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ָ>ָר6ַת 6ְמ5ת

ֶ=ֶרק א
ַהָ*ִאי@  ִיKְָרֵאל  ְ*ֵני  6ְמ5ת  ְוֵאֶ?ה  א. 
!ֵבית5  ִאי6  קֹב  A/ַי ֵאת  ִמְצָרְיָמה 

ָ*א!: 
ְרא!ֵב4 6ְִמע45 ֵלִוי ִויה!ָדה:  ב. 

ִיSָשָכר ְזב!ֻל4 !ִבְנָיִמ4:  ג. 
4Uָ ְוַנְפ2ִָלי 8ָד ְוָא6ֵר:  ד. 

קֹב  A/ֶיֶר0־ַי יְֹצֵאי  ָ=ל־ֶנֶפ6  ַוְיִהי  ה. 
6ְִבִ/י@ ָנֶפ6 ְויW;ֵ5 ָהָיה ְבִמְצָרִי@: 

ַה5Uר  ְוכֹל  ְוָכל־ֶאָחיו   W;ֵ5י ַוXָָמת  ו. 
ַהה!א:

ַוXְִר*!  ַו6ְXְִרצ!  ָ>ר!  ִיKְָרֵאל  !ְבֵני  ז. 
ַוDָ2ִֵלא  ְמֹאד  ִ*ְמֹאד  ַוXַַ/ְצמ! 

ָהָאֶרY ֹאָת@:

6ֶר  Aָק@ ֶמֶל0־ָחָד6 ַ/ל־ִמְצָרִי@ אXַָו ח. 
 :W;ֵ5א־ָיַדע ֶאת־יZ

ְ*ֵני   @/ַ ִהֵ]ה   5D/ֶַאל־ ַוXֹאֶמר  ט. 
 :![Dֶָרֵאל ַרב ְוָ/צ!@ ִמKְִי

ְוָהָיה  ֶ>4־ִיְרֶ*ה  ל5  ִ]ְתַחְ=ָמה  ָהָבה  י. 
8ַ@־  W;ַ5ְונ ִמְלָחָמה  ִ=י־ִתְקֶראָנה 

ה!א ַ/ל־Kְֹנֵאינ! ְוִנְלַח@־ָ*נ! ְוָ/ָלה 
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 :Yִמ4־ָהָאֶר
ְלַמַ/4  ִמִ[י@  Kֵָרי  ָ/ָליו  ַוKִXָימ!  יא. 

ַ/ֹ]ת5 ְ*ִ;ְבZָת@ ַוXִֶב4 ָ/ֵרי ִמְ;ְ=נ5ת 
ְלַפְרעֹה ֶאת־ִ>ֹת@ ְוֶאת־ַרַ/ְמֵ;;: 

ְוֵכ4  ִיְרֶ*ה   4=ֵ ֹאת5  ְיַ/]!  6ֶר  Aְוַכא יב. 

ִיְפרYֹ ַוXָֻקצ! ִמְ>ֵני ְ*ֵני ִיKְָרֵאל: 

ִיKְָרֵאל  ֶאת־ְ*ֵני  ִמְצַרִי@  ִבד!  A/Xַַו יג. 
ְ*ָפֶר0: 

ָק6ָה  בָֹדה  A/*ַ ֶאת־ַחXֵיֶה@  ר!  Aַוְיָמר יד. 

בָֹדה  A/ְבָכל־! !ִבְלֵבִני@  ְ*ֹחֶמר 
6ֶר־ Aא בָֹדָת@  A/ל־=ָ ֵאת  ַ*Sֶָדה 

ָ/ְבד! ָבֶה@ ְ*ָפֶר0: 

ַלְמַיְ?דֹת  ִמְצַרִי@  ֶמֶל0  ַוXֹאֶמר  טו. 
6ֶר 6ֵ@ ָהַאַחת 6ְִפָרה  Aֹת אXָהִ/ְבִר

ִנית >!ָ/ה:  ֵ̂ ְו6ֵ@ ַה
ֶאת־ָהִ/ְבִר5Xת  ְ*ַיֶ?ְדֶכ4  ַוXֹאֶמר  טז. 
ה!א  ִא@־ֵ*4  ַ/ל־ָהָאְבָנִי@  !ְרִאיֶת4 
ִמ42ֶ ֹאת5 ְוִא@־ַ*ת ִהוא ָוָחָיה:  Aַוה

Zִהי@  ֶאת־ָהא_ ַהְמַיְ?דֹת  ַו2ִיֶרא4ָ  יז. 
ֵליֶה4 ֶמֶל0  Aר א*ֶUִ 6ֶר Aא=ַ !K/ָ אZְו

ִמְצָרִי@ ַו2ְַחXֶי4ָָ ֶאת־ַהְיָלִדי@: 

ַלְמַיְ?דֹת  ֶמֶל0־ִמְצַרִי@  ַוXְִקָרא  יח. 

ַהUָָבר  Kִיֶת4  A/  /ַ!Uַמ ָלֶה4  ַוXֹאֶמר 
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ה ַו2ְַחXֶי4ָ ֶאת־ַהְיָלִדי@:  ֶ̀ ַה
ִ=י  ֶאל־ַ>ְרעֹה  ַהְמַיְ?דֹת  ַו2ֹאַמְר4ָָ  יט. 

ָהִ/ְבִרXֹת  ַהDְִצִרXֹת  ַכָ]6ִי@  Zא 
ֵלֶה4  Aי־ָחי5ת ֵהָ]ה ְ*ֶטֶר@ 2ָב5א א=ִ

ַהְמַיֶ?ֶדת ְוָיָלד!: 
Zִהי@ ַלְמַיְ?דֹת ַוXֵיֶטב א_ כ. 

ַוXִֶרב ָהָ/@ ַוXַַ/ְצמ! ְמֹאד: 
ֶאת־ ַהְמַיְ?דֹת  ִ=י־ָיְרא!  ַוְיִהי  כא. 

Zִהי@ ַוK/ַXַ ָלֶה@ ָ*2ִי@:  ָהא_
ְלָכל־ַ/5D ֵלאמֹר ָ=ל־ ַ>ְרעֹה  ַוְיַצו  כב. 

6ְ2ִַליֻכה!  ַהְיֹאָרה  ַהXִ?5ד  ַהֵ*4 
:4!Xְוָכל־ַהַ*ת 2ְַח
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ֶ=ֶרק ב

ֶאת־ ַוaַXִח  ֵלִוי  ִמֵ*ית  ִאי6  ַוXֵֶל0  א. 
ַ*ת־ֵלִוי: 

ה ַו2ֵֶלד ֵ*4 ַו2ֵֶרא ֹאת5  ָ̂ ַו2ַַהר ָהִא ב. 
6ְל6ָֹה  ַו2ְִצְ>ֵנה!  ה!א  ִ=י־ט5ב 

ְיָרִחי@: 
ַוaַ2ִח־ל5  ַהbְִפינ5  ע5ד  ְוZא־ָיְכָלה  ג. 
ֶפת  ָ̀ 2ֵַבת 8ֶֹמא ַו2ְַחְמָרה ַבֵחָמר !ַב
 W!]*ַ @Kֶ2ֶָלד ַוXֶֶאת־ַה c*ָ @Kֶ2ַָו

ַ/ל־Kְַפת ַהְיֹאר:

ֹחת5 ֵמָרֹחק ְלֵדָ/ה ַמה־ Aב אbַַו2ֵַת ד. 
Kֶ/ָXֵה ל5: 

ַו2ֵֶרד ַ*ת־ַ>ְרעֹה ִלְרֹחY ַ/ל־ַהְיֹאר  ה. 
ַהְיֹאר  ַ/ל־ַיד  הְֹלכֹת  רֶֹתיָה  A/ְוַנ
 W!]ַה ְ*ת05  ֶאת־ַה2ֵָבה  ַו2ֵֶרא 

ָמָתc ַוaָ2ִֶחָה:  Aַו6ְ2ִַלח ֶאת־א

ַו2ְִפ2ַח ַו2ְִרֵאה! ֶאת־ַהXֶֶלד ְוִהֵ]ה־ ו. 
ַו2ֹאֶמר  ָ/ָליו  ַו2ְַחמֹל  *ֶֹכה  ַנַ/ר 

ִמXְַלֵדי ָהִ/ְבִרי@ ֶזה: 


