
Êxodo 6.10-27                ו ׁשמות  

 
ר׃10 אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ה ֶאל־ֹמֶׁשֵּ֥ ר ְיהו  ֵּ֥ ר ֶאל־ַפְר  11 ַוְיַדבֵּ א ַדבֵֵּּ֔ ֹֹּ֣ ח ֶאת־ב יַׁשַלֵּ֥ ִים ִוֹֽ ָ֑ ֶלְך ִמְצר  ה ֶמֹּ֣ עָֹ֖

ו׃  ַאְרצֹֽ ל מֵּ ָ֖ אֵּ י־ִיְשר  ֹֽ א־  12 ְבנֵּ ֹֹֽ ֙ל ל אֵּ י־ִיְשר  ֹֽ ן ְבנֵּ ֵ֤ ר הֵּ אֹמָ֑ ָ֖ה לֵּ י ְיהו  ֵּ֥ ה ִלְפנֵּ ר ֹמֶׁשֵּ֔ ֹּ֣ ַוְיַדבֵּ

ִים׃  פ  ֹֽ ת  ל ְשפ  י ֲעַרֵּ֥ ה ַוֲאִנָ֖ ִני ַפְרעֵֹּ֔ ֹּ֣ עֵּ יְ֙ך ִיְׁשמ  י ְואֵּ ַלֵּ֔ ּו אֵּ ְמעֹּ֣    ׁש 

ל־וַ  13 ה ְוֶאֹֽ ֮ה ֶאל־ֹמֶׁשֹּ֣ ר ְיהו  ֹּ֣ ֶלְך  ַאֲהרֹןְ֒יַדבֵּ ה ֶמֹּ֣ ל ְוֶאל־ַפְרעָֹ֖ אֵֵּּ֔ ֹּ֣י ִיְשר  ֙ם ֶאל־ְבנֵּ ַוְיַצּוֵּ

ִים׃  ס ֹֽ ֶרץ ִמְצר  ֶאֵּ֥ ל מֵּ ָ֖ אֵּ י־ִיְשר  ֹֽ יא ֶאת־ְבנֵּ ִים ְלהוִצֵּ֥ ָ֑    ִמְצר 

י   14 ם ְבנֵֵּ֨ ָ֑ ית־ֲאבֹת  י בֵּ ֹּ֣ אׁשֵּ ֶלה ר  ָ֖ ןאֵּ ל  ְראּובֵֵּ֜ אֵֵּ֗ ר ִיְשר  וְבכֹֹּ֣ ון ּו ְך ֲחנֵ֤ יוְ  ַפלּו֙א ֶחְצרֹּ֣   ַכְרִמֵּ֔

ת  ֶלה ִמְׁשְפחֵֹּ֥ ָ֖ ןאֵּ ֹֽ ֹּ֣י  15 ׃ְראּובֵּ לּוְבנֵּ ון ְימּואֵֵּ֨ יןוְ  ִׁשְמעֵ֗ ִמֵ֤ ַהד֙ וְ  י  יןוְ   ֹאֵ֨ ִכֹּ֣ ַחר וְ  י  ּולוְ  צֵֹּ֔ אָ֖   ׁש 

יתֶבן־ ְכַנֲעִנָ֑ ת  ַהֹֽ ֶלה ִמְׁשְפחֵֹּ֥ ָ֖ וןאֵּ י־ 16 ׃ִׁשְמעֹֽ ֹֽ ות ְבנֵּ ֶלה ְׁשמֵ֤ ִוי֙ ְואֵֵּ֨ ם   לֵּ ְלדֹת ֵּ֔ ְלֹתֹּ֣

ון ְרׁשֹׁ֕ ת ּו גֵּ ָ֖ י ּו ְקה  ִרָ֑ ֹּ֣י  ְמר  י֙ ַחיֵּ יּוְׁשנֵּ ִוֵּ֔ ה׃ לֵּ ֹֽ נ  ת ׁש  ים ּוְמַאָ֖ ַבע ּוְׁשֹלִׁשִׁ֛ י  17 ֶׁשֶׁ֧ ֵּ֥ ון ְבנֵּ ְרׁשִׁ֛   גֵּ

י יוְ  ִלְבִנֵּ֥ ם׃ ִׁשְמִעָ֖ ֹֽ ֹּ֣י  18 ְלִמְׁשְפחֹת  םּוְבנֵּ ֹּ֣ ת ַעְמר  ר וְ  ְקה ֵּ֔ וןוְ  ִיְצה ֵּ֔ לוְ  ֶחְברָ֖ ָ֑ י֙   ֻעִזיאֵּ ּוְׁשנֵּ

ֹּ֣י  ת ַחיֵּ ה׃ ְקה ֵּ֔ ֹֽ נ  ת ׁש  ים ּוְמַאָ֖ ׁש ּוְׁשֹלִׁשִׁ֛ ֹלֶׁ֧ י  19 ׁש  ֵּ֥ יּוְבנֵּ י ַמְחִלֹּ֣ ִרָ֖ יּו  ְמר  ֶלה  מּוִׁשָ֑ ִׁ֛ אֵּ



ת  י ִמְׁשְפחֵֹּ֥ ִוָ֖ ם׃ ַהלֵּ ֹֽ ח  20 ְלֹתְלדֹת  םַוִיַקֵ֨ ֵ֜ ֶבד ֶאת־ ַעְמר  תו֙  יוֶכֵ֤ ד  ֶלד  1דֹֹֽ ֹּ֣ ה ַותֵּ ו ְלִאש ֵּ֔ לֹּ֣

ֹּ֣י  י֙ ַחיֵּ ה ּוְׁשנֵּ ן ְוֶאת־ֹמֶׁשָ֑ ת־ַאֲהרָֹ֖ ו ֶאֹֽ םלֵּ֔ ֵּ֔ ה׃ ַעְמר  ֹֽ נ  ת ׁש  ים ּוְמַאָ֖ ַבע ּוְׁשֹלִׁשִׁ֛  21 ֶׁשֶׁ֧

ָ֖י  ַרח ּוְבנֵּ ר קֵֹּ֥ ָ֑ יוְ  ֶנֶָ֖פגו   ִיְצה  ָ֖י  22 ׃ ִזְכִרֹֽ לּוְבנֵּ ֵּ֥ אֵּ יׁש  ל ִמֹֽ ָ֑ ן וְ  ֻעִזיאֵּ ָ֖ פ  יוְ  ֶאְלצ  ח   23 ׃ִסְתִרֹֽ ַוִיַקֵ֨

ן ֶאת־ ַבעַאֲהרֵֹ֜ בַבת־ ֱאִליֶׁשֶׁ֧ ִׁ֛ ד  ות  ַעִמינ  וןֲאחֵּ֥ ו ֶאת־ ַנְחׁשָ֖ ֶלד לֵ֗ ֹּ֣ ה ַותֵּ ָ֑ ו ְלִאש  ב֙ לֹּ֣ ד   נ 

ּואְוֶאת־ ָ֖רֶאת־ ֲאִביהֵּ֔ ז  ר ְוֶאת־ ֶאְלע  ֹֽ מ  ית  ֹּ֣י  24 ׃ִאֹֽ ירּוְבנֵּ ַרח ַאִסֵּ֥ ָ֖הוְ  קֵֹּ֔ נ    ֶאְלק 

ףוַ  ָ֑ ס  ת   ֲאִביא  ֶלה ִמְׁשְפחֵֹּ֥ ָ֖ יאֵּ ְרִחֹֽ רוְ  25 ׃ַהק  ז ֵ֨ ן־ ֶאְלע  ןֶבֹֽ ות   ַאֲהרֵֹ֜ ו ִמְבנֵ֤ ח־לֵ֨ ַָקֹֽ ל 

ל֙  ּוִטיאֵּ ו ֶאת־ פֹֽ ֶלד לָ֖ ֵּ֥ ה ַותֵּ ו ְלִאש ֵּ֔ סלֹּ֣ ָ֑ יְנח  ות    ִפֹֽ י ֲאבֵּ֥ ִׁ֛ אׁשֵּ ֶלה ר    ַהְלִוִיָ֖םאֵֵּ֗

ם׃ ֹֽ ֙ה ל   26 ְלִמְׁשְפחֹת  ר ְיהו  ַמֵ֤ ר א  ה ֲאֶׁשֵ֨ ן ּוֹמֶׁשָ֑ ּוא ַאֲהרָֹ֖ ֶׁ֧י  הֵּ֥ יאּו ֶאת־ְבנֵּ ם הוִצֵ֜ ֶהֵּ֔

ם׃ ֹֽ ִים ַעל־ִצְבֹאת  ֶרץ ִמְצַרָ֖ ֶאֵּ֥ ל מֵּ ִׁ֛ אֵּ ֶלְך־  27 ִיְשר  ה ֶמֹֽ ְמַדְבִרי֙ם ֶאל־ַפְרעֹֹּ֣ ם ַהֹֽ הֵֵּ֗

ה וְ  ּוא ֹמֶׁשָ֖ ִים הֵּ֥ ָ֑ ל ִמִמְצר  ָ֖ אֵּ י־ִיְשר  ֹֽ יא ֶאת־ְבנֵּ ִים ְלהוִצֵּ֥ ןִמְצַרֵּ֔  ׃ַאֲהרֹֹֽ

 
ה  1  tia = דוד 


