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ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹת
ּפָָרׁשַת ׁשְמֹות
ּפֶֶרק א
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג

וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשמוֹ ת ְּבנֵי יִשְׂ ָר ֵאל ַה ָּב ִאים ִמ ְצ ָר ָיְמהֵ ,את ֲיַעקֹב ִא ׁיש ו ֵּביתוֹ ָּבאוּ.
ְראו ֵּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לֵ וִ י וִ יהו ָּדה.
יִ ּ ָׂששכָ ר זְ בוּלֻ ן ו ִּבנְ יָ ִמן.
דָּ ן וְ נַ ְפ ָּתלִ יּ ָ ,גד וְ ָא ׁ ֵשר.
וַ יְ ִהי ָּכל־נֶ ֶפ ׁש י ְֹצ ֵאי יֶ ֶר ְך־יַ ֲעקֹב ׁ ִש ְב ִעים נָ ֶפ ׁש ,וְ יוֹ ֵסף ָהיָ ה
ְב ִמ ְצ ָריִ ם.
ל־א ָחיו וְ כֹל ַהדּ וֹ ר ַההוּא.
וַ ָ ּי ָמת יוֹ ֵסף וְ כָ ֶ
ו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלָ ּ ,פר ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ְרצ ּו וַ ִ ּי ְר ּב ּו וַ ַ ּי ַע ְצמ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ִּת ָּמלֵ א
ָה ָא ֶרץ א ָֹתם.
ל־מ ְצ ָריִ םֲ ,א ׁ ֶשר לֹא־יָ ַדע ֶאת־יוֹ ֵסף.
־ח ָד ׁשַ ,ע ִ
וַ ָ ּי ָקם ֶמלֶ ְך ָ
ל־ע ּמוֹ ִ :ה ֵּנה ַעם ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַרב וְ ָעצוּם ִמ ֶּמנּ וּ.
ֹאמר ֶא ַ
וַ ּי ֶ
י־ת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה וְ נוֹ ַסף
ָה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה לוֹ ֶ ּ ,פן־יִ ְר ֶּבה וְ ָהיָ ה ִּכ ִ
ן־ה ָא ֶרץ.
ם־בנ ּו וְ ָעלָ ה ִמ ָ
ַ ּגם־הוּא ַעל־שׂ ֹנְ ֵאינ ּו וְ נִ לְ ַח ָּ
וַ ָ ּישִׂ ימ ּו ָעלָ יו שָׂ ֵרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַענּ ֹתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתם ,וַ ִ ּי ֶבן ָע ֵרי
ת־ר ַע ְמ ֵסס.
ת־פתֹם וְ ֶא ַ
ִמ ְס ְּכנוֹ ת לְ ַפ ְרעֹה ֶא ּ ִ
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יְ ַענּ ּו אֹתוֹ ֵּכן יִ ְר ֶּבה וְ כֵ ן יִ ְפרֹץ ,וַ ָ ּי ֻקצ ּו ִמ ּ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל.
ת־בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך.
וַ ַ ּי ֲע ִבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ְּ

אֵת יַ ֲעקֹב  -עִם יַ ֲעקֹב.

יֹ ְצאֵי יֶֶרְך יַ ֲעקֹב ּ -בָנ ָיו
ּונְכָדָיו ׁשֶל יַ ֲעקֹב.
ּפָרּו וְיִׁשְְרצּו וְיְִרּבּו וְיַ ַעצְמּו
 ִהתְַרּבּוִ ,מ ְסּפָָרם ּגָדַלוְהֵם ִהתְ ַחּז ְקּו מְאֹוד.
ֲאׁשֶר ֹלא יָדַע ֹ -לא ִהּכִיר.
עָצּום ּ -ג ָדֹול וְ ָחז ָק.
ָהבָה נִתְ ַחּכְמָה לֹו ּ -בֹואּו
נ ְ ַחּפֵׂש ּתַחְּבּולֹות נֶג ְּדֹו.
ּתִקְֶראנ ָה ִמלְ ָחמָה ּ -תִפְֹרץ
ִמלְ ָחמָה.
ָעלָה מִן ָהאֶָרץ  -יֵצֵא
ֵמאֶֶרץ ִמצְַריִם.
ׂשֵָרי ִמּסִים ׂ -שִָרים
ַה ְּממֻנ ִים עַל ָה ֲעבָדִים.
לְ ַמעַן ַעּנֹתֹו ְּב ִסבְֹלתָם
 ּכְדֵי לְ ַהּתִיׁש אֶת ּבְנ ֵייִׂשְָראֵל ּבָעֲבֹודָה ָקׁשָה.
עֵָרי ִמ ְסּכְנֹות  -עִָרים
ׁשֶהָיּו ּבָהֶן ַמ ְח ְסנ ֵי ּתְבּואָה.
וְכַ ֲאׁשֶר יְעַּנּו אֹתֹוּ ,כֵן יְִרּבֶה
וְכֵן יִפְֹרץ ּ -כְכָל ׁשֶ ִהגְּדִילּו
אֶת ִסבְלָם ׁשֶל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל
 ּכְָך ּגָדְלּו וְ ִהתְַרּבּו.וַּיָקֻצּו ָ -מאֲסּו
ְּבפֶָרְך ּ -בַעֲבֹודָה ָקׁשָה
ּו ְמפֶָרכֶת ( ְמׁשַּבֶֶרת אֶת
הַּגּוף).
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ל־עב ָֹדה
ת־ח ֵ ּי ֶיהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָשהְּ ,בח ֶֹמר ו ִּבלְ ֵבנִ ים ,ו ְּבכָ ֲ
יד וַ יְ ָמ ֲרר ּו ֶא ַ
ר־ע ְבד ּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶר ְך.
ל־עב ָֹד ָתם ֲא ׁ ֶש ָ
ַּב ּ ָׂש ֶדהֵ ,את ָּכ ֲ
ֹאמר ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם לַ ְמיַ ְּלדֹת ָה ִע ְב ִר ּיֹתֲ ,א ׁ ֶשר ׁ ֵשם ָה ַא ַחת 				
טו וַ ּי ֶ
ׁ ִש ְפ ָרה וְ ׁ ֵשם ַה ּׁ ֵשנִ ית ּפו ָּעה.
ם־בן
ל־ה ָא ְבנָ יִ םִ ,א ֵּ
ת־ה ִע ְב ִר ּיוֹ ת ו ְּר ִא ֶיתן ַע ָ
ֹאמרְּ :ביַ ֶּל ְדכֶ ן ֶא ָ
טז וַ ּי ֶ
ם־בת ִהוא וָ ָחיָ ה.
הוּא וַ ֲה ִמ ֶּתן אֹתוֹ וְ ִא ַּ
ת־ה ֱאל ִֹהים וְ לֹא ָעשׂ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ֲאלֵ ֶיהן ֶמלֶ ְך
יז וַ ִּת ֶירא ָן ַה ְמיַ ְּלדֹת ֶא ָ
ת־היְ לָ ִדים.
ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ְּת ַח ֶ ּיי ָן ֶא ַ
ֹאמר לָ ֶהןַ :מדּ ו ַּע ֲעשִׂ ֶיתן ַהדָּ ָבר
־מ ְצ ַריִ ם לַ ְמיַ ְּלדֹת וַ ּי ֶ
יח וַ ִ ּי ְק ָרא ֶמלֶ ְך ִ
ת־היְ לָ ִדים?
ַה ֶ ּזה ,וַ ְּת ַח ֶ ּיי ָן ֶא ַ
ל־פ ְרעֹה ִּכי לֹא כַ ָּנ ׁ ִשים ַה ִּמ ְצ ִר ּיֹת ָה ִע ְב ִר ּיֹת,
ֹאמ ְר ָן ַה ְמיַ ְּלדֹת ֶא ּ ַ
יט וַ ּת ַ
י־חיוֹ ת ֵה ָּנה ְּב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א ֲאלֵ ֶהן ַה ְמיַ ֶּל ֶדת וְ יָ לָ דוּ.
ִּכ ָ
יטב ֱאל ִֹהים לַ ְמיַ ְּלדֹת ,וַ ִ ּי ֶרב ָה ָעם וַ ַ ּי ַע ְצמ ּו ְמאֹד.
כ וַ ֵ ּי ֶ
ת־ה ֱאל ִֹהים ,וַ ַ ּי ַעשׂ לָ ֶהם ָּב ִּתים.
כא וַ יְ ִהי ִּכי־יָ ְרא ּו ַה ְמיַ ְּלדֹת ֶא ָ
ל־ה ֵּבן ַה ִ ּי ּלוֹ ד ַהיְ א ָֹרה ַּת ׁ ְשלִ יכֻ ה ּו
ל־ע ּמוֹ לֵ אמֹרָּ :כ ַ
כב וַ יְ ַצו ּ ַפ ְרעֹה לְ כָ ַ
ל־ה ַּבת ְּת ַח ּיוּן.
וְ כָ ַ

ִצּיּור ִקיר ִמ ִּק ְברֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ִרי
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לַ ְמיַּלְדֹת  -לַּנָׁשִים הָעֹוז ְרֹות
לָ ִאּׁשָה לָלֶדֶת.

וַּתִיֶראן ָ  -יְָראּוּ ,פָחֲדּו.
וַּתְ ַחּיֶין ָ ֶ -החֱיּוִ ,הׁשְאִירּו
ּבַ ַחּיִים.

חָיֹות ֵהּנ ָה  -הֵן ּבְִריאֹות
וַ ֲחז ָקֹות.
וְיִֶרב ִ -התְַרּבָה.
וַּיַעַׂש לָהֶם ָּבּתִים  -אֶֹלהִים
ֵהקִים לָהֶם ִמׁשְּפָחֹות
ּג ְדֹולֹות.

