
Êxodo 2.15-3.4                 ג־בׁשמות  

 
ָ֣י   15 נ  פְׁ ח ֹמֶׁש֙ה מִּ ַרַ֤ בְׁ ה ַויִּ ג ֶאת־ֹמֶׁשֶׁ֑ ׁש ַלֲהרָֹ֣ ֵּ֖ ַבק  ה ַויְׁ ר ַהֶזֶּ֔ ָ֣ בָּ עֹ֙ה ֶאת־ַהדָּ ע ַפרְׁ ַמַ֤ ׁשְׁ ַויִּ

ֶרץ־ ֶאֶֽ ֵֶּׁ֥שב בְׁ ה ַוי  עֶֹּ֔ ֵָּ֖֖ןַפרְׁ יָּ דְׁ ר׃ מִּ ֶֽ א  ל־ַהבְׁ ֵֶּׁ֥שב ַעֶֽ ן  16 ַוי  ֵּ֥ כֹה  ֵָּ֖֖ןּולְׁ יָּ דְׁ ות   מִּ נֶׁ֑ ַבע בָּ ֶׁשָ֣

ה נָּ ֶלֶ֗ דְׁ ה ַותִּ אנָּ ָֹ֣ ב ים  1ַותָּ טִֶּּ֔ הָּ רְׁ ָ֣ ֙ה ֶאת־הָּ אנָּ ַמֶלֶּ֨ ן׃ 2ַותְׁ יֶהֶֽ אן ֲאבִּ ֵֹּ֥ ות צ קֵּ֖ ַהׁשְׁ אּו   17 לְׁ בֵֹּ֥ ַויָּ

ם׃ ֶֽ קְׁ ֶאת־צֹאנָּ ן ַוַיֵּׁ֖שְׁ עֶָּּ֔ וׁשִּ ם ֹמֶׁש֙ה ַויָ֣ ַָ֤֖קָּ ּום ַויָּ ׁשֶׁ֑ רְׁ גָּ ים ַויְׁ ֵּ֖ רֹעִּ ה ֶאל־ 18 הָּ אנָּ ֹֹ֕ ב ַותָּ

ל ֵּ֖ עּוא  ֹֹ֕  רְׁ ן ַוי יֶהֶׁ֑ ום׃ֲאבִּ א ַהיֶֽ ֵֹּ֖ ן ב ֶתֵּ֥ ַהרְׁ ּוַע מִּ י   19 אֶמר ַמדּ֛ ֶּ֔ רִּ צְׁ יׁש מִּ ָ֣ ָּ אִּ ן רְׁ ַותֹאַמֹ֕

ה לַ֤ ַגם־דָּ ים וְׁ ֶׁ֑ רֹעִּ ַיָ֣ד הָּ נּו מִּ ֵּ֖ ילָּ צִּ אן׃ 3הִּ ֶֹֽ קְׁ ֶאת־ַהצ נּו ַוַיֵּׁ֖שְׁ ֙ה לֶָּּ֔ לָּ אֶמר ֶאל־ 20 דָּ ֵֹּ֥ ַוי

ו  ן לֵּ֖ ֶאֵּ֥ רְׁ יׁש קִּ אִֶּּ֔ ן ֶאת־הָּ ֶתָ֣ ה ֶז֙ה ֲעַזבְׁ מָּ ַ֤ ו לָּ ַאיֶׁ֑ יו וְׁ ֵּ֖ ֹנתָּ ֶחם׃בְׁ ֶֽ אַכל לָּ ֵֹּ֥ י ה  21 וְׁ וֶאל ֹמֶׁשֵּ֖ ַויֵּ֥

ן ֶאת־ ּ֛ ת  יׁש ַויִּ ֶׁ֑ אִּ ֶבת ֶאת־הָּ ֶׁשָ֣ ה לָּ ֵּ֥ ֹפרָּ ה׃ צִּ ֹמֶׁשֶֽ ו לְׁ תֵּ֖ ו  22 בִּ מֵּ֖ א ֶאת־ׁשְׁ ֵּ֥ רָּ קְׁ ן ַויִּ ֶלד ב ֶּ֔ ָ֣ ַות 

ם ׁשֶֹׁ֑ רְׁ ֶֽה׃  פ ג  יָּ רִּ כְׁ ֶרץ נָּ ֶאֵּ֖ י בְׁ יתִּ יִֶּּ֔ ָ֣ר הָּ ר ג  ַמֶּ֔ י אָּ ָ֣    כִּ

 
ה 1 לָּ  tirar, extrair (água) = דָּ

 bebedouro = ַרַהט 2

3 Veja nota #1 



ה  23 ֵּ֖ ֲעבֹדָּ ן־הָּ ל מִּ ּ֛ א  רָּ שְׁ י־יִּ ֶֽ נ  ֧חּו בְׁ נְׁ אָּ ם ַוי  יִּ ַרֶּ֔ צְׁ ֶלְך מִּ ֙ת ֶמָ֣ מָּ ם ַויֶָּּ֨ ה ֶ֗ ים הָּ ַרבִִּּ֜ ֶֽ ים הָּ מִֶּּ֨ ֩י ַביָּ הִּ ַויְׁ

ה׃ ֶֽ ֲעבֹדָּ ן־הָּ ים מִּ ֵּ֖ ֱאלהִּ ם ֶאל־הָּ ּ֛ תָּ עָּ ַעל ַׁשוְׁ קּו ַוַת֧ ֶׁ֑ עָּ זְׁ ׁשְׁ  24 ַויִּ ים ֶאת־ ַויִּ ֵּ֖ ע ֱאלהִּ ַמֵּ֥

ם ֶׁ֑ תָּ ב׃ 4ַנֲאקָּ ת־ַיֲעקֶֹֽ ֶאֶֽ ק וְׁ ֵּ֥ חָּ צְׁ ם ֶאת־יִּ ֵּ֖ הָּ רָּ ו ֶאת־ַאבְׁ יתֶּ֔ רִּ י֙ם ֶאת־בְׁ ר ֱאלהִּ כַֹ֤ זְׁ  25 ַויִּ

ים׃  ס ֶֽ ֵַָּ֖֖דע ֱאלהִּ ל ַוי  ֶׁ֑ א  רָּ שְׁ ָ֣י יִּ נ  ים ֶאת־בְׁ ֵּ֖ א ֱאלהִּ    ַוַיֵָּ֥֖רְׁ

אן  1  ֹּ֛ ה ֶאת־צ ֵּ֥ה רֶֹעּ֛ יָּ ה הָּ וּוֹמֶׁשֶ֗ רֵּ֥ תְׁ ן   יִּ ָ֣ ו כֹה  נֵּ֖ ֶָׁ֑֖ן חֹתְׁ יָּ דְׁ ר   מִּ בֶָּּ֔ דְׁ ר ַהמִּ ג ֶאת־ַהצֹאן֙ ַאַחָ֣ ַהַ֤ נְׁ ַויִּ

ים  ֵּ֖ ֱאלהִּ ר הָּ א ֶאל־ַהֵּ֥ ֹּ֛ ב הַויָּ בָּ ֶֽ ַלַבת 2 ׃חֹר  יו בְׁ ּ֛ לָּ ה א  ֵּ֥ הוָּ ְך יְׁ ַאֶּ֨ א ַמלְׁ רָּ י  וְך  5ַוַ֠ תָ֣ ׁש מִּ ֵּ֖ ־א 

ֶנֶׁ֑ה ל׃ 6ַהסְׁ ֶֽ נּו ֻאכָּ יֶנֵּ֥ ֶנֵּ֖ה א  ַהסְׁ ׁש וְׁ א ֶּ֔ ר בָּ ָ֣ ֶנ֙ה בֹע  ַ֤ה ַהסְׁ נ  הִּ א וְׁ רְׁ ה  3 ַוַיֶ֗ אֶמר ֹמֶׁשֶּ֔ ָֹ֣ ַוי

ה׃ ֶנֶֽ ר ַהסְׁ ַעֵּ֥ בְׁ ּוַע לֹא־יִּ ל ַהֶזֶׁ֑ה ַמדֵּ֖ דֵֹּ֖ ה ַהגָּ ֶאֵּ֥ ה ֶאת־ַהַמרְׁ ֶאֶּ֔ ֶארְׁ ָ֣א וְׁ ה־נָּ רָּ ֻסֶֽ א   4 אָּ ַוַיֵָּ֥֖רְׁ

יו  לֶָּּ֨ ֩א א  רָּ קְׁ ות ַויִּ אֶׁ֑ רְׁ ר לִּ ָ֣ י סָּ ָ֣ ֵּ֖ה כִּ הוָּ ה יְׁ ה ֹמֶׁשֵּ֖ אֶמר ֹמֶׁשֵּ֥ ֹּ֛ ה ַוי ֶנֶ֗ וְך ַהסְׁ תָ֣ ים מִּ ֱאלהִִּּ֜

י׃  נִּ ֶֽ נ  אֶמר הִּ ֵֹּ֥  ַוי

 
ה 4 קָּ אָּ  gemido = נְׁ

ה  5  chama, labareda = ַלבָּ

ֶנה 6  arbusto, sarça = סְׁ


