִהֵּנה ,ַהֶּיֶלד-ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת   ו
  .ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה, ַוּתֹאֶמר-
 ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ,ַּפְרעֹה-ַּבת-ֶאל, ַוּתֹאֶמר ֲאחֹתֹו  ז

  .ַהָּיֶלד- ֶאת ,ְוֵתיִנק ָלְך ; ִרּיֹתִמן ָהִעְב , ֵמיֶנֶקת
, ַוִּתְקָרא, ָהַעְלָמה, ַוֵּתֶלְך  ;ֵלִכי, ַּפְרעֹה-ָלּה ַּבת-ַוּתֹאֶמר   ח
  .ֵאם ַהָּיֶלד-ֶאת
ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו - ֶאת ֵהיִליִכי, ַּפְרעֹה- ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת   ט
  .ַוְּתִניֵקהּו, ִאָּׁשה ַהֶּיֶלדהָ  ַוִּתַּקח; ְׂשָכֵרְך - ֶאֵּתן ֶאת, ַוֲאִני, ִלי
ַוִּתְקָרא ; ְלֵבן, ָלּה-ַוְיִהי, ַּפְרעֹה-ְלַבת ַוְּתִבֵאהּו, ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד  י

  .ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו-ִמן ִּכי, ַוּתֹאֶמר, מֶֹׁשה, ְׁשמֹו
, ְראַוּיַ , ֶאָחיו-מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ַוִּיְגַּדל, ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם   יא

  .ִעְבִרי ֵמֶאָחיו- ַמֶּכה ִאיׁש ,ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי; ְּבִסְבלָֹתם
, ַהִּמְצִרי-ֶאת, ַוַּיְך ; ִאיׁש ַוַּיְרא ִּכי ֵאין, ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה   יב

  .ַּבחֹול, ַוִּיְטְמֵנהּו
 ;ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים-ְׁשֵני ְוִהֵּנה, ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני  יג
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.ֵרֶעךָ , ָלָּמה ַתֶּכה, ָלָרָׁשע, ַוּיֹאֶמר

ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה --ָעֵלינּו, ְוׁשֵֹפט ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר   יד
ָאֵכן , ַוִּייָרא מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר; ַהִּמְצִרי-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת , אֵֹמר

  .נֹוַדע ַהָּדָבר
; מֶֹׁשה-ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת ,ָבר ַהֶּזהַהּדָ -ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת   טו

 .ַהְּבֵאר-ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל-ְּבֶאֶרץ ַוֵּיֶׁשב, ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה
ַוְּתַמֶּלאָנה , ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ;ֶׁשַבע ָּבנֹות, ּוְלכֵֹהן ִמְדָין  טז
  .ֲאִביֶהן צֹאן, ְלַהְׁשקֹות, ָהְרָהִטים-ֶאת
- ַוַּיְׁשְק ֶאת, ַוָּיָקם מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ;ַוְיָגְרׁשּום, ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים   יז

  .צֹאָנם
ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא , ַוּיֹאֶמר ;ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן-ֶאל, ַוָּתבֹאָנה   יח

  .ַהּיֹום
לֹה ּדָ -ְוַגם; ִמַּיד ָהרִֹעים ִהִּציָלנּו, ִאיׁש ִמְצִרי-- ַוּתֹאַמְרןָ   יט

  .ַהּצֹאן- ַוַּיְׁשְק ֶאת, ָדָלה ָלנּו
, ָהִאיׁש-ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָלָּמה; ְוַאּיֹו, ְּבנָֹתיו- ַוּיֹאֶמר ֶאל  כ

  .ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם
, ִצּפָֹרה ִבּתֹו- ַוִּיֵּתן ֶאת ;ָהִאיׁש- ָלֶׁשֶבת ֶאת, ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה   כא

  .ְלמֶֹׁשה
, ֵּגר ָהִייִתי-- ִּכי ָאַמר  :ֵּגְרׁשֹם ְׁשמֹו-ִּיְקָרא ֶאתוַ , ַוֵּתֶלד ֵּבן   כב

  }פ{   .ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה
ַוֵּיָאְנחּו , ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ,ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם  כג
- ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל; ַוִּיְזָעקּו ,ָהֲעבָֹדה-ִיְׂשָרֵאל ִמן- ְבֵני

  .בָֹדהָהעֲ - ִמן, ָהֱאלִֹהים
, ְּבִריתֹו- ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ;ַנֲאָקָתם-ֶאת, ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים   כד
  .ַיֲעקֹב- ִיְצָחק ְוֶאת-ַאְבָרָהם ֶאת-ֶאת
  }ס{  .ֱאלִֹהים, ַוֵּיַדע ;ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים   כה
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 3 ְׁשמֹות פרק

ַוִּיְנַהג ; ּכֵֹהן ִמְדָין-- רֹו חְֹתנֹוִיְת  צֹאן-ָהָיה רֶֹעה ֶאת, ּומֶֹׁשה   א
  .ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה-ַוָּיבֹא ֶאל ,ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר-ֶאת
, ַוַּיְרא; ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה--ֵאׁש-ְּבַלַּבת ,ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו  ב

  .ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל, ְוַהְּסֶנה ,ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש
ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל -ֶאת ,ָּנא ְוֶאְרֶאה-ָאֻסָרה--ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ג

  .ִיְבַער ַהְּסֶנה-לֹא, ַמּדּועַ   :ַהֶּזה
ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך  ;ִּכי ָסר ִלְראֹות, ַוַּיְרא ְיהָוה  ד

  .ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר--ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה, ַהְּסֶנה
ִּכי -- ֵמַעל ַרְגֶליךָ , ְנָעֶליךָ -ַׁשל ;ִּתְקַרב ֲהלֹם- ַאל, רַוּיֹאֶמ   ה

  .קֶֹדׁש הּוא-ַאְדַמת ,ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו
, ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֱאלֵֹהי, ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביךָ , ַוּיֹאֶמר   ו

-ֵמַהִּביט ֶאל ,ָיֵרא ִּכי, ָּפָניו, ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה; ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב
  .ָהֱאלִֹהים

; ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ֳעִני- ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  ז
  .ַמְכאָֹביו-ָיַדְעִּתי ֶאת ִּכי, ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו- ְוֶאת
, ואָהָאֶרץ ַהִה -ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן ,ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים   ח
ְמקֹום -ֶאל--ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאֶרץ ָזַבת-ֶאל, ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה-ֶאל

  .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ,ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי, ְוַהִחִּתי, ַהְּכַנֲעִני
, ָרִאיִתי-ְוַגם; ָּבָאה ֵאָלי ִיְׂשָרֵאל- ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני, ְוַעָּתה   ט
  .לֲֹחִצים אָֹתם, ַרִיםֲאֶׁשר ִמְצ , ַהַּלַחץ-ֶאת
-ַעִּמי ְבֵני-ְוהֹוֵצא ֶאת ;ַּפְרעֹה- ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל, ְוַעָּתה ְלָכה  י

  .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל
-ִּכי ֵאֵלְך ֶאל, ָאנִֹכי ִמי, ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   יא

  .ִמִּמְצָרִים ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְוִכי אֹוִציא ֶאת; ַּפְרעֹה
ִּכי ָאנִֹכי , ְּלָך ָהאֹות-ְוֶזה ,ֶאְהֶיה ִעָּמְך -ִּכי, ַוּיֹאֶמר   יב
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-ַּתַעְבדּון ֶאת, ִמִּמְצַרִים,ָהָעם-ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת  :ְׁשַלְחִּתיךָ 
  .ַעל ָהָהר ַהֶּזה, ָהֱאלִֹהים

ְּבֵני -ָאנִֹכי ָבא ֶאל ִהֵּנה, ָהֱאלִֹהים-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  יג
; ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם, ַמְרִּתי ָלֶהםְוָא, ִיְׂשָרֵאל
  .ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם, ְּׁשמֹו-ִלי ַמה-ְוָאְמרּו

, ַוּיֹאֶמר; ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   יד
  .ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני, ֶאְהֶיה, ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּבֵני -תֹאַמר ֶאל- ּכֹה ,מֶֹׁשה-ד ֱאלִֹהים ֶאלַוּיֹאֶמר עֹו   טו
ֱאלֵֹהי ִיְצָחק  ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ִיְׂשָרֵאל

ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר  ,ְּׁשִמי ְלעָֹלם-ֶזה; ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב
  .ּדֹר
י ְרָּת ֲאֵלֶהם ְיהָוה ֱאלֹהֵ ְוָאַמ  ,ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל- ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת  טז

, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי
  .ְּבִמְצָרִים ֶהָעׂשּוי ָלֶכם-ְוֶאת, ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם   :ֵלאמֹר

ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני -ֶאל, ִמְצַרִים ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני, ָואַֹמר   יז
ֶאֶרץ ָזַבת -ֶאל-- ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי מִֹרי ְוַהְּפִרִּזיְוָהאֱ , ְוַהִחִּתי
  .ּוְדָבׁש, ָחָלב
ֶמֶלְך -ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ּוָבאָת ַאָּתה; ְלקֶֹלךָ , ְוָׁשְמעּו   יח

, ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ְיהָוה ֱאלֵֹהי, ִמְצַרִים
ְוִנְזְּבָחה ַליהָוה , ַּבִּמְדָּבר ֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמיםָּנא ּדֶ -ְוַעָּתה ֵנְלָכה

  .ֱאלֵֹהינּו
, ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ִיֵּתן-ִּכי לֹא-- ַוֲאִני ָיַדְעִּתי  יט

  .ְּבָיד ֲחָזָקה, ְולֹא  :ַלֲהלְֹך 
, ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי, ִמְצַרִים- ֶאת ְוִהֵּכיִתי, ָיִדי-ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת  כ

  .ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ,ֵכן-ְוַאֲחֵרי; ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹוֲאֶׁשר 
ְוָהָיה ִּכי ; ִמְצָרִים ְּבֵעיֵני, ַהֶּזה-ֵחן ָהָעם-ְוָנַתִּתי ֶאת   כא

  .לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם, ֵתֵלכּון
ֶכֶסף ּוְכֵלי -ְּכֵלי, ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה   כב

, ְוִנַּצְלֶּתם, ְּבנֵֹתיֶכם-ְּבֵניֶכם ְוַעל-ַעל ,ְוַׂשְמֶּתם; תָזָהב ּוְׂשָמלֹ
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.ִמְצָרִים-ֶאת
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 4 ְׁשמֹות פרק

ְולֹא ִיְׁשְמעּו , ַיֲאִמינּו ִלי-ְוֵהן לֹא ,ַוּיֹאֶמר, ַוַּיַען מֶֹׁשה   א
  .ֵאֶליָך ְיהָוה ִנְרָאה-לֹא, ִּכי יֹאְמרּו  :ְּבקִֹלי

  .ַמֶּטה, ַוּיֹאֶמר; ְבָיֶדךָ  )ֶּזה-ַמה(מזה  ,ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה  ב
; ַוַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ,ַוּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה   ג

  .ִמָּפָניו, ַוָּיָנס מֶֹׁשה
ַוִּיְׁשַלח ; ֶוֱאחֹז ִּבְזָנבֹו ,ְׁשַלח ָיְדךָ , מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  ד

  .ְּבַכּפֹו ַוְיִהי ְלַמֶּטה, ָידֹו ַוַּיֲחֶזק ּבֹו
ֱאלֵֹהי   :ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם ִנְרָאה ֵאֶליךָ -ִּכי, ְלַמַען ַיֲאִמינּו  ה

  .ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק
, ַוָּיֵבא ָידֹו, ְּבֵחיֶקךָ  ָנא ָיְדךָ -ָהֵבא, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה לֹו עֹוד   ו

  .ַּכָּׁשֶלג ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת, ַוּיֹוִצָאּה; ְּבֵחיקֹו
, ַוּיֹוִצָאּה; ֵחיקֹו-ֶאל, ַוָּיֶׁשב ָידֹו ,ֵחיֶקךָ -ָהֵׁשב ָיְדָך ֶאל, ַוּיֹאֶמר  ז

  .ִּכְבָׂשרֹו ,ָׁשָבה- ְוִהֵּנה, ֵמֵחיקֹו
ְלקֹל ָהאֹת , ִיְׁשְמעּו ְולֹא, לֹא ַיֲאִמינּו ָלְך -ִאם, ְוָהָיה   ח

  .ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹון, ְוֶהֱאִמינּו-- ָהִראׁשֹון
ְולֹא , ָהאֹתֹות ָהֵאֶּלה לֹא ַיֲאִמינּו ַּגם ִלְׁשֵני- ְוָהָיה ִאם   ט

ְוָהיּו ; ְוָׁשַפְכָּת ַהַּיָּבָׁשה ,ְוָלַקְחָּת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר-- ִיְׁשְמעּון ְלקֶֹלךָ 
  .ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת ְוָהיּו, ַהְיאֹר- ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן

ם לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ּגַ  ,ִּבי ֲאדָֹני, ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  י
ֶּפה -ִּכי ְכַבד  :ַעְבֶּדךָ -ַּדֶּבְרָך ֶאל ַּגם ֵמָאז, ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם

  .ָאנִֹכי, ּוְכַבד ָלׁשֹון
, ֵּלםָיׂשּום ִא -אֹו ִמי, ָלָאָדם ִמי ָׂשם ֶּפה, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו   יא

  .ְיהָוה, ָאנִֹכי ֲהלֹא-- אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור
 .רְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדּבֵ , ִּפיךָ -ִעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה; ֵלְך , ְוַעָּתה   יב
  .ִּתְׁשָלח-ְּבַיד ,ָנא-ְׁשַלח; ִּבי ֲאדָֹני, ַוּיֹאֶמר  יג



  9  
  

-- ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵּלִוי ַוּיֹאֶמר, ַאף ְיהָוה ְּבמֶֹׁשה-ַוִּיַחר   יד
, הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתךָ -ִהֵּנה ְוַגם; ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא-ִּכי, ָיַדְעִּתי

  .ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו
ֶאְהֶיה , ְוָאנִֹכי; ַהְּדָבִרים ְּבִפיו-ֶאת ְוַׂשְמָּת , ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו   טו
  .ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון, י ֶאְתֶכםְוהֹוֵריִת  ,ִּפיהּו-ִּפיָך ְוִעם- ִעם
, ְּלָך ְלֶפה-הּוא ִיְהֶיה ְוָהָיה; ָהָעם- ֶאל, הּוא ְלךָ - ְוִדֶּבר  טז

  .ּלֹו ֵלאלִֹהים-ְוַאָּתה ִּתְהֶיה
-ֶאת, ּבֹו-ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ,ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ , ַהַּמֶּטה ַהֶּזה- ְוֶאת   יז

  }פ{  .ָהאֹתֹת
ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאְלָכה ָּנא , חְֹתנֹו ֶיֶתר- ָׁשב ֶאלַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוּיָ    יח

; ַהעֹוָדם ַחִּיים, ְוֶאְרֶאה ,ְּבִמְצַרִים-ַאַחי ֲאֶׁשר-ְוָאׁשּוָבה ֶאל
  .ֵלְך ְלָׁשלֹום, ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה

, ֵמתּו- ִּכי  :ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים ,מֶֹׁשה ְּבִמְדָין-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  יט
  .ַנְפֶׁשךָ - ֶאת ,ַהְמַבְקִׁשים, ָנִׁשיםָהאֲ -ָּכל
, ַהֲחמֹר- ַוַּיְרִּכֵבם ַעל, ָּבָניו-ְוֶאת ִאְׁשּתֹו- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  כ

 .ְּבָידֹו, ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ;ַאְרָצה ִמְצָרִים, ַוָּיָׁשב
ְרֵאה , ְצַרְיָמהָלׁשּוב ִמ  ְּבֶלְכְּתךָ , מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   כא
ַוֲאִני ; ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַׂשְמִּתי ְבָיֶדךָ - ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר-ָּכל

  .ָהָעם-ֶאת ְולֹא ְיַׁשַּלח, ִלּבֹו- ֲאַחֵּזק ֶאת
  .ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה ּכֹה ָאַמר  :ַּפְרעֹה-ֶאל, ְוָאַמְרָּת    כב
--ְלַׁשְּלחֹו, ַוְּתָמֵאן, ְוַיַעְבֵדִני ְּבִני-ֶאת ַׁשַּלח, ָואַֹמר ֵאֶליךָ   כג

  .ְּבכֶֹרךָ  ִּבְנךָ - ֶאת, ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג
  .ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו, ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְיהָוה ;ַּבָּמלֹון, ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך    כד
; ַרְגָליולְ , ַוַּתַּגע, ָעְרַלת ְּבָנּה-ֶאת ַוִּתְכרֹת, ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר   כה

  .ִלי ָּדִמים ַאָּתה-ִּכי ֲחַתן, ַוּתֹאֶמר
  }פ{  .ַלּמּולֹת, ָּדִמים ֲחַתן, ָאְמָרה, ָאז; ִמֶּמּנּו, ַוִּיֶרף   כו
; ִלְקַראת מֶֹׁשה ַהִּמְדָּבָרה ֵלְך , ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כז
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  .לֹו- ַוִּיַּׁשק--ָהֱאלִֹהיםַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר, ַוֵּיֶלְך 
ְוֵאת , ִּדְבֵרי ְיהָוה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו-ָּכל ֵאת, ַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן   כח
  .ֲאֶׁשר ִצָּוהּו, ָהאֹתֹת-ָּכל
  .ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאת ,ַוַּיַאְספּו; ְוַאֲהרֹן, ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה  כט
-ֶּבר ְיהָוה ֶאלִּד - ֲאֶׁשר ,ַהְּדָבִרים-ֵאת ָּכל-- ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן  ל

  .ְלֵעיֵני ָהָעם, ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת; מֶֹׁשה
ְוִכי , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ִּכי ַוִּיְׁשְמעּו; ָהָעם, ַוַּיֲאֵמן   לא

  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ,ַוִּיְּקדּו, ָעְנָים-ָרָאה ֶאת
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 5ְׁשמֹות פרק 

ָאַמר - ּכֹה  :ַּפְרעֹה-ֶאל, אְמרּוַוּיֹ, ְוַאֲהרֹן ָּבאּו מֶֹׁשה, ְוַאַחר   א
  .ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר, ַעִּמי-ַׁשַּלח ֶאת ,ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ְיהָוה

-ְלַׁשַּלח ֶאת, ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ִמי ְיהָוה ֲאֶׁשר--ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה  ב
  .ַׁשֵּלחַ ִיְׂשָרֵאל לֹא אֲ - ֶאת ְוַגם, ְיהָוה-לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת  :ִיְׂשָרֵאל

ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ; ָעֵלינּו ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא, ַוּיֹאְמרּו   ג
, ִיְפָּגֵענּו-ֶּפן-- ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוִנְזְּבָחה, ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר

  .ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב
ַּתְפִריעּו , ןמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹ ָלָּמה, ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ד

  .ְלִסְבלֵֹתיֶכם, ְלכּו; ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו-ֶאת
, ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם; ָהָאֶרץ ַרִּבים ַעָּתה ַעם- ֵהן, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה  ה

  .ִמִּסְבלָֹתם
ׁשְֹטָריו - ְוֶאת, ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם-ֶאת ,ַּבּיֹום ַההּוא, ַוְיַצו ַּפְרעֹה   ו

  .ֵלאמֹר
ִּכְתמֹול --ַהְּלֵבִנים ִלְלּבֹן, ִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעםלֹא תֹא  ז

  .ֶּתֶבן, ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם, ֵיְלכּו, ֵהם  :ִׁשְלׁשֹם
, עִֹׂשים ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם ַמְתּכֶֹנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם- ְוֶאת   ח

ֵּכן -ַעל-- ִנְרִּפים ֵהם-ִּכי  :ִמֶּמּנּו, לֹא ִתְגְרעּו--ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם
  .ֵלאלֵֹהינּו ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה, ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר

, ִיְׁשעּו-ְוַאל; ָבּה- ְוַיֲעׂשּו ,ָהֲאָנִׁשים-ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל   ט
  .ָׁשֶקר-ְּבִדְבֵרי

ּכֹה   :ֵלאמֹר, ָהָעם-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ,ְוׁשְֹטָריו, ַוֵּיְצאּו נְֹגֵׂשי ָהָעם  י
  .ֶּתֶבן י נֵֹתן ָלֶכםֵאיֶנּנִ , ָאַמר ַּפְרעֹה

ִּכי ֵאין ִנְגָרע   :ִּתְמָצאּו, ֵמֲאֶׁשר ,ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן, ַאֶּתם   יא
  .ָּדָבר, ֵמֲעבַֹדְתֶכם

  .ַלֶּתֶבן, ְלקֵֹׁשׁש ַקׁש ,ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ְּבָכל, ַוָּיֶפץ ָהָעם   יב
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, יֹום ְּביֹומֹו-ם ְּדַברַמֲעֵׂשיכֶ  ַּכּלּו  :ָאִצים ֵלאמֹר, ְוַהּנְֹגִׂשים  יג
  .ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן

נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה , ָׂשמּו ֲעֵלֶהם-ֲאֶׁשר ,ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוֻּיּכּו   יד
-ַּגם--ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם, ִלְלּבֹן ַמּדּוַע לֹא ִכִּליֶתם ָחְקֶכם   :ֵלאמֹר
  .ַהּיֹום-ַּגם, ְּתמֹול
, ַּפְרעֹה- ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ,ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ַוָּיבֹאּו   טו

  .ַלֲעָבֶדיךָ , ָלָּמה ַתֲעֶׂשה כֹה   :ֵלאמֹר
ְוִהֵּנה ; ֲעׂשּו, ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ,ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיךָ , ֶּתֶבן  טז

  .ְוָחָטאת ַעֶּמךָ , ֲעָבֶדיָך ֻמִּכים
ֵנְלָכה , ֵּכן ַאֶּתם אְֹמִרים-ַעל ;ִּפיםִנְר , ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם   יז

  .ִנְזְּבָחה ַליהָוה
, ְותֶֹכן ְלֵבִנים; ִיָּנֵתן ָלֶכם-לֹא ְוֶתֶבן, ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו   יח

  .ִּתֵּתנּו
- לֹא  :ְּבָרע ֵלאמֹר-- אָֹתם ,ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני  יט

  .ְּביֹומֹו יֹום-ְּדַבר, ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם
, ְּבֵצאָתם, ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ,ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוֶאת-ַוִּיְפְּגעּו ֶאת  כ

  .ֵמֵאת ַּפְרעֹה
ֲאֶׁשר   :ְוִיְׁשּפֹט ֵיֶרא ְיהָוה ֲעֵליֶכם, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם   כא

ֶחֶרב -ָלֶתת, ֲעָבָדיו ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני, ֵריֵחנּו-ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת
  .ְלָהְרֵגנּו, ָיָדםְּב 
 ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם, ֲאדָֹני  :ַוּיֹאַמר, ְיהָוה-ַוָּיָׁשב מֶֹׁשה ֶאל   כב
  .ְׁשַלְחָּתִני, ָלָּמה ֶּזה-- ַהֶּזה
; ָלָעם ַהֶּזה, ֵהַרע, ִּבְׁשֶמךָ  ְלַדֵּבר, ַּפְרעֹה-ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל  כג

  .ַעֶּמךָ -ֶאת, ִהַּצְלָּת - ְוַהֵּצל לֹא
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 6ְׁשמֹות פרק 

ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה , ַעָּתה ִתְרֶאה ,מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   א
ְיָגְרֵׁשם , ּוְבָיד ֲחָזָקה ,ְיַׁשְּלֵחם, ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה  :ְלַפְרעֹה
  }ס{  .ֵמַאְרצֹו

  .ֲאִני ְיהָוה, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר; מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים  ב
; ְּבֵאל ַׁשָּדי-- ַיֲעקֹב-ְוֶאל ִיְצָחק-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל, ָוֵאָרא   ג

  .לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם, ּוְׁשִמי ְיהָוה
--ֶאֶרץ ְּכָנַען-ָלֶהם ֶאת ָלֵתת, ְּבִריִתי ִאָּתם- ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת  ד

  .ָּגרּו ָבּה-ֲאֶׁשר, ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם
, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ִיְׂשָרֵאל ֵניַנֲאַקת ְּב -ֶאת, ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי  ה

  .ְּבִריִתי- ֶאת, ָוֶאְזּכֹר; ַמֲעִבִדים אָֹתם
ת ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתחַ , ְיהָוה ֲאִני, ִיְׂשָרֵאל-ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני   ו

ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ; ֵמֲעבָֹדָתם ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם, ִסְבלֹת ִמְצַרִים
  .ִבְׁשָפִטים ְּגדִֹליםּו, ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה

, ִויַדְעֶּתם; ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְוָהִייִתי, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  ז
ִמַּתַחת ִסְבלֹות  ,ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

  .ִמְצָרִים
ָלֵתת , ָיִדי-ָנָׂשאִתי ֶאת ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם   ח

, אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ְוָנַתִּתי; ּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹבאָֹת 
  .ֲאִני ְיהָוה

, מֶֹׁשה-ֶאל, ְולֹא ָׁשְמעּו; ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאל, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן   ט
  }פ{  .ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה, ִמּקֶֹצר רּוחַ 

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  י
-ְּבֵני-ִויַׁשַּלח ֶאת; ִמְצָרִים ַּפְרעֹה ֶמֶלְך -ֶאל, ּבֹא ַדֵּבר   אי

  .ֵמַאְרצֹו, ִיְׂשָרֵאל
-לֹא, ִיְׂשָרֵאל-ֵהן ְּבֵני  :ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאמֹר, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה   יב
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  }פ{   .ֲעַרל ְׂשָפָתִיםַוֲאִני, ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה, ָׁשְמעּו ֵאַלי
ְּבֵני -ַוְיַצֵּום ֶאל, ַאֲהרֹן-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ֵּבר ְיהָוהַוְידַ   יג

, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ְלהֹוִציא ֶאת--ִמְצָרִים ַּפְרעֹה ֶמֶלְך - ְוֶאל, ִיְׂשָרֵאל
  }ס{  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֲחנֹוְך , ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני   :ֲאבָֹתם- ָראֵׁשי ֵבית, ֵאֶּלה   יד
  .ִמְׁשְּפחֹת ְראּוֵבן ,ֵאֶּלה-- ְצרֹן ְוַכְרִמיּוַפּלּוא חֶ 

- ֶּבן, ְוָׁשאּול, ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְימּוֵאל ְוָיִמין, ּוְבֵני ִׁשְמעֹון   טו
  .ִׁשְמעֹון ִמְׁשְּפחֹת, ֵאֶּלה; ַהְּכַנֲעִנית

  ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני  טז

ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת  ֶׁשַבע, ֵלִויּוְׁשֵני ַחֵּיי ; ּוְקָהת ּוְמָרִרי, ֵּגְרׁשֹון
  .ָׁשָנה
  .ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִׁשְמִעי   יז
ּוְׁשֵני ַחֵּיי ; ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל ,ַעְמָרם ְוִיְצָהר-- ּוְבֵני ְקָהת   יח

  .ָׁשָנה ָׁשלֹׁש ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת, ְקָהת
.ְלתְֹלדָֹתם, ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ֵאֶּלה; י ּומּוִׁשיַמְחלִ , ּוְבֵני ְמָרִרי  יט

-ֶאת, ַוֵּתֶלד לֹו, לֹו ְלִאָּׁשה ,יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו- ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת  כ
 ֶׁשַבע ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ,ּוְׁשֵני ַחֵּיי ַעְמָרם; מֶֹׁשה-ַאֲהרֹן ְוֶאת

  .ָׁשָנה
  .ְוִזְכִרי ,קַֹרח ָוֶנֶפג--ִיְצָהר, ּוְבֵני   כא
  .ְוִסְתִרי ,ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן--ֻעִּזיֵאל, ּוְבֵני   כב
לֹו -- ֲאחֹות ַנְחׁשֹון, ַעִּמיָנָדב-ַּבת ֱאִליֶׁשַבע-ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ֶאת  כג

-ְוֶאת, ֶאְלָעָזר-ֶאת, ֲאִביהּוא-ְוֶאת ָנָדב-ֶאת, ַוֵּתֶלד לֹו; ְלִאָּׁשה
  .ִאיָתָמר

ִמְׁשְּפחֹת , ֵאֶּלה; ַוֲאִביָאָסף ִּסיר ְוֶאְלָקָנהַא, ּוְבֵני קַֹרח   כד
  .ַהָּקְרִחי

, לֹו ְלִאָּׁשה, ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו-ַאֲהרֹן ָלַקח-ְוֶאְלָעָזר ֶּבן   כה
--ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים ,ֵאֶּלה; ִּפיְנָחס-ֶאת, ַוֵּתֶלד לֹו
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.ְלִמְׁשְּפחָֹתם

- הֹוִציאּו ֶאת, ָלֶהם, ְיהָוה ֶׁשר ָאַמראֲ -- ּומֶֹׁשה, הּוא ַאֲהרֹן   כו
  .ִצְבאָֹתם-ַעל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

-ְלהֹוִציא ֶאת, ִמְצַרִים- ֶמֶלְך  ַּפְרעֹה-ַהְמַדְּבִרים ֶאל, ֵהם   כז
  .ְוַאֲהרֹן ,הּוא מֶֹׁשה; ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני
  }ס{  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים--מֶֹׁשה- ֶאל ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָוה, ַוְיִהי   כח
-ֶאל, ַּדֵּבר; ֲאִני ְיהָוה ,מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל  כט

  .ּדֵֹבר ֵאֶליךָ  ,ֲאֶׁשר ֲאִני- ֵאת ָּכל, ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים
, ְוֵאיְך , ֲעַרל ְׂשָפַתִים, ֲאִני ֵהן  :ִלְפֵני ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ל

  }פ{  .ַמע ֵאַלי ַּפְרעֹהִיְׁש 
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 7ְׁשמֹות פרק 

; ְרֵאה ְנַתִּתיָך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה ,מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
  .ִיְהֶיה ְנִביֶאךָ , ְוַאֲהרֹן ָאִחיךָ 

-ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְיַדֵּבר ֶאל ;ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּךָ - ֵאת ָּכל, ַאָּתה ְתַדֵּבר  ב
  .ֵמַאְרצֹו ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-תְוִׁשַּלח ֶא , ַּפְרעֹה

- אֹתַֹתי ְוֶאת-ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ;ֵלב ַּפְרעֹה-ֶאת, ַוֲאִני ַאְקֶׁשה   ג
  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, מֹוְפַתי

; ָיִדי ְּבִמְצָרִים-ֶאת ְוָנַתִּתי, ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה-ְולֹא  ד
, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ,ֵאלִיְׂשרָ -ַעִּמי ְבֵני-ִצְבאַֹתי ֶאת-ְוהֹוֵצאִתי ֶאת

  .ְּגדִֹלים, ִּבְׁשָפִטים
; ִמְצָרִים-ָיִדי ַעל-ִּבְנטִֹתי ֶאת ,ֲאִני ְיהָוה-ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי  ה

  .ִמּתֹוָכם ,ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ְוהֹוֵצאִתי ֶאת
  .ֵּכן ָעׂשּו, ִצָּוה ְיהָוה אָֹתם ַּכֲאֶׁשר-- ְוַאֲהרֹן, ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה   ו
--ָנהָׁשלֹׁש ּוְׁשמִֹנים ָׁש -ֶּבן ,ְוַאֲהרֹן, ְׁשמִֹנים ָׁשָנה-ֶּבן, ּומֶֹׁשה  ז

  }פ{  .ַּפְרעֹה-ֶאל, ְּבַדְּבָרם
  .ֵלאמֹר ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ח
ְוָאַמְרָּת ; ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ,ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר   ט
  .ְיִהי ְלַתִּנין-- ַפְרעֹה-ִלְפֵני ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך - ַקח ֶאת, ַאֲהרֹן-ֶאל
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה , ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ,ַּפְרעֹה-ֶאל, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  י

-- ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ,ַמֵּטהּו-ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן ֶאת; ְיהָוה
  .ַוְיִהי ְלַתִּנין

ֵהם - ַוַּיֲעׂשּו ַגם; ְוַלְמַכְּׁשִפים ,ַלֲחָכִמים, ַּפְרעֹה-ַּגם, אַוִּיְקרָ    יא
  .ֵּכן-- ְּבַלֲהֵטיֶהם, ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים

, ַאֲהרֹן-ַוִּיְבַלע ַמֵּטה; ְלַתִּניִנם ַוִּיְהיּו, ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו   יב
  .ַמּטָֹתם-ֶאת
ִּדֶּבר , ַּכֲאֶׁשר  :ֲאֵלֶהם עְולֹא ָׁשַמ , ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה  יג
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}ס{   .ְיהָוה

ְלַׁשַּלח , ֵמֵאן; ַּפְרעֹה ָּכֵבד ֵלב, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יד
  .ָהָעם
, ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו, ַהַּמְיָמה ִהֵּנה יֵֹצא, ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר-ֵלְך ֶאל   טו
  .ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ , ְלָנָחׁש ֶנְהַּפְך -ֲאֶׁשר ְוַהַּמֶּטה; ְׂשַפת ַהְיאֹר-ַעל
, רָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹ ְיהָוה ֱאלֵֹהי, ְוָאַמְרָּת ֵאָליו  טז

  .ּכֹה-ַעד, ָׁשַמְעָּת -ְוִהֵּנה לֹא; ַּבִּמְדָּבר ְוַיַעְבֻדִני, ַעִּמי-ַׁשַּלח ֶאת
ֵּנה ָאנִֹכי ִה   :ֲאִני ְיהָוה ִּכי, ְּבזֹאת ֵּתַדע, ָאַמר ְיהָוה, ּכֹה   יז

.ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם--ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ַהַּמִים- ַעל, ְּבָיִדי-ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲאֶׁשר

, ְוִנְלאּו ִמְצַרִים; ּוָבַאׁש ַהְיאֹר ,ַּבְיאֹר ָּתמּות-ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר   יח
  }ס{  .ַהְיאֹר-ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן

-ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה-לֶא  ֱאמֹר, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  יט
ַאְגֵמיֶהם -ְיאֵֹריֶהם ְוַעל- ַעל ַנֲהרָֹתם-ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל- ָיְדָך ַעל
ֶאֶרץ -ְוָהָיה ָדם ְּבָכל ;ָדם-ְוִיְהיּו-- ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם- ְוַעל ָּכל
  .ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים, ִמְצַרִים

ְך ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוּיַ , ִצָּוה ְיהָוה רֵכן מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁש -ַוַּיֲעׂשּו  כ
ַוֵּיָהְפכּו ; ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו, ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ,ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר-ֶאת
  .ְלָדם, ַּבְיאֹר- ֲאֶׁשר ַהַּמִים-ָּכל
ָיְכלּו -ְולֹא, ַוִּיְבַאׁש ַהְיאֹר ,ַּבְיאֹר ֵמָתה-ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר   כא

ֶאֶרץ - ְּבָכל, ַוְיִהי ַהָּדם ;ַהְיאֹר-ּתֹות ַמִים ִמןִלְׁש , ִמְצַרִים
  .ִמְצָרִים

ַּפְרעֹה - ַוֶּיֱחַזק ֵלב; ְּבָלֵטיֶהם ,ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים-ַוַּיֲעׂשּו   כב
  .ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ָׁשַמע ֲאֵלֶהם- ְולֹא
  .ָלזֹאת-ַּגם, ֹוָׁשת ִלּב- ְולֹא ;ֵּביתֹו-ַוָּיבֹא ֶאל, ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה  כג
ִּכי לֹא    :ַמִים ִלְׁשּתֹות, ַהְיאֹר ִמְצַרִים ְסִביבֹת-ַוַּיְחְּפרּו ָכל   כד

  .ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר, ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת
-ֶאת, ְיהָוה- ַהּכֹות ַאֲחֵרי, ִׁשְבַעת ָיִמים, ַוִּיָּמֵלא   כה

  }פ{  .ַהְיאֹר
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ּכֹה , ְוָאַמְרָּת ֵאָליו; ַּפְרעֹה- לֶא  ּבֹא, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כו
  .ְוַיַעְבֻדִני ,ַעִּמי-ַׁשַּלח ֶאת, ָאַמר ְיהָוה

-- ְּגבּוְלךָ -ָּכל- נֵֹגף ֶאת, ָאנִֹכי ִהֵּנה  :ְלַׁשֵּלחַ , ָמֵאן ַאָּתה-ְוִאם   כז
  .ַּבְצַפְרְּדִעים

ֲחַדר ּובַ , ּוָבאּו ְּבֵביֶתךָ  ְוָעלּו, ְצַפְרְּדִעים, ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר   כח
ּוְבַתּנּוֶריָך , ּוְבַעֶּמךָ  ּוְבֵבית ֲעָבֶדיךָ ; ִמָּטֶתךָ - ִמְׁשָּכְבָך ְוַעל

  .ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיךָ 
  .ַהְצַפְרְּדִעים, ַיֲעלּו-- ֲעָבֶדיךָ - ּוְבָכל ,ּוְבָכה ּוְבַעְּמךָ   כט
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 8ְׁשמֹות פרק 

ָיְדָך - תַאֲהרֹן ְנֵטה ֶא -ֱאמֹר ֶאל ,מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   א
- ְוַהַעל ֶאת; ָהֲאַגִּמים- ְוַעל ַהְיאִֹרים- ַהְּנָהרֹת ַעל- ַעל, ְּבַמֶּטךָ 

  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל, ַהְצַפְרְּדִעים
, ַהְּצַפְרֵּדעַ , ַוַּתַעל; ִמְצָרִים ַעל ֵמיֵמי, ָידֹו-ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת  ב

  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ֶאת, ַוְּתַכס
, ַהְצַפְרְּדִעים- ַוַּיֲעלּו ֶאת ;ְּבָלֵטיֶהם, ֻטִּמיםֵכן ַהַחְר -ַוַּיֲעׂשּו   ג
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל
, ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ֶאל ,ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן  ד

, ְוִיְזְּבחּו, ָהָעם-ֶאת, ַוֲאַׁשְּלָחה ;ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי, ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים
  .ַליהָוה

ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך , ָעַלי ִהְתָּפֵאר, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה  ה
ַרק   :ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיךָ  ְלַהְכִרית, ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמךָ 

  .ִּתָּׁשַאְרָנה, ַּבְיאֹר
ֵאין -ִּכי, ְלַמַען ֵּתַדע-- ִּכְדָבְרךָ  ,ַוּיֹאֶמר; ְלָמָחר, ַוּיֹאֶמר   ו
  .יהָוה ֱאלֵֹהינּוּכַ 
ַרק   :ּוֵמַעֶּמךָ , ּוֵמֲעָבֶדיךָ , ּוִמָּבֶּתיךָ  ִמְּמךָ , ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים  ז

  .ִּתָּׁשַאְרָנה, ַּבְיאֹר
, ְיהָוה-ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ;ֵמִעם ַּפְרעֹה, ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן   ח
  .ָׂשם ְלַפְרעֹה-ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר-ַעל
ַהָּבִּתים -ִמן, ַהְצַפְרְּדִעים, ַוָּיֻמתּו ;ִּכְדַבר מֶֹׁשה, ַוַּיַעׂש ְיהָוה   ט
  .ַהָּׂשדֹת-ּוִמן, ַהֲחֵצרֹת-ִמן
  .ָהָאֶרץ, ַוִּתְבַאׁש ;ֳחָמִרם ֳחָמִרם, ַוִּיְצְּברּו אָֹתם  י
לֹא וְ , ִלּבֹו-ְוַהְכֵּבד ֶאת ,ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה, ַוַּיְרא ַּפְרעֹה   יא

  }ס{  .ִּדֶּבר ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר  :ָׁשַמע ֲאֵלֶהם
ַמְּטָך -ְנֵטה ֶאת, ַאֲהרֹן-ֶאל ֱאמֹר, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   יב
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  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל,ְוָהָיה ְלִכִּנם; ֲעַפר ָהָאֶרץ- ְוַהְך ֶאת
, ֲעַפר ָהָאֶרץ- ַּיְך ֶאתְבַמֵּטהּו וַ  ָידֹו- ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת, ֵכן-ַוַּיֲעׂשּו  יג

, ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים-ָּכל  :ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם, ַוְּתִהי ַהִּכָּנם
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל
ְולֹא , ַהִּכִּנים-ְלהֹוִציא ֶאת ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם-ַוַּיֲעׂשּו   יד

  .ָמהּוַבְּבהֵ  ,ָּבָאָדם, ַהִּכָּנם, ַוְּתִהי; ָיכֹלּו
; ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהוא ,ַּפְרעֹה- ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל   טו

  }ס{  .ִּדֶּבר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר, ָׁשַמע ֲאֵלֶהם- ַּפְרעֹה ְולֹא- ַוֶּיֱחַזק ֵלב
ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני  ַהְׁשֵּכם, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  טז

, ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ; ְיָמהיֹוֵצא ַהָּמ , ִהֵּנה--ַפְרעֹה
  .ְוַיַעְבֻדִני, ַׁשַּלח ַעִּמי

ֶדיָך ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעבָ -- ַעִּמי-ֶאת ְמַׁשֵּלחַ , ֵאיְנךָ -ִּכי ִאם   יז
, ֶהָערֹב- ֶאת, ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים; ֶהָערֹב-ֶאת ,ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיךָ 

  .ֵהם ָעֶליהָ - ֲאֶׁשר ,ָמהְוַגם ָהֲאדָ 
ֲאֶׁשר ַעִּמי עֵֹמד , ּגֶֹׁשן ֶאֶרץ-ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת   יח

ִּכי ֲאִני ְיהָוה , ֵּתַדע ְלַמַען-- ָערֹב, ָׁשם-ְלִבְלִּתי ֱהיֹות, ָעֶליהָ 
  .ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

ָהאֹת , ֶיהְלָמָחר ִיְה ; ַעֶּמךָ  ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין, ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת  יט
  .ַהֶּזה
; ֵּביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו, ָּכֵבד ַוָּיבֹא ָערֹב, ֵּכן, ַוַּיַעׂש ְיהָוה  כ

  .ִמְּפֵני ֶהָערֹב, ָהָאֶרץ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת-ּוְבָכל
ְלכּו ִזְבחּו , ַוּיֹאֶמר; ּוְלַאֲהרֹן מֶֹׁשה-ֶאל, ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה   כא

  .ָאֶרץּבָ -- ֵלאלֵֹהיֶכם
, ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ֵּכן לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   כב

, ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים- ֶאת ֵהן ִנְזַּבח   :ִנְזַּבח ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו
  .ְולֹא ִיְסְקֻלנּו-- ְלֵעיֵניֶהם

, ה ֱאלֵֹהינּוְוָזַבְחנּו ַליהוָ ; ַּבִּמְדָּבר ֵנֵלְך , ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים  כג
  .ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו
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ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַליהָוה  ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה   כד
, ַהְעִּתירּו; ָלֶלֶכת, ַתְרִחיקּו- לֹא ַרק ַהְרֵחק--ֱאלֵֹהיֶכם ַּבִּמְדָּבר

  .ַּבֲעִדי
-ַהְעַּתְרִּתי ֶאלֵמִעָּמְך וְ  ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצא, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   כה

- ַאל, ַרק  :ָמָחר, ּוֵמַעּמֹו ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו, ְיהָוה
  .ִלְזּבַֹח ַליהָוה ,ָהָעם-ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת, יֵֹסף ַּפְרעֹה ָהֵתל

  .ְיהָוה-ֶאל, ַוֶּיְעַּתר ;ֵמִעם ַּפְרעֹה, ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה   כו
ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו , ַוָּיַסר ֶהָערֹב ,ַבר מֶֹׁשהִּכְד , ַוַּיַעׂש ְיהָוה   כז

  .ֶאָחד, לֹא ִנְׁשַאר  :ּוֵמַעּמֹו
-ֶאת, ְולֹא ִׁשַּלח; ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ַּגם, ִלּבֹו-ַוַּיְכֵּבד ַּפְרעֹה ֶאת   כח
  }פ{  .ָהָעם
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 9ְׁשמֹות פרק 

-ּכֹה, ְרָּת ֵאָליוְוִדּבַ ; ַּפְרעֹה- ּבֹא ֶאל ,מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
  .ְוַיַעְבֻדִני, ַעִּמי- ַׁשַּלח ֶאת ,ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים

  .ַמֲחִזיק ָּבם, ְועֹוְדךָ  ,ְלַׁשֵּלחַ , ָמֵאן ַאָּתה-ִּכי ִאם  ב
ַּבּסּוִסים , ַּבָּׂשֶדה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר, ְיהָוה הֹוָיה- ִהֵּנה ַיד   ג

  .ָּכֵבד ְמאֹד ,ֶּדֶבר-- ָּבָקר ּוַבּצֹאןּבַ , ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים
ְולֹא ; ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים ,ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל--ְוִהְפָלה ְיהָוה  ד

  .ָּדָבר, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָימּות ִמָּכל
-ֶּזהַיֲעֶׂשה ְיהָוה ַהָּדָבר הַ  ,ָמָחר   :מֹוֵעד ֵלאמֹר, ַוָּיֶׂשם ְיהָוה  ה
  .ָּבָאֶרץ-
ּכֹל ִמְקֵנה , ַוָּיָמת, ִמָּמֳחָרת ,ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֶאת   ו

  .ֵמת ֶאָחד- לֹא ,ִיְׂשָרֵאל- ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני; ִמְצָרִים
; ֶאָחד-ַעד, ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ֵמת-ְוִהֵּנה לֹא-- ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה  ז

  }פ{   .ָעםהָ -ֶאת ְולֹא ִׁשַּלח, ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה
ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא  ,ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ח

  .ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ,ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה; ִּפיַח ִּכְבָׁשן, ָחְפֵניֶכם
-ָהָאָדם ְוַעל-ְוָהָיה ַעל ;ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ַעל ָּכל, ְוָהָיה ְלָאָבק   ט

  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל-- ֲאַבְעֻּבעֹת ֵרחַ ִלְׁשִחין ּפֹ, ַהְּבֵהָמה
ַוִּיְזרֹק אֹתֹו , ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ,ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן-ַוִּיְקחּו ֶאת  י

ָּבָאָדם , ּפֵֹרחַ , ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבעֹת ,ַוְיִהי; ַהָּׁשָמְיָמה, מֶֹׁשה
  .ּוַבְּבֵהָמה

ִמְּפֵני --ִלְפֵני מֶֹׁשה מֹדַלעֲ , ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים-ְולֹא   יא
  .ִמְצָרִים- ּוְבָכל ַּבַחְרֻטִּמם, ָהָיה ַהְּׁשִחין-ִּכי   :ַהְּׁשִחין

ַּכֲאֶׁשר   :ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ְולֹא, ֵלב ַּפְרעֹה-ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת   יב
  }ס{  .מֶֹׁשה-ֶאל, ִּדֶּבר ְיהָוה

ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני , ֶקרַּבּבֹ ַהְׁשֵּכם, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  יג
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ַׁשַּלח , ֱאלֵֹהי ָהִעְבִריםָאַמר ְיהָוה-ּכֹה, ְוָאַמְרָּת ֵאָליו; ַפְרעֹה
  .ְוַיַעְבֻדִני, ַעִּמי-ֶאת
, ִלְּבךָ -ַמֵּגפַֹתי ֶאל- ָּכל- ֶאת ֲאִני ׁשֵֹלחַ , ִּכי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת   יד

  .ָהָאֶרץ-י ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכלִּכ  ,ַּבֲעבּור ֵּתַדע-- ּוְבַעֶּמךָ , ּוַבֲעָבֶדיךָ 
; ַעְּמָך ַּבָּדֶבר- אֹוְתָך ְוֶאת ָוַאְך , ָיִדי-ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת   טו

  .ָהָאֶרץ-ִמן, ַוִּתָּכֵחד
-ַהְראְֹתָך ֶאת, ַּבֲעבּור ,ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיךָ , ְואּוָלם  טז
  .ֶרץָהָא-ְּבָכל, ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי; ּכִֹחי
  .ַׁשְּלָחם, ְלִבְלִּתי ,ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי, עֹוְדךָ    יז
ָהָיה -ֲאֶׁשר לֹא, ָּכֵבד ְמאֹד ָּבָרד, ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר   יח

  .ָעָּתה-ְוַעד ַהּיֹום ִהָּוְסָדה- ְלִמן, ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים
, ֲאֶׁשר ְלךָ -ָּכל ְוֵאת, ִמְקְנךָ -ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת, ְוַעָּתה  יט

ְולֹא ֵיָאֵסף , ַבָּׂשֶדה ִיָּמֵצא-ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר-ָּכל  :ַּבָּׂשֶדה
  .ָוֵמתּו, ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד--ַהַּבְיָתה

ֲעָבָדיו -ֵהִניס ֶאת-- ַּפְרעֹה ֵמַעְבֵדי, ְּדַבר ְיהָוה-ַהָּיֵרא ֶאת  כ
  .ַהָּבִּתים-ֶאל, ִמְקֵנהּו- ְוֶאת
ֲעָבָדיו -ַוַּיֲעזֹב ֶאת-- ְיהָוה ְּדַבר-ֶאל, ָׂשם ִלּבֹו- ֶׁשר לֹאַואֲ    כא
  }פ{  .ַּבָּׂשֶדה, ִמְקֵנהּו- ְוֶאת
ִויִהי , ַהָּׁשַמִים-ָיְדָך ַעל-ֶאת ְנֵטה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כב
-ְוַעל ָּכל, ַהְּבֵהָמה- ְוַעל ָהָאָדם- ַעל  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ְּבָכל, ָבָרד

  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-- ָּׂשֶדהֵעֶׂשב הַ 
ַויהָוה ָנַתן קֹלֹת , ַהָּׁשַמִים- ַעל ,ַמֵּטהּו- ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת  כג

ֶאֶרץ -ַעל, ַוַּיְמֵטר ְיהָוה ָּבָרד ;ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה, ּוָבָרד
  .ִמְצָרִים

-- דָּכֵבד ְמאֹ  :ְּבתֹוְך ַהָּבָרד ִמְתַלַּקַחת, ְוֵאׁש-- ַוְיִהי ָבָרד   כד
  .ֵמָאז ָהְיָתה ְלגֹוי, ִמְצַרִים ֶאֶרץ- ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל-ֲאֶׁשר לֹא

, ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה-ֵאת ָּכל ,ֶאֶרץ ִמְצַרִים-ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל   כה
-ְוֶאת, ִהָּכה ַהָּבָרד ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ְוֵאת ָּכל; ְּבֵהָמה-ְוַעד, ֵמָאָדם



  24  
  

.ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר-ָּכל

  .ָּבָרד, לֹא ָהָיה--ִיְׂשָרֵאל ָׁשם ְּבֵני-ֲאֶׁשר, ַרק ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן   וכ
, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ּוְלַאֲהרֹן ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה, ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה   כז

  .ָהְרָׁשִעים, ְוַעִּמי ַוֲאִני, ַהַּצִּדיק, ְיהָוה   :ָחָטאִתי ַהָּפַעם
; קֹלֹת ֱאלִֹהים ּוָבָרד ִמְהיֹת, ְוַרב ,ְיהָוה- ֶאל, ַהְעִּתירּו   כח

  .ְולֹא תִֹספּון ַלֲעמֹד, ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם
ַּכַּפי -ֶאְפרֹׂש ֶאת, ָהִעיר-ֶאת ְּכֵצאִתי, מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  כט
, ְלַמַען ֵּתַדע, עֹוד- לֹא ִיְהֶיה ְוַהָּבָרד, ַהּקֹלֹות ֶיְחָּדלּון; ְיהָוה-ֶאל

  .ָאֶרץִּכי ַליהָוה הָ 
ִמְּפֵני ְיהָוה , ֶטֶרם ִּתיְראּון ִּכי-- ָיַדְעִּתי  :ַוֲעָבֶדיךָ , ְוַאָּתה  ל

  .ֱאלִֹהים
 ְוַהִּפְׁשָּתה, ִּכי ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב  :ֻנָּכָתה, ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה   לא

  .ִּגְבעֹל
  .ָּנההֵ , ִּכי ֲאִפילֹת  :לֹא ֻנּכּו, ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת   לב
-ֶאל, ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו, ָהִעיר-ֶאת ,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה  לג

  .ִנַּתְך ָאְרָצה-ּוָמָטר לֹא, ְוַהָּבָרד ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות; ְיהָוה
ַוּיֶֹסף -- ְוַהָּבָרד ְוַהּקֹלֹת ָחַדל ַהָּמָטר-ִּכי, ַוַּיְרא ַּפְרעֹה   לד

  .הּוא ַוֲעָבָדיו, ּבֹוַוַּיְכֵּבד לִ ; ַלֲחטֹא
ַּכֲאֶׁשר   :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ְולֹא ִׁשַּלח, ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה   לה

  }פ{  .מֶֹׁשה-ְּבַיד, ִּדֶּבר ְיהָוה
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 10ְׁשמֹות פרק 

ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי - ִּכי  :ַּפְרעֹה- ּבֹא ֶאל ,מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
  .ְּבִקְרּבֹו, ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ,ֲעָבָדיו ֵלב-ְוֶאת, ִלּבֹו-ֶאת
ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי , ִּבְנךָ -ּוֶבן ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנךָ   ב

ֲאִני -ִּכי, ִויַדְעֶּתם; ַׂשְמִּתי ָבם- ֲאֶׁשר ,אֹתַֹתי-ְוֶאת, ְּבִמְצַרִים
  .ְיהָוה

ָאַמר -ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ,ַּפְרעֹה-לֶא , ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן   ג
, ַׁשַּלח ַעִּמי; ֵלָענֹת ִמָּפָני ָמַתי ֵמַאְנָּת -ַעד, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים

  .ְוַיַעְבֻדִני
ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר --ַעִּמי-ֶאת ְלַׁשֵּלחַ , ָמֵאן ַאָּתה-ִּכי ִאם  ד

  .ִּבְגֻבֶלךָ , ַאְרֶּבה
ְוָאַכל ; ָהָאֶרץ-ִלְראֹת ֶאת ְולֹא יּוַכל, ָהָאֶרץ ֵעין-ְוִכָּסה ֶאת  ה
-ָּכל-ְוָאַכל ֶאת, ַהָּבָרד-ִמן ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם, ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה-ֶאת
  .ַהָּׂשֶדה- ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן, ָהֵעץ
- ֲאֶׁשר לֹא, ִמְצַרִים-ּוָבֵּתי ָכל ,ֲעָבֶדיךָ -ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל   ו

ָהֲאָדָמה ַעד -ֱהיֹוָתם ַעל ִמּיֹום, ֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיךָ ָראּו ֲאבֹ
  .ֵמִעם ַּפְרעֹה, ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא; ַהּיֹום ַהֶּזה

-- ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש-ַעד ,ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו  ז
, ֶרם ֵּתַדעֲהֶט ; ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם- ֶאת ְוַיַעְבדּו, ָהֲאָנִׁשים-ַׁשַּלח ֶאת

  .ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים
, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ַּפְרעֹה- ֶאל ,ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוֶאת-ַוּיּוַׁשב ֶאת   ח

  .ַההְֹלִכים ,ִמי ָוִמי; ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ְלכּו ִעְבדּו ֶאת
 ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו; ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך  ִּבְנָעֵרינּו, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ט

  .ָלנּו, ְיהָוה- ִּכי ַחג-- ֵנֵלְך  ,ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו
, ֶכםַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְת , ִעָּמֶכם ְיִהי ֵכן ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  י

  .ְּפֵניֶכם ִּכי ָרָעה ֶנֶגד, ְראּו; ַטְּפֶכם- ְוֶאת
, אָֹתּהִּכי -- ְיהָוה-ֶאת ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו- ְלכּו, לֹא ֵכן   יא
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  }ס{  .ַפְרעֹה ֵמֵאת ְּפֵני, ַוְיָגֶרׁש אָֹתם; ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים
ֶאֶרץ ִמְצַרִים -ַעל ְנֵטה ָיְדךָ , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יב

, ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ- ָּכל- ֶאת ְויֹאַכל; ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל, ְוַיַעל, ָּבַאְרֶּבה
  .ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד-ֵאת ָּכל

-ַויהָוה ִנַהג רּוחַ , ִמְצַרִים ֶאֶרץ-ַעל, ַמֵּטהּו- ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת  יג
ְורּוַח --ַהּבֶֹקר ָהָיה; ַהָּלְיָלה-ְוָכל ַהּיֹום ַההּוא-ָּכל, ָקִדים ָּבָאֶרץ

  .ָהַאְרֶּבה-ָנָׂשא ֶאת, ַהָּקִדים
ְּגבּול ְּבכֹל , ַוָּיַנח, ִמְצַרִים ֶאֶרץ-ַעל ָּכל, ַוַּיַעל ָהַאְרֶּבה   יד

, ֵכן ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ָהָיה- ְלָפָניו לֹא--ָּכֵבד ְמאֹד  :ִמְצָרִים
  .ֵּכן-ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה

-ָּכל-ַוּיֹאַכל ֶאת, ַוֶּתְחַׁשְך ָהָאֶרץ ,ָהָאֶרץ-ֵעין ָּכל-ַוְיַכס ֶאת   טו
ַתר נֹו-ְולֹא; ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַהָּבָרד ,ְּפִרי ָהֵעץ-ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְוֵאת ָּכל

  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ְּבָכל ,ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ָּכל
ָחָטאִתי , ַוּיֹאֶמר; ּוְלַאֲהרֹן ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה, ַוְיַמֵהר ַּפְרעֹה  טז

  .ְוָלֶכם--ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
ַליהָוה , ְוַהְעִּתירּו, ַהַּפַעם ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך , ְוַעָּתה   יז

  .ַהֶּזה ַהָּמֶות- ֶאת, ַרק, ֵמָעַלי, ְוָיֵסר; םֱאלֵֹהיכֶ 
  .ְיהָוה- ֶאל ,ַוֶּיְעַּתר; ֵמִעם ַּפְרעֹה, ַוֵּיֵצא   יח
, ָהַאְרֶּבה-ַוִּיָּׂשא ֶאת ,ָחָזק ְמאֹד, ָים- ַוַּיֲהפְֹך ְיהָוה רּוחַ   יט

ְּבכֹל ְּגבּול , ֶאָחד לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה  :ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף
  .ְצָרִיםִמ 
ְּבֵני -ֶאת, ִׁשַּלח ְולֹא; ֵלב ַּפְרעֹה-ֶאת, ַוְיַחֵּזק ְיהָוה  כ

  }פ{  .ִיְׂשָרֵאל
ִויִהי , ַהָּׁשַמִים-ַעל ְנֵטה ָיְדךָ , מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כא

  .חֶֹׁשְך , ְוָיֵמׁש; ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל, חֶֹׁשְך 
-ֲאֵפָלה ְּבָכל-ַוְיִהי חֶֹׁשְך  ;ָמִיםַהָּׁש - ַעל, ָידֹו- ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת   כב

  .ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, ֶאֶרץ ִמְצַרִים
--ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ָקמּו-ְולֹא, ָאִחיו-ָראּו ִאיׁש ֶאת- לֹא  כג
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  .ְּבמֹוְׁשבָֹתם ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור-ּוְלָכל; ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
ַרק --ְיהָוה- ְלכּו ִעְבדּו ֶאת רַוּיֹאֶמ , מֶֹׁשה-ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל   כד

  .ֵיֵלְך ִעָּמֶכם ,ַטְּפֶכם-ַּגם  :ֻיָּצג, צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם
; ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת ַאָּתה ִּתֵּתן- ַּגם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   כה

  .ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו, ְוָעִׂשינּו
, ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח--ְרָסהִתָּׁשֵאר ּפַ  לֹא, ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו- ְוַגם   כו

- ַּנֲעבֹד ֶאת- ַמה, ֵנַדע-ַוֲאַנְחנּו לֹא ;ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו- ַלֲעבֹד ֶאת
  .ָׁשָּמה, ּבֵֹאנּו- ַעד, ְיהָוה
  .ְלַׁשְּלָחם, ָאָבה ְולֹא; ֵלב ַּפְרעֹה-ֶאת, ַוְיַחֵּזק ְיהָוה   כז
ּתֶֹסף ְראֹות - ַאל, ךָ ִהָּׁשֶמר לְ  ;ֵלְך ֵמָעָלי, לֹו ַפְרעֹה-ַוּיֹאֶמר   כח
  .ָּתמּות, ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני--ָּפַני
ְראֹות , אִֹסף עֹוד-לֹא  :ֵּכן ִּדַּבְרָּת , ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כט

  }פ{  .ָּפֶניךָ 
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ַּפְרעֹה -עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ,מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
, ָּכָלה-- ְּכַׁשְּלחֹו  :ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְיַׁשַּלח, ֵכן- ַאֲחֵרי-- ִמְצַרִים- ְוַעל

  .ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה
ְוִאָּׁשה , ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִיְׁשֲאלּו; ְּבָאְזֵני ָהָעם, ָנא- ַּדֶּבר  ב

  .ּוְכֵלי ָזָהב, ֶכֶסף-ְּכֵלי, ֵמֵאת ְרעּוָתּה
, ַּגם ָהִאיׁש מֶֹׁשה; ִמְצָרִים ְּבֵעיֵני, ֵחן ָהָעם-ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֶאת   ג

ּוְבֵעיֵני , ַפְרעֹה-ַעְבֵדי ְּבֵעיֵני, ָּגדֹול ְמאֹד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
  }ס{  .ָהָעם
ֲאִני יֹוֵצא , ַּכֲחצֹת ַהַּלְיָלה  :ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ד

  .ְּבתֹוְך ִמְצָרִים
- ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל--ִמְצַרִים ץְּבֶארֶ , ְּבכֹור-ּוֵמת ָּכל  ה

ְּבכֹור , ְוכֹל; ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים ַעד ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה, ִּכְסאֹו
  .ְּבֵהָמה

ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו לֹא , ִמְצָרִים ֶאֶרץ-ְּבָכל, ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה   ו
  .ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף, ִנְהָיָתה

- ְוַעד, ְלֵמִאיׁש, ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו-ֶיֱחַרץ לֹא, י ִיְׂשָרֵאלּוְלכֹל ְּבנֵ   ז
ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין , ַיְפֶלה ְיהָוה ֲאֶׁשר, ֵּתְדעּון, ְלַמַען--ְּבֵהָמה
  .ִיְׂשָרֵאל

ֵצא ַאָּתה , ִלי ֵלאמֹר-ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ֵאַלי-ְוָיְרדּו ָכל   ח
, ַּפְרעֹה-ַוֵּיֵצא ֵמִעם; ֵאֵצא, ֵכן- ְוַאֲחֵרי ,יךָ ְּבַרְגלֶ -ָהָעם ֲאֶׁשר- ְוָכל
  }ס{   .ָאף-ָּבֳחִרי
ְלַמַען --ֲאֵליֶכם ַּפְרעֹה ִיְׁשַמע-לֹא, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   ט

  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְרבֹות מֹוְפַתי
; ְרעֹהִלְפֵני פַ -- ַהּמְֹפִתים ָהֵאֶּלה-ָּכל-ֶאת ָעׂשּו, ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  י

ִיְׂשָרֵאל -ְּבֵני-ִׁשַּלח ֶאת- ְולֹא, ַּפְרעֹה ֵלב-ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת
  }ס{  .ֵמַאְרצֹו
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 .ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר, ַאֲהרֹן-ְוֶאל מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
, ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם  :רֹאׁש ֳחָדִׁשים, ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם  ב
  .ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהלְ 
ַלחֶֹדׁש , ֶּבָעׂשֹר ,ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר-ָּכל-ֶאל, ַּדְּברּו   ג

  .ַלָּבִית ֶׂשה--ָאבֹת- ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית, ְוִיְקחּו ָלֶהם  :ַהֶּזה
רֹב ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּק --ִמֶּׂשה ִמְהיֹות, ִיְמַעט ַהַּבִית-ְוִאם  ד
 .ַהֶּׂשה- ָּתכֹּסּו ַעל, ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו  :ַסת ְנָפׁשֹתְּבִמְכ , ֵּביתֹו-ֶאל
-ַהְּכָבִׂשים ּוִמן- ִמן; ָלֶכם ִיְהֶיה, ָׁשָנה-ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן  ה

  .ִּתָּקחּו, ָהִעִּזים
; ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ַעד ַאְרָּבָעה, ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת   ו

  .ֵּבין ָהַעְרָּבִים-- ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְקַהלּכֹל , ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו
--ַהַּמְׁשקֹוף-ְוַעל, ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי-ְוָנְתנּו ַעל, ַהָּדם- ִמן, ְוָלְקחּו  ז
  .ָּבֶהם, יֹאְכלּו אֹתֹו-ֲאֶׁשר, ַהָּבִּתים, ַעל
- ַעל, ֵאׁש ּוַמּצֹות- ְצִלי  :ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה, ַהָּבָׂשר-ְוָאְכלּו ֶאת   ח
  .ִרים יֹאְכֻלהּוְמרֹ
- ְצִלי-ִּכי ִאם  :ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ּוָבֵׁשל, ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא-ַאל   ט
  .ִקְרּבֹו-ְּכָרָעיו ְוַעל-רֹאׁשֹו ַעל, ֵאׁש
ָּבֵאׁש , ּבֶֹקר-ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ;ּבֶֹקר- ַעד, תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו-ְולֹא  י

  .ִּתְׂשרֹפּו
 ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם, ֲחֻגִרים ָמְתֵניֶכם--אְכלּו אֹתֹוּתֹ, ְוָכָכה   יא

  .ֶּפַסח הּוא ַליהָוה, ְּבִחָּפזֹון ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו; ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם
ְּבכֹור - ְוִהֵּכיִתי ָכל, ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ,ִמְצַרִים- ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ   יב

ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים -ּוְבָכל; ְּבֵהָמה- ְוַעד ֵמָאָדם, ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
  .ֲאִני ְיהָוה, ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים

, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ַעל ַהָּבִּתים, ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת  יג
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ָבֶכם ֶנֶגף  ִיְהֶיה-ְולֹא; ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם, ַהָּדם-ְוָרִאיִתי ֶאת
  .ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלַמְׁשִחית

ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג  ,ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון   יד
  .ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו, ְלדֹרֵֹתיֶכם  :ַליהָוה

ּו ַּתְׁשִּבית, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַאְך --ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו, ִׁשְבַעת ָיִמים   טו
ה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִנְכְרָת  ,אֵֹכל ָחֵמץ-ִּכי ָּכל  :ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם

  .ַהְּׁשִבִעי יֹום-ַעד, ִמּיֹום ָהִראׁשֹן-- ִמִּיְׂשָרֵאל
- ִמְקָרא, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ,קֶֹדׁש- ִמְקָרא, ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון  טז

ַאְך ֲאֶׁשר -- ֵיָעֶׂשה ָבֶהם- לֹא ,ְמָלאָכה- ָּכל  :קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם
  .ָלֶכם ֵיָעֶׂשה הּוא ְלַבּדֹו, ֶנֶפׁש- ֵיָאֵכל ְלָכל

הֹוֵצאִתי , ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי, ַהַּמּצֹות- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם   יז
, ַהּיֹום ַהֶּזה-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ;ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֶאת

  .ֻחַּקת עֹוָלם-- ְלדֹרֵֹתיֶכם
, ּתֹאְכלּו, ָּבֶעֶרב, ַלחֶֹדׁש ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום   יח

  .ָּבָעֶרב-- ַלחֶֹדׁש ,ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים  :ַמּצֹת
אֵֹכל - ִּכי ָּכל  :ְּבָבֵּתיֶכם לֹא ִיָּמֵצא, ְׂשאֹר--ִׁשְבַעת ָיִמים  יט

ּוְבֶאְזַרח , ַּבֵּגר--ִיְׂשָרֵאל ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת, ַמְחֶמֶצת
  .ָהָאֶרץ

, ּתֹאְכלּו, מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ,ְּבכֹל; לֹא תֹאֵכלּו, ַמְחֶמֶצת- ָּכל  כ
  }פ{   .ַמּצֹות
, ִמְׁשכּו  :ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני-ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלָכל   כא

  .ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח-- ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן
, ַּבַּסף-ָּדם ֲאֶׁשרּבַ  ּוְטַבְלֶּתם, ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב   כב

ַהָּדם ֲאֶׁשר - ִמן, ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי-ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל-ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל
  .ּבֶֹקר-ַעד--ֵּביתֹו-ִמֶּפַתח לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש, ְוַאֶּתם; ַּבָּסף
-ַהָּדם ַעל- ְוָרָאה ֶאת ,ִמְצַרִים- ִלְנּגֹף ֶאת, ְוָעַבר ְיהָוה  כג

ְולֹא , ַהֶּפַתח-ַעל ,ּוָפַסח ְיהָוה; ֵּתי ַהְּמזּוזֹתְוַעל ְׁש , ַהַּמְׁשקֹוף
  .ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף-ָלבֹא ֶאל, ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית
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  .עֹוָלם- ַעד, ְלָך ּוְלָבֶניךָ -ְלָחק ,ַהָּדָבר ַהֶּזה- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם   כד
 ֲאֶׁשרּכַ -- ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכם ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ָתבֹאּו ֶאל-ְוָהָיה ִּכי   כה
  .ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת-ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם; ִּדֵּבר
, ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת  :ְּבֵניֶכם יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם-ִּכי, ְוָהָיה   כו

  .ָלֶכם
-ָּבֵּתי ְבֵני-ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ,ֶּפַסח הּוא ַליהָוה-ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח   כז

; ָּבֵּתינּו ִהִּציל-ְוֶאת, ַרִיםִמְצ -ֶאת ְּבָנְגּפֹו, ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים
  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ַוִּיּקֹד ָהָעם

מֶֹׁשה - ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני, ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו   כח
  }ס{  .ֵּכן ָעׂשּו, ְוַאֲהרֹן

, ְצַרִיםְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמ -ִהָּכה ָכל ַויהָוה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה  כט
ת ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבי ,ִּכְסאֹו- ִמְּבכֹר ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל

  .ְּבכֹור ְּבֵהָמה, ְוכֹל; ַהּבֹור
ַוְּתִהי , ִמְצַרִים-ֲעָבָדיו ְוָכל-ְוָכל הּוא, ַוָּיָקם ַּפְרעֹה ַלְיָלה  ל

  .ָׁשם ֵמת-ֵאין ֲאֶׁשר, ֵאין ַּבִית-ִּכי  :ְּבִמְצָרִים, ְצָעָקה ְגדָֹלה
ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך  ,ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה   לא
, ְיהָוה-ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ;ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּגם, ַאֶּתם-ַּגם-- ַעִּמי

  .ְּכַדֶּבְרֶכם
; ָוֵלכּו, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבַקְרֶכם ְקחּו- צֹאְנֶכם ַּגם- ַּגם   לב

  .אִֹתי-ַּגם, ּוֵבַרְכֶּתם
ִּכי   :ָהָאֶרץ- ְלַׁשְּלָחם ִמן ְלַמֵהר, ָהָעם-ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל  לג

  .ֻּכָּלנּו ֵמִתים, ָאְמרּו
ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת ; ֶיְחָמץ ֶטֶרם, ְּבֵצקֹו-ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת   לד

  .ִׁשְכָמם-ַעל, ְּבִׂשְמלָֹתם
-ְּכֵלי, ִמִּמְצַרִים, ַוִּיְׁשֲאלּו; מֶֹׁשה ִּכְדַבר, ֵאל ָעׂשּוִיְׂשרָ -ּוְבֵני   לה

  .ּוְׂשָמלֹת, ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב
; ַוַּיְׁשִאלּום--ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני, ֵחן ָהָעם- ַויהָוה ָנַתן ֶאת   לו
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}פ{  .ִמְצָרִים-ֶאת, ַוְיַנְּצלּו

ֵמאֹות ֶאֶלף - ְּכֵׁשׁש, ָתהֻסּכֹ ,ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס- ַוִּיְסעּו ְבֵני   לז
  .ְלַבד ִמָּטף, ַרְגִלי ַהְּגָבִרים

 .ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד, ּוָבָקר ְוצֹאן, ָעָלה ִאָּתם, ֵעֶרב ַרב-ְוַגם   לח
-- ֻעגֹת ַמּצֹות, ִמִּמְצַרִים ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו-ַוּיֹאפּו ֶאת  לט

-ְוַגם, ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ְולֹא ,גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים-ִּכי  :ִּכי לֹא ָחֵמץ
  .ָעׂשּו ָלֶהם- לֹא, ֵצָדה
, הְׁשלִֹׁשים ָׁשנָ -- ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ֲאֶׁשר, ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  מ

  .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה
, ַוְיִהי; ָׁשָנה, ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ,ִמֵּקץ ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ַוְיִהי   מא

  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִצְבאֹות ְיהָוה- ָּכל ָיְצאּו, ם ַהּיֹום ַהֶּזהְּבֶעצֶ 
ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם, ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַליהָוה   מב

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני- ִׁשֻּמִרים ְלָכל, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַליהָוה-הּוא  :ִמְצָרִים
  }פ{  .ְלדֹרָֹתם

-ָּכל  :זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ,ֲהרֹןמֶֹׁשה ְוַא-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  מג
  .יֹאַכל ּבֹו-לֹא, ֵנָכר-ֶּבן
 .ָאז יֹאַכל ּבֹו, ּוַמְלָּתה אֹתֹו--ָּכֶסף- ִמְקַנת ,ֶעֶבד ִאיׁש-ְוָכל   מד
  .יֹאַכל ּבֹו- לֹא, ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר   מה
; הַהָּבָׂשר חּוצָ -ַהַּבִית ִמן-ִמן תֹוִציא-לֹא, ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל   מו

  .בֹו-לֹא ִתְׁשְּברּו, ְוֶעֶצם
  .ַיֲעׂשּו אֹתֹו, ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל-ָּכל   מז
ָזָכר -ִהּמֹול לֹו ָכל--ַליהָוה ְוָעָׂשה ֶפַסח, ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר-ְוִכי   מח

יֹאַכל -לֹא, ָעֵרל-ְוָכל; ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח, ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו
  .ּבֹו
  .ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם, ְוַלֵּגר ,ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח, ַאַחתּתֹוָרה   מט
-מֶֹׁשה ְוֶאת-ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל, ַוַּיֲעׂשּו  נ
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}ס{  .ֵּכן ָעׂשּו, ַאֲהרֹן

, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה ֶאת הֹוִציא  :ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוְיִהי   נא
  }פ{  .ִצְבאָֹתם- ַעל-- ְצַרִיםֵמֶאֶרץ ִמ 
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 13ְׁשמֹות פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
, ָּבָאָדם--ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ֶרֶחם-ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל- ַקֶּדׁש  ב

  .הּוא, ִלי  :ּוַבְּבֵהָמה
 ֶׁשר ְיָצאֶתםַהּיֹום ַהֶּזה אֲ - ֶאת ָזכֹור, ָהָעם-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   ג

הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם , ָיד ִּכי ְּבחֶֹזק, ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
  .ָחֵמץ, ְולֹא ֵיָאֵכל; ִמֶּזה
  .ָהָאִביב ,ְּבחֶֹדׁש, ַאֶּתם יְֹצִאים, ַהּיֹום  ד
 ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ֶאֶרץ-ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל-ְוָהָיה ִכי  ה

ֶאֶרץ ָזַבת , ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ִּוי ְוַהְיבּוִסיְוַהִח 
  .ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה, ַהּזֹאת ָהֲעבָֹדה-ְוָעַבְדָּת ֶאת; ּוְדָבׁש, ָחָלב
  .ַליהָוה, ַחג, ַהְּׁשִביִעי ,ּוַבּיֹום; ּתֹאַכל ַמּצֹת, ִׁשְבַעת ָיִמים   ו
, ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ-ְולֹא ;ַהָּיִמיםִׁשְבַעת , ֵאת, ֵיָאֵכל, ַמּצֹות  ז

  .ְּגֻבֶלךָ -ְּבָכל--ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר- ְולֹא
ָעָׂשה ְיהָוה , ַּבֲעבּור ֶזה  :ֵלאמֹר ַּבּיֹום ַההּוא, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנךָ    ח
  .ִמִּמְצָרִים, ְּבֵצאִתי, ִלי
ְלַמַען ִּתְהֶיה , יךָ ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעינֶ  ,ָיְדךָ -ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל   ט

  .הֹוִצֲאָך ְיהָוה ִמִּמְצָרִים, ְּבָיד ֲחָזָקה ִּכי  :ְּבִפיךָ , ּתֹוַרת ְיהָוה
, ִמָּיִמים, ְלמֹוֲעָדּה ,ַהֻחָּקה ַהּזֹאת- ְוָׁשַמְרָּת ֶאת  י

  }פ{   .ָיִמיָמה
, ע ְלךָ ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ , ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ-ֶאל, ְיִבֲאָך ְיהָוה-ְוָהָיה ִּכי   יא

  .ָלְך , ּוְנָתָנּה; ְוַלֲאבֶֹתיךָ 
, ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה- ְוָכל ;ַליהָוה, ֶרֶחם-ֶּפֶטר-ְוַהֲעַבְרָּת ָכל   יב

  .ַליהָוה-- ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזָכִרים
ְוכֹל ; לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו-ְוִאם ,ֶּפֶטר ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה-ְוָכל  יג

  .ִּתְפֶּדה, ם ְּבָבֶניךָ ְּבכֹור ָאדָ 
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ְוָאַמְרָּת   :ּזֹאת-ֵלאמֹר ַמה-- ָמָחר ,ִיְׁשָאְלָך ִבְנךָ -ְוָהָיה ִּכי   יד
  .ִמֵּבית ֲעָבִדים, ִמִּמְצַרִים ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה-- ֵאָליו
 ְּבכֹור- ַוַּיֲהרֹג ְיהָוה ָּכל, ְלַׁשְּלֵחנּו ִהְקָׁשה ַפְרעֹה-ִּכי, ַוְיִהי   טו

 ֵּכן ֲאִני זֵֹבחַ -ַעל; ְּבכֹור ְּבֵהָמה-ְוַעד ִמְּבכֹר ָאָדם, ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
  .ֶאְפֶּדה, ְּבכֹור ָּבַני-ְוָכל, ַהְּזָכִרים ֶּפֶטר ֶרֶחם-ָּכל, ַליהָוה

ִּכי ְּבחֶֹזק    :ֵּבין ֵעיֶניךָ  ּוְלטֹוָטפֹת, ָיְדָכה-ְוָהָיה ְלאֹות ַעל  טז
  }ס{  .ִמִּמְצָרִיםהֹוִציָאנּו ְיהָוה , ָיד
ץ ָנָחם ֱאלִֹהים ֶּדֶרְך ֶארֶ -ְולֹא ,ָהָעם-ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת, ַוְיִהי   יז

ִיָּנֵחם ָהָעם -ֶּפן, ֱאלִֹהים ִּכי ָאַמר  :ִּכי ָקרֹוב הּוא, ְּפִלְׁשִּתים
  .ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה--ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה

 ַוֲחֻמִׁשים; סּוף-ַים, ַהִּמְדָּבר ֶרְך ָהָעם ּדֶ -ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת   יח
  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ָעלּו ְבֵני

ַע ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּבי  :ִעּמֹו ,ַעְצמֹות יֹוֵסף-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  יט
, ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ָּפקֹד, ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

  .ִמֶּזה ִאְּתֶכםַעְצמַֹתי -ְוַהֲעִליֶתם ֶאת
  .ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר ,ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם; ִמֻּסּכֹת, ַוִּיְסעּו  כ
, ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך , ְּבַעּמּוד ָעָנן ַויהָוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם   כא

  .יֹוָמם ָוָלְיָלה, ָלֶלֶכת-- ָלֶהם ְלָהִאיר, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש
, ִלְפֵני-- ָלְיָלה, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ,יֹוָמם, ּוד ֶהָעָנןָיִמיׁש ַעּמ-לֹא   כב

  }פ{  .ָהָעם
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 14ְׁשמֹות פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ֵּבין , ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ְוָיֻׁשבּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַּדֵּבר  ב

  .ַהָּים-ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל, ְצפֹן לִלְפֵני ַּבעַ   :ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים
, ָסַגר ֲעֵליֶהם; ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ,ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל   ג

  .ַהִּמְדָּבר
ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה , ַאֲחֵריֶהם ְוָרַדף, ַּפְרעֹה- ֵלב-ְוִחַּזְקִּתי ֶאת  ד

  .ֵכן-ַוַּיֲעׂשּו; ִני ְיהָוהאֲ -ִּכי ְוָיְדעּו ִמְצַרִים, ֵחילֹו-ּוְבָכל
ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ; ָהָעם ִּכי ָבַרח, ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים  ה

-ִׁשַּלְחנּו ֶאת-ִּכי, ָעִׂשינּו ּזֹאת-ַוּיֹאְמרּו ַמה, ָהָעם-ֶאל, ַוֲעָבָדיו
  .ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו

  .ַקח ִעּמֹולָ  ,ַעּמֹו- ְוֶאת; ִרְכּבֹו- ֶאת, ַוֶּיְאסֹר   ו
, ְוָׁשִלִׁשם; ֶרֶכב ִמְצָרִים, ְוכֹל ,ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור-ֵׁשׁש, ַוִּיַּקח  ז
  .ֻּכּלֹו-ַעל
ַאֲחֵרי , ַוִּיְרּדֹף, ִמְצַרִים ֵלב ַּפְרעֹה ֶמֶלְך -ֶאת, ַוְיַחֵּזק ְיהָוה   ח

  .ְּבָיד ָרָמה יְֹצִאים, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
, ַהָּים-ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ,ִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהםוַ    ט
, ִלְפֵני, ַהִחירֹת, ִּפי- ַעל-- ְוֵחילֹו ּוָפָרָׁשיו, סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה-ָּכל

  .ַּבַעל ְצפֹן
ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה -ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְבֵני ַוִּיְׂשאּו; ִהְקִריב, ּוַפְרעֹה  י

, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני, ְמאֹד ַוִּייְראּו, ַע ַאֲחֵריֶהםִמְצַרִים נֵֹס 
  .ְיהָוה-ֶאל
, ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים-ֵאין ֲהִמְּבִלי, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאְמרּו   יא

ְלהֹוִציָאנּו , ָעִׂשיָת ָּלנּו ּזֹאת-ַמה  :ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר
  .ִמִּמְצָרִים

ֲחַדל , ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו, ָּדָברֶזה הַ -ֲהלֹא   יב
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, ִמְצַרִים-טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאתִּכי  :ִמְצָרִים- ְוַנַעְבָדה ֶאת, ִמֶּמּנּו
  .ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר

-ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת-- ִּתיָראּו- ַאל ,ָהָעם-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  יג
-ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת, ִּכי  :ַהּיֹום ַיֲעֶׂשה ָלֶכם- ֶׁשראֲ , ְיׁשּוַעת ְיהָוה
  .עֹוָלם-ַעד, עֹוד לֹא תִֹספּו ִלְראָֹתם-- ִמְצַרִים ַהּיֹום

  }פ{  .ַּתֲחִרׁשּון ,ְוַאֶּתם; ִיָּלֵחם ָלֶכם, ְיהָוה   יד
-ְּבֵני-ַּדֵּבר ֶאל; ֵאָלי ִּתְצַעק-ַמה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   טו

  .ְוִיָּסעּו, לִיְׂשָרֵא 
; ּוְבָקֵעהּו--ַהָּים-ָיְדָך ַעל-ֶאת ּוְנֵטה, ַמְּטךָ -ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת  טז

  .ַּבַּיָּבָׁשה ,ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים-ְוָיבֹאּו ְבֵני
; ַאֲחֵריֶהם, ְוָיבֹאּו, ִמְצַרִים ֵלב- ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת, ַוֲאִני   יז

  .ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ,ֵחילֹו-לְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבכָ 
ְּבִרְכּבֹו , ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרעֹה ,ֲאִני ְיהָוה-ִּכי, ְוָיְדעּו ִמְצַרִים   יח

  .ּוְבָפָרָׁשיו
, ַוֵּיֶלְך , ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַההֵֹלְך , ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים  יט

  .ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוַּיֲעמֹד, ִמְּפֵניֶהם ,ָעָנןַוִּיַּסע ַעּמּוד הֶ ; ֵמַאֲחֵריֶהם
ַוְיִהי ֶהָעָנן , ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין, ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים  כ

 .ַהָּלְיָלה-ָּכל, ֶזה-ָקַרב ֶזה ֶאל-ְולֹא ;ַהָּלְיָלה-ַוָּיֶאר ֶאת, ְוַהחֶֹׁשְך 
ַהָּים ְּברּוַח -ֶלְך ְיהָוה ֶאתַוּיֹו ,ַהָּים- ַעל, ָידֹו- ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת   כא

, ַוִּיָּבְקעּו; ַהָּים ֶלָחָרָבה- ֶאת ַוָּיֶׂשם, ַהַּלְיָלה-ָקִדים ַעָּזה ָּכל
  .ַהָּמִים
ְוַהַּמִים ָלֶהם ; ַּבַּיָּבָׁשה, ַהָּים ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך -ַוָּיבֹאּו ְבֵני   כב

  .ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם, חֹוָמה
ִרְכּבֹו , ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה-- ַאֲחֵריֶהם ַוָּיבֹאּו, ִמְצַרִים ַוִּיְרְּדפּו  כג

  .ַהָּים, ּתֹוְך -ֶאל   :ּוָפָרָׁשיו
, ַמֲחֵנה ִמְצַרִים-ַוַּיְׁשֵקף ְיהָוה ֶאל ,ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי   כד

  .ַמֲחֵנה ִמְצָרִים ֵאת, ַוָּיָהם; ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן
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ַוּיֹאֶמר ; ִּבְכֵבֻדת, ַוְיַנֲהֵגהּו ,ת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיוֵא , ַוָּיַסר   כה
ִנְלָחם ָלֶהם , ִּכי ְיהָוה-- ִיְׂשָרֵאל ָאנּוָסה ִמְּפֵני, ִמְצַרִים
  }פ{  .ְּבִמְצָרִים

ְוָיֻׁשבּו ; ַהָּים-ָיְדָך ַעל-ֶאת ְנֵטה, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כו
  .ָּפָרָׁשיו- ְוַעל ֹוִרְכּב-ַעל, ִמְצַרִים- ַהַּמִים ַעל

ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר  ,ַהָּים- ָידֹו ַעל- ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת   כז
, ִמְצַרִים-ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת ;ָנִסים ִלְקָראתֹו, ּוִמְצַרִים, ְלֵאיָתנֹו

  .ְּבתֹוְך ַהָּים
ְלכֹל ֵחיל , ַהָּפָרִׁשים-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ֶאת ַוְיַכּסּו, ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים   כח

  .ֶאָחד- ַעד, ִנְׁשַאר ָּבֶהם- לֹא  :ַּבָּים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם, ַּפְרעֹה
ְוַהַּמִים ָלֶהם ; ְּבתֹוְך ַהָּים ,ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה  כט

  .ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם, חָֹמה
ַוַּיְרא ; ִמַּיד ִמְצָרִים-- ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ,ּיֹום ַההּואַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ּבַ   ל

  .ְׂשַפת ַהָּים-ַעל ֵמת, ִמְצַרִים-ִיְׂשָרֵאל ֶאת
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה  ,ַהָּיד ַהְּגדָֹלה- ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת   לא

, ּוְבמֶֹׁשה, ַּביהָוה ,ַוַּיֲאִמינּו; ְיהָוה- ֶאת, ַוִּייְראּו ָהָעם, ְּבִמְצַרִים
  }ש{   }ר{  .ַעְבּדֹו
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 15ְׁשמֹות פרק 

, ַליהָוה, ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת- ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה ּוְבֵני-ָאז ָיִׁשיר   א
ָגאֹה -ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי   }ס{  :ֵלאמֹר  }ר{  ,ַוּיֹאְמרּו
  }ס{  .ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים  }ר{  סּוס   }ס{   ,ָּגָאה
ֶזה ֵאִלי    }ס{  ;ִליׁשּוָעה  }ר{  ִלי-ַוְיִהי, ּהָעִּזי ְוִזְמָרת יָ   ב

  }ס{  .ַוֲארְֹמֶמְנהּו ָאִבי  }ר{   ֱאלֵֹהי   }ס{   ,ְוַאְנֵוהּו
  }ס{  .ְׁשמֹו  }ר{  ,ְיהָוה; ִאיׁש ִמְלָחָמה, ְיהָוה   ג
ָיָרה , ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו  ד

  }ס{  .סּוף-עּו ְבַיםֻטְּב , ָׁשִלָׁשיו  }ר{  ּוִמְבַחר   }ס{  ;ַבָּים
  }ס{  .ָאֶבן   }ר{  ְּכמֹו ,ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת; ְיַכְסֻימּו, ְּתהֹמֹת  ה
ִּתְרַעץ , ְיהָוה   }ר{   ְיִמיְנךָ   }ס{  ;ֶנְאָּדִרי ַּבּכֹחַ , ְיִמיְנָך ְיהָוה   ו

  }ס{  .אֹוֵיב
--ֲחרְֹנךָ  ,ְּתַׁשַּלח  }ס{  ;ָקֶמיךָ   }ר{   ַּתֲהרֹס, ּוְברֹב ְּגאֹוְנךָ   ז

  }ס{  .ַּכַּקׁש, יֹאְכֵלמֹו
-ִנְּצבּו ְכמֹו  }ס{  ,ַאֶּפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים   }ר{  ּוְברּוחַ    ח
  }ס{   .ָים- ְּבֶלב, ָקְפאּו ְתהֹמֹת  }ס{  ;נְֹזִלים  }ר{  ֵנד
; ֲאַחֵּלק ָׁשָלל   }ס{  ,אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג  }ר{   ָאַמר   ט

ּתֹוִריֵׁשמֹו  ,ָאִריק ַחְרִּבי   }ס{   --יַנְפִׁש    }ר{  ִּתְמָלֵאמֹו
  }ס{   .ָיִדי
, ַּכעֹוֶפֶרת, ָצְללּו   }ס{  ;ִּכָּסמֹו ָים, ְברּוֲחךָ   }ר{  ָנַׁשְפָּת   י

  }ס{  .ַאִּדיִרים   }ר{   ,ְּבַמִים
ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר   }ר{  ִמי   }ס{  ,ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ְיהָוה- ִמי   יא

  }ס{  .ֶפֶלא   }ר{   עֵֹׂשה, א ְתִהּלֹתנֹורָ    }ס{  ;ַּבּקֶֹדׁש
  }ס{  .ָאֶרץ, ִּתְבָלֵעמֹו-- ְיִמיְנךָ , ָנִטיָת    יב
, ֵנַהְלָּת ְבָעְּזךָ   }ס{  ;ָּגָאְלָּת  זּו-ַעם, ְבַחְסְּדךָ   }ר{  ָנִחיָת   יג
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}ס{   .ָקְדֶׁשךָ    }ר{  ְנֵוה-ֶאל

יְֹׁשֵבי , ַחזָא  }ר{   ִחיל   }ס{   ;ִיְרָּגזּון, ָׁשְמעּו ַעִּמים   יד
  }ס{  .ְּפָלֶׁשת
, ֵאיֵלי מֹוָאב  }ס{   --ֱאדֹום  }ר{  ַאּלּוֵפי, ָאז ִנְבֲהלּו   טו

  }ס{  .ְכָנַען ּכֹל יְֹׁשֵבי   }ר{  ,ָנמֹגּו   }ס{  ;יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד
ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך   }ס{  ,ָוַפַחד   }ר{  ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה  טז

-ַעד   }ס{  ,ְיהָוה ַיֲעבֹר ַעְּמךָ    }ר{  ַעד  }ס{  :ִיְּדמּו ָּכָאֶבן
  }ס{   .ָקִניָת   }ר{  זּו-ַיֲעבֹר ַעם

--ַנֲחָלְתךָ  ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר, ְּתִבֵאמֹו   יז
ֲאדָֹני , ִמְּקָדׁש   }ס{  ;ְיהָוה, ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת   }ר{   ָמכֹון  }ס{  

  }ס{  .ָיֶדיךָ    }ר{  ּכֹוְננּו
  }ס{  .ְלעָֹלם ָוֶעד, ִיְמלְֹך  ְיהָוה   יח
, ּוְבָפָרָׁשיו ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו   }ר{  ִּכי  יט
ֵמי - ֶאת   }ר{  ,ַוָּיֶׁשב ְיהָוה ֲעֵלֶהם   }ס{  ,ַּבָּים
ְּבתֹוְך , ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה   }ס{  ;ַהָּים
  }ש{   }ר{   .ַהָּים
; ְּבָיָדּה-- ַהּתֹף-ֶאת, ַאֲהרֹן ִביָאה ֲאחֹותַוִּתַּקח ִמְרָים ַהּנְ   כ

  .ּוִבְמחֹלֹת ְּבֻתִּפים, ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריהָ - ַוֵּתֶצאָן ָכל
סּוס , ָגאֹה ָּגָאה- ִּכי ִׁשירּו ַליהָוה  :ִמְרָים, ַוַּתַען ָלֶהם   כא

  }ס{  .ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים
-ִמְדַּבר-ַוֵּיְצאּו ֶאל, ּוףס-ִמַּים ִיְׂשָרֵאל-ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת   כב
  .ָמְצאּו ָמִים- ְולֹא, ַּבִּמְדָּבר ָיִמים- ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶֹׁשת; ׁשּור
ִּכי ָמִרים , ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ְולֹא ָיְכלּו--ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה  כג
  .ָמָרה, ְׁשָמּה-ֵּכן ָקָרא-ַעל; ֵהם
  .ִּנְׁשֶּתה-ַמה ,מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוִּיּלֹנּו ָהָעם ַעל   כד
, ַהַּמִים-ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל, ֵעץ ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה, ְיהָוה-ֶאל ַוִּיְצַעק   כה

  .ְוָׁשם ִנָּסהּו, ּוִמְׁשָּפט ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק; ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים
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ְוַהָּיָׁשר , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול- ַוּיֹאֶמר ִאם   כו
- ָּכל-- ֻחָּקיו-ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ,ָֹתיו ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצו, ַּתֲעֶׂשהְּבֵעיָניו 

ִּכי ֲאִני , ָאִׂשים ָעֶליךָ - לֹא ,ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר
  }ס{  .רְֹפֶאךָ , ְיהָוה
ְוִׁשְבִעים , ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמִים ְוָׁשם ְׁשֵּתים-- ַוָּיבֹאּו ֵאיִלָמה   כז

  .ַהָּמִים-ַעל, ָׁשם- ַוַּיֲחנּו ;ְּתָמִרים
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 16ְׁשמֹות פרק 

-ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל ֶאל- ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל ַוָּיבֹאּו, ֵמֵאיִלם, ַוִּיְסעּו   א
ׁש ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֹדֶ -- ִסיָני ֵאיִלם ּוֵבין-ֲאֶׁשר ֵּבין, ִסין
  .ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהֵּׁשִני

-- ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ֲעַדת-ָּכל) ַוִּיּלֹונּו(וילינו   ב
  .ַּבִּמְדָּבר

ְיהָוה -ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד-ִמי ,ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   ג
ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם , ַהָּבָׂשר ִסיר- ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל, ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים

- ְלָהִמית ֶאת, ַהֶּזה ַהִּמְדָּבר-אֶתם אָֹתנּו ֶאלהֹוצֵ -ִּכי  :ָלׂשַֹבע
  }ס{  .ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב-ָּכל
- ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ִהְנִני, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  ד

ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו , ְּביֹומֹו יֹום-ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר; ַהָּׁשָמִים
  .לֹא-םֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִא 

, ְוָהָיה ִמְׁשֶנה; ָיִביאּו-ֲאֶׁשר ְוֵהִכינּו ֵאת, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי  ה
  .ִיְלְקטּו יֹום יֹום-ַעל ֲאֶׁשר

, ִויַדְעֶּתם-- ֶעֶרב  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני- ָּכל- ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן   ו
  .ִּכי ְיהָוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

, ְּתֻלּנֵֹתיֶכם-ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ,ְּכבֹוד ְיהָוה-ּוְרִאיֶתם ֶאת, ּובֶֹקר  ז
  .ָעֵלינּו) ַתִּלינּו( ִּכי תלונו, ְוַנְחנּו ָמה; ְיהָוה-ַעל
ם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלחֶ  ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ח

ַאֶּתם -ֲאֶׁשר, ֻלּנֵֹתיֶכםְּת -ֶאת ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה, ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבֹעַ 
  .ְיהָוה- ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ָעֵלינּו- לֹא, ְוַנְחנּו ָמה; ַמִּליִנם ָעָליו

, ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאל ֱאמֹר, ַאֲהרֹן-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ט
  .ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֵאת, ִּכי ָׁשַמע  :ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה

-ֶאל, ַוִּיְפנּו, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ֲעַדת-ָּכל-ַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאלְּכ , ַוְיִהי  י
  }פ{  .ֶּבָעָנן ִנְרָאה, ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה; ַהִּמְדָּבר

  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יא
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ן ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבי-- ִיְׂשָרֵאל ְּתלּוּנֹת ְּבֵני-ֶאת, ָׁשַמְעִּתי   יב
ִּכי , ִויַדְעֶּתם; ָלֶחם- ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו ,ַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשרהָ 

  .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
, ּוַבּבֶֹקר; ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת ,ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו-- ַוְיִהי ָבֶעֶרב  יג

  .ַלַּמֲחֶנה ,ָסִביב, ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל
-- ַּדק ְמֻחְסָּפס, ְּפֵני ַהִּמְדָּבר- ַעל ְוִהֵּנה; לִׁשְכַבת ַהָּט , ַוַּתַעל   יד

  .ָהָאֶרץ- ַעל, ַּדק ַּכְּכפֹר
ִּכי --ָאִחיו ָמן הּוא-ִאיׁש ֶאל ַוּיֹאְמרּו, ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵני   טו

ֲאֶׁשר , הּוא ַהֶּלֶחם, ֲאֵלֶהם ,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה; הּוא- ַמה, לֹא ָיְדעּו
  .ָאְכָלהָנַתן ְיהָוה ָלֶכם לְ 

ִאיׁש ְלִפי , ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ,ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֶזה ַהָּדָבר  טז
, לֹוִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאהֳ -- ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִמְסַּפר, עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת  :ָאְכלֹו
  .ִּתָּקחּו

  .ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט, ַוִּיְלְקטּו ;ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵכן-ַוַּיֲעׂשּו   יז
ְוַהַּמְמִעיט לֹא , ַהַּמְרֶּבה ְולֹא ֶהְעִּדיף-- ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר   יח

  .ָלָקטּו, ָאְכלֹו-ִאיׁש ְלִפי   :ֶהְחִסיר
  .ּבֶֹקר-יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד- ַאל ,ִאיׁש  :ֲאֵלֶהם, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  יט
ַוָּיֻרם , ּבֶֹקר-דֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו עַ  ַוּיֹוִתרּו, מֶֹׁשה- ָׁשְמעּו ֶאל-ְולֹא  כ

  .מֶֹׁשה, ֲעֵלֶהם ַוִּיְקצֹף; ַוִּיְבַאׁש, ּתֹוָלִעים
ְוַחם ; ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ,ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר   כא

  .ְוָנָמס, ַהֶּׁשֶמׁש
, ְׁשֵני ָהעֶֹמר--ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ָלְקטּו, ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי   כב

  .ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה ,ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה-בֹאּו ָּכלַוּיָ ; ָלֶאָחד
קֶֹדׁש -ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת--ְיהָוה הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  כג

ְּתַבְּׁשלּו -ְוֵאת ֲאֶׁשר ,ּתֹאפּו ֵאפּו- ֵאת ֲאֶׁשר  :ָמָחר, ַליהָוה
  .ַהּבֶֹקר-ֶמֶרת ַעדְלִמְׁש  ַהִּניחּו ָלֶכם, ָהעֵֹדף-ְוֵאת ָּכל, ַּבֵּׁשלּו
, ְולֹא ִהְבִאיׁש; ִצָּוה מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר, ַהּבֶֹקר-ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד   כד
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.ָהְיָתה ּבֹו- ְוִרָּמה לֹא

ַׁשָּבת ַהּיֹום -ִּכי ,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום   כה
  .לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה, ַהּיֹום  :ַליהָוה

-לֹא ִיְהֶיה, ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ּוַבּיֹום; ִּתְלְקֻטהּו, ִמיםֵׁשֶׁשת יָ    כו
  .ּבֹו
, ְולֹא; ָהָעם ִלְלקֹט-ִמן ָיְצאּו, ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי   כז

  }ס{   .ָמָצאּו
ִלְׁשמֹר , ֵמַאְנֶּתם ,ָאָנה-ַעד  :מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   כח
  .ְותֹורָֹתי, ַֹתי ִמְצו
ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם -ַעל-- ַהַּׁשָּבת ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם-ִּכי, אּוְר   כט

ֵיֵצא ִאיׁש - ַאל, ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ;ֶלֶחם יֹוָמִים, ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי
  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי--ִמְּמקֹמֹו

  .ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי, ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם  ל
, ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן, ְוהּוא; ָמן ,ְׁשמֹו-ְׂשָרֵאל ֶאתיִ -ַוִּיְקְראּו ֵבית   לא

  .ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש, ְוַטְעמֹו
ְמלֹא ָהעֶֹמר --ִצָּוה ְיהָוה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   לב

ֲאֶׁשר , ַהֶּלֶחם- ִיְראּו ֶאת ְלַמַען  :ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם, ִמֶּמּנּו
  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֶאְתֶכם ְּבהֹוִציִאי, ֶכם ַּבִּמְדָּברֶהֱאַכְלִּתי ֶאְת 

ָׁשָּמה -ְוֶתן, ִצְנֶצֶנת ַאַחת ַקח, ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  לג
ְלִמְׁשֶמֶרת , ְיהָוה ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני; ָמן, ָהעֶֹמר-ְמלֹא

  .ְלדֹרֵֹתיֶכם
, תִּניֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעדֻ ַוּיַ  ;מֶֹׁשה- ֶאל, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה   לד

  .ְלִמְׁשָמֶרת
, ּבָֹאם- ַעד--ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַהָּמן- ָאְכלּו ֶאת, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל   לה
ְקֵצה ֶאֶרץ - ֶאל, ּבָֹאם-ַעד--ָאְכלּו ,ַהָּמן- ֶאת  :ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת-ֶאל
  .ְּכָנַען
  }פ{   .ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא, ְוָהעֶֹמר   לו
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 17ְׁשמֹות פרק 

- ַעל-- ְלַמְסֵעיֶהם, ִסין-ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ְּבֵני ֲעַדת-ַוִּיְסעּו ָּכל   א
  .ִלְׁשּתֹת ָהָעם, ְוֵאין ַמִים, ִּבְרִפיִדים ,ַוַּיֲחנּו; ִּפי ְיהָוה

; ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה- ְּתנּו ,ַוּיֹאְמרּו, מֶֹׁשה-ִעם, ַוָּיֶרב ָהָעם  ב
 .ְיהָוה-ְּתַנּסּון ֶאת-ַמה, ִעָּמִדי ְּתִריבּון-ַמה, מֶֹׁשה, ֶהםַוּיֹאֶמר לָ 

ָלָּמה , ַוּיֹאֶמר; מֶֹׁשה-ָהָעם ַעל ַוָּיֶלן, ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים   ג
, ִמְקַני-ָּבַני ְוֶאת- אִֹתי ְוֶאת ְלָהִמית, ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים

  .ַּבָּצָמא
עֹוד ; ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה ָמה, ְיהָוה ֵלאמֹר-ֶאל ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה  ד

  .ּוְסָקֻלִני, ְמַעט
ִמִּזְקֵני , ְוַקח ִאְּתךָ , ָהָעם ֲעבֹר ִלְפֵני, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  ה

, ַקח ְּבָיְדךָ -- ַהְיאֹר-ֶאת ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו, ּוַמְּטךָ ; ִיְׂשָרֵאל
  .ְוָהָלְכָּת 

 ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו, ְּבחֵֹרב ,ַהּצּור-ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ִהְנִני עֵֹמד   ו
 .ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶֹׁשה ;ְוָׁשָתה ָהָעם, ִמֶּמּנּו ַמִים

, ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַעל  :ּוְמִריָבה ַמָּסה, ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום  ז
- ִאם, ֲהֵיׁש ְיהָוה ְּבִקְרֵּבנּו ,ָוה ֵלאמֹרְיה-ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת

  }פ{  .ָאִין
  .ִּבְרִפיִדם, ִיְׂשָרֵאל-ִעם ַוִּיָּלֶחם; ֲעָמֵלק, ַוָּיבֹא   ח
ְוֵצא ִהָּלֵחם , ֲאָנִׁשים ָלנּו-ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   ט

, ַמֵּטה ָהֱאלִֹהיםּו, ַהִּגְבָעה רֹאׁש-ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל, ָמָחר; ַּבֲעָמֵלק
  .ְּבָיִדי

; ַּבֲעָמֵלק, ְלִהָּלֵחם--מֶֹׁשה לֹו- ַּכֲאֶׁשר ָאַמר, ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשעַ   י
  .ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה, ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור

ַח ְוַכֲאֶׁשר ָיִני; ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל--ָידֹו ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה, ְוָהָיה   יא
  .ֲעָמֵלק ְוָגַבר, ָידֹו
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 ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ֶאֶבן- ַוִּיְקחּו, ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים   יב
ַוְיִהי , ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ,ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו; ָעֶליהָ 

  .ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש-ַעד, ָיָדיו ֱאמּוָנה
  }פ{  .ָחֶרב-ְלִפי, ַעּמֹו-תְוֶא  ֲעָמֵלק-ַוַּיֲחלֹׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת  יג
, ְוִׂשים, ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְּכתֹב זֹאת, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יד

ִמַּתַחת , ֵזֶכר ֲעָמֵלק-ֶאת ָמחֹה ֶאְמֶחה-ִּכי  :ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ 
  .ַהָּׁשָמִים

  .ְיהָוה ִנִּסי, ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא; ִמְזֵּבחַ , ַוִּיֶבן מֶֹׁשה   טו
-- ַּבֲעָמֵלק, ִמְלָחָמה ַליהָוה ,ֵּכס ָיּה- ָיד ַעל-ִּכי, ַוּיֹאֶמר  טז

  }פ{   .ּדֹר, ִמּדֹר
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 18ְׁשמֹות פרק 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה -ֵאת ָּכל, חֵֹתן מֶֹׁשה, ִמְדָין ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן   א
- הֹוִציא ְיהָוה ֶאת-ִּכי  :ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל, ֱאלִֹהים ְלמֶֹׁשה

  .ִמִּמְצָרִים, ְׂשָרֵאליִ 
, ַאַחר--ֵאֶׁשת מֶֹׁשה, ִצּפָֹרה- ֶאת ,ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה, ַוִּיַּקח  ב

  .ִׁשּלּוֶחיהָ 
ֵּגר , ִּכי ָאַמר-- ֵּגְרׁשֹם ,ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד  :ְׁשֵני ָבֶניהָ , ְוֵאת   ג

  .ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה
ב ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחרֶ , ָאִבי ְּבֶעְזִרי ֱאלֵֹהי- יִּכ --ֱאִליֶעֶזר, ְוֵׁשם ָהֶאָחד  ד

  .ַּפְרעֹה
-ֶאל  :מֶֹׁשה-ֶאל-- ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו, ַוָּיבֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה  ה

  .ָהֱאלִֹהים ַהר-- הּוא חֶֹנה ָׁשם-ֲאֶׁשר, ַהִּמְדָּבר
-- ִאְׁשְּתךָ וְ ; ָּבא ֵאֶליךָ , ִיְתרֹו ֲאִני חֶֹתְנךָ , מֶֹׁשה- ֶאל, ַוּיֹאֶמר   ו

  .ִעָּמּה, ּוְׁשֵני ָבֶניהָ 
ַוִּיְׁשֲאלּו , לֹו-ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיַּׁשק ,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ִלְקַראת חְֹתנֹו  ז

  .ָהאֱֹהָלה, ַוָּיבֹאּו ;ְלָׁשלֹום, ְלֵרֵעהּו-ִאיׁש
 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְלַפְרעֹה-ָּכל ֵאת, ְלחְֹתנֹו, ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה   ח

ַתם ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָא- ָּכל ֵאת  :ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל, ַרִיםּוְלִמְצ 
  .ַוַּיִּצֵלם ְיהָוה, ַּבֶּדֶרְך 

ָעָׂשה ְיהָוה - ֲאֶׁשר ,ַהּטֹוָבה- ַעל ָּכל--ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו   ט
  .ִמַּיד ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו  :ְלִיְׂשָרֵאל

 ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ֲאֶׁשר, הָּברּוְך ְיהוָ , ִיְתרֹו, ַוּיֹאֶמר  י
  .ִמְצָרִים-ִמַּתַחת ַיד ,ָהָעם- ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת  :ּוִמַּיד ַּפְרעֹה

, ִּכי ַבָּדָבר  :ָהֱאלִֹהים- ִמָּכל ָגדֹול ְיהָוה-ִּכי, ַעָּתה ָיַדְעִּתי   יא
  .ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם

ַוָּיבֹא ; ֵלאלִֹהים--ּוְזָבִחים ָלהעֹ, ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה   יב
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ִלְפֵני -- חֵֹתן מֶֹׁשה-ִעםֶלֶחם-ֶלֱאָכל, ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ָהֱאלִֹהים

ַוַּיֲעמֹד ; ָהָעם-ִלְׁשּפֹט ֶאת ,ַוֵּיֶׁשב מֶֹׁשה, ִמָּמֳחָרת, ַוְיִהי  יג
  .ָהָעֶרב-ַהּבֶֹקר ַעד-ִמן, מֶֹׁשה-ָהָעם ַעל

, ַוּיֹאֶמר; הּוא עֶֹׂשה ָלָעם-ֲאֶׁשר-ָּכל ֵאת, א חֵֹתן מֶֹׁשהַוַּיְר    יד
ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב -- עֶֹׂשה ָלָעם ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה-ָמה

  .ָעֶרב- ּבֶֹקר ַעד-ִמן ָהָעם ִנָּצב ָעֶליךָ -ְוָכל, ְלַבֶּדךָ 
ְדרֹׁש לִ , ֵאַלי ָהָעם ָיבֹא-ִּכי  :ְלחְֹתנֹו, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   טו

  .ֱאלִֹהים
ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין , ְוָׁשַפְטִּתי ,ָּבא ֵאַלי, ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר-ִּכי  טז

  .ּתֹורָֹתיו-ְוֶאת ,ֻחֵּקי ָהֱאלִֹהים-ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת; ֵרֵעהּו
, ֲאֶׁשר ַאָּתה, ַהָּדָבר ,טֹוב-לֹא  :ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר חֵֹתן מֶֹׁשה   יז

  .עֶֹׂשה
ָכֵבד -ִּכי  :ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך  ָהָעם-ַּגם, ַאָּתה-ַּגם-- ּבֹלָנבֹל ִּת    יח

  .ְלַבֶּדךָ  תּוַכל ֲעׂשֹהּו-לֹא, ִמְּמָך ַהָּדָבר
ֱהֵיה ַאָּתה ; ִעָּמְך , ֱאלִֹהים ִויִהי, ִאיָעְצךָ , ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִֹלי  יט
-ֶאל, ַהְּדָבִרים-ֶאת ְוֵהֵבאָת ַאָּתה, מּול ָהֱאלִֹהים, ָלָעם

  .ָהֱאלִֹהים
ְוהֹוַדְעָּת ; ַהּתֹורֹת-ְוֶאת ַהֻחִּקים-ֶאת, ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם  כ

  .ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון, ַהַּמֲעֶׂשה-ְוֶאת ,ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה- ֶאת, ָלֶהם
ַאְנֵׁשי , ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים- ַאְנֵׁשי ָהָעם-ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל   כא

, תָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹו, ֲעֵלֶהם ְוַׂשְמָּת ; עׂשְֹנֵאי ָבצַ -- ֱאֶמת
  .ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת, ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים

 ַהָּדָבר ַהָּגדֹל ָיִביאּו-ָּכל ְוָהָיה, ֵעת- ְּבָכל, ָהָעם-ְוָׁשְפטּו ֶאת   כב
, ְוָנְׂשאּו, ֵמָעֶליךָ , ְוָהֵקל; ֵהם- ִיְׁשְּפטּו ַהָּדָבר ַהָּקטֹן- ְוָכל, ֵאֶליךָ 

  .ָּתְך ִא 
; ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד, ְוִצְּוָך ֱאלִֹהים ,ַּתֲעֶׂשה, ַהָּדָבר ַהֶּזה-ִאם ֶאת  כג

  .ָיבֹא ְבָׁשלֹום ְמקֹמֹו-ַעל, ָהָעם ַהֶּזה-ְוַגם ָּכל
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  .ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר, ַוַּיַעׂש ;ְלקֹול חְֹתנֹו, ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה   כד
ים ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁש , ִיְׂשָרֵאל-לִמּכָ  ַחִיל-ַוִּיְבַחר מֶֹׁשה ַאְנֵׁשי   כה
ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי , ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי-- ָהָעם-ַעל

  .ֲעָׂשרֹת
 ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון-ֶאת   :ֵעת- ְּבָכל, ָהָעם-ְוָׁשְפטּו ֶאת   כו
  .ִיְׁשּפּוטּו ֵהם ַהָּדָבר ַהָּקטֹן-ְוָכל, מֶֹׁשה-ֶאל
  }פ{  .ַאְרצֹו-ֶאל, לֹו ַוֵּיֶלְך ; חְֹתנֹו-ֶאת, ְיַׁשַּלח מֶֹׁשהוַ    כז
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 19ְׁשמֹות פרק 

-- ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל- ְּבֵני ְלֵצאת, ַהְּׁשִליִׁשי, ַּבחֶֹדׁש   א
  .ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני, ַּבּיֹום ַהֶּזה

- ַוִּיַחן; ַּבִּמְדָּבר, ַוַּיֲחנּו, ִסיַני ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר, ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים  ב
  .ֶנֶגד ָהָהר, ָׁשם ִיְׂשָרֵאל

ָהָהר -ִמן, ֵאָליו ְיהָוה ַוִּיְקָרא; ָהֱאלִֹהים- ֶאל, ּומֶֹׁשה ָעָלה   ג
  .ִיְׂשָרֵאל ְוַתֵּגיד ִלְבֵני, ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב, ֵלאמֹר

-ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל; ְלִמְצָרִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ַאֶּתם ְרִאיֶתם  ד
  .ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי, ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים

-- ְּבִריִתי- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם ,ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי-ִאם, ְוַעָּתה  ה
  .ָהָאֶרץ-ָּכל ִלי-ִּכי, ָהַעִּמים- ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל

, ֵאֶּלה  :ְוגֹוי ָקדֹוׁש ,ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים- ְוַאֶּתם ִּתְהיּו   ו
  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר, ַהְּדָבִרים

-ֵאת ָּכל, ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ;ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה  ז
  .ְיהָוה, ֲאֶׁשר ִצָּוהּו, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

; ִּדֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה- ּכֹל ֲאֶׁשר ,ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו-ַוַּיֲענּו ָכל   ח
  .ְיהָוה- ֶאל ,ִּדְבֵרי ָהָעם-ַוָּיֶׁשב מֶֹׁשה ֶאת

, ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ִהֵּנה ָאנִֹכי, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   ט
ַוַּיֵּגד ; ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם-ְוַגם ,ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך 

  .ְיהָוה- ֶאל ,ִּדְבֵרי ָהָעם- ֶׁשה ֶאתמֹ
ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום  ,ָהָעם-מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  י

  .ִׂשְמלָֹתם, ְוִכְּבסּו; ּוָמָחר
ֵיֵרד ְיהָוה , ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי  :ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ְוָהיּו ְנכִֹנים   יא

  .ר ִסיָניהַ - ַעל-- ָהָעם-ְלֵעיֵני ָכל
ר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבהָ  ,ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר-ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת   יב

  .מֹות יּוָמת ,ַהּנֵֹגַע ָּבָהר- ָּכל  :ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו
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ְּבֵהָמה - ִאם-- ָירֹה ִיָּיֶרה-אֹו ָסקֹול ִיָּסֵקל- ִּכי, ִתַּגע ּבֹו ָיד- לֹא  יג
  .ַיֲעלּו ָבָהר, ֵהָּמה ,ַהּיֵֹבל, ׁשְֹך ִּבְמ ; לֹא ִיְחֶיה, ִאיׁש- ִאם
, ָהָעם-ֶאת, ַוְיַקֵּדׁש ;ָהָעם-ֶאל, ָהָהר-ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן   יד

  .ִׂשְמלָֹתם, ַוְיַכְּבסּו
, ִּתְּגׁשּו-ַאל  :ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ,ֱהיּו ְנכִֹנים, ָהָעם-ֶאל, ַוּיֹאֶמר   טו
  .ִאָּׁשה-ֶאל
ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים , ַהּבֶֹקר ִליִׁשי ִּבְהיֹתַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁש   טז

, ָהָעם-ַוֶּיֱחַרד ָּכל; ְמאֹד ָחָזק, ְוקֹל ׁשָֹפר, ָהָהר-ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל
  .ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה

; ַהַּמֲחֶנה-ִמן, ָהֱאלִֹהים ָהָעם ִלְקַראת-ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת   יז
  .ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ַוִּיְתַיְּצבּו

; ָּבֵאׁש, ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיהָוה ִמְּפֵני, ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ְוַהר ִסיַני   יח
  .ָהָהר ְמאֹד- ַוֶּיֱחַרד ָּכל ,ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן

, מֶֹׁשה ְיַדֵּבר; ְמאֹד הֹוֵלְך ְוָחֵזק, ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר  יט
  .ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול

ַוִּיְקָרא ְיהָוה ; ָהָהר רֹאׁש-ֶאל, ַהר ִסיַני-ַוֵּיֶרד ְיהָוה ַעל  כ
  .ַוַּיַעל מֶֹׁשה, רֹאׁש ָהָהר- ְלמֶֹׁשה ֶאל

-ֶיֶהְרסּו ֶאל- ֶּפן  :ָּבָעם ֵרד ָהֵעד, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   כא
  .ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב, ְיהָוה ִלְראֹות

ִיְפרֹץ -ֶּפן  :ִיְתַקָּדׁשּו, ְיהָוה- ֶאל ִׁשיםְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנּגָ    כב
  .ְיהָוה, ָּבֶהם
ַהר - ַלֲעלֹת ֶאל, ָהָעם יּוַכל-לֹא, ְיהָוה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כג

, ָהָהר-ֶאת ַהְגֵּבל, ֵלאמֹר, ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו-ִּכי  :ִסיָני
  .ְוִקַּדְׁשּתֹו

; ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך  ,ֵרד-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ֶלְך    כד
  .ָּבם-ִיְפָרץ-ֶּפן-- ְיהָוה-ֶאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת-ַאל, ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם

  }ס{  .ֲאֵלֶהם ,ַוּיֹאֶמר; ָהָעם-ֶאל, ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה   כה
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 20ְׁשמֹות פרק 

  }ס{  .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר- ָּכל ֵאת, ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים   א
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיךָ , ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   ב

  .ָּפָני-ַעל ,ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים-לֹא  :ֲעָבִדים
, לֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמעַ  ,ְּתמּוָנה- ְוָכל, ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל-לֹא   ג

  .ִמַּתַחת ָלָאֶרץ ,ַּמִיםַוֲאֶׁשר ּבַ -- ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת
, ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ   :ְולֹא ָתָעְבֵדם, ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם- לֹא  ד

, ִרֵּבִעים- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ַעל ָּבִנים- ֹן ָאבֹת ַעל ּפֵֹקד ֲעו--ֵאל ַקָּנא
  .ְלׂשְֹנָאי

  }ס{  .ָֹתי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו ,ְלאֲֹהַבי--ַלֲאָלִפים, ְועֶֹׂשה ֶחֶסד  ה
ִּכי לֹא ְיַנֶּקה   :ַלָּׁשְוא ,ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֵׁשם- לֹא ִתָּׂשא ֶאת   ו

  }פ{  .ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא-ִיָּׂשא ֶאת- ֵאת ֲאֶׁשר, ְיהָוה
  .ְלַקְּדׁשֹו, יֹום ַהַּׁשָּבת-ָזכֹור ֶאת  ז
  .ְמַלאְכֶּתךָ - ָּכל ְוָעִׂשיָת , ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד   ח
-ַתֲעֶׂשה ָכל-לֹא  :ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה, ַׁשָּבת-- ַהְּׁשִביִעי, םְויֹו   ט

, ְוֵגְרךָ , ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתךָ  ַעְבְּדךָ , ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתךָ 
  .ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 

-ֶאת, ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה- ִּכי ֵׁשֶׁשת  י
ֵּבַרְך , ֵּכן-ַעל; ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ,ַוָּיַנח, ָּבם- ֲאֶׁשר- לּכָ - ַהָּים ְוֶאת
  }ס{  .ַוְיַקְּדֵׁשהּו--ַהַּׁשָּבת יֹום- ְיהָוה ֶאת

ַעל , ַיֲאִרכּון ָיֶמיךָ , ְלַמַען-- ִאֶּמךָ - ְוֶאת ,ָאִביךָ -ַּכֵּבד ֶאת   יא
  }ס{  .ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ָהֲאָדָמה

 לֹא  }ס{  ;לֹא ִתְנָאף   }ס{  ,ְרָצחלֹא ִת    יב
  }ס{  .ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר-לֹא   }ס{  ,ִתְגנֹב
, ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעךָ -לֹא  }ס{  ;ֵּבית ֵרֶעךָ , לֹא ַתְחמֹד  יג
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  }פ{   .ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ ,ְוכֹל, ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו
ְוֵאת קֹול , ַהַּלִּפיִדם- ְוֶאת ּקֹולֹתהַ -ָהָעם רִֹאים ֶאת- ְוָכל   יד

  .ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק, ַוָּיֻנעּו ַוַּיְרא ָהָעם; ָעֵׁשן, ָהָהר-ְוֶאת, ַהּׁשָֹפר
-ְוַאל; ְוִנְׁשָמָעה, ִעָּמנּו ַאָּתה-ַּדֵּבר, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאְמרּו   טו

  .ָנמּות- ֶּפן, ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאלִֹהים
ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות  ,ִּתיָראּו- ַאל, ָהָעם-ֶׁשה ֶאלַוּיֹאֶמר מֹ  טז

--ְּפֵניֶכם- ַעל ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו, ּוַבֲעבּור; ָּבא ָהֱאלִֹהים, ֶאְתֶכם
  .ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו

ָׁשם - ֲאֶׁשר, ָהֲעָרֶפל-ִנַּגׁש ֶאל ּומֶֹׁשה; ֵמָרחֹק, ַוַּיֲעמֹד ָהָעם   יז
  }ס{  .ָהֱאלִֹהים

ְּבֵני -ֶאל ּכֹה תֹאַמר, מֶֹׁשה-ר ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמ    יח
  .ִעָּמֶכם ִּדַּבְרִּתי, ַהָּׁשַמִים-ִּכי ִמן-- ַאֶּתם ְרִאיֶתם  :ִיְׂשָרֵאל

לֹא ַתֲעׂשּו , ֵואלֵֹהי ָזָהב ֱאלֵֹהי ֶכֶסף  :ִאִּתי, לֹא ַתֲעׂשּון  יט
  .ָלֶכם
-עֹלֶֹתיָך ְוֶאת-ו ֶאתְוָזַבְחָּת ָעָלי ,ִּלי- ַּתֲעֶׂשה, ִמְזַּבח ֲאָדָמה  כ

 ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר-ְּבָכל ;ְּבָקֶרךָ -צֹאְנָך ְוֶאת-ֶאת, ְׁשָלֶמיךָ 
  .ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ , ְׁשִמי-ֶאת
ִתְבֶנה ֶאְתֶהן -לֹא ,ִּלי- ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה-ְוִאם   כא
  .ְלֶלהָ ַוְּתחַ , ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ָעֶליהָ    :ָּגִזית
ִתָּגֶלה -ֲאֶׁשר לֹא  :ִמְזְּבִחי- ַעל, ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת-ְולֹא   כב

  }פ{  .ָעָליו, ֶעְרָוְתךָ 
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  .ִלְפֵניֶהם, ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ,ַהִּמְׁשָּפִטים, ְוֵאֶּלה   א
א ֵיצֵ --ּוַבְּׁשִבִעת; ַיֲעבֹד ֵׁשׁש ָׁשִנים, ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי  ב

  .ִחָּנם, ַלָחְפִׁשי
ְוָיְצָאה , ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא- ִאם ;ְּבַגּפֹו ֵיֵצא, ְּבַגּפֹו ָיבֹא-ִאם   ג

  .ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו
 ָהִאָּׁשה--לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות-ְוָיְלָדה ,לֹו ִאָּׁשה-ֲאדָֹניו ִיֶּתן-ִאם  ד

  .ֵיֵצא ְבַגּפֹו, ְוהּוא ,ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניהָ , ִויָלֶדיהָ 
ִאְׁשִּתי - ֶאת, ֲאדִֹני- ֶאת ָאַהְבִּתי, ָהֶעֶבד, ָאמֹר יֹאַמר-ְוִאם  ה

  .ָחְפִׁשי, לֹא ֵאֵצא; ָּבָני- ְוֶאת
-אֹו ֶאל, ַהֶּדֶלת-ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל ,ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו   ו

 }ס{  .ָלםַוֲעָבדֹו ְלעֹ, ַּבַּמְרֵצעַ  ָאְזנֹו- ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת; ַהְּמזּוָזה
ְּכֵצאת , לֹא ֵתֵצא--ְלָאָמה ,ִּבּתֹו-ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת-ְוִכי  ז

  .ָהֲעָבִדים
--ְיָעָדּה) לֹו( לא-ֲאֶׁשר, ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאדֶֹניהָ - ִאם   ח

  .ָבּה- ְּבִבְגדֹו ,ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה-ְלַעם ָנְכִרי לֹא   :ְוֶהְפָּדּה
  .ָּלּה-ַיֲעֶׂשה, ַהָּבנֹות ִמְׁשַּפטְּכ -- ִייָעֶדָּנה, ִלְבנֹו- ְוִאם   ט
  .לֹא ִיְגָרע, ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה ְׁשֵאָרּה-- לֹו-ִיַּקח, ַאֶחֶרת-ִאם  י
ֵאין , ְוָיְצָאה ִחָּנם  :ָלּה, לֹא ַיֲעֶׂשה-- ֵאֶּלה-ְׁשָלׁש-ְוִאם   יא

  }ס{  .ָּכֶסף
  .מֹות יּוָמת, ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת   יב
, ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום-- ְלָידֹו ְוָהֱאלִֹהים ִאָּנה, ָצָדה ַוֲאֶׁשר לֹא  יג

  }ס{  .ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה
, ֵמִעם ִמְזְּבִחי--ְבָעְרָמה ְלָהְרגֹו, ֵרֵעהּו-ָיִזד ִאיׁש ַעל- ְוִכי   יד

  }ס{   .ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות
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  }ס{   .מֹות יּוָמת, ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו   טו
  }ס{  .מֹות יּוָמת ,ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹוְוגֵֹנב   טז
  }ס{  .מֹות יּוָמת, ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו   יז
ְּבֶאֶבן אֹו , ֵרֵעהּו- ֶאת ִאיׁש-ְוִהָּכה--ְיִריֻבן ֲאָנִׁשים-ְוִכי   יח

  .ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב, ְולֹא ָימּות; ְבֶאְגרֹף
ְוִנָּקה -- ִמְׁשַעְנּתֹו-ַעל ,חּוץָיקּום ְוִהְתַהֵּלְך ּבַ -ִאם  יט

  }ס{   .ְיַרֵּפא ְוַרּפֹא, ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן  :ַהַּמֶּכה
ַּתַחת , ּוֵמת, ַּבֵּׁשֶבט, ֲאָמתֹו-ֶאת ַעְבּדֹו אֹו-ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת-ְוִכי  כ
  .ִיָּנֵקם, ָנקֹם-- ָידֹו
י ַכְסּפֹו ִּכ , ֻיַּקם לֹא-- ַיֲעמֹד, יֹום אֹו יֹוַמִים- ַאְך ִאם   כא
  }ס{  .הּוא
ְולֹא , ִאָּׁשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיהָ  ְוָנְגפּו, ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים- ְוִכי   כב

, הַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו ַּבַעל ָהִאָּׁש  ,ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש--ָאסֹון, ִיְהֶיה
  .ִּבְפִלִלים, ְוָנַתן
  .ַחת ָנֶפׁשַּת  ,ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש--ִיְהֶיה, ָאסֹון-ְוִאם  כג
  .ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל, ַּתַחת ָיד ָיד, ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן, ַעִין ַּתַחת ַעִין   כד
ַּתַחת , ַחּבּוָרה, ָּפַצע ֶּפַצע ַּתַחת, ְּכִוָּיה ַּתַחת ְּכִוָּיה   כה

  }ס{   .ַחּבּוָרה
--ֵעין ֲאָמתֹו-ֶאת-אֹו ,ֵעין ַעְבּדֹו-ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת-ְוִכי   כו

  .ַּתַחת ֵעינֹו, ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו  :ּהְוִׁשֲחָת 
ַּתַחת , ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו-- ַיִּפיל ,ֵׁשן ֲאָמתֹו-ֵׁשן ַעְבּדֹו אֹו-ְוִאם   כז
  }פ{   .ִׁשּנֹו
ָסקֹול ִיָּסֵקל --ָוֵמת, ִאָּׁשה-ֶאת ִאיׁש אֹו-ִיַּגח ׁשֹור ֶאת-ְוִכי   כח

  .ָנִקי, ּוַבַעל ַהּׁשֹור ,רֹוְּבָׂש - ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת, ַהּׁשֹור
ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו ְולֹא , ִׁשְלׁשֹם ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹל  כט

, ְּבָעָליו-ְוַגם, ִיָּסֵקל, ַהּׁשֹור--ִאָּׁשה אֹו, ְוֵהִמית ִאיׁש, ִיְׁשְמֶרּנּו
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  .יּוָמת
יּוַׁשת - ְּככֹל ֲאֶׁשר, ִּפְדיֹן ַנְפׁשֹו ְוָנַתן--יּוַׁשת ָעָליו, ּכֶֹפר-ִאם  ל

  .ָעָליו
  .ֵיָעֶׂשה ּלֹו, ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה-- ִיָּגח ַבת-אֹו, ֵבן ִיָּגח- אֹו   לא
, ֶּכֶסף ְׁשלִֹׁשים ְׁשָקִלים--ָאָמה אֹו, ֶעֶבד ִיַּגח ַהּׁשֹור- ִאם   לב

  }ס{   .ִיָּסֵקל, ְוַהּׁשֹור, ִיֵּתן ַלאדָֹניו
; ְולֹא ְיַכֶּסּנּו--ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר- ִּכי אֹו, רִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹו- ְוִכי  לג

  .אֹו ֲחמֹור, ָׁשָּמה ּׁשֹור-ְוָנַפל
- ִיְהֶיה, ְוַהֵּמת; ִלְבָעָליו ֶּכֶסף ָיִׁשיב, ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם   לד
  }ס{  .ּלֹו
-ּוָמְכרּו ֶאת-- ָוֵמת, ֵרֵעהּו ׁשֹור- ִאיׁש ֶאת-ִיּגֹף ׁשֹור-ְוִכי   לה

  .ֶיֱחצּון, ַהֵּמת-ֶאת ְוַגם, ַּכְסּפֹו-ְוָחצּו ֶאת, ַחיַהּׁשֹור הַ 
, ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו, ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא, אֹו נֹוַדע   לו

  }ס{  .ּלֹו-ְוַהֵּמת ִיְהֶיה, ַּתַחת ַהּׁשֹור ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ׁשֹור-- ְּבָעָליו
, רֲחִמָּׁשה ָבָק -- ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ,הֶׂש -ִאיׁש ׁשֹור אֹו-ִּכי ִיְגנֹב   לז

  .ַּתַחת ַהֶּׂשה, צֹאן- ְוַאְרַּבע ,ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור
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  .ָּדִמים, ֵאין לֹו-- ְוֻהָּכה ָוֵמת, ַהַּגָּנב ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא- ִאם   א
ֵאין -ִאם-- ם ְיַׁשֵּלםַׁשּלֵ   :ָּדִמים לֹו, ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו-ִאם  ב
  .ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו, לֹו
--ֶׂשה-ֲחמֹור ַעד- ִמּׁשֹור ַעד ,ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְבָידֹו ַהְּגֵנָבה-ִאם   ג

  }ס{   .ְיַׁשֵּלם, ְׁשַנִים  :ַחִּיים
ּוִבֵער , ְּבִעירֹה-ְוִׁשַּלח ֶאת ,ֶכֶרם-ָׂשֶדה אֹו, ִאיׁש-ִּכי ַיְבֶער  ד

  }ס{   .ְיַׁשֵּלם, ַּכְרמֹו ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב-- רִּבְׂשֵדה ַאחֵ 
אֹו , אֹו ַהָּקָמה, ָּגִדיׁש ְוֶנֱאַכל, ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים-ִּכי  ה

  }ס{  .ַהְּבֵעָרה-ֶאת ַהַּמְבִער, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם--ַהָּׂשֶדה
ִמֵּבית , ְוֻגַּנב, ִלְׁשמֹר, ֵכִלים- אֹו ֵרֵעהּו ֶּכֶסף- ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל-ִּכי   ו

  .ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים ,ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב- ִאם--ָהִאיׁש
-ַהַּבִית ֶאל- ַּבַעל ְוִנְקַרב, לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב-ִאם  ז

  .ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו, לֹא ָׁשַלח ָידֹו-ִאם  :ָהֱאלִֹהים
- ְלָמה ַעלַׂש -ֶׂשה ַעל-ַעל ֲחמֹור-ׁשֹור ַעל- ֶּפַׁשע ַעל-ְּדַבר- ָּכל-ַעל   ח
-ָיבֹא ְּדַבר, ָהֱאלִֹהים ַעד-- הּוא ֶזה-ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי, ֲאֵבָדה-ָּכל

  }ס{  .ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו ְיַׁשֵּלם, ֲאֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֱאלִֹהים  :ְׁשֵניֶהם
-ְּבֵהָמה- ְוָכל, ֶׂשה-ׁשֹור אֹו-אֹו ֵרֵעהּו ֲחמֹור-ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל- ִּכי   ט
  .ֵאין רֶֹאה ,ִנְׁשָּבה-ִנְׁשַּבר אֹו-ּוֵמת אֹו; ִלְׁשמֹר-
, לֹא ָׁשַלח ָידֹו- ִאם-- ְׁשֵניֶהם ִּתְהֶיה ֵּבין, ְׁשֻבַעת ְיהָוה  י

  .ְיַׁשֵּלם ְולֹא, ְוָלַקח ְּבָעָליו; ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו
  .ִלְבָעָליו, ְיַׁשֵּלם-- ֵמִעּמֹו ,ָּגנֹב ִיָּגֵנב-ְוִאם   יא
  }פ{  .לֹא ְיַׁשֵּלם, ַהְּטֵרָפה  :ִבֵאהּו ֵעדיְ , ָטרֹף ִיָּטֵרף- ִאם   יב
- ְּבָעָליו ֵאין; ֵמת-ְוִנְׁשַּבר אֹו ,ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו- ְוִכי  יג

  .ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם, ִעּמֹו
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ָּבא , ָׂשִכיר הּוא- ִאם  :לֹא ְיַׁשֵּלם, ְּבָעָליו ִעּמֹו- ִאם   יד
}ס{   .ִּבְׂשָכרֹו

ְוָׁשַכב --אָֹרָׂשה-לֹאְּבתּוָלה ֲאֶׁשר, ִאיׁש ְיַפֶּתה-ְוִכי   טו
.ְלִאָּׁשה, ָמהֹר ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו   :ִעָּמּה

ְּכמַֹהר , ֶּכֶסף ִיְׁשקֹל-- לֹוְלִתָּתּה, ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביהָ -ִאם  טז
}ס{  .ַהְּבתּולֹת

.לֹא ְתַחֶּיה, ְמַכֵּׁשָפה   יז

  }ס{  .יּוָמתמֹות , ְּבֵהָמה-ׁשֵֹכב ִעם-ָּכל   יח
 .ְלַבּדֹו, ַליהָוהִּבְלִּתי-- ָיֳחָרם, זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים  יט
ְּבֶאֶרץ , ֵגִרים ֱהִייֶתם-ִּכי :ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו, תֹוֶנה- ְוֵגר לֹא  כ

  .ִמְצָרִים
.לֹא ְתַעּנּון, ַאְלָמָנה ְוָיתֹום-ָּכל   כא

ָׁשמַֹע , ִיְצַעק ֵאַלי ָצעֹק-ִּכי ִאם--אֹתֹו, ַעֵּנה ְתַעֶּנה- ִאם   כב
.ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו

, תְוָהיּו ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹו; ֶּבָחֶרבְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם, ְוָחָרה ַאִּפי  כג
}פ{   .ּוְבֵניֶכם ְיתִֹמים

, ִתְהֶיה לֹו-לֹא-- ֶהָעִני ִעָּמְך - ֶאת,ַעִּמי-ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת- ִאם   כד
.ֶנֶׁשְך , ָליוְתִׂשימּון עָ - לֹא; ְּכנֶֹׁשה

ְּתִׁשיֶבּנּו , ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש- ַעד-- ֵרֶעךָ ַׂשְלַמת, ָחבֹל ַּתְחּבֹל-ִאם   כה
  .לֹו
-- ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב; ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹוִהוא, ִּכי ִהוא ְכסּותֹה ְלַבָּדּה   כו

 }ס{  .ַחּנּון ָאִני-ִּכיְוָׁשַמְעִּתי, ִיְצַעק ֵאַלי-ְוָהָיה ִּכי
  .לֹא ָתאֹר, ְבַעְּמךָ ְוָנִׂשיא; לֹא ְתַקֵּלל, ִהיםֱאלֹ   כז
  .ִלי-ִּתֶּתן, ְּבכֹור ָּבֶניךָ ;לֹא ְתַאֵחר, ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעךָ    כח
, ִאּמֹו- ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם :ְלצֹאֶנךָ , ַּתֲעֶׂשה ְלׁשְֹרךָ -ֵּכן  כט

.ִלי-ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו

, ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ּוָבָׂשר; ִּתְהיּון ִלי, קֶֹדׁש-יְוַאְנֵׁש   ל
  }ס{  .ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון אֹתֹו
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ִלְהיֹת ֵעד , ָרָׁשע-ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם-ַאל ;ֵׁשַמע ָׁשְוא, לֹא ִתָּׂשא   א
  .ָחָמס

ִלְנטֹת , ִרב- ֶנה ַעלַתעֲ -ְולֹא ;ְלָרעֹת, ַרִּבים-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי- לֹא  ב
  .ְלַהּטֹת--ַאֲחֵרי ַרִּבים

  }ס{   .לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו, ְוָדל   ג
, ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו  :ּתֶֹעה--ֲחמֹרֹו אֹו, ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבךָ   ד
  }ס{  .לֹו
ב ֵמֲעזֹ, ְוָחַדְלָּת , ַמָּׂשאֹו רֵֹבץ ַּתַחת, ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאךָ -ִּכי  ה
  }ס{  .ִעּמֹו, ָעזֹב ַּתֲעזֹב-- לֹו
  .ְּבִריבֹו, לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנךָ    ו
-ִּכי לֹא, ַּתֲהרֹג-ַאל ְוָנִקי ְוַצִּדיק; ִּתְרָחק, ֶׁשֶקר-ִמְּדַבר  ז

  .ַאְצִּדיק ָרָׁשע
י ִויַסֵּלף ִּדְברֵ , ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִּכי ַהּׁשַֹחד  :לֹא ִתָּקח, ְוׁשַֹחד   ח

  .ַצִּדיִקים
ֵגִרים - ִּכי--ֶנֶפׁש ַהֵּגר- ֶאת ְיַדְעֶּתם, ְוַאֶּתם; לֹא ִתְלָחץ, ְוֵגר   ט

  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֱהִייֶתם
  .ְּתבּוָאָתּה-ֶאת, ְוָאַסְפָּת  ;ַאְרֶצךָ -ִּתְזַרע ֶאת, ְוֵׁשׁש ָׁשִנים  י
, לּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ ְוָאְכ , ּוְנַטְׁשָּתּה ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה   יא

  .ְלֵזיֶתךָ , ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמךָ -ֵּכן; ַהָּׂשֶדה ּתֹאַכל ַחַּית, ְוִיְתָרם
ְלַמַען --ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ,ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיךָ    יב

  .ְוַהֵּגר, ֲאָמְתךָ - ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ,ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרךָ , ָינּוחַ 
ְוֵׁשם ֱאלִֹהים ; ִּתָּׁשֵמרּו ,ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם-ּוְבכֹל ֲאֶׁשר  יג

  .ִּפיךָ -ַעל לֹא ִיָּׁשַמע, ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו
  .ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנה, ָׁשלֹׁש ְרָגִלים   יד
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ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות  ִׁשְבַעת-- ִּתְׁשמֹר, ַחג ַהַּמּצֹות-ֶאת   טו
; ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים בֹו- ִּכי, ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביבַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך 

  .ֵריָקם, ֵיָראּו ָפַני- ְולֹא
ְוַחג ; ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ,ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיךָ   טז

  .ַהָּׂשֶדה-ַמֲעֶׂשיָך ִמן-ֶאת ְּבָאְסְּפךָ , ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה
ָהָאדֹן , ְּפֵני-ֶאל, ְזכּוְרךָ - ָּכל ,ֵיָרֶאה--ַּבָּׁשָנה, יםָׁשלֹׁש ְּפָעִמ    יז

  .ְיהָוה
-ַעד, ַחִּגי-ָיִלין ֵחֶלב-ְולֹא ;ִזְבִחי- ַּדם, ָחֵמץ- ִתְזַּבח ַעל-לֹא   יח

  .ּבֶֹקר
-לֹא; ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ָּתִביא, ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתךָ , ֵראִׁשית  יט

  }פ{  .ּמֹוַּבֲחֵלב ִא , ְתַבֵּׁשל ְּגִדי
, ְוַלֲהִביֲאךָ ; ַּבָּדֶרְך , ִלְׁשָמְרךָ  ,ְלָפֶניךָ , ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך   כ
  .ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי-ֶאל
ִּכי לֹא ִיָּׂשא   :ַּתֵּמר ּבֹו- ַאל ,ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו   כא

  .ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו, ְלִפְׁשֲעֶכם
-- ּכֹל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר, ְוָעִׂשיָת  ,ְּבקֹלֹו, ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע-ִּכי ִאם   בכ

  .צְֹרֶריךָ - ֶאת ,ְוַצְרִּתי, אְֹיֶביךָ -ֶאת, ְוָאַיְבִּתי
, ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי-ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ,ְלָפֶניךָ , ֵיֵלְך ַמְלָאִכי-ִּכי  כג

  .ְוִהְכַחְדִּתיו; ִסיְוַהְיבּו ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי
ְולֹא ַתֲעֶׂשה , ָתָעְבֵדם ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא-לֹא   כד

  .ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצבֵֹתיֶהם ְוַׁשֵּבר, ִּכי ָהֵרס ְּתָהְרֵסם  :ְּכַמֲעֵׂשיֶהם
-ְוֶאת, ַלְחְמךָ - ּוֵבַרְך ֶאת ,ֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַוֲעַבְדֶּתם   כה

  }ס{   .ִמִּקְרֶּבךָ , ִתי ַמֲחָלהַוֲהִסרֹ; ֵמיֶמיךָ 
, ִמְסַּפר ָיֶמיךָ -ֶאת; ְּבַאְרֶצךָ  ,לֹא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה   כו

  .ֲאַמֵּלא
ֲאֶׁשר , ָהָעם-ָּכל-ְוַהּמִֹתי ֶאת ,ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניךָ , ֵאיָמִתי-ֶאת   כז

  .עֶֹרף, ֵאֶליךָ  אְֹיֶביךָ -ָּכל-ְוָנַתִּתי ֶאת; ָּתבֹא ָּבֶהם
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-ַהִחִּוי ֶאת-ֶאת, ְוֵגְרָׁשה ;ְלָפֶניךָ , ַהִּצְרָעה-ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת   כח
  .ִמְּלָפֶניךָ -- ַהִחִּתי-ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת

ִּתְהֶיה ָהָאֶרץ -ֶּפן   :ֶאָחת ְּבָׁשָנה, לֹא ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶניךָ   כט
  .ְוַרָּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ְׁשָמָמה

-ְוָנַחְלָּת ֶאת, ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ַעד, ִמָּפֶניךָ , ֲאָגְרֶׁשּנּוְמַעט ְמַעט   ל
  .ָהָאֶרץ
, ּוִמִּמְדָּבר, ָים ְּפִלְׁשִּתים- ְוַעד סּוף-ִמַּים, ְּגֻבְלךָ -ְוַׁשִּתי ֶאת   לא
, ְוֵגַרְׁשָּתמֹו, ֵאת יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ,ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם  :ַהָּנָהר-ַעד

  .ִמָּפֶניךָ 
  .ְּבִרית, ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם-לֹא   לב
- ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת  :אְֹתָך ִלי ַיֲחִטיאּו-ֶּפן, לֹא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצךָ   לג

  }פ{   .ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש- ִּכי, ֱאלֵֹהיֶהם
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ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב , ְיהָוה-ֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה- ְוֶאל   א
  .ֵמָרחֹק, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם; ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני, ְוִׁשְבִעים, ַוֲאִביהּוא

לֹא ַיֲעלּו , ְוָהָעם; לֹא ִיָּגׁשּו ְוֵהם, ְיהָוה-ְוִנַּגׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאל  ב
  .ִעּמֹו
- ָּכל, ְוֵאת, ִּדְבֵרי ְיהָוה- ָּכל ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה   ג

ַהְּדָבִרים -ָּכל, ַוּיֹאְמרּו, ֶאָחד ָהָעם קֹול-ַּיַען ָּכלוַ ; ַהִּמְׁשָּפִטים
  .ַנֲעֶׂשה, ִּדֶּבר ְיהָוה-ֲאֶׁשר
ַוִּיֶבן , ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ְיהָוה ִּדְבֵרי-ֵאת ָּכל, ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה  ד

 ֵטיִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְב , ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ּוְׁשֵּתים; ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר
  .ִיְׂשָרֵאל

 ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים; עֹלֹת, ַוַּיֲעלּו ,ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ַוִּיְׁשַלח  ה
  .ָּפִרים--ַליהָוה, ְׁשָלִמים

-ָזַרק ַעל, ַוֲחִצי ַהָּדם; ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֶׂשם, ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם   ו
  .ַהִּמְזֵּבחַ 

-ּכֹל ֲאֶׁשר, ַוּיֹאְמרּו; ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוִּיְקָרא, ִריתַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּב   ז
  .ִּדֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע

- ִהֵּנה ַדם, ַוּיֹאֶמר; ָהָעם- ַעל ַוִּיְזרֹק, ַהָּדם- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת   ח
  .ָהֵאֶּלה, ַהְּדָבִרים-ָּכל ַעל, ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם

ִמִּזְקֵני , ְוִׁשְבִעים, ַוֲאִביהּוא ,ָנָדב-- ְוַאֲהרֹן, ַּיַעל מֶֹׁשהוַ    ט
  .ִיְׂשָרֵאל

ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת , ַרְגָליו ְוַתַחת; ֵאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְראּו  י
  .ָלטַֹהר, ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים, ַהַּסִּפיר

- ֶאת, ַוֶּיֱחזּו; ָידֹוָׁשַלח  לֹא, ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוֶאל   יא
  }ס{  .ַוִּיְׁשּתּו, ַוּיֹאְכלּו, ָהֱאלִֹהים

; ָׁשם-ֶוְהֵיה-- ָהָהָרה ֲעֵלה ֵאַלי, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   יב
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, יֲאֶׁשר ָּכַתְבִּת , ְוַהִּמְצָוהְוַהּתֹוָרה, ֻלחֹת ָהֶאֶבן- ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת
  .ְלהֹורָֹתם

ַהר -ֶאל, ַוַּיַעל מֶֹׁשה ;הֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹוִוי, ַוָּיָקם מֶֹׁשה  יג
  .ָהֱאלִֹהים

; ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם- ַעד ֲאֶׁשר, ָבֶזה ָלנּו-ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו- ְוֶאל   יד
  .ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם ַבַעל-ִמי, ְוִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם

  .ָהָהר- ֶאת, ןֶהָענָ  ַוְיַכס; ָהָהר-ֶאל, ַוַּיַעל מֶֹׁשה   טו
 ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת, ִסיַני ַהר- ְיהָוה ַעל-ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד  טז

  .ִמּתֹוְך ֶהָעָנן, ַהְּׁשִביִעי מֶֹׁשה ַּבּיֹום-ַוִּיְקָרא ֶאל; ָיִמים
ְּבֵני , ְלֵעיֵני, ְּברֹאׁש ָהָהר ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת, ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיהָוה   יז

  .ִיְׂשָרֵאל
, ָּבָהר, ַוְיִהי מֶֹׁשה; ָהָהר-ֶאל ַוַּיַעל, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן   יח

  }פ{  .ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה, ַאְרָּבִעים יֹום
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 25ְׁשמֹות פרק 

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִאיׁש -ֵאת ָּכלֵמ   :ְּתרּוָמה ִלי-ְוִיְקחּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ְּתרּוָמִתי- ֶאת ִּתְקחּו, ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו
, ָזָהב ָוֶכֶסף  :ֵמִאָּתם ,ֲאֶׁשר ִּתְקחּו, ַהְּתרּוָמה, ְוזֹאת   ג

  .ּוְנחֶֹׁשת
  .ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים ,ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני  ד
  .ַוֲעֵצי ִׁשִּטים, ְּתָחִׁשים ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת  ה
  .ְוִלְקטֶֹרת ַהַּסִּמים, ַהִּמְׁשָחה ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן; ַלָּמאֹר, ֶׁשֶמן   ו
  .ְוַלחֶֹׁשן, ָלֵאפֹד ,ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים, ׁשַֹהם- ַאְבֵני  ז
  .ְּבתֹוָכם ,ְוָׁשַכְנִּתי; ִמְקָּדׁש, ְוָעׂשּו ִלי   ח
ְוֵאת , ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ֵאת, ְרֶאה אֹוְתךָ ֲאֶׁשר ֲאִני ַמ , ְּככֹל   ט

  }ס{  .ַּתֲעׂשּו, ְוֵכן; ֵּכָליו- ַּתְבִנית ָּכל
ְוַאָּמה ָוֵחִצי , ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו  :ֲעֵצי ִׁשִּטים, ְוָעׂשּו ֲארֹון  י

  .קָֹמתֹו ,ְוַאָּמה ָוֵחִצי, ָרְחּבֹו
ְוָעִׂשיָת ; ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו ִמַּבִית, ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור   יא

  .ָסִביב, ָעָליו ֵזר ָזָהב
; וַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתי, ְוָנַתָּתה ,ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב, ְוָיַצְקָּת ּלֹו   יב

ַצְלעֹו -ַעל, ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ,ַצְלעֹו ָהֶאָחת-ַעל, ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת
  .ַהֵּׁשִנית

  .ָזָהב, ְוִצִּפיָת אָֹתם ;ֲעֵצי ִׁשִּטים, ַבֵּדי ְוָעִׂשיָת   יג
ָלֵׂשאת , ַצְלעֹת ָהָארֹן ַעל, ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבעֹת-ְוֵהֵבאָת ֶאת   יד
  .ָּבֶהם, ָהָארֹן-ֶאת
  .ִמֶּמּנּו, לֹא ָיֻסרּו  :ַהַּבִּדים ,ִיְהיּו, ָהָארֹן, ְּבַטְּבעֹת   טו
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  .ֵאֶליךָ , ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ,ֵעֻדתהָ , ֵאת-- ָהָארֹן- ֶאל, ְוָנַתָּת   טז
ְוַאָּמה , ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרָּכּה   :ָזָהב ָטהֹור, ְוָעִׂשיָת ַכּפֶֹרת   יז

  .ָוֵחִצי ָרְחָּבּה
ִמְּׁשֵני , ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ;ָזָהב, ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים   יח

  .ְקצֹות ַהַּכּפֶֹרת
, ֶאָחד ִמָּקָצה-ּוְכרּוב ,ִמֶּזה, ָחד ִמָּקָצהַוֲעֵׂשה ְּכרּוב ֶא   יט
  .ְׁשֵני ְקצֹוָתיו-ַעל ,ַהְּכֻרִבים- ַהַּכּפֶֹרת ַּתֲעׂשּו ֶאת-ִמן; ִמֶּזה
-סְֹכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל, ְלַמְעָלה ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים  כ

ְּפֵני , ִיְהיּו--ּפֶֹרתַהּכַ -ֶאל ;ָאִחיו-ִאיׁש ֶאל, ּוְפֵניֶהם, ַהַּכּפֶֹרת
  .ַהְּכֻרִבים

-- ָהָארֹן-ְוֶאל; ִמְלָמְעָלה ,ָהָארֹן- ַהַּכּפֶֹרת ַעל- ְוָנַתָּת ֶאת   כא
  .ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ , ָהֵעֻדת-ִּתֵּתן ֶאת

ֵני ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁש  ְוִדַּבְרִּתי, ָׁשם, ְונֹוַעְדִּתי ְלךָ    כב
, ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתךָ -ֵאת ָּכל--ָהֵעֻדת ֲארֹון- ֶׁשר ַעלאֲ , ַהְּכֻרִבים

  }פ{  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל
, ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו  :ֲעֵצי ִׁשִּטים, ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן  כג

  .ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו
  .ָסִביב, ָהבּלֹו ֵזר זָ  ְוָעִׂשיָת ; ָזָהב ָטהֹור, ְוִצִּפיָת אֹתֹו   כד
ָזָהב -ְוָעִׂשיָת ֵזר ;ָסִביב, ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְסֶּגֶרת טַֹפח   כה

  .ָסִביב, ְלִמְסַּגְרּתֹו
ַעל , ַהַּטָּבעֹת-ֶאת, ְוָנַתָּת  ;ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב, ְוָעִׂשיָת ּלֹו   כו

  .ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו, ַאְרַּבע ַהֵּפאֹת
, ְלָבִּתים ְלַבִּדים--ַהַּטָּבעֹת ,ִּתְהֶייןָ , ֶּגֶרתַהִּמְס , ְלֻעַּמת   כז

  .ַהֻּׁשְלָחן- ָלֵׂשאת ֶאת
; ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב ,ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים-ְוָעִׂשיָת ֶאת   כח

  .ַהֻּׁשְלָחן-ֶאת, ָבם-ְוִנָּׂשא
, ֲאֶׁשר ֻיַּסְך  ,ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקּיָֹתיו ,ְוָעִׂשיָת ְּקָערָֹתיו ְוַכּפָֹתיו  כט
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.אָֹתםַּתֲעֶׂשה, ָזָהב ָטהֹור; ָּבֵהן

  }פ{  .ְלָפַני ָּתִמיד ,ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים-ְוָנַתָּת ַעל  ל
ְיֵרָכּה , ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה ִמְקָׁשה; ָזָהב ָטהֹור, ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת   לא

  .ֶּמָּנה ִיְהיּוִמ  ,ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיהָ , ְוָקָנּה
ִמִּצָּדּה , ְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה  :יְֹצִאים ִמִּצֶּדיהָ , ְוִׁשָּׁשה ָקִנים   לב

  .ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני ,ּוְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה, ָהֶאָחד
, ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח, ָהֶאָחד ְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה  לג

ֵּכן ; ַּכְפּתֹר ָוָפַרח ,ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחדּוְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים 
  .ַהְּמנָֹרה-ַהּיְֹצִאים ִמן, ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים

 .ּוְפָרֶחיהָ , ַּכְפּתֶֹריהָ -- ְמֻׁשָּקִדים  :ַאְרָּבָעה ְגִבִעים, ּוַבְּמנָֹרה   לד
ת ְׁשֵני ְוַכְפּתֹר ַּתחַ , ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים   לה

, ְלֵׁשֶׁשת-- ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה- ַּתַחת ,ְוַכְפּתֹר, ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה
  .ַהְּמנָֹרה-ִמן ,ַהּיְֹצִאים, ַהָּקִנים

ָזָהב , ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת; ִיְהיּו ִמֶּמָּנה, ַּכְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם   לו
  .ָטהֹור
, ְוֵהִאיר, ֵנרֶֹתיהָ - ֶאת, ְוֶהֱעָלה ;ָעהִׁשְב , ֵנרֶֹתיהָ - ְוָעִׂשיָת ֶאת   לז
  .ֵעֶבר ָּפֶניהָ -ַעל
  .ָטהֹור ָזָהב, ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֶֹתיהָ    לח
  .ָהֵאֶּלה, ַהֵּכִלים- ָּכל ֵאת--ַיֲעֶׂשה אָֹתּה, ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור  לט
 }ס{  .ָּבָהר, ַאָּתה ָמְרֶאה-ֲאֶׁשר-- ְּבַתְבִניָתם  :ַוֲעֵׂשה, ּוְרֵאה  מ
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 26ְׁשמֹות פרק 

ּוְתֵכֶלת , ֵׁשׁש ָמְׁשָזר  :ֶעֶׂשר ְיִריעֹת ,ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה- ְוֶאת   א
  .ַּתֲעֶׂשה אָֹתם, ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב-- ָׁשִני ְוַאְרָּגָמן ְותַֹלַעת

ע ְורַֹחב ַאְרּבַ , ְוֶעְׂשִרים ָּבַאָּמה ְׁשמֶֹנה, אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת  ב
  .ַהְיִריעֹת-ְלָכל, ַאַחת ִמָּדה; ַהְיִריָעה ָהֶאָחת, ָּבַאָּמה

ְוָחֵמׁש ; ֲאחָֹתּה-ֶאל, ִאָּׁשה ,ִּתְהֶייָן חְֹברֹת, ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת   ג
  .ֲאחָֹתּה-ִאָּׁשה ֶאל, ְיִריעֹת חְֹברֹת

 ,ִמָּקָצה, ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ַעל ְׂשַפת, ְוָעִׂשיָת ֻלְלאֹת ְּתֵכֶלת  ד
ַּבַּמְחֶּבֶרת , ַהִּקיצֹוָנה ,ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה, ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה; ַּבחָֹבֶרת
  .ַהֵּׁשִנית

 ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת, ָהֶאָחת ַּתֲעֶׂשה ַּבְיִריָעה, ֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת  ה
, ַמְקִּבילֹת   :ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית ֲאֶׁשר, ַּתֲעֶׂשה ִּבְקֵצה ַהְיִריָעה

  .ֲאחָֹתּה- ֶאל, ִאָּׁשה, אֹתַהֻּללָ 
ַהְיִריעֹת ִאָּׁשה -ְוִחַּבְרָּת ֶאת ;ֲחִמִּׁשים ַקְרֵסי ָזָהב, ְוָעִׂשיָת    ו

  .ֶאָחד, ַהִּמְׁשָּכן ְוָהָיה, ַּבְּקָרִסים, ֲאחָֹתּה-ֶאל
ֶעְׂשֵרה -ַעְׁשֵּתי; ַהִּמְׁשָּכן-ַעל ְלאֶֹהל, ְוָעִׂשיָת ְיִריעֹת ִעִּזים  ז

  .ֲעֶׂשה אָֹתםַּת , ְיִריעֹת
ְורַֹחב ַאְרַּבע , ָּבַאָּמה ְׁשלִֹׁשים, אֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת   ח

  .תְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריעֹ ,ִמָּדה ַאַחת; ַהְיִריָעה ָהֶאָחת, ָּבַאָּמה
; ְלָבד, ֵׁשׁש ַהְיִריעֹת-ְוֶאת ,ְלָבד, ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת- ְוִחַּבְרָּת ֶאת   ט

  .ְּפֵני ָהאֶֹהל מּול- ֶאל, ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית- ְוָכַפְלָּת ֶאת
, ַהִּקיצָֹנה, ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ַעל ְׂשַפת, ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת  י

, ַהחֶֹבֶרת, ַהְיִריָעה ַעל ְׂשַפת, ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלאֹת; ַּבחָֹבֶרת
  .ַהֵּׁשִנית

ַהְּקָרִסים -ְוֵהֵבאָת ֶאת ;ֲחִמִּׁשים, ְוָעִׂשיָת ַקְרֵסי ְנחֶֹׁשת   יא
  .ָהאֶֹהל ְוָהָיה ֶאָחד-ְוִחַּבְרָּת ֶאת, ַּבֻּלָלאֹת
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, ָהעֶֹדֶפת, ֲחִצי ַהְיִריָעה-- ָהאֶֹהל ,ִּביִריעֹת, ָהעֵֹדף, ְוֶסַרח   יב
  .ַעל ֲאחֵֹרי ַהִּמְׁשָּכן, ִּתְסַרח

ִריעֹת יְ , ְּבאֶֹרְך , ָּבעֵֹדף ,ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ְוָהַאָּמה ִמֶּזה  יג
  .ְלַכּסֹתֹו--ִמֶּזה ּוִמֶּזה ,ִצֵּדי ַהִּמְׁשָּכן- ִיְהֶיה ָסרּוַח ַעל  :ָהאֶֹהל

ּוִמְכֵסה , ְמָאָּדִמים עֹרֹת ֵאיִלם, ְוָעִׂשיָת ִמְכֶסה ָלאֶֹהל   יד
  }פ{  .ִמְלָמְעָלה, עֹרֹת ְּתָחִׁשים

  .עְֹמִדים, ֲעֵצי ִׁשִּטים ,ַלִּמְׁשָּכן, ַהְּקָרִׁשים- ְוָעִׂשיָת ֶאת   טו
רַֹחב , ַוֲחִצי ָהַאָּמה ְוַאָּמה; אֶֹרְך ַהָּקֶרׁש, ֶעֶׂשר ַאּמֹות  טז

  .ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד
ֵּכן ; ֲאחָֹתּה-ִאָּׁשה ֶאל, ְמֻׁשָּלבֹת-- ָהֶאָחד ַלֶּקֶרׁש, ְׁשֵּתי ָידֹות   יז

  .ַהִּמְׁשָּכן ְלכֹל ַקְרֵׁשי, ַּתֲעֶׂשה
 ִלְפַאת ֶנְגָּבה, ֶעְׂשִרים ֶקֶרׁש ,ַלִּמְׁשָּכן, יםַהְּקָרִׁש - ְוָעִׂשיָת ֶאת   יח

  .ֵתיָמָנה
 ְׁשֵני  :ַּתַחת ֶעְׂשִרים ַהָּקֶרׁש ,ַּתֲעֶׂשה, ֶכֶסף- ַאְדֵני, ְוַאְרָּבִעים  יט

- תּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתחַ , ְידָֹתיו ִלְׁשֵּתי, ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד- ֲאָדִנים ַּתַחת
  .דָֹתיוִלְׁשֵּתי יְ , ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד

  .ָקֶרׁש, ֶעְׂשִרים, ָצפֹון ִלְפַאת, ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית  כ
ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש , ֲאָדִנים ְׁשֵני  :ָּכֶסף, ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם   כא

  .ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד, ּוְׁשֵני ֲאָדִנים, ָהֶאָחד
  .ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים, ַּתֲעֶׂשה ,ָיָּמה, ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן   כב
  .ַּבַּיְרָכָתִים--ַהִּמְׁשָּכן ִלְמֻקְצעֹת, ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ַּתֲעֶׂשה  כג
, רֹאׁשֹו-ִיְהיּו ַתִּמים ַעל ְוַיְחָּדו, ִמְּלַמָּטה, ְוִיְהיּו תֲֹאִמם   כד
 .עֹת ִיְהיּוִלְׁשֵני ַהִּמְקצֹ ,ֵּכן ִיְהֶיה ִלְׁשֵניֶהם; ַהַּטַּבַעת ָהֶאָחת-ֶאל
ִׁשָּׁשה ָעָׂשר , ֶּכֶסף ְוַאְדֵניֶהם, ְׁשמָֹנה ְקָרִׁשים, ְוָהיּו   כה

ַּתַחת , ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ,ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד, ְׁשֵני ֲאָדִנים  :ֲאָדִנים
  .ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד



  69  
  

 ַהִּמְׁשָּכן-ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע, ֲחִמָּׁשה ,ֲעֵצי ִׁשִּטים, ְוָעִׂשיָת ְבִריִחם   כו
  .ָהֶאָחד

ַוֲחִמָּׁשה ; ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית-ֶצַלע ְלַקְרֵׁשי, ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם   כז
  .ָיָּמה, ַלַּיְרָכַתִים, ַהִּמְׁשָּכן ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע, ְבִריִחם

-ַהָּקֶצה ֶאל-ִמן, ַמְבִרחַ , ַהְּקָרִׁשים ְּבתֹוְך , ְוַהְּבִריַח ַהִּתיכֹן   כח
  .הַהָּקצֶ 
ַטְּבעֵֹתיֶהם ַּתֲעֶׂשה - ְוֶאת ,ַהְּקָרִׁשים ְּתַצֶּפה ָזָהב-ְוֶאת  כט
  .ָזָהב, ַהְּבִריִחם- ֶאת ְוִצִּפיָת ; ַלְּבִריִחם, ָּבִּתים-- ָזָהב
, ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת -- ְּכִמְׁשָּפטֹו  :ַהִּמְׁשָּכן- ֶאת, ַוֲהֵקמָֹת   ל

  }ס{  .ָּבָהר
; ָזרְוֵׁשׁש ָמְׁש --ְותֹוַלַעת ָׁשִני ת ְוַאְרָּגָמןְּתֵכלֶ , ְוָעִׂשיָת ָפרֶֹכת   לא

  .ְּכֻרִבים, ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב ַיֲעֶׂשה אָֹתּה
, ְמֻצִּפים ָזָהב, ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ַאְרָּבָעה-ַעל, ְוָנַתָּתה אָֹתּה   לב

  .ָכֶסף-ַאְדֵני ,ַאְרָּבָעה- ַעל-- ָוֵויֶהם ָזָהב
ית ְוֵהֵבאָת ָׁשָּמה ִמּבֵ , ַהְּקָרִסים ַחתַּת , ַהָּפרֶֹכת-ְוָנַתָּתה ֶאת  לג

ֵּבין , ָלֶכם, ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶֹכת ;ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות, ַלָּפרֶֹכת
  .ּוֵבין קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ַהּקֶֹדׁש

 .ַהֳּקָדִׁשים, ְּבקֶֹדׁש-- ָהֵעֻדת ֲארֹון, ַעל, ַהַּכּפֶֹרת- ֶאת, ְוָנַתָּת    לד
ַהְּמנָֹרה נַֹכח -ְוֶאת, ַלָּפרֶֹכת ִמחּוץ, ֻּׁשְלָחןהַ - ְוַׂשְמָּת ֶאת   לה

ֶצַלע - ַעל, ִּתֵּתן-- ְוַהֻּׁשְלָחן; ֵּתיָמָנה ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן, ַהֻּׁשְלָחן
  .ָצפֹון
ִני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁש  ,ְוָעִׂשיָת ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהל   לו

  .םרֵֹק , ַמֲעֵׂשה, ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר
, ְוִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב, ִׁשִּטים ֲחִמָּׁשה ַעּמּוֵדי, ְוָעִׂשיָת ַלָּמָסְך    לז

  }ס{   .ַאְדֵני ְנחֶֹׁשת ֲחִמָּׁשה, ְוָיַצְקָּת ָלֶהם; ָוֵויֶהם ָזָהב
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 27ְׁשמֹות פרק 

ׁש ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמ   :ֲעֵצי ִׁשִּטים ,ַהִּמְזֵּבחַ - ְוָעִׂשיָת ֶאת   א
  .קָֹמתֹו, ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות, ַהִּמְזֵּבחַ  ָרבּוַע ִיְהֶיה, ֹות רַֹחבַאּמ
; ִּתְהֶייָן ַקְרנָֹתיו, ִמֶּמּנּו-- ִּפּנָֹתיו ַעל ַאְרַּבע, ְוָעִׂשיָת ַקְרנָֹתיו  ב

  .ְנחֶֹׁשת, ְוִצִּפיָת אֹתֹו
ְלגָֹתיו ּוִמזְ , ּוִמְזְרקָֹתיו ְוָיָעיו, ְלַדְּׁשנֹו, ְוָעִׂשיָת ִּסירָֹתיו   ג

  .ַּתֲעֶׂשה ְנחֶֹׁשת, ֵּכָליו-ְלָכל; ּוַמְחּתָֹתיו
, ָהֶרֶׁשת-ְוָעִׂשיָת ַעל; ְנחֶֹׁשת ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת, ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר  ד

  .ְקצֹוָתיו ַאְרַּבע, ַעל, ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ְנחֶֹׁשת
ְוָהְיָתה ; ָּטהִמְּלָמ -- ַהִּמְזֵּבחַ  ַּתַחת ַּכְרּכֹב, ְוָנַתָּתה אָֹתּה  ה

  .ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבחַ , ָהֶרֶׁשת
, ְוִצִּפיָת אָֹתם; ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּבֵּדי, ְוָעִׂשיָת ַבִּדים ַלִּמְזֵּבחַ    ו

  .ְנחֶֹׁשת
ְׁשֵּתי ַצְלעֹת -ַעל, ַהַּבִּדים ְוָהיּו; ַּבַּטָּבעֹת, ַּבָּדיו-ְוהּוָבא ֶאת  ז

  .ִּבְׂשֵאת אֹתֹו--ַהִּמְזֵּבחַ 
ֵּכן , ֶהְרָאה אְֹתָך ָּבָהר ַּכֲאֶׁשר  :ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו, ְנבּוב ֻלחֹת   ח

  }ס{  .ַיֲעׂשּו
ֵּתיָמָנה ְקָלִעים - ֶנֶגב ִלְפַאת-- ֵאת ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן, ְוָעִׂשיָת    ט

  .ָהֶאָחת, ַלֵּפָאה ,ֵמָאה ָבַאָּמה אֶֹרְך , ֶלָחֵצר ֵׁשׁש ָמְׁשָזר
ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ; ֶעְׂשִרים ְנחֶֹׁשת ְוַאְדֵניֶהם, ְוַעֻּמָדיו ֶעְׂשִרים  י

  .ָּכֶסף, ַוֲחֻׁשֵקיֶהם
ְוַעֻּמָדו ; ֵמָאה אֶֹרְך  ְקָלִעים, ְוֵכן ִלְפַאת ָצפֹון ָּבאֶֹרְך    יא

, םָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיהֶ  ָוֵוי, ְוַאְדֵניֶהם ֶעְׂשִרים ְנחֶֹׁשת, ֶעְׂשִרים
  .ָּכֶסף
ַעֻּמֵדיֶהם ; ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְקָלִעים, ָים- ַאתְורַֹחב ֶהָחֵצר ִלפְ    יב

  .ְוַאְדֵניֶהם ֲעָׂשָרה, ֲעָׂשָרה
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  .ֲחִמִּׁשים ַאָּמה-- ִמְזָרָחה ִלְפַאת ֵקְדָמה, ְורַֹחב ֶהָחֵצר  יג
, ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה; ַלָּכֵתף ,ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים   יד

  .ְוַאְדֵניֶהם ְׁשלָֹׁשה
, הַעֻּמֵדיֶהם ְׁשלָֹׁש ; ְקָלִעים ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה-- ַהֵּׁשִנית, ְוַלָּכֵתף   טו

  .ְוַאְדֵניֶהם ְׁשלָֹׁשה
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן , ַאָּמה ּוְלַׁשַער ֶהָחֵצר ָמָסְך ֶעְׂשִרים  טז

, ַאְרָּבָעה, ַעֻּמֵדיֶהם; רֵֹקם ַמֲעֵׂשה-- ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר
  .ַאְרָּבָעה, ֶהםְוַאְדֵני

; ָוֵויֶהם ָּכֶסף, ֶּכֶסף ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְמֻחָּׁשִקים-ָּכל   יז
  .ְנחֶֹׁשת, ְוַאְדֵניֶהם

ְוקָֹמה , ֲחִמִּׁשים ַּבֲחִמִּׁשים אֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאָּמה ְורַֹחב   יח
  .ְנחֶֹׁשת ,ְוַאְדֵניֶהם; ֵׁשׁש ָמְׁשָזר-- ָחֵמׁש ַאּמֹות

ִיְתדֹת - ְיֵתדָֹתיו ְוָכל-ְוָכל, ֲעבָֹדתֹו ְּבכֹל, כֹל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכןלְ   יט
  }ס{  .ְנחֶֹׁשת, ֶהָחֵצר

 ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך  ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת  כ
  .ָּתִמיד, ְלַהֲעלֹת ֵנר   :ַלָּמאֹור--ָּכִתית
ַיֲערְֹך אֹתֹו , ָהֵעֻדת-ַעל ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשרְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ    כא

ֻחַּקת עֹוָלם    :ְיהָוה ִלְפֵני-- ּבֶֹקר- ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד
  }ס{  .ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלדֹרָֹתם
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 28ְׁשמֹות פרק 

, ָּבָניו ִאּתֹו-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת- ֶאת ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליךָ    א
ר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעזָ -- ַאֲהרֹן   :ִלי-ְלַכֲהנֹו-- ִיְׂשָרֵאל ֵניִמּתֹוְך ְּב 
  .ְּבֵני ַאֲהרֹן ,ְוִאיָתָמר

  .ּוְלִתְפָאֶרת, ְלָכבֹוד, ָאִחיךָ  ְלַאֲהרֹן, קֶֹדׁש-ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי  ב
רּוַח , ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו ,ֵלב-ַחְכֵמי-ָּכל-ְּתַדֵּבר ֶאל, ְוַאָּתה   ג

  .ִלי-ְלַכֲהנֹו-- ְלַקְּדׁשֹו ,ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן-ָעׂשּו ֶאתוְ ; ָחְכָמה
ּוְכתֶֹנת , ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל חֶֹׁשן, ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו  ד

, קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיךָ -ִבְגֵדי ְוָעׂשּו; ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט, ַּתְׁשֵּבץ
  .ִלי- ְלַכֲהנֹו-- ּוְלָבָניו

- ְוֶאת, ָהַאְרָּגָמן-ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת-ְוֶאת, ַהָּזָהב- ּו ֶאתְוֵהם ִיְקח  ה
  }פ{  .ַהֵּׁשׁש-ְוֶאת, ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני

ְוֵׁשׁש , ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ָזָהב ְּתֵכֶלת  :ָהֵאפֹד-ֶאת, ְוָעׂשּו   ו
  .ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב--ָמְׁשָזר

  .ְוֻחָּבר-- ְׁשֵני ְקצֹוָתיו-לֶא  ּלֹו-ִיְהֶיה, ְׁשֵּתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת  ז
, ָזָהב  :ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה ,ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו   ח

  .ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר-- ָׁשִני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת
י ְׁשמֹות ְּבנֵ , ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ;ׁשַֹהם- ְׁשֵּתי ַאְבֵני- ֶאת, ְוָלַקְחָּת    ט
  .ְׂשָרֵאליִ 
-- ַהֵּׁשִנית ָהֶאֶבן; ָהֶאָחת ָהֶאֶבן, ַעל, ִמְּׁשמָֹתם, ִׁשָּׁשה  י

  .ְּכתֹוְלדָֹתם
ְׁשֵּתי -ְּתַפַּתח ֶאת ִּפּתּוֵחי חָֹתם-- ֶאֶבן, ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש   יא

, ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ֻמַסּבֹת; ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַעל, ָהֲאָבִנים
  .ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

, ַאְבֵני ִזָּכרֹן, ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַעל, ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים- ְוַׂשְמָּת ֶאת   בי
ְׁשֵּתי -ַעל, ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ְיהָוה-ֶאת ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
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}ס{  .ְלִזָּכרֹן-- ְכֵתָפיו

  .ָזָהב, ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת  יג
ה ִמְגָּבלֹת ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ַמֲעֵׂש  ,הֹורּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזָהב ָט    יד

  }ס{   .ַהִּמְׁשְּבצֹת-ַעל ,ַׁשְרְׁשרֹת ָהֲעבֹתֹת- ְוָנַתָּתה ֶאת; ֲעבֹת
; ַּתֲעֶׂשּנּו, ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד-- חֵֹׁשב ַמֲעֵׂשה, ְוָעִׂשיָת חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט   טו

  .ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו-- ָזרְוֵׁשׁש ָמְׁש , ָׁשִני ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת
  .ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו ,ֶזֶרת ָאְרּכֹו; ָּכפּול, ָרבּוַע ִיְהֶיה  טז
אֶֹדם , טּור   :טּוִרים ָאֶבן ַאְרָּבָעה, ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאֶבן   יז

  .ָהֶאָחד, ַהּטּור-- ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת
  .םְוָיֲהלֹ ,נֶֹפְך ַסִּפיר-- ַהֵּׁשִני, ְוַהּטּור   יח
  .ְוַאְחָלָמה ,ֶלֶׁשם ְׁשבֹו-- ַהְּׁשִליִׁשי, ְוַהּטּור  יט
 ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב; ְוָיְׁשֵפה, ְוׁשַֹהם ַּתְרִׁשיׁש-- ָהְרִביִעי, ְוַהּטּור  כ

  .ְּבִמּלּואָֹתם, ִיְהיּו
-- ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ְׁשמֹת-ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייָן ַעל   כא
ר ִלְׁשֵני ָעָׂש , ִּתְהֶייןָ , ְׁשמֹו-ַעל ִאיׁש, ִּפּתּוֵחי חֹוָתם; ָתםְׁשמֹ-ַעל

  .ָׁשֶבט
, ָזָהב, ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת, ַּגְבֻלת ַהחֶֹׁשן ַׁשְרׁשֹת-ְוָעִׂשיָת ַעל   כב

  .ָטהֹור
ְׁשֵּתי - ֶאת, ְוָנַתָּת ; ַטְּבעֹות ָזָהב ,ְׁשֵּתי, ַהחֶֹׁשן- ַעל, ְוָעִׂשיָת   כג

  .ַהחֶֹׁשן ְקצֹות, ְׁשֵני-לעַ , ַהַּטָּבעֹות
-ֶאל--ַהַּטָּבעֹת, ְׁשֵּתי-ַעל ,ְׁשֵּתי ֲעבֹתֹת ַהָּזָהב-ֶאת, ְוָנַתָּתה   כד

  .ַהחֶֹׁשן, ְקצֹות
ְׁשֵּתי -ִּתֵּתן ַעל ,ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעבֹתֹת   כה

  .וָּפָני מּול-ֶאל, ִּכְתפֹות ָהֵאפֹד-ְוָנַתָּתה ַעל; ַהִּמְׁשְּבצֹות
ְׁשֵני ְקצֹות -ַעל, ְוַׂשְמָּת אָֹתם ,ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב, ְוָעִׂשיָת    כו

  .ָהֵאפֹד ָּבְיָתה ֵעֶבר-ֲאֶׁשר ֶאל, ְׂשָפתֹו-ַעל-- ַהחֶֹׁשן
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ְׁשֵּתי ִכְתפֹות -ְוָנַתָּתה אָֹתם ַעל ,ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב, ְוָעִׂשיָת    כז
ְלֵחֶׁשב , ִמַּמַעל-- ְלֻעַּמת ַמְחַּבְרּתֹו ,יוָהֵאפֹוד ִמְּלַמָּטה ִמּמּול ָּפנָ 

  .ָהֵאפֹוד
ִּבְפִתיל , ַטְּבעֹת ָהֵאפֹוד- ֶאל ַהחֶֹׁשן ִמַּטְּבעָֹתו-ְוִיְרְּכסּו ֶאת   כח

ֵמַעל , ִיַּזח ַהחֶֹׁשן- ְולֹא ;ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד- ַעל, ִלְהיֹות, ְּתֵכֶלת
  .ָהֵאפֹוד

-ַעל, טִיְׂשָרֵאל ְּבחֶֹׁשן ַהִּמְׁשּפָ - יְּבנֵ  ְׁשמֹות-ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת  כט
  .ָּתִמיד, ְיהָוה- ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני  :ַהּקֶֹדׁש-ְּבבֹאֹו ֶאל-- ִלּבֹו
ְוָהיּו , ַהֻּתִּמים-ָהאּוִרים ְוֶאת- ֶאת ,חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט-ְוָנַתָּת ֶאל  ל
-ַּפט ְּבֵניִמְׁש -ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת; ְיהָוה ְּבבֹאֹו ִלְפֵני, ֵלב ַאֲהרֹן-ַעל

  }ס{   .ָּתִמיד--ְיהָוה ִלְפֵני, ִלּבֹו-ִיְׂשָרֵאל ַעל
  .ְּתֵכֶלת ְּכִליל, ְמִעיל ָהֵאפֹוד-ְוָעִׂשיָת ֶאת   לא
 ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה ָׂשָפה; ְּבתֹוכֹו, רֹאׁשֹו-ְוָהָיה ִפי   לב
  .ִיָּקֵרעַ  לֹא-- ּלֹו- ְּכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה, אֵֹרג
-ַעל-- ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ִרּמֵֹני ְּתֵכֶלת, ׁשּוָליו- ְוָעִׂשיָת ַעל  לג

  .ָסִביב, ְּבתֹוָכם ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב; ָסִביב, ׁשּוָליו
, ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל- ַעל, ְוִרּמֹון ַּפֲעמֹן ָזָהב, ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון   לד

  .ָסִביב
ַהּקֶֹדׁש - קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ְוִנְׁשַמע; תְלָׁשרֵ , ַאֲהרֹן-ְוָהָיה ַעל   לה

  }ס{  .ְולֹא ָימּות-- ּוְבֵצאתֹו, ִלְפֵני ְיהָוה
קֶֹדׁש , ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם ;ָזָהב ָטהֹור, ְוָעִׂשיָת ִּציץ   לו

  .ַליהָוה
מּול -לֶא ; ַהִּמְצָנֶפת-ְוָהָיה ַעל ,ְּפִתיל ְּתֵכֶלת- ְוַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל   לז
  .ִיְהֶיה, ַהִּמְצֶנֶפת-ְּפֵני
ֹן ַהֳּקָדִׁשים  ֲעו- ַאֲהרֹן ֶאת ְוָנָׂשא, ֵמַצח ַאֲהרֹן-ַעל, ְוָהָיה   לח

-ְוָהָיה ַעל; ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם-ְלָכל ,ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ְיהָוה ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני, ִמְצחֹו ָּתִמיד
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, הְוַאְבֵנט ַּתֲעֶׂש ; ִמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת , ָּת ַהְּכתֶֹנת ֵׁשׁשְוִׁשַּבְצ   לט
  .ַמֲעֵׂשה רֵֹקם

; ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ,ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתנֹת  מ
  .ּוְלִתְפָאֶרת ְלָכבֹוד, ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם

; ָּבָניו ִאּתֹו- ְוֶאת ,ִחיךָ ַאֲהרֹן ָא- ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֶאת   מא
  .ְוִכֲהנּו ִלי--אָֹתם ְוִקַּדְׁשָּת , ָיָדם-ּוָמַׁשְחָּת אָֹתם ּוִמֵּלאָת ֶאת

ִמָּמְתַנִים ; ְּבַׂשר ֶעְרָוה ְלַכּסֹות, ָבד-ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי   מב
  .ִיְהיּו, ְיֵרַכִים- ְוַעד
אֹו , אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאל ָּבָניו ְּבבָֹאם- ַאֲהרֹן ְוַעל-ְוָהיּו ַעל  מג

, ֹן ִיְׂשאּו ָעו-ְולֹא ,ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש-ְבִגְׁשָּתם ֶאל
  }ס{  .ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו, ֻחַּקת עֹוָלם לֹו  :ָוֵמתּו

 


