
Êxodo 4.18-26              ד ׁשמות  

 
ב׀ ֶאל־ 18 ָּׁ֣שָׁ ה ַויָׁ ֶלְך ֹמֶׁשֶׁ֜ י ֲאֶׁשר־  ֶיֶָּ֣תרַוי ֵּ֨ ֙ה ֶאל־ַאַחָּ֣ ּובָׁ ׁשֵּ֨ א ְואָׁ ה נָֹׁ֗ ְלכָׁ ָּ֣ אֶמר ל֙ו א  ֹֹּ֤ ו ַוי ְתנֹ֗ חֹֹֽ

אֶמר   ֹֹּ֧ ם ַחִיִּ֑ים ַוי ָּ֣ ה ַהֹעודָׁ ִים ְוֶאְרֶאֶ֖ ו ְבִמְצַרַ֔ ום׃ ִיְתרֹ֛ לֹֽ ְך ְלׁשָׁ ֵ֥ ה ל  אֶמר   19 ְלֹמֶׁשֶ֖ ֵֹּ֨ ַוי

ֹּ֤ה ֶאל־ֹמֶׁש֙ה בְ  ןְיהוָׁ ָּ֣  ִמְדיַָׁ֔ ל־הָׁ תּ֙ו כָׁ ִים ִכי־מ ֵּ֨ ִּ֑ ב ִמְצרָׁ ָּ֣ ְך ׁש  ֶ֖ ים ֶאת־ל  ְמַבְקִׁשֶ֖ ים ַהֹֽ ִׁשַ֔ ֲאנָׁ

ָך׃ ה   20 ַנְפֶׁשֹֽ ְרצָׁ ב ַאָּ֣ ֶׁ֖שָׁ ר ַויָׁ ל־ַהֲחֹמַ֔ ֙ם ַעֹֽ יו ַוַיְרִכב  נָֹׁ֗ ו ְוֶאת־בָׁ ה ֶאת־ִאְׁשתָּ֣ ח ֹמֶׁשֶׁ֜ ַוִיַקֵּ֨

ו׃ דֹֽ ים ְביָׁ ֱאֹלִהֶ֖ ה הָׁ ֵ֥ ה ֶאת־ַמט  ח ֹמֶׁשֹ֛ ִים ַוִיַקֵ֥ ִּ֑ ֮ה ֶאל־ֹמֶׁש֒ה   21 ִמְצרָׁ אֶמר ְיהוָׁ ָֹּ֣ ַוי

ָּ֣י   ם ִלְפנ  ֶ֖ ָך ַוֲעִשיתָׁ ֶדַ֔ ְמִתי ְביָׁ ְפִתי֙ם ֲאֶׁשר־ַשָּ֣ ל־ַהֹמֹֽ ה כָׁ ה ְרא ֹ֗ ְימָׁ ּוב ִמְצַרַ֔ ׁשָּ֣ ְבֶלְכְתָ֙ך לָׁ

ם׃ ֹֽ עָׁ ח ֶאת־הָׁ א ְיַׁשַלֶ֖ ֵֹ֥ ו ְול ָּ֣ק ֶאת־ִלבַ֔ ה ַוֲאִני֙ ֲאַחז  ה   22 ַפְרעִֹּ֑ ה כֹֹּ֚ ֶ֖ ֶאל־ַפְרעִֹּ֑ ַמְרתָׁ ְואָׁ

י ִיְשרָׁ  י ְבכִֹרֶ֖ ה ְבִנֵ֥ ַ֔ ר ְיהוָׁ ַמָּ֣ ל׃אָׁ ֹֽ ן  23 א  ֶ֖ א  ִני ַוְתמָׁ ַ֔ ַעְבד  ח ֶאת־ְבִני֙ ְוַיֹֽ יָך ַׁשַלֹּ֤ ֶלֹ֗ ר א  ֹאַמָּ֣ וָׁ

ָך׃ ג ֶאת־ִבְנָךֶ֖ ְבכֶֹרֹֽ ַ֔ י הֹר  ֹנִכָּ֣ ֙ה אָׁ ו ִהנ  ון 24 ְלַׁשְלחִּ֑ לִּ֑ ֶרְך ַבמָׁ י ַבֶדֶ֖ הּו   1ַוְיִהֵ֥ ָּ֣ ַוִיְפְגׁש 

ו׃ ׁש ֲהִמיתֹֽ ֶ֖ ה ַוְיַבק  ַ֔ ח  25 ְיהוָׁ ה ַוִתַקֵּ֨ ֶׁ֜ ר וַ  ִצֹפרָׁ ֹע  צֹֹ֗ ּה ַוַתַגֶ֖ ְרַלָּ֣ת ְבנַָׁ֔ ִתְכרֹ֙ת ֶאת־עָׁ

 
לון 1  ?lugar para passar a noite (pousada = מָׁ

estalagem?) 



י׃ ה ִלֹֽ ֶ֖ ים ַאתָׁ ִמֹ֛ י ֲחַתן־דָׁ אֶמר ִכֹּ֧ ֹֹּ֕ יו ַות ִּ֑ ים   26 ְלַרְגלָׁ ִמֶ֖ ן דָׁ ה ֲחַתֵ֥ ַ֔ ְמרָׁ ֹֽ ז אָׁ ֹּ֚ נּו אָׁ ִֶּ֖רף ִמֶמִּ֑ ַוִיֶ֖

ת׃    פ  2ַלמּוֹלֹֽ

 
ה 2  circuncisão = מּולָׁ


