
1 

 

 

BÍBLIA HEBRAICA BHS 

 

Livro de Gênesis 

 

Livro das Origens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Sumário 

Gênesis Capítulo 1 .............................................................................. 4 

Gênesis Capítulo 2 .............................................................................. 8 

Gênesis Capítulo 3 ............................................................................ 11 

Gênesis Capítulo 4 ............................................................................ 14 

Gênesis Capítulo 5 ............................................................................ 17 

Gênesis Capítulo 6 ............................................................................ 21 

Gênesis Capítulo 7 ............................................................................ 24 

Gênesis Capítulo 8 ............................................................................ 27 

Gênesis Capítulo 9 ............................................................................ 30 

Gênesis Capítulo 10 ......................................................................... 34 

Gênesis Capítulo 11 ......................................................................... 37 

Gênesis Capítulo 12 ......................................................................... 41 

Gênesis Capítulo 13 ......................................................................... 44 

Gênesis Capítulo 14 ......................................................................... 46 

Gênesis Capítulo 15 ......................................................................... 49 

Gênesis Capítulo 16 ......................................................................... 52 

Gênesis Capítulo 17 ......................................................................... 54 

Gênesis Capítulo 18 ......................................................................... 58 

Gênesis Capítulo 19 ......................................................................... 62 

Gênesis Capítulo 20 ......................................................................... 67 

Gênesis Capítulo 21 ......................................................................... 70 

Gênesis Capítulo 22 ......................................................................... 74 

Gênesis Capítulo 23 ......................................................................... 78 

Gênesis Capítulo 24 ......................................................................... 81 

Gênesis Capítulo 25 ......................................................................... 89 



3 

 

Gênesis Capítulo 26 ......................................................................... 93 

Gênesis Capítulo 27 ......................................................................... 98 

Gênesis Capítulo 28 ....................................................................... 104 

Gênesis Capítulo 29 ....................................................................... 107 

Gênesis Capítulo 30 ....................................................................... 112 

Gênesis Capítulo 31 ....................................................................... 118 

Gênesis Capítulo 32 ....................................................................... 124 

Gênesis Capítulo 33 ....................................................................... 129 

Gênesis Capítulo 34 ....................................................................... 131 

Gênesis Capítulo 35 ....................................................................... 136 

Gênesis Capítulo 36 ....................................................................... 139 

Gênesis Capítulo 37 ....................................................................... 144 

Gênesis Capítulo 38 ....................................................................... 149 

Gênesis Capítulo 39 ....................................................................... 153 

Gênesis Capítulo 40 ....................................................................... 156 

Gênesis Capítulo 41 ....................................................................... 159 

Gênesis Capítulo 42 ....................................................................... 166 

Gênesis Capítulo 43 ....................................................................... 171 

Gênesis Capítulo 44 ....................................................................... 176 

Gênesis Capítulo 45 ....................................................................... 181 

Gênesis Capítulo 46 ....................................................................... 184 

Gênesis Capítulo 47 ....................................................................... 189 

Gênesis Capítulo 48 ....................................................................... 194 

Gênesis Capítulo 49 ....................................................................... 197 

Gênesis Capítulo 50 ....................................................................... 201 

 



4 

 

Gênesis Capítulo 1 

ים אֵ  1 א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ֶרץ׃בְּ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ  ת ַהשָּ

ֹבהּו  2 ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ הֹום וְּ ֵני תְּ ֹחֶשְך ַעל־פְּ וְּ

ם׃ יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל־פְּ ים מְּ רּוַח ֱאֹלהִׁ  וְּ

י־אֹור׃ 3 הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ים   4 ֵדל ֱאֹלהִׁ י־טֹוב ַוַיבְּ אֹור כִׁ ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ

 אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך׃ֵבין הָּ 

ַלֹחשֶ  5 אֹור יֹום וְּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ה ַויִׁ לָּ יְּ א לָּ רָּ ְך קָּ

ד׃ י־ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ   ַויְּ

י  6 יהִׁ ם וִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ם׃ יִׁ מָּ ם לָּ יל ֵבין ַמיִׁ דִׁ  ַמבְּ

יַע ַוַיבְּ  7 קִׁ רָּ ים ֶאת־הָּ ם ֲאֶשר  ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁ

רָּ  ַתַחת לָּ ם אֲ מִׁ יַע ּוֵבין ַהַמיִׁ י־קִׁ הִׁ יַע ַויְּ קִׁ רָּ ֶשר ֵמַעל לָּ

 ֵכן׃

י־ 8 הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ם ַויְּ יִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ רָּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

י׃   ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ



5 

 

ם ֶאל־  9 ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ ם מִׁ וּו ַהַמיִׁ קָּ ים יִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

קֹום ֶאחָּ  י־ֵכן׃מָּ הִׁ ה ַויְּ שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ  ד וְּ

ים לַ  10 א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ם  ַויִׁ ֵוה ַהַמיִׁ קְּ מִׁ ה ֶאֶרץ ּולְּ שָּ ַיבָּ

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ ים ַוַירְּ א ַימִׁ רָּ  קָּ

ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב   11 אָּ ֵשא הָּ ים ַתדְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ינֹו ֲאֶשר  מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פְּ רִׁ עֹו־  ַמזְּ ַזרְּ

י־ֵכן׃  הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ  בֹו ַעל־הָּ

יֵנהּו ַותֹוֵצא  12 מִׁ יַע ֶזַרע לְּ רִׁ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ אָּ הָּ

א  יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ עֹו־בֹו לְּ י ֲאֶשר ַזרְּ רִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה־פְּ וְּ

י־טֹוב׃ ים כִׁ  ֱאֹלהִׁ

י׃ 13 ישִׁ לִׁ י־ֹבֶקר יֹום שְּ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ   ַויְּ

י 14 הִׁ ים יְּ מַ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ ם  מְּ יִׁ

יל ֵבין הַ  דִׁ ַהבְּ ֹאֹתת לְּ יּו לְּ הָּ ה וְּ לָּ יְּ יֹום ּוֵבין ַהלָּ

ים׃ נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ ים ּולְּ מֹוֲעדִׁ  ּולְּ

יר ַעל־ 15 אִׁ הָּ ם לְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ אֹוֹרת בִׁ מְּ יּו לִׁ הָּ וְּ

י־ֵכן׃ הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ  הָּ

ֹאֹרת ַהגְּ  16 ֵני ַהמְּ ים ֶאת־שְּ ים ֶאת־ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ ֹדלִׁ

ֶשֶלת ַהיֹו  ֶממְּ ֹדל לְּ אֹור ַהגָּ ֹטן ם ַהמָּ אֹור ַהקָּ ֶאת־ַהמָּ וְּ

ים׃ בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ה וְּ לָּ ֶשֶלת ַהַליְּ ֶממְּ  לְּ
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יר ַעל־  17 אִׁ הָּ ם לְּ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ים בִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֵתן ֹאתָּ ַויִׁ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ

אֹור  18 יל ֵבין הָּ דִׁ ה ּוֲלַהבְּ לָּ ֹשל ַביֹום ּוַבַליְּ מְּ לִׁ ּוֵבין  וְּ

י־טֹוב׃  ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ  ַהֹחֶשְך ַוַירְּ

י׃וַ  19 יעִׁ בִׁ י־ֹבֶקר יֹום רְּ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ   יְּ

ם ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה   20 צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ ים יִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ם׃ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ ֶרץ ַעל־פְּ אָּ עֹוֵפף ַעל־הָּ עֹוף יְּ  וְּ

ם  21 ינִׁ ים ֶאת־ַהַתנִׁ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ל־ַויִׁ ֵאת כָּ ים וְּ ֹדלִׁ ַהגְּ

יֵנֶהם ֹרֶמֶׂשת אֲ ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ  מִׁ ם לְּ צּו ַהַמיִׁ רְּ ֶשר שָּ

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ נָּף לְּ ל־עֹוף כָּ ֵאת כָּ  וְּ

אּו  22 לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים ֵלאֹמר פְּ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ

ֶר  אָּ ֶרב בָּ עֹוף יִׁ הָּ ים וְּ ם ַבַימִׁ  ץ׃ ֶאת־ַהַמיִׁ

י׃ 23 ישִׁ י־ֹבֶקר יֹום ֲחמִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ   ַויְּ

ינָּּה  24 מִׁ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה לְּ אָּ ים תֹוֵצא הָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

י־ֵכן׃  הִׁ ינָּּה ַויְּ מִׁ תֹו־ֶאֶרץ לְּ ַחיְּ ֶרֶמׂש וְּ ה וָּ ֵהמָּ  בְּ

ֶאת־ 25 ינָּּה וְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּ ים ֶאת־ַחַית הָּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ

ֵאת כָּ  ינָּּה וְּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ יֵנהּו ַהבְּ מִׁ ה לְּ מָּ ֲאדָּ ל־ֶרֶמׂש הָּ

ים כִׁ  א ֱאֹלהִׁ  י־טֹוב׃ַוַירְּ
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מּוֵתנּו   26 דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ דָּ ים ַנֲעֶׂשה אָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ל־  כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ם ּוַבבְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ וְּ

ֶרץ׃  אָּ ֹרֵמׂש ַעל־הָּ ֶרֶמׂש הָּ ל־הָּ כָּ ֶרץ ּובְּ אָּ  הָּ

א אֱ  27 רָּ בְּ דָּ ַויִׁ אָּ ים ֶאת־הָּ ֶצֶלם ֹלהִׁ מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ

ים בָּ  ם׃ֱאֹלהִׁ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ א ֹאתֹו זָּכָּ  רָּ

רּו   28 ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ים ַויֹאֶמר לָּ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ

ַגת ַהיָּם  דְּ דּו בִׁ הָּ ּורְּ שֻׁ בְּ כִׁ ֶרץ וְּ אָּ אּו ֶאת־הָּ לְּ בּו ּומִׁ ּורְּ

ל־ַחיָּה הָּ  כָּ ם ּובְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ֶרץ׃ּובְּ אָּ  ֹרֶמֶׂשת ַעל־הָּ

ים  29 ל־ֵעֶׂשב  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ֶכם ֶאת־כָּ י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ הִׁ

ֵעץ  ל־הָּ ֶאת־כָּ ֶרץ וְּ אָּ ל־הָּ ֵני כָּ ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל־פְּ

ה׃ לָּ כְּ אָּ ֶיה לְּ הְּ ֶכם יִׁ י־ֵעץ ֹזֵרַע זַָּרע לָּ רִׁ  ֲאֶשר־בֹו פְּ

ם ּולְּ  30 ַמיִׁ ל־עֹוף ַהשָּ כָּ ֶרץ ּולְּ אָּ ל־ַחַית הָּ כָּ ֹכל  ּולְּ

ֶרץ ֲאֶשר־בֹו ֶנֶפש  אָּ ל־ֶיֶרק  רֹוֵמׂש ַעל־הָּ ַחיָּה ֶאת־כָּ

י־ֵכן׃ הִׁ ה ַויְּ לָּ כְּ אָּ  ֵעֶׂשב לְּ

ֵנה־טֹוב   31 הִׁ ה וְּ ׂשָּ ל־ֲאֶשר עָּ ים ֶאת־כָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ

י׃  שִׁ י־ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ֹאד ַויְּ  מְּ

adilsoncardoso.comhttps:// 
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Gênesis Capítulo 2 

ם׃  1 אָּ בָּ ל־צְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ כֻׁלּו ַהשָּ  ַויְּ

ה   2 ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלהִׁ ַויְּ

ה׃ ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ ל־מְּ כָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ ֹבת ַביֹום ַהשְּ שְּ  ַויִׁ

ים ֶאת־יֹו 3 ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ ַקֵדש ַויְּ י ַויְּ יעִׁ בִׁ י  ם ַהשְּ ֹאתֹו כִׁ

ים  בֹו  א ֱאֹלהִׁ רָּ תֹו ֲאֶשר־בָּ ַלאכְּ ל־מְּ כָּ ַבת מִׁ שָּ

  ַלֲעׂשֹות׃

יֹום   4 ם בְּ אָּ רְּ בָּ הִׁ ֶרץ בְּ אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ דֹות ַהשָּ ֵאֶלה תֹולְּ

ם׃ יִׁ מָּ שָּ ים ֶאֶרץ וְּ הוָּה ֱאֹלהִׁ  ֲעׂשֹות יְּ

ֶרץ  5 אָּ ֶיה בָּ הְּ ֶדה ֶטֶרם יִׁ יַח ַהשָּ ֹכל ׂשִׁ ל־ֵעֶׂשב  וְּ כָּ וְּ

 ֹ י ל ח כִׁ מָּ צְּ ֶדה ֶטֶרם יִׁ ים  ַהשָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ יר יְּ טִׁ מְּ א הִׁ

ה׃ מָּ ֲאדָּ ן ַלֲעֹבד ֶאת־הָּ ם ַאיִׁ דָּ אָּ ֶרץ וְּ אָּ  ַעל־הָּ

ֵני־ 6 ל־פְּ ה ֶאת־כָּ קָּ שְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ ן־הָּ ֵאד ַיֲעֶלה מִׁ וְּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ה   7 מָּ ֲאדָּ ן־הָּ ר מִׁ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ים ֶאת־הָּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ יֶצר יְּ ַויִׁ

ַפח  םַויִׁ דָּ אָּ י הָּ הִׁ ים ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ יו נִׁ ַאפָּ ֶנֶפש ַחיָּה׃ בְּ  לְּ

ם   8 ֶקֶדם ַויֶָּׂשם שָּ ֵעֶדן מִׁ ים ַגן־בְּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ַטע יְּ ַויִׁ

ר׃  ם ֲאֶשר יָּצָּ דָּ אָּ  ֶאת־הָּ
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ד   9 מָּ ל־ֵעץ ֶנחְּ ה כָּ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ ים מִׁ הוָּה ֱאֹלהִׁ ַמח יְּ ַוַיצְּ

ים  ֵעץ ַהַחיִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ טֹוב לְּ ֶאה וְּ ַמרְּ ֵעץ לְּ ן וְּ תֹוְך ַהגָּ בְּ

ע׃ רָּ  ַהַדַעת טֹוב וָּ

ם   10 שָּ ן ּומִׁ קֹות ֶאת־ַהגָּ ַהשְּ ר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן לְּ נָּהָּ וְּ

ים׃ אשִׁ ה רָּ עָּ בָּ ַארְּ יָּה לְּ הָּ ֵרד וְּ פָּ  יִׁ

ל־ֶאֶרץ   11 ישֹון הּוא ַהֹסֵבב ֵאת כָּ ד פִׁ ֶאחָּ ֵשם הָּ

ב׃ ם ַהזָּהָּ ה ֲאֶשר־שָּ ילָּ  ַהֲחוִׁ

וא ט 12 ֶרץ ַההִׁ אָּ ֶאֶבןּוזֲַהב הָּ ֹדַלח וְּ ם ַהבְּ   ֹוב שָּ

 ַהֹשַהם׃

ל־וְּ  13 יחֹון הּוא ַהסֹוֵבב ֵאת כָּ י גִׁ ר ַהֵשנִׁ ֵשם־ַהנָּהָּ

 ֶאֶרץ כּוש׃ 

ַמת  14 דְּ ֶדֶקל הּוא ַהֹהֵלְך קִׁ י חִׁ ישִׁ לִׁ ר ַהשְּ ֵשם ַהנָּהָּ וְּ

ת׃ רָּ י הּוא פְּ יעִׁ בִׁ רְּ ר הָּ ַהנָּהָּ  ַאשּור וְּ

ים ֶאת־הָּ  15 ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ַקח יְּ ַגן־ֵעֶדן  ַויִׁ ֵחהּו בְּ ם ַוַינִׁ דָּ אָּ

ּה׃ רָּ מְּ שָּ ּה ּולְּ דָּ בְּ עָּ  לְּ

ֹכל ֵעץ־  16 ם ֵלאֹמר מִׁ דָּ אָּ ים ַעל־הָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ ַצו יְּ ַויְּ

ֹכל תֹאֵכל׃ ן אָּ  ַהגָּ
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יֹום   17 י בְּ ֶמנּו כִׁ ע לֹא תֹאַכל מִׁ רָּ ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּ

מּות׃  ֶמנּו מֹות תָּ ָך מִׁ לְּ  ֲאכָּ

הוָּה  18 ים לֹא־טֹוב הֱ ַויֹאֶמר יְּ ם  ֱאֹלהִׁ דָּ אָּ יֹות הָּ

דֹו׃ ֶנגְּ ַבדֹו ֶאֱעֶׂשּה־לֹו ֵעֶזר כְּ  לְּ

ֶדה   19 ל־ַחַית ַהשָּ ה כָּ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ ים מִׁ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ֶצר יְּ ַויִׁ

אֹות ַמה־ רְּ ם לִׁ דָּ אָּ ם ַויֵָּבא ֶאל־הָּ ַמיִׁ ל־עֹוף ַהשָּ ֵאת כָּ וְּ

ם ֶנֶפש חַ  דָּ אָּ א־לֹו הָּ רָּ קְּ ֹכל ֲאֶשר יִׁ א־לֹו וְּ רָּ קְּ יָּה הּוא  יִׁ

מֹו׃  שְּ

א  20 רָּ קְּ עֹוף ַויִׁ ה ּולְּ ֵהמָּ ל־ַהבְּ כָּ ם ֵשמֹות לְּ דָּ אָּ הָּ

א ֵעֶזר   צָּ ם לֹא־מָּ דָּ אָּ ֶדה ּולְּ ֹכל ַחַית ַהשָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ַהשָּ

דֹו׃ ֶנגְּ  כְּ

ן  21 ישָּ ם ַויִׁ דָּ אָּ ה ַעל־הָּ ֵדמָּ ים ַתרְּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ַוַיֵפל יְּ

ֹגר  סְּ יו ַויִׁ ֹעתָּ ַצלְּ ַקח ַאַחת מִׁ ֶתנָּה׃  ַויִׁ ר ַתחְּ ׂשָּ  בָּ

בֶ  22 ן־ ַויִׁ ַקח מִׁ ע ֲאֶשר־לָּ ים ֶאת־ַהֵצלָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ ן יְּ

ם׃ דָּ אָּ ֶאהָּ ֶאל־הָּ בִׁ ה ַויְּ שָּ אִׁ ם לְּ דָּ אָּ  הָּ

ר   23 ׂשָּ ַמי ּובָּ ם זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ דָּ אָּ ַויֹאֶמר הָּ

ה־זֹאת׃  יש לֳֻׁקחָּ י ֵמאִׁ ה כִׁ שָּ ֵרא אִׁ קָּ זֹאת יִׁ י לְּ רִׁ ׂשָּ בְּ  מִׁ

ֶאתן ַיֲעזָּ ַעל־כֵ  24 יו וְּ בִׁ יש ֶאת־אָּ ַבק ב־אִׁ דָּ מֹו וְּ ־אִׁ

ד׃  ר ֶאחָּ ׂשָּ בָּ יּו לְּ הָּ תֹו וְּ שְּ אִׁ  בְּ
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לֹא   25 תֹו וְּ שְּ אִׁ ם וְּ דָּ אָּ ים הָּ ֵניֶהם ֲערּומִׁ יּו שְּ הְּ ַויִׁ

שּו׃ ֹבשָּ תְּ  יִׁ

 https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 3 

 

רּום  1 יָּה עָּ ש הָּ ַהנָּחָּ ה  וְּ ׂשָּ ֶדה ֲאֶשר עָּ ֹכל ַחַית ַהשָּ מִׁ

ַמר   י־אָּ ה ַאף כִׁ שָּ אִׁ ים ַויֹאֶמר ֶאל־הָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ יְּ

ן׃ ֹכל ֵעץ ַהגָּ לּו מִׁ ים לֹא תֹאכְּ  ֱאֹלהִׁ

ן נֹאֵכל׃ 2 י ֵעץ־ַהגָּ רִׁ פְּ ש מִׁ ה ֶאל־ַהנָּחָּ שָּ אִׁ  ַותֹאֶמר הָּ

תֹו 3 ֵעץ ֲאֶשר בְּ י הָּ רִׁ פְּ ֹ ּומִׁ ים ל ַמר ֱאֹלהִׁ ן אָּ א  ְך־ַהגָּ

תּון׃  מֻׁ עּו בֹו ֶפן־תְּ גְּ לֹא תִׁ ֶמנּו וְּ לּו מִׁ  תֹאכְּ

תּון׃  4 מֻׁ ה לֹא־מֹות תְּ שָּ אִׁ ש ֶאל־הָּ  ַויֹאֶמר ַהנָּחָּ

חּו  5 קְּ פְּ נִׁ ֶמנּו וְּ ֶכם מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּ י בְּ ים כִׁ י ֹיֵדַע ֱאֹלהִׁ כִׁ

רָּ  ֵעי טֹוב וָּ ים ֹידְּ יֶתם ֵכאֹלהִׁ יִׁ הְּ  ע׃ ֵעיֵניֶכם וִׁ

ה כִׁ  6 שָּ אִׁ י ַתֲאוָּה־ַוֵתֶרא הָּ כִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ ֵעץ לְּ י טֹוב הָּ

יֹו   רְּ פִׁ ַקח מִׁ יל ַותִׁ כִׁ ַהׂשְּ ֵעץ לְּ ד הָּ מָּ ֶנחְּ ם וְּ ֵעיַניִׁ הּוא לָּ

ּה ַויֹאַכל׃ מָּ ּה עִׁ ישָּ אִׁ ֵתן ַגם־לְּ  ַותֹאַכל ַותִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ם ֵהם  7 מִׁ י ֵעירֻׁ עּו כִׁ ֵניֶהם ַוֵידְּ נָּה ֵעיֵני שְּ ַקחְּ פָּ ַותִׁ

ֵאנָּה ַויַ ַויִׁ  רּו ֲעֵלה תְּ פְּ ֶהם ֲחֹגֹרת׃תְּ  ֲעׂשּו לָּ

ן  8 ַהֵלְך ַבגָּ תְּ ים מִׁ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ עּו ֶאת־קֹול יְּ מְּ שְּ ַויִׁ

ה  הוָּ ֵני יְּ פְּ תֹו מִׁ שְּ אִׁ ם וְּ דָּ אָּ ַחֵבא הָּ תְּ רּוַח ַהיֹום ַויִׁ לְּ

ן ׃ תֹוְך ֵעץ ַהגָּ ים בְּ  ֱאֹלהִׁ

ם ַויֹאמֶ  9 דָּ אָּ ים ֶאל־הָּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ א יְּ רָּ קְּ ה׃ר לֹו ַויִׁ  ַאֶיכָּ

י־ֵעיֹרם   10 א כִׁ ירָּ אִׁ ן וָּ י ַבגָּ תִׁ ַמעְּ ָך שָּ ַויֹאֶמר ֶאת־ֹקלְּ

ֵבא׃ ֵאחָּ י וָּ ֹנכִׁ  אָּ

ֵעץ  11 ן־הָּ ה ֲהמִׁ תָּ י ֵעיֹרם אָּ ָך כִׁ יד לְּ גִׁ י הִׁ ַויֹאֶמר מִׁ

׃ תָּ לְּ כָּ ֶמנּו אָּ ל־מִׁ י ֲאכָּ תִׁ לְּ בִׁ יָך לְּ יתִׁ ּוִׁ  ֲאֶשר צִׁ

ה ֲאשֶ  12 שָּ אִׁ ם הָּ דָּ אָּ וא  ר נַָּתתָּ ַויֹאֶמר הָּ י הִׁ דִׁ מָּ ה עִׁ

ֹאֵכל׃ ֵעץ וָּ ן־הָּ י מִׁ נָּה־לִׁ  נָּתְּ

ית  13 ׂשִׁ ה ַמה־זֹאת עָּ שָּ אִׁ ים לָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר יְּ

ֹאֵכל׃ י וָּ יַאנִׁ שִׁ ש הִׁ ה ַהנָּחָּ שָּ אִׁ  ַותֹאֶמר הָּ

יתָּ זֹאת   14 ׂשִׁ י עָּ ש כִׁ ים ֶאל־ַהנָּחָּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר יְּ

ל־ַהבְּ  כָּ ה מִׁ רּור ַאתָּ ה ּואָּ ֶדה ַעל־ ֵהמָּ ֹכל ַחַית ַהשָּ מִׁ

ֵמי ַחֶייָך׃ ל־יְּ ר תֹאַכל כָּ פָּ עָּ ָך ֵתֵלְך וְּ ֹחנְּ  גְּ
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ֲעָך   15 ה ּוֵבין ַזרְּ שָּ אִׁ ָך ּוֵבין הָּ ית ֵבינְּ שִׁ ה אָּ ֵאיבָּ וְּ

ֵקב׃ שּוֶפנּו עָּ ה תְּ ַאתָּ ָך רֹאש וְּ שּופְּ ּה הּוא יְּ עָּ   ּוֵבין ַזרְּ

ה ַארְּ  16 בָּ ַמר ַהרְּ ה אָּ שָּ אִׁ ֵהֹרֵנְך ֶבה עִׁ ֶאל־הָּ בֹוֵנְך וְּ צְּ

הּוא  ֵתְך וְּ שּוקָּ יֵשְך תְּ ֶאל־אִׁ ים וְּ נִׁ י בָּ דִׁ ֶעֶצב ֵתלְּ בְּ

ְך׃ ל־בָּ שָּ מְּ   יִׁ

ֶתָך ַותֹאַכל  17 שְּ קֹול אִׁ תָּ לְּ ַמעְּ י־שָּ ַמר כִׁ ם אָּ דָּ אָּ ּולְּ

ֶמנּו  יָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל מִׁ יתִׁ ּוִׁ ֵעץ ֲאֶשר צִׁ ן־הָּ מִׁ

ה ַבֲעבּוֶר  מָּ ֲאדָּ ה הָּ ֵמי  ָך בְּ ֲארּורָּ בֹון תֹאֲכֶלנָּה ֹכל יְּ צָּ עִׁ

 ַחֶייָך׃ 

תָּ ֶאת־ֵעֶׂשב   18 ַכלְּ אָּ ְך וְּ יַח לָּ מִׁ ַדר ַתצְּ ַדרְּ קֹוץ וְּ וְּ

ֶדה׃  ַהשָּ

ה   19 מָּ ֲאדָּ ָך ֶאל־הָּ ֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד שּובְּ בְּ

שּוב׃ ר תָּ פָּ ֶאל־עָּ ה וְּ ר ַאתָּ פָּ י־עָּ תָּ כִׁ חְּ ֶמנָּה לֻׁקָּ י מִׁ  כִׁ

רָּ ַויִׁ  20 ה  אקְּ תָּ יְּ וא הָּ י הִׁ תֹו ַחּוָּה כִׁ שְּ ם ֵשם אִׁ דָּ אָּ הָּ

י׃ ל־חָּ  ֵאם כָּ

נֹות עֹור  21 תְּ תֹו כָּ שְּ אִׁ ם ּולְּ דָּ אָּ ים לְּ הוָּה ֱאֹלהִׁ ַוַיַעׂש יְּ

ֵשם׃ בִׁ   ַוַילְּ



14 

 

ַאַחד   22 יָּה כְּ ם הָּ דָּ אָּ ים ֵהן הָּ הוָּה ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר יְּ

שְּ  ה ֶפן־יִׁ ַעתָּ ע וְּ רָּ ַדַעת טֹוב וָּ ֶמנּו לָּ ַקח ַלח יָּ מִׁ לָּ דֹו וְּ

ם׃ ֹעלָּ ַחי לְּ ַכל וָּ אָּ ים וְּ  ַגם ֵמֵעץ ַהַחיִׁ

ַגן־ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת־ 23 ים מִׁ הוָּה ֱאֹלהִׁ ֵחהּו יְּ ַשלְּ ַויְּ

ם׃ שָּ ה ֲאֶשר לַֻׁקח מִׁ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ַגן־ֵעֶדן ֶאת־ 24 ֶקֶדם לְּ ֵכן מִׁ ם ַוַישְּ דָּ אָּ ֶרש ֶאת־הָּ גָּ ַויְּ

ֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִׁ  ים וְּ בִׁ רֻׁ ַהפֶ ַהכְּ ֹמר ֶאת־ תְּ שְּ ֶכת לִׁ

ים׃  ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחיִׁ
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Gênesis Capítulo 4 

תֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת־ 1  שְּ ם יַָּדע ֶאת־ַחּוָּה אִׁ דָּ אָּ הָּ וְּ

ה׃  הוָּ יש ֶאת־יְּ י אִׁ יתִׁ נִׁ ן ַותֹאֶמר קָּ  ַקיִׁ

י־ֶהֶבל ֹרֵעה  לֶ לָּ ַוֹתֶסף  2 הִׁ ֶבל ַויְּ יו ֶאת־הָּ חִׁ ֶדת ֶאת־אָּ

ה׃ מָּ יָּה ֹעֵבד ֲאדָּ ן הָּ ַקיִׁ  צֹאן וְּ

ה  3 חָּ נְּ ה מִׁ מָּ ֲאדָּ י הָּ רִׁ פְּ ן מִׁ ים ַויֵָּבא ַקיִׁ ֵקץ יָּמִׁ י מִׁ הִׁ ַויְּ

ה׃   ַליהוָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵבֶהן   4 ֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחלְּ בְּ יא ַגם־הּוא מִׁ ֶהֶבל ֵהבִׁ וְּ

חָּ  נְּ ֶאל־מִׁ ה ֶאל־ֶהֶבל וְּ הוָּ ַשע יְּ  ׃ תֹוַויִׁ

ֹאד   5 ן מְּ ַקיִׁ ַחר לְּ ה ַויִׁ עָּ תֹו לֹא שָּ חָּ נְּ ֶאל־מִׁ ן וְּ ֶאל־ַקיִׁ וְּ

נָּיו׃  לּו פָּ פְּ  ַויִׁ

לּו  6 ה נָּפְּ מָּ לָּ ְך וְּ ה לָּ רָּ ה חָּ מָּ ן לָּ יִׁ ה ֶאל־קָּ הוָּ ַויֹאֶמר יְּ

ֶניָך׃   פָּ

יב ַלֶפַתח  7 ם לֹא ֵתיטִׁ אִׁ ֵאת וְּ יב ׂשְּ ם־ֵתיטִׁ ֲהלֹוא אִׁ

ֵאֶליָך  את ֹרֵבץ וְּ תֹו וְּ ַחטָּ שּוקָּ שָּ תְּ מְּ ה תִׁ  ל־בֹו׃ַאתָּ

ֶדה   8 ם ַבשָּ יֹותָּ הְּ י בִׁ הִׁ יו ַויְּ חִׁ ן ֶאל־ֶהֶבל אָּ ַויֹאֶמר ַקיִׁ

ֵגהּו׃ יו ַוַיַהרְּ חִׁ ן ֶאל־ֶהֶבל אָּ ם ַקיִׁ  ַויָּקָּ

יָך ַויֹאֶמר לֹא   9 חִׁ ן ֵאי ֶהֶבל אָּ ה ֶאל־ַקיִׁ הוָּ ַויֹאֶמר יְּ

י׃  ֹנכִׁ י אָּ חִׁ י ֲהֹשֵמר אָּ תִׁ  יַָּדעְּ

10  ֹ יַוי ׂשִׁ ֵמי אֶמר ֶמה עָּ ים ֵאַלי  תָּ קֹול דְּ יָך ֹצֲעקִׁ חִׁ אָּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ  מִׁ

ה  11 תָּ צְּ ה ֲאֶשר פָּ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ ה מִׁ תָּ רּור אָּ ה אָּ ַעתָּ וְּ

יֶָּדָך׃ יָך מִׁ חִׁ ֵמי אָּ ַקַחת ֶאת־דְּ יהָּ לָּ  ֶאת־פִׁ

ְך   12 ּה לָּ ה לֹא־ֹתֵסף ֵתת־ֹכחָּ מָּ ֲאדָּ י ַתֲעֹבד ֶאת־הָּ כִׁ

ֶר  אָּ ֶיה בָּ הְּ נָּד תִׁ  ץ׃נָּע וָּ
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ן ֶאל־יְּ  ַויֹאֶמר  13 ׂשֹא׃ַקיִׁ נְּ י מִׁ דֹול ֲעֹונִׁ ה גָּ  הוָּ

ֶניָך  14 פָּ ה ּומִׁ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ י ַהיֹום ֵמַעל פְּ תָּ ֹאתִׁ ֵהן ֵגַרשְּ

י  אִׁ ל־ֹמצְּ יָּה כָּ הָּ ֶרץ וְּ אָּ נָּד בָּ י נָּע וָּ יתִׁ יִׁ הָּ ֵתר וְּ ֶאסָּ

י׃ ֵגנִׁ  ַיַהרְּ

תַ  15 עָּ בְּ ן שִׁ ל־ֹהֵרג ַקיִׁ ֵכן כָּ הוָּה לָּ ם ַויֹאֶמר לֹו יְּ יִׁ

ם ַויָּ  ה לְּ יֻׁקָּ הוָּ ל־ֶׂשם יְּ י ַהכֹות־ֹאתֹו כָּ תִׁ לְּ בִׁ ן אֹות לְּ ַקיִׁ

אֹו׃  ֹמצְּ

ֶאֶרץ־נֹוד   16 ה ַוֵיֶשב בְּ הוָּ ֵני יְּ פְּ לִׁ ן מִׁ ַוֵיֵצא ַקיִׁ

ַמת־ֵעֶדן׃  דְּ  קִׁ

תֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת־ֲחנֹוְך  17 שְּ ן ֶאת־אִׁ ַוֵיַדע ַקיִׁ

א ֵשם הָּ  רָּ קְּ יר ַויִׁ י ֹבֶנה עִׁ הִׁ ֵשם בְּ ַויְּ יר כְּ  נֹו ֲחנֹוְך׃ עִׁ

ד יַָּלד ֶאת־ 18 ירָּ עִׁ ד וְּ ירָּ ֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת־עִׁ ּוָּ ַויִׁ

ֵאל   תּושָּ ֵאל ּומְּ תּושָּ ייֵָּאל יַָּלד ֶאת־מְּ חִׁ חּויֵָּאל ּומְּ מְּ

ֶמְך׃  יַָּלד ֶאת־לָּ

ה   19 דָּ ַאַחת עָּ ים ֵשם הָּ ֵתי נָּשִׁ ַקח־לֹו ֶלֶמְך שְּ ַויִׁ

ה׃ לָּ ית צִׁ ֵשם ַהֵשנִׁ  וְּ

ה ֶאת־יָּ ַותֵ  20 דָּ יָּהֶלד עָּ ל הּוא הָּ י ֹיֵשב ֹאֶהל   בָּ ֲאבִׁ

ֶנה׃  קְּ  ּומִׁ
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נֹור   21 ל־ֹתֵפׂש כִׁ י כָּ יָּה ֲאבִׁ ל הּוא הָּ יו יּובָּ חִׁ ֵשם אָּ וְּ

ב׃ עּוגָּ  וְּ

ל־  22 ן ֹלֵטש כָּ ה ֶאת־תּוַבל ַקיִׁ דָּ וא יָּלְּ ה ַגם־הִׁ לָּ צִׁ וְּ

ה׃ ן ַנֲעמָּ ֶזל ַוֲאחֹות תּוַבל־ַקיִׁ ֹחֶשת ּוַברְּ  ֹחֵרש נְּ

היֹאֶמר ֶלֶמְך וַ  23 דָּ יו עָּ נָּשָּ ֵשי   לְּ י נְּ ַמַען קֹולִׁ ה שְּ לָּ צִׁ וְּ

ֶיֶלד   י וְּ עִׁ צְּ פִׁ י לְּ תִׁ ַרגְּ יש הָּ י אִׁ י כִׁ תִׁ רָּ מְּ ֵזנָּה אִׁ ֶלֶמְך ַהאְּ

י׃ תִׁ רָּ ַחבֻׁ  לְּ

ה׃ 24 עָּ בְּ שִׁ ים וְּ עִׁ בְּ ֶלֶמְך שִׁ ן וְּ יִׁ ם יַֻׁקם־קָּ ַתיִׁ עָּ בְּ י שִׁ  כִׁ

תֹו ַוֵתֶלד  25 שְּ ם עֹוד ֶאת־אִׁ דָּ אַוֵיַדע אָּ רָּ קְּ  ֵבן ַותִׁ

מֹו שֵ  ים ֶזַרע ַאֵחר ַתַחת ֶאת־שְּ י ֱאֹלהִׁ ת־לִׁ י שָּ ת כִׁ

ן׃  יִׁ גֹו קָּ י ֲהרָּ  ֶהֶבל כִׁ

מֹו ֱאנֹוש  26 א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ֵשת ַגם־הּוא יַֻׁלד־ֵבן ַויִׁ ּולְּ

ה׃ הוָּ ֵשם יְּ רֹא בְּ קְּ ז הּוַחל לִׁ   אָּ

https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 5 

ם   1 דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ יֹום בְּ ם בְּ דָּ ֹדת אָּ ֶזה ֵסֶפר תֹולְּ

ה ֹאתֹו׃ ׂשָּ ים עָּ מּות ֱאֹלהִׁ דְּ  בִׁ
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ם   2 מָּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ם ַויִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ם ַויְּ אָּ רָּ ה בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ זָּכָּ

ם  דָּ ם׃אָּ אָּ רְּ בָּ יֹום הִׁ  בְּ

נָּה ַויֹוֶלד בִׁ  3 ַאת שָּ ים ּומְּ ֹלשִׁ ם שְּ דָּ י אָּ חִׁ מּותֹו ַויְּ דְּ

מֹו ֵשת׃ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ מֹו ַויִׁ ַצלְּ  כְּ

ֹמֶנה  4 ידֹו ֶאת־ֵשת שְּ ם ַאֲחֵרי הֹולִׁ דָּ ֵמי־אָּ יּו יְּ הְּ ַויִׁ

נֹות׃  ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ  ֵמֹאת שָּ

ם אֲ  5 דָּ ֵמי אָּ ל־יְּ יּו כָּ הְּ נָּה ַויִׁ ַשע ֵמאֹות שָּ ֶשר־ַחי תְּ

נָּה ַויָֹּמת׃  ים שָּ ֹלשִׁ  ּושְּ

י־שֵ  6 חִׁ ֵמש ַויְּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ת חָּ ַאת שָּ ים ּומְּ נִׁ שָּ

 ֱאנֹוש׃ 

ים   7 נִׁ ידֹו ֶאת־ֱאנֹוש ֶשַבע שָּ י־ֵשת ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נֹות׃  ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ֹמֶנה ֵמאֹות שָּ  ּושְּ

יּו  8 הְּ ַשע ַויִׁ נָּה ּותְּ ֵרה שָּ ֵתים ֶעׂשְּ ֵמי־ֵשת שְּ ל־יְּ כָּ

נָּה ַויָֹּמת׃   ֵמאֹות שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ֵקינָּן׃ 9 ים שָּ עִׁ שְּ י ֱאנֹוש תִׁ חִׁ  ַויְּ

ידֹו ֶאת־ֵקינָּן ֲחֵמש   10 י ֱאנֹוש ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נֹות׃  ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ֹמֶנה ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ֵרה שָּ  ֶעׂשְּ
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ַשע ֵמאֹות  11 ים ּותְּ נִׁ ֵמש שָּ ֵמי ֱאנֹוש חָּ ל־יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ

נָּה וַ    יָֹּמת׃שָּ

ֵאל׃ 12 נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ַמֲהַללְּ ים שָּ עִׁ בְּ י ֵקינָּן שִׁ חִׁ  ַויְּ

ים   13 עִׁ בָּ ֵאל ַארְּ ידֹו ֶאת־ַמֲהַללְּ י ֵקינָּן ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נִׁ  נָּה ַויֹוֶלד בָּ ֹמֶנה ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ נֹות׃ שָּ  ים ּובָּ

ַשע ֵמאֹו 14 ים ּותְּ נִׁ ֵמי ֵקינָּן ֶעֶׂשר שָּ ל־יְּ יּו כָּ הְּ ת ַויִׁ

נָּה ַויָֹּמת׃   שָּ

נָּה ַויֹוֶלד  15 ים שָּ שִׁ שִׁ ים וְּ נִׁ ֵמש שָּ ֵאל חָּ י ַמֲהַללְּ חִׁ ַויְּ

 ֶאת־יֶָּרד׃

ים   16 ֹלשִׁ ידֹו ֶאת־ֶיֶרד שְּ ֵאל ַאֲחֵרי הֹולִׁ י ַמֲהַללְּ חִׁ ַויְּ

ֹמֶנה ֵמאֹו נָּה ּושְּ נֹות׃ שָּ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ  ת שָּ

אֵ  17 ֵמי ַמֲהַללְּ ל־יְּ יּו כָּ הְּ נָּה ַויִׁ ים שָּ עִׁ שְּ תִׁ ֵמש וְּ ל חָּ

מֹ  נָּה ַויָֹּמת ׃ּושְּ   ֶנה ֵמאֹות שָּ

נָּה  18 ַאת שָּ נָּה ּומְּ ים שָּ שִׁ שִׁ ם וְּ ַתיִׁ י־ֶיֶרד שְּ חִׁ ַויְּ

 ַויֹוֶלד ֶאת־ֲחנֹוְך׃ 

ידֹו 19 י־ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ֹמֶנה ֵמאֹות   ַויְּ ֶאת־ֲחנֹוְך שְּ

נֹות׃  ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ  שָּ
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הְּ  20 לַויִׁ ַשע יּו כָּ נָּה ּותְּ ים שָּ שִׁ שִׁ ם וְּ ַתיִׁ ֵמי־ֶיֶרד שְּ ־יְּ

נָּה ַויָֹּמת׃   ֵמאֹות שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ 21 ים שָּ שִׁ שִׁ ֵמש וְּ י ֲחנֹוְך חָּ חִׁ ַויְּ

ַלח׃ תּושָּ  מְּ

ַהֵלְך ֲחנֹוְך  22 תְּ ידֹו ֶאת־ַויִׁ ים ַאֲחֵרי הֹולִׁ ֱאֹלהִׁ ֶאת־הָּ

נָּה וַ  ֹלש ֵמאֹות שָּ תּוֶשַלח שְּ נֹות׃ מְּ ים ּובָּ נִׁ  יֹוֶלד בָּ

ֹלש   23 נָּה ּושְּ ים שָּ שִׁ שִׁ ֵמש וְּ ֵמי ֲחנֹוְך חָּ ל־יְּ י כָּ הִׁ ַויְּ

נָּה׃   ֵמאֹות שָּ

ַקח  24 י־לָּ ֵאיֶננּו כִׁ ים וְּ ֱאֹלהִׁ ַהֵלְך ֲחנֹוְך ֶאת־הָּ תְּ ַויִׁ

  ים׃ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ 

נָּה  25 ַאת שָּ נָּה ּומְּ ים שָּ ֹמנִׁ תּוֶשַלח ֶשַבע ּושְּ י מְּ חִׁ ַויְּ

ֶמְך׃ ַוי  ֹוֶלד ֶאת־לָּ

ם   26 ַתיִׁ ידֹו ֶאת־ֶלֶמְך שְּ תּוֶשַלח ַאֲחֵרי הֹולִׁ י מְּ חִׁ ַויְּ

ים  נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ַבע ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ מֹונִׁ ּושְּ

נֹות׃   ּובָּ

יּו  27 הְּ נָּה ַויִׁ ים שָּ שִׁ שִׁ תּוֶשַלח ֵתַשע וְּ ֵמי מְּ ל־יְּ כָּ

נָּה ַויָֹּמת׃ ַשע ֵמאֹות שָּ   ּותְּ
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י־ֶלמֶ ַויְּ  28 נָּה חִׁ ַאת שָּ נָּה ּומְּ ים שָּ ֹמנִׁ ם ּושְּ ַתיִׁ ְך שְּ

 ַויֹוֶלד ֵבן׃

ַמֲעֵׂשנּו  29 ַנֲחֵמנּו מִׁ מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה יְּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ַויִׁ

בֹון  צְּ ה׃ּוֵמעִׁ הוָּ ּה יְּ רָּ ה ֲאֶשר ֵארְּ מָּ ֲאדָּ ן־הָּ  יֵָּדינּו מִׁ

שְּ  30 תִׁ ֵמש וְּ ידֹו ֶאת־ֹנַח חָּ י־ֶלֶמְך ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ים ַויְּ עִׁ

ים ּובָּ  נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ נָּה ַוֲחֵמש ֵמֹאת שָּ  נֹות׃ שָּ

ַבע   31 נָּה ּושְּ ים שָּ עִׁ בְּ שִׁ ֵמי־ֶלֶמְך ֶשַבע וְּ ל־יְּ י כָּ הִׁ ַויְּ

נָּה ַויָֹּמת׃   ֵמאֹות שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֹנַח ֶאת־ 32 י־ֹנַח ֶבן־ֲחֵמש ֵמאֹות שָּ הִׁ ַויְּ

ֶאת־יֶָּפת׃  ם וְּ  ֵשם ֶאת־חָּ
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Gênesis Capítulo 6 

נֹות   1 ה ּובָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ֹרב ַעל־פְּ ם לָּ דָּ אָּ י־ֵהֵחל הָּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

הֶ  דּו לָּ  ם׃יֻׁלְּ

י ֹטֹבת  2 ם כִׁ דָּ אָּ נֹות הָּ ים ֶאת־בְּ ֱאֹלהִׁ ֵני־הָּ אּו בְּ רְּ ַויִׁ

ֹכל אֲ  ים מִׁ ֶהם נָּשִׁ חּו לָּ קְּ רּו׃ֵהנָּה ַויִׁ חָּ  ֶשר בָּ
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ַשַגם   3 ם בְּ ֹעלָּ ם לְּ דָּ אָּ י בָּ ה לֹא־יָּדֹון רּוחִׁ הוָּ ַויֹאֶמר יְּ

נָּה׃ ים שָּ רִׁ ֶעׂשְּ ה וְּ יו ֵמאָּ יּו יָּמָּ הָּ ר וְּ ׂשָּ  הּוא בָּ

יּו 4 ים הָּ לִׁ פִׁ ַגם ַאֲחֵרי־ֵכן   ַהנְּ ֵהם וְּ ים הָּ ֶרץ ַביָּמִׁ אָּ בָּ

ד יָּלְּ ם וְּ דָּ אָּ נֹות הָּ ים ֶאל־בְּ ֱאֹלהִׁ ֵני הָּ ּו ֲאֶשר יָֹּבאּו בְּ

ֵשי ַהֵשם׃ ם ַאנְּ ים ֲאֶשר ֵמעֹולָּ ֹברִׁ ה ַהגִׁ ֶהם ֵהמָּ   לָּ

ל־ֵיֶצר   5 כָּ ֶרץ וְּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ י ַרבָּ ה כִׁ הוָּ א יְּ ַוַירְּ

בֹו ַרק ַר  ֹבת לִׁ שְּ ל־ַהיֹום׃ ַמחְּ  ע כָּ

ַעֵצב   6 תְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ה ֶאת־הָּ ׂשָּ י־עָּ ה כִׁ הוָּ נֶָּחם יְּ ַויִׁ

בֹו׃  ֶאל־לִׁ

7  ֹ י אֶמר יְּ ַוי אתִׁ רָּ ם ֲאֶשר־בָּ דָּ אָּ ֶחה ֶאת־הָּ ה ֶאמְּ הוָּ

ַעד־  ה ַעד־ֶרֶמׂש וְּ ֵהמָּ ם ַעד־בְּ דָּ ה ֵמאָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ֵמַעל פְּ

י ֲעׂשִׁ  י כִׁ תִׁ ַחמְּ י נִׁ ם כִׁ יִׁ מָּ ם׃עֹוף ַהשָּ  יתִׁ

הוָּה׃ 8 ֵעיֵני יְּ א ֵחן בְּ צָּ ֹנַח מָּ   וְּ

יָּה  9 ים הָּ מִׁ יק תָּ יש ַצדִׁ ֹדת ֹנַח ֹנַח אִׁ ֵאֶלה תֹולְּ

ַהֶלְך־ֹנַח׃ בְּ  תְּ ים הִׁ ֱאֹלהִׁ יו ֶאת־הָּ  ֹדֹרתָּ

ֶאת־ 10 ם וְּ ים ֶאת־ֵשם ֶאת־חָּ נִׁ ה בָּ ֹלשָּ ַויֹוֶלד ֹנַח שְּ

 יֶָּפת׃ 
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ים וַ  11 ֱאֹלהִׁ ֵני הָּ פְּ ֶרץ לִׁ אָּ ֵחת הָּ שָּ ֶרץ  ַותִׁ אָּ ֵלא הָּ מָּ תִׁ

ס׃ מָּ  חָּ

י־ 12 ה כִׁ תָּ חָּ שְּ ֵנה נִׁ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ

ׂשָּ  ל־בָּ ית כָּ חִׁ שְּ ֶרץ׃הִׁ אָּ כֹו ַעל־הָּ   ר ֶאת־ַדרְּ

י־ 13 ַני כִׁ פָּ א לְּ ר בָּ ׂשָּ ל־בָּ ֹנַח ֵקץ כָּ ים לְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ם אֶ  יתָּ חִׁ י ַמשְּ נִׁ נְּ הִׁ ֵניֶהם וְּ פְּ ס מִׁ מָּ ֶרץ חָּ אָּ ה הָּ אָּ לְּ ת־מָּ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ

ים ַתֲעֶׂשה ֶאת־ 14 נִׁ ָך ֵתַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר קִׁ ֲעֵׂשה לְּ

ת ַביִׁ ּה מִׁ תָּ ֹאתָּ ַפרְּ כָּ ה וְּ חּוץ ַבֹכֶפר׃  ַהֵתבָּ  ּומִׁ

ה ֹאֶרְך   15 ֹלש ֵמאֹות ַאמָּ ּה שְּ ֶזה ֲאֶשר ַתֲעֶׂשה ֹאתָּ וְּ

ה   ים ַאמָּ ֹלשִׁ ּה ּושְּ בָּ חְּ ה רָּ ים ַאמָּ שִׁ ה ֲחמִׁ ּה׃ ַהֵתבָּ תָּ  קֹומָּ

ה   16 לָּ ַמעְּ לְּ ַכֶלנָּה מִׁ ה תְּ ֶאל־ַאמָּ ה וְּ ֹצַהר ַתֲעֶׂשה ַלֵתבָּ

ים תַ  ׂשִׁ ּה תָּ דָּ צִׁ ה בְּ ים  ּוֶפַתח ַהֵתבָּ שִׁ לִׁ ם ּושְּ יִׁ נִׁ ם שְּ יִׁ תִׁ חְּ

׃  ַתֲעֶׂשהָּ

ֶרץ   17 אָּ ם ַעל־הָּ יא ֶאת־ַהַמבּול ַמיִׁ י ֵמבִׁ נִׁ נְּ י הִׁ ַוֲאנִׁ

ר ֲאֶשר־בֹו רּו ׂשָּ ל־בָּ ַשֵחת כָּ ַתַחת לְּ ים מִׁ ַח ַחיִׁ

ע׃ וָּ גְּ ֶרץ יִׁ אָּ ם ֹכל ֲאֶשר־בָּ יִׁ מָּ  ַהשָּ

אתָּ ֶאל־ַהתֵ  18 ְך ּובָּ תָּ י אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ ֹמתִׁ ה  ַוֲהקִׁ בָּ

ֶניָך אִׁ  ֵשי־בָּ ָך ּונְּ תְּ שְּ אִׁ ֶניָך וְּ ה ּובָּ ְך׃ ַאתָּ  תָּ
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יא ֶאל־  19 בִׁ ֹכל תָּ ם מִׁ ַניִׁ ר שְּ ׂשָּ ל־בָּ כָּ ַחי מִׁ ל־הָּ כָּ ּומִׁ

ַהֲחֹית ה לְּ יּו׃ ַהֵתבָּ הְּ ה יִׁ ֵקבָּ ר ּונְּ ְך זָּכָּ תָּ  אִׁ

ֹכל ֶרֶמׂש   20 ינָּּה מִׁ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ן־ַהבְּ יֵנהּו ּומִׁ מִׁ עֹוף לְּ ֵמהָּ

יֵנה  מִׁ ה לְּ מָּ ֲאדָּ ַהֲחיֹות׃ הָּ ֹכל יָֹּבאּו ֵאֶליָך לְּ ם מִׁ ַניִׁ  ּו שְּ

תָּ  21 ַספְּ אָּ ֵכל וְּ ל ֲאֶשר ֵיאָּ ל־ַמֲאכָּ כָּ ָך מִׁ ה ַקח־לְּ ַאתָּ וְּ

ֶהם לְּ  לָּ ָך וְּ יָּה לְּ הָּ ה׃ֵאֶליָך וְּ לָּ כְּ  אָּ

ה׃  22 ׂשָּ ים ֵכן עָּ ה ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ ּוָּ ֹכל ֲאֶשר צִׁ  ַוַיַעׂש ֹנַח כְּ

https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 7 

 

ָך ֶאל־ 1 ל־ֵביתְּ כָּ ה וְּ ֹנַח בֹא־ַאתָּ ה לְּ הוָּ ַויֹאֶמר יְּ

ָך  י־ֹאתְּ ה כִׁ ַני ַבדֹור ַהֶזה׃ ַהֵתבָּ פָּ יק לְּ י ַצדִׁ יתִׁ אִׁ  רָּ

ה   2 עָּ בְּ ה שִׁ עָּ בְּ ָך שִׁ ַקח־לְּ ה תִׁ הֹורָּ ה ַהטְּ ֵהמָּ ֹכל ַהבְּ מִׁ

תֹו ּומִׁ  שְּ אִׁ יש וְּ וא  אִׁ ה הִׁ ֹהרָּ ה ֲאֶשר לֹא טְּ ֵהמָּ ן־ַהבְּ

תֹו׃  שְּ אִׁ יש וְּ ם אִׁ ַניִׁ  שְּ

ה  3 ֵקבָּ ר ּונְּ ה זָּכָּ עָּ בְּ ה שִׁ עָּ בְּ ם שִׁ ַמיִׁ ַגם ֵמעֹוף ַהשָּ

חַ  ֶרץ׃ לְּ אָּ ל־הָּ ֵני כָּ  יֹות ֶזַרע ַעל־פְּ
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ֶרץ   4 אָּ יר ַעל־הָּ טִׁ י ַממְּ ֹנכִׁ ה אָּ עָּ בְּ ים עֹוד שִׁ יָּמִׁ י לְּ כִׁ

ים  עִׁ בָּ ַארְּ ים יֹום וְּ עִׁ בָּ ל־ַארְּ י ֶאת־כָּ יתִׁ חִׁ ה ּומָּ לָּ יְּ לָּ

ה׃  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ י ֵמַעל פְּ יתִׁ ׂשִׁ קּום ֲאֶשר עָּ  ַהיְּ

ה׃  5 הוָּ הּו יְּ ּוָּ ֹכל ֲאֶשר־צִׁ  ַוַיַעׂש ֹנַח כְּ

ם ַעל־ וְּ  6 יָּה ַמיִׁ ַהַמבּול הָּ נָּה וְּ ֹנַח ֶבן־ֵשש ֵמאֹות שָּ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ

תֹו 7 נָּיו אִׁ ֵשי־בָּ תֹו ּונְּ שְּ אִׁ נָּיו וְּ  ֶאל־ ַויָּבֹא ֹנַח ּובָּ

ֵני ֵמי ַהַמבּול׃ פְּ ה מִׁ  ַהֵתבָּ

ה ֲאֶשר ֵאיֶננָּה  8 ֵהמָּ ן־ַהבְּ ה ּומִׁ הֹורָּ ה ַהטְּ ֵהמָּ ן־ַהבְּ מִׁ

ֹכל  עֹוף וְּ ן־הָּ ה ּומִׁ ֹהרָּ ה׃טְּ מָּ ֲאדָּ  ֲאֶשר־ֹרֵמׂש ַעל־הָּ

ה  9 ֵקבָּ ר ּונְּ ה זָּכָּ אּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהֵתבָּ ם בָּ ַניִׁ ם שְּ ַניִׁ שְּ

ים ֶאת־נֹ  ּוָּה ֱאֹלהִׁ  ַח׃ַכֲאֶשר צִׁ

יּו ַעל־ 10 ים ּוֵמי ַהַמבּול הָּ ַעת ַהיָּמִׁ בְּ שִׁ י לְּ הִׁ ַויְּ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ

ַחֵיי־ֹנַח ַבֹחֶדש הַ  11 נָּה לְּ ַנת ֵשש־ֵמאֹות שָּ שְּ י  בִׁ ֵשנִׁ

ל־  עּו כָּ קְּ בְּ ר יֹום ַלֹחֶדש ַביֹום ַהֶזה נִׁ ׂשָּ ה־עָּ עָּ בְּ שִׁ בְּ

תָּ  פְּ ם נִׁ ַמיִׁ ֹבת ַהשָּ ה ַוֲארֻׁ הֹום ַרבָּ ֹנת תְּ יְּ  חּו׃ ַמעְּ
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ים   12 עִׁ בָּ ַארְּ ים יֹום וְּ עִׁ בָּ ֶרץ ַארְּ אָּ י ַהֶגֶשם ַעל־הָּ הִׁ ַויְּ

ה׃ לָּ יְּ  לָּ

א ֹנַח   13 ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה בָּ ֵני־בְּ ֶיֶפת בְּ ם וָּ חָּ ֵשם־וְּ וְּ

ה׃  ם ֶאל־ַהֵתבָּ תָּ נָּיו אִׁ ֵשי־בָּ ֹלֶשת נְּ ֵאֶשת ֹנַח ּושְּ  ֹנַח וְּ

ל־ַהבְּ  14 כָּ ינָּּה וְּ מִׁ ל־ַהַחיָּה לְּ כָּ ה וְּ ינָּּה ֵהמָּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ

ֹרֵמׂש ַעל־ ֶרֶמׂש הָּ ל־הָּ כָּ עֹוף וְּ ל־הָּ כָּ יֵנהּו וְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּ הָּ

נָּף׃  ל־כָּ פֹור כָּ יֵנהּו ֹכל צִׁ מִׁ  לְּ

ל־  15 כָּ ם מִׁ ַניִׁ ם שְּ ַניִׁ ה שְּ ַויָֹּבאּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהֵתבָּ

ים׃  ר ֲאֶשר־בֹו רּוַח ַחיִׁ ׂשָּ  ַהבָּ

ׂשָּ  16 ל־בָּ כָּ ה מִׁ ֵקבָּ ר ּונְּ ים זָּכָּ אִׁ ַהבָּ אּו ַכֲאֶשר  וְּ ר בָּ

ים ַויִׁ  ה ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ ּוָּ ה ַבֲעדֹו׃צִׁ הוָּ ֹגר יְּ  סְּ

אָּ  17 ים יֹום ַעל־הָּ עִׁ בָּ י ַהַמבּול ַארְּ הִׁ בּו  ַויְּ רְּ ֶרץ ַויִׁ

ֶרץ׃  אָּ ם ֵמַעל הָּ רָּ ה ַותָּ אּו ֶאת־ַהֵתבָּ ׂשְּ ם ַויִׁ  ַהַמיִׁ

ֶרץ ַוֵתֶלְך 18 אָּ ֹאד ַעל־הָּ בּו מְּ רְּ ם ַויִׁ רּו ַהַמיִׁ בְּ גְּ  ַויִׁ

ם ׃ יִׁ ֵני ַהמָּ ה ַעל־פְּ  ַהֵתבָּ

ל־ 19 כֻׁסּו כָּ ֶרץ ַויְּ אָּ ֹאד ַעל־הָּ ֹאד מְּ רּו מְּ בְּ ם גָּ ַהַמיִׁ וְּ

ים אֲ  ֹבהִׁ ים ַהגְּ רִׁ ם׃ ֶההָּ יִׁ מָּ ל־ַהשָּ  ֶשר־ַתַחת כָּ
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כֻׁסּו  20 ם ַויְּ יִׁ רּו ַהמָּ בְּ ה גָּ לָּ ַמעְּ לְּ ה מִׁ ֵרה ַאמָּ ֲחֵמש ֶעׂשְּ

ים׃ רִׁ  ֶההָּ

רֹ  21 ר הָּ ׂשָּ ל־בָּ ַוע כָּ גְּ עֹוף ַויִׁ ֶרץ בָּ אָּ ֵמׂש ַעל־הָּ

ֶרץ  ּוַבבְּ  אָּ ל־ַהֶשֶרץ ַהֹשֵרץ ַעל־הָּ כָּ ה ּוַבַחיָּה ּובְּ ֵהמָּ

ם׃  דָּ אָּ ֹכל הָּ  וְּ

ֹכל ֲאֶשר  ֹכל ֲאשֶ  22 יו מִׁ ַאפָּ ים בְּ ַמת־רּוַח ַחיִׁ שְּ ר נִׁ

ה ֵמתּו׃ בָּ רָּ  ֶבחָּ

ה   23 מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ קּום ֲאֶשר ַעל־פְּ ל־ַהיְּ ַמח ֶאת־כָּ ַויִׁ

ם ַעד־בְּ  דָּ ם ֵמאָּ ַמיִׁ ַעד־עֹוף ַהשָּ ה ַעד־ֶרֶמׂש וְּ ֵהמָּ

שָּ  ֶרץ ַויִׁ אָּ ן־הָּ חּו מִׁ מָּ ה׃ַויִׁ תֹו ַבֵתבָּ  ֶאר ַאְך־ֹנַח ַוֲאֶשר אִׁ

ַאת יֹום׃ 24 ים ּומְּ שִׁ ֶרץ ֲחמִׁ אָּ ם ַעל־הָּ רּו ַהַמיִׁ בְּ גְּ  ַויִׁ
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Gênesis Capítulo 8 

  

ל־  1  ֶאת־כָּ ל־ַהַחיָּה וְּ ֵאת כָּ ים ֶאת־ֹנַח וְּ ֹכר ֱאֹלהִׁ זְּ ַויִׁ

ה ַויַ  תֹו ַבֵתבָּ ה ֲאֶשר אִׁ ֵהמָּ ים רּוַח ַעל־ ַהבְּ ֲעֵבר ֱאֹלהִׁ

ם׃ יִׁ ֶרץ ַויָֹּשכּו ַהמָּ אָּ  הָּ
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ֵלא   2 כָּ ם ַויִׁ יִׁ מָּ ֹבת ַהשָּ הֹום ַוֲארֻׁ ֹנת תְּ יְּ רּו ַמעְּ כְּ סָּ ַויִׁ

ם ׃ַהֶגֶשם מִׁ  יִׁ מָּ  ן־ַהשָּ

רּו   3 סְּ לֹוְך וָּשֹוב ַוַיחְּ ֶרץ הָּ אָּ ם ֵמַעל הָּ בּו ַהַמיִׁ ַויָּשֻׁ

ַאת  ים ּומְּ שִׁ ֵצה ֲחמִׁ קְּ ם מִׁ  יֹום׃ ַהַמיִׁ

ר יֹום   4 ׂשָּ ה־עָּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ יעִׁ בִׁ ה ַבֹחֶדש ַהשְּ ַנח ַהֵתבָּ ַותָּ

ט׃ רָּ ֵרי ֲארָּ  ַלֹחֶדש ַעל הָּ

סֹור עַ  5 חָּ לֹוְך וְּ יּו הָּ ם הָּ ַהַמיִׁ י  וְּ ירִׁ ֲעׂשִׁ ד ַהֹחֶדש הָּ

י  ירִׁ ֲעׂשִׁ ים׃בָּ רִׁ אֵשי ֶההָּ אּו רָּ רְּ ד ַלֹחֶדש נִׁ ֶאחָּ  בְּ

ֵקץ  6 י מִׁ הִׁ ַתח ֹנַח ֶאת־ַחלֹון ַויְּ פְּ ים יֹום ַויִׁ עִׁ בָּ ַארְּ

ה׃ ׂשָּ ה ֲאֶשר עָּ  ַהֵתבָּ

ֹבֶשת   7 ֹעֵרב ַוֵיֵצא יָּצֹוא וָּשֹוב ַעד־יְּ ַשַלח ֶאת־הָּ ַויְּ

ֶרץ׃ אָּ ם ֵמַעל הָּ  ַהַמיִׁ

ם   8 אֹות ֲהַקלּו ַהַמיִׁ רְּ תֹו לִׁ ַשַלח ֶאת־ַהיֹונָּה ֵמאִׁ ַויְּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  ֵמַעל פְּ

צְּ  9 לֹא־מָּ יו  וְּ ב ֵאלָּ שָּ ּה ַותָּ לָּ ַכף־ַרגְּ נֹוַח לְּ ה ַהיֹונָּה מָּ אָּ

ַלח יָּדֹו   שְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ ל־הָּ ֵני כָּ ם ַעל־פְּ י־ַמיִׁ ה כִׁ ֶאל־ַהֵתבָּ

יו אֶ  ּה ֵאלָּ ֶחהָּ ַויֵָּבא ֹאתָּ קָּ ה׃ ַויִׁ  ל־ַהֵתבָּ
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ים ַוֹיֶסף ַשַלח ֶאת־  10 ים ֲאֵחרִׁ ַעת יָּמִׁ בְּ ַויֶָּחל עֹוד שִׁ

ה׃ ן־ַהֵתבָּ  ַהיֹונָּה מִׁ

ת  11 ֵנה ֲעֵלה־ַזיִׁ הִׁ ֵעת ֶעֶרב וְּ יו ַהיֹונָּה לְּ בֹא ֵאלָּ ַותָּ

ֶרץ׃ אָּ ם ֵמַעל הָּ י־ַקלּו ַהַמיִׁ יהָּ ַוֵיַדע ֹנַח כִׁ פִׁ ף בְּ רָּ  טָּ

ַעת יָּ  12 בְּ יֶָּחל עֹוד שִׁ ַשַלח ֶאתַויִׁ ים ַויְּ ים ֲאֵחרִׁ ־מִׁ

יו עֹוד׃ ה שּוב־ֵאלָּ פָּ לֹא־יָּסְּ  ַהיֹונָּה וְּ

שֵ  13 ַאַחת וְּ י בְּ הִׁ ד  ַויְּ ֶאחָּ אשֹון בְּ רִׁ נָּה בָּ ש־ֵמאֹות שָּ

ֶרץ ַויַָּסר ֹנַח ֶאת־ אָּ ם ֵמַעל הָּ בּו ַהַמיִׁ רְּ ַלֹחֶדש חָּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ בּו פְּ רְּ ֵנה חָּ הִׁ א וְּ ה ַוַירְּ ֵסה ַהֵתבָּ כְּ  מִׁ

ים יֹום ַלֹחֶדש   14 רִׁ ֶעׂשְּ ה וְּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ ּוַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ

ֶרץ׃ אָּ ה הָּ שָּ   יָּבְּ

ים ֶאל־ֹנַח ֵלאֹמר׃  15 ַדֵבר ֱאֹלהִׁ  ַויְּ

ֶניָך  16 ֵשי־בָּ ֶניָך ּונְּ ָך ּובָּ תְּ שְּ אִׁ ה וְּ ה ַאתָּ ן־ַהֵתבָּ ֵצא מִׁ

ְך׃  תָּ  אִׁ

עֹוף   17 ר בָּ ׂשָּ ל־בָּ כָּ ָך מִׁ תְּ ל־ַהַחיָּה ֲאֶשר־אִׁ כָּ

ֶרץ הוצא  ּובַ  אָּ ֹרֵמׂש ַעל־הָּ ֶרֶמׂש הָּ ל־הָּ כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ בְּ

ְך תָּ ר  אִׁ ֶרץ ּופָּ אָּ צּו בָּ רְּ שָּ ֶרץ׃וְּ אָּ בּו ַעל־הָּ רָּ  ּו וְּ

תֹו׃  18 נָּיו אִׁ ֵשי־בָּ תֹו ּונְּ שְּ אִׁ נָּיו וְּ  ַוֵיֵצא־ֹנַח ּובָּ
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עֹוף ֹכל רֹוֵמׂש   19 ל־הָּ כָּ ֶרֶמׂש וְּ ל־הָּ ל־ַהַחיָּה כָּ כָּ

ֹחֵתיהֶ  פְּ שְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּ ה׃ַעל־הָּ ן־ַהֵתבָּ אּו מִׁ  ם יָּצְּ

ֵהמָּ  20 ֹכל ַהבְּ ַקח מִׁ ה ַויִׁ ֵבַח ַליהוָּ זְּ ֶבן ֹנַח מִׁ ה ַויִׁ

ֵבַח׃ זְּ ֹהר ַוַיַעל ֹעֹלת ַבמִׁ עֹוף ַהטָּ ֹכל הָּ ה ּומִׁ הֹורָּ  ַהטְּ

הוָּה ֶאל־  21 יֹחַח ַויֹאֶמר יְּ הוָּה ֶאת־ֵריַח ַהנִׁ ַויַָּרח יְּ

ֲאדָּ  ַקֵלל עֹוד ֶאת־הָּ ף לְּ בֹו לֹא־ֹאסִׁ ה ַבֲעבּור לִׁ מָּ

ף  לֹא־ֹאסִׁ יו וְּ עֻׁרָּ נְּ ם ַרע מִׁ דָּ אָּ י ֵיֶצר ֵלב הָּ ם כִׁ דָּ אָּ הָּ

ַהכ י׃עֹוד לְּ יתִׁ ׂשִׁ ל־ַחי ַכֲאֶשר עָּ  ֹות ֶאת־כָּ

ץ  22 ַקיִׁ ֹחם וְּ ֹקר וָּ יר וְּ צִׁ קָּ ֶרץ ֶזַרע וְּ אָּ ֵמי הָּ ל־יְּ ֹעד כָּ

ֹבתּו׃ שְּ ה לֹא יִׁ לָּ ַליְּ יֹום וָּ ֹחֶרף וְּ  וָּ
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כֶ  2 תְּ חִׁ ַעל  ּומֹוַרֲאֶכם וְּ ֶרץ וְּ אָּ ל־ַחַית הָּ ֶיה ַעל כָּ הְּ ם יִׁ

ל־  כָּ ה ּובְּ מָּ ֲאדָּ ֹמׂש הָּ רְּ ֹכל ֲאֶשר תִׁ ם בְּ יִׁ מָּ ל־עֹוף ַהשָּ כָּ

נּו׃  תָּ ֶכם נִׁ ֶידְּ ֵגי ַהיָּם בְּ  דְּ

ל־ֶרֶמׂש ֲאֶשר הּוא־ַחי לָּ  3 ֶיֶרק  כָּ ה כְּ לָּ כְּ אָּ ֶיה לְּ הְּ ֶכם יִׁ

ֶכם ֶאת־ֹכל׃עֵ  י לָּ  ֶׂשב נַָּתתִׁ
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מֹו לֹא תֹאֵכלּו׃ 4 שֹו דָּ ַנפְּ ר בְּ ׂשָּ  ַאְך־בָּ

ל־ַחיָּה   5 ַיד כָּ ֹרש מִׁ ֹשֵתיֶכם ֶאדְּ ַנפְּ ֶכם לְּ מְּ ַאְך ֶאת־דִׁ וְּ

ֹרש ֶאת־  יו ֶאדְּ חִׁ יש אָּ ַיד אִׁ ם מִׁ דָּ אָּ ַיד הָּ ֶשנּו ּומִׁ רְּ ֶאדְּ

ם׃  דָּ אָּ  ֶנֶפש הָּ

ֶצֶלם   6 י בְּ ֵפְך כִׁ שָּ מֹו יִׁ ם דָּ דָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ֹשֵפְך ַדם הָּ

ם׃אֱ  דָּ אָּ ה ֶאת־הָּ ׂשָּ ים עָּ  ֹלהִׁ

ּה׃ 7 בּו־בָּ ֶרץ ּורְּ אָּ צּו בָּ רְּ בּו שִׁ רּו ּורְּ ַאֶתם פְּ   וְּ

תֹו ֵלאֹמר׃ 8 נָּיו אִׁ ֶאל־בָּ ים ֶאל־ֹנַח וְּ  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

כֶ  9 תְּ י אִׁ יתִׁ רִׁ ים ֶאת־בְּ י ֵמקִׁ נִׁ נְּ י הִׁ ֲעֶכם  ַוֲאנִׁ ֶאת־ַזרְּ ם וְּ

 ַאֲחֵריֶכם׃

ל־ֶנֶפש ַהַחיָּה ֲאשֶ  10 ֵאת כָּ ה  וְּ ֵהמָּ עֹוף ַבבְּ ֶכם בָּ תְּ ר אִׁ

ֹכל   ה לְּ ֵאי ַהֵתבָּ ֹכל ֹיצְּ ֶכם מִׁ תְּ ֶרץ אִׁ אָּ ל־ַחַית הָּ כָּ ּובְּ

ֶרץ׃ אָּ  ַחַית הָּ

ל־  11 ֵרת כָּ כָּ לֹא־יִׁ ֶכם וְּ תְּ י אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ ֹמתִׁ ַוֲהקִׁ

ֵמי ַהמַ  ר עֹוד מִׁ ׂשָּ ַשֵחת  בָּ ֶיה עֹוד ַמבּול לְּ הְּ לֹא־יִׁ בּול וְּ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ
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י ֹנֵתן   12 ית ֲאֶשר־ֲאנִׁ רִׁ ים זֹאת אֹות־ַהבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ֶכם   תְּ ל־ֶנֶפש ַחיָּה ֲאֶשר אִׁ י ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין כָּ ֵבינִׁ

ם׃ ֹדֹרת עֹולָּ  לְּ

ית ֵבינִׁ  13 רִׁ אֹות בְּ ה לְּ תָּ יְּ הָּ נָּן וְּ י ֶבעָּ י נַָּתתִׁ תִׁ י ֶאת־ַקשְּ

ֶרץ׃ אָּ  ּוֵבין הָּ

אָּ  14 נָּן ַעל־הָּ י עָּ נִׁ ַענְּ יָּה בְּ הָּ ה ַהֶקֶשת וְּ ֲאתָּ רְּ נִׁ ֶרץ וְּ

נָּן׃   ֶבעָּ

י ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין   15 י ֲאֶשר ֵבינִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ תִׁ זַָּכרְּ וְּ

ם   ֶיה עֹוד ַהַמיִׁ הְּ לֹא־יִׁ ר וְּ ׂשָּ ל־בָּ כָּ ל־ֶנֶפש ַחיָּה בְּ כָּ

ר׃  ׂשָּ ל־בָּ ַשֵחת כָּ ַמבּול לְּ  לְּ

הָּ  16 הוְּ תָּ ית יְּ רִׁ ֹכר בְּ זְּ יהָּ לִׁ יתִׁ אִׁ נָּן ּורְּ  ַהֶקֶשת ֶבעָּ

ר   ׂשָּ ל־בָּ כָּ ל־ֶנֶפש ַחיָּה בְּ ים ּוֵבין כָּ ם ֵבין ֱאֹלהִׁ עֹולָּ

ֶרץ׃  אָּ  ֲאֶשר ַעל־הָּ

ית ֲאֶשר   17 רִׁ ים ֶאל־ֹנַח זֹאת אֹות־ַהבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ֶרץ׃ אָּ ר ֲאֶשר ַעל־הָּ ׂשָּ ל־בָּ י ּוֵבין כָּ י ֵבינִׁ ֹמתִׁ   ֲהקִׁ

ה ֵשם  18 ן־ַהֵתבָּ ים מִׁ אִׁ ֵני־ֹנַח ַהֹיצְּ יּו בְּ הְּ ם  ַויִׁ חָּ וְּ

נַָּען׃ י כְּ ם הּוא ֲאבִׁ חָּ יֶָּפת וְּ  וָּ

ֶרץ׃ 19 אָּ ל־הָּ ה כָּ צָּ ֵני־ֹנַח ּוֵמֵאֶלה נָּפְּ ה ֵאֶלה בְּ ֹלשָּ  שְּ
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ֶרם׃  20 ַטע כָּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ יש הָּ  ַויֶָּחל ֹנַח אִׁ

ר ַויִׁ  21 כָּ שְּ ן ַויִׁ ן־ַהַייִׁ תְּ מִׁ ֳהֹלה׃ַוֵישְּ תֹוְך אָּ ַגל בְּ  תְּ

ַנַען  22 י כְּ ם ֲאבִׁ א חָּ יו ַוַיֵגד  ַוַירְּ בִׁ ַות אָּ ֵאת ֶערְּ

יו ַבחּוץ׃  ֵני־ֶאחָּ שְּ  לִׁ

ֶכם   23 ימּו ַעל־שְּ ה ַויָּׂשִׁ לָּ מְּ ֶיֶפת ֶאת־ַהשִׁ ַקח ֵשם וָּ ַויִׁ

יֶהם  ַות ֲאבִׁ ַכסּו ֵאת ֶערְּ ית ַויְּ כּו ֲאֹחַרנִׁ ֵניֶהם ַוֵילְּ שְּ

ֵניֶהם ֲאֹחַר  אּו׃ּופְּ יֶהם לֹא רָּ ַות ֲאבִׁ ֶערְּ ית וְּ  נִׁ

יֶקץ ֹנַח   24 נֹו ַויִׁ ה־לֹו בְּ ׂשָּ ֵיינֹו ַוֵיַדע ֵאת ֲאֶשר־עָּ מִׁ

ן׃  טָּ  ַהקָּ

יו׃ 25 ֶאחָּ ֶיה לְּ הְּ ים יִׁ דִׁ נַָּען ֶעֶבד ֲעבָּ רּור כְּ  ַויֹאֶמר אָּ

ַנַען ֶעֶבד   26 י כְּ יהִׁ הוָּה ֱאֹלֵהי ֵשם וִׁ רּוְך יְּ ַויֹאֶמר בָּ

מֹו׃  לָּ

תְּ  27 ים לְּ ַיפְּ י ֱאֹלהִׁ יהִׁ ֳהֵלי־ֵשם וִׁ אָּ ֹכן בְּ שְּ יִׁ ֶיֶפת וְּ

נַ  מֹו׃כְּ  ַען ֶעֶבד לָּ

נָּה  28 ֹלש ֵמאֹות שָּ י־ֹנַח ַאַחר ַהַמבּול שְּ חִׁ ַויְּ

נָּה׃ ים שָּ שִׁ  ַוֲחמִׁ

ים   29 שִׁ נָּה ַוֲחמִׁ ַשע ֵמאֹות שָּ ֵמי־ֹנַח תְּ ל־יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ

נָּה ַויָֹּמת׃   שָּ
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Gênesis Capítulo 10 

ֶהם   1 דּו לָּ לְּ ּוָּ יֶָּפת ַויִׁ ם וָּ ֵני־ֹנַח ֵשם חָּ ֹדת בְּ ֵאֶלה תֹולְּ וְּ

ים ַאַחר ַהַמבּול׃ נִׁ  בָּ

ל ּוֶמֶשְך  2 בָּ תֻׁ ן וְּ יָּוָּ ַדי וְּ גֹוג ּומָּ ֵני ֶיֶפת ֹגֶמר ּומָּ בְּ

ירָּ  תִׁ  ס׃ וְּ

ֵני ֹגֶמר אַ  3 יַפת ּובְּ רִׁ ֲכַנז וְּ ה׃שְּ מָּ ֹתַגרְּ  וְּ

ים׃ 4 נִׁ ֹדדָּ ים וְּ תִׁ יש כִׁ שִׁ ַתרְּ ה וְּ ישָּ ן ֱאלִׁ ֵני יָּוָּ  ּובְּ

ֹשנֹו  5 לְּ יש לִׁ ם אִׁ ֹצתָּ ַארְּ ם בְּ ֵיי ַהגֹויִׁ דּו אִׁ רְּ פְּ ֵמֵאֶלה נִׁ

גֹוֵיֶהם׃  ם בְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ  לְּ

ם ּופּוט ּוכְּ  6 ַריִׁ צְּ ם כּוש ּומִׁ ֵני חָּ  נַָּען׃ ּובְּ

ֵני כּוש  7 הּובְּ ילָּ א ַוֲחוִׁ בָּ א   סְּ כָּ תְּ ַסבְּ ה וְּ מָּ ַרעְּ ה וְּ תָּ ַסבְּ וְּ

ן׃  דָּ א ּודְּ בָּ ה שְּ מָּ ֵני ַרעְּ  ּובְּ

ֹבר   8 יֹות גִׁ הְּ ֹרד הּוא ֵהֵחל לִׁ מְּ כּוש יַָּלד ֶאת־נִׁ וְּ

ֶרץ׃ אָּ  בָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַמר   9 הוָּה ַעל־ֵכן ֵיאָּ ֵני יְּ פְּ ד לִׁ ֹבר־ַציִׁ יָּה גִׁ הּוא־הָּ

ֹרד   מְּ נִׁ ה׃כְּ הוָּ ֵני יְּ פְּ ד לִׁ בֹור ַציִׁ  גִׁ

י ֵר ַותְּ  10 ַאַכד  הִׁ ֶאֶרְך וְּ ֶבל וְּ תֹו בָּ ַלכְּ ית ַממְּ אשִׁ

ר׃ עָּ נְּ ֶאֶרץ שִׁ ֵנה בְּ ַכלְּ  וְּ

ֵוה  11 ינְּ ֶבן ֶאת־נִׁ א ַאשּור ַויִׁ וא יָּצָּ ֶרץ ַההִׁ אָּ ן־הָּ מִׁ

ַלח׃  ֶאת־כָּ יר וְּ ֹחֹבת עִׁ ֶאת־רְּ  וְּ

ַלח הִׁ  12 ֵוה ּוֵבין כָּ ינְּ ֶאת־ֶרֶסן ֵבין נִׁ יר  וְּ עִׁ וא הָּ

ה׃ ֹדלָּ  ַהגְּ

ם  13 ַריִׁ צְּ ֶאת־יַָּלד ֶאת־לּודִׁ ּומִׁ ים וְּ ֶאת־ֲענָּמִׁ ים וְּ

ים׃ חִׁ תֻׁ ֶאת־ַנפְּ ים וְּ בִׁ הָּ  לְּ

ם   14 שָּ אּו מִׁ ים ֲאֶשר יָּצְּ לֻׁחִׁ ֶאת־ַכסְּ ים וְּ סִׁ רֻׁ ֶאת־ַפתְּ וְּ

ים׃ ֹתרִׁ ֶאת־ַכפְּ ים וְּ תִׁ שְּ לִׁ  פְּ

ֶאת־ֵחת׃ 15 ֹכרֹו וְּ יֹדן בְּ ַנַען יַָּלד ֶאת־צִׁ  ס ּוכְּ

ֵאת 16 י וְּ ֱאֹמרִׁ ֶאת־הָּ י וְּ בּוסִׁ ֶאת־ַהיְּ י׃ וְּ שִׁ גָּ רְּ  ַהגִׁ

י׃  17 ינִׁ ֶאת־ַהסִׁ י וְּ קִׁ ֶאת־ַהַערְּ י וְּ ּוִׁ ֶאת־ַהחִׁ  וְּ

ַאַחר   18 י וְּ תִׁ ֶאת־ַהֲחמָּ י וְּ רִׁ מָּ ֶאת־ַהצְּ י וְּ דִׁ וָּ ַארְּ ֶאת־הָּ וְּ

י׃  ַנֲענִׁ חֹות ַהכְּ פְּ שְּ  נָֹּפצּו מִׁ
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ה גְּ  19 יֹדן ֹבֲאכָּ צִׁ י מִׁ ַנֲענִׁ בּול ַהכְּ י גְּ הִׁ ה ַעד־ַעזָּה  ַויְּ רָּ רָּ

ה ַועֲ  ֹדמָּ ה סְּ ַשע׃ֹבֲאכָּ ם ַעד־לָּ ֹביִׁ ה ּוצְּ מָּ ַאדְּ ה וְּ  ֹמרָּ

ם   20 ֹצתָּ ַארְּ ם בְּ ֹשֹנתָּ לְּ ם לִׁ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֵני־חָּ ֵאֶלה בְּ

גֹוֵיֶהם׃   בְּ

י ֶיֶפת   21 ֵני־ֵעֶבר ֲאחִׁ ל־בְּ י כָּ ֵשם יַֻׁלד ַגם־הּוא ֲאבִׁ ּולְּ

דֹול׃  ַהגָּ

ם  22 ֵני ֵשם ֵעילָּ ם׃בְּ לּוד ַוֲארָּ ַשד וְּ ַפכְּ ַארְּ ַאשּור וְּ  וְּ

ַמש׃  23 ֶגֶתר וָּ חּול וְּ ם עּוץ וְּ ֵני ֲארָּ  ּובְּ

ֶשַלח יַָּלד ֶאת־ֵעֶבר׃ 24 ַלח וְּ ַשד יַָּלד ֶאת־שָּ ַפכְּ ַארְּ  וְּ

י   25 ד ֶפֶלג כִׁ ֶאחָּ ים ֵשם הָּ נִׁ ֵני בָּ ֵעֶבר יַֻׁלד שְּ ּולְּ

טָּ  יו יָּקְּ חִׁ ֵשם אָּ ֶרץ וְּ אָּ ה הָּ גָּ לְּ פְּ יו נִׁ יָּמָּ  ן׃ בְּ

ֶאת־שָּ  26 ד וְּ מֹודָּ ן יַָּלד ֶאת־ַאלְּ טָּ יָּקְּ ֶאת־וְּ ֶלף וְּ

ֶאת־יַָּרח׃ ֶות וְּ מָּ  ֲחַצרְּ

ה׃  27 לָּ קְּ ֶאת־דִׁ ֶאת־אּוזָּל וְּ ם וְּ ֶאת־ֲהדֹורָּ  וְּ

א׃ 28 בָּ ֶאת־שְּ ֵאל וְּ ימָּ ֶאת־ֲאבִׁ ל וְּ ֶאת־עֹובָּ   וְּ

ל־ֵאֶלה   29 ב כָּ ֶאת־יֹובָּ ה וְּ ילָּ ֶאת־ֲחוִׁ ר וְּ ֶאת־אֹופִׁ וְּ

ן׃  טָּ ֵני יָּקְּ  בְּ
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הִׁ  30 ה ַהר  ַויְּ רָּ פָּ ה סְּ א ֹבֲאכָּ ֵמשָּ ם מִׁ בָּ  ַהֶקֶדם׃י מֹושָּ

ם   31 ֹצתָּ ַארְּ ם בְּ ֹשֹנתָּ לְּ ם לִׁ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ֵני־ֵשם לְּ ֵאֶלה בְּ

גֹוֵיֶהם׃  לְּ

גֹוֵיֶהם  32 ם בְּ ֹדתָּ תֹולְּ ֵני־ֹנַח לְּ ֹחת בְּ פְּ שְּ ֵאֶלה מִׁ

ֶרץ ַאַחר ַהַמבּול׃ אָּ ם בָּ דּו ַהגֹויִׁ רְּ פְּ  ּוֵמֵאֶלה נִׁ
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Gênesis Capítulo 11 

ים׃ 1 דִׁ ים ֲאחָּ רִׁ בָּ ת ּודְּ ה ֶאחָּ פָּ ֶרץ ׂשָּ אָּ ל־הָּ י כָּ הִׁ  ַויְּ

ר   2 עָּ נְּ ֶאֶרץ שִׁ ה בְּ עָּ קְּ אּו בִׁ צְּ מְּ ֶקֶדם ַויִׁ ם מִׁ עָּ נָּסְּ י בְּ הִׁ ַויְּ

ם׃ בּו שָּ  ַוֵישְּ

יש  3 רּו אִׁ ים ַויֹאמְּ ֵבנִׁ נָּה לְּ בְּ לְּ ה נִׁ בָּ ֶאל־ֵרֵעהּו הָּ

ׂשְּ  ה לִׁ פָּ רְּ ׂשְּ נִׁ ר  וְּ ַהֵחמָּ ֶבן וְּ אָּ ֵבנָּה לְּ ֶהם ַהלְּ י לָּ הִׁ ה ַותְּ ֵרפָּ

יָּה  ֶהם ַלֹחֶמר׃הָּ  לָּ

רֹאשֹו  4 ל וְּ דָּ גְּ יר ּומִׁ נּו עִׁ ֶנה־לָּ בְּ ה נִׁ בָּ רּו הָּ ַויֹאמְּ

ל־  ֵני כָּ נּו ֵשם ֶפן־נָּפּוץ ַעל־פְּ ַנֲעֶׂשה־לָּ ם וְּ ַמיִׁ ַבשָּ

ֶר  אָּ  ץ׃הָּ

https://adilsoncardoso.com/
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דָּ  5 גְּ ֶאת־ַהמִׁ יר וְּ עִׁ ֹאת ֶאת־הָּ רְּ ה לִׁ הוָּ ל ֲאֶשר  ַוֵיֶרד יְּ

ם׃ דָּ אָּ ֵני הָּ נּו בְּ  בָּ

ֶזה   6 ם וְּ כֻׁלָּ ה ַאַחת לְּ פָּ ׂשָּ ד וְּ ה ֵהן ַעם ֶאחָּ הוָּ ַויֹאֶמר יְּ

מּו   ֵצר ֵמֶהם ֹכל ֲאֶשר יָּזְּ בָּ ה לֹא־יִׁ ַעתָּ ם ַלֲעׂשֹות וְּ לָּ ַהחִׁ

 ַלֲעׂשֹות׃ 

ה שָּ  7 לָּ נָּבְּ ה וְּ דָּ ה ֵנרְּ בָּ עּו  הָּ מְּ שְּ ם ֲאֶשר לֹא יִׁ תָּ פָּ ם ׂשְּ

ַפת ֵרֵעהּו׃  יש ׂשְּ  אִׁ

ֶרץ  8 אָּ ל־הָּ ֵני כָּ ם ַעל־פְּ שָּ ם מִׁ ה ֹאתָּ הוָּ ַויֶָּפץ יְּ

יר׃ עִׁ ֹנת הָּ בְּ לּו לִׁ דְּ  ַוַיחְּ

ַפת  9 הוָּה ׂשְּ ַלל יְּ ם בָּ י־שָּ ֶבל כִׁ ּה בָּ מָּ א שְּ רָּ ַעל־ֵכן קָּ

ה  הוָּ ם יְּ יצָּ ם ֱהפִׁ שָּ ֶרץ ּומִׁ אָּ ל־הָּ ל־כָּ ֵני כָּ ַעל־פְּ

ֶרץ׃ אָּ   הָּ

ַאת שָּ  10 ֹדת ֵשם ֵשם ֶבן־מְּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ ֵאֶלה תֹולְּ

ַתיִׁ  נָּ ד שְּ שָּ ַפכְּ  ם ַאַחר ַהַמבּול׃ַארְּ

ד ֲחֵמש   11 שָּ ַפכְּ ידֹו ֶאת־ַארְּ י־ֵשם ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נֹות׃ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ   ֵמאֹות שָּ

ַשד ַחי  12 ַפכְּ ַארְּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־וְּ ים שָּ ֹלשִׁ ֵמש ּושְּ חָּ

ַלח׃  שָּ
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ַפכְּ  13 י ַארְּ חִׁ ֹלש  ַשד ַאֲחֵרי הֹולִׁ ַויְּ ידֹו ֶאת־ֶשַלח שָּ

נֹות׃ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ַבע ֵמאֹות שָּ ַארְּ ים וְּ נִׁ   שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ֵעֶבר ׃ 14 ים שָּ ֹלשִׁ ֶשַלח ַחי שְּ  וְּ

י־ֶשַלח ַאֲחֵרי ה 15 חִׁ ים  ַויְּ נִׁ ֹלש שָּ ידֹו ֶאת־ֵעֶבר שָּ ֹולִׁ

נָּה ַויֹולֶ  ַבע ֵמאֹות שָּ ַארְּ נֹות׃וְּ ים ּובָּ נִׁ   ד בָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ 16 ים שָּ ֹלשִׁ ַבע ּושְּ י־ֵעֶבר ַארְּ חִׁ ַויְּ

ֶלג׃  פָּ

נָּה   17 ים שָּ ֹלשִׁ ידֹו ֶאת־ֶפֶלג שְּ י־ֵעֶבר ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נָּה ַויֹוֶלד  ַבע ֵמאֹות שָּ ַארְּ נֹות׃וְּ ים ּובָּ נִׁ   בָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ 18 ים שָּ ֹלשִׁ י־ֶפֶלג שְּ חִׁ עּו׃ַויְּ  רְּ

ים   19 נִׁ עּו ֵתַשע שָּ ידֹו ֶאת־רְּ י־ֶפֶלג ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נֹות׃ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ם שָּ אַתיִׁ   ּומָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ 20 ים שָּ ֹלשִׁ ם ּושְּ ַתיִׁ עּו שְּ י רְּ חִׁ ַויְּ

רּוג׃   ׂשְּ

ים   21 נִׁ רּוג ֶשַבע שָּ ידֹו ֶאת־ׂשְּ עּו ַאֲחֵרי הֹולִׁ י רְּ חִׁ ַויְּ

אַתיִׁ  נֹות׃ּומָּ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ   ם שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־נָּחֹור׃ 22 ים שָּ ֹלשִׁ רּוג שְּ י ׂשְּ חִׁ  ַויְּ
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ם  23 אַתיִׁ ידֹו ֶאת־נָּחֹור מָּ רּוג ַאֲחֵרי הֹולִׁ י ׂשְּ חִׁ ַויְּ

נֹות׃ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ   שָּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ 24 ים שָּ רִׁ ֶעׂשְּ י נָּחֹור ֵתַשע וְּ חִׁ ַויְּ

ַרח׃  תָּ

ַשע־ 25 ידֹו ֶאת־ֶתַרח תְּ י נָּחֹור ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

נֹות׃ ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ַאת שָּ נָּה ּומְּ ֵרה שָּ   ֶעׂשְּ

ם ֶאת־  26 רָּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת־ַאבְּ ים שָּ עִׁ בְּ י־ֶתַרח שִׁ חִׁ ַויְּ

ֶאת ן׃ נָּחֹור וְּ רָּ  ־הָּ

ם   27 רָּ יד ֶאת־ַאבְּ ֹדת ֶתַרח ֶתַרח הֹולִׁ ֵאֶלה תֹולְּ וְּ

יד ֶאת־לֹוט׃ֶאת־ ן הֹולִׁ רָּ הָּ ן וְּ רָּ ֶאת־הָּ  נָּחֹור וְּ

תֹו  28 ֶאֶרץ מֹוַלדְּ יו בְּ בִׁ ֵני ֶתַרח אָּ ן ַעל־פְּ רָּ ת הָּ ַויָּמָּ

ים׃  דִׁ אּור ַכׂשְּ  בְּ

ים ֵשם ֵאֶשת־ 29 ֶהם נָּשִׁ נָּחֹור לָּ ם וְּ רָּ ַקח ַאבְּ ַויִׁ

י־ אַ  ן ֲאבִׁ רָּ ה ַבת־הָּ כָּ לְּ ֵשם ֵאֶשת־נָּחֹור מִׁ י וְּ רָּ ם ׂשָּ רָּ בְּ

ה כָּ לְּ ה׃ מִׁ כָּ סְּ י יִׁ  ַוֲאבִׁ

ד׃ 30 לָּ ּה וָּ ה ֵאין לָּ רָּ ַרי ֲעקָּ י ׂשָּ הִׁ  ַותְּ

ן   31 רָּ ֶאת־לֹוט ֶבן־הָּ נֹו וְּ ם בְּ רָּ ַקח ֶתַרח ֶאת־ַאבְּ ַויִׁ

נֹו ַוֵיצְּ  ם בְּ רָּ תֹו ֵאֶשת ַאבְּ ַרי ַכלָּ ֵאת ׂשָּ נֹו וְּ אּו  ֶבן־בְּ
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ַנַען ַויָֹּבאּו עַ  ה כְּ צָּ ֶלֶכת ַארְּ ים לָּ דִׁ ם ֵמאּור ַכׂשְּ תָּ ד־ אִׁ

ם׃ בּו שָּ ן ַוֵישְּ רָּ  חָּ

נָּה  32 ם שָּ אַתיִׁ ים ּומָּ נִׁ ֵמש שָּ ֵמי־ֶתַרח חָּ יּו יְּ הְּ ַויִׁ

ן׃ רָּ חָּ ת ֶתַרח בְּ  ַויָּמָּ
 

 https://adilsoncardoso.com 

 

 Gênesis Capítulo 12 

ָך 1 צְּ ָך ֵמַארְּ ם ֶלְך־לְּ רָּ ה ֶאל־ַאבְּ הוָּ   ַויֹאֶמר יְּ

ֶרץ אֲ  אָּ יָך ֶאל־הָּ בִׁ ֵבית אָּ ָך ּומִׁ תְּ מֹוַלדְּ ֶאָך׃ּומִׁ  ֶשר ַארְּ

דֹול  2 גֹוי גָּ ָך לְּ ֶאֶעׂשְּ ֵיה וְּ ֶמָך ֶוהְּ ה שְּ לָּ ָך ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ ַוֲאבָּ

ה׃  כָּ רָּ  בְּ

ָך ֹכל   3 כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ֹאר וְּ ָך אָּ ַקֶללְּ ֶכיָך ּומְּ רְּ בָּ ה מְּ ֲרכָּ ַוֲאבָּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ פְּ שְּ  מִׁ

רָּ  4 בֶ ַוֵיֶלְך ַאבְּ תֹו ם ַכֲאֶשר דִׁ ה ַוֵיֶלְך אִׁ הוָּ יו יְּ ר ֵאלָּ

עִׁ  בְּ שִׁ ים וְּ נִׁ ֵמש שָּ ם ֶבן־חָּ רָּ ַאבְּ ֵצאתֹו  לֹוט וְּ נָּה בְּ ים שָּ

ן׃ רָּ  ֵמחָּ

https://adilsoncardoso.com/
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יו  5 חִׁ ֶאת־לֹוט ֶבן־אָּ תֹו וְּ שְּ ַרי אִׁ ם ֶאת־ׂשָּ רָּ ַקח ַאבְּ ַויִׁ

ֶאת־ַהֶנֶפש ֲאֶשר־  שּו וְּ כָּ ם ֲאֶשר רָּ כּושָּ ל־רְּ ֶאת־כָּ וְּ

ׂשּו בְּ  ה  עָּ צָּ ַנַען ַויָֹּבאּו ַארְּ ה כְּ צָּ ֶלֶכת ַארְּ אּו לָּ ן ַוֵיצְּ רָּ חָּ

נַָּען׃   כְּ

ם בָּ  6 רָּ ֶכם ַעד ֵאלֹון ַוַיֲעֹבר ַאבְּ קֹום שְּ ֶרץ ַעד מְּ אָּ

ֶרץ׃  אָּ ז בָּ י אָּ ַנֲענִׁ ַהכְּ  מֹוֶרה וְּ

ֲעָך ֶאֵתן ֶאת־ 7 ַזרְּ ם ַויֹאֶמר לְּ רָּ הוָּה ֶאל־ַאבְּ א יְּ ַוֵירָּ

ֶבן שָּ  ֶרץ ַהזֹאת ַויִׁ אָּ יו׃הָּ ֶאה ֵאלָּ רְּ ה ַהנִׁ ֵבַח ַליהוָּ זְּ  ם מִׁ

ֵבית־ֵאל ַויֵ  8 ֶקֶדם לְּ ה מִׁ רָּ הָּ ם הָּ שָּ ֵתק מִׁ ֳהֹלה  ַוַיעְּ ט אָּ

ֵבַח ַליהוָּה  זְּ ם מִׁ ֶבן־שָּ ֶקֶדם ַויִׁ ַעי מִׁ הָּ יָּם וְּ ֵבית־ֵאל מִׁ

ה׃  הוָּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ קְּ  ַויִׁ

ה׃ 9 בָּ נָּסֹוַע ַהֶנגְּ לֹוְך וְּ ם הָּ רָּ ַסע ַאבְּ   ַויִׁ

י רָּ ַויְּ  10 גּור  הִׁ ה לָּ מָּ ַריְּ צְּ ם מִׁ רָּ ֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ אָּ ב בָּ עָּ

ֶרץ׃ אָּ ב בָּ עָּ רָּ ֵבד הָּ י־כָּ ם כִׁ  שָּ

ה ַויֹאֶמר ֶאל־ וַ  11 מָּ יְּ רָּ צְּ בֹוא מִׁ יב לָּ רִׁ קְּ י ַכֲאֶשר הִׁ הִׁ יְּ

ֶאה   ַפת־ַמרְּ ה יְּ שָּ י אִׁ י כִׁ תִׁ ֵנה־נָּא יַָּדעְּ תֹו הִׁ שְּ ַרי אִׁ ׂשָּ

׃  תְּ  אָּ

ְך 12 אּו ֹאתָּ רְּ י־יִׁ יָּה כִׁ הָּ ת וְּ שְּ רּו אִׁ מְּ אָּ ים וְּ רִׁ צְּ ֹו ַהמִׁ

ַחיּו׃  ְך יְּ ֹאתָּ י וְּ גּו ֹאתִׁ רְּ הָּ  זֹאת וְּ
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י 13 י־נָּא ֲאֹחתִׁ רִׁ מְּ י ַבֲעבּוֵרְך   אִׁ יַטב־לִׁ ַמַען יִׁ תְּ לְּ אָּ

ֵלְך׃ לָּ גְּ י בִׁ שִׁ ה ַנפְּ תָּ יְּ חָּ  וְּ

ים   14 רִׁ צְּ אּו ַהמִׁ רְּ ה ַויִׁ מָּ יְּ רָּ צְּ ם מִׁ רָּ בֹוא ַאבְּ י כְּ הִׁ ַויְּ

וא ה הִׁ י־יָּפָּ ה כִׁ שָּ אִׁ ֹאד׃ ֶאת־הָּ  מְּ

ּה ֶאל־  15 לּו ֹאתָּ ַהלְּ ֹעה ַויְּ ֵרי ַפרְּ ּה ׂשָּ אּו ֹאתָּ רְּ ַויִׁ

ה שָּ אִׁ ַקח הָּ ֹעה ַותֻׁ ֹעה׃ ַפרְּ  ֵבית ַפרְּ

ר   16 קָּ י־לֹו צֹאן־ּובָּ הִׁ ּה ַויְּ יב ַבֲעבּורָּ ם ֵהיטִׁ רָּ ַאבְּ ּולְּ

ים׃  ַמלִׁ ֹחת ַוֲאֹתֹנת ּוגְּ פָּ ים ּושְּ דִׁ ים ַוֲעבָּ  ַוֲחֹמרִׁ

הוָּה ֶאת־פַ  17 ַנַגע יְּ ים וְּ ַויְּ ֹדלִׁ ים גְּ עִׁ גָּ ֹעה נְּ ֶאת־ֵביתֹו רְּ

ם׃ רָּ ַרי ֵאֶשת ַאבְּ ַבר ׂשָּ  ַעל־דְּ

ֹעה 18 א ַפרְּ רָּ קְּ יתָּ  ַויִׁ ׂשִׁ ם ַויֹאֶמר ַמה־זֹאת עָּ רָּ ַאבְּ לְּ

וא׃  ָך הִׁ תְּ שְּ י אִׁ י כִׁ תָּ לִׁ ַגדְּ ה לֹא־הִׁ מָּ י לָּ  לִׁ

ה   19 שָּ אִׁ י לְּ ּה לִׁ ֶאַקח ֹאתָּ וא וָּ י הִׁ תָּ ֲאֹחתִׁ ַמרְּ ה אָּ מָּ לָּ

ַעתָּ  ֵלְך׃ וְּ ָך ַקח וָּ תְּ שְּ ֵנה אִׁ  ה הִׁ

אֶ  20 חּו ֹאתֹו וְּ ַשלְּ ים ַויְּ ֹעה ֲאנָּשִׁ יו ַפרְּ לָּ ַצו עָּ ת־ַויְּ

ל־ֲאֶשר־לֹו׃ ֶאת־כָּ תֹו וְּ שְּ  אִׁ

  https://adilsoncardoso.com 
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Gênesis Capítulo 13 

 

ם  1 ַריִׁ צְּ מִׁ ם מִׁ רָּ ל־ֲאֶשר־לֹוַוַיַעל ַאבְּ כָּ תֹו וְּ שְּ אִׁ   הּוא וְּ

ה׃ בָּ מֹו ַהֶנגְּ לֹוט עִׁ  וְּ

ֹאד   2 ֵבד מְּ ם כָּ רָּ ַאבְּ ב׃ וְּ ֶנה ַבֶכֶסף ּוַבזָּהָּ קְּ  ַבמִׁ

קֹום  3 ַעד־ֵבית־ֵאל ַעד־ַהמָּ ֶנֶגב וְּ יו מִׁ עָּ ַמסָּ ַוֵיֶלְך לְּ

ה ֵבין ֵבית־ֵאל ּוֵבין  לָּ חִׁ ֳהֹלה ַבתְּ ם אָּ יָּה שָּ ֲאֶשר־הָּ

י׃ עָּ  הָּ

אֹשנָּה ל־מְּ אֶ  4 רִׁ ם בָּ ה שָּ ׂשָּ ֵבַח ֲאֶשר־עָּ זְּ קֹום ַהמִׁ

ֵשם  ם בְּ רָּ ם ַאבְּ א שָּ רָּ קְּ ה׃ַויִׁ הוָּ  יְּ

ר   5 קָּ יָּה צֹאן־ּובָּ ם הָּ רָּ לֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת־ַאבְּ ַגם־לְּ וְּ

ים׃ לִׁ ֹאהָּ  וְּ

יָּה  6 י־הָּ ו כִׁ דָּ ֶשֶבת ַיחְּ ֶרץ לָּ אָּ ם הָּ א ֹאתָּ לֹא־נָּׂשָּ וְּ

ֶשֶבת  לּו לָּ לֹא יָּכְּ ב וְּ ם רָּ כּושָּ ו׃רְּ דָּ  ַיחְּ

ם ּוֵבין ֹרֵעי  7 רָּ ֵנה־ַאבְּ קְּ יב ֵבין ֹרֵעי מִׁ י־רִׁ הִׁ ַויְּ

ַהכְּ  ֵנה־לֹוט וְּ קְּ ֶרץ׃מִׁ אָּ ז ֹיֵשב בָּ י אָּ זִׁ רִׁ ַהפְּ י וְּ  ַנֲענִׁ
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י   8 ה ֵבינִׁ יבָּ רִׁ י מְּ הִׁ ם ֶאל־לֹוט ַאל־נָּא תְּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ים  ים ַאחִׁ י־ֲאנָּשִׁ ּוֵביֶניָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך כִׁ

 נּו׃ ֲאנָּחְּ 

ם־  9 י אִׁ לָּ ֶרד נָּא ֵמעָּ פָּ ֶניָך הִׁ פָּ ֶרץ לְּ אָּ ל־הָּ ֲהלֹא כָּ

אִׁ  נָּה וְּ ֵאימִׁ מֹאל וְּ ה׃ ַהשְּ ילָּ אִׁ מְּ ַאׂשְּ ין וְּ  ם־ַהיָּמִׁ

ֵדן   10 ַכר ַהַירְּ ל־כִׁ א ֶאת־כָּ א־לֹוט ֶאת־ֵעינָּיו ַוַירְּ שָּ ַויִׁ

ֶאת־ ֹדם וְּ הוָּה ֶאת־סְּ ֵני ַשֵחת יְּ פְּ ֶקה לִׁ ּה ַמשְּ י כֻׁלָּ כִׁ

גַ  ה כְּ ה ֹצַער׃ֲעֹמרָּ ם ֹבֲאכָּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ה כְּ הוָּ  ן־יְּ

ַכר הַ  11 ל־כִׁ ַחר־לֹו לֹוט ֵאת כָּ בְּ ַסע לֹוט  ַויִׁ ֵדן ַויִׁ ַירְּ

יו׃  חִׁ יש ֵמַעל אָּ דּו אִׁ רְּ פָּ ֶקֶדם ַויִׁ  מִׁ

ֵרי   12 עָּ לֹוט יַָּשב בְּ נַָּען וְּ ֶאֶרץ־כְּ ם יַָּשב בְּ רָּ ַאבְּ

ֹדם׃ ר ַוֶיֱאַהל ַעד־סְּ כָּ  ַהכִׁ

שֵ  13 ַאנְּ ֹדם וְּ ֹאד׃י סְּ ים ַליהוָּה מְּ אִׁ ַחטָּ ים וְּ עִׁ  רָּ

פָּ  14 ם ַאֲחֵרי הִׁ רָּ ַמר ֶאל־ַאבְּ מֹו  ַויהוָּה אָּ ֶרד־לֹוט ֵמעִׁ

ם   ה שָּ קֹום ֲאֶשר־ַאתָּ ן־ַהמָּ ֵאה מִׁ א נָּא ֵעיֶניָך ּורְּ ׂשָּ

ה׃ יָּמָּ ה וָּ מָּ ֵקדְּ ה וָּ בָּ ֶנגְּ ֹפנָּה וָּ  צָּ

ָך ֶאתְּ  15 ה ֹרֶאה לְּ ֶרץ ֲאֶשר־ַאתָּ אָּ ל־הָּ י ֶאת־כָּ ֶננָּה  כִׁ

ם׃ ֲעָך ַעד־עֹולָּ ַזרְּ  ּולְּ
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ֶרץ ֲאֶשר אִׁ  16 אָּ ֲעָך ַכֲעַפר הָּ י ֶאת־ַזרְּ תִׁ ַׂשמְּ ם־יּוַכל  וְּ

ֶנה׃ מָּ ֲעָך יִׁ ֶרץ ַגם־ַזרְּ אָּ נֹות ֶאת־ֲעַפר הָּ מְּ יש לִׁ  אִׁ

ָך   17 י לְּ ּה כִׁ בָּ חְּ רָּ ּה ּולְּ כָּ רְּ אָּ ֶרץ לְּ אָּ ַהֵלְך בָּ תְּ קּום הִׁ

ֶננָּה׃   ֶאתְּ

ם ַויָּ  18 רָּ ֵאֹלנֵ ַוֶיֱאַהל ַאבְּ ֵרא ֲאֶשר  בֹא ַוֵיֶשב בְּ י ַממְּ

ה׃  ֵבַח ַליהוָּ זְּ ם מִׁ ֶבן־שָּ רֹון ַויִׁ ֶחבְּ  בְּ

  https://adilsoncardoso.com 

Gênesis Capítulo 14 

יֹוְך ֶמֶלְך  1 ר ַארְּ עָּ נְּ ֶפל ֶמֶלְך־שִׁ רָּ יֵמי ַאמְּ י בִׁ הִׁ ַויְּ

רְּ  דָּ ר כְּ סָּ ם׃ ֶאלָּ ל ֶמֶלְך גֹויִׁ עָּ דְּ תִׁ ם וְּ ֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעילָּ  לָּ

ה  2 מָּ חָּ לְּ ׂשּו מִׁ ַשע  עָּ רְּ ֶאת־בִׁ ֹדם וְּ ֶאת־ֶבַרע ֶמֶלְך סְּ

ֵאֶבר ֶמֶלְך  ֶשמְּ ה וְּ מָּ ב ֶמֶלְך ַאדְּ אָּ נְּ ה שִׁ ֶמֶלְך ֲעֹמרָּ

יא־ֹצַער׃ ים ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִׁ ֹביִׁ  צְּ

ים הּוא יָּם  3 דִׁ רּו ֶאל־ֵעֶמק ַהשִׁ בְּ ל־ֵאֶלה חָּ  ַהֶמַלח׃כָּ

ֹעֶמר ּושְּ  4 לָּ רְּ דָּ דּו ֶאת־כְּ בְּ נָּה עָּ ֵרה שָּ ֵתים ֶעׂשְּ ֹלש־ שְּ

דּו׃ רָּ נָּה מָּ ֵרה שָּ  ֶעׂשְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ים   5 כִׁ לָּ ַהמְּ ֹעֶמר וְּ לָּ רְּ דָּ א כְּ נָּה בָּ ֵרה שָּ ַבע ֶעׂשְּ ַארְּ ּובְּ

ֶאת־ ם וְּ ַניִׁ ֹרת ַקרְּ תְּ ַעשְּ ים בְּ אִׁ פָּ תֹו ַוַיכּו ֶאת־רְּ ֲאֶשר אִׁ

ֵאת הָּ  ם וְּ הָּ ים בְּ ם׃ַהזּוזִׁ יִׁ יָּתָּ רְּ ֵוה קִׁ שָּ ים בְּ  ֵאימִׁ

יר  6 ם ֵׂשעִׁ רָּ ַהרְּ י בְּ ֶאת־ַהֹחרִׁ ן ֲאֶשר  וְּ ארָּ ַעד ֵאיל פָּ

ר׃ בָּ דְּ  ַעל־ַהמִׁ

ֵדש ַוַיכּו  7 וא קָּ ט הִׁ פָּ שְּ בּו ַויָֹּבאּו ֶאל־ֵעין מִׁ ַויָּשֻׁ

י ַהֹיֵשב   ֱאֹמרִׁ ַגם ֶאת־הָּ י וְּ ֵלקִׁ ֲעמָּ ֵדה הָּ ל־ׂשְּ ֶאת־כָּ

ר׃ מָּ ֹצן תָּ ַחצְּ  בְּ

ה ּוֶמֶלְך  ֵצאַויֵ  8 מָּ ה ּוֶמֶלְך ַאדְּ ֹדם ּוֶמֶלְך ֲעֹמרָּ ֶמֶלְך־סְּ

ֹביִׁ  ה  צְּ מָּ חָּ לְּ ם מִׁ תָּ כּו אִׁ וא־ֹצַער ַוַיַערְּ ים ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִׁ

ים׃ דִׁ ֵעֶמק ַהשִׁ  בְּ

ם  9 ל ֶמֶלְך גֹויִׁ עָּ דְּ תִׁ ם וְּ ֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעילָּ לָּ רְּ דָּ ֵאת כְּ

יֹוְך ֶמֶלְך ַארְּ ר וְּ עָּ נְּ ֶפל ֶמֶלְך שִׁ רָּ ַאמְּ ה   וְּ עָּ בָּ ר ַארְּ סָּ ֶאלָּ

ה׃ שָּ ים ֶאת־ַהֲחמִׁ כִׁ לָּ  מְּ

י 10 דִׁ ֵעֶמק ַהׂשִׁ ר ַויָּנֻׁסּו ֶמֶלְך־וְּ ם ֶבֱאֹרת ֶבֱאֹרת ֵחמָּ

ה נָּסּו׃  ים ֶהרָּ רִׁ אָּ שְּ ַהנִׁ ה וְּ מָּ לּו־שָּ פְּ ה ַויִׁ ֹדם ַוֲעֹמרָּ  סְּ

ל־  11 ֶאת־כָּ ה וְּ ֹדם ַוֲעֹמרָּ כֻׁש סְּ ל־רְּ חּו ֶאת־כָּ קְּ ַויִׁ

ם ַוֵיֵלכּו׃  לָּ כְּ  אָּ
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ם   12 רָּ י ַאבְּ כֻׁשֹו ֶבן־ֲאחִׁ ֶאת־רְּ חּו ֶאת־לֹוט וְּ קְּ ַויִׁ

ֹדם׃ַוֵיֵלכּו  סְּ הּוא ֹיֵשב בִׁ  וְּ

הּוא ֹשֵכן   13 י וְּ רִׁ בְּ עִׁ ם הָּ רָּ ַאבְּ יט ַוַיֵגד לְּ לִׁ ַויָּבֹא ַהפָּ

ֵהם   ֵנר וְּ י עָּ ֹכל ַוֲאחִׁ י ֶאשְּ י ֲאחִׁ ֱאֹמרִׁ ֵרא הָּ ֵאֹלֵני ַממְּ בְּ

ם׃  רָּ ית־ַאבְּ רִׁ  ַבֲעֵלי בְּ

שְּ  14 יו ַמע ַאבְּ ַויִׁ יכָּ יו ַויֶָּרק ֶאת־ֲחנִׁ חִׁ ה אָּ בָּ שְּ י נִׁ ם כִׁ רָּ

יֵדי לִׁ ֹדף ַעד־  יְּ רְּ ֹלש ֵמאֹות ַויִׁ ר ּושְּ ׂשָּ ֹמנָּה עָּ ֵביתֹו שְּ

ן׃  דָּ

ֵפם   15 דְּ רְּ יו ַוַיֵכם ַויִׁ דָּ ה הּוא ַוֲעבָּ לָּ ֵלק ֲעֵליֶהם ַליְּ ַוֵיחָּ

ֶׂשק׃ ַדמָּ מֹאל לְּ שְּ ה ֲאֶשר מִׁ  ַעד־חֹובָּ

רְּ ַויֶָּשב  16 ל־הָּ יו ֵאת כָּ חִׁ ַגם ֶאת־לֹוט אָּ כֻׁש וְּ

ַגם אֶ  יב וְּ כֻׁשֹו ֵהשִׁ ם׃ּורְּ עָּ ֶאת־הָּ ים וְּ  ת־ַהנָּשִׁ

אתֹו ַאַחֵרי שּובֹו ֵמַהכֹות  17 רָּ קְּ ֹדם לִׁ ַוֵיֵצא ֶמֶלְך־סְּ

תֹו ֶאל־ֵעֶמק  ים ֲאֶשר אִׁ כִׁ לָּ ֶאת־ַהמְּ ֹעֶמר וְּ רלָּ דָּ ֶאת כְּ

ֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶמֶלְך׃  שָּ

כִׁ  18 הּוא י־ֶצֶדק ֶמלֶ ּוַמלְּ ן וְּ יָּיִׁ יא ֶלֶחם וָּ ֵלם הֹוצִׁ ְך שָּ

ֵאל ֶעלְּ   יֹון׃ ֹכֵהן לְּ

יֹון ֹקֵנה   19 ֵאל ֶעלְּ ם לְּ רָּ רּוְך ַאבְּ ֵכהּו ַויֹאַמר בָּ רְּ בָּ ַויְּ

ֶרץ׃ אָּ ם וָּ ַמיִׁ  שָּ
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ֶתן־  20 יֶָּדָך ַויִׁ ֶריָך בְּ ֵגן צָּ יֹון ֲאֶשר־מִׁ רּוְך ֵאל ֶעלְּ ּובָּ

ֹכל׃  לֹו ַמֲעֵׂשר מִׁ

י ַהֶנֶפש  ר ֶמֶלְך־סְּ ַויֹאמֶ  21 ם ֶתן־לִׁ רָּ ֹדם ֶאל־ַאבְּ

ְך׃  כֻׁש ַקח־לָּ רְּ הָּ  וְּ

י ֶאל־  22 י יָּדִׁ יֹמתִׁ ֹדם ֲהרִׁ ם ֶאל־ֶמֶלְך סְּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ֶרץ׃ אָּ ם וָּ ַמיִׁ יֹון ֹקֵנה שָּ הוָּה ֵאל ֶעלְּ  יְּ

ל־  23 כָּ ם־ֶאַקח מִׁ אִׁ רֹוְך־ַנַעל וְּ ַעד ׂשְּ חּוט וְּ ם־מִׁ אִׁ

י  לֹא תֹאַמר ֲאנִׁ ְך וְּ ם׃ֲאֶשר־לָּ רָּ י ֶאת־ַאבְּ תִׁ  ֶהֱעַשרְּ

עָּ  24 לּו ַהנְּ כְּ ַדי ַרק ֲאֶשר אָּ עָּ לְּ ים  בִׁ ֲאנָּשִׁ ֵחֶלק הָּ ים וְּ רִׁ

חּו  קְּ ֵרא ֵהם יִׁ ֹכל ּוַממְּ ֵנר ֶאשְּ י עָּ תִׁ כּו אִׁ לְּ ֲאֶשר הָּ

ם׃ קָּ  ֶחלְּ

  https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 15 

 

הוָּה   1 ַבר־יְּ יָּה דְּ ֵאֶלה הָּ ים הָּ רִׁ בָּ ם  ַאַחר ַהדְּ רָּ ֶאל־ַאבְּ

ְך  ֵגן לָּ י מָּ ֹנכִׁ ם אָּ רָּ א ַאבְּ ירָּ ַבַמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל־תִׁ

ֹאד׃ ֵבה מְּ ָך ַהרְּ רְּ כָּ  ׂשְּ

https://adilsoncardoso.com/
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י  2 ֹנכִׁ אָּ י וְּ ֶתן־לִׁ ה ַמה־תִׁ ם ֲאֹדנָּי יֱהוִׁ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

י הּוא ַדֶמׂשֶ  י ּוֶבן־ֶמֶשק ֵביתִׁ ירִׁ יֶעֶזר׃ הֹוֵלְך ֲערִׁ  ק ֱאלִׁ

י  3 ם ֵהן לִׁ רָּ ֵנה ֶבן־ ַויֹאֶמר ַאבְּ הִׁ ה זַָּרע וְּ לֹא נַָּתתָּ

י׃  י יֹוֵרש ֹאתִׁ  ֵביתִׁ

י־  4 ָך ֶזה כִׁ שְּ ירָּ יו ֵלאֹמר לֹא יִׁ ה ֵאלָּ הוָּ ַבר־יְּ ֵנה דְּ הִׁ וְּ

ֶשָך׃ ירָּ ֵמֶעיָך הּוא יִׁ ם ֲאֶשר ֵיֵצא מִׁ  אִׁ

ה ַויֹאֶמר ַהֶבט־נָּא ַהשָּ  5 ה  ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוצָּ מָּ ַמיְּ

ם־תּוַכל ים אִׁ בִׁ ֹפר ַהכֹוכָּ ם ַויֹאֶמר לֹו   ּוסְּ ֹפר ֹאתָּ סְּ לִׁ

ֶעָך׃ ֶיה ַזרְּ הְּ  ֹכה יִׁ

ה׃ 6 קָּ דָּ ֶבהָּ לֹו צְּ שְּ ה ַוַיחְּ ן ַביהוָּ ֶהֱאמִׁ  וְּ

יָך ֵמאּור   7 הוָּה ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י יְּ יו ֲאנִׁ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

תָּ  שְּ רִׁ ֶרץ ַהזֹאת לְּ אָּ ָך ֶאת־הָּ ֶתת לְּ ים לָּ דִׁ  ּה׃ַכׂשְּ

ה ֵאדַ  8 ה ַבמָּ ֶשנָּה׃ַויֹאַמר ֲאֹדנָּי יֱהוִׁ ירָּ י אִׁ  ע כִׁ

ֵעז   9 ֶלֶשת וְּ שֻׁ ה מְּ לָּ י ֶעגְּ ה לִׁ חָּ יו קְּ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

גֹוזָּל׃ ֹתר וְּ ש וְּ לָּ שֻׁ ל מְּ ַאיִׁ ֶלֶשת וְּ שֻׁ  מְּ

ֵתן   10 ֶוְך ַויִׁ ם ַבתָּ ַבֵתר ֹאתָּ ל־ֵאֶלה ַויְּ ַקח־לֹו ֶאת־כָּ ַויִׁ

רֹו לִׁ  תְּ יש־בִׁ ר׃אִׁ תָּ ֹפר לֹא בָּ ֶאת ַהצִׁ ַראת ֵרֵעהּו וְּ  קְּ

ם׃  11 רָּ ם ַאבְּ ים ַוַיֵשב ֹאתָּ רִׁ גָּ ט ַעל־ַהפְּ ַעיִׁ  ַוֵיֶרד הָּ
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ם   12 רָּ ה ַעל־ַאבְּ לָּ ה נָּפְּ ֵדמָּ ַתרְּ בֹוא וְּ י ַהֶשֶמש לָּ הִׁ ַויְּ

יו׃  לָּ ה ֹנֶפֶלת עָּ ֹדלָּ ה גְּ ה ֲחֵשכָּ ֵנה ֵאימָּ הִׁ  וְּ

י 13 ם יָֹּדַע ֵתַדע כִׁ רָּ ַאבְּ ֲעָך  ַויֹאֶמר לְּ ֶיה ַזרְּ הְּ ־ֵגר יִׁ

ֶהם  ֶאֶרץ לֹא לָּ ַבע ֵמאֹות וַ בְּ ם ַארְּ נּו ֹאתָּ עִׁ דּום וְּ ֲעבָּ

נָּה׃   שָּ

ַאֲחֵרי־ֵכן   14 י וְּ ֹנכִׁ ן אָּ ַגם ֶאת־ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו דָּ וְּ

דֹול׃ כֻׁש גָּ רְּ אּו בִׁ  ֵיצְּ

ֵבר  15 קָּ לֹום תִׁ שָּ בֹוא ֶאל־ֲאֹבֶתיָך בְּ ה תָּ ַאתָּ וְּ

ה׃ ה טֹובָּ ֵׂשיבָּ  בְּ

16  ֹ י ל י יָּשּובּו ֵהנָּה כִׁ יעִׁ בִׁ דֹור רְּ ֵלם ֲעֹון וְּ א־שָּ

י ַעד־ֵהנָּה׃ ֱאֹמרִׁ  הָּ

ן   17 שָּ ֵנה ַתנּור עָּ הִׁ יָּה וְּ ה הָּ טָּ ה ַוֲעלָּ אָּ י ַהֶשֶמש בָּ הִׁ ַויְּ

ֵאֶלה׃ ים הָּ זָּרִׁ ַבר ֵבין ַהגְּ יד ֵאש ֲאֶשר עָּ ַלפִׁ  וְּ

רִׁ  18 ם בְּ רָּ הוָּה ֶאת־ַאבְּ ַרת יְּ ית ֵלאֹמר  ַביֹום ַההּוא כָּ

ֶרץ הַ  אָּ י ֶאת־הָּ ֲעָך נַָּתתִׁ ַזרְּ ם ַעד־ לְּ ַריִׁ צְּ ַהר מִׁ נְּ זֹאת מִׁ

ת׃ רָּ ַהר־פְּ ֹדל נְּ ר ַהגָּ  ַהנָּהָּ

י׃  19 ֹמנִׁ ֵאת ַהַקדְּ י וְּ זִׁ נִׁ ֶאת־ַהקְּ י וְּ  ֶאת־ַהֵקינִׁ

רְּ  20 ֶאת־הָּ י וְּ זִׁ רִׁ ֶאת־ַהפְּ י וְּ תִׁ ֶאת־ַהחִׁ ים׃וְּ אִׁ  פָּ
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אֶ  21 י וְּ ַנֲענִׁ ֶאת־ַהכְּ י וְּ ֱאֹמרִׁ ֶאת־הָּ ֶאת־וְּ י וְּ שִׁ גָּ רְּ ת־ַהגִׁ

י׃ בּוסִׁ   ַהיְּ

  https://adilsoncardoso.com 

Gênesis Capítulo 16 

 

ה   1 חָּ פְּ ּה שִׁ לָּ ה לֹו וְּ דָּ ם לֹא יָּלְּ רָּ ַרי ֵאֶשת ַאבְּ ׂשָּ וְּ

ּה   מָּ ית ּושְּ רִׁ צְּ ר׃ מִׁ גָּ  הָּ

ֵנה־נָּא עֲ  2 ם הִׁ רָּ ַרי ֶאל־ַאבְּ ה ַותֹאֶמר ׂשָּ הוָּ י יְּ ַרנִׁ צָּ

ֶלֶדת  ֵמנָּה מִׁ ֶנה מִׁ בָּ י אּוַלי אִׁ תִׁ חָּ פְּ בֹא־נָּא ֶאל־שִׁ

י׃ רָּ קֹול ׂשָּ ם לְּ רָּ ַמע ַאבְּ שְּ  ַויִׁ

ית  3 רִׁ צְּ ר ַהמִׁ גָּ ם ֶאת־הָּ רָּ ַרי ֵאֶשת־ַאבְּ ַקח ׂשָּ ַותִׁ

ֶשבֶ  ים לְּ נִׁ ֵקץ ֶעֶׂשר שָּ ּה מִׁ תָּ חָּ פְּ ֶאֶרץ  שִׁ ם בְּ רָּ ת ַאבְּ

אַ  ּה לְּ ֵתן ֹאתָּ נַָּען ַותִׁ שָּ כְּ אִׁ ּה לֹו לְּ ישָּ ם אִׁ רָּ  ה׃בְּ

ה ַוֵתַקל   4 תָּ רָּ י הָּ ר ַוַתַהר ַוֵתֶרא כִׁ גָּ ַויָּבֹא ֶאל־הָּ

׃ ֵעיֶניהָּ ּה בְּ תָּ רְּ בִׁ  גְּ

י   5 י נַָּתתִׁ ֹנכִׁ ֶליָך אָּ י עָּ סִׁ ם ֲחמָּ רָּ ַרי ֶאל־ַאבְּ ַותֹאֶמר ׂשָּ

ֵחיֶקָך ַותֵ  י בְּ תִׁ חָּ פְּ ֵעיֶניהָּ שִׁ ֵאַקל בְּ ה וָּ תָּ רָּ י הָּ ֶרא כִׁ

ֹפט יְּ  שְּ י ּוֵביֶניָך׃ יִׁ ה ֵבינִׁ  הוָּ

https://adilsoncardoso.com/
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יֵָּדְך  6 ֵתְך בְּ חָּ פְּ ֵנה שִׁ ַרי הִׁ ם ֶאל־ׂשָּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ַרח  בְּ ַרי ַותִׁ ַעֶנהָּ ׂשָּ ְך ַותְּ יִׁ ֵעינָּ ּה ַהטֹוב בְּ י־לָּ ֲעׂשִׁ

׃  ֶניהָּ פָּ  מִׁ

ה ַעל־ֵעין ַהמַ  7 הוָּ ַאְך יְּ ּה ַמלְּ אָּ צָּ מְּ ר ַעל־ ַויִׁ בָּ דְּ ם ַבמִׁ יִׁ

ֶדֶרְך שּור׃ ן בְּ ַעיִׁ  הָּ

ַחת  8 פְּ ר שִׁ גָּ נָּה ַויֹאַמר הָּ אָּ את וְּ ֶזה בָּ ַרי ֵאי־מִׁ ׂשָּ

י ֹבַרַחת׃  ֹנכִׁ י אָּ תִׁ רְּ בִׁ ַרי גְּ ֵני ׂשָּ פְּ י ַותֹאֶמר מִׁ  ֵתֵלכִׁ

ֵתְך  9 רְּ בִׁ י ֶאל־גְּ הוָּה שּובִׁ ַאְך יְּ ּה ַמלְּ ַויֹאֶמר לָּ

׃ י ַתַחת יֶָּדיהָּ ַענִׁ תְּ הִׁ  וְּ

בֶ  10 ה ַארְּ בָּ ה ַהרְּ הוָּ ַאְך יְּ ּה ַמלְּ ֵעְך  ַויֹאֶמר לָּ ה ֶאת־ַזרְּ

סָּ  לֹא יִׁ  ֵפר ֵמֹרב׃וְּ

תְּ ֵבן  11 ֹיַלדְּ ה וְּ רָּ נְָּך הָּ ה הִׁ הוָּ ַאְך יְּ ּה ַמלְּ ַויֹאֶמר לָּ

ֵיְך׃  נְּ הוָּה ֶאל־עָּ ַמע יְּ י־שָּ ֵעאל כִׁ מָּ שְּ מֹו יִׁ את שְּ רָּ קָּ  וְּ

ם יָּדֹו ַבכֹ  12 דָּ ֶיה ֶפֶרא אָּ הְּ הּוא יִׁ ַעל־ וְּ ַיד ֹכל בֹו וְּ ל וְּ

כֹ  שְּ יו יִׁ ל־ֶאחָּ ֵני כָּ  ן׃פְּ

ה 13 א ֵשם־יְּ רָּ קְּ י  ַותִׁ ה ֵאל ֳראִׁ ה ַהֹדֵבר ֵאֶליהָּ ַאתָּ וָּ

י׃  י ַאֲחֵרי ֹראִׁ יתִׁ אִׁ ה ֲהַגם ֲהֹלם רָּ רָּ מְּ י אָּ  כִׁ
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ֵנה ֵבין־ 14 י הִׁ ֵאר ַלַחי ֹראִׁ ֵאר בְּ א ַלבְּ רָּ ַעל־ֵכן קָּ

ֶרד׃ ֵדש ּוֵבין בָּ  קָּ

נֹו ַוֵתֶלד הָּ  15 ם ֶשם־בְּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ם ֵבן ַויִׁ רָּ ַאבְּ ר לְּ גָּ

שְּ  ר יִׁ גָּ ה הָּ דָּ ֵעאל׃ ֲאֶשר־יָּלְּ  מָּ

ֶלֶדת־ 16 ים בְּ נִׁ ֵשש שָּ נָּה וְּ ים שָּ ֹמנִׁ ם ֶבן־שְּ רָּ ַאבְּ וְּ

ם׃  רָּ ַאבְּ ֵעאל לְּ מָּ שְּ ר ֶאת־יִׁ גָּ  הָּ
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Gênesis Capítulo 17 

 

ים 1  עִׁ שְּ ם ֶבן־תִׁ רָּ י ַאבְּ הִׁ ים  ַויְּ נִׁ ֵתַשע שָּ נָּה וְּ א  שָּ ַוֵירָּ

ַהֵלְך  תְּ י־ֵאל ַשַדי הִׁ יו ֲאנִׁ ם ַויֹאֶמר ֵאלָּ רָּ הוָּה ֶאל־ַאבְּ יְּ

ים׃ מִׁ ֵיה תָּ ַני ֶוהְּ פָּ  לְּ

ֹאד   2 מְּ ָך בִׁ ֶבה אֹותְּ ַארְּ י ּוֵביֶנָך וְּ י ֵבינִׁ יתִׁ רִׁ נָּה בְּ ֶאתְּ וְּ

ֹאד׃  מְּ

יַויִׁ  3 תֹו ֱאֹלהִׁ ַדֵבר אִׁ נָּיו ַויְּ ם ַעל־פָּ רָּ  ם ֵלאֹמר׃ ֹפל ַאבְּ

י  4 ם׃ ֲאנִׁ ַאב ֲהמֹון גֹויִׁ יתָּ לְּ יִׁ הָּ ְך וְּ תָּ י אִׁ יתִׁ רִׁ ֵנה בְּ  הִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ָך  5 מְּ יָּה שִׁ הָּ ם וְּ רָּ ָך ַאבְּ מְּ ֵרא עֹוד ֶאת־שִׁ קָּ לֹא־יִׁ וְּ

יָך׃  ַתתִׁ ם נְּ י ַאב־ֲהמֹון גֹויִׁ ם כִׁ הָּ רָּ  ַאבְּ

אֹ  6 מְּ ָך בִׁ י ֹאתְּ ֵרתִׁ פְּ הִׁ ם וְּ גֹויִׁ יָך לְּ ַתתִׁ ֹאד ּונְּ ד מְּ

ָך יֵ  מְּ ים מִׁ כִׁ לָּ  ֵצאּו׃ּומְּ

מֹ  7 ֲעָך ַוֲהקִׁ י ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזרְּ י ֵבינִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ תִׁ

ים   ָך ֵלאֹלהִׁ יֹות לְּ הְּ ם לִׁ ית עֹולָּ רִׁ בְּ ם לִׁ ֹדֹרתָּ ַאֲחֶריָך לְּ

ֲעָך ַאֲחֶריָך׃  ַזרְּ  ּולְּ

ֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ מְּ  8 ַזרְּ ָך ּולְּ י לְּ נַָּתתִׁ גֶֻׁריָך ֵאת וְּ

ם ַזת עֹולָּ ַנַען ַלֲאחֻׁ ל־ֶאֶרץ כְּ ֶהם  כָּ י לָּ יתִׁ יִׁ הָּ וְּ

ים׃  ֵלאֹלהִׁ

י  9 יתִׁ רִׁ ה ֶאת־בְּ ַאתָּ ם וְּ הָּ רָּ ים ֶאל־ַאבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ם׃ ֹדֹרתָּ ֲעָך ַאֲחֶריָך לְּ ַזרְּ ה וְּ ֹמר ַאתָּ שְּ  תִׁ

י ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין   10 רּו ֵבינִׁ מְּ שְּ י ֲאֶשר תִׁ יתִׁ רִׁ זֹאת בְּ

ֲעָך ר׃ ַזרְּ ל־זָּכָּ ֶכם כָּ מֹול לָּ   ַאֲחֶריָך הִׁ

תֶ  11 ַמלְּ ית ם ֵאת ּונְּ רִׁ אֹות בְּ יָּה לְּ הָּ ֶכם וְּ ַלתְּ רְּ ַׂשר עָּ בְּ

י ּוֵביֵניֶכם׃  ֵבינִׁ

ֹדֹרֵתיֶכם   12 ר לְּ ל־זָּכָּ ֶכם כָּ מֹול לָּ ים יִׁ ֹמַנת יָּמִׁ ּוֶבן־שְּ

ר ֲאֶשר לֹא   ֹכל ֶבן־ֵנכָּ ַנת־ֶכֶסף מִׁ קְּ ת ּומִׁ יִׁ יד בָּ לִׁ יְּ

ֲעָך ַזרְּ  הּוא׃ מִׁ
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נַ  13 קְּ ָך ּומִׁ יד ֵביתְּ לִׁ מֹול יְּ מֹול יִׁ פֶ הִׁ ה ת ַכסְּ תָּ יְּ הָּ ָך וְּ

ם׃ ית עֹולָּ רִׁ בְּ ֶכם לִׁ ַׂשרְּ בְּ י בִׁ יתִׁ רִׁ  בְּ

תֹו  14 לָּ רְּ ַׂשר עָּ מֹול ֶאת־בְּ ר ֲאֶשר לֹא־יִׁ ֵרל זָּכָּ עָּ וְּ

י ֵהַפר׃ יתִׁ רִׁ וא ֵמַעֶמיהָּ ֶאת־בְּ ה ַהֶנֶפש ַההִׁ תָּ רְּ כְּ נִׁ   וְּ

ים אֶ  15 ָך לֹא־ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ תְּ שְּ ַרי אִׁ ם ׂשָּ הָּ רָּ ל־ַאבְּ

א ֶאת־שְּ  רָּ קְּ ּה ׂשָּ תִׁ ּה׃ מָּ מָּ ה שְּ רָּ י ׂשָּ י כִׁ  רָּ

ָך ֵבן   16 ֶמנָּה לְּ י מִׁ ַגם נַָּתתִׁ ּה וְּ י ֹאתָּ תִׁ ּוֵבַרכְּ

יּו׃ הְּ ֶמנָּה יִׁ ים מִׁ ֵכי ַעמִׁ ם ַמלְּ גֹויִׁ ה לְּ תָּ יְּ הָּ יהָּ וְּ תִׁ  ּוֵבַרכְּ

ק  17 חָּ צְּ נָּיו ַויִׁ ם ַעל־פָּ הָּ רָּ ֹפל ַאבְּ בֹו  ַויִׁ לִׁ ַויֹאֶמר בְּ

ֵלד ּוָּ נָּה יִׁ ה־שָּ ֶבן ֵמאָּ ם־ׂשָּ  ַהלְּ אִׁ ים  וְּ עִׁ שְּ ה ֲהַבת־תִׁ רָּ

נָּה ֵתֵלד׃  שָּ

ֶיה   18 חְּ ֵעאל יִׁ מָּ שְּ ים לּו יִׁ ֱאֹלהִׁ ם ֶאל־הָּ הָּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ֶניָך׃  פָּ  לְּ

ָך ֵבן  19 ָך ֹיֶלֶדת לְּ תְּ שְּ ה אִׁ רָּ ל ׂשָּ ים ֲאבָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

מֹו יִׁ  אתָּ ֶאת־שְּ רָּ קָּ תֹו וְּ י אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת־בְּ ֹמתִׁ ק ַוֲהקִׁ חָּ צְּ

ית עֹו רִׁ בְּ זַ לִׁ ם לְּ יו׃לָּ עֹו ַאֲחרָּ  רְּ

י ֹאתֹו  20 תִׁ ֵנה ֵבַרכְּ יָך הִׁ תִׁ ַמעְּ ֵעאל שְּ מָּ שְּ יִׁ ּולְּ

ֵנים־ ֹאד שְּ ֹאד מְּ מְּ י ֹאתֹו בִׁ ֵביתִׁ רְּ הִׁ י ֹאתֹו וְּ ֵריתִׁ פְּ הִׁ וְּ

דֹול׃  גֹוי גָּ יו לְּ ַתתִׁ יד ּונְּ ם יֹולִׁ יאִׁ ׂשִׁ ר נְּ ׂשָּ  עָּ
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ֶאת 21 ָך  וְּ ק ֲאֶשר ֵתֵלד לְּ חָּ צְּ ים ֶאת־יִׁ קִׁ י אָּ יתִׁ רִׁ ־בְּ

ה לַ ׂשָּ  ַאֶחֶרת ׃רָּ נָּה הָּ  מֹוֵעד ַהֶזה ַבשָּ

ם׃ 22 הָּ רָּ ים ֵמַעל ַאבְּ תֹו ַוַיַעל ֱאֹלהִׁ ַדֵבר אִׁ ַכל לְּ  ַויְּ

יֵדי   23 לִׁ ל־יְּ ֵאת כָּ נֹו וְּ ֵעאל בְּ מָּ שְּ ם ֶאת־יִׁ הָּ רָּ ַקח ַאבְּ ַויִׁ

פ ַנת ַכסְּ קְּ ל־מִׁ ֵאת כָּ ֵשי ֵבית ֵביתֹו וְּ ַאנְּ ר בְּ ל־זָּכָּ ֹו כָּ

ם ַויָּמָּ  הָּ רָּ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ל ֶאת־בְּ ַאבְּ ם בְּ תָּ לָּ רְּ ַׂשר עָּ

ים׃ תֹו ֱאֹלהִׁ ֶבר אִׁ  ַכֲאֶשר דִׁ

ַׂשר   24 ֹמלֹו בְּ הִׁ נָּה בְּ ֵתַשע שָּ ים וָּ עִׁ שְּ ם ֶבן־תִׁ הָּ רָּ ַאבְּ וְּ

תֹו׃ לָּ רְּ  עָּ

ֵרה 25 ֹלש ֶעׂשְּ נֹו ֶבן־שְּ ֵעאל בְּ מָּ שְּ יִׁ ֹמלֹו   וְּ הִׁ נָּה בְּ שָּ

תֹו׃  לָּ רְּ ַׂשר עָּ  ֵאת בְּ

עֶ  26 נֹו׃יֶצם הַ בְּ ֵעאל בְּ מָּ שְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ מֹול ַאבְּ  ֹום ַהֶזה נִׁ

ַנת־ֶכֶסף ֵמֵאת   27 קְּ ת ּומִׁ יִׁ יד בָּ לִׁ ֵשי ֵביתֹו יְּ ל־ַאנְּ כָּ וְּ

תֹו׃  ֹמלּו אִׁ ר נִׁ  ֶבן־ֵנכָּ
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 Gênesis Capítulo 18 

 

א אֵ ַויֵ  1 הּוא ֹיֵשב ֶפַתח־ רָּ ֵרא וְּ ֵאֹלֵני ַממְּ הוָּה בְּ יו יְּ לָּ

ֹחם ַהיֹום׃  ֹאֶהל כְּ  הָּ

ים   2 בִׁ צָּ ים נִׁ ה ֲאנָּשִׁ ֹלשָּ ֵנה שְּ הִׁ א וְּ א ֵעינָּיו ַוַירְּ שָּ ַויִׁ

ֹאֶהל וַ  ֶפַתח הָּ ם מִׁ אתָּ רָּ קְּ ץ לִׁ א ַויָּרָּ יו ַוַירְּ לָּ ַתחּו עָּ שְּ יִׁ

ה׃  צָּ רְּ  אָּ

אתִׁ ם־נָּא ַויֹאַמר ֲאֹדנָּי אִׁ  3 צָּ ֵעיֶניָך ַאל־נָּא  מָּ י ֵחן בְּ

ֶדָך׃  ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעבְּ

ֲענּו ַתַחת   4 שָּ הִׁ ֵליֶכם וְּ ַרֲחצּו ַרגְּ ם וְּ ַעט־ַמיִׁ יַֻׁקח־נָּא מְּ

ֵעץ׃   הָּ

י־  5 ֶכם ַאַחר ַתֲעֹברּו כִׁ בְּ ַסֲעדּו לִׁ ה ַפת־ֶלֶחם וְּ חָּ ֶאקְּ וְּ

רּו ֵכן תַ ַעל־ֵכן עֲ  ֶכם ַויֹאמְּ דְּ ֶתם ַעל־ַעבְּ   ֲעֶׂשהַברְּ

׃ַכאֲ  תָּ ַברְּ  ֶשר דִׁ

י   6 ה ַויֹאֶמר ַמֲהרִׁ רָּ ה ֶאל־ׂשָּ ֹאֱהלָּ ם הָּ הָּ רָּ ַמֵהר ַאבְּ ַויְּ

י עֻׁגֹות׃ י ַוֲעׂשִׁ ים ֶקַמח ֹסֶלת לּושִׁ אִׁ ֹלש סְּ  שְּ

ר ַרְך וָּטֹוב  7 קָּ ַקח ֶבן־בָּ ם ַויִׁ הָּ רָּ ץ ַאבְּ ר רָּ קָּ ֶאל־ַהבָּ וְּ

ַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹוַויִׁ   ׃ ֵתן ֶאל־ַהַנַער ַויְּ
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קַ וַ  8 ֵתן  יִׁ ה ַויִׁ ׂשָּ ר ֲאֶשר עָּ קָּ ב ּוֶבן־ַהבָּ לָּ חָּ ה וְּ אָּ ח ֶחמְּ

ֵעץ ַויֹאֵכלּו׃  הּוא־ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַתַחת הָּ ֵניֶהם וְּ פְּ  לִׁ

ֵנה  9 ֶתָך ַויֹאֶמר הִׁ שְּ ה אִׁ רָּ יו ַאֵיה ׂשָּ רּו ֵאלָּ ַויֹאמְּ

ֹאֶהל׃  בָּ

נֵ  ַויֹאֶמר  10 הִׁ ֵעת ַחיָּה וְּ שּוב ֵאֶליָך כָּ ה־ֵבן  שֹוב אָּ

רָּ  ׂשָּ הּוא לְּ ֹאֶהל וְּ ה ֹשַמַעת ֶפַתח הָּ רָּ ׂשָּ ֶתָך וְּ שְּ ה אִׁ

יו׃  ַאֲחרָּ

ַדל   11 ים חָּ ים ַביָּמִׁ אִׁ ים בָּ ֵקנִׁ ה זְּ רָּ ׂשָּ ם וְּ הָּ רָּ ַאבְּ וְּ

ים׃ ה ֹאַרח ַכנָּשִׁ רָּ ׂשָּ יֹות לְּ הְּ  לִׁ

ּה ֵלאֹמר   12 בָּ רְּ קִׁ ה בְּ רָּ ַחק ׂשָּ צְּ י ַותִׁ ֹלתִׁ ַאֲחֵרי בְּ

נָּה ַואֹדנִׁ  י ֶעדְּ ה־לִׁ תָּ יְּ  ן׃י זָּקֵ הָּ

ה   13 רָּ ה ׂשָּ ֲחקָּ ה ֶזה צָּ מָּ ם לָּ הָּ רָּ הוָּה ֶאל־ַאבְּ ַויֹאֶמר יְּ

י׃  תִׁ י זַָּקנְּ נָּם ֵאֵלד ַוֲאנִׁ מְּ  ֵלאֹמר ַהַאף אֻׁ

ֵעת  14 שּוב ֵאֶליָך כָּ ר ַלמֹוֵעד אָּ בָּ הוָּה דָּ ֵלא ֵמיְּ פָּ ֲהיִׁ

ה ֵבן׃  רָּ ׂשָּ  ַחיָּה ּולְּ

כַ  15 י יֵָּר ַותְּ י כִׁ תִׁ ַחקְּ ה ֵלאֹמר לֹא צָּ רָּ ה  ֵחש ׂשָּ אָּ

׃ יֹאמֶ וַ  תְּ קְּ חָּ י צָּ  ר לֹא כִׁ
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ֹדם   16 ֵני סְּ פּו ַעל־פְּ קִׁ ים ַוַישְּ ֲאנָּשִׁ ם הָּ שָּ מּו מִׁ ַויָּקֻׁ

ם׃ חָּ ַשלְּ ם לְּ מָּ ם ֹהֵלְך עִׁ הָּ רָּ ַאבְּ  וְּ

י   17 ם ֲאֶשר ֲאנִׁ הָּ רָּ י ֵמַאבְּ ַכֶסה ֲאנִׁ ר ַהמְּ מָּ ַויהוָּה אָּ

 ֹעֶׂשה׃

אַ  18 דֹול וְּ גֹוי גָּ ֶיה לְּ הְּ יֹו יִׁ ם הָּ הָּ רָּ נִׁ בְּ צּום וְּ עָּ כּו  וְּ רְּ בְּ

ֶרץ׃בֹו כֹ  אָּ  ל גֹוֵיי הָּ

ֶאת־ 19 נָּיו וְּ ַצֶּוה ֶאת־בָּ ַמַען ֲאֶשר יְּ יו לְּ תִׁ ַדעְּ י יְּ כִׁ

ה  קָּ דָּ הוָּה ַלֲעׂשֹות צְּ רּו ֶדֶרְך יְּ מְּ שָּ יו וְּ ֵביתֹו ַאֲחרָּ

ם אֵ  הָּ רָּ הוָּה ַעל־ַאבְּ יא יְּ בִׁ ַמַען הָּ ט לְּ פָּ שְּ ת ֲאֶשר־ ּומִׁ

יו׃ לָּ ֶבר עָּ  דִׁ

ה ַזעֲ ַויֹאמֶ  20 הוָּ ֹדם ַועֲ ר יְּ ה ַקת סְּ בָּ י־רָּ ה כִׁ ֹמרָּ

ֹאד׃ ה מְּ דָּ בְּ י כָּ ם כִׁ אתָּ ַחטָּ  וְּ

ׂשּו   21 ה ֵאַלי עָּ אָּ ּה ַהבָּ תָּ ַצֲעקָּ ֶאה ַהכְּ ֶארְּ ה־נָּא וְּ ֵאֲרדָּ

ה׃ עָּ ם־לֹא ֵאדָּ אִׁ ה וְּ לָּ  כָּ

ה 22 ֹדמָּ כּו סְּ ים ַוֵילְּ ֲאנָּשִׁ ם הָּ שָּ נּו מִׁ פְּ ם   ַויִׁ הָּ רָּ ַאבְּ וְּ

ֵני  פְּ ה׃ עֹוֶדנּו ֹעֵמד לִׁ הוָּ  יְּ

גַ וַ  23 ם־ יִׁ יק עִׁ ֶפה ַצדִׁ סְּ ם ַויֹאַמר ַהַאף תִׁ הָּ רָּ ש ַאבְּ

ע׃  שָּ  רָּ
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יר ַהַאף   24 עִׁ תֹוְך הָּ ם בְּ יקִׁ ים ַצדִׁ שִׁ אּוַלי ֵיש ֲחמִׁ

ם   יקִׁ ים ַהַצדִׁ שִׁ ַמַען ֲחמִׁ קֹום לְּ א ַלמָּ שָּ לֹא־תִׁ ֶפה וְּ סְּ תִׁ

בָּ  רְּ קִׁ  ּה׃ ֲאֶשר בְּ

בָּ  25 ָך ֵמֲעֹׂשת ַכדָּ ה לְּ לָּ לִׁ הָּ חָּ יקר ַהֶזה לְּ ית ַצדִׁ  מִׁ

ְך ֲהֹשֵפט   ה לָּ לָּ לִׁ ע חָּ שָּ רָּ יק כָּ יָּה ַכַצדִׁ הָּ ע וְּ שָּ ם־רָּ עִׁ

ט׃  פָּ שְּ ֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה מִׁ אָּ ל־הָּ  כָּ

ם   26 יקִׁ ים ַצדִׁ שִׁ ֹדם ֲחמִׁ סְּ א בִׁ צָּ ם־ֶאמְּ הוָּה אִׁ ַויֹאֶמר יְּ

כָּ  י לְּ אתִׁ נָּׂשָּ יר וְּ עִׁ תֹוְך הָּ ם׃בְּ קֹום ַבֲעבּורָּ  ל־ַהמָּ

ֹ ַוַיַען  27 ם ַוי הָּ רָּ ֵנהַאבְּ ַדֵבר  אַמר הִׁ י לְּ תִׁ ־נָּא הֹוַאלְּ

ֵאֶפר׃ ר וָּ פָּ י עָּ ֹנכִׁ אָּ  ֶאל־ֲאֹדנָּי וְּ

ה  28 שָּ ם ֲחמִׁ יקִׁ ים ַהַצדִׁ שִׁ רּון ֲחמִׁ סְּ אּוַלי ַיחְּ

יר ַויֹאֶמר לֹא   עִׁ ל־הָּ ה ֶאת־כָּ שָּ ית ַבֲחמִׁ חִׁ ֲהַתשְּ

צָּ  ם־ֶאמְּ ית אִׁ חִׁ ה׃ ַאשְּ שָּ ים ַוֲחמִׁ עִׁ בָּ ם ַארְּ  א שָּ

יֹיֶסף עֹוד לְּ וַ  29 ם  ַדֵבר ֵאלָּ אּון שָּ צְּ מָּ ו ַויֹאַמר אּוַלי יִׁ

ים׃ עִׁ בָּ ַארְּ ים ַויֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ַבֲעבּור הָּ עִׁ בָּ  ַארְּ

ה אּוַלי  30 ַחר ַלאֹדנָּי ַוֲאַדֵברָּ ַויֹאֶמר ַאל־נָּא יִׁ

ים ַויֹאֶמר לֹא ֹלשִׁ ם שְּ אּון שָּ צְּ מָּ א   יִׁ צָּ ם־ֶאמְּ ֶאֱעֶׂשה אִׁ

ים ֹלשִׁ ם שְּ  ׃שָּ
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ֵנה־נָּ ַויֹאמֶ  31 ַדֵבר ֶאל־ֲאֹדנָּי אּוַלי  ר הִׁ י לְּ תִׁ א הֹוַאלְּ

ית ַבֲעבּור   חִׁ ים ַויֹאֶמר לֹא ַאשְּ רִׁ ם ֶעׂשְּ אּון שָּ צְּ מָּ יִׁ

ים׃  רִׁ ֶעׂשְּ  הָּ

ה ַאְך־ַהַפַעם   32 רָּ ַחר ַלאֹדנָּי ַוֲאַדבְּ ַויֹאֶמר ַאל־נָּא יִׁ

אּו צְּ מָּ חִׁ אּוַלי יִׁ ה ַויֹאֶמר לֹא ַאשְּ רָּ ם ֲעׂשָּ ית ן שָּ

ה׃ ַבֲעבּור  רָּ ֲעׂשָּ  הָּ

ם  33 הָּ רָּ ַדֵבר ֶאל־ַאבְּ ה לְּ לָּ ה ַכֲאֶשר כִׁ הוָּ ַוֵיֶלְך יְּ

ֹקמֹו׃  מְּ ב לִׁ ם שָּ הָּ רָּ ַאבְּ  וְּ

  https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 19 

ה ַויָֹּבאּו 1 ֹדמָּ ים סְּ כִׁ אָּ ֵני ַהַמלְּ לֹוט ֹישֵ  שְּ ֶעֶרב וְּ ב  בָּ

ֹדם ַשַער־סְּ ַתחּו  בְּ שְּ ם ַויִׁ אתָּ רָּ קְּ ם לִׁ א־לֹוט ַויָּקָּ ַוַירְּ

ה׃  צָּ רְּ ם אָּ  ַאַפיִׁ

ֶכם   2 דְּ ֶנה נָּא־ֲאֹדַני סּורּו נָּא ֶאל־ֵבית ַעבְּ ַויֹאֶמר הִׁ

ֶתם ַוֲהַלכְּ  ַכמְּ שְּ הִׁ ֵליֶכם וְּ ַרֲחצּו ַרגְּ ינּו וְּ לִׁ ֶתם וְּ

 ֹ רּו ל ֶכם ַויֹאמְּ כְּ ַדרְּ חֹוב נָּ לְּ רְּ י בָּ ין׃ א כִׁ  לִׁ

https://adilsoncardoso.com/


63 

 

יו ַויָֹּבאּו ֶאל־ֵביתֹו  3 רּו ֵאלָּ ֹאד ַויָּסֻׁ ם מְּ ַצר־בָּ פְּ ַויִׁ

ה ַויֹאֵכלּו׃  פָּ ֶתה ּוַמצֹות אָּ שְּ ֶהם מִׁ  ַוַיַעׂש לָּ

ֹדם נַָּסבּו ַעל־  4 ֵשי סְּ יר ַאנְּ עִׁ ֵשי הָּ ַאנְּ בּו וְּ כָּ שְּ ֶטֶרם יִׁ

נַ  ת מִׁ קָּ ַהַביִׁ ם מִׁ עָּ ל־הָּ ַעד־זֵָּקן כָּ  ֶצה׃ַער וְּ

א 5 רְּ קְּ ים ֲאֶשר־ ּו ֶאל־לֹוט ַויִׁ ֲאנָּשִׁ רּו לֹו ַאֵיה הָּ ַויֹאמְּ

ם׃  ה ֹאתָּ עָּ ֵנדְּ יֵאם ֵאֵלינּו וְּ ה הֹוצִׁ לָּ יְּ אּו ֵאֶליָך ַהלָּ  בָּ

יו׃ 6 ַגר ַאֲחרָּ ַהֶדֶלת סָּ ה וְּ חָּ  ַוֵיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶפתְּ

 ֵרעּו׃ַויֹאַמר ַאל־נָּא ַאַחי תָּ  7

י  8 ֵנה־נָּא לִׁ נֹות ֲאֶשר לֹאהִׁ ֵתי בָּ יש  שְּ עּו אִׁ ־יָּדְּ

ה־ יאָּ ֶהן ַכטֹוב  אֹוצִׁ ֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו לָּ נָּא ֶאתְּ

י־  ר כִׁ בָּ ֵאל ַאל־ַתֲעׂשּו דָּ ים הָּ ֲאנָּשִׁ ֵעיֵניֶכם ַרק לָּ בְּ

י׃ תִׁ ֵצל ֹקרָּ אּו בְּ  ַעל־ֵכן בָּ

אֶ  9 רּו הָּ ה ַויֹאמְּ אָּ לְּ רּו ֶגש־הָּ גּור  ַויֹאמְּ א־לָּ ד בָּ חָּ

שְּ  ה נַָּרעַויִׁ פֹוט ַעתָּ רּו   ֹפט שָּ צְּ פְּ ָך ֵמֶהם ַויִׁ יש  לְּ אִׁ בָּ

ֶלת׃  ֹבר ַהדָּ שְּ שּו לִׁ גְּ ֹאד ַויִׁ לֹוט מְּ  בְּ

יאּו ֶאת־לֹוט  10 ם ַויָּבִׁ ים ֶאת־יָּדָּ ֲאנָּשִׁ חּו הָּ לְּ שְּ ַויִׁ

רּו׃ גָּ ֶאת־ַהֶדֶלת סָּ ה וְּ תָּ יְּ  ֲאֵליֶהם ַהבָּ
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ים אֲ  11 ֲאנָּשִׁ ֶאת־הָּ כוְּ ת הִׁ ים ֶשר־ֶפַתח ַהַביִׁ ֵורִׁ ּו ַבַסנְּ

טֹ  קָּ אמִׁ לְּ דֹול ַויִׁ ַעד־גָּ ַתח׃ן וְּ צֹא ַהפָּ מְּ  ּו לִׁ

ן  12 תָּ ָך ֹפה חָּ י־לְּ ים ֶאל־לֹוט ֹעד מִׁ ֲאנָּשִׁ רּו הָּ ַויֹאמְּ

ן־ יר הֹוֵצא מִׁ עִׁ ָך בָּ ֹכל ֲאֶשר־לְּ ֹנֶתיָך וְּ ֶניָך ּובְּ ּובָּ

קֹום׃   ַהמָּ

נּו אֶ  13 ים ֲאַנחְּ תִׁ חִׁ י־ַמשְּ י־כִׁ קֹום ַהֶזה כִׁ ה  ת־ַהמָּ לָּ דְּ גָּ

ם ֶאת־פְּ  תָּ ֵחנּוַצֲעקָּ ַשלְּ ה ַויְּ הוָּ ּה׃ ֵני יְּ ַשֲחתָּ הוָּה לְּ   יְּ

יו  14 ֹנתָּ ֵחי בְּ נָּיו ֹלקְּ ַדֵבר ֶאל־ֲחתָּ ַוֵיֵצא לֹוט ַויְּ

ה  הוָּ ית יְּ חִׁ י־ַמשְּ קֹום ַהֶזה כִׁ ן־ַהמָּ אּו מִׁ ַויֹאֶמר קּומּו צְּ

עֵ  ַצֵחק בְּ מְּ י כִׁ הִׁ יר ַויְּ עִׁ נָּיו׃ ֶאת־הָּ  יֵני ֲחתָּ

מֹו 15 י  ּוכְּ ה ַויָּאִׁ לָּ לֹוטַהַשַחר עָּ ים בְּ כִׁ אָּ  צּו ַהַמלְּ

ֹנֶתיָך  ֵתי בְּ ֶאת־שְּ ָך וְּ תְּ שְּ ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאת־אִׁ

יר׃ עִׁ ֶפה ַבֲעֹון הָּ סָּ ֹאת ֶפן־תִׁ צָּ מְּ  ַהנִׁ

תֹו  16 שְּ ַיד־אִׁ יָּדֹו ּובְּ ים בְּ ֲאנָּשִׁ קּו הָּ ּה ַוַיֲחזִׁ מָּ ַמהְּ תְּ ַויִׁ

ַיד שְּ  לַ ּובְּ ֶחמְּ יו בְּ ֹנתָּ אֻׁ ֵתי בְּ יו ַוֹיצִׁ לָּ הוָּה עָּ הּו ת יְּ

חּוץ  הּו מִׁ חֻׁ יר׃ַוַינִׁ עִׁ  לָּ

ֵלט ַעל־  17 מָּ ה ַויֹאֶמר הִׁ ם ַהחּוצָּ ם ֹאתָּ יאָּ הֹוצִׁ י כְּ הִׁ ַויְּ

ר   כָּ ל־ַהכִׁ כָּ ַאל־ַתֲעֹמד בְּ יט ַאֲחֶריָך וְּ ֶשָך ַאל־ַתבִׁ ַנפְּ

ֶפה׃  סָּ ֵלט ֶפן־תִׁ מָּ ה הִׁ רָּ הָּ  הָּ
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 י׃ֹוט ֲאֵלֶהם ַאל־נָּא ֲאֹדנָּ ַויֹאֶמר ל 18

א עַ  19 צָּ ֵנה־נָּא מָּ ֵעינֶ הִׁ ָך ֵחן בְּ דְּ ָך  בְּ דְּ ֵדל ַחסְּ יָך ַוַתגְּ

י לֹא   ֹנכִׁ אָּ י וְּ שִׁ ַהֲחיֹות ֶאת־ַנפְּ י לְּ דִׁ מָּ יתָּ עִׁ ׂשִׁ ֲאֶשר עָּ

י׃  ַמתִׁ ה וָּ עָּ רָּ י הָּ ַקנִׁ בָּ דְּ ה ֶפן־תִׁ רָּ הָּ ֵלט הָּ מָּ הִׁ  אּוַכל לְּ

רֹ  20 יר ַהזֹאת קְּ עִׁ ֵנה־נָּא הָּ יאהִׁ הִׁ ה וְּ מָּ נּוס שָּ ה לָּ   בָּ

ה נָּא  טָּ לְּ מָּ ר אִׁ עָּ צְּ ומִׁ ר הִׁ עָּ צְּ ה ֲהלֹא מִׁ מָּ י שָּ חִׁ א ּותְּ

י׃ שִׁ  ַנפְּ

ר ַהֶזה   21 בָּ ֶניָך ַגם ַלדָּ י פָּ אתִׁ ֵנה נָּׂשָּ יו הִׁ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

׃ תָּ ַברְּ יר ֲאֶשר דִׁ עִׁ י ֶאת־הָּ כִׁ פְּ י הָּ תִׁ לְּ בִׁ  לְּ

י לֹא אּוַכל לַ  22 ה כִׁ מָּ ֵלט שָּ מָּ ר  ַמֵהר הִׁ בָּ ֲעׂשֹות דָּ

א  ַעד־ֹבֲאָך רָּ ה ַעל־ֵכן קָּ מָּ יר צֹוַער׃ שָּ עִׁ  ֵשם־הָּ

ה׃ 23 א ֹצֲערָּ לֹוט בָּ ֶרץ וְּ אָּ א ַעל־הָּ  ַהֶשֶמש יָּצָּ

ית  24 רִׁ פְּ ה גָּ ַעל־ֲעֹמרָּ ֹדם וְּ יר ַעל־סְּ טִׁ מְּ ַויהוָּה הִׁ

ם׃  יִׁ מָּ ן־ַהשָּ ה מִׁ הוָּ ֵאש ֵמֵאת יְּ  וָּ

ֵאת כָּ  25 ֵאל וְּ ים הָּ רִׁ ֵאת ַוַיֲהֹפְך ֶאת־ֶהעָּ ר וְּ כָּ ל־ַהכִׁ

ל־יֹ  ֶצַמח כָּ ים וְּ רִׁ ֵבי ֶהעָּ ה׃שְּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

יב ֶמַלח׃ 26 צִׁ י נְּ הִׁ יו ַותְּ תֹו ֵמַאֲחרָּ שְּ  ַוַתֵבט אִׁ
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ַמד   27 קֹום ֲאֶשר־עָּ ם ַבֹבֶקר ֶאל־ַהמָּ הָּ רָּ ֵכם ַאבְּ ַוַישְּ

ה׃  הוָּ ֵני יְּ ם ֶאת־פְּ  שָּ

ַעל־כָּ  28 ה וְּ ֹדם ַוֲעֹמרָּ ֵני סְּ ֵקף ַעל־פְּ ֵני ֶאֶרץ ַוַישְּ ל־פְּ

ר  כָּ ה קִׁ ַהכִׁ לָּ ֵנה עָּ הִׁ א וְּ יֹטר  ַוַירְּ קִׁ ֶרץ כְּ אָּ יֹטר הָּ

ן׃הַ  שָּ בְּ  כִׁ

ֹכר   29 זְּ ר ַויִׁ כָּ ֵרי ַהכִׁ ים ֶאת־עָּ ַשֵחת ֱאֹלהִׁ י בְּ הִׁ ַויְּ

ה   תֹוְך ַהֲהֵפכָּ ַשַלח ֶאת־לֹוט מִׁ ם ַויְּ הָּ רָּ ים ֶאת־ַאבְּ ֱאֹלהִׁ

ֵהן  ים ֲאֶשר־יַָּשב בָּ רִׁ  לֹוט׃ַבֲהֹפְך ֶאת־ֶהעָּ

ר ַוַיַעל לֹוט מִׁ  30 הָּ מֹוצֹוַער ַוֵיֶשב בָּ יו עִׁ ֹנתָּ ֵתי בְּ  ּושְּ

ֵתי  ה הּוא ּושְּ רָּ עָּ צֹוַער ַוֵיֶשב ַבמְּ ֶשֶבת בְּ י יֵָּרא לָּ כִׁ

יו׃  ֹנתָּ  בְּ

יש  31 אִׁ ינּו זֵָּקן וְּ בִׁ ה אָּ ירָּ עִׁ ה ֶאל־ַהצְּ ירָּ כִׁ ַותֹאֶמר ַהבְּ

ֶדֶרְך ֵלינּו כְּ בֹוא עָּ ֶרץ לָּ אָּ ֶרץ׃ ֵאין בָּ אָּ ל־הָּ  כָּ

ה נַ  32 כָּ ינּו ַייִׁ לְּ בִׁ ֶקה ֶאת־אָּ מֹו ּושְּ ה עִׁ בָּ כְּ שְּ נִׁ ַחֶיה ן וְּ נְּ

ינּו זַָּרע׃ בִׁ  ֵמאָּ

בֹא  33 ה הּוא ַותָּ לָּ ן ַבַליְּ יֶהן ַייִׁ ָּ ֶאת־ֲאבִׁ ֶקין ַוַתשְּ

ּה   בָּ כְּ שִׁ לֹא־יַָּדע בְּ יהָּ וְּ בִׁ ַכב ֶאת־אָּ שְּ ה ַותִׁ ירָּ כִׁ ַהבְּ

ּה׃  קּומָּ  ּובְּ
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חֳ  34 מָּ י מִׁ הִׁ ת ַותֹאֶמר ַויְּ ה  רָּ ירָּ עִׁ ה ֶאל־ַהצְּ ירָּ כִׁ ַהבְּ

ֶקנֵהן־שָּ  י ַנשְּ בִׁ י ֶאֶמש ֶאת־אָּ תִׁ ה  ַכבְּ לָּ ן ַגם־ַהַליְּ ּו ַייִׁ

ינּו זַָּרע׃ בִׁ ַחֶיה ֵמאָּ מֹו ּונְּ י עִׁ בִׁ כְּ י שִׁ  ּוֹבאִׁ

ם   35 קָּ ן ַותָּ יֶהן יָּיִׁ ה ַההּוא ֶאת־ֲאבִׁ לָּ ָּ ַגם ַבַליְּ ֶקין ַוַתשְּ

ַכב שְּ ה ַותִׁ ירָּ עִׁ לֹא־יָּ  ַהצְּ מֹו וְּ ּה ׃עִׁ מָּ קֻׁ ּה ּובְּ בָּ כְּ שִׁ  ַדע בְּ

יֶהן׃תַ וַ  36 נֹות־לֹוט ֵמֲאבִׁ ֵתי בְּ ָּ שְּ  ֲהֶרין

ב הּוא  37 מֹו מֹואָּ א שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ ירָּ כִׁ ַוֵתֶלד ַהבְּ

ב ַעד־ַהיֹום׃ י־מֹואָּ  ֲאבִׁ

מֹו ֶבן־ 38 א שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ דָּ וא יָּלְּ ה ַגם־הִׁ ירָּ עִׁ ַהצְּ וְּ

י הּוא ֲאבִׁ  ֵני־ַעמֹון ַעד־ַהיֹום׃י  ַעמִׁ   בְּ

  https://adilsoncardoso.com 

  

Gênesis Capítulo 20 

ֵדש  1 ה ַהֶנֶגב ַוֵיֶשב ֵבין־קָּ צָּ ם ַארְּ הָּ רָּ ם ַאבְּ שָּ ַסע מִׁ ַויִׁ

ר׃  רָּ גְּ ר בִׁ  ּוֵבין שּור ַויָּגָּ

ם ֶאל־ׂשָּ  2 הָּ רָּ הַויֹאֶמר ַאבְּ וא   רָּ י הִׁ תֹו ֲאֹחתִׁ שְּ אִׁ

יֶמֶלְך ַלח ֲאבִׁ שְּ ה׃ ַויִׁ רָּ ַקח ֶאת־ׂשָּ ר ַויִׁ רָּ  ֶמֶלְך גְּ

https://adilsoncardoso.com/


68 

 

ה ַויֹאֶמר   3 לָּ יְּ יֶמֶלְך ַבֲחלֹום ַהלָּ ים ֶאל־ֲאבִׁ ַויָּבֹא ֱאֹלהִׁ

עַֻׁלת   וא בְּ הִׁ תָּ וְּ ַקחְּ ה ֲאֶשר־לָּ שָּ אִׁ ָך ֵמת ַעל־הָּ נְּ לֹו הִׁ

ַעל׃  בָּ

ַרב ֵאֶלי 4 יֶמֶלְך לֹא קָּ ַויֹאַמר ֲאֹדנָּי ֲהגֹוי ַגם־ הָּ  ַוֲאבִׁ

יק ַתֲהֹרג׃   ַצדִׁ

וא  5 יא־ַגם־הִׁ הִׁ וא וְּ י הִׁ י ֲאֹחתִׁ ַמר־לִׁ ֲהלֹא הּוא אָּ

י  יתִׁ ׂשִׁ ֹין ַכַפי עָּ קְּ נִׁ י ּובְּ בִׁ בָּ ם־לְּ תָּ י הּוא בְּ חִׁ ה אָּ רָּ מְּ אָּ

 זֹאת׃

י   6 י כִׁ תִׁ י יַָּדעְּ ֹנכִׁ ים ַבֲחֹלם ַגם אָּ ֱאֹלהִׁ יו הָּ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

ָך  בְּ בָּ ם־לְּ תָּ ׂשִׁ בְּ ָך עָּ י אֹותְּ ֹנכִׁ ֹׂשְך ַגם־אָּ ֶאחְּ יתָּ זֹאת וָּ

ֹגַע ֵאלֶ מֵ  נְּ יָך לִׁ ַתתִׁ י ַעל־ֵכן לֹא־נְּ ׃ ֲחטֹו־לִׁ  יהָּ

ַפֵלל  7 תְּ יִׁ יא הּוא וְּ י־נָּבִׁ יש כִׁ אִׁ ֵשב ֵאֶשת־הָּ ה הָּ ַעתָּ וְּ

מּות  י־מֹות תָּ יב ַדע כִׁ ָך ֵמשִׁ ם־ֵאינְּ אִׁ ֵיה וְּ ָך ֶוחְּ ַבַעדְּ

ְך׃ ל־ֲאֶשר־לָּ כָּ ה וְּ  ַאתָּ

א לְּ וַ  8 רָּ קְּ יֶמֶלְך ַבֹבֶקר ַויִׁ ֵכם ֲאבִׁ יו ַישְּ דָּ ל־ֲעבָּ כָּ

ים הָּ  רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ַדֵבר ֶאת־כָּ אּו  ַויְּ ירְּ ֵניֶהם ַויִׁ זְּ אָּ ֵאֶלה בְּ

ֹאד׃ ים מְּ ֲאנָּשִׁ  הָּ
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יתָּ  9 ׂשִׁ ם ַויֹאֶמר לֹו ֶמה־עָּ הָּ רָּ ַאבְּ יֶמֶלְך לְּ א ֲאבִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

לַ  י־ֵהֵבאתָּ עָּ ְך כִׁ י לָּ אתִׁ טָּ נּו ּוֶמה־חָּ י  י לָּ תִׁ ַלכְּ ַעל־ַממְּ וְּ

ים אֲ  ה ַמֲעׂשִׁ ֹדלָּ ה גְּ אָּ י׃ֲחטָּ דִׁ מָּ יתָּ עִׁ ׂשִׁ ׂשּו עָּ  ֶשר לֹא־ֵיעָּ

י  10 יתָּ כִׁ אִׁ ה רָּ ם מָּ הָּ רָּ יֶמֶלְך ֶאל־ַאבְּ ַויֹאֶמר ֲאבִׁ

ר ַהֶזה׃ בָּ יתָּ ֶאת־ַהדָּ ׂשִׁ  עָּ

ַאת  11 רְּ י ַרק ֵאין־יִׁ תִׁ ַמרְּ י אָּ ם כִׁ הָּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

קֹום ַהֶזה  ים ַבמָּ י׃ ַוהֲ ֱאֹלהִׁ תִׁ שְּ ַבר אִׁ י ַעל־דְּ גּונִׁ  רָּ

נָּ  12 מְּ ַגם־אָּ י ַבת־אָּ וְּ וא ַאְך לֹא ַבת־ה ֲאֹחתִׁ י הִׁ בִׁ

׃ שָּ אִׁ י לְּ י־לִׁ הִׁ י ַותְּ מִׁ  אִׁ

י   13 בִׁ ֵבית אָּ ים מִׁ י ֱאֹלהִׁ עּו ֹאתִׁ תְּ י ַכֲאֶשר הִׁ הִׁ ַויְּ

ל־  י ֶאל כָּ דִׁ מָּ י עִׁ ֵדְך ֲאֶשר ַתֲעׂשִׁ ּה ֶזה ַחסְּ ֹאַמר לָּ וָּ

קֹום ֲאֶשר נָּ  י הּוא׃בֹוַהמָּ חִׁ י אָּ י־לִׁ רִׁ מְּ ה אִׁ מָּ  א שָּ

ַקח 14 יֶמֶלְך ַויִׁ ֵתן   ֲאבִׁ ֹחת ַויִׁ פָּ ים ּושְּ דִׁ ר ַוֲעבָּ קָּ צֹאן ּובָּ

תֹו׃ שְּ ה אִׁ רָּ ם ַויֶָּשב לֹו ֵאת ׂשָּ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

ֶניָך ַבטֹוב   15 פָּ י לְּ צִׁ ֵנה ַארְּ יֶמֶלְך הִׁ ַויֹאֶמר ֲאבִׁ

ֵעיֶניָך ֵשב׃  בְּ

ַמר  16 ה אָּ רָּ ׂשָּ נֵ ּולְּ ֵנה הִׁ יְך הִׁ חִׁ אָּ י ֶאֶלף ֶכֶסף לְּ ה נַָּתתִׁ

ֵאת כֹ הּוא־לָּ  ְך וְּ תָּ ֹכל ֲאֶשר אִׁ ם לְּ סּות ֵעיַניִׁ ל  ְך כְּ

ַחת׃  ֹנכָּ  וְּ
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ים   17 א ֱאֹלהִׁ פָּ רְּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ם ֶאל־הָּ הָּ רָּ ַפֵלל ַאבְּ תְּ ַויִׁ

יו ַוֵיֵלדּו׃  ֹהתָּ ַאמְּ תֹו וְּ שְּ ֶאת־אִׁ יֶמֶלְך וְּ  ֶאת־ֲאבִׁ

ַצר  18 ֹצר עָּ י־עָּ ֵבית יְּ  כִׁ ל־ֶרֶחם לְּ ַעד כָּ ה בְּ הוָּ

בַ  יֶמֶלְך ַעל־דְּ ם׃ֲאבִׁ הָּ רָּ ה ֵאֶשת ַאבְּ רָּ   ר ׂשָּ

  https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 21 

הוָּה   1 ר ַוַיַעׂש יְּ מָּ ה ַכֲאֶשר אָּ רָּ ַקד ֶאת־ׂשָּ ה פָּ ַויהוָּ

ה   רָּ ׂשָּ בֵ לְּ  ר׃ ַכֲאֶשר דִׁ

ם ֵבן לִׁ  2 הָּ רָּ ַאבְּ ה לְּ רָּ נָּיו ַלמֹוֵעד  ַוַתַהר ַוֵתֶלד ׂשָּ קֻׁ זְּ

ֶבר ֹאתֹו ֱאֹל ים׃ֲאֶשר־דִׁ  הִׁ

נֹו ַהנֹוַלד־לֹו ֲאֶשר־  3 ם ֶאת־ֶשם־בְּ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ק׃ חָּ צְּ ה יִׁ רָּ ה־לֹו ׂשָּ דָּ  יָּלְּ

ֹמנַ  4 נֹו ֶבן־שְּ ק בְּ חָּ צְּ ם ֶאת־יִׁ הָּ רָּ ל ַאבְּ ים  ַויָּמָּ ת יָּמִׁ

ים׃ַכאֲ  ּוָּה ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ  ֶשר צִׁ

אַ  5 ם ֶבן־מְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֶלד וְּ ּוָּ הִׁ נָּה בְּ ק  ת שָּ חָּ צְּ לֹו ֵאת יִׁ

נֹו׃   בְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל־ַהֹשֵמַע   6 ים כָּ י ֱאֹלהִׁ ה לִׁ ׂשָּ ֹחק עָּ ה צְּ רָּ ַותֹאֶמר ׂשָּ

י׃ ַחק־לִׁ צְּ  יִׁ

ה   7 רָּ ים ׂשָּ נִׁ ה בָּ יקָּ ם ֵהינִׁ הָּ רָּ ַאבְּ ֵלל לְּ י מִׁ ַותֹאֶמר מִׁ

תִׁ  י־יַָּלדְּ נָּ כִׁ קֻׁ זְּ  יו׃ י ֵבן לִׁ

ַמל ַוַיַעׂש   8 גָּ ַדל ַהֶיֶלד ַויִׁ גְּ דֹול  ַויִׁ ֶתה גָּ שְּ ם מִׁ הָּ רָּ ַאבְּ

ֵמל אֶ  גָּ יֹום הִׁ ק׃ בְּ חָּ צְּ  ת־יִׁ

ה   9 דָּ ית ֲאֶשר־יָּלְּ רִׁ צְּ ר ַהמִׁ גָּ ה ֶאת־ֶבן־הָּ רָּ ַוֵתֶרא ׂשָּ

ַצֵחק׃  ם מְּ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

ֶאת 10 ה ַהזֹאת וְּ מָּ אָּ ֵרש הָּ ם גָּ הָּ רָּ ַאבְּ נָּּה ַותֹאֶמר לְּ ־בְּ

י  ם־יִׁ כִׁ י עִׁ נִׁ ם־בְּ ה ַהזֹאת עִׁ מָּ אָּ יַרש ֶבן־הָּ ק׃לֹא יִׁ חָּ  צְּ

נֹו׃  11 ם ַעל אֹוֹדת בְּ הָּ רָּ ֵעיֵני ַאבְּ ֹאד בְּ ר מְּ בָּ  ַוֵיַרע ַהדָּ

ֵעיֶניָך  12 ם ַאל־ֵיַרע בְּ הָּ רָּ ים ֶאל־ַאבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

רָּ  ֶתָך ֹכל ֲאֶשר תֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָּ ַעל־ֲאמָּ ה  ַעל־ַהַנַער וְּ

קֹ  ַמע בְּ ָך זַָּרע׃שְּ ֵרא לְּ קָּ ק יִׁ חָּ צְּ יִׁ י בְּ ּה כִׁ  לָּ

ַגם  13 ֲעָך ֶאת־ֶבן־וְּ י ַזרְּ יֶמנּו כִׁ גֹוי ֲאׂשִׁ ה לְּ מָּ אָּ הָּ

 הּוא׃
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ם  14 ֵחַמת ַמיִׁ ַקח־ֶלֶחם וְּ ם ַבֹבֶקר ַויִׁ הָּ רָּ ֵכם ַאבְּ ַוַישְּ

ֶחהָּ   ַשלְּ ֶאת־ַהֶיֶלד ַויְּ ּה וְּ מָּ כְּ ם ַעל־שִׁ ר ׂשָּ גָּ ֵתן ֶאל־הָּ ַויִׁ

ַבע׃ַוֵתֶלְך ַותֵ  ֵאר שָּ ַבר בְּ דְּ מִׁ  ַתע בְּ

לּו ַהמַ  15 כְּ ן־ַהֵחֶמת וַ ַויִׁ ם מִׁ ֵלְך ֶאת־ַהֶיֶלד ַתַחת יִׁ ַתשְּ

ם׃ יחִׁ  ַאַחד ַהשִׁ

י   16 ַטֲחֵוי ֶקֶשת כִׁ מְּ ֵחק כִׁ ֶנֶגד ַהרְּ ּה מִׁ ַוֵתֶלְך ַוֵתֶשב לָּ

ֶנגֶ  מֹות ַהיֶָּלד ַוֵתֶשב מִׁ ֶאה בְּ ה ַאל־ֶארְּ רָּ מְּ א אָּ שָּ ד ַותִׁ

׃ אֶ  ךְּ ּה ַוֵתבְּ  ת־ֹקלָּ

ים ֶאת־ 17 ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ א ַמלְּ ַויִׁ רָּ קְּ ַאְך  קֹול ַהַנַער ַויִׁ

ְך  ּה ַמה־לָּ ם ַויֹאֶמר לָּ ַמיִׁ ן־ַהשָּ ר מִׁ גָּ ים ֶאל־הָּ ֱאֹלהִׁ

ים ֶאל־קֹול ַהַנַער  ַמע ֱאֹלהִׁ י־שָּ י כִׁ אִׁ ירְּ ר ַאל־תִׁ גָּ הָּ

ם׃  ַבֲאֶשר הּוא־שָּ

י אֶ  18 אִׁ י ׂשְּ י־ ת־ַהַנַער וְּ קּומִׁ י ֶאת־יֵָּדְך בֹו כִׁ יקִׁ ַהֲחזִׁ

דֹול ֲאׂשִׁ  גֹוי גָּ  יֶמנּו׃ לְּ

ם   19 יִׁ ֵאר מָּ ים ֶאת־ֵעיֶניהָּ ַוֵתֶרא בְּ ַקח ֱאֹלהִׁ פְּ ַויִׁ

קְּ ֶאת־ַהנַָּער׃ ם ַוַתשְּ ַמֵלא ֶאת־ַהֵחֶמת ַמיִׁ  ַוֵתֶלְך ַותְּ

ל  20 דָּ גְּ ים ֶאת־ַהַנַער ַויִׁ י ֱאֹלהִׁ הִׁ ר  ַויְּ בָּ דְּ ַוֵיֶשב ַבמִׁ

ת׃ ַויְּ  י ֹרֶבה ַקשָּ  הִׁ
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ארָּ  21 ַבר פָּ דְּ מִׁ ה ַוֵיֶשב בְּ שָּ מֹו אִׁ ַקח־לֹו אִׁ ן ַותִׁ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ   ֵמֶאֶרץ מִׁ

יֹכל ַׂשר־  22 יֶמֶלְך ּופִׁ וא ַויֹאֶמר ֲאבִׁ ֵעת ַההִׁ י בָּ הִׁ ַויְּ

ֹכל ֲאֶשר־  ָך בְּ מְּ ים עִׁ ם ֵלאֹמר ֱאֹלהִׁ הָּ רָּ אֹו ֶאל־ַאבְּ בָּ צְּ

ה   ֹעֶׂשה׃ַאתָּ

בְּ  23 שָּ ה הִׁ ַעתָּ י  וְּ ֹקר לִׁ שְּ ם־תִׁ ים ֵהנָּה אִׁ י ֵבאֹלהִׁ ה לִׁ עָּ

נִׁ  מְּ ּולְּ י עִׁ יתִׁ ׂשִׁ י ַכֶחֶסד ֲאֶשר־עָּ דִׁ ֶנכְּ י ּולְּ ָך ַתֲעֶׂשה  ינִׁ

ּה׃ ה בָּ תָּ ֶרץ ֲאֶשר־ַגרְּ אָּ ם־הָּ עִׁ י וְּ דִׁ מָּ  עִׁ

ֵבַע׃ 24 שָּ י אִׁ ֹנכִׁ ם אָּ הָּ רָּ  ַויֹאֶמר ַאבְּ

ם ֶאת 25 הָּ רָּ ַח ַאבְּ הֹוכִׁ יֶמֶלְך ַעל־ֹאדֹות בְּ וְּ ֵאר  ־ֲאבִׁ

יֶמֶלְך׃  ֵדי ֲאבִׁ לּו ַעבְּ זְּ ם ֲאֶשר גָּ  ַהַמיִׁ

ר   26 בָּ ה ֶאת־ַהדָּ ׂשָּ י עָּ י מִׁ תִׁ יֶמֶלְך לֹא יַָּדעְּ ַויֹאֶמר ֲאבִׁ

י  תִׁ ַמעְּ י לֹא שָּ ֹנכִׁ ַגם אָּ י וְּ תָּ לִׁ ַגדְּ ה לֹא־הִׁ ַגם־ַאתָּ ַהֶזה וְּ

י ַהיֹום׃ תִׁ לְּ  בִׁ

ַקח  27 יַויִׁ ֵתן ַלֲאבִׁ ר ַויִׁ קָּ ם צֹאן ּובָּ הָּ רָּ ֶמֶלְך ַאבְּ

ית׃ רִׁ ֵניֶהם בְּ תּו שְּ רְּ כְּ  ַויִׁ

םַוַיצֵ  28 הָּ רָּ ֶהן׃ ב ַאבְּ ַבדְּ ֹׂשת ַהצֹאן לְּ בְּ  ֶאת־ֶשַבע כִׁ
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ה ֵהנָּה ֶשַבע   29 ם מָּ הָּ רָּ יֶמֶלְך ֶאל־ַאבְּ ַויֹאֶמר ֲאבִׁ

נָּה׃ ַבדָּ תָּ לְּ ַצבְּ ֵאֶלה ֲאֶשר הִׁ ֹׂשת הָּ בָּ  כְּ

30  ֹ ַקח ַוי ֹׂשת תִׁ בָּ י ֶאת־ֶשַבע כְּ י ַבֲעבּור  אֶמר כִׁ יָּדִׁ מִׁ

פַ  י חָּ ה כִׁ ֵעדָּ י לְּ ֶיה־לִׁ הְּ ֵאר ַהזֹאת׃ תִׁ י ֶאת־ַהבְּ תִׁ  רְּ

ם   31 י שָּ ַבע כִׁ ֵאר שָּ קֹום ַההּוא בְּ א ַלמָּ רָּ ַעל־ֵכן קָּ

ֵניֶהם׃ עּו שְּ בְּ שְּ  נִׁ

ימֶ  32 ם ֲאבִׁ ַבע ַויָּקָּ ֵאר שָּ בְּ ית בִׁ רִׁ תּו בְּ רְּ כְּ ֶלְך ַויִׁ

בּו אֶ  אֹו ַויָּשֻׁ בָּ יֹכל ַׂשר־צְּ ים׃ּופִׁ תִׁ שְּ לִׁ  ל־ֶאֶרץ פְּ

אֵ  33 בְּ ַטע ֶאֶשל בִׁ ם  ַויִׁ א־שָּ רָּ קְּ ַבע ַויִׁ הוָּה ר שָּ ֵשם יְּ בְּ

ם׃  ֵאל עֹולָּ

ים׃ 34 ים ַרבִׁ ים יָּמִׁ תִׁ שְּ לִׁ ֶאֶרץ פְּ ם בְּ הָּ רָּ ר ַאבְּ   ַויָּגָּ
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ֱאֹלהִׁ  1 הָּ ֵאֶלה וְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ה ֶאת־ַויְּ סָּ ים נִׁ

רָּ  יו ַאבְּ ם ַויֹאֶמר ֵאלָּ הָּ רָּ י׃ַאבְּ ֵננִׁ ם ַויֹאֶמר הִׁ  הָּ
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תָּ   2 ַהבְּ ָך ֲאֶשר־אָּ ידְּ חִׁ ָך ֶאת־יְּ נְּ ַויֹאֶמר ַקח־נָּא ֶאת־בִׁ

ָך ֶאל־ֶאֶר  ֶלְך־לְּ ק וְּ חָּ צְּ ם  ֶאת־יִׁ ַהֲעֵלהּו שָּ יָּה וְּ ץ ַהֹמרִׁ

ה  ֹעלָּ ים ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך׃ לְּ רִׁ  ַעל ַאַחד ֶההָּ

ַקח ֵכם ַאבְּ ַוַישְּ  3 ם ַבֹבֶקר ַוַיַחֹבש ֶאת־ֲחֹמרֹו ַויִׁ הָּ רָּ

ַבַקע ֲעֵצי   נֹו ַויְּ ק בְּ חָּ צְּ ֵאת יִׁ תֹו וְּ יו אִׁ רָּ עָּ ֵני נְּ ֶאת־שְּ

ם ַוֵיֶלְך  ה ַויָּקָּ ַמר־לֹו ֹעלָּ קֹום ֲאֶשר־אָּ ֶאל־ַהמָּ

ים׃ ֱאֹלהִׁ  הָּ

ם ֶאת־ֵעינָּיו ַויַ ַביֹום הַ  4 הָּ רָּ א ַאבְּ שָּ י ַויִׁ ישִׁ לִׁ א  שְּ רְּ

ֹחק׃ קֹום ֵמרָּ  ֶאת־ַהמָּ

ם־ 5 ֶכם ֹפה עִׁ בּו־לָּ יו שְּ רָּ עָּ ם ֶאל־נְּ הָּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ַתֲחֶוה  שְּ נִׁ ה ַעד־ֹכה וְּ כָּ ַהַנַער ֵנלְּ י וְּ ַהֲחמֹור ַוֲאנִׁ

נָּש ה ֲאֵליֶכם׃וְּ  ּובָּ

ה 6 ֹעלָּ ם ֶאת־ֲעֵצי הָּ הָּ רָּ ַקח ַאבְּ ק   ַויִׁ חָּ צְּ ַויֶָּׂשם ַעל־יִׁ

יָּדֹו אֶ  ַקח בְּ נֹו ַויִׁ כּו בְּ ֶאת־ַהַמֲאֶכֶלת ַוֵילְּ ֵאש וְּ ת־הָּ

ֵניֶהם  ו׃שְּ דָּ  ַיחְּ

י   7 בִׁ יו ַויֹאֶמר אָּ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ ק ֶאל־ַאבְּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר יִׁ

י ַויֹאמֶ  נִׁ י בְּ ֶננִׁ ַאֵיה  ַויֹאֶמר הִׁ ים וְּ ֵעצִׁ הָּ ֵאש וְּ ֵנה הָּ ר הִׁ

ה׃  ֹעלָּ  ַהֶשה לְּ
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ֶאה־לֹו ַהֶשה  8 רְּ ים יִׁ ם ֱאֹלהִׁ הָּ רָּ ה  ַויֹאֶמר ַאבְּ ֹעלָּ לְּ

ו׃ דָּ ֵניֶהם ַיחְּ כּו שְּ י ַוֵילְּ נִׁ  בְּ

ֶבן   9 ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ַמר־לֹו הָּ קֹום ֲאֶשר אָּ ַויָֹּבאּו ֶאל־ַהמָּ

ם   הָּ רָּ ם ַאבְּ ים ַוַיֲעֹקד שָּ ֵעצִׁ ֵבַח ַוַיֲעֹרְך ֶאת־הָּ זְּ ֶאת־ַהמִׁ

נֹו ַויֶָּׂשם ק בְּ חָּ צְּ ַמַעל   ֶאת־יִׁ ֵבַח מִׁ זְּ ֹאתֹו ַעל־ַהמִׁ

ים׃ ֵעצִׁ  לָּ

ַלחַויִׁ  10 ַקח ֶאת־ַהַמֲאֶכֶלת  שְּ ם ֶאת־יָּדֹו ַויִׁ הָּ רָּ ַאבְּ

נֹו׃  ֹחט ֶאת־בְּ שְּ  לִׁ

מַ  11 ן־ַהשָּ ה מִׁ הוָּ ַאְך יְּ יו ַמלְּ א ֵאלָּ רָּ קְּ ם ַויֹאֶמר  ַויִׁ יִׁ

י׃ ֵננִׁ ם ַויֹאֶמר הִׁ הָּ רָּ ם ַאבְּ הָּ רָּ  ַאבְּ

ַלח  12 שְּ ַאל־ַתַעׂש לֹו ַויֹאֶמר ַאל־תִׁ ָך ֶאל־ַהַנַער וְּ יָּדְּ

ה כִׁ  אּומָּ ֹ מְּ ל ה וְּ ים ַאתָּ ֵרא ֱאֹלהִׁ י־יְּ י כִׁ תִׁ ה יַָּדעְּ א י ַעתָּ

י׃  ֶמנִׁ ָך מִׁ ידְּ חִׁ ָך ֶאת־יְּ נְּ תָּ ֶאת־בִׁ ַׂשכְּ  חָּ

ם  13 הָּ רָּ א ַאבְּ שָּ ל ַאַחר  ַויִׁ ֵנה־ַאיִׁ הִׁ א וְּ ֶאת־ֵעינָּיו ַוַירְּ

נָּיו ַוֵיֶלְך ַקרְּ ַבְך בְּ ל ֶנֱאַחז ַבסְּ ַאיִׁ ַקח ֶאת־הָּ ם ַויִׁ הָּ רָּ  ַאבְּ

עֹ  נֹו׃ ַוַיֲעֵלהּו לְּ ה ַתַחת בְּ  לָּ

ֶאה   14 רְּ ה יִׁ הוָּ קֹום ַההּוא יְּ ם ֵשם־ַהמָּ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ֶאה ה ֵירָּ הוָּ ַהר יְּ ֵמר ַהיֹום בְּ  ׃ֲאֶשר ֵיאָּ
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ן־ 15 ית מִׁ ם ֵשנִׁ הָּ רָּ ה ֶאל־ַאבְּ הוָּ ַאְך יְּ א ַמלְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ם׃ יִׁ מָּ  ַהשָּ

י ַיַען ֲאשֶ ַויֹאמֶ  16 הוָּה כִׁ ם־יְּ אֻׁ י נְּ תִׁ ַבעְּ שְּ י נִׁ ר  ר בִׁ

תָּ  ַׂשכְּ לֹא חָּ ר ַהֶזה וְּ בָּ יתָּ ֶאת־ַהדָּ ׂשִׁ ָך ֶאת־עָּ נְּ ֶאת־בִׁ

יֶדָך׃ חִׁ  יְּ

ֶבה אֶ  17 ה ַארְּ בָּ ַהרְּ ָך וְּ ֶרכְּ ֵרְך ֲאבָּ י־בָּ ֲעָך כִׁ ת־ַזרְּ

ַרש   יִׁ ַפת ַהיָּם וְּ ַכחֹול ֲאֶשר ַעל־ׂשְּ ם וְּ ַמיִׁ ֵבי ַהשָּ כֹוכְּ כְּ

יו׃ ַזרְּ  בָּ  ֲעָך ֵאת ַשַער ֹאיְּ

ַזרְּ  18 ֲרכּו בְּ בָּ תְּ הִׁ אָּ וְּ ֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר  ֲעָך ֹכל גֹוֵיי הָּ

י׃ ֹקלִׁ תָּ בְּ ַמעְּ  שָּ

דָּ  19 כּו ַיחְּ מּו ַוֵילְּ יו ַויָּקֻׁ רָּ עָּ ם ֶאל־נְּ הָּ רָּ ב ַאבְּ ו ַויָּשָּ

ַבע׃ ֵאר שָּ בְּ ם בִׁ הָּ רָּ ַבע ַוֵיֶשב ַאבְּ ֵאר שָּ   ֶאל־בְּ

י ַאֲחֵרי ַהדְּ  20 הִׁ ם ַויְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֵאֶלה ַויַֻׁגד לְּ ים הָּ רִׁ בָּ

נֵ  נָּחֹור ֵלאֹמר הִׁ ים לְּ נִׁ וא בָּ ה ַגם־הִׁ כָּ לְּ ה מִׁ דָּ ה יָּלְּ

חִׁ   יָך׃אָּ

מּוֵאל  21 ֶאת־קְּ יו וְּ חִׁ ֶאת־בּוז אָּ ֹכרֹו וְּ ֶאת־עּוץ בְּ

ם׃ י ֲארָּ  ֲאבִׁ

ף   22 לָּ דְּ ֶאת־יִׁ ש וְּ דָּ לְּ ֶאת־פִׁ ֶאת־ֲחזֹו וְּ ֶאת־ֶכֶׂשד וְּ וְּ

תּוֵאל ׃ ֵאת בְּ  וְּ
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דָּ ּו 23 ֹמנָּה ֵאֶלה יָּלְּ ה שְּ קָּ בְּ תּוֵאל יַָּלד ֶאת־רִׁ ה  בְּ

ם׃  הָּ רָּ י ַאבְּ נָּחֹור ֲאחִׁ ה לְּ כָּ לְּ  מִׁ

וא ֶאת־ 24 ה ַוֵתֶלד ַגם־הִׁ אּומָּ ּה רְּ מָּ שֹו ּושְּ יַלגְּ ּופִׁ

ֶאת־ַתחַ  ֶאת־ַגַחם וְּ ה׃ֶטַבח וְּ ֶאת־ַמֲעכָּ  ש וְּ
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Gênesis Capítulo 23 

  

יּו ַחיֵ  1 הְּ ה שָּ ַויִׁ ה ֵמאָּ רָּ ֶשַבע  י ׂשָּ נָּה וְּ ים שָּ רִׁ ֶעׂשְּ נָּה וְּ

ה׃  רָּ ֵני ַחֵיי ׂשָּ ים שְּ נִׁ  שָּ

ַית  2 רְּ קִׁ ה בְּ רָּ ת ׂשָּ מָּ ֶאֶרץ  ַותָּ רֹון בְּ וא ֶחבְּ ַבע הִׁ ַארְּ

ּה׃ ֹכתָּ בְּ לִׁ ה וְּ רָּ ׂשָּ ֹפד לְּ סְּ ם לִׁ הָּ רָּ נַָּען ַויָּבֹא ַאבְּ  כְּ

ַדֵבר אֶ וַ  3 ֵני ֵמתֹו ַויְּ ם ֵמַעל פְּ הָּ רָּ ם ַאבְּ ֵני־ֵחת יָּקָּ ל־בְּ

 ֵלאֹמר׃ 

ַזת־ֶקֶבר   4 י ֲאחֻׁ נּו לִׁ ֶכם תְּ מָּ י עִׁ ֹנכִׁ ב אָּ תֹושָּ ֵגר־וְּ

י מִׁ  ה ֵמתִׁ רָּ בְּ ֶאקְּ ֶכם וְּ מָּ נָּי׃עִׁ פָּ  לְּ

ם ֵלאֹמר לֹו׃ 5 הָּ רָּ ֵני־ֵחת ֶאת־ַאבְּ  ַוַיֲענּו בְּ
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י  6 יא ֱאֹלהִׁ ׂשִׁ י נְּ ֵענּו ֲאֹדנִׁ מָּ ַחר  שְּ בְּ מִׁ תֹוֵכנּו בְּ ה בְּ ם ַאתָּ

ֹבר אֶ  ֵרינּו קְּ בָּ רֹו לֹא־ קְּ בְּ ֶמנּו ֶאת־קִׁ יש מִׁ ת־ֵמֶתָך אִׁ

ֶלה  כְּ ֹבר ֵמֶתָך׃יִׁ קְּ ָך מִׁ מְּ  מִׁ

ם  7 הָּ רָּ ם ַאבְּ ֵני־ֵחת׃ ַויָּקָּ בְּ ֶרץ לִׁ אָּ ַעם־הָּ ַתחּו לְּ שְּ  ַויִׁ

ֹבר   8 קְּ ֶכם לִׁ שְּ ם־ֵיש ֶאת־ַנפְּ ם ֵלאֹמר אִׁ תָּ ַדֵבר אִׁ ַויְּ

רֹוןֶאת־ֵמתִׁ  ֶעפְּ י בְּ עּו־לִׁ גְּ י ּופִׁ עּונִׁ מָּ ַני שְּ פָּ לְּ ֶבן־ י מִׁ

 ֹצַחר׃ 

ה ֲאֶשר־לֹו ֲאֶשר   9 ֵפלָּ ַרת ַהַמכְּ עָּ י ֶאת־מְּ ֶתן־לִׁ יִׁ וְּ

ֶכסֶ  ֵדהּו בְּ ֵצה ׂשָּ קְּ ֶכם בִׁ תֹוכְּ י בְּ ֶננָּה לִׁ תְּ ֵלא יִׁ ף מָּ

ֶבר׃ ַזת־קָּ  ַלֲאחֻׁ

ר 10 ֵני־ֵחת ַוַיַען ֶעפְּ תֹוְך בְּ רֹון ֹיֵשב בְּ ֶעפְּ י וְּ תִׁ ֹון ַהחִׁ

ֵני־ֵחת לְּ  ֵני בְּ זְּ אָּ ם בְּ הָּ רָּ ירֹו  ֶאת־ַאבְּ ֵאי ַשַער־עִׁ ֹכל בָּ

 ֵלאֹמר׃ 

ה   11 רָּ עָּ ַהמְּ ְך וְּ י לָּ ֶדה נַָּתתִׁ י ַהשָּ ֵענִׁ מָּ י שְּ לֹא־ֲאֹדנִׁ

ְך  יהָּ לָּ ַתתִׁ י נְּ ֵני־ַעמִׁ ֵעיֵני בְּ יהָּ לְּ ַתתִׁ ָך נְּ ֲאֶשר־בֹו לְּ

ֹבר ֵמֶתָך׃  קְּ

ם לִׁ  12 הָּ רָּ ַתחּו ַאבְּ שְּ ֶרץ׃ַויִׁ אָּ ֵני ַעם הָּ  פְּ
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רֹון בְּ  13 ַדֵבר ֶאל־ֶעפְּ ֶרץ ֵלאֹמר ַאְךַויְּ אָּ ֵני ַעם־הָּ זְּ   אָּ

ֶמנִׁ  ֶדה ַקח מִׁ י ֶכֶסף ַהשָּ י נַָּתתִׁ ֵענִׁ מָּ ה לּו שְּ ם־ַאתָּ י  אִׁ

ה׃ מָּ י שָּ ה ֶאת־ֵמתִׁ רָּ בְּ ֶאקְּ  וְּ

ם ֵלאֹמר לֹו׃ 14 הָּ רָּ רֹון ֶאת־ַאבְּ  ַוַיַען ֶעפְּ

י ֶאֶרץ אַ  15 ֵענִׁ מָּ י שְּ י  ֲאֹדנִׁ ַבע ֵמֹאת ֶשֶקל־ֶכֶסף ֵבינִׁ רְּ

ָך ַמה־ ֹבר׃ּוֵבינְּ ָך קְּ ֶאת־ֵמתְּ וא וְּ  הִׁ

ם  16 הָּ רָּ ֹקל ַאבְּ שְּ רֹון ַויִׁ ם ֶאל־ֶעפְּ הָּ רָּ ַמע ַאבְּ שְּ ַויִׁ

ֹרן אֶ  ֶעפְּ ַבע  לְּ ֵני־ֵחת ַארְּ ֵני בְּ זְּ אָּ ֶבר בְּ ת־ַהֶכֶסף ֲאֶשר דִׁ

 ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹסֵחר׃

דֵ  17 ם ׂשְּ ֵני ַויָּקָּ פְּ ה ֲאֶשר לִׁ ֵפלָּ רֹון ֲאֶשר ַבַמכְּ ה ֶעפְּ

ל־הָּ מַ  כָּ ה ֲאֶשר־בֹו וְּ רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ֵרא ַהשָּ ֵעץ ֲאֶשר  מְּ

לֹו סָּ  בֻׁ ל־גְּ כָּ ֶדה ֲאֶשר בְּ יב׃ַבשָּ  בִׁ

ֵאי   18 ֹכל בָּ ֵני־ֵחת בְּ ֵעיֵני בְּ נָּה לְּ קְּ מִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ לְּ

ירֹו׃  ַשַער־עִׁ

הָּ  19 רָּ ַבר ַאבְּ ַאֲחֵרי־ֵכן קָּ תֹו ֶאל־וְּ שְּ ה אִׁ רָּ ם ֶאת־ׂשָּ

ֵדה ַהַמכְּ  ַרת ׂשְּ עָּ רֹון  מְּ וא ֶחבְּ ֵרא הִׁ ֵני ַממְּ ה ַעל־פְּ ֵפלָּ

ֶאֶרץ כְּ   נַָּען׃בְּ

ה אֲ  20 רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ם ַהשָּ ם ַויָּקָּ הָּ רָּ ַאבְּ ֶשר־בֹו לְּ

ֵני־ֵחת׃ ֶבר ֵמֵאת בְּ ַזת־קָּ   ַלֲאחֻׁ
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Gênesis Capítulo 24 

רָּ  1 ַאבְּ ם זָּקֵ וְּ ם  הָּ הָּ רָּ ים ַויהוָּה ֵבַרְך ֶאת־ַאבְּ א ַביָּמִׁ ן בָּ

 ַבֹכל׃

ם  2 הָּ רָּ ל־ ַויֹאֶמר ַאבְּ כָּ ַקן ֵביתֹו ַהֹמֵשל בְּ דֹו זְּ ֶאל־ַעבְּ

י׃ ֵרכִׁ ָך ַתַחת יְּ ים־נָּא יָּדְּ  ֲאֶשר־לֹו ׂשִׁ

יֲעָך ַביהוָּה ֱאֹל 3 בִׁ ַאשְּ ֶרץ  וְּ אָּ ם ֵואֹלֵהי הָּ ַמיִׁ ֵהי ַהשָּ

קַ  י ֲאֶשר  ֲאֶשר לֹא־תִׁ ַנֲענִׁ נֹות ַהכְּ בְּ י מִׁ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ ח אִׁ

בֹו׃אָּ  רְּ קִׁ י יֹוֵשב בְּ  ֹנכִׁ

י ֶאל־ 4 ה  כִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ י ֵתֵלְך וְּ תִׁ ֶאל־מֹוַלדְּ י וְּ צִׁ ַארְּ

ק׃ חָּ צְּ יִׁ י לְּ נִׁ בְּ  לִׁ

ֶעֶבד אּוַלי לֹא־תֹאֶבה  5 יו הָּ ה  ַויֹאֶמר ֵאלָּ שָּ אִׁ הָּ

ֶרץ ַהזֹאת ֶההָּ  אָּ ֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל־הָּ יב ֶאת־ לָּ שִׁ ֵשב אָּ

אתָּ  ֶרץ ֲאֶשר־יָּצָּ אָּ ָך ֶאל־הָּ נְּ ם׃בִׁ שָּ   מִׁ

הָּ  6 רָּ יו ַאבְּ יב ֶאת־ ַויֹאֶמר ֵאלָּ שִׁ ָך ֶפן־תָּ ֶמר לְּ שָּ ם הִׁ

ה׃ מָּ י שָּ נִׁ  בְּ
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י   7 בִׁ ֵבית אָּ י מִׁ ַחנִׁ קָּ ם ֲאֶשר לְּ ַמיִׁ הוָּה ֱאֹלֵהי ַהשָּ יְּ

שְּ ּוֵמֶאֶר  י ַוֲאֶשר נִׁ ֶבר־לִׁ י ַוֲאֶשר דִׁ תִׁ י  ץ מֹוַלדְּ ַבע־לִׁ

 ֹ ֶרץ ַהז אָּ ֲעָך ֶאֵתן ֶאת־הָּ ַזרְּ ַלח  ֵלאֹמר לְּ שְּ את הּוא יִׁ

ֶניָך   פָּ כֹו לְּ אָּ ם׃ ַמלְּ שָּ י מִׁ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ  וְּ

יתָּ   8 קִׁ נִׁ ֶלֶכת ַאֲחֶריָך וְּ ה לָּ שָּ אִׁ ם־לֹא תֹאֶבה הָּ אִׁ וְּ

י זֹאת ַרק  תִׁ עָּ בֻׁ שְּ ה׃מִׁ מָּ ֵשב שָּ י לֹא תָּ נִׁ  ֶאת־בְּ

ֶעֶבד  9 ם ֲאֹדנָּיו ֶאת־יָּדֹו ַתַחת יֶ  ַויֶָּׂשם הָּ הָּ רָּ ֶרְך ַאבְּ

ר ַהֶזה׃  בָּ ַבע לֹו ַעל־ַהדָּ שָּ  ַויִׁ

ַמֵלי ֲאֹדנָּיו ַוֵיֶלְך  10 גְּ ים מִׁ ַמלִׁ ה גְּ רָּ ֶעֶבד ֲעׂשָּ ַקח הָּ ַויִׁ

ם ַוֵיֶלְך ֶאל־אֲ  יָּדֹו ַויָּקָּ ל־טּוב ֲאֹדנָּיו בְּ כָּ ם  וְּ ַרם ַנֲהַריִׁ

יר נָּחֹור׃   ֶאל־עִׁ

ֵרְך ַהגְּ  11 חּוץ לָּ ַוַיבְּ ים מִׁ ם  ַמלִׁ יִׁ ֵאר ַהמָּ יר ֶאל־בְּ עִׁ

ֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת׃  ֵעת ֶעֶרב לְּ  לְּ

ֵרה־נָּא וַ  12 ם ַהקְּ הָּ רָּ י ַאבְּ הוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ יֹאַמר יְּ

ם׃ הָּ רָּ י ַאבְּ ם ֲאֹדנִׁ ַני ַהיֹום ַוֲעֵׂשה־ֶחֶסד עִׁ פָּ  לְּ

נֹ  13 ֵנה אָּ ֵשי  הִׁ נֹות ַאנְּ ם ּובְּ יִׁ ב ַעל־ֵעין ַהמָּ צָּ י נִׁ כִׁ

עִׁ  ם׃הָּ יִׁ ֹאב מָּ שְּ ֹאת לִׁ  יר ֹיצְּ

י־נָּא ַכדֵ  14 יָּה ַהַנֲערָּ ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליהָּ ַהטִׁ הָּ ְך  וְּ

ּה  ֶקה ֹאתָּ ַמֶליָך ַאשְּ ַגם־גְּ ֵתה וְּ ה שְּ רָּ מְּ אָּ ֶתה וְּ ֶאשְּ וְּ
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ׂשִׁ  י־עָּ ּה ֵאַדע כִׁ ק ּובָּ חָּ צְּ יִׁ ָך לְּ דְּ ַעבְּ תָּ לְּ יתָּ ֶחֶסד  ֹהַכחְּ

י׃ ם־ֲאֹדנִׁ  עִׁ

לָּ  15 י־הּוא ֶטֶרם כִׁ הִׁ בְּ ַויְּ ֵנה רִׁ הִׁ ַדֵבר וְּ ה ֹיֵצאת  ה לְּ קָּ

ה ֵאֶשת  כָּ לְּ תּוֵאל ֶבן־מִׁ בְּ ה לִׁ דָּ י  ֲאֶשר יֻׁלְּ נָּחֹור ֲאחִׁ

ּה׃  מָּ כְּ ּה ַעל־שִׁ ַכדָּ ם וְּ הָּ רָּ  ַאבְּ

יש לֹא   16 אִׁ ה וְּ תּולָּ ֹאד בְּ ֶאה מְּ ַהַנֲערָּ ֹטַבת ַמרְּ וְּ

ּה ַוֵתֶר  עָּ דָּ ַעל׃יְּ ּה ַותָּ ַמֵלא ַכדָּ נָּה ַותְּ ַעיְּ  ד הָּ

עֶ ַויָּ  17 ץ הָּ י נָּא רָּ ינִׁ יאִׁ מִׁ ּה ַויֹאֶמר ַהגְּ אתָּ רָּ קְּ ֶבד לִׁ

ַכֵדְך׃ ם מִׁ ַעט־ַמיִׁ  מְּ

ּה  ַותֹא 18 ּה ַעל־יָּדָּ ַמֵהר ַוֹתֶרד ַכדָּ י ַותְּ ֵתה ֲאֹדנִׁ ֶמר שְּ

ֵקהּו׃   ַוַתשְּ

ַמלֶ  19 גְּ ֹקתֹו ַותֹאֶמר ַגם לִׁ ַהשְּ ַכל לְּ ב ַעד  ַותְּ אָּ יָך ֶאשְּ

ֹתת׃  שְּ לּו לִׁ ם־כִׁ  אִׁ

ץ עֹוד ֶאל־ ַמֵהר וַ ַותְּ  20 רָּ ּה ֶאל־ַהֹשֶקת ַותָּ ַער ַכדָּ תְּ

ַאב שְּ ֹאב ַותִׁ שְּ ֵאר לִׁ יו׃ ַהבְּ ַמלָּ ל־גְּ כָּ  לְּ

יַח   21 לִׁ צְּ ַדַעת ַההִׁ יש לָּ ּה ַמֲחרִׁ ֵאה לָּ תָּ שְּ יש מִׁ אִׁ הָּ וְּ

ם־לֹא׃ כֹו אִׁ ה ַדרְּ הוָּ  יְּ
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י ַכאֲ  22 הִׁ אִׁ ַויְּ ַקח הָּ תֹות ַויִׁ שְּ ים לִׁ ַמלִׁ לּו ַהגְּ יש  ֶשר כִׁ

ידִׁ  מִׁ ֵני צְּ לֹו ּושְּ קָּ שְּ ב ֶבַקע מִׁ ים ַעל־יֶָּדיהָּ  ֶנֶזם זָּהָּ

שְּ  ב מִׁ ה זָּהָּ רָּ ם׃ֲעׂשָּ לָּ  קָּ

י ֲהֵיש ֵבית־ 23 י נָּא לִׁ ידִׁ י ַאתְּ ַהגִׁ ַויֹאֶמר ַבת־מִׁ

ין׃  לִׁ נּו לָּ קֹום לָּ יְך מָּ בִׁ  אָּ

יו ַבת־ 24 ה ֲאֶשר  ַותֹאֶמר ֵאלָּ כָּ לְּ י ֶבן־מִׁ ֹנכִׁ תּוֵאל אָּ בְּ

נָּ  ה לְּ דָּ  חֹור׃יָּלְּ

נּו  25 מָּ פֹוא ַרב עִׁ סְּ יו ַגם־ֶתֶבן ַגם־מִׁ ַותֹאֶמר ֵאלָּ

לּון קֹום לָּ  ׃ ַגם־מָּ

ה׃  26 ַתחּו ַליהוָּ שְּ יש ַויִׁ אִׁ ֹקד הָּ  ַויִׁ

ם ֲאֶשר   27 הָּ רָּ י ַאבְּ הוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ רּוְך יְּ ַויֹאֶמר בָּ

ַזב חַ  י ַבֶדֶרְךלֹא־עָּ ֹנכִׁ י אָּ ם ֲאֹדנִׁ תֹו ֵמעִׁ דֹו ַוֲאמִׁ י  סְּ נַָּחנִׁ

י׃ הוָּה ֵבית ֲאֵחי ֲאֹדנִׁ  יְּ

ֵבית  28 ץ ַהַנֲערָּ ַוַתֵגד לְּ רָּ ֵאֶלה׃ַותָּ ים הָּ רִׁ בָּ ּה ַכדְּ מָּ  אִׁ

יש   29 אִׁ ן ֶאל־הָּ בָּ ץ לָּ ן ַויָּרָּ בָּ מֹו לָּ ח ּושְּ ה אָּ קָּ בְּ רִׁ ּולְּ

ן׃  יִׁ עָּ ה ֶאל־הָּ  ַהחּוצָּ

רְּ  30 י כִׁ הִׁ ֵדי  ַויְּ ים ַעל־יְּ דִׁ מִׁ ֶאת־ַהצְּ ֹאת ֶאת־ַהֶנֶזם וְּ

ה ֲאֹחתֹו ֵלאמֹ ֲאֹחת קָּ בְּ ֵרי רִׁ בְּ עֹו ֶאת־דִׁ מְּ שָּ ר ֹכה־ ֹו ּוכְּ
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יש אִׁ ֶבר ֵאַלי הָּ ֵנה ֹעֵמד ַעל־ דִׁ הִׁ יש וְּ אִׁ  ַויָּבֹא ֶאל־הָּ

ן׃  יִׁ עָּ ים ַעל־הָּ ַמלִׁ  ַהגְּ

ה ַתֲעֹמד ַבחּוץ  31 מָּ ה לָּ הוָּ רּוְך יְּ ַויֹאֶמר בֹוא בְּ

אָּ  ים׃וְּ ַמלִׁ קֹום ַלגְּ ת ּומָּ י ַהַביִׁ יתִׁ נִׁ י פִׁ  ֹנכִׁ

ֵתן ֶתֶבן   32 ים ַויִׁ ַמלִׁ ַפַתח ַהגְּ ה ַויְּ תָּ יש ַהַביְּ אִׁ ַויָּבֹא הָּ

סְּ  ֵלי ּומִׁ ַרגְּ יו וְּ לָּ ֹחץ ַרגְּ רְּ ם לִׁ ים ּוַמיִׁ ַמלִׁ פֹוא ַלגְּ

תֹו׃  ים ֲאֶשר אִׁ ֲאנָּשִׁ  הָּ

נָּיו ֶלֱאֹכל ַויֹאֶמר לֹא ֹאַכל  33 פָּ ם־ וייֶׂשם לְּ ַעד אִׁ

י ַויֹאֶמר ַדֵבר׃  רָּ בָּ י דְּ תִׁ ַברְּ  דִׁ

י׃ 34 ֹנכִׁ ם אָּ הָּ רָּ  ַויֹאַמר ֶעֶבד ַאבְּ

ֹאד וַ  35 י מְּ ֶתן־לֹו צֹאן  ַויהוָּה ֵבַרְך ֶאת־ֲאֹדנִׁ ל ַויִׁ דָּ גְּ יִׁ

ים   ַמלִׁ ֹחת ּוגְּ פָּ ם ּושְּ דִׁ ב ַוֲעבָּ זָּהָּ ֶכֶסף וְּ ר וְּ קָּ ּובָּ

ים׃  ַוֲחֹמרִׁ

ה ֵאֶשת ֲאֹדנִׁ  36 רָּ ּה ַוֵתֶלד ׂשָּ נָּתָּ קְּ י ַאֲחֵרי זִׁ י ֵבן ַלאֹדנִׁ

ֶתן־לֹו אֶ  ל־ֲאֶשר־לֹו׃ַויִׁ  ת־כָּ

ה לִׁ  37 שָּ ַקח אִׁ י ֵלאֹמר לֹא־תִׁ י ֲאֹדנִׁ ֵענִׁ בִׁ י ַוַישְּ נִׁ בְּ

צֹו׃ ַארְּ י ֹיֵשב בְּ ֹנכִׁ י ֲאֶשר אָּ ַנֲענִׁ נֹות ַהכְּ בְּ  מִׁ



86 

 

י  38 תִׁ ַפחְּ שְּ ֶאל־מִׁ י ֵתֵלְך וְּ בִׁ ם־לֹא ֶאל־ֵבית־אָּ אִׁ

תָּ  ַקחְּ לָּ י׃ וְּ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ  אִׁ

ַלי לֹא 39 י אֻׁ ֹאַמר ֶאל־ֲאֹדנִׁ י׃וָּ ה ַאֲחרָּ שָּ אִׁ  ־ֵתֵלְך הָּ

י  40 תִׁ ַהַלכְּ תְּ הוָּה ֲאֶשר־הִׁ י יְּ ַלח  ַויֹאֶמר ֵאלָּ שְּ נָּיו יִׁ פָּ לְּ

י  נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ ֶכָך וְּ יַח ַדרְּ לִׁ צְּ הִׁ ְך וְּ תָּ כֹו אִׁ אָּ ַמלְּ

י׃ בִׁ ֵבית אָּ י ּומִׁ תִׁ ַפחְּ שְּ מִׁ  מִׁ

ז תִׁ  41 י אָּ תִׁ ַפחְּ שְּ בֹוא ֶאל־מִׁ י תָּ י כִׁ תִׁ לָּ ם־נֶָּקה ֵמאָּ אִׁ וְּ

י׃  תִׁ לָּ י ֵמאָּ יתָּ נָּקִׁ יִׁ הָּ ְך וְּ נּו לָּ תְּ  לֹא יִׁ

בֹא ַהיֹום ֶאל־הָּ  42 אָּ י  וָּ הוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ ֹאַמר יְּ ן וָּ יִׁ עָּ

י  ֹנכִׁ י ֲאֶשר אָּ כִׁ יַח ַדרְּ לִׁ ָך־נָּא ַמצְּ ם־ֶישְּ ם אִׁ הָּ רָּ ַאבְּ

׃ ֶליהָּ  ֹהֵלְך עָּ

ֹנכִׁ  43 ֵנה אָּ ה  הִׁ מָּ ַעלְּ יָּה הָּ הָּ ם וְּ יִׁ ב ַעל־ֵעין ַהמָּ צָּ י נִׁ

י־נָּ ַהיֹ  ינִׁ קִׁ י ֵאֶליהָּ ַהשְּ תִׁ ַמרְּ אָּ ֹאב וְּ שְּ ַעט־ ֵצאת לִׁ א מְּ

ַכֵדְך׃  ם מִׁ  ַמיִׁ

ַמֶליָך  44 גְּ ַגם לִׁ ֵתה וְּ ה שְּ ה ֵאַלי ַגם־ַאתָּ רָּ מְּ אָּ וְּ

י׃ ֶבן־ֲאֹדנִׁ הוָּה לְּ יַח יְּ ה ֲאֶשר־ֹהכִׁ שָּ אִׁ וא הָּ ב הִׁ אָּ  ֶאשְּ

י ֶטֶר  45 ה  ֲאנִׁ קָּ בְּ ֵנה רִׁ הִׁ י וְּ בִׁ ַדֵבר ֶאל־לִׁ ם ֲאַכֶלה לְּ

נָּה וַ יֹ  ַעיְּ ּה ַוֵתֶרד הָּ מָּ כְּ ּה ַעל־שִׁ ַכדָּ ֹאַמר  ֵצאת וְּ ב וָּ אָּ שְּ תִׁ

י נָּא׃  ֵאֶליהָּ  ינִׁ קִׁ  ַהשְּ
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ַגם־ 46 ֵתה וְּ ֶליהָּ ַותֹאֶמר שְּ ּה ֵמעָּ ַמֵהר ַותֹוֶרד ַכדָּ ַותְּ

ַמלִׁ  ַגם ַהגְּ תְּ וְּ ֵאשְּ ֶקה וָּ ַמֶליָך ַאשְּ ה׃גְּ תָּ קָּ שְּ  ים הִׁ

ֹאַמר ַבת 47 ּה וָּ ַאל ֹאתָּ ֶאשְּ י ַאתְּ ַותֹאֶמר ַבת־וָּ ־מִׁ

תּואֵ  הבְּ כָּ לְּ ה־לֹו מִׁ דָּ ם ַהֶנֶזם   ל ֶבן־נָּחֹור ֲאֶשר יָּלְּ ׂשִׁ אָּ וָּ

׃ ים ַעל־יֶָּדיהָּ ידִׁ מִׁ ַהצְּ ּה וְּ  ַעל־ַאפָּ

הוָּה  48 ֵרְך ֶאת־יְּ ֲאבָּ ה וָּ ַתֲחֶוה ַליהוָּ ֶאשְּ ֶאֹקד וָּ וָּ

ֶדֶרְך ֱאֶמת ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ  י בְּ ַחנִׁ נְּ ם ֲאֶשר הִׁ הָּ רָּ י ַאבְּ

קַ  נֹו׃ לָּ בְּ י לִׁ י ֲאֹדנִׁ  ַחת ֶאת־ַבת־ֲאחִׁ

ים ֶחֶסד וֶ  49 ֶכם ֹעׂשִׁ ם־ֶישְּ ה אִׁ ַעתָּ י וְּ ֱאֶמת ֶאת־ֲאֹדנִׁ

ין אֹו  ֶנה ַעל־יָּמִׁ ֶאפְּ י וְּ ידּו לִׁ ם־לֹא ַהגִׁ אִׁ י וְּ ידּו לִׁ ַהגִׁ

מֹאל׃   ַעל־ׂשְּ

תּוֵאל ַויֹא 50 ן ּובְּ בָּ ר  ַוַיַען לָּ בָּ א ַהדָּ ה יָּצָּ הוָּ רּו ֵמיְּ מְּ

 ֶליָך ַרע אֹו־טֹוב׃לֹא נּוַכל ַדֵבר אֵ 

ה  51 שָּ י אִׁ הִׁ ֵלְך ּותְּ ֶניָך ַקח וָּ פָּ ה לְּ קָּ בְּ ֵנה־רִׁ ֶבן־ הִׁ לְּ

ה׃  הוָּ ֶבר יְּ  ֲאֹדֶניָך ַכֲאֶשר דִׁ

ֵריֶהם   52 בְּ ם ֶאת־דִׁ הָּ רָּ ַמע ֶעֶבד ַאבְּ י ַכֲאֶשר שָּ הִׁ ַויְּ

ה ַליהוָּ  צָּ ַתחּו ַארְּ שְּ  ה׃ַויִׁ

ֵלי זָּהָּ  53 ֵלי־ֶכֶסף ּוכְּ ֶעֶבד כְּ ֵתן ַויֹוֵצא הָּ ים ַויִׁ דִׁ גָּ ב ּובְּ

ֹנת  דָּ גְּ ה ּומִׁ קָּ בְּ רִׁ ּה׃לְּ מָּ אִׁ יהָּ ּולְּ חִׁ אָּ  נַָּתן לְּ
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ינּו  54 מֹו ַויָּלִׁ ים ֲאֶשר־עִׁ ֲאנָּשִׁ הָּ תּו הּוא וְּ שְּ לּו ַויִׁ ַויֹאכְּ

י׃ י ַלאֹדנִׁ נִׁ חֻׁ  ַויָּקּומּו ַבֹבֶקר ַויֹאֶמר ַשלְּ

נוַ  55 תָּ ּה ֵתֵשב ַהַנֲערָּ אִׁ מָּ אִׁ יהָּ וְּ חִׁ ים אֹו  יֹאֶמר אָּ ּו יָּמִׁ

ׂשֹור ַאַחר ֵתֵלְך׃   עָּ

יַח  ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם  56 לִׁ צְּ י ַויהוָּה הִׁ ַאֲחרּו ֹאתִׁ ַאל־תְּ

י׃ ה ַלאֹדנִׁ כָּ ֵאלְּ י וְּ חּונִׁ י ַשלְּ כִׁ  ַדרְּ

׃ 57 יהָּ ה ֶאת־פִׁ ֲאלָּ שְּ נִׁ א ַלַנֲערָּ וְּ רָּ קְּ רּו נִׁ  ַויֹאמְּ

י עִׁ ַויִׁ  58 כִׁ רּו ֵאֶליהָּ ֲהֵתלְּ ה ַויֹאמְּ קָּ בְּ רִׁ אּו לְּ רְּ ם־קְּ

יש ַהֶזה ַותֹאֶמר ֵאֵלְך׃ אִׁ  הָּ

חּו ֶאת־רִׁ  59 ַשלְּ ֶאת־ַויְּ ּה וְּ תָּ קְּ ֶאת־ֵמנִׁ ם וְּ ה ֲאֹחתָּ קָּ בְּ

יו׃  ֶאת־ֲאנָּשָּ ם וְּ הָּ רָּ  ֶעֶבד ַאבְּ

י  60 ּה ֲאֹחֵתנּו ַאתְּ ֲהיִׁ רּו לָּ ה ַויֹאמְּ קָּ בְּ ֲרכּו ֶאת־רִׁ בָּ ַויְּ

ֵפי רְּ  ַאלְּ יו׃לְּ אָּ ֵעְך ֵאת ַשַער ֹׂשנְּ יַרש ַזרְּ יִׁ ה וְּ בָּ  בָּ

מַ  61 נָּה ַעל־ַהגְּ ַכבְּ רְּ ַנֲעֹרֶתיהָּ ַותִׁ ה וְּ קָּ בְּ ם רִׁ קָּ ים  ַותָּ לִׁ

ה ַוֵיַלְך׃  קָּ בְּ ֶעֶבד ֶאת־רִׁ ַקח הָּ יש ַויִׁ אִׁ נָּה ַאֲחֵרי הָּ  ַוֵתַלכְּ

הּוא יֹוֵשב   62 י וְּ ֵאר ַלַחי ֹראִׁ בֹוא בְּ א מִׁ ק בָּ חָּ צְּ יִׁ וְּ

ֶאֶרץ הַ   ֶנֶגב׃ בְּ
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ֶדה לִׁ  63 ׂשּוַח ַבשָּ ק לָּ חָּ צְּ א  ַוֵיֵצא יִׁ שָּ ֶרב ַויִׁ נֹות עָּ פְּ

א וְּ  יֵעינָּיו ַוַירְּ ַמלִׁ ֵנה גְּ ים׃הִׁ אִׁ  ם בָּ

ֹפל  64 ק ַותִׁ חָּ צְּ ה ֶאת־ֵעיֶניהָּ ַוֵתֶרא ֶאת־יִׁ קָּ בְּ א רִׁ שָּ ַותִׁ

ל׃ מָּ  ֵמַעל ַהגָּ

ֶזה ַהֹהֵלְך  65 יש ַהלָּ אִׁ י־הָּ ֶעֶבד מִׁ ַותֹאֶמר ֶאל־הָּ

ֶעֶבד הּוא ֲאדֹ  אֵתנּו ַויֹאֶמר הָּ רָּ קְּ ֶדה לִׁ ַקח  ַבשָּ י ַותִׁ נִׁ

ס׃ כָּ תְּ יף ַותִׁ עִׁ  ַהצָּ

ֶעבֶ  66 ַסֵפר הָּ ים ֲאֶשר  ַויְּ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ק ֵאת כָּ חָּ צְּ יִׁ ד לְּ

ה׃ ׂשָּ  עָּ

ַקח ֶאת־ 67 מֹו ַויִׁ ה אִׁ רָּ ה ׂשָּ ֹאֱהלָּ ק הָּ חָּ צְּ ֶאהָּ יִׁ בִׁ ַויְּ

ה ַוֶיֱאהָּ  שָּ אִׁ י־לֹו לְּ הִׁ ה ַותְּ קָּ בְּ ק ַאֲחֵרי  רִׁ חָּ צְּ נֵָּחם יִׁ ֶבהָּ ַויִׁ

מֹו׃   אִׁ

  o.comhttps://adilsoncardos 

 

Gênesis Capítulo 25 

ה׃ 1 טּורָּ ּה קְּ מָּ ה ּושְּ שָּ ַקח אִׁ ם ַויִׁ הָּ רָּ  ַוֹיֶסף ַאבְּ

ֶאת־ 2 ן וְּ דָּ ֶאת־מְּ ן וְּ שָּ ֶאת־יָּקְּ ן וְּ רָּ מְּ ַוֵתֶלד לֹו ֶאת־זִׁ

ֶאת־שּוַח׃מִׁ  ק וְּ בָּ שְּ ֶאת־יִׁ יָּן וְּ  דְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן יָּ  3 שָּ יָּקְּ בָּ וְּ יּו ַלד ֶאת־שְּ ן הָּ דָּ ֵני דְּ ן ּובְּ דָּ ֶאת־דְּ א וְּ

ים׃ ַאשּורִׁ  מִׁ אֻׁ ים ּולְּ טּושִׁ  ם ּולְּ

ה   4 עָּ דָּ ֶאלְּ ע וְּ ידָּ ֵעֶפר ַוֲחֹנְך ַוֲאבִׁ ה וָּ יָּן ֵעיפָּ דְּ ֵני מִׁ ּובְּ

ה׃  טּורָּ ֵני קְּ ל־ֵאֶלה בְּ  כָּ

ם ֶאת 5 הָּ רָּ ֵתן ַאבְּ ק׃ַויִׁ חָּ צְּ יִׁ ל־ֲאֶשר־לֹו לְּ  ־כָּ

יַלגְּ  6 ֵני ַהפִׁ בְּ לִׁ הָּ וְּ רָּ ַאבְּ ים ֲאֶשר לְּ ם  שִׁ הָּ רָּ ם נַָּתן ַאבְּ

ַשלְּ  ֹנת ַויְּ ה  ַמתָּ מָּ עֹוֶדנּו ַחי ֵקדְּ ק בנֹו בְּ חָּ צְּ ֵחם ֵמַעל יִׁ

 ֶאל־ֶאֶרץ ֶקֶדם׃

נָּה  7 ַאת שָּ י מְּ ם ֲאֶשר־חָּ הָּ רָּ ֵני־ַחֵיי ַאבְּ ֵמי שְּ ֵאֶלה יְּ וְּ

ים שָּ  עִׁ בְּ שִׁ ים׃וְּ נִׁ ֵמש שָּ חָּ  נָּה וְּ

רָּ  8 ת ַאבְּ ַוע ַויָּמָּ גְּ ה זֵָּקן ַויִׁ ה טֹובָּ ֵׂשיבָּ ם בְּ ֵבַע  הָּ ׂשָּ וְּ

ֶסף  יו׃ ַוֵיאָּ  ֶאל־ַעמָּ

ַרת  9 עָּ נָּיו ֶאל־מְּ ֵעאל בָּ מָּ שְּ יִׁ ק וְּ חָּ צְּ רּו ֹאתֹו יִׁ בְּ קְּ ַויִׁ

י ֲאֶשר ַעל־  תִׁ ֹרן ֶבן־ֹצַחר ַהחִׁ ֵדה ֶעפְּ ה ֶאל־ׂשְּ ֵפלָּ ַהַמכְּ

ֵרא׃  ֵני ַממְּ  פְּ

ֵני־חֵ  10 ם ֵמֵאת בְּ הָּ רָּ נָּה ַאבְּ ֶדה ֲאֶשר־קָּ ה  ַהשָּ מָּ ת שָּ

תֹו׃  שְּ ה אִׁ רָּ ׂשָּ ם וְּ הָּ רָּ ַבר ַאבְּ  קֻׁ
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ים ֶאת־ 11 ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ ם ַויְּ הָּ רָּ י ַאֲחֵרי מֹות ַאבְּ הִׁ ַויְּ

י׃ ֵאר ַלַחי ֹראִׁ ם־בְּ ק עִׁ חָּ צְּ נֹו ַוֵיֶשב יִׁ ק בְּ חָּ צְּ   יִׁ

ֵעאל ֶבן־ַאבְּ  12 מָּ שְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה ֹתלְּ ה  וְּ דָּ ם ֲאֶשר יָּלְּ הָּ רָּ

ַחת ׂשָּ  פְּ ית שִׁ רִׁ צְּ ר ַהמִׁ גָּ ם׃ הָּ הָּ רָּ ַאבְּ ה לְּ  רָּ

מֹות  13 ֵאֶלה שְּ ם וְּ ֹדתָּ תֹולְּ ם לְּ ֹמתָּ שְּ ֵעאל בִׁ מָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ

ם׃ ׂשָּ בְּ ֵאל ּומִׁ בְּ ַאדְּ ר וְּ ֵקדָּ ֹית וְּ בָּ ֵעאל נְּ מָּ שְּ ֹכר יִׁ  בְּ

א׃ 14 ה ּוַמשָּ דּומָּ ע וְּ מָּ שְּ  ּומִׁ

י 15 טּור נָּפִׁ א יְּ ֵתימָּ ה׃ ֲחַדד וְּ מָּ ֵקדְּ  ש וָּ

אֵ  16 ֵעאל וְּ מָּ שְּ ֵני יִׁ ֵריֶהם  ֵאֶלה ֵהם בְּ ַחצְּ ם בְּ ֹמתָּ ֶלה שְּ

י טִׁ ם׃רֹ ּובְּ ֹמתָּ אֻׁ ם לְּ יאִׁ ׂשִׁ ר נְּ ׂשָּ ֵנים־עָּ ם שְּ  תָּ

ים   17 ֹלשִׁ נָּה ּושְּ ַאת שָּ ֵעאל מְּ מָּ שְּ ֵני ַחֵיי יִׁ ֵאֶלה שְּ וְּ

ֶסף ֶאל־ַעמָּ  ת ַוֵיאָּ ַוע ַויָּמָּ גְּ ים ַויִׁ נִׁ ֶשַבע שָּ נָּה וְּ  יו׃שָּ

ה ַעד־שּור ֲאֶשר  18 ילָּ נּו ֵמֲחוִׁ כְּ שְּ ם   ַויִׁ ַריִׁ צְּ ֵני מִׁ ַעל־פְּ

ה ַאשּו ל׃ֹבֲאכָּ יו נָּפָּ ל־ֶאחָּ ֵני כָּ ה ַעל־פְּ   רָּ

יד   19 ם הֹולִׁ הָּ רָּ ם ַאבְּ הָּ רָּ ק ֶבן־ַאבְּ חָּ צְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה תֹולְּ וְּ

ק׃ חָּ צְּ  ֶאת־יִׁ
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תֹו ֶאת 20 ַקחְּ נָּה בְּ ים שָּ עִׁ בָּ ק ֶבן־ַארְּ חָּ צְּ י יִׁ הִׁ ־ַויְּ

ם  ַפַדן ֲארָּ י מִׁ ֲאַרמִׁ תּוֵאל הָּ ה ַבת־בְּ קָּ בְּ ן  רִׁ בָּ ֲאחֹות לָּ

ה שָּ אִׁ י לֹו לְּ ֲאַרמִׁ  ׃הָּ

ה  21 רָּ י ֲעקָּ תֹו כִׁ שְּ ֹנַכח אִׁ ה לְּ ק ַליהוָּ חָּ צְּ ַתר יִׁ ַוֶיעְּ

תֹו ׃ שְּ ה אִׁ קָּ בְּ ה ַוַתַהר רִׁ הוָּ ֶתר לֹו יְּ וא ַוֵיעָּ  הִׁ

ּה ַותֹאמֶ  22 בָּ רְּ קִׁ ים בְּ נִׁ ֹרֲצצּו ַהבָּ תְּ ה  ַויִׁ מָּ ם־ֵכן לָּ ר אִׁ

ֹרש  דְּ י ַוֵתֶלְך לִׁ ֹנכִׁ ה׃  ֶזה אָּ הוָּ  ֶאת־יְּ

ּה  23 הוָּה לָּ ים  ַויֹאֶמר יְּ מִׁ אֻׁ ֵני לְּ ֵנְך ּושְּ טְּ בִׁ ֵני גיים בְּ שְּ

ַרב ַיֲעֹבד   ץ וְּ ֹאם ֶיֱאמָּ לְּ ֹאם מִׁ ֵרדּו ּולְּ פָּ ְך יִׁ ֵמַעיִׁ מִׁ

יר׃  עִׁ  צָּ

נָּ  24 טְּ בִׁ ם בְּ ֵנה תֹומִׁ הִׁ ֶלֶדת וְּ אּו יֶָּמיהָּ לָּ לְּ מְּ  ּה׃ַויִׁ

י כֻׁלֹו כְּ  25 מֹונִׁ אשֹון ַאדְּ רִׁ ר  ַוֵיֵצא הָּ ַאֶדֶרת ֵׂשעָּ

מֹו עֵ  אּו שְּ רְּ קְּ ו׃ַויִׁ  ׂשָּ

ו   26 יָּדֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעֵקב ֵעׂשָּ יו וְּ חִׁ א אָּ ַאֲחֵרי־ֵכן יָּצָּ וְּ

ֶלֶדת   נָּה בְּ ים שָּ שִׁ ק ֶבן־שִׁ חָּ צְּ יִׁ מֹו ַיֲעֹקב וְּ א שְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ם׃  ֹאתָּ

רִׁ  27 עָּ לּו ַהנְּ דְּ גְּ יש  ַויִׁ ד אִׁ יש ֹיֵדַע ַציִׁ ו אִׁ י ֵעׂשָּ הִׁ ים ַויְּ

ֶדה  ים׃ׂשָּ לִׁ ם ֹיֵשב ֹאהָּ יש תָּ ַיֲעֹקב אִׁ  וְּ
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ה   28 קָּ בְּ רִׁ יו וְּ פִׁ ד בְּ י־ַציִׁ ו כִׁ ק ֶאת־ֵעׂשָּ חָּ צְּ ַוֶיֱאַהב יִׁ

 ֹאֶהֶבת ֶאת־ַיֲעֹקב׃ 

הּוא  29 ֶדה וְּ ן־ַהשָּ ו מִׁ יד ַויָּבֹא ֵעׂשָּ זִׁ ַויֶָּזד ַיֲעֹקב נָּ

ֵיף׃  עָּ

ֹדם  ַויֹאֶמר עֵ  30 אָּ ן־הָּ י נָּא מִׁ יֵטנִׁ עִׁ ו ֶאל־ַיֲעֹקב ַהלְּ ׂשָּ

אָּ  י ַעל־כֵ הָּ ֹנכִׁ ֵיף אָּ י עָּ מֹו ֱאדֹום׃ֹדם ַהֶזה כִׁ א־שְּ רָּ  ן קָּ

י׃ 31 ָך לִׁ תְּ ֹכרָּ ה ַכיֹום ֶאת־בְּ רָּ כְּ  ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב מִׁ

ה־ֶזה  32 מָּ לָּ מּות וְּ י הֹוֵלְך לָּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ו הִׁ ַויֹאֶמר ֵעׂשָּ

ה׃ ֹכרָּ י בְּ  לִׁ

ַבע ַויֹא 33 שָּ י ַכיֹום ַויִׁ ה לִׁ עָּ בְּ שָּ לֹו  ֶמר ַיֲעֹקב הִׁ

ַיעֲ  תֹו לְּ ֹכרָּ ֹכר ֶאת־בְּ מְּ  ֹקב׃ַויִׁ

ים ַויֹאַכל   34 שִׁ יד ֲעדָּ זִׁ ו ֶלֶחם ּונְּ ֵעׂשָּ ַיֲעֹקב נַָּתן לְּ וְּ

ה׃ ֹכרָּ ו ֶאת־ַהבְּ ֶבז ֵעׂשָּ ם ַוֵיַלְך ַויִׁ תְּ ַויָּקָּ   ַוֵישְּ

  https://adilsoncardoso.com 

  

Gênesis Capítulo 26 

  

https://adilsoncardoso.com/
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אשֹון ֲאֶשר   1 רִׁ ב הָּ עָּ רָּ ַבד הָּ לְּ ֶרץ מִׁ אָּ ב בָּ עָּ י רָּ הִׁ ַויְּ

יֶמֶלְך ֶמֶלְך־ ק ֶאל־ֲאבִׁ חָּ צְּ ם ַוֵיֶלְך יִׁ הָּ רָּ יֵמי ַאבְּ יָּה בִׁ הָּ

ה׃ רָּ רָּ ים גְּ תִׁ שְּ לִׁ  פְּ

ה ַויֹאֶמר ַאל־ֵתֵרד  2 הוָּ יו יְּ א ֵאלָּ ֹכן  ַוֵירָּ ה שְּ מָּ יְּ רָּ צְּ מִׁ

ֶרץ ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך׃  אָּ  בָּ

ָך   3 י־לְּ ֶכךָּ כִׁ רְּ ָך ַוֲאבָּ מְּ ֶיה עִׁ ֶאהְּ ֶרץ ַהזֹאת וְּ אָּ גּור בָּ

ֲעָך ֶאֵתן אֶ  ַזרְּ י ֶאת־ּולְּ ֹמתִׁ ֵאל ַוֲהקִׁ ֹצת הָּ ֲארָּ ל־הָּ ת־כָּ

יָך ׃ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ ַבעְּ שְּ ה ֲאֶשר נִׁ עָּ בֻׁ  ַהשְּ

י ֶאת־זַ  4 ֵביתִׁ רְּ הִׁ י  וְּ נַָּתתִׁ ם וְּ ַמיִׁ ֵבי ַהשָּ כֹוכְּ ֲעָך כְּ רְּ

עֲ  ַזרְּ עֲ לְּ ַזרְּ ֲרכּו בְּ בָּ תְּ הִׁ ֵאל וְּ ֹצת הָּ ֲארָּ ל־הָּ ָך ֹכל  ָך ֵאת כָּ

ֶרץ׃ אָּ  גֹוֵיי הָּ

ֹמר  ֵעֶקב ֲאשֶ  5 שְּ י ַויִׁ ֹקלִׁ ם בְּ הָּ רָּ ַמע ַאבְּ ר־שָּ

י׃  תֹוֹרתָּ קֹוַתי וְּ ֹוַתי חֻׁ צְּ י מִׁ תִׁ ַמרְּ שְּ  מִׁ

ר׃ 6 רָּ גְּ ק בִׁ חָּ צְּ  ַוֵיֶשב יִׁ

7  ֹ תֹו ַוי שְּ אִׁ קֹום לְּ ֵשי ַהמָּ ֲאלּו ַאנְּ שְּ וא ַויִׁ י הִׁ אֶמר ֲאֹחתִׁ

י פֶ  תִׁ שְּ י יֵָּרא ֵלאֹמר אִׁ קֹום ַעל־ כִׁ ֵשי ַהמָּ י ַאנְּ גֻׁנִׁ ן־ַיַהרְּ

יא׃ רִׁ  ֶאה הִׁ י־טֹוַבת ַמרְּ ה כִׁ קָּ  בְּ
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יֶמֶלְך   8 ֵקף ֲאבִׁ ים ַוַישְּ ם ַהיָּמִׁ כּו־לֹו שָּ רְּ י אָּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

י תִׁ שְּ לִׁ ַצחֵ ֶמֶלְך פְּ ק מְּ חָּ צְּ ֵנה יִׁ הִׁ א וְּ ַעד ַהַחלֹון ַוַירְּ ק  ם בְּ

תֹו׃  שְּ ה אִׁ קָּ בְּ  ֵאת רִׁ

שְּ  9 ֵנה אִׁ ק ַויֹאֶמר ַאְך הִׁ חָּ צְּ יִׁ יֶמֶלְך לְּ א ֲאבִׁ רָּ קְּ ָך ַויִׁ תְּ

י   ק כִׁ חָּ צְּ יו יִׁ וא ַויֹאֶמר ֵאלָּ י הִׁ תָּ ֲאֹחתִׁ ַמרְּ ֵאיְך אָּ וא וְּ הִׁ

׃  ֶליהָּ מּות עָּ י ֶפן־אָּ תִׁ ַמרְּ  אָּ

ַעט ַויֹאֶמר אֲ  10 מְּ נּו כִׁ יתָּ לָּ ׂשִׁ יֶמֶלְך ַמה־זֹאת עָּ בִׁ

ֵלינּו אָּ  ֵהֵבאתָּ עָּ ֶתָך וְּ שְּ ם ֶאת־אִׁ עָּ ַכב ַאַחד הָּ ם׃שָּ  שָּ

ל 11 יֶמֶלְך ֶאת־כָּ ַצו ֲאבִׁ יש  ַויְּ אִׁ ם ֵלאֹמר ַהֹנֵגַע בָּ עָּ ־הָּ

ת׃  תֹו מֹות יּומָּ שְּ אִׁ  ַהֶזה ּובְּ

א בַ  12 צָּ מְּ וא ַויִׁ ֶרץ ַההִׁ אָּ ק בָּ חָּ צְּ ַרע יִׁ זְּ וא  ַויִׁ נָּה ַההִׁ שָּ

ה׃  הוָּ ֲרֵכהּו יְּ בָּ ים ַויְּ רִׁ עָּ ה שְּ  ֵמאָּ

ַדל   13 י־גָּ ֵדל ַעד כִׁ גָּ לֹוְך וְּ יש ַוֵיֶלְך הָּ אִׁ ַדל הָּ גְּ ַויִׁ

ֹאד׃  מְּ

י־לֹו 14 הִׁ ה  ַויְּ ה ַרבָּ דָּ ר ַוֲעבֻׁ קָּ ֵנה בָּ קְּ ֵנה־צֹאן ּומִׁ קְּ  מִׁ

ים׃ תִׁ שְּ לִׁ אּו ֹאתֹו פְּ ַקנְּ  ַויְּ

רּו עַ  15 פְּ ֵאֹרת ֲאֶשר חָּ ל־ַהבְּ כָּ יֵמי  וְּ יו בִׁ בִׁ ֵדי אָּ בְּ

ר׃ פָּ אּום עָּ ַמלְּ ים ַויְּ תִׁ שְּ לִׁ מּום פְּ תְּ יו סִׁ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ  ַאבְּ
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נּו כִׁ  16 מָּ ק ֵלְך ֵמעִׁ חָּ צְּ יֶמֶלְך ֶאל־יִׁ י־ַויֹאֶמר ֲאבִׁ

ֹאד׃ ֶמנּו מְּ ־מִׁ תָּ ַצמְּ  עָּ

ם׃ 17 ר ַוֵיֶשב שָּ רָּ ַנַחל־גְּ ַחן בְּ ק ַויִׁ חָּ צְּ ם יִׁ שָּ  ַוֵיֶלְך מִׁ

חָּ  18 צְּ ב יִׁ ם ֲאֶשר  ַויָּשָּ ֵאֹרת ַהַמיִׁ ֹפר ֶאת־בְּ ק ַוַיחְּ

ים ַאֲחֵרי   תִׁ שְּ לִׁ מּום פְּ ַסתְּ יו ַויְּ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ יֵמי ַאבְּ רּו בִׁ פְּ חָּ

א רָּ קְּ ם ַויִׁ הָּ רָּ א   מֹות ַאבְּ רָּ ֶהן ֵשמֹות ַכֵשֹמת ֲאֶשר־קָּ לָּ

יו׃ בִׁ ֶהן אָּ  לָּ

אֵ  19 ם בְּ אּו־שָּ צְּ מְּ ק ַבנַָּחל ַויִׁ חָּ צְּ ֵדי־יִׁ רּו ַעבְּ פְּ ר  ַוַיחְּ

ים׃  ם ַחיִׁ  ַמיִׁ

נּו  20 ק ֵלאֹמר לָּ חָּ צְּ ם־ֹרֵעי יִׁ ר עִׁ רָּ יבּו ֹרֵעי גְּ ַויָּרִׁ

מֹו׃  קּו עִׁ ַעשְּ תְּ י הִׁ ֵאר ֵעֶׂשק כִׁ א ֵשם־ַהבְּ רָּ קְּ ם ַויִׁ יִׁ  ַהמָּ

א  21 רָּ קְּ ֶליהָּ ַויִׁ יבּו ַגם־עָּ ֵאר ַאֶחֶרת ַויָּרִׁ רּו בְּ פְּ ַוַיחְּ

נָּה׃ טְּ ּה ׂשִׁ מָּ  שְּ

ם ַויַ  22 שָּ ֵתק מִׁ ֵאר אַ ַוַיעְּ ֹפר בְּ בּו  חְּ לֹא רָּ ֶחֶרת וְּ

יב   חִׁ רְּ ה הִׁ י־ַעתָּ ֹחבֹות ַויֹאֶמר כִׁ ּה רְּ מָּ א שְּ רָּ קְּ ֶליהָּ ַויִׁ עָּ

ֶרץ׃ אָּ ינּו בָּ רִׁ נּו ּופָּ הוָּה לָּ  יְּ

ַבע׃ 23 ֵאר שָּ ם בְּ שָּ  ַוַיַעל מִׁ



97 

 

י  24 ֹנכִׁ ה ַההּוא ַויֹאֶמר אָּ לָּ ה ַבַליְּ הוָּ יו יְּ א ֵאלָּ ַוֵירָּ

בִׁ  ם אָּ הָּ רָּ א כִׁ ֱאֹלֵהי ַאבְּ ירָּ י  יָך ַאל־תִׁ ֹנכִׁ ָך אָּ תְּ י־אִׁ

ם  הָּ רָּ ֲעָך ַבֲעבּור ַאבְּ י ֶאת־ַזרְּ ֵביתִׁ רְּ הִׁ יָך וְּ תִׁ ּוֵבַרכְּ

י׃ דִׁ  ַעבְּ

ם   25 ה ַוֶיט־שָּ הוָּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ קְּ ֵבַח ַויִׁ זְּ ם מִׁ ֶבן שָּ ַויִׁ

ֵאר׃  ק בְּ חָּ צְּ ֵדי־יִׁ ם ַעבְּ רּו־שָּ כְּ ֳהלֹו ַויִׁ  אָּ

גְּ  26 יו מִׁ ַלְך ֵאלָּ יֶמֶלְך הָּ ַזת מֵ ַוֲאבִׁ ר ַוֲאחֻׁ ֵרֵעהּו רָּ

אֹו׃ בָּ יֹכל ַׂשר־צְּ  ּופִׁ

ַאֶתם  27 י וְּ אֶתם ֵאלָּ ק ַמדּוַע בָּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יִׁ

ֶכם׃ תְּ י ֵמאִׁ חּונִׁ ַשלְּ י ַותְּ ֵנאֶתם ֹאתִׁ  ׂשְּ

ְך ַונֹאֶמר   28 מָּ הוָּה עִׁ יָּה יְּ י־הָּ ינּו כִׁ אִׁ אֹו רָּ רּו רָּ ַויֹאמְּ

ה ֵבינֹוֵתינּו בֵ  לָּ י נָּא אָּ הִׁ ית   יֵנינּו ּוֵביֶנָךתְּ רִׁ ה בְּ תָּ רְּ כְּ נִׁ וְּ

ְך׃ מָּ  עִׁ

ַגֲענּוָך   29 ה ַכֲאֶשר לֹא נְּ עָּ נּו רָּ מָּ ם־ַתֲעֵׂשה עִׁ אִׁ

לֹום  שָּ ַשֵלֲחָך בְּ ָך ַרק־טֹוב ַונְּ מְּ ינּו עִׁ ׂשִׁ ַכֲאֶשר עָּ וְּ

ה׃  הוָּ רּוְך יְּ ה בְּ ה ַעתָּ  ַאתָּ

תּו׃  30 שְּ לּו ַויִׁ ֶתה ַויֹאכְּ שְּ ֶהם מִׁ  ַוַיַעׂש לָּ

ימּו 31 כִׁ ֵחם   ַוַישְּ ַשלְּ יו ַויְּ חִׁ אָּ יש לְּ עּו אִׁ בְּ שָּ ַבֹבֶקר ַויִׁ

לֹום׃ שָּ תֹו בְּ כּו ֵמאִׁ ק ַוֵילְּ חָּ צְּ  יִׁ
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דּו לֹו  32 ק ַוַיגִׁ חָּ צְּ ֵדי יִׁ י ַביֹום ַההּוא ַויָֹּבאּו ַעבְּ הִׁ ַויְּ

אנּו  צָּ רּו לֹו מָּ רּו ַויֹאמְּ פָּ ֵאר ֲאֶשר חָּ ַעל־ֹאדֹות ַהבְּ

ם׃ יִׁ  מָּ

בְּ ַויִׁ  33 ּה שִׁ א ֹאתָּ רָּ ֵאר  קְּ יר בְּ עִׁ ה ַעל־ֵכן ֵשם־הָּ עָּ

  ֶשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶזה׃

ה ֶאת־ 34 שָּ ַקח אִׁ נָּה ַויִׁ ים שָּ עִׁ בָּ ו ֶבן־ַארְּ י ֵעׂשָּ הִׁ ַויְּ

ַמת ַבת־ֵאיֹלן  ׂשְּ ֶאת־בָּ י וְּ תִׁ י ַהחִׁ ֵארִׁ ית ַבת־בְּ הּודִׁ יְּ

י׃  תִׁ  ַהחִׁ

ק ּולְּ  35 חָּ צְּ יִׁ ָּ ֹמַרת רּוַח לְּ ֶיין הְּ ה׃ַותִׁ קָּ בְּ   רִׁ
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Gênesis Capítulo 27 

א   1 רָּ קְּ ֹאת ַויִׁ ָּ ֵעינָּיו ֵמרְּ ֶהין כְּ ק ַותִׁ חָּ צְּ י־זֵָּקן יִׁ י כִׁ הִׁ ַויְּ

יו   י ַויֹאֶמר ֵאלָּ נִׁ יו בְּ ֹדל ַויֹאֶמר ֵאלָּ נֹו ַהגָּ ו בְּ ֶאת־ֵעׂשָּ

י׃  ֵננִׁ  הִׁ

ֹ וַ  2 י׃ י י יֹום מֹותִׁ תִׁ י לֹא יַָּדעְּ תִׁ ֵנה־נָּא זַָּקנְּ  אֶמר הִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶדה   3 ֵצא ַהשָּ ֶתָך וְּ ַקשְּ ָך וְּ יְּ א־נָּא ֵכֶליָך ֶתלְּ ה ׂשָּ ַעתָּ וְּ

י צידה׃ ה לִׁ צּודָּ  וְּ

י   4 ה לִׁ יאָּ בִׁ הָּ י וְּ תִׁ ַהבְּ ים ַכֲאֶשר אָּ ַעמִׁ י ַמטְּ ַוֲעֵׂשה־לִׁ

ֶטֶר  י בְּ שִׁ ָך ַנפְּ ֶרכְּ בָּ ה ַבֲעבּור תְּ ֹאֵכלָּ מּות׃וְּ  ם אָּ

נֹו ַוֵיֶלְך  5 ו בְּ ק ֶאל־ֵעׂשָּ חָּ צְּ ַדֵבר יִׁ ה ֹשַמַעת בְּ קָּ בְּ רִׁ וְּ

יא׃ בִׁ הָּ ד לְּ צּוד ַציִׁ ֶדה לָּ ו ַהשָּ  ֵעׂשָּ

ֵנה  6 נָּּה ֵלאֹמר הִׁ ה ֶאל־ַיֲעֹקב בְּ רָּ מְּ ה אָּ קָּ בְּ רִׁ וְּ

יָך ֵלאֹמר׃  חִׁ ו אָּ ַדֵבר ֶאל־ֵעׂשָּ יָך מְּ בִׁ י ֶאת־אָּ תִׁ ַמעְּ  שָּ

ד וַ  7 י ַציִׁ ה לִׁ יאָּ בִׁ ה עֲ הָּ ֹאֵכלָּ ים וְּ ַעמִׁ י ַמטְּ ֵׂשה־לִׁ

י׃  ֵני מֹותִׁ פְּ הוָּה לִׁ ֵני יְּ פְּ ה לִׁ כָּ ֶרכְּ  ַוֲאבָּ

ְך׃  8 ה ֹאתָּ ַצּוָּ י מְּ י ַלֲאֶשר ֲאנִׁ ֹקלִׁ ַמע בְּ י שְּ נִׁ ה בְּ ַעתָּ  וְּ

ים  9 זִׁ ֵיי עִׁ דָּ ֵני גְּ ם שְּ שָּ י מִׁ ַקח־לִׁ ֶלְך־נָּא ֶאל־ַהצֹאן וְּ

יָך כַ  בִׁ אָּ ים לְּ ַעמִׁ ם ַמטְּ ֶאֱעֶׂשה ֹאתָּ ים וְּ ֵהב׃ ֹטבִׁ  ֲאֶשר אָּ

ֵני   10 פְּ ָך לִׁ ֶרכְּ בָּ ר ֲאֶשר יְּ ל ַבֲעבֻׁ כָּ אָּ יָך וְּ בִׁ אָּ ֵהֵבאתָּ לְּ וְּ

 מֹותֹו׃ 

חִׁ  11 ו אָּ מֹו ֵהן ֵעׂשָּ ה אִׁ קָּ בְּ יש  ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־רִׁ י אִׁ

ק׃ לָּ יש חָּ י אִׁ ֹנכִׁ אָּ ר וְּ עִׁ  ׂשָּ
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ֵתַע  12 ַתעְּ מְּ ֵעינָּיו כִׁ י בְּ יתִׁ יִׁ הָּ י וְּ בִׁ י אָּ ֵשנִׁ מֻׁ אּוַלי יְּ

י  ֵהֵבאתִׁ ה׃וְּ כָּ רָּ לֹא בְּ ה וְּ לָּ לָּ ַלי קְּ  עָּ

ַמע   13 י ַאְך שְּ נִׁ ָך בְּ תְּ לָּ לְּ ַלי קִׁ מֹו עָּ ַותֹאֶמר לֹו אִׁ

י׃ ֵלְך ַקח־לִׁ י וְּ ֹקלִׁ  בְּ

ַקח ַויָּ  14 ים  ַוֵיֶלְך ַויִׁ ַעמִׁ מֹו ַמטְּ מֹו ַוַתַעׂש אִׁ אִׁ ֵבא לְּ

יו׃ בִׁ ֵהב אָּ  ַכֲאֶשר אָּ

נָּּה 15 ו בְּ ֵדי ֵעׂשָּ גְּ ה ֶאת־בִׁ קָּ בְּ ַקח רִׁ ֹדת   ַותִׁ ֹדל ַהֲחמֻׁ ַהגָּ

ן׃  טָּ נָּּה ַהקָּ ֵבש ֶאת־ַיֲעֹקב בְּ ת ַוַתלְּ יִׁ ּה ַבבָּ תָּ  ֲאֶשר אִׁ

ה ַעל־יָּדָּ  16 ישָּ בִׁ לְּ ים הִׁ זִׁ עִׁ ֵיי הָּ דָּ ֵאת ֹעֹרת גְּ ַעל וְּ יו וְּ

יו׃ ַקת ַצּוָּארָּ  ֶחלְּ

ה   17 תָּ ׂשָּ ֶאת־ַהֶלֶחם ֲאֶשר עָּ ים וְּ ַעמִׁ ֵתן ֶאת־ַהַמטְּ ַותִׁ

נָּּה ַיד ַיֲעֹקב בְּ  ׃בְּ

י   18 י מִׁ ֶננִׁ י ַויֹאֶמר הִׁ בִׁ יו ַויֹאֶמר אָּ בִׁ ַויָּבֹא ֶאל־אָּ

י׃ נִׁ ה בְּ  ַאתָּ

ֹכֶרָך  19 ו בְּ י ֵעׂשָּ ֹנכִׁ יו אָּ בִׁ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־אָּ

ׂשִׁ  ה  עָּ לָּ כְּ אָּ ה וְּ בָּ י קּום־נָּא שְּ תָּ ֵאלָּ ַברְּ י ַכֲאֶשר דִׁ יתִׁ

ֶשָך׃ י ַנפְּ ֲרַכנִׁ בָּ י ַבֲעבּור תְּ ֵצידִׁ  מִׁ



101 

 

י  ַויֹא 20 נִׁ צֹא בְּ מְּ תָּ לִׁ ַהרְּ נֹו ַמה־ֶזה מִׁ ק ֶאל־בְּ חָּ צְּ ֶמר יִׁ

נָּי׃  פָּ הוָּה ֱאֹלֶהיָך לְּ ה יְּ רָּ קְּ י הִׁ  ַויֹאֶמר כִׁ

ק ֶאל־ַיֲעֹקב גְּ  21 חָּ צְּ י  ַויֹאֶמר יִׁ נִׁ ָך בְּ שְּ ה־נָּא ַוֲאמֻׁ שָּ

ם־לֹא׃ ו אִׁ י ֵעׂשָּ נִׁ ה ֶזה בְּ  ַהַאתָּ

שֵ  22 מֻׁ יו ַויְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַגש ַיֲעֹקב ֶאל־יִׁ הּו ַויֹאֶמר  ַויִׁ

ו׃ ֵדי ֵעׂשָּ ם יְּ ַהיַָּדיִׁ  ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב וְּ

ֹרת   23 עִׁ יו ׂשְּ חִׁ ו אָּ יֵדי ֵעׂשָּ יו כִׁ יּו יָּדָּ י־הָּ ירֹו כִׁ כִׁ לֹא הִׁ וְּ

ֵכה רְּ בָּ  ּו׃ַויְּ

י׃ 24 נִׁ ו ַויֹאֶמר אָּ י ֵעׂשָּ נִׁ ה ֶזה בְּ  ַויֹאֶמר ַאתָּ

י לְּ  25 נִׁ ֵציד בְּ ה מִׁ לָּ ֹאכְּ י וְּ ה לִׁ שָּ ַמַען ַויֹאֶמר ַהגִׁ

׃  תְּ ן ַוֵישְּ י ַוַיֶגש־לֹו ַויֹאַכל ַויֵָּבא לֹו ַייִׁ שִׁ ָך ַנפְּ ֶרכְּ בָּ  תְּ

ה־לִׁ  26 קָּ ה־נָּא ּושְּ שָּ יו גְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ יו יִׁ י ַויֹאֶמר ֵאלָּ

י׃  נִׁ  בְּ

ֲרֵכהּו   27 בָּ יו ַויְּ דָּ גָּ ַשק־לֹו ַויַָּרח ֶאת־ֵריַח בְּ ַגש ַויִׁ ַויִׁ

י כְּ  נִׁ ֵאה ֵריַח בְּ ה׃ ַויֹאֶמר רְּ הוָּ ֶדה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו יְּ  ֵריַח ׂשָּ

ַמֵני  28 שְּ ם ּומִׁ ַמיִׁ ַטל ַהשָּ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ ָך הָּ ֶתן־לְּ יִׁ וְּ

יֹרש׃ תִׁ ן וְּ גָּ ֹרב דָּ ֶרץ וְּ אָּ  הָּ
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ד 29 יר  ַיַעבְּ בִׁ ים ֱהֵוה גְּ מִׁ אֻׁ ָך לְּ ים וישתחו לְּ ּוָך ַעמִׁ

רּור   ֶריָך אָּ ֶמָך ֹארְּ ֵני אִׁ ָך בְּ ַתֲחּוּו לְּ שְּ יִׁ ַאֶחיָך וְּ לְּ

רּוְך׃ ּו ֲרֶכיָך בָּ בָּ  מְּ

י  30 הִׁ ֵרְך ֶאת־ַיֲעֹקב ַויְּ בָּ ק לְּ חָּ צְּ ה יִׁ לָּ י ַכֲאֶשר כִׁ הִׁ ַויְּ

יו  בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ֵני יִׁ א ַיֲעֹקב ֵמֵאת פְּ ו  ַאְך יָּצֹא יָּצָּ ֵעׂשָּ וְּ

ֵצידֹו׃ א מִׁ יו בָּ חִׁ  אָּ

יו ַויֹאֶמר   31 בִׁ אָּ ים ַויֵָּבא לְּ ַעמִׁ ַוַיַעׂש ַגם־הּוא ַמטְּ

בִׁ  ם אָּ יו יָּקֻׁ בִׁ אָּ י  לְּ ֲרַכנִׁ בָּ נֹו ַבֲעבּור תְּ ֵציד בְּ יֹאַכל מִׁ י וְּ

ֶשָך׃   ַנפְּ

ָך  32 נְּ י בִׁ ה ַויֹאֶמר ֲאנִׁ תָּ י־אָּ יו מִׁ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר לֹו יִׁ

ָך ֵעׂשָּ  ֹכרְּ  ו׃בְּ

י־  33 ֹאד ַויֹאֶמר מִׁ ה ַעד־מְּ ֹדלָּ ה גְּ דָּ ק ֲחרָּ חָּ צְּ ַוֶיֱחַרד יִׁ

ֹאַכל מִׁ  י וָּ ד ַויֵָּבא לִׁ ד־ַציִׁ ֶטֶרם  ֵאפֹוא הּוא ַהצָּ ֹכל בְּ

ֶיה׃ הְּ רּוְך יִׁ ֲרֵכהּו ַגם־בָּ ֲאבָּ בֹוא וָּ  תָּ

ה  34 קָּ עָּ ַעק צְּ צְּ יו ַויִׁ בִׁ ֵרי אָּ בְּ ו ֶאת־דִׁ ֹמַע ֵעׂשָּ שְּ כִׁ

ה ַעד־מְּ  רָּ ה ּומָּ ֹדלָּ י  גְּ נִׁ י ַגם־אָּ ֲרֵכנִׁ יו בָּ בִׁ אָּ ֹאד ַויֹאֶמר לְּ

י׃ בִׁ  אָּ

ֶתָך׃ 35 כָּ רְּ ַקח בִׁ ה ַויִׁ מָּ רְּ מִׁ יָך בְּ חִׁ א אָּ  ַויֹאֶמר בָּ
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י ֶזה  36 ֵבנִׁ קְּ מֹו ַיֲעֹקב ַוַיעְּ א שְּ רָּ י קָּ ַויֹאֶמר ֲהכִׁ

י   תִׁ כָּ רְּ ַקח בִׁ ה לָּ ֵנה ַעתָּ הִׁ ח וְּ קָּ י לָּ תִׁ ֹכרָּ ם ֶאת־בְּ ַפֲעַמיִׁ

ה׃ כָּ רָּ י בְּ תָּ לִׁ ַצלְּ  ַויֹאַמר ֲהלֹא־אָּ

ְך  37 יו לָּ תִׁ יר ַׂשמְּ בִׁ ו ֵהן גְּ ֵעׂשָּ ק ַויֹאֶמר לְּ חָּ צְּ ַוַיַען יִׁ

יו נַָּתתִׁ  ל־ֶאחָּ ֶאת־כָּ יֹרש  י לוְּ תִׁ ן וְּ גָּ דָּ ים וְּ דִׁ ֹו ַלֲעבָּ

י׃ נִׁ ה ֶאֱעֶׂשה בְּ ה ֵאפֹוא מָּ כָּ יו ּולְּ תִׁ ַמכְּ  סְּ

ָך   38 וא־לְּ ה ַאַחת הִׁ כָּ רָּ יו ַהבְּ בִׁ ו ֶאל־אָּ ַויֹאֶמר ֵעׂשָּ

׃ ךְּ ו ֹקלֹו ַוֵיבְּ א ֵעׂשָּ שָּ י ַויִׁ בִׁ י אָּ נִׁ י ַגם־אָּ ֲרֵכנִׁ י בָּ בִׁ  אָּ

נֵ  39 יו הִׁ יו ַויֹאֶמר ֵאלָּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַמֵני  הַוַיַען יִׁ שְּ מִׁ

ל׃  ם ֵמעָּ ַמיִׁ ַטל ַהשָּ ֶבָך ּומִׁ ֶיה מֹושָּ הְּ ֶרץ יִׁ אָּ  הָּ

יָּה  40 הָּ יָך ַתֲעֹבד וְּ חִׁ ֶאת־אָּ ֶיה וְּ חְּ ָך תִׁ בְּ ַעל־ַחרְּ וְּ

תָּ עֻׁלֹו ֵמַעל ַצּוָּאֶרָך׃  ַרקְּ יד ּופָּ רִׁ  ַכֲאֶשר תָּ

ה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו   41 כָּ רָּ ו ֶאת־ַיֲעֹקב ַעל־ַהבְּ ֹטם ֵעׂשָּ ׂשְּ ַויִׁ

יו  בִׁ ֹ אָּ י  ַוי בִׁ ֵמי ֵאֶבל אָּ בּו יְּ רְּ קְּ בֹו יִׁ לִׁ ו בְּ אֶמר ֵעׂשָּ

י׃ חִׁ ה ֶאת־ַיֲעֹקב אָּ גָּ ַאַהרְּ  וְּ

ֹדל  42 נָּּה ַהגָּ ו בְּ ֵרי ֵעׂשָּ בְּ ה ֶאת־דִׁ קָּ בְּ רִׁ ַויַֻׁגד לְּ

יו  ן ַותֹאֶמר ֵאלָּ טָּ נָּּה ַהקָּ ַיֲעֹקב בְּ א לְּ רָּ קְּ ַלח ַותִׁ שְּ ַותִׁ

רְּ  הָּ ָך לְּ ַנֵחם לְּ תְּ יָך מִׁ חִׁ ו אָּ ֵנה ֵעׂשָּ  ׃ֶגָךהִׁ
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ן   43 בָּ ָך ֶאל־לָּ ַרח־לְּ קּום בְּ י וְּ ֹקלִׁ ַמע בְּ י שְּ נִׁ ה בְּ ַעתָּ וְּ

נָּה׃ רָּ י חָּ חִׁ  אָּ

שּוב   44 ים ַעד ֲאֶשר־תָּ דִׁ ים ֲאחָּ מֹו יָּמִׁ תָּ עִׁ יַָּשבְּ וְּ

יָך׃ חִׁ  ֲחַמת אָּ

ַכח ֵאת ֲאֶשר־  45 שָּ ָך וְּ מְּ יָך מִׁ חִׁ ַעד־שּוב ַאף־אָּ

יָך מִׁ  תִׁ ַקחְּ י ּולְּ תִׁ ַלחְּ שָּ יתָּ לֹו וְּ ׂשִׁ ַכל  שָּ עָּ ה ֶאשְּ מָּ ם לָּ

ד׃  ֵניֶכם יֹום ֶאחָּ  ַגם־שְּ

ֵני  46 פְּ ַחַיי מִׁ י בְּ תִׁ ק ַקצְּ חָּ צְּ ה ֶאל־יִׁ קָּ בְּ ַותֹאֶמר רִׁ

ֵאֶלה   נֹות־ֵחת כָּ בְּ ה מִׁ שָּ ם־ֹלֵקַח ַיֲעֹקב אִׁ נֹות ֵחת אִׁ בְּ

ים׃  י ַחיִׁ ה לִׁ מָּ ֶרץ לָּ אָּ נֹות הָּ בְּ  מִׁ
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Gênesis Capítulo 28 

ַצֵּוהּו  1  ֶרְך ֹאתֹו ַויְּ בָּ ק ֶאל־ַיֲעֹקב ַויְּ חָּ צְּ א יִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

נַָּען׃  נֹות כְּ בְּ ה מִׁ שָּ ַקח אִׁ  ַויֹאֶמר לֹו לֹא־תִׁ

ֶמָך   2 י אִׁ תּוֵאל ֲאבִׁ ה בְּ ם ֵביתָּ קּום ֵלְך ַפֶדנָּה ֲארָּ

נֹו בְּ ה מִׁ שָּ ם אִׁ שָּ ָך מִׁ ַקח־לְּ ֶמָך׃וְּ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ  ת לָּ
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ֵר  3 בָּ ֵאל ַשַדי יְּ ַהל וְּ קְּ יתָּ לִׁ יִׁ הָּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָך וְּ רְּ ַיפְּ ָך וְּ ְך ֹאתְּ

ים׃  ַעמִׁ

ְך  4 תָּ ֲעָך אִׁ ַזרְּ ָך ּולְּ ם לְּ הָּ רָּ ַכת ַאבְּ רְּ ָך ֶאת־בִׁ ֶתן־לְּ יִׁ וְּ

ים  גֶֻׁריָך ֲאֶשר־נַָּתן ֱאֹלהִׁ ָך ֶאת־ֶאֶרץ מְּ תְּ שְּ רִׁ לְּ

ם׃ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

צְּ  5 ַלח יִׁ שְּ ם אֶ ַויִׁ ק ֶאת־ַיֲעֹקב ַוֵיֶלְך ַפֶדנָּה ֲארָּ ל־ חָּ

ה ֵאם ַיֲעֹקב  קָּ בְּ י רִׁ י ֲאחִׁ ֲאַרמִׁ תּוֵאל הָּ ן ֶבן־בְּ בָּ לָּ

ו׃ ֵעׂשָּ  וְּ

ַלח ֹאתֹו  6 שִׁ ק ֶאת־ַיֲעֹקב וְּ חָּ צְּ י־ֵבַרְך יִׁ ו כִׁ א ֵעׂשָּ ַוַירְּ

ַצו  ֲרכֹו ֹאתֹו ַויְּ בָּ ה בְּ שָּ ם אִׁ שָּ ַקַחת־לֹו מִׁ ם לָּ ַפֶדנָּה ֲארָּ

יו לָּ נָּעַ  עָּ נֹות כְּ בְּ ה מִׁ שָּ ַקח אִׁ  ן׃ ֵלאֹמר לֹא־תִׁ

מֹו ַוֵיֶלְך ַפֶדנָּה  7 ֶאל־אִׁ יו וְּ בִׁ ַמע ַיֲעֹקב ֶאל־אָּ שְּ ַויִׁ

ם׃  ֲארָּ

ק  8 חָּ צְּ ֵעיֵני יִׁ נַָּען בְּ נֹות כְּ עֹות בְּ י רָּ ו כִׁ א ֵעׂשָּ ַוַירְּ

יו׃ בִׁ  אָּ

ֲחַלת ַבת־ 9 ַקח ֶאת־מָּ ֵעאל ַויִׁ מָּ שְּ ו ֶאל־יִׁ ַוֵיֶלְך ֵעׂשָּ

יֹות עַ יִׁ  בָּ ם ֲאחֹות נְּ הָּ רָּ ֵעאל ֶבן־ַאבְּ מָּ יו לֹו שְּ ל־נָּשָּ

ה׃ שָּ אִׁ   לְּ

נָּה׃ 10 רָּ ַבע ַוֵיֶלְך חָּ ֵאר שָּ בְּ  ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב מִׁ
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ַקח  11 א ַהֶשֶמש ַויִׁ י־בָּ ם כִׁ קֹום ַויֶָּלן שָּ ַגע ַבמָּ פְּ ַויִׁ

ַכב ַבמָּ  שְּ יו ַויִׁ ַרֲאֹשתָּ קֹום ַויֶָּׂשם מְּ ֵני ַהמָּ קֹום ֵמַאבְּ

 ַההּוא׃

ם 12 לָּ ֵנה סֻׁ הִׁ יַע   ַוַיֲחֹלם וְּ רֹאשֹו ַמגִׁ ה וְּ צָּ ב ַארְּ צָּ מֻׁ

ים בֹו׃ דִׁ ֹירְּ ים וְּ ים ֹעלִׁ ֲאֵכי ֱאֹלהִׁ ֵנה ַמלְּ הִׁ ה וְּ מָּ יְּ מָּ  ַהשָּ

ה ֱאֹלֵהי   13 הוָּ י יְּ יו ַויֹאַמר ֲאנִׁ לָּ ב עָּ צָּ ה נִׁ הוָּ ֵנה יְּ הִׁ וְּ

ֶרץ ֲאשֶ  אָּ ק הָּ חָּ צְּ יָך ֵואֹלֵהי יִׁ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ ה ַאבְּ ר ַאתָּ

ֶננָּה ּו ָך ֶאתְּ ֶליהָּ לְּ ֶעָך׃ ֹשֵכב עָּ ַזרְּ  לְּ

ה  14 מָּ ֵקדְּ ה וָּ תָּ יָּמָּ ַרצְּ ֶרץ ּופָּ אָּ ֲעָך ַכֲעַפר הָּ יָּה ַזרְּ הָּ וְּ

ה  מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ פְּ שְּ ל־מִׁ ָך כָּ ֲרכּו בְּ בְּ נִׁ ה וְּ בָּ ֶנגְּ ֹפנָּה וָּ צָּ וְּ

ֶעָך׃ ַזרְּ  ּובְּ

ֹכל ֲאשֶ  15 יָך בְּ תִׁ ַמרְּ ְך ּושְּ מָּ י עִׁ ֹנכִׁ ֵנה אָּ הִׁ ר־ֵתֵלְך וְּ

ָך ַעד   י לֹא ֶאֱעזָּבְּ ה ַהזֹאת כִׁ מָּ ֲאדָּ יָך ֶאל־הָּ ֹבתִׁ ַוֲהשִׁ

ְך׃ י לָּ תִׁ ַברְּ י ֵאת ֲאֶשר־דִׁ יתִׁ ׂשִׁ ם־עָּ  ֲאֶשר אִׁ

הוָּה  16 ֵכן ֵיש יְּ נָּתֹו ַויֹאֶמר אָּ שְּ יַקץ ַיֲעֹקב מִׁ ַויִׁ

קֹום ַהֶזה י׃ ַבמָּ תִׁ עְּ י לֹא יָּדָּ ֹנכִׁ אָּ  וְּ

א ַויֹאַמר ַמה־נ 17 ירָּ י  ַויִׁ קֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה כִׁ א ַהמָּ ֹורָּ

ם׃ יִׁ מָּ ֶזה ַשַער ַהשָּ ים וְּ ם־ֵבית ֱאֹלהִׁ  אִׁ
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ם   18 ֶאֶבן ֲאֶשר־ׂשָּ ַקח ֶאת־הָּ ֵכם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַויִׁ ַוַישְּ

ֹצק שֶ  ה ַויִׁ ּה ַמֵצבָּ יו ַויֶָּׂשם ֹאתָּ ַרֲאֹשתָּ ֶמן ַעל־מְּ

ּה׃   רֹאשָּ

קֹום הַ  19 א ֶאת־ֵשם־ַהמָּ רָּ קְּ ם  ַויִׁ אּולָּ הּוא ֵבית־ֵאל וְּ

אֹשנָּה׃ רִׁ יר לָּ עִׁ  לּוז ֵשם־הָּ

י   20 דִׁ מָּ ים עִׁ ֶיה ֱאֹלהִׁ הְּ ם־יִׁ ַדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר אִׁ ַויִׁ

י ֶלֶחם   נַָּתן־לִׁ י הֹוֵלְך וְּ ֹנכִׁ י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָּ ַרנִׁ מָּ ּושְּ

ֹבש׃ֶלֱאֹכל ּובֶ  לְּ  ֶגד לִׁ

בִׁ  21 לֹום ֶאל־ֵבית אָּ שָּ י בְּ תִׁ ַשבְּ י וְּ הוָּה לִׁ יָּה יְּ הָּ י וְּ

ים׃  ֵלאֹלהִׁ

ֶיה ֵבית  22 הְּ ה יִׁ י ַמֵצבָּ תִׁ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר־ַׂשמְּ הָּ וְּ

ְך׃  ֶרנּו לָּ י ַעֵשר ֲאַעשְּ ֶתן־לִׁ ֹכל ֲאֶשר תִׁ ים וְּ  ֱאֹלהִׁ
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 Gênesis Capítulo 29 

ֵני־ֶקֶדםַויִׁ  1 ה בְּ צָּ יו ַוֵיֶלְך ַארְּ לָּ א ַיֲעֹקב ַרגְּ  שָּ
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ֵרי־  2 ה ֶעדְּ ֹלשָּ ם שְּ ֵנה־שָּ הִׁ ֶדה וְּ ֵאר ַבשָּ ֵנה בְּ הִׁ א וְּ ַוַירְּ

קּו צֹאן ֹרבְּ  וא ַישְּ ֵאר ַההִׁ ן־ַהבְּ י מִׁ ֶליהָּ כִׁ ים עָּ צִׁ

ֵאר׃  י ַהבְּ ה ַעל־פִׁ ֹדלָּ ֶאֶבן גְּ הָּ ים וְּ רִׁ ֲעדָּ  הָּ

ל־הָּ  3 ה כָּ מָּ פּו־שָּ ֶנֶאסְּ ֶאֶבן וְּ ֲללּו ֶאת־הָּ גָּ ים וְּ רִׁ ֲעדָּ

יבּו ֶאת־ ֵהשִׁ קּו ֶאת־ַהצֹאן וְּ שְּ הִׁ ֵאר וְּ י ַהבְּ ֵמַעל פִׁ

ּה׃ ֹקמָּ מְּ ֵאר לִׁ י ַהבְּ ֶאֶבן ַעל־פִׁ  הָּ

ן  וַ  4 רָּ רּו ֵמחָּ ן ַאֶתם ַויֹאמְּ ֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאיִׁ יֹאֶמר לָּ

נּו׃   ֲאנָּחְּ

ן ֶבן־נָּח 5 בָּ ֶתם ֶאת־לָּ ַדעְּ ֶהם ַהיְּ רּו  ַויֹאֶמר לָּ ֹור ַויֹאמְּ

נּו׃  עְּ  יָּדָּ

ֵנה  6 הִׁ לֹום וְּ רּו שָּ לֹום לֹו ַויֹאמְּ ֶהם ֲהשָּ ַויֹאֶמר לָּ

ם־ַהצֹאן׃ ה עִׁ אָּ תֹו בָּ ֵחל בִׁ  רָּ

ֶנה  ַויֹאֶמר  7 קְּ ֵסף ַהמִׁ דֹול לֹא־ֵעת ֵהאָּ ֵהן עֹוד ַהיֹום גָּ

עּו׃ כּו רְּ קּו ַהצֹאן ּולְּ  ַהשְּ

רּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶשר יֵ  8 ים  ַויֹאמְּ רִׁ ֲעדָּ ל־הָּ פּו כָּ סְּ אָּ

ינּו ַהצֹאן׃ קִׁ שְּ הִׁ ֵאר וְּ י ַהבְּ ֶאֶבן ֵמַעל פִׁ ֲללּו ֶאת־הָּ גָּ  וְּ

ה עִׁ  9 אָּ ֵחל בָּ רָּ ם וְּ מָּ ַדֵבר עִׁ ם־ַהצֹאן ֲאֶשר  עֹוֶדנּו מְּ

וא׃ ה הִׁ י ֹרעָּ יהָּ כִׁ בִׁ אָּ  לְּ
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י   10 ן ֲאחִׁ בָּ ֵחל ַבת־לָּ ה ַיֲעֹקב ֶאת־רָּ אָּ י ַכֲאֶשר רָּ הִׁ ַויְּ

ֶאת־צֹא מֹו וְּ ַגש ַיֲעֹקב ַויֶָּגל ֶאת־ אִׁ מֹו ַויִׁ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ ן לָּ

מֹו׃ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ קְּ ֶאת־צֹאן לָּ ֵאר ַוַישְּ י ַהבְּ ֶאֶבן ֵמַעל פִׁ  הָּ

שַ  11 ׃ַויִׁ ךְּ א ֶאת־ֹקלֹו ַוֵיבְּ שָּ ֵחל ַויִׁ רָּ  ק ַיֲעֹקב לְּ

י ֶבן־ 12 כִׁ יהָּ הּוא וְּ בִׁ י אָּ י ֲאחִׁ ֵחל כִׁ רָּ ַוַיֵגד ַיֲעֹקב לְּ

ה ה קָּ בְּ ׃רִׁ יהָּ בִׁ אָּ ץ ַוַתֵגד לְּ רָּ  ּוא ַותָּ

ן ֶאת־ֵשַמע ַיֲעֹקב ֶבן־ֲאֹחתֹו  13 בָּ ֹמַע לָּ שְּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

נַ  ַחֶבק־לֹו ַויְּ אתֹו ַויְּ רָּ קְּ ץ לִׁ יֵאהּו ֶאל־ ַויָּרָּ בִׁ ֶשק־לֹו ַויְּ

ֵאֶלה׃  ים הָּ רִׁ בָּ ל־ַהדְּ ן ֵאת כָּ בָּ לָּ ַסֵפר לְּ  ֵביתֹו ַויְּ

י ּו 14 מִׁ ן ַאְך ַעצְּ בָּ ה ַוֵיֶשב  ַויֹאֶמר לֹו לָּ תָּ י אָּ רִׁ ׂשָּ בְּ

ים׃ מֹו ֹחֶדש יָּמִׁ  עִׁ

י  15 ַתנִׁ ה ַוֲעַבדְּ י ַאתָּ חִׁ י־אָּ ַיֲעֹקב ֲהכִׁ ן לְּ בָּ ַויֹאֶמר לָּ

י  ה לִׁ ידָּ נָּם ַהגִׁ ֶתָך׃ חִׁ כֻׁרְּ  ַמה־ַמׂשְּ

ֵשם  16 ה וְּ ה ֵלאָּ ֹדלָּ נֹות ֵשם ַהגְּ ֵתי בָּ ן שְּ בָּ לָּ ּולְּ

ֵחל׃ ַטנָּה רָּ  ַהקְּ

ה ַרכֹו 17 ֵעיֵני ֵלאָּ יַפת וְּ ַפת־ֹתַאר וִׁ ה יְּ תָּ יְּ ֵחל הָּ רָּ ת וְּ

ֶאה׃   ַמרְּ
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ָך ֶשַבע   18 דְּ ֵחל ַויֹאֶמר ֶאֱעבָּ ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת־רָּ

ַטנָּה׃  ָך ַהקְּ תְּ ֵחל בִׁ רָּ ים בְּ נִׁ  שָּ

ּה  19 י ֹאתָּ תִׁ תִׁ ְך מִׁ ּה לָּ י ֹאתָּ תִׁ ן טֹוב תִׁ בָּ ַויֹאֶמר לָּ

י׃  דִׁ מָּ ה עִׁ בָּ יש ַאֵחר שְּ אִׁ  לְּ

יַוַיֲעֹבד ַיעֲ  20 ֵעינָּ יּו בְּ הְּ ים ַויִׁ נִׁ ֵחל ֶשַבע שָּ רָּ ו ֹקב בְּ

ּה׃ תֹו ֹאתָּ ַאֲהבָּ ים בְּ דִׁ ים ֲאחָּ יָּמִׁ  כְּ

י   21 י כִׁ תִׁ שְּ ה ֶאת־אִׁ בָּ ן הָּ בָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־לָּ

׃ ה ֵאֶליהָּ בֹואָּ אָּ י וְּ אּו יָּמָּ לְּ  מָּ

קֹום ַוַיַעׂש   22 ֵשי ַהמָּ ל־ַאנְּ ן ֶאת־כָּ בָּ ַוֶיֱאֹסף לָּ

ֶתה׃ שְּ  מִׁ

הִׁ  23 תֹו ַויֵָּבא  ַויְּ ה בִׁ ַקח ֶאת־ֵלאָּ ֶעֶרב ַויִׁ ּה י בָּ ֹאתָּ

׃ יו ַויָּבֹא ֵאֶליהָּ  ֵאלָּ

תֹו  24 ה בִׁ ֵלאָּ תֹו לְּ חָּ פְּ ה שִׁ פָּ לְּ ּה ֶאת־זִׁ ן לָּ בָּ ֵתן לָּ ַויִׁ

ה׃ חָּ פְּ  שִׁ

ן   25 בָּ ה ַויֹאֶמר ֶאל־לָּ וא ֵלאָּ ֵנה־הִׁ הִׁ י ַבֹבֶקר וְּ הִׁ ַויְּ

ַבדְּ  ֵחל עָּ רָּ י ֲהלֹא בְּ יתָּ לִׁ ׂשִׁ ה ַמה־זֹאת עָּ מָּ לָּ ְך וְּ מָּ י עִׁ תִׁ

י׃  נִׁ יתָּ מִׁ  רִׁ
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ֵתת  ַויֹאֶמר  26 קֹוֵמנּו לָּ מְּ ֶׂשה ֵכן בִׁ ן לֹא־ֵיעָּ בָּ לָּ

ה׃  ירָּ כִׁ ֵני ַהבְּ פְּ ה לִׁ ירָּ עִׁ  ַהצְּ

ה   27 ָך ַגם־ֶאת־זֹאת ַבֲעֹבדָּ נָּה לְּ תְּ נִׁ ַע זֹאת וְּ בֻׁ ַמֵלא שְּ

ים ֲאֵחרֹות׃ נִׁ י עֹוד ֶשַבע־שָּ דִׁ מָּ  ֲאֶשר ַתֲעֹבד עִׁ

ֶתן־ ַוַיַעׂש  28 ַע זֹאת ַויִׁ בֻׁ ַמֵלא שְּ לֹו ֶאת־ַיֲעֹקב ֵכן ַויְּ

ה׃ שָּ אִׁ תֹו לֹו לְּ ֵחל בִׁ  רָּ

ּה  29 תֹו לָּ חָּ פְּ ה שִׁ הָּ לְּ תֹו ֶאת־בִׁ ֵחל בִׁ רָּ ן לְּ בָּ ֵתן לָּ ַויִׁ

ה׃ חָּ פְּ שִׁ  לְּ

ה   30 ֵלאָּ ֵחל מִׁ ֵחל ַוֶיֱאַהב ַגם־ֶאת־רָּ ַויָּבֹא ַגם ֶאל־רָּ

נִׁ  מֹו עֹוד ֶשַבע־שָּ  ים ֲאֵחרֹות׃ַוַיֲעֹבד עִׁ

ּה   31 מָּ ַתח ֶאת־ַרחְּ פְּ ה ַויִׁ ה ֵלאָּ נּואָּ י־ׂשְּ ה כִׁ הוָּ א יְּ ַוַירְּ

ה׃  רָּ ֵחל ֲעקָּ רָּ  וְּ

י   32 אּוֵבן כִׁ מֹו רְּ א שְּ רָּ קְּ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ ַוַתַהר ֵלאָּ

י׃ ישִׁ י אִׁ ַבנִׁ ה ֶיֱאהָּ י ַעתָּ י כִׁ יִׁ נְּ עָּ הוָּה בְּ ה יְּ אָּ י־רָּ ה כִׁ רָּ מְּ  אָּ

י־ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד  33 הוָּה כִׁ ַמע יְּ י־שָּ ֵבן ַותֹאֶמר כִׁ

מֹו  א שְּ רָּ קְּ י ַגם־ֶאת־ֶזה ַותִׁ ֶתן־לִׁ י ַויִׁ ֹנכִׁ ה אָּ נּואָּ ׂשְּ

עֹון׃ מְּ  שִׁ
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ה 34 ֶוה   ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר ַעתָּ לָּ ַהַפַעם יִׁ

א־  רָּ ים ַעל־ֵכן קָּ נִׁ ה בָּ ֹלשָּ י לֹו שְּ תִׁ י־יַָּלדְּ י ֵאַלי כִׁ ישִׁ אִׁ

מֹו ֵלוִׁ   י׃שְּ

ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת־ 35

ֶלֶדת׃  ה ַוַתֲעֹמד מִׁ הּודָּ מֹו יְּ ה שְּ אָּ רְּ הוָּה ַעל־ֵכן קָּ  יְּ
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Gênesis Capítulo 30 

יַ  1 ה לְּ דָּ י לֹא יָּלְּ ֵחל כִׁ ֵחל  ַוֵתֶרא רָּ ַקֵנא רָּ ֲעֹקב ַותְּ

ן   ם־ַאיִׁ אִׁ ים וְּ נִׁ י בָּ ה־לִׁ בָּ ּה ַותֹאֶמר ֶאל־ַיֲעֹקב הָּ ַבֲאֹחתָּ

י׃ ֹנכִׁ ה אָּ  ֵמתָּ

ים  2 ֵחל ַויֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלהִׁ רָּ ַחר־ַאף ַיֲעֹקב בְּ ַויִׁ

ֶטן׃  י־בָּ רִׁ ֵמְך פְּ ַנע מִׁ י ֲאֶשר־מָּ ֹנכִׁ  אָּ

ה בֹא ֵאֶליהָּ וְּ  3 הָּ לְּ י בִׁ תִׁ ֵנה ֲאמָּ ֵתֵלד ַעל־ ַותֹאֶמר הִׁ

ֶמנָּה׃ י מִׁ ֹנכִׁ ֶנה ַגם־אָּ בָּ אִׁ ַכי וְּ רְּ  בִׁ

ה 4 שָּ אִׁ ּה לְּ תָּ חָּ פְּ ה שִׁ הָּ לְּ ֶתן־לֹו ֶאת־בִׁ ַויָּבֹא ֵאֶליהָּ   ַותִׁ

 ַיֲעֹקב׃

ַיֲעֹקב ֵבן׃ 5 ה ַוֵתֶלד לְּ הָּ לְּ  ַוַתַהר בִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶתן־  6 י ַויִׁ ֹקלִׁ ַמע בְּ ַגם שָּ ים וְּ י ֱאֹלהִׁ ַננִׁ ֵחל דָּ ַותֹאֶמר רָּ

י ֵבן עַ  ן׃לִׁ מֹו דָּ ה שְּ אָּ רְּ  ל־ֵכן קָּ

י  7 ֵחל ֵבן ֵשנִׁ ַחת רָּ פְּ ה שִׁ הָּ לְּ ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד בִׁ

ַיֲעֹקב׃  לְּ

י   8 ם־ֲאֹחתִׁ י עִׁ תִׁ ַתלְּ פְּ ים נִׁ תּוֵלי ֱאֹלהִׁ ֵחל ַנפְּ ַותֹאֶמר רָּ

י׃ַגם־יָֹּכלְּ  לִׁ תָּ מֹו ַנפְּ א שְּ רָּ קְּ י ַותִׁ  תִׁ

קַ  9 ֶלֶדת ַותִׁ ה מִׁ דָּ מְּ י עָּ ה כִׁ ה  ַוֵתֶרא ֵלאָּ פָּ לְּ ח ֶאת־זִׁ

ה׃ שָּ אִׁ ַיֲעֹקב לְּ ּה לְּ ֵתן ֹאתָּ ּה ַותִׁ תָּ חָּ פְּ  שִׁ

ַיֲעֹקב ֵבן׃ 10 ה לְּ ַחת ֵלאָּ פְּ ה שִׁ פָּ לְּ  ַוֵתֶלד זִׁ

ד׃ 11 מֹו גָּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ה בגד ַותִׁ  ַותֹאֶמר ֵלאָּ

ַיֲעֹקב׃ַותֵ  12 י לְּ ה ֵבן ֵשנִׁ ַחת ֵלאָּ פְּ ה שִׁ פָּ לְּ  ֶלד זִׁ

שְּ  13 אָּ ה בְּ א ַותֹאֶמר ֵלאָּ רָּ קְּ נֹות ַותִׁ י בָּ רּונִׁ שְּ י אִׁ י כִׁ רִׁ

ֵשר׃ מֹו אָּ  ֶאת־שְּ

ים   14 אִׁ א דּודָּ צָּ מְּ ים ַויִׁ טִׁ יר־חִׁ צִׁ יֵמי קְּ אּוֵבן בִׁ ַוֵיֶלְך רְּ

מֹו ַותֹאמֶ  ה אִׁ ם ֶאל־ֵלאָּ ֶדה ַויֵָּבא ֹאתָּ ֵחל ֶאל־ ַבשָּ ר רָּ

ֵנְך׃ ֵאי בְּ דּודָּ י מִׁ י־נָּא לִׁ נִׁ ה תְּ  ֵלאָּ
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ַעט 15 ּה ַהמְּ ַקַחת ַגם   ַותֹאֶמר לָּ לָּ י וְּ ישִׁ ֵתְך ֶאת־אִׁ ַקחְּ

ְך  מָּ ַכב עִׁ שְּ ֵכן יִׁ ֵחל לָּ י ַותֹאֶמר רָּ נִׁ ֵאי בְּ ֶאת־דּודָּ

ֵנְך׃ ֵאי בְּ ה ַתַחת דּודָּ לָּ  ַהַליְּ

ֶעֶר  16 ֶדה בָּ ן־ַהשָּ ה ַויָּבֹא ַיֲעֹקב מִׁ ב ַוֵתֵצא ֵלאָּ

יָך   תִׁ ַכרְּ ֹכר ׂשְּ י ׂשָּ בֹוא כִׁ אתֹו ַותֹאֶמר ֵאַלי תָּ רָּ קְּ לִׁ

ה הּוא׃בְּ  לָּ ּה ַבַליְּ מָּ ַכב עִׁ שְּ י ַויִׁ נִׁ ֵאי בְּ  דּודָּ

ַיֲעֹקב  17 ה ַוַתַהר ַוֵתֶלד לְּ ים ֶאל־ֵלאָּ ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ ַויִׁ

י׃  ישִׁ  ֵבן ֲחמִׁ

י 18 רִׁ כָּ ים ׂשְּ ה נַָּתן ֱאֹלהִׁ י   ַותֹאֶמר ֵלאָּ ֲאֶשר־נַָּתתִׁ

ר׃ שכָּ שָּ מֹו יִׁ א שְּ רָּ קְּ י ַותִׁ ישִׁ אִׁ י לְּ תִׁ חָּ פְּ  שִׁ

ַיֲעֹקב׃ ַוַתַהר  19 י לְּ שִׁ ה ַוֵתֶלד ֵבן־שִׁ  עֹוד ֵלאָּ

י ֵזֶבד טֹוב  20 ים ֹאתִׁ י ֱאֹלהִׁ ַדנִׁ בָּ ה זְּ ַותֹאֶמר ֵלאָּ

ים  נִׁ ה בָּ שָּ י לֹו שִׁ תִׁ י־יַָּלדְּ י כִׁ ישִׁ י אִׁ ֵלנִׁ בְּ זְּ ַהַפַעם יִׁ

רָּ  קְּ לּון׃ַותִׁ בֻׁ מֹו זְּ  א ֶאת־שְּ

ינָּה׃ 21 ּה דִׁ מָּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ה ַבת ַותִׁ דָּ ַאַחר יָּלְּ  וְּ

ים   22 ַמע ֵאֶליהָּ ֱאֹלהִׁ שְּ ֵחל ַויִׁ ים ֶאת־רָּ ֹכר ֱאֹלהִׁ זְּ ַויִׁ

ּה׃ מָּ ַתח ֶאת־ַרחְּ פְּ  ַויִׁ
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ים ֶאת־ 23 ַסף ֱאֹלהִׁ ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר אָּ

י׃ תִׁ פָּ  ֶחרְּ

י ֵבן   24 הוָּה לִׁ מֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף יְּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ַותִׁ

 ַאֵחר׃ 

חֵ  25 ה רָּ דָּ י ַכֲאֶשר יָּלְּ הִׁ ל ֶאת־יֹוֵסף ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב  ַויְּ

י׃ צִׁ ַארְּ י ּולְּ קֹומִׁ ה ֶאל־מְּ כָּ ֵאלְּ י וְּ ֵחנִׁ ן ַשלְּ בָּ  ֶאל־לָּ

ָך  26 י ֹאתְּ תִׁ ַבדְּ ַדי ֲאֶשר עָּ לָּ ֶאת־יְּ נָּה ֶאת־נַָּשי וְּ תְּ

ֵהן י ֲאֶשר   בָּ תִׁ תָּ ֶאת־ֲעֹבדָּ ה יַָּדעְּ י ַאתָּ ה כִׁ ֵאֵלכָּ וְּ

יָך׃ תִׁ  ֲעַבדְּ

ם־נָּא  27 ן אִׁ בָּ יו לָּ ֵעיֶניָך  ַויֹאֶמר ֵאלָּ י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ מָּ

ֶלָך׃  לָּ גְּ הוָּה בִׁ י יְּ ֲרֵכנִׁ בָּ י ַויְּ תִׁ ַחשְּ  נִׁ

ֶאֵתנָּה׃  28 ַלי וְּ ָך עָּ רְּ כָּ ה ׂשְּ בָּ  ַויֹאַמר נָּקְּ

תָּ  29 ה יַָּדעְּ יו ַאתָּ יָך  ַויֹאֶמר ֵאלָּ תִׁ  ֵאת ֲאֶשר ֲעַבדְּ

י׃  תִׁ ָך אִׁ נְּ קְּ יָּה מִׁ ֵאת ֲאֶשר־הָּ  וְּ

נַ  30 פָּ ָך לְּ יָּה לְּ ַעט ֲאֶשר־הָּ י מְּ ֹרב  כִׁ ֹרץ לָּ פְּ י ַויִׁ

ַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם־  ה מָּ ַעתָּ י וְּ לִׁ ַרגְּ ָך לְּ הוָּה ֹאתְּ ֶרְך יְּ בָּ ַויְּ

י׃ ֵביתִׁ י לְּ ֹנכִׁ  אָּ



116 

 

תֶ  31 ְך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לֹא־תִׁ ה ֶאֶתן־לָּ י ַויֹאֶמר מָּ ן־לִׁ

ֶעה   ה ֶארְּ שּובָּ ר ַהֶזה אָּ בָּ י ַהדָּ ם־ַתֲעֶׂשה־לִׁ ה אִׁ אּומָּ מְּ

ֹמר׃ ָך ֶאשְּ  צֹאנְּ

ל־ֶׂשה  ֶאֱעֹבר בְּ  32 ם כָּ שָּ ֵסר מִׁ ָך ַהיֹום הָּ ל־צֹאנְּ כָּ

נָֹּקד  לּוא וְּ טָּ ים וְּ בִׁ ׂשָּ ל־ֶׂשה־חּום ַבכְּ כָּ לּוא וְּ טָּ נָֹּקד וְּ

י׃  רִׁ כָּ יָּה ׂשְּ הָּ ים וְּ זִׁ עִׁ  בָּ

בֹוא ַעל־  33 י־תָּ ר כִׁ חָּ יֹום מָּ י בְּ תִׁ קָּ דְּ י צִׁ ה־בִׁ תָּ נְּ עָּ וְּ

זִׁ  עִׁ לּוא בָּ טָּ ֶניָך ֹכל ֲאֶשר־ֵאיֶננּו נָֹּקד וְּ פָּ י לְּ רִׁ כָּ ים  ׂשְּ

י׃ תִׁ נּוב הּוא אִׁ ים גָּ בִׁ ׂשָּ חּום ַבכְּ  וְּ

ֶרָך׃ 34 בָּ דְּ י כִׁ הִׁ ן ֵהן לּו יְּ בָּ  ַויֹאֶמר לָּ

ים 35 יָּשִׁ ים  ַויַָּסר ַביֹום ַההּוא ֶאת־ַהתְּ דִׁ ֲעקֻׁ הָּ

לֹֻׁאת ֹכל  ַהטְּ דֹות וְּ קֻׁ ים ַהנְּ זִׁ עִׁ ל־הָּ ֵאת כָּ ים וְּ לֻׁאִׁ ַהטְּ וְּ

ים בִׁ ׂשָּ ל־חּום ַבכְּ כָּ ן בֹו וְּ בָּ נָּיו׃  ֲאֶשר־לָּ ַיד־בָּ ֵתן בְּ  ַויִׁ

ים ֵבינֹו ּוֵבין ַיֲעֹקב   36 ֹלֶשת יָּמִׁ ַויֶָּׂשם ֶדֶרְך שְּ

ֹרת׃  ן ַהנֹותָּ בָּ ַיֲעֹקב ֹרֶעה ֶאת־צֹאן לָּ  וְּ

מֹון  37 ֶערְּ לּוז וְּ ֶנה ַלח וְּ בְּ ַקח־לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל לִׁ ַויִׁ

ן ֲאֶשר  בָּ ֹׂשף ַהלָּ נֹות ַמחְּ בָּ לֹות לְּ צָּ ֵהן פְּ ַפֵצל בָּ ַעל־ ַויְּ

לֹות׃   ַהַמקְּ
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ים  38 טִׁ ֳרהָּ ֵצל בָּ לֹות ֲאֶשר פִׁ ַוַיֵצג ֶאת־ַהַמקְּ

ֹנכַ  תֹות לְּ שְּ ָּ ַהצֹאן לִׁ בֹאן ם ֲאֶשר תָּ יִׁ ֲקתֹות ַהמָּ שִׁ ח  בְּ

תֹות׃  שְּ ן לִׁ ֹבאָּ נָּה בְּ  ַהצֹאן ַוֵיַחמְּ

ים  39 דִׁ ָּ ַהצֹאן ֲעקֻׁ ן לֹות ַוֵתַלדְּ ַוֶיֱחמּו ַהצֹאן ֶאל־ַהַמקְּ

י דִׁ קֻׁ ים׃נְּ לֻׁאִׁ  ם ּוטְּ

ֵני ַהצֹאן ֶאל־  40 ֵתן פְּ יד ַיֲעֹקב ַויִׁ רִׁ פְּ ים הִׁ בִׁ ׂשָּ ַהכְּ וְּ

בַ  ים לְּ רִׁ ן ַויֶָּשת־לֹו ֲעדָּ בָּ צֹאן לָּ ל־חּום בְּ כָּ ֹקד וְּ דֹו  עָּ

ן׃  בָּ ם ַעל־צֹאן לָּ תָּ לֹא שָּ  וְּ

ם ַיֲעֹקב   41 ׂשָּ רֹות וְּ שָּ קֻׁ ל־ַיֵחם ַהצֹאן ַהמְּ כָּ יָּה בְּ הָּ וְּ

ֵעיֵני לֹות לְּ ֵמנָּה  ֶאת־ַהַמקְּ ַיחְּ ים לְּ טִׁ ֳרהָּ ַהצֹאן בָּ

לֹות׃   ַבַמקְּ

ן   42 בָּ לָּ ים לְּ פִׁ ֲעטֻׁ יָּה הָּ הָּ ים וְּ יף ַהצֹאן לֹא יָּׂשִׁ ַהֲעטִׁ ּובְּ

ַיֲעֹקב ים לְּ רִׁ שֻׁ ַהקְּ  ׃ וְּ

י־לֹו צֹאן ַרבֹות  43 הִׁ ֹאד ַויְּ ֹאד מְּ יש מְּ אִׁ ֹרץ הָּ פְּ ַויִׁ

ים׃ ים ַוֲחֹמרִׁ ַמלִׁ ים ּוגְּ דִׁ חֹות ַוֲעבָּ פָּ  ּושְּ
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Gênesis Capítulo 31 

ַקח ַיֲעֹקב ֵאת   1 ן ֵלאֹמר לָּ בָּ ֵני־לָּ ֵרי בְּ בְּ ַמע ֶאת־דִׁ שְּ ַויִׁ

ה ׂשָּ ינּו עָּ בִׁ אָּ ינּו ּוֵמֲאֶשר לְּ בִׁ אָּ ל־ֲאֶשר לְּ ל־ כָּ ֵאת כָּ

ֹבד ַהֶזה׃  ַהכָּ

ֵני לָּ  2 א ַיֲעֹקב ֶאת־פְּ מֹול ַוַירְּ תְּ מֹו כִׁ ֵנה ֵאיֶננּו עִׁ הִׁ ן וְּ בָּ

שֹום׃ לְּ  שִׁ

ה ֶאל־ַיֲעקֹ  3 הוָּ ב שּוב ֶאל־ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ַויֹאֶמר יְּ

ְך׃ מָּ ֶיה עִׁ ֶאהְּ ֶתָך וְּ מֹוַלדְּ  ּולְּ

ֶדה ֶאל־  4 ה ַהשָּ ֵלאָּ ֵחל ּולְּ רָּ א לְּ רָּ קְּ ַלח ַיֲעֹקב ַויִׁ שְּ ַויִׁ

 צֹאנֹו׃

י ֶאת־פְּ  5 ֹנכִׁ ֶהן ֹרֶאה אָּ י־ֵאיֶננּו ַויֹאֶמר לָּ יֶכן כִׁ ֵני ֲאבִׁ

מָּ  יָּה עִׁ י הָּ בִׁ ֹשם ֵואֹלֵהי אָּ לְּ ֹמל שִׁ תְּ י׃ֵאַלי כִׁ  דִׁ

יֶכן׃ 6 י ֶאת־ֲאבִׁ תִׁ ַבדְּ י עָּ ל־ֹכחִׁ כָּ י בְּ ֶתן כִׁ ַדעְּ ַאֵתנָּה יְּ  וְּ

י ֲעֶׂשֶרת   7 תִׁ כֻׁרְּ ף ֶאת־ַמׂשְּ ֶהֱחלִׁ י וְּ יֶכן ֵהֶתל בִׁ ַוֲאבִׁ

ַרע עִׁ  הָּ ים לְּ נֹו ֱאֹלהִׁ תָּ לֹא־נְּ ים וְּ י׃ ֹמנִׁ דִׁ  מָּ

ל־  8 דּו כָּ יָּלְּ ֶרָך וְּ כָּ ֶיה ׂשְּ הְּ ים יִׁ דִׁ קֻׁ ם־ֹכה יֹאַמר נְּ אִׁ

קֻׁ  ֶרָך  ַהצֹאן נְּ כָּ ֶיה ׂשְּ הְּ ים יִׁ דִׁ ם־ֹכה יֹאַמר ֲעקֻׁ אִׁ ים וְּ דִׁ

ים׃ דִׁ ל־ַהצֹאן ֲעקֻׁ דּו כָּ יָּלְּ  וְּ



119 

 

י׃ 9 ֶתן־לִׁ יֶכם ַויִׁ ֵנה ֲאבִׁ קְּ ים ֶאת־מִׁ  ַוַיֵצל ֱאֹלהִׁ

ֵעת ַיֵחם ַהצֹאן וָּ  10 י בְּ הִׁ ֵאֶרא ַבֲחלֹום  ַויְּ א ֵעיַני וָּ ֶאשָּ

ים  דִׁ קֻׁ ים נְּ דִׁ ים ַעל־ַהצֹאן ֲעקֻׁ ֹעלִׁ ים הָּ דִׁ ַעתֻׁ ֵנה הָּ הִׁ וְּ

ים׃  דִׁ רֻׁ  ּובְּ

ים ַבֲחלֹום ַיֲעֹקב  11 ֱאֹלהִׁ ַאְך הָּ ַויֹאֶמר ֵאַלי ַמלְּ

י׃ ֵננִׁ ֹאַמר הִׁ  וָּ

ֵאה  12 א־נָּא ֵעיֶניָך ּורְּ ים  ַויֹאֶמר ׂשָּ דִׁ ַעתֻׁ ל־הָּ כָּ

ים ַעל־ַהצֹ  ֹעלִׁ י הָּ יתִׁ אִׁ י רָּ ים כִׁ דִׁ רֻׁ ים ּובְּ דִׁ קֻׁ ים נְּ דִׁ אן ֲעקֻׁ

ְך׃  ן ֹעֶׂשה לָּ בָּ ל־ֲאֶשר לָּ  ֵאת כָּ

ה   13 ם ַמֵצבָּ תָּ שָּ ַשחְּ ֵאל ֵבית־ֵאל ֲאֶשר מָּ י הָּ ֹנכִׁ אָּ

ֶרץ   אָּ ן־הָּ ה קּום ֵצא מִׁ ם ֶנֶדר ַעתָּ י שָּ תָּ לִׁ ֲאֶשר נַָּדרְּ

ֶתָך׃  שּוב ֶאל־ֶאֶרץ מֹוַלדְּ  ַהזֹאת וְּ

נּו ֵחֶלק ַוַתעַ  14 נָּה לֹו ַהעֹוד לָּ ה ַותֹאַמרְּ ֵלאָּ ֵחל וְּ ן רָּ

ינּו׃ בִׁ ֵבית אָּ ה בְּ ַנֲחלָּ  וְּ

נּו ַויֹאַכל  הֲ  15 רָּ כָּ י מְּ נּו לֹו כִׁ ַשבְּ יֹות ֶנחְּ רִׁ לֹוא נָּכְּ

ֵפנּו׃  כֹול ֶאת־ַכסְּ  ַגם־אָּ

נּו   16 ינּו לָּ בִׁ ים ֵמאָּ יל ֱאֹלהִׁ צִׁ ֹעֶשר ֲאֶשר הִׁ ל־הָּ י כָּ כִׁ

ֵנינּו וְּ  בָּ ים ֵאֶליָך הּוא ּולְּ ַמר ֱאֹלהִׁ ה ֹכל ֲאֶשר אָּ ַעתָּ

 ֲעֵׂשה׃



120 

 

א ֶאת־ 17 שָּ ם ַיֲעֹקב ַויִׁ יו ַעל־ַויָּקָּ ֶאת־נָּשָּ נָּיו וְּ בָּ

ים׃  ַמלִׁ  ַהגְּ

כֻׁשֹו ֲאֶשר   18 ל־רְּ ֶאת־כָּ ֵנהּו וְּ קְּ ל־מִׁ ַהג ֶאת־כָּ נְּ ַויִׁ

בֹוא   ם לָּ ַפַדן ֲארָּ ַכש בְּ יָּנֹו ֲאֶשר רָּ נְּ ֵנה קִׁ קְּ ש מִׁ כָּ רָּ

צְּ  נַָּען׃ֶאל־יִׁ ה כְּ צָּ יו ַארְּ בִׁ ק אָּ  חָּ

ֵחל ֶאת 19 ֹנב רָּ גְּ ֹזז ֶאת־צֹאנֹו ַותִׁ גְּ ַלְך לִׁ ן הָּ בָּ לָּ ־וְּ

׃  יהָּ בִׁ אָּ ים ֲאֶשר לְּ פִׁ רָּ  ַהתְּ

יד   20 גִׁ י הִׁ לִׁ י ַעל־בְּ ֲאַרמִׁ ן הָּ בָּ ֹנב ַיֲעֹקב ֶאת־ֵלב לָּ גְּ ַויִׁ

י ֹבֵרַח הּוא׃  לֹו כִׁ

ם ַוַיעֲ  21 ל־ֲאֶשר־לֹו ַויָּקָּ כָּ ַרח הּוא וְּ בְּ ֹבר ֶאת־ ַויִׁ

ד׃ עָּ לְּ נָּיו ַהר ַהגִׁ ר ַויֶָּׂשם ֶאת־פָּ  ַהנָּהָּ

ן ַביֹום  22 בָּ לָּ ַרח ַיֲעֹקב׃ַויַֻׁגד לְּ י בָּ י כִׁ ישִׁ לִׁ  ַהשְּ

ַעת   23 בְּ יו ֶדֶרְך שִׁ ֹדף ַאֲחרָּ רְּ מֹו ַויִׁ יו עִׁ ַקח ֶאת־ֶאחָּ ַויִׁ

ד׃ עָּ לְּ ַהר ַהגִׁ ֵבק ֹאתֹו בְּ ים ַוַידְּ  יָּמִׁ

ים אֶ  24 ה  ַויָּבֹא ֱאֹלהִׁ לָּ יְּ י ַבֲחֹלם ַהלָּ ֲאַרמִׁ ן הָּ בָּ ל־לָּ

ם  ַדֵבר עִׁ ָך ֶפן־תְּ ֶמר לְּ שָּ טֹוב  ַויֹאֶמר לֹו הִׁ ־ַיֲעֹקב מִׁ

ע׃   ַעד־רָּ
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ֳהלֹו  25 ַקע ֶאת־אָּ ַיֲעֹקב תָּ ן ֶאת־ַיֲעֹקב וְּ בָּ ַוַיֵשג לָּ

ד׃ עָּ לְּ ַהר ַהגִׁ יו בְּ ַקע ֶאת־ֶאחָּ ן תָּ בָּ לָּ ר וְּ הָּ  בָּ

ַיֲעֹקב מֶ  26 ן לְּ בָּ י  ַויֹאֶמר לָּ בִׁ בָּ ֹנב ֶאת־לְּ גְּ יתָּ ַותִׁ ׂשִׁ ה עָּ

ֶרב׃ יֹות חָּ בֻׁ שְּ ֹנַתי כִׁ ַנֵהג ֶאת־בְּ  ַותְּ

מָּ  27 י  לָּ תָּ לִׁ ַגדְּ לֹא־הִׁ י וְּ ֹנב ֹאתִׁ גְּ ֹרַח ַותִׁ בְּ ֵבאתָּ לִׁ ה ַנחְּ

נֹור׃ כִׁ ֹתף ּובְּ ים בְּ רִׁ שִׁ ה ּובְּ חָּ מְּ ׂשִׁ ֲאַשֵלֲחָך בְּ  וָּ

ֹנתָּ  28 בְּ לִׁ ַני וְּ בָּ ַנֵשק לְּ י לְּ ַתנִׁ ַטשְּ לֹא נְּ תָּ וְּ ַכלְּ סְּ ה הִׁ י ַעתָּ

 ֲעׂשֹו׃

ע ֵואֹלֵהי ֲאבִׁ  29 ֶכם רָּ מָּ י ַלֲעׂשֹות עִׁ ֵאל יָּדִׁ יֶכם  ֶיש־לְּ

ם־ַיֲעֹקב   ַדֵבר עִׁ ָך מִׁ ֶמר לְּ שָּ ַמר ֵאַלי ֵלאֹמר הִׁ ֶאֶמש אָּ

ע׃ טֹוב ַעד־רָּ  מִׁ

ֵבית  30 ה לְּ תָּ ַספְּ כְּ ֹסף נִׁ כְּ י־נִׁ תָּ כִׁ ַלכְּ ֹלְך הָּ ה הָּ ַעתָּ וְּ

תָּ  ַנבְּ ה גָּ מָּ יָך לָּ בִׁ י׃אָּ   ֶאת־ֱאֹלהָּ

י   31 תִׁ ַמרְּ י אָּ י כִׁ י יֵָּראתִׁ ן כִׁ בָּ לָּ ַוַיַען ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר לְּ

י׃ פֶ  מִׁ נֹוֶתיָך ֵמעִׁ ֹזל ֶאת־בְּ גְּ  ן־תִׁ

ֶיה ֶנֶגד   32 חְּ א ֶאת־ֱאֹלֶהיָך לֹא יִׁ צָּ מְּ ם ֲאֶשר תִׁ עִׁ

לֹא־יַָּדע ַיֲעֹקב   ְך וְּ ַקח־לָּ י וְּ דִׁ מָּ ה עִׁ ָך מָּ ַאֵחינּו ַהֶכר־לְּ

ֵחל גְּ  י רָּ ַתם׃כִׁ  נָּבָּ
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ֹאֶהל   33 ה ּובְּ ֹאֶהל ֵלאָּ ֹאֶהל ַיֲעֹקב ּובְּ ן בְּ בָּ ַויָּבֹא לָּ

ֲאמָּ  ֵתי הָּ ה ַויָּבֹא  שְּ א ַוֵיֵצא ֵמֹאֶהל ֵלאָּ צָּ לֹא מָּ ֹהת וְּ

ֵחל׃ ֹאֶהל רָּ  בְּ

ל   34 מָּ ַכר ַהגָּ ֵמם בְּ ׂשִׁ ים ַותְּ פִׁ רָּ ה ֶאת־ַהתְּ חָּ קְּ ֵחל לָּ רָּ וְּ

ן ֶאת־כָּ  בָּ ַמֵשש לָּ לֹא  ַוֵתֶשב ֲעֵליֶהם ַויְּ ֹאֶהל וְּ ל־הָּ

א׃  צָּ  מָּ

י לֹו 35 י כִׁ ֵעיֵני ֲאֹדנִׁ ַחר בְּ יהָּ ַאל־יִׁ בִׁ א  ַותֹאֶמר ֶאל־אָּ

לֹא   ַחֵפׂש וְּ י ַויְּ ים לִׁ י־ֶדֶרְך נָּשִׁ ֶניָך כִׁ פָּ קּום מִׁ אּוַכל לָּ

ים׃ פִׁ רָּ א ֶאת־ַהתְּ צָּ  מָּ

ן ַוַיַען ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר   36 בָּ לָּ ַיֲעֹקב ַויֶָּרב בְּ ַחר לְּ ַויִׁ

ן ַמה בָּ לָּ י׃לְּ תָּ ַאֲחרָּ ַלקְּ י דָּ י כִׁ אתִׁ י ַמה ַחטָּ עִׁ שְּ  ־פִׁ

ל־ֵכַלי   37 תָּ ֶאת־כָּ ַששְּ י־מִׁ ֵלי־ כִׁ ֹכל כְּ אתָּ מִׁ צָּ ַמה־מָּ

ֵנינּו׃  יחּו ֵבין שְּ יֹוכִׁ ַאֶחיָך וְּ ים ֹכה ֶנֶגד ַאַחי וְּ  ֵביֶתָך ׂשִׁ

ֶזיָך לֹא  38 עִׁ ֵחֶליָך וְּ ְך רְּ מָּ י עִׁ ֹנכִׁ נָּה אָּ ים שָּ רִׁ ֶזה ֶעׂשְּ

ֵכלּו י׃שִׁ תִׁ לְּ כָּ ָך לֹא אָּ ֵאיֵלי צֹאנְּ   וְּ

י ֲאַחֶטנָּה 39 ֹנכִׁ י ֵאֶליָך אָּ ה לֹא־ֵהֵבאתִׁ ֵרפָּ י    טְּ יָּדִׁ מִׁ

ה׃ לָּ יְּ י לָּ תִׁ נֻׁבְּ י יֹום ּוגְּ תִׁ נֻׁבְּ ֶשנָּה גְּ ַבקְּ  תְּ

ַדד  40 ה ַותִׁ לָּ יְּ ֶקַרח ַבלָּ י ֹחֶרב וְּ ַלנִׁ י ַביֹום ֲאכָּ יתִׁ יִׁ הָּ

י ֵמֵעינָּי׃  נָּתִׁ  שְּ
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ים שָּ  41 רִׁ י ֶעׂשְּ ַבע־ ֶזה־לִׁ יָך ַארְּ תִׁ ֵביֶתָך ֲעַבדְּ נָּה בְּ

צֹאֶנָך  ים בְּ נִׁ ֵשש שָּ ֹנֶתיָך וְּ ֵתי בְּ שְּ נָּה בִׁ ֵרה שָּ ֶעׂשְּ

ים׃  י ֲעֶׂשֶרת ֹמנִׁ תִׁ כֻׁרְּ  ַוַתֲחֵלף ֶאת־ַמׂשְּ

ק   42 חָּ צְּ ם ּוַפַחד יִׁ הָּ רָּ י ֱאֹלֵהי ַאבְּ בִׁ לּוֵלי ֱאֹלֵהי אָּ

ה ֵרי י ַעתָּ י כִׁ יָּה לִׁ י ֶאת־הָּ נִׁ תָּ ַלחְּ ם שִׁ ַיע  קָּ גִׁ ֶאת־יְּ י וְּ יִׁ נְּ עָּ

ֶמש׃ ים ַויֹוַכח אָּ ה ֱאֹלהִׁ אָּ  ַכַפי רָּ

ֹנַתי  43 נֹות בְּ ן ַויֹאֶמר ֶאל־ַיֲעֹקב ַהבָּ בָּ ַוַיַען לָּ

י־  ה ֹרֶאה לִׁ ֹכל ֲאֶשר־ַאתָּ י וְּ ַהצֹאן צֹאנִׁ ַני וְּ ים בָּ נִׁ ַהבָּ וְּ

ֵאֶלה ַהיֹו ה־ֶאֱעֶׂשה לָּ ֹנַתי מָּ בְּ לִׁ ֵניֶהן הּוא וְּ בְּ ם אֹו לִׁ

דּו׃ ֲאֶשר   יָּלָּ

ֵעד   44 יָּה לְּ הָּ ה וְּ תָּ אָּ י וָּ ית ֲאנִׁ רִׁ ה בְּ תָּ רְּ כְּ ה נִׁ כָּ ה לְּ ַעתָּ וְּ

י ּוֵביֶנָך׃   ֵבינִׁ

ה׃  45 יֶמהָּ ַמֵצבָּ רִׁ ֶבן ַויְּ ַקח ַיֲעֹקב אָּ  ַויִׁ

חּו  46 קְּ ים ַויִׁ נִׁ טּו ֲאבָּ קְּ יו לִׁ ֶאחָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לְּ

ל ַויֹאכְּ  ים ַוַיֲעׂשּו־גָּ נִׁ ל׃ ֲאבָּ ם ַעל־ַהגָּ  לּו שָּ

א לֹו   47 רָּ ַיֲעֹקב קָּ א וְּ ֲהדּותָּ ַגר ׂשָּ ן יְּ בָּ א־לֹו לָּ רָּ קְּ ַויִׁ

ֵעד׃   ַגלְּ

ָך ַהיֹום ַעל־  48 י ּוֵבינְּ ן ַהַגל ַהֶזה ֵעד ֵבינִׁ בָּ ַויֹאֶמר לָּ

ֵעד׃  מֹו ַגלְּ א־שְּ רָּ  ֵכן קָּ



124 

 

י   49 י ּוֵביֶנָך כִׁ ה ֵבינִׁ הוָּ ֶצף יְּ ַמר יִׁ ה ֲאֶשר אָּ פָּ צְּ ַהמִׁ וְּ

יש ֵמֵרֵעהּו׃נִׁ  ֵתר אִׁ  סָּ

ֹנַתי  50 ים ַעל־בְּ ַקח נָּשִׁ ם־תִׁ אִׁ ֹנַתי וְּ ַעֶנה ֶאת־בְּ ם־תְּ אִׁ

י ּוֵביֶנָך׃ ים ֵעד ֵבינִׁ ֵאה ֱאֹלהִׁ נּו רְּ מָּ יש עִׁ  ֵאין אִׁ

ֵנה  51 הִׁ ֵנה ַהַגל ַהֶזה וְּ ַיֲעֹקב הִׁ ן לְּ בָּ ַויֹאֶמר לָּ

י ּוֵביֶנָך׃  י ֵבינִׁ יתִׁ ה ֲאֶשר יָּרִׁ  ַהַמֵצבָּ

ֵעדָּ עֵ  52 י לֹא־ֶאֱעֹבר  ד ַהַגל ַהֶזה וְּ נִׁ ם־אָּ ה אִׁ ה ַהַמֵצבָּ

ה לֹא־ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת־  ם־ַאתָּ אִׁ ֵאֶליָך ֶאת־ַהַגל ַהֶזה וְּ

ה׃ עָּ רָּ ה ַהזֹאת לְּ ֶאת־ַהַמֵצבָּ  ַהַגל ַהֶזה וְּ

טּו ֵביֵנינּו   53 פְּ שְּ ם ֵואֹלֵהי נָּחֹור יִׁ הָּ רָּ ֱאֹלֵהי ַאבְּ

בַ  שָּ יֶהם ַויִׁ בִׁ ֱאֹלֵהי ֲאבִׁ ַפַחד אָּ ק׃ ע ַיֲעֹקב בְּ חָּ צְּ  יו יִׁ

ל־  54 יו ֶלֱאכָּ ֶאחָּ א לְּ רָּ קְּ ר ַויִׁ הָּ ַבח ַיֲעֹקב ֶזַבח בָּ זְּ ַויִׁ

ר׃ הָּ ינּו בָּ לּו ֶלֶחם ַויָּלִׁ ֶחם ַויֹאכְּ  לָּ

     https://adilsoncardoso.com 

Gênesis Capítulo 32 

ַנשֵ  1 ן ַבֹבֶקר ַויְּ בָּ ֵכם לָּ ֶרְך  ַוַישְּ בָּ יו ַויְּ נֹותָּ בְּ לִׁ נָּיו וְּ בָּ ק לְּ

ֹקמֹו׃  מְּ ן לִׁ בָּ ב לָּ ֶהם ַוֵיֶלְך ַויָּשָּ  ֶאתְּ

https://adilsoncardoso.com/


125 

 

לַ  2 ַיֲעֹקב הָּ ים׃וְּ ֲאֵכי ֱאֹלהִׁ עּו־בֹו ַמלְּ גְּ פְּ כֹו ַויִׁ ַדרְּ  ְך לְּ

ים ֶזה   3 ם ַמֲחֵנה ֱאֹלהִׁ אָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַכֲאֶשר רָּ

ם׃  יִׁ קֹום ַההּוא ַמֲחנָּ א ֵשם־ַהמָּ רָּ קְּ   ַויִׁ

יו וַ  4 חִׁ ו אָּ נָּיו ֶאל־ֵעׂשָּ פָּ ים לְּ כִׁ אָּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְּ שְּ יִׁ

ֵדה ֱאדֹום׃  יר ׂשְּ ה ֵׂשעִׁ צָּ  ַארְּ

ַצו  5 ו ֹכה  ַויְּ ֵעׂשָּ י לְּ רּון ַלאֹדנִׁ ם ֵלאֹמר ֹכה תֹאמְּ ֹאתָּ

ה׃  תָּ ֵאַחר ַעד־עָּ י וָּ תִׁ ן ַגרְּ בָּ ם־לָּ ָך ַיֲעֹקב עִׁ דְּ ַמר ַעבְּ  אָּ

ֶעֶבד וְּ  6 י שֹור ַוֲחמֹור צֹאן וְּ י־לִׁ הִׁ ה  ַויְּ חָּ פְּ שִׁ

ֵעיֶניָך׃ צֹא־ֵחן בְּ מְּ י לִׁ יד ַלאֹדנִׁ ַהגִׁ ה לְּ חָּ לְּ ֶאשְּ  וָּ

ים ֶאל 7 כִׁ אָּ בּו ַהַמלְּ אנּו ֶאל־ ַויָּשֻׁ ־ַיֲעֹקב ֵלאֹמר בָּ

ַבע־ֵמאֹות  ַארְּ ָך וְּ אתְּ רָּ קְּ ַגם ֹהֵלְך לִׁ ו וְּ יָך ֶאל־ֵעׂשָּ חִׁ אָּ

מֹו׃  יש עִׁ  אִׁ

עָּ  8 ֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת־הָּ א ַיֲעֹקב מְּ ירָּ ם ֲאֶשר־ ַויִׁ

ֵני  שְּ ים לִׁ ַמלִׁ ַהגְּ ר וְּ קָּ ֶאת־ַהבָּ ֶאת־ַהצֹאן וְּ תֹו וְּ אִׁ

 ַמֲחנֹות׃ 

ם־יָּ  9 הּו ַויֹאֶמר אִׁ כָּ הִׁ ַאַחת וְּ ו ֶאל־ַהַמֲחֶנה הָּ בֹוא ֵעׂשָּ

ה׃ ֵליטָּ פְּ ר לִׁ אָּ שְּ יָּה ַהַמֲחֶנה ַהנִׁ הָּ  וְּ
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י   10 בִׁ ם ֵואֹלֵהי אָּ הָּ רָּ י ַאבְּ בִׁ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי אָּ

ק יְּ  חָּ צְּ ָך יִׁ תְּ מֹוַלדְּ ָך ּולְּ צְּ ַארְּ ֹאֵמר ֵאַלי שּוב לְּ הוָּה הָּ

ְך׃ מָּ ה עִׁ יבָּ ֵאיטִׁ  וְּ

ֱאֶמת ֲאֶשר   11 ל־הָּ כָּ ים ּומִׁ דִׁ ֹכל ַהֲחסָּ י מִׁ תִׁ ֹטנְּ קָּ

י ֶאת־ַהיַ  תִׁ ַברְּ י עָּ לִׁ ַמקְּ י בְּ ֶדָך כִׁ יתָּ ֶאת־ַעבְּ ׂשִׁ ֵדן  עָּ רְּ

ֵני ַמֲחנֹות ׃  שְּ י לִׁ יתִׁ יִׁ ה הָּ ַעתָּ  ַהֶזה וְּ

י  12 יֵלנִׁ י ַהצִׁ ֹנכִׁ י־יֵָּרא אָּ ו כִׁ ַיד ֵעׂשָּ י מִׁ חִׁ ַיד אָּ נָּא מִׁ

ים׃ נִׁ י ֵאם ַעל־בָּ ַכנִׁ הִׁ  ֹאתֹו ֶפן־יָּבֹוא וְּ

י ֶאת־ 13 תִׁ ַׂשמְּ ְך וְּ מָּ יב עִׁ תָּ ֵהיֵטב ֵאיטִׁ ַמרְּ ה אָּ ַאתָּ וְּ

חֹול ַהיָּם ֲאֶשר  ֲעָך כְּ ֵפר ֵמֹרב׃ ַזרְּ סָּ  לֹא־יִׁ

ַקח מִׁ  14 ה ַההּוא ַויִׁ לָּ ם ַבַליְּ יָּדֹו  ַויֶָּלן שָּ א בְּ ן־ַהבָּ

יו׃  חִׁ ו אָּ ֵעׂשָּ ה לְּ חָּ נְּ  מִׁ

ם  15 אַתיִׁ ים מָּ ֵחלִׁ ים רְּ רִׁ ים ֶעׂשְּ יָּשִׁ ם ּותְּ אַתיִׁ ים מָּ זִׁ עִׁ

ים׃ רִׁ ים ֶעׂשְּ ֵאילִׁ  וְּ

רֹות  16 ים פָּ ֹלשִׁ ֵניֶהם שְּ יקֹות ּובְּ ים ֵמינִׁ ַמלִׁ גְּ

עִׁ  בָּ ם  ַארְּ יָּרִׁ ים ַועְּ רִׁ ה ֲאֹתֹנת ֶעׂשְּ רָּ ים ֲעׂשָּ רִׁ ים ּופָּ

ה׃  רָּ  ֲעׂשָּ
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תֵ  17 ַבדֹו ַויֹאֶמר ֶאל־ ַויִׁ יו ֵעֶדר ֵעֶדר לְּ דָּ ַיד־ֲעבָּ ן בְּ

ימּו ֵבין ֵעֶדר ּוֵבין  ׂשִׁ ֶרַוח תָּ ַני וְּ פָּ רּו לְּ בְּ יו עִׁ דָּ ֲעבָּ

 ֵעֶדר׃

י 18 חִׁ ו אָּ ָך ֵעׂשָּ שְּ גָּ פְּ י יִׁ אשֹון ֵלאֹמר כִׁ רִׁ ַצו ֶאת־הָּ   ַויְּ

י ֵאֶלה   מִׁ נָּה ֵתֵלְך ּולְּ אָּ ה וְּ י־ַאתָּ מִׁ ָך ֵלאֹמר לְּ ֵאלְּ שְּ וִׁ

נֶ  פָּ  יָך׃ לְּ

ה  19 לּוחָּ וא שְּ ה הִׁ חָּ נְּ ַיֲעֹקב מִׁ ָך לְּ דְּ ַעבְּ תָּ לְּ ַמרְּ אָּ וְּ

ֵנה ַגם־הּוא ַאֲחֵרינּו׃ הִׁ ו וְּ ֵעׂשָּ י לְּ  ַלאֹדנִׁ

י ַגם ֶאת־ 20 ישִׁ לִׁ י ַגם ֶאת־ַהשְּ ַצו ַגם ֶאת־ַהֵשנִׁ ַויְּ

כִׁ  ל־ַהֹהלְּ ר ַהֶזה כָּ בָּ ים ֵלאֹמר ַכדָּ רִׁ ֲעדָּ ים ַאֲחֵרי הָּ

רּון ֶאל־ֵעׂשָּ  ַדבְּ ֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו׃ תְּ  ו בְּ

י־  21 ָך ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו כִׁ דְּ ֵנה ַעבְּ ֶתם ַגם הִׁ ַוֲאַמרְּ

ַאֲחֵרי־ֵכן   נָּי וְּ פָּ ה ַהֹהֶלֶכת לְּ חָּ נְּ נָּיו ַבמִׁ ה פָּ רָּ ַמר ֲאַכפְּ אָּ

נָּי א פָּ שָּ נָּיו אּוַלי יִׁ ֶאה פָּ  ׃ֶארְּ

ה־ַההּוא   22 לָּ ן ַבַליְּ הּוא לָּ נָּיו וְּ ה ַעל־פָּ חָּ נְּ ַוַתֲעֹבר ַהמִׁ

 ַבַמֲחֶנה׃

ֶאת־ 23 יו וְּ ֵתי נָּשָּ ַקח ֶאת־שְּ ה הּוא ַויִׁ לָּ ם ַבַליְּ ַויָּקָּ

יו ַוַיֲעֹבר ֵאת   דָּ לָּ ר יְּ ׂשָּ ֶאת־ַאַחד עָּ יו וְּ ֹחתָּ פְּ ֵתי שִׁ שְּ

 ַמֲעַבר ַיֹבק׃
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ֵרם אֶ  24 ֵחם ַוַיֲעבִׁ קָּ ת־ַהנַָּחל ַוַיֲעֵבר ֶאת־ֲאֶשר־ ַויִׁ

 לֹו׃ 

ַבדֹו 25 ֵתר ַיֲעֹקב לְּ ּוָּ מֹו ַעד ֲעלֹות  ַויִׁ יש עִׁ ֵבק אִׁ ַוֵיאָּ

ַחר׃   ַהשָּ

ֵרכֹו ַוֵתַקע ַכף־  26 ַכף־יְּ ַגע בְּ י לֹא יָֹּכל לֹו ַויִׁ א כִׁ ַוַירְּ

מֹו׃ קֹו עִׁ בְּ ֵהאָּ  ֶיֶרְך ַיֲעֹקב בְּ

לָּ  27 י עָּ י כִׁ ֵחנִׁ ַחר ַויֹאֶמר לֹא  ַויֹאֶמר ַשלְּ ה ַהשָּ

י׃ נִׁ תָּ ם־ֵבַרכְּ י אִׁ  ֲאַשֵלֲחָך כִׁ

28  ֹ ֶמָך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב׃ ַוי יו ַמה־שְּ  אֶמר ֵאלָּ

ם־  29 י אִׁ ָך כִׁ מְּ ֵמר עֹוד שִׁ ַויֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיאָּ

ל׃  ים ַותּוכָּ ם־ֲאנָּשִׁ עִׁ ים וְּ ם־ֱאֹלהִׁ יתָּ עִׁ רִׁ י־ׂשָּ ֵאל כִׁ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ַאל ַיֲעקֹ  30 שְּ ֶמָך ַויֹאֶמר  ַויִׁ ה־נָּא שְּ ידָּ ב ַויֹאֶמר ַהגִׁ

ַאל לִׁ  שְּ ה ֶזה תִׁ מָּ ם׃לָּ ֶרְך ֹאתֹו שָּ בָּ י ַויְּ מִׁ  שְּ

י  31 יתִׁ אִׁ י־רָּ יֵאל כִׁ נִׁ קֹום פְּ א ַיֲעֹקב ֵשם ַהמָּ רָּ קְּ ַויִׁ

י׃ שִׁ נֵָּצל ַנפְּ ים ַותִׁ נִׁ ים ֶאל־פָּ נִׁ ים פָּ  ֱאֹלהִׁ

הּוא   32 נּוֵאל וְּ ַבר ֶאת־פְּ ַרח־לֹו ַהֶשֶמש ַכֲאֶשר עָּ זְּ ַויִׁ

ֵרכֹו׃  ֹצֵלַע ַעל־יְּ
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נֵ  33 לּו בְּ יד ַהנֶָּשה  ַעל־ֵכן לֹא־יֹאכְּ ֵאל ֶאת־גִׁ רָּ ׂשְּ י־יִׁ

ַכף־ֶיֶרְך   י נַָּגע בְּ ֲאֶשר ַעל־ַכף ַהיֵָּרְך ַעד ַהיֹום ַהֶזה כִׁ

יד ַהנֶָּשה׃ גִׁ  ַיֲעֹקב בְּ

     https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 33 

א ַיֲעֹקב ֵעינָּיו  1 שָּ מֹו ַויִׁ עִׁ א וְּ ו בָּ ֵנה ֵעׂשָּ הִׁ א וְּ ַוַירְּ

ה   ים ַעל־ֵלאָּ דִׁ לָּ יש ַוַיַחץ ֶאת־ַהיְּ ַבע ֵמאֹות אִׁ ַארְּ

חֹות׃  פָּ ֵתי ַהשְּ ַעל שְּ ֵחל וְּ ַעל־רָּ  וְּ

ֶאת־ 2 אֹשנָּה וְּ ֵדיֶהן רִׁ ֶאת־ַילְּ חֹות וְּ פָּ ַויֶָּׂשם ֶאת־ַהשְּ

ֶאת־יֹוֵסף  ֵחל וְּ ֶאת־רָּ ים וְּ ֶדיהָּ ַאֲחֹרנִׁ ילָּ ה וִׁ ֵלאָּ

ים׃ַאֲחרֹ   נִׁ

ים   3 מִׁ עָּ ה ֶשַבע פְּ צָּ ַתחּו ַארְּ שְּ ֵניֶהם ַויִׁ פְּ ַבר לִׁ הּוא עָּ וְּ

יו׃ חִׁ תֹו ַעד־אָּ שְּ  ַעד־גִׁ

ץ 4 ו   ַויָּרָּ ֹפל ַעל־ַצּוָּארָּ ֵקהּו ַויִׁ ַחבְּ אתֹו ַויְּ רָּ קְּ ו לִׁ ֵעׂשָּ

כּו׃ בְּ ֵקהּו ַויִׁ שָּ  ַויִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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לָּ  5 ֶאת־ַהיְּ ים וְּ א ֶאת־ַהנָּשִׁ א ֶאת־ֵעינָּיו ַוַירְּ שָּ ים  ַויִׁ דִׁ

ַנן  ים ֲאֶשר־חָּ דִׁ לָּ ְך ַויֹאַמר ַהיְּ י־ֵאֶלה לָּ ַויֹאֶמר מִׁ

ֶדָך׃ ים ֶאת־ַעבְּ  ֱאֹלהִׁ

ָּ ַהשְּ  6 ן ַגשְּ ַתֲחֶוין׃ַותִׁ שְּ ֵדיֶהן ַותִׁ ַילְּ חֹות ֵהנָּה וְּ  פָּ

ַגש   7 ַאַחר נִׁ ַתֲחוּו וְּ שְּ ֶדיהָּ ַויִׁ ילָּ ה וִׁ ַגש ַגם־ֵלאָּ ַותִׁ

ַתֲחוּו שְּ ֵחל ַויִׁ רָּ  ׃ יֹוֵסף וְּ

י  8 תִׁ שְּ גָּ ל־ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר פָּ ָך כָּ י לְּ ַויֹאֶמר מִׁ

י׃ ֵעיֵני ֲאֹדנִׁ צֹא־ֵחן בְּ מְּ  ַויֹאֶמר לִׁ

ְך׃ 9 ָך ֲאֶשר־לָּ י לְּ הִׁ י יְּ חִׁ ב אָּ י רָּ ו ֶיש־לִׁ  ַויֹאֶמר ֵעׂשָּ

ֵעיֶניָך  10 י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ ם־נָּא מָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַאל־נָּא אִׁ

י מִׁ  תִׁ חָּ נְּ תָּ מִׁ ַקחְּ לָּ ֹאת  וְּ רְּ ֶניָך כִׁ י פָּ יתִׁ אִׁ י ַעל־ֵכן רָּ י כִׁ יָּדִׁ

י׃ ֵצנִׁ רְּ ים ַותִׁ ֵני ֱאֹלהִׁ  פְּ

י ֲאֶשר  11 תִׁ כָּ רְּ י  ַקח־נָּא ֶאת־בִׁ י־ַחַננִׁ ְך כִׁ את לָּ בָּ הֻׁ

ח ׃ קָּ ַצר־בֹו ַויִׁ פְּ י־ֹכל ַויִׁ י ֶיש־לִׁ כִׁ ים וְּ  ֱאֹלהִׁ

ֶדָך׃ 12 ֶנגְּ ה לְּ כָּ ֵאלְּ ה וְּ ֵנֵלכָּ ה וְּ עָּ סְּ  ַויֹאֶמר נִׁ

ים ַויֹאמֶ  13 ים ַרכִׁ דִׁ לָּ י־ַהיְּ י ֹיֵדַע כִׁ יו ֲאֹדנִׁ ר ֵאלָּ

מֵ  ד וָּ קּום יֹום ֶאחָּ פָּ י ּודְּ לָּ לֹות עָּ ר עָּ קָּ ַהבָּ ַהצֹאן וְּ תּו וְּ

ל־ַהצֹאן׃   כָּ
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י   14 טִׁ אִׁ ה לְּ נֲָּהלָּ י ֶאתְּ דֹו ַוֲאנִׁ ֵני ַעבְּ פְּ י לִׁ ר־נָּא ֲאֹדנִׁ ַיֲעבָּ

ים ַעד   דִׁ לָּ ֶרֶגל ַהיְּ ַני ּולְּ פָּ ה ֲאֶשר־לְּ אכָּ לָּ ֶרֶגל ַהמְּ לְּ

ה׃ ירָּ י ֵׂשעִׁ בֹא ֶאל־ֲאֹדנִׁ  ֲאֶשר־אָּ

ם ֲאֶשר   15 עָּ ן־הָּ ָך מִׁ מְּ ה־נָּא עִׁ יגָּ ו ַאצִׁ ַויֹאֶמר ֵעׂשָּ

י ַויֹא תִׁ י׃אִׁ ֵעיֵני ֲאֹדנִׁ א־ֵחן בְּ צָּ ה ֶזה ֶאמְּ מָּ  ֶמר לָּ

ה׃ 16 ירָּ כֹו ֵׂשעִׁ ַדרְּ ו לְּ ב ַביֹום ַההּוא ֵעׂשָּ  ַויָּשָּ

ֶבן לֹו בָּ  17 ה ַויִׁ ֹכתָּ ַיֲעֹקב נַָּסע סֻׁ ה  וְּ ׂשָּ ֵנהּו עָּ קְּ מִׁ ת ּולְּ יִׁ

כֹות׃ קֹום סֻׁ א ֵשם־ַהמָּ רָּ ֹכת ַעל־ֵכן קָּ   סֻׁ

יר שְּ  18 ֵלם עִׁ ַנַען ַויָּבֹא ַיֲעֹקב שָּ ֶאֶרץ כְּ ֶכם ֲאֶשר בְּ

יר׃ עִׁ ֵני הָּ ַחן ֶאת־פְּ ם ַויִׁ ַפַדן ֲארָּ ֹבאֹו מִׁ  בְּ

ֳהלֹו   19 ם אָּ ה־שָּ ֶדה ֲאֶשר נָּטָּ ַקת ַהשָּ ֶקן ֶאת־ֶחלְּ ַויִׁ

יַ  ה׃מִׁ יטָּ ׂשִׁ ה קְּ ֵמאָּ ֶכם בְּ י שְּ ֵני־ֲחמֹור ֲאבִׁ  ד בְּ

ׂשְּ  20 א־לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי יִׁ רָּ קְּ ֵבַח ַויִׁ זְּ ם מִׁ ֵאל׃ ַוַיֶצב־שָּ  רָּ

      https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 34 

 

https://adilsoncardoso.com/


132 

 

דָּ  1  ה ֲאֶשר יָּלְּ ינָּה ַבת־ֵלאָּ אֹות ַוֵתֵצא דִׁ רְּ ַיֲעֹקב לִׁ ה לְּ

ֶרץ׃ אָּ נֹות הָּ בְּ  בִׁ

ֶרץ   2 אָּ יא הָּ ׂשִׁ י נְּ ּוִׁ ֶכם ֶבן־ֲחמֹור ַהחִׁ ּה שְּ א ֹאתָּ ַוַירְּ

׃  ַעֶנהָּ ּה ַויְּ ַכב ֹאתָּ שְּ ּה ַויִׁ ַקח ֹאתָּ  ַויִׁ

ינָּה ַבת־ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב ֶאת־ַהַנֲערָּ  3 דִׁ שֹו בְּ ַבק ַנפְּ דְּ ַותִׁ

׃ ַדֵבר ַעל־ֵלב ַהַנֲערָּ  ַויְּ

י ֶאת־ 4 יו ֵלאֹמר ַקח־לִׁ בִׁ ֶכם ֶאל־ֲחמֹור אָּ ַויֹאֶמר שְּ

ה׃ שָּ אִׁ ה ַהזֹאת לְּ דָּ  ַהַילְּ

יּו  5 נָּיו הָּ תֹו ּובָּ ינָּה בִׁ ֵמא ֶאת־דִׁ י טִׁ ַמע כִׁ ַיֲעֹקב שָּ וְּ

ם׃ֶאת ש ַיֲעֹקב ַעד־ֹבאָּ ֶהֱחרִׁ ֶדה וְּ ֵנהּו ַבשָּ קְּ  ־מִׁ

ַדבֵ  6 ֶכם ֶאל־ַיֲעֹקב לְּ י־שְּ תֹו׃ ַוֵיֵצא ֲחמֹור ֲאבִׁ  ר אִׁ

בּו   7 ַעצְּ תְּ ם ַויִׁ עָּ מְּ שָּ ֶדה כְּ ן־ַהשָּ אּו מִׁ ֵני ַיֲעֹקב בָּ ּובְּ

ֵאל   רָּ ׂשְּ יִׁ ה בְּ ׂשָּ ה עָּ לָּ בָּ י־נְּ ֹאד כִׁ ֶהם מְּ ַחר לָּ ים ַויִׁ ֲאנָּשִׁ הָּ

ַכב   שְּ ֶׂשה׃לִׁ ֵכן לֹא ֵיעָּ  ֶאת־ַבת־ַיֲעֹקב וְּ

שֹו  8 ה ַנפְּ קָּ שְּ י חָּ נִׁ ֶכם בְּ ם ֵלאֹמר שְּ תָּ ַדֵבר ֲחמֹור אִׁ ַויְּ

ה׃ שָּ אִׁ ּה לֹו לְּ נּו נָּא ֹאתָּ ֶכם תְּ תְּ בִׁ  בְּ

ֹנֵתינּו   9 ֶאת־בְּ נּו וְּ נּו־לָּ תְּ ֹנֵתיֶכם תִׁ נּו בְּ נּו ֹאתָּ ַחתְּ תְּ הִׁ וְּ

ֶכם׃  חּו לָּ קְּ  תִׁ
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נּו ֵתֵשב 10 תָּ אִׁ בּו וְּ ֵניֶכם שְּ פְּ ֶיה לִׁ הְּ ֶרץ תִׁ אָּ הָּ ּו וְּ

ּה׃ ֲחזּו בָּ ֵהאָּ רּוהָּ וְּ חָּ  ּוסְּ

יהָּ  11 בִׁ ֶכם ֶאל־אָּ א־ֵחן  ַויֹאֶמר שְּ צָּ ֶאל־ַאֶחיהָּ ֶאמְּ וְּ

רּו ֵאַלי ֶאֵתן׃  ֵעיֵניֶכם ַוֲאֶשר תֹאמְּ  בְּ

נָּה ַכֲאֶשר   12 ֶאתְּ ן וְּ ֹאד ֹמַהר ּוַמתָּ ַלי מְּ בּו עָּ ַהרְּ

נ י ּותְּ רּו ֵאלָּ ה׃תֹאמְּ שָּ אִׁ י ֶאת־ַהַנֲערָּ לְּ  ּו־לִׁ

יו   13 בִׁ ֶאת־ֲחמֹור אָּ ֶכם וְּ ֵני־ַיֲעֹקב ֶאת־שְּ ַוַיֲענּו בְּ

ה וַ  מָּ רְּ מִׁ ם׃בְּ ינָּה ֲאֹחתָּ ֵמא ֵאת דִׁ ַדֵברּו ֲאֶשר טִׁ  יְּ

ר ַהֶזה   14 בָּ רּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהדָּ ַויֹאמְּ

לָּ  רְּ יש ֲאֶשר־לֹו עָּ אִׁ ֵתת ֶאת־ֲאֹחֵתנּו לְּ ה  לָּ פָּ י־ֶחרְּ ה כִׁ

נּו׃  וא לָּ  הִׁ

ֹמל   15 הִׁ ֹמנּו לְּ יּו כָּ הְּ ם תִׁ ֶכם אִׁ זֹאת ֵנאֹות לָּ ַאְך־בְּ

ר  ל־זָּכָּ ֶכם כָּ  ׃לָּ

נּו  16 ַקח־לָּ ֹנֵתיֶכם נִׁ ֶאת־בְּ ֶכם וְּ ֹנֵתינּו לָּ נַָּתנּו ֶאת־בְּ וְּ

ד׃ ַעם ֶאחָּ ינּו לְּ יִׁ הָּ ֶכם וְּ תְּ נּו אִׁ יַָּשבְּ  וְּ

מ 17 הִׁ עּו ֵאֵלינּו לְּ מְּ שְּ ם־לֹא תִׁ אִׁ נּו ֶאת־וְּ ַקחְּ לָּ ֹול וְּ

נּו׃  כְּ לָּ הָּ ֵתנּו וְּ  בִׁ
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כֶ  18 ֵעיֵני שְּ ֵעיֵני ֲחמֹור ּובְּ ֵריֶהם בְּ בְּ בּו דִׁ יטְּ ם ֶבן־ ַויִׁ

 ֲחמֹור׃

ַבת־  19 ֵפץ בְּ י חָּ ר כִׁ בָּ לֹא־ֵאַחר ַהַנַער ַלֲעׂשֹות ַהדָּ וְּ

יו׃ בִׁ ֹכל ֵבית אָּ ד מִׁ בָּ כְּ הּוא נִׁ  ַיֲעֹקב וְּ

נ 20 ֶכם בְּ רּו  ַויָּבֹא ֲחמֹור ּושְּ ַדבְּ ם ַויְּ ירָּ ֹו ֶאל־ַשַער עִׁ

ם ֵלאֹמר׃ ירָּ ֵשי עִׁ  ֶאל־ַאנְּ

תָּ  21 ים ֵהם אִׁ ֵלמִׁ ֵאֶלה שְּ ים הָּ ֲאנָּשִׁ בּו הָּ ֵישְּ נּו וְּ

ם  ֵנה ַרֲחַבת־יַָּדיִׁ ֶרץ הִׁ אָּ הָּ ּה וְּ ֲחרּו ֹאתָּ סְּ יִׁ ֶרץ וְּ אָּ בָּ

ֹנֵתינּו  ֶאת־בְּ ים וְּ נָּשִׁ נּו לְּ ַקח־לָּ ם נִׁ ֹנתָּ ֵניֶהם ֶאת־בְּ פְּ לִׁ

הֶ  ֵתן לָּ  ם׃ נִׁ

נּו   22 תָּ ֶשֶבת אִׁ ים לָּ ֲאנָּשִׁ נּו הָּ זֹאת ֵיֹאתּו לָּ ַאְך־בְּ

נּו כָּ  מֹול לָּ הִׁ ד בְּ ַעם ֶאחָּ יֹות לְּ הְּ ר ַכֲאֶשר ֵהם  לִׁ ל־זָּכָּ

ים׃ ֹמלִׁ  נִׁ

נּו ֵהם ַאְך   23 ם ֲהלֹוא לָּ תָּ ֶהמְּ ל־בְּ כָּ יָּנָּם וְּ נְּ קִׁ ֵנֶהם וְּ קְּ מִׁ

נּו׃  תָּ בּו אִׁ ֵישְּ ֶהם וְּ ה לָּ  ֵנאֹותָּ

עּו אֶ  24 מְּ שְּ ֵאי  ַויִׁ ל־ֹיצְּ נֹו כָּ ֶכם בְּ ֶאל־שְּ ל־ֲחמֹור וְּ

י ֵאי ַשַער עִׁ ל־ֹיצְּ ר כָּ ל־זָּכָּ ֹמלּו כָּ ירֹו ַויִׁ  רֹו׃ַשַער עִׁ
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חּו  25 קְּ ים ַויִׁ ם ֹכֲאבִׁ יֹותָּ הְּ י בִׁ ישִׁ לִׁ י ַביֹום ַהשְּ הִׁ ַויְּ

בֹו   יש ַחרְּ ינָּה אִׁ י ֲאֵחי דִׁ ֵלוִׁ עֹון וְּ מְּ ֵני־ַיֲעֹקב שִׁ ֵני־בְּ שְּ

ר׃ ַויָֹּבאּו ַעל־ ל־זָּכָּ גּו כָּ יר ֶבַטח ַוַיַהרְּ עִׁ  הָּ

ֶרב   26 י־חָּ פִׁ גּו לְּ רְּ נֹו הָּ ֶכם בְּ ֶאת־שְּ ֶאת־ֲחמֹור וְּ וְּ

ח קְּ ֶכם ַוֵיֵצאּו׃ַויִׁ ֵבית שְּ ינָּה מִׁ  ּו ֶאת־דִׁ

יר ֲאֶשר   27 עִׁ ים ַויָֹּבזּו הָּ לִׁ אּו ַעל־ַהֲחלָּ ֵני ַיֲעֹקב בָּ בְּ

ם׃ אּו ֲאחֹותָּ מְּ  טִׁ

רָּ  28 קָּ ֶאת־בְּ ֵאת ֶאת־צֹאנָּם וְּ ֶאת־ֲחֹמֵריֶּהם וְּ ם וְּ

חּו׃ קָּ ֶדה לָּ ֶאת־ֲאֶשר ַבשָּ יר וְּ עִׁ  ֲאֶשר־בָּ

ֶאת־כָּ  29 ם וְּ ל־ֵחילָּ ֶאת־כָּ ֵשיֶהם  וְּ ֶאת־נְּ ם וְּ ל־ַטפָּ

ת׃  יִׁ ל־ֲאֶשר ַבבָּ ֵאת כָּ בּו ַויָֹּבזּו וְּ  שָּ

י  30 ֶתם ֹאתִׁ י ֲעַכרְּ ֶאל־ֵלוִׁ עֹון וְּ מְּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־שִׁ

יֵשנִׁ  אִׁ ַהבְּ ֵתי לְּ י מְּ י ַוֲאנִׁ זִׁ רִׁ י ּוַבפְּ ַנֲענִׁ ֶרץ ַבכְּ אָּ ֹיֵשב הָּ י בְּ

י וְּ  כּונִׁ הִׁ ַלי וְּ פּו עָּ ֶנֶאסְּ ר וְּ פָּ סְּ י׃ מִׁ י ּוֵביתִׁ י ֲאנִׁ תִׁ ַמדְּ שְּ  נִׁ

זֹונָּה ַיֲעֶׂשה ֶאת־ֲאחֹוֵתנּו׃  31 רּו ַהכְּ  ַויֹאמְּ
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Gênesis Capítulo 35 

ים ֶאל־ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית־ֵאל   1 ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ם ַוֲעֵׂשה־שָּ  ֶשב־שָּ ֶאה ֵאֶליָך וְּ רְּ ֵאל ַהנִׁ ֵבַח לָּ זְּ ם מִׁ

יָך׃ חִׁ ו אָּ ֵני ֵעׂשָּ פְּ ֲחָך מִׁ רְּ בָּ  בְּ

רּו   2 סִׁ מֹו הָּ ל־ֲאֶשר עִׁ ֶאל כָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ֵביתֹו וְּ

יפּו  ַהֲחלִׁ ַטֲהרּו וְּ הִׁ ֶכם וְּ ֹתכְּ ר ֲאֶשר בְּ ֶאת־ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ

ֹלֵתיֶכם׃ מְּ  ׂשִׁ

ַנֲעֶלה ֵבית־ֵאל וְּ  3 ה וְּ נָּקּומָּ ֵאל  וְּ ֵבַח לָּ זְּ ם מִׁ ֶאֱעֶׂשה־שָּ

י ַויְּ  תִׁ רָּ יֹום צָּ י בְּ ֹעֶנה ֹאתִׁ י ַבֶדֶרְך ֲאֶשר  הָּ דִׁ מָּ י עִׁ הִׁ

י׃ תִׁ כְּ לָּ  הָּ

ם   4 יָּדָּ ר ֲאֶשר בְּ ל־ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ נּו ֶאל־ַיֲעֹקב ֵאת כָּ תְּ ַויִׁ

ם ַיֲעֹקב  ֹמן ֹאתָּ טְּ ֵניֶהם ַויִׁ זְּ אָּ ים ֲאֶשר בְּ זָּמִׁ ֶאת־ַהנְּ וְּ

ה אֲ  ֵאלָּ ֶכם׃ ַתַחת הָּ ם־שְּ  ֶשר עִׁ

ים ַעל־ֶהעָּ  5 ַתת ֱאֹלהִׁ י חִׁ הִׁ עּו ַויְּ סָּ ים ֲאֶשר  ַויִׁ רִׁ

ֵני ַיֲעֹקב׃ פּו ַאֲחֵרי בְּ דְּ לֹא רָּ יֹבֵתיֶהם וְּ בִׁ  סְּ

וא ֵבית־ֵאל   6 ַנַען הִׁ ֶאֶרץ כְּ ַויָּבֹא ַיֲעֹקב לּוזָּה ֲאֶשר בְּ

מֹו׃ ם ֲאֶשר־עִׁ עָּ ל־הָּ כָּ  הּוא וְּ
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ֵבַח ַויִׁ  7 זְּ ם מִׁ ֶבן שָּ י  ַויִׁ קֹום ֵאל ֵבית־ֵאל כִׁ א ַלמָּ רָּ קְּ

ֱאֹלהִׁ  יו הָּ לּו ֵאלָּ גְּ ם נִׁ יו׃שָּ חִׁ ֵני אָּ פְּ חֹו מִׁ רְּ בָּ  ים בְּ

ַתַחת  8 ֵבר מִׁ קָּ ה ַותִׁ קָּ בְּ ה ֵמיֶנֶקת רִׁ ֹברָּ ת דְּ מָּ ַותָּ

כּות׃ מֹו ַאלֹון בָּ א שְּ רָּ קְּ ַאלֹון ַויִׁ ֵבית־ֵאל ַתַחת הָּ   לְּ

ים ֶאל־ַיֲעֹקב עֹוד בְּ  9 א ֱאֹלהִׁ ם  ַוֵירָּ ַפַדן ֲארָּ ֹבאֹו מִׁ

ֶרְך ֹאתֹו׃ בָּ  ַויְּ

ָך  ַויֹאֶמר־לֹו ֱאֹלהִׁ  10 מְּ ֵרא שִׁ קָּ ָך ַיֲעֹקב לֹא־יִׁ מְּ ים שִׁ

א ֶאת־  רָּ קְּ ֶמָך ַויִׁ ֶיה שְּ הְּ ֵאל יִׁ רָּ ׂשְּ ם־יִׁ י אִׁ עֹוד ַיֲעֹקב כִׁ

ֵאל׃ רָּ ׂשְּ מֹו יִׁ  שְּ

ֵבה גֹוי   11 ֵרה ּורְּ י ֵאל ַשַדי פְּ ים ֲאנִׁ ַויֹאֶמר לֹו ֱאֹלהִׁ

ֶציָך ֵיֵצאּו׃ּוקְּ  ים ֵמֲחלָּ כִׁ לָּ ֶמךָּ ּומְּ ֶיה מִׁ הְּ ם יִׁ  ַהל גֹויִׁ

ָך  12 ק לְּ חָּ צְּ יִׁ ם ּולְּ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ ֶרץ ֲאֶשר נַָּתתִׁ אָּ ֶאת־הָּ וְּ

ֶרץ ׃ אָּ ֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת־הָּ ַזרְּ ֶננָּה ּולְּ  ֶאתְּ

תֹו׃ 13 ֶבר אִׁ קֹום ֲאֶשר־דִׁ ים ַבמָּ יו ֱאֹלהִׁ לָּ  ַוַיַעל ֵמעָּ

תֹו ַוַיֵצב  14 ֶבר אִׁ קֹום ֲאֶשר־דִׁ ה ַבמָּ ַיֲעֹקב ַמֵצבָּ

ֶבן ֶמן׃  ַמֶצֶבת אָּ ֶליהָּ שָּ ֹצק עָּ ֶליהָּ ֶנֶסְך ַויִׁ  ַוַיֵסְך עָּ

תֹו   15 ֶבר אִׁ קֹום ֲאֶשר דִׁ א ַיֲעֹקב ֶאת־ֵשם ַהמָּ רָּ קְּ ַויִׁ

ים ֵבית־ֵאל׃ ם ֱאֹלהִׁ  שָּ
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אָּ  16 ַרת־הָּ בְּ י־עֹוד כִׁ הִׁ ֵבית ֵאל ַויְּ עּו מִׁ סְּ בֹוא  ַויִׁ ֶרץ לָּ

ּה׃  תָּ דְּ לִׁ ַקש בְּ ֵחל ַותְּ ה ַוֵתֶלד רָּ תָּ רָּ  ֶאפְּ

ַיֶלֶדת וַ  17 ּה ַהמְּ ּה ַותֹאֶמר לָּ תָּ דְּ לִׁ ּה בְּ ֹשתָּ ַהקְּ י בְּ הִׁ יְּ

ְך ֵבן׃ י־ַגם־ֶזה לָּ י כִׁ אִׁ ירְּ  ַאל־תִׁ

מֹו ֶבן־ 18 א שְּ רָּ קְּ ה ַותִׁ י ֵמתָּ ּה כִׁ שָּ ֵצאת ַנפְּ י בְּ הִׁ ַויְּ

נְּ  א־לֹו בִׁ רָּ יו קָּ בִׁ אָּ י וְּ ין׃אֹונִׁ  יָּמִׁ

וא  19 ה הִׁ תָּ רָּ ֶדֶרְך ֶאפְּ ֵבר בְּ קָּ ֵחל ַותִׁ ת רָּ מָּ ֵבית ַותָּ

ֶחם׃  לָּ

וא ַמֶצֶבת   20 ּה הִׁ תָּ רָּ בֻׁ ה ַעל־קְּ ַוַיֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצבָּ

ֵחל ַעד־ַהיֹום׃ ַרת־רָּ בֻׁ  קְּ

ַדל־ֵעֶדר׃  21 גְּ מִׁ ה לְּ אָּ לְּ ֳהֹלה ֵמהָּ ֵאל ַוֵיט אָּ רָּ ׂשְּ ַסע יִׁ  ַויִׁ

ׂשְּ  22 ֹכן יִׁ שְּ י בִׁ הִׁ אּוֵבן  ַויְּ וא ַוֵיֶלְך רְּ ֶרץ ַההִׁ אָּ ֵאל בָּ רָּ

לְּ  ַכב ֶאת־בִׁ שְּ ֵאל פ  ַויִׁ רָּ ׂשְּ ַמע יִׁ שְּ יו ַויִׁ בִׁ יֶלֶגש אָּ ה פִׁ הָּ

ר׃ ׂשָּ ֵנים עָּ ֵני־ַיֲעֹקב שְּ יּו בְּ הְּ  ַויִׁ

י  23 ֵלוִׁ עֹון וְּ מְּ שִׁ אּוֵבן וְּ כֹור ַיֲעֹקב רְּ ה בְּ ֵני ֵלאָּ בְּ

בּולֻׁן׃ ר ּוזְּ שכָּ שָּ יִׁ ה וְּ יהּודָּ  וִׁ

נֵ  24 ן׃ בְּ יָּמִׁ נְּ ֵחל יֹוֵסף ּובִׁ  י רָּ

י׃  25 לִׁ תָּ ַנפְּ ן וְּ ֵחל דָּ ַחת רָּ פְּ ה שִׁ הָּ לְּ ֵני בִׁ  ּובְּ
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ֵני  26 ֵשר ֵאֶלה בְּ אָּ ד וְּ ה גָּ ַחת ֵלאָּ פְּ ה שִׁ פָּ לְּ ֵני זִׁ ּובְּ

ם׃ַיֲעֹקב  ַפַדן ֲארָּ  ֲאֶשר יַֻׁלד־לֹו בְּ

ַית  27 רְּ ֵרא קִׁ יו ַממְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַויָּבֹא ַיֲעֹקב ֶאל־יִׁ

ו ַבע הִׁ ַארְּ ק׃הָּ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ ם ַאבְּ ר־שָּ רֹון ֲאֶשר־גָּ  א ֶחבְּ

נָּה׃  28 ים שָּ ֹמנִׁ נָּה ּושְּ ַאת שָּ ק מְּ חָּ צְּ ֵמי יִׁ יּו יְּ הְּ  ַויִׁ

ֶסף  29 ת ַוֵיאָּ ק ַויָּמָּ חָּ צְּ ַוע יִׁ גְּ ַבע  ַויִׁ יו זֵָּקן ּוׂשְּ ֶאל־ַעמָּ

נָּיו׃  ַיֲעֹקב בָּ ו וְּ רּו ֹאתֹו ֵעׂשָּ בְּ קְּ ים ַויִׁ  יָּמִׁ
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Gênesis Capítulo 36 

ו הּוא ֱאדֹום׃ 1 דֹות ֵעׂשָּ ֵאֶלה ֹתלְּ  וְּ

ה ַבת־  2 דָּ נַָּען ֶאת־עָּ נֹות כְּ בְּ יו מִׁ ַקח ֶאת־נָּשָּ ו לָּ ֵעׂשָּ

עֹון   בְּ ה ַבת־ֲענָּה ַבת־צִׁ מָּ יבָּ ֳהלִׁ ֶאת־אָּ י וְּ תִׁ ֵאילֹון ַהחִׁ

י׃ ּוִׁ  ַהחִׁ

אֶ  3 יֹות׃ ת־וְּ בָּ ֵעאל ֲאחֹות נְּ מָּ שְּ ַמת ַבת־יִׁ ׂשְּ  בָּ

ה ֶאת־ 4 דָּ ַמת יָּלְּ ׂשְּ ז ּובָּ יפָּ ו ֶאת־ֱאלִׁ ֵעׂשָּ ה לְּ דָּ ַוֵתֶלד עָּ

עּוֵאל׃  רְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶאת־ 5 ם וְּ לָּ ֶאת־ַיעְּ ה ֶאת־יעיש וְּ דָּ ה יָּלְּ מָּ יבָּ ֳהלִׁ אָּ וְּ

נַָּען׃  ֶאֶרץ כְּ דּו־לֹו בְּ ו ֲאֶשר יֻׁלְּ ֵני ֵעׂשָּ  ֹקַרח ֵאֶלה בְּ

ַקח ֵעׂשָּ  6 ֶאת־ ו ַויִׁ יו וְּ ֹנתָּ ֶאת־בְּ נָּיו וְּ ֶאת־בָּ יו וְּ ֶאת־נָּשָּ

תֹו  ֶהמְּ ל־בְּ ֶאת־כָּ ֵנהּו וְּ קְּ ֶאת־מִׁ שֹות ֵביתֹו וְּ ל־ַנפְּ כָּ

נַָּען ַוֵיֶלְך ֶאל־  ֶאֶרץ כְּ ַכש בְּ יָּנֹו ֲאֶשר רָּ נְּ ל־קִׁ ֵאת כָּ וְּ

יו׃ חִׁ ֵני ַיֲעֹקב אָּ פְּ  ֶאֶרץ מִׁ

ו  7 דָּ ֶשֶבת ַיחְּ ב מִׁ ם רָּ כּושָּ יָּה רְּ י־הָּ ה ֶאֶרץ וְּ כִׁ לָּ לֹא יָּכְּ

ֵניֶהם׃  קְּ ֵני מִׁ פְּ ם מִׁ ֵׂשאת ֹאתָּ גּוֵריֶהם לָּ  מְּ

ו הּוא ֱאדֹום׃ 8 יר ֵעׂשָּ ַהר ֵׂשעִׁ ו בְּ  ַוֵיֶשב ֵעׂשָּ

יר ׃ 9 ַהר ֵׂשעִׁ י ֱאדֹום בְּ ו ֲאבִׁ דֹות ֵעׂשָּ ֵאֶלה ֹתלְּ  וְּ

ה ֵאֶשת  10 דָּ יַפז ֶבן־עָּ ו ֱאלִׁ ֵני־ֵעׂשָּ מֹות בְּ ֵאֶלה שְּ

עּוֵאל בֶ  ו רְּ ו׃ןֵעׂשָּ ַמת ֵאֶשת ֵעׂשָּ ׂשְּ  ־בָּ

ַנז׃  11 ם ּוקְּ תָּ ַגעְּ פֹו וְּ ר צְּ ן אֹומָּ ז ֵתימָּ יפָּ ֵני ֱאלִׁ יּו בְּ הְּ  ַויִׁ

ו ַוֵתֶלד  12 יַפז ֶבן־ֵעׂשָּ יֶלֶגש ֶלֱאלִׁ ה פִׁ תָּ יְּ ַנע הָּ מְּ תִׁ וְּ

ו׃ ה ֵאֶשת ֵעׂשָּ דָּ ֵני עָּ ֵלק ֵאֶלה בְּ יַפז ֶאת־ֲעמָּ  ֶלֱאלִׁ

עּוֵאל ַנַחת וָּ  13 ֵני רְּ ֵאֶלה בְּ זָּה ֵאֶלה  זֶ וְּ ה ּומִׁ ַרח ַשמָּ

ו׃ ַמת ֵאֶשת ֵעׂשָּ ׂשְּ ֵני בָּ יּו בְּ  הָּ
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עֹון   14 בְּ ה ַבת־ֲענָּה ַבת־צִׁ מָּ יבָּ ֳהלִׁ ֵני אָּ יּו בְּ ֵאֶלה הָּ וְּ

ֶאת־ ם וְּ לָּ ֶאת־ַיעְּ ו ֶאת־יעיש וְּ ֵעׂשָּ ו ַוֵתֶלד לְּ ֵאֶשת ֵעׂשָּ

 ֹקַרח׃

כֹור עֵ  15 יַפז בְּ ֵני ֱאלִׁ ו בְּ ֵני־ֵעׂשָּ ו  ׂשָּ ֵאֶלה ַאלּוֵפי בְּ

ַנז׃  פֹו ַאלּוף קְּ ר ַאלּוף צְּ ן ַאלּוף אֹומָּ  ַאלּוף ֵתימָּ

ֵלק ֵאֶלה   16 ם ַאלּוף ֲעמָּ תָּ ַאלּוף־ֹקַרח ַאלּוף ַגעְּ

ה׃  דָּ ֵני עָּ ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶלה בְּ יַפז בְּ  ַאלּוֵפי ֱאלִׁ

ו ַאלּוף ַנַחת ַאלּוף  17 עּוֵאל ֶבן־ֵעׂשָּ ֵני רְּ ֵאֶלה בְּ וְּ

עּוֵאל  ֶזַרח ַאלּוף שַ  זָּה ֵאֶלה ַאלּוֵפי רְּ ה ַאלּוף מִׁ מָּ

ו׃ ַמת ֵאֶשת ֵעׂשָּ ׂשְּ ֵני בָּ ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶלה בְּ  בְּ

עּוש   18 ו ַאלּוף יְּ ה ֵאֶשת ֵעׂשָּ מָּ יבָּ ֳהלִׁ ֵני אָּ ֵאֶלה בְּ וְּ

ם לָּ ה   ַאלּוף ַיעְּ מָּ יבָּ ֳהלִׁ ַאלּוף ֹקַרח ֵאֶלה ַאלּוֵפי אָּ

ו׃  ַבת־ֲענָּה ֵאֶשת ֵעׂשָּ

ֵאֶלה ַאלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום׃ֵאלֶ  19 ו וְּ ֵני־ֵעׂשָּ   ה בְּ

ן  20 ֶרץ לֹוטָּ אָּ ֵבי הָּ י ֹישְּ יר ַהֹחרִׁ ֵני־ֵׂשעִׁ ֵאֶלה בְּ

עֹון ַוֲענָּה׃  בְּ צִׁ ל וְּ שֹובָּ  וְּ

ן ֵאֶלה אַ  21 ישָּ דִׁ ֵאֶצר וְּ שֹון וְּ דִׁ ֵני וְּ י בְּ לּוֵפי ַהֹחרִׁ

ֶאֶרץ ֱאדֹום׃ יר בְּ  ֵׂשעִׁ
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ן ֹחרִׁ  22 ֵני־לֹוטָּ יּו בְּ הְּ ן ַויִׁ ם ַוֲאחֹות לֹוטָּ ֵהימָּ י וְּ

נָּע׃  מְּ  תִׁ

פֹו  23 ל שְּ ֵעיבָּ ַנַחת וְּ ן ּומָּ וָּ ל ַעלְּ ֵני שֹובָּ ֵאֶלה בְּ וְּ

אֹונָּם׃   וְּ

ַאיָּה ַוֲענָּה הּוא ֲענָּה ֲאֶשר   24 עֹון וְּ בְּ ֵני־צִׁ ֵאֶלה בְּ וְּ

א אֶ  צָּ ים  מָּ ֹעתֹו ֶאת־ַהֲחֹמרִׁ רְּ ר בִׁ בָּ דְּ ם ַבמִׁ ת־ַהֵימִׁ

יו׃ בִׁ עֹון אָּ בְּ צִׁ  לְּ

ֵאלֶ  25 ה ַבת־ֲענָּה׃וְּ מָּ יבָּ ֳהלִׁ אָּ ֹשן וְּ ֵני־ֲענָּה דִׁ  ה בְּ

ן׃ 26 רָּ ן ּוכְּ רָּ תְּ יִׁ ן וְּ בָּ ֶאשְּ ן וְּ דָּ ן ֶחמְּ ישָּ ֵני דִׁ ֵאֶלה בְּ  וְּ

ן׃  27 ן ַוֲעקָּ ַזֲעוָּ ן וְּ הָּ לְּ ֵני־ֵאֶצר בִׁ  ֵאֶלה בְּ

ן׃  ֵאֶלה 28 ן עּוץ ַוֲארָּ ישָּ ֵני־דִׁ  בְּ

ן ַאלּו 29 י ַאלּוף לֹוטָּ ל  ֵאֶלה ַאלּוֵפי ַהֹחרִׁ ף שֹובָּ

עֹון ַאלּוף ֲענָּה׃ בְּ  ַאלּוף צִׁ

ן ֵאֶלה ַאלּוֵפי   30 ישָּ ֹשן ַאלּוף ֵאֶצר ַאלּוף דִׁ ַאלּוף דִׁ

יר׃ ֶאֶרץ ֵׂשעִׁ ַאלֵֻׁפיֶהם בְּ י לְּ   ַהֹחרִׁ

ֵני  31 פְּ ֶאֶרץ ֱאדֹום לִׁ כּו בְּ לְּ ים ֲאֶשר מָּ כִׁ לָּ ֵאֶלה ַהמְּ וְּ

ֵאל׃ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ בְּ ְך־ֶמֶלְך לִׁ לָּ  מְּ
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מְּ  32 ֵשם ַויִׁ עֹור וְּ ירֹו  ֹלְך ֶבֱאדֹום ֶבַלע ֶבן־בְּ עִׁ

ה׃ בָּ הָּ נְּ  דִׁ

ב ֶבן־ֶזַרח   33 יו יֹובָּ תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ ַלע ַויִׁ ת בָּ ַויָּמָּ

ה׃ רָּ צְּ בָּ  מִׁ

ם ֵמֶאֶרץ   34 שָּ יו חֻׁ תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ ב ַויִׁ ת יֹובָּ ַויָּמָּ

י׃  נִׁ  ַהֵתימָּ

יו ֲהַדד ֶבן 35 תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ ם ַויִׁ שָּ ת חֻׁ ַדד ַהַמֶכה  ַויָּמָּ ־בְּ

ֵדה מֹו ׂשְּ יָּן בִׁ דְּ ית׃ֶאת־מִׁ ירֹו ֲעוִׁ ֵשם עִׁ ב וְּ  אָּ

ה׃  36 ֵרקָּ ַמׂשְּ ה מִׁ לָּ יו ַׂשמְּ תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ ד ַויִׁ ת ֲהדָּ  ַויָּמָּ

ֹחבֹות  37 אּול ֵמרְּ יו שָּ תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ ה ַויִׁ לָּ ת ַׂשמְּ ַויָּמָּ

ר׃  ַהנָּהָּ

יו ַבַעל 38 תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ אּול ַויִׁ ת שָּ נָּן ֶבן־ ַויָּמָּ חָּ

בֹור׃   ַעכְּ

ת ַבַעל  39 יו ֲהַדר  ַויָּמָּ תָּ ֹלְך ַתחְּ מְּ בֹור ַויִׁ נָּן ֶבן־ַעכְּ חָּ

ֵרד   ֵאל ַבת־ַמטְּ ֵהיַטבְּ תֹו מְּ שְּ ֵשם אִׁ עּו וְּ ירֹו פָּ ֵשם עִׁ וְּ

ב׃   ַבת ֵמי זָּהָּ

ם  40 ֹקֹמתָּ מְּ ם לִׁ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ו לְּ מֹות ַאלּוֵפי ֵעׂשָּ ֵאֶלה שְּ וְּ

ם ַאלּוף  ֹמתָּ שְּ ֵתת׃  בִׁ וָּה ַאלּוף יְּ נָּע ַאלּוף ַעלְּ מְּ  תִׁ
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יֹנן׃ 41 ה ַאלּוף פִׁ ה ַאלּוף ֵאלָּ מָּ יבָּ ֳהלִׁ  ַאלּוף אָּ

ר׃ 42 צָּ בְּ ן ַאלּוף מִׁ ַנז ַאלּוף ֵתימָּ  ַאלּוף קְּ

ם ֵאֶלה ַאלּוֵפי ֱאדֹום   43 ירָּ יֵאל ַאלּוף עִׁ דִׁ ַאלּוף ַמגְּ

ו ֲאבִׁ  ם הּוא ֵעׂשָּ זָּתָּ ֶאֶרץ ֲאחֻׁ ם בְּ ֹבתָּ ֹמשְּ  י ֱאדֹום׃לְּ

        https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 37  

נַָּען׃  1  ֶאֶרץ כְּ יו בְּ בִׁ גּוֵרי אָּ ֶאֶרץ מְּ  ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב בְּ

נָּה  2 ֵרה שָּ ַבע־ֶעׂשְּ דֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶבן־שְּ ֵאֶלה ֹתלְּ

יָּה ֹרֶעה ֶאת־אֶ  ֵני הָּ הּוא ַנַער ֶאת־בְּ יו ַבצֹאן וְּ חָּ

פָּ  לְּ ֵני זִׁ ֶאת־בְּ ה וְּ הָּ לְּ יו ַויֵָּבא יֹוֵסף ֶאת־בִׁ בִׁ ֵשי אָּ ה נְּ

יֶהם׃  ה ֶאל־ֲאבִׁ עָּ ם רָּ תָּ בָּ  דִׁ

ים  3 נִׁ קֻׁ י־ֶבן־זְּ נָּיו כִׁ ל־בָּ כָּ ַהב ֶאת־יֹוֵסף מִׁ ֵאל אָּ רָּ ׂשְּ יִׁ וְּ

ים׃ ֹתֶנת ַפסִׁ ה לֹו כְּ ׂשָּ עָּ  הּוא לֹו וְּ

י 4 אּו ֶאחָּ רְּ יו  ַויִׁ ל־ֶאחָּ כָּ יֶהם מִׁ ַהב ֲאבִׁ י־ֹאתֹו אָּ ו כִׁ

אּו ֹאתֹו וְּ  נְּ ׂשְּ ֹלם׃ ַויִׁ שָּ רֹו לְּ לּו ַדבְּ  לֹא יָּכְּ

https://adilsoncardoso.com/
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נֹא   5 פּו עֹוד ׂשְּ יו ַויֹוסִׁ ֶאחָּ ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֵגד לְּ

 ֹאתֹו׃ 

עּו־נָּא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר   6 מְּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם שִׁ

י׃ תִׁ מְּ לָּ  חָּ

ֵנה ֲאנַ  7 הִׁ ֵנה וְּ הִׁ ֶדה וְּ תֹוְך ַהשָּ ים בְּ ים ֲאלֻׁמִׁ מִׁ ַאלְּ נּו מְּ חְּ

ה אֲ  מָּ ֶבינָּה ֲאלֹֻׁמֵתיֶכם קָּ סֻׁ ֵנה תְּ הִׁ ה וְּ בָּ צָּ ַגם־נִׁ י וְּ תִׁ לֻׁמָּ

י׃  תִׁ ָּ ַלֲאלֻׁמָּ ַתֲחֶוין שְּ  ַותִׁ

שֹול   8 ם־מָּ ֵלינּו אִׁ ֹלְך עָּ מְּ ֹלְך תִׁ יו ֲהמָּ רּו לֹו ֶאחָּ ַויֹאמְּ

פּו עֹוד  נּו ַויֹוסִׁ ֹשל בָּ מְּ יו  תִׁ נֹא ֹאתֹו ַעל־ֲחֹלֹמתָּ ׂשְּ

יו׃  רָּ בָּ ַעל־דְּ  וְּ

יו  9 ֶאחָּ ַסֵפר ֹאתֹו לְּ ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַויְּ

ֵנה ַהשֶ  הִׁ י ֲחלֹום עֹוד וְּ תִׁ ַלמְּ ֵנה חָּ ַהיֵָּרַח  ַויֹאֶמר הִׁ ֶמש וְּ

י׃ ים לִׁ ַתֲחוִׁ שְּ ים מִׁ בִׁ ר כֹוכָּ ׂשָּ ַאַחד עָּ  וְּ

י 10 ֶאל־ֶאחָּ יו וְּ בִׁ ַסֵפר ֶאל־אָּ יו  ַויְּ בִׁ ַער־בֹו אָּ גְּ ו ַויִׁ

תָּ ֲהבֹוא נָּבֹוא   מְּ לָּ ה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חָּ ַויֹאֶמר לֹו מָּ

ה׃  צָּ רְּ ָך אָּ ַתֲחֹות לְּ שְּ הִׁ ַאֶחיָך לְּ ָך וְּ מְּ אִׁ י וְּ  ֲאנִׁ

ַקנְּ  11 ר׃ַויְּ בָּ ַמר ֶאת־ַהדָּ יו שָּ בִׁ אָּ יו וְּ  אּו־בֹו ֶאחָּ

שְּ  12 יֶהם בִׁ עֹות ֶאת־צֹאן ֲאבִׁ רְּ יו לִׁ כּו ֶאחָּ  ֶכם׃ַוֵילְּ
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ים   13 ֵאל ֶאל־יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרעִׁ רָּ ׂשְּ ַויֹאֶמר יִׁ

י׃  ֵננִׁ ֲחָך ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר לֹו הִׁ לָּ ֶאשְּ ה וְּ כָּ ֶכם לְּ שְּ  בִׁ

ֶאת־ 14 לֹום ַאֶחיָך וְּ ֵאה ֶאת־שְּ ַויֹאֶמר לֹו ֶלְך־נָּא רְּ

רֹון   ֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחבְּ לָּ שְּ ר ַויִׁ בָּ י דָּ ֵבנִׁ לֹום ַהצֹאן ַוֲהשִׁ שְּ

ה׃בֹא ַויָּ  ֶכמָּ  שְּ

ֵלהּו  15 אָּ שְּ ֶדה ַויִׁ ֵנה ֹתֶעה ַבשָּ הִׁ יש וְּ ֵאהּו אִׁ צָּ מְּ ַויִׁ

ַבֵקש׃ יש ֵלאֹמר ַמה־תְּ אִׁ  הָּ

י   16 ה־נָּא לִׁ ידָּ ַבֵקש ַהגִׁ י מְּ ֹנכִׁ ַויֹאֶמר ֶאת־ַאַחי אָּ

ים׃  ֵאיֹפה ֵהם ֹרעִׁ

ים   17 רִׁ י ֹאמְּ תִׁ ַמעְּ י שָּ ֶזה כִׁ עּו מִׁ יש נָּסְּ אִׁ ַויֹאֶמר הָּ

ה ֵנלְּ  ן׃כָּ ֹדתָּ ֵאם בְּ צָּ מְּ יו ַויִׁ נָּה ַוֵיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאחָּ יְּ  ֹדתָּ

ַרב ֲאֵליֶהם  18 קְּ ֶטֶרם יִׁ ֹחק ּובְּ אּו ֹאתֹו ֵמרָּ רְּ ַויִׁ

יתֹו׃  לּו ֹאתֹו ַלֲהמִׁ ַנכְּ תְּ  ַויִׁ

ֵנה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות  19 יו הִׁ חִׁ יש ֶאל־אָּ רּו אִׁ ַויֹאמְּ

א׃ ֶזה בָּ  ַהלָּ

ַנַהרְּ  20 כּו וְּ ה לְּ ַעתָּ ַאַחד ַהֹברֹות  ֵגהּווְּ ֵכהּו בְּ לִׁ ַנשְּ וְּ

יּו  הְּ ֶאה ַמה־יִׁ רְּ נִׁ הּו וְּ תְּ לָּ ה ֲאכָּ עָּ נּו ַחיָּה רָּ ַמרְּ אָּ וְּ

יו׃   ֲחֹלֹמתָּ
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ם ַויֹאֶמר לֹא ַנֶכנּו  21 יָּדָּ ֵלהּו מִׁ אּוֵבן ַוַיצִׁ ַמע רְּ שְּ ַויִׁ

 נֶָּפש׃

יכּו   22 לִׁ ם ַהשְּ כּו־דָּ פְּ שְּ אּוֵבן ַאל־תִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם רְּ

חּו־תֹו אֶ אֹ  לְּ שְּ יָּד ַאל־תִׁ ר וְּ בָּ דְּ ל־ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבמִׁ

יו׃  בִׁ יבֹו ֶאל־אָּ ם ַלֲהשִׁ יָּדָּ יל ֹאתֹו מִׁ ַמַען ַהצִׁ  בֹו לְּ

יטּו ֶאת־ 23 שִׁ יו ַוַיפְּ א יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָּ י ַכֲאֶשר־בָּ הִׁ ַויְּ

יו׃ לָּ ים ֲאֶשר עָּ ֹתֶנת ַהַפסִׁ תֹו ֶאת־כְּ נְּ  יֹוֵסף ֶאת־כֻׁתָּ

ַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו  קָּ ַויִׁ  24 ה וְּ כּו ֹאתֹו ַהֹברָּ לִׁ הּו ַוַישְּ חֻׁ

ם׃ יִׁ  מָּ

ֵנה  25 הִׁ אּו וְּ רְּ אּו ֵעיֵניֶהם ַויִׁ ׂשְּ ל־ֶלֶחם ַויִׁ בּו ֶלֱאכָּ ַוֵישְּ

ים   אִׁ ַמֵליֶהם ֹנׂשְּ ד ּוגְּ עָּ לְּ גִׁ ה מִׁ אָּ ים בָּ ֵעאלִׁ מְּ שְּ ַחת יִׁ ֹארְּ

יְּ  רָּ צְּ יד מִׁ הֹורִׁ ים לְּ כִׁ י וָֹּלט הֹולְּ רִׁ כֹאת ּוצְּ ה׃ נְּ  מָּ

י ַנֲהֹרג ֶאת־ 26 יו ַמה־ֶבַצע כִׁ ה ֶאל־ֶאחָּ הּודָּ ַויֹאֶמר יְּ

מֹו׃ ינּו ֶאת־דָּ סִׁ כִׁ ינּו וְּ חִׁ  אָּ

י־בֹו  27 הִׁ יֵָּדנּו ַאל־תְּ ים וְּ ֵעאלִׁ מְּ שְּ ֶרנּו ַליִׁ כְּ מְּ נִׁ כּו וְּ לְּ

יו׃ עּו ֶאחָּ מְּ שְּ ֵרנּו הּוא ַויִׁ ׂשָּ ינּו בְּ חִׁ י־אָּ  כִׁ

ים   28 יָּנִׁ דְּ ים מִׁ רּו ֲאנָּשִׁ כּו ַוַיֲעלּו ֹסֲחרִׁ ַוַיַעבְּ שְּ מְּ ים ַויִׁ

ים   ֵעאלִׁ מְּ שְּ רּו ֶאת־יֹוֵסף ַליִׁ כְּ מְּ ן־ַהבֹור ַויִׁ ֶאת־יֹוֵסף מִׁ

ה׃ מָּ יְּ רָּ צְּ יאּו ֶאת־יֹוֵסף מִׁ ֶסף ַויָּבִׁ ים כָּ רִׁ ֶעׂשְּ  בְּ
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ֵנה ֵאין־יֹוֵסף ַבבֹור   29 הִׁ אּוֵבן ֶאל־ַהבֹור וְּ ב רְּ ַויָּשָּ

יו׃ דָּ גָּ ַרע ֶאת־בְּ קְּ  ַויִׁ

נָּה ב אֶ ַויָּשָּ  30 י אָּ יו ַויֹאַמר ַהֶיֶלד ֵאיֶננּו ַוֲאנִׁ ל־ֶאחָּ

א׃ י־בָּ  ֲאנִׁ

ים  31 זִׁ יר עִׁ עִׁ ֲחטּו ׂשְּ שְּ ֹתֶנת יֹוֵסף ַויִׁ חּו ֶאת־כְּ קְּ ַויִׁ

ם׃ לּו ֶאת־ַהכֹֻׁתֶנת ַבדָּ בְּ טְּ  ַויִׁ

יֶהם   32 יאּו ֶאל־ֲאבִׁ ים ַויָּבִׁ ֹתֶנת ַהַפסִׁ חּו ֶאת־כְּ ַשלְּ ַויְּ

רּו זֹאת מָּ  אנּוַויֹאמְּ וא צָּ ָך הִׁ נְּ ֹתֶנת בִׁ  ַהֶכר־נָּא ַהכְּ

ם־לֹא׃   אִׁ

הּו  33 תְּ לָּ ה ֲאכָּ עָּ י ַחיָּה רָּ נִׁ ֹתֶנת בְּ ּה ַויֹאֶמר כְּ ירָּ ַוַיכִׁ

ֹרף ֹטַרף יֹוֵסף׃  טָּ

נָּיו  34 תְּ מָּ יו ַויֶָּׂשם ַׂשק בְּ ֹלתָּ מְּ ַרע ַיֲעֹקב ׂשִׁ קְּ ַויִׁ

ים׃ ים ַרבִׁ נֹו יָּמִׁ ַאֵבל ַעל־בְּ תְּ  ַויִׁ

מּו כָּ  35 ֵאן ל־בָּ ַויָּקֻׁ מָּ ַנֲחמֹו ַויְּ יו לְּ ֹנתָּ ל־בְּ כָּ נָּיו וְּ

ךְּ   ה ַוֵיבְּ ֹאלָּ ֵבל שְּ י אָּ נִׁ י־ֵאֵרד ֶאל־בְּ ַנֵחם ַויֹאֶמר כִׁ תְּ הִׁ לְּ

יו׃ בִׁ  ֹאתֹו אָּ

יַפר   36 פֹוטִׁ ם לְּ יִׁ רָּ צְּ רּו ֹאתֹו ֶאל־מִׁ כְּ ים מָּ נִׁ דָּ ַהמְּ וְּ

ים׃ חִׁ ֹעה ַׂשר ַהַטבָּ יס ַפרְּ רִׁ  סְּ
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Gênesis Capítulo 38 

יו ַוֵיט ַעד־  1 ה ֵמֵאת ֶאחָּ הּודָּ וא ַוֵיֶרד יְּ ֵעת ַההִׁ י בָּ הִׁ ַויְּ

ה׃  ירָּ מֹו חִׁ י ּושְּ מִׁ יש ֲעדֻׁלָּ  אִׁ

מֹו שּוַע   2 י ּושְּ ַנֲענִׁ יש כְּ ה ַבת־אִׁ הּודָּ ם יְּ א־שָּ ַוַירְּ

ֶחהָּ ַויָּבֹא ֵאלֶ  קָּ ׃ַויִׁ  יהָּ

מֹו ֵער׃  3 א ֶאת־שְּ רָּ קְּ  ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַויִׁ

רָּ  4 קְּ מֹו אֹונָּן׃ ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ  א ֶאת־שְּ

יָּה  5 הָּ ה וְּ מֹו ֵשלָּ א ֶאת־שְּ רָּ קְּ ַוֹתֶסף עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ

ּה ֹאתֹו׃  תָּ דְּ לִׁ יב בְּ זִׁ כְּ  בִׁ

כֹור  6 ֵער בְּ ה לְּ שָּ ה אִׁ הּודָּ ַקח יְּ ר׃ַויִׁ מָּ ּה תָּ מָּ  ֹו ּושְּ

ֵתהּו  7 מִׁ ה ַויְּ הוָּ ֵעיֵני יְּ ה ַרע בְּ הּודָּ כֹור יְּ י ֵער בְּ הִׁ ַויְּ

ה׃  הוָּ  יְּ

ַיֵבם  וַ  8 יָך וְּ חִׁ אֹונָּן בֹא ֶאל־ֵאֶשת אָּ ה לְּ הּודָּ יֹאֶמר יְּ

יָך׃ חִׁ אָּ ֵקם ֶזַרע לְּ הָּ ּה וְּ  ֹאתָּ
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א   9 ם־בָּ יָּה אִׁ הָּ ַרע וְּ ֶיה ַהזָּ הְּ י לֹא לֹו יִׁ ַוֵיַדע אֹונָּן כִׁ

ן־ֶזַרע  אֶ  תָּ י נְּ תִׁ לְּ בִׁ ה לְּ צָּ ֵחת ַארְּ שִׁ יו וְּ חִׁ ל־ֵאֶשת אָּ

יו׃ חִׁ אָּ  לְּ

הוָּה אֲ  10 ֵעיֵני יְּ ה ַויֶָּמת ַגם־ֹאתֹו׃ ַוֵיַרע בְּ ׂשָּ  ֶשר עָּ

נָּה ֵבית־ 11 מָּ י ַאלְּ בִׁ תֹו שְּ ר ַכלָּ מָּ תָּ ה לְּ הּודָּ ַויֹאֶמר יְּ

ַמר ֶפן־יָּמּות ַגם־  י אָּ י כִׁ נִׁ ה בְּ ַדל ֵשלָּ גְּ יְך ַעד־יִׁ בִׁ אָּ

׃הּו יהָּ בִׁ ר ַוֵתֶשב ֵבית אָּ מָּ יו ַוֵתֶלְך תָּ ֶאחָּ  א כְּ

ת ַבת־ש 12 מָּ ים ַותָּ בּו ַהיָּמִׁ רְּ ה ַויִׁ הּודָּ ּוַע ֵאֶשת־יְּ

ה ֵרֵעהּו   ירָּ חִׁ ה ַוַיַעל ַעל־ֹגזֲֵזי צֹאנֹו הּוא וְּ הּודָּ נֶָּחם יְּ ַויִׁ

ה׃  נָּתָּ מְּ י תִׁ מִׁ ֲעדֻׁלָּ  הָּ

יְך 13 מִׁ ֵנה חָּ ר ֵלאֹמר הִׁ מָּ תָּ ֹגז   ַויַֻׁגד לְּ ה לָּ נָּתָּ מְּ ֹעֶלה תִׁ

 צֹאנֹו׃

יף   14 עִׁ ַכס ַבצָּ ֶליהָּ ַותְּ ּה ֵמעָּ נּותָּ מְּ ֵדי ַאלְּ גְּ ַסר בִׁ ַותָּ

ם ֲאֶשר ַעל־ֶדֶרְך  ֶפַתח ֵעיַניִׁ ף ַוֵתֶשב בְּ ַעלָּ תְּ ַותִׁ

נָּה לֹו   תְּ וא לֹא־נִׁ הִׁ ה וְּ ַדל ֵשלָּ י־גָּ ה כִׁ ֲאתָּ י רָּ ה כִׁ נָּתָּ מְּ תִׁ

ה׃ שָּ אִׁ  לְּ

הּודָּ  15 ֶאהָּ יְּ רְּ ׃ ַויִׁ ֶניהָּ ה פָּ תָּ סְּ י כִׁ זֹונָּה כִׁ ֶבהָּ לְּ שְּ  ה ַוַיחְּ
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בָּ  16 בֹוא  ַוֵיט ֵאֶליהָּ ֶאל־ַהֶדֶרְך ַויֹאֶמר הָּ ה־נָּא אָּ

ֶתן־  וא ַותֹאֶמר ַמה־תִׁ תֹו הִׁ י ַכלָּ י לֹא יַָּדע כִׁ ְך כִׁ ֵאַליִׁ

י׃ בֹוא ֵאלָּ י תָּ י כִׁ  לִׁ

ן־ַהצֹאן 17 ים מִׁ זִׁ י־עִׁ דִׁ י ֲאַשַלח גְּ ֹנכִׁ  ַויֹאֶמר אָּ

ֶחָך׃ לְּ בֹון ַעד שָּ ֵתן ֵערָּ ם־תִׁ  ַותֹאֶמר אִׁ

ְך וַ  18 בֹון ֲאֶשר ֶאֶתן־לָּ ֵערָּ ה הָּ תֹאֶמר  ַויֹאֶמר מָּ

ּה ַויָּבֹא   ֶתן־לָּ יֶָּדָך ַויִׁ ָך ֲאֶשר בְּ יֶלָך ּוַמטְּ תִׁ ָך ּופְּ מְּ ֹחתָּ

 ֵאֶליהָּ ַוַתַהר לֹו׃ 

ֶליהָּ ַותִׁ  19 ּה ֵמעָּ יפָּ עִׁ ַסר צְּ ם ַוֵתֶלְך ַותָּ קָּ ַבש  ַותָּ לְּ

ּה׃ נּותָּ מְּ ֵדי ַאלְּ גְּ  בִׁ

ַיד ֵרֵעהּו  20 ים בְּ זִׁ עִׁ י הָּ דִׁ ה ֶאת־גְּ הּודָּ ַלח יְּ שְּ ַויִׁ

ּה׃  אָּ צָּ לֹא מְּ ה וְּ שָּ אִׁ ַיד הָּ בֹון מִׁ ֵערָּ ַקַחת הָּ י לָּ מִׁ ֲעדֻׁלָּ  הָּ

ה  21 ֵדשָּ ּה ֵלאֹמר ַאֵיה ַהקְּ ֹקמָּ ֵשי מְּ ַאל ֶאת־ַאנְּ שְּ ַויִׁ

ֶרְך ַויֹא ם ַעל־ַהדָּ ֵעיַניִׁ וא בָּ ֶזה  הִׁ ה בָּ תָּ יְּ רּו לֹא־הָּ מְּ

ה ֵדשָּ  ׃קְּ

ַגם   22 יהָּ וְּ אתִׁ צָּ ה ַויֹאֶמר לֹא מְּ הּודָּ ב ֶאל־יְּ ַויָּשָּ

ה׃ ֵדשָּ ֶזה קְּ ה בָּ תָּ יְּ רּו לֹא־הָּ מְּ קֹום אָּ ֵשי ַהמָּ  ַאנְּ

ֵנה  23 בּוז הִׁ ֶיה לָּ הְּ ּה ֶפן נִׁ ַקח־לָּ ה תִׁ הּודָּ ַויֹאֶמר יְּ

אתָּ  צָּ ה לֹא מְּ ַאתָּ י ַהֶזה וְּ דִׁ י ַהגְּ תִׁ ַלחְּ  ּה׃שָּ
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ֹלש ֳחדָּ  24 שְּ מִׁ י כְּ הִׁ ה ֵלאֹמר  ַויְּ יהּודָּ ים ַויַֻׁגד לִׁ שִׁ

ים ַויֹאֶמר   נּונִׁ זְּ ה לִׁ רָּ ֵנה הָּ ַגם הִׁ ֶתָך וְּ ר ַכלָּ מָּ ה תָּ תָּ זָּנְּ

ֵרף׃ שָּ תִׁ יאּוהָּ וְּ ה הֹוצִׁ הּודָּ  יְּ

יהָּ ֵלאֹמר   25 מִׁ ה ֶאל־חָּ חָּ לְּ יא שָּ הִׁ וא מּוֵצאת וְּ הִׁ

רָּ  י הָּ ֹנכִׁ יש ֲאֶשר־ֵאֶלה לֹו אָּ אִׁ ה ַותֹאֶמר ַהֶכר־נָּא  לְּ

י ַהחֹ  מִׁ ֵאֶלה׃לְּ ַהַמֶטה הָּ ים וְּ ילִׁ תִׁ ַהפְּ  ֶתֶמת וְּ

י־ַעל־ֵכן לֹא־  26 י כִׁ ֶמנִׁ ה מִׁ קָּ דְּ ה ַויֹאֶמר צָּ הּודָּ ַוַיֵכר יְּ

ּה׃ תָּ ַדעְּ לֹא־יַָּסף עֹוד לְּ י וְּ נִׁ ה בְּ ֵשלָּ יהָּ לְּ ַתתִׁ  נְּ

נָּ  27 טְּ בִׁ ים בְּ אֹומִׁ ֵנה תְּ הִׁ ּה וְּ תָּ דְּ ֵעת לִׁ י בְּ הִׁ  ּה׃ַויְּ

ּה ַויִׁ  28 תָּ דְּ לִׁ י בְּ הִׁ ֹשר ַויְּ קְּ ַיֶלֶדת ַותִׁ ַקח ַהמְּ ֶתן־יָּד ַותִׁ

אֹשנָּה׃ א רִׁ י ֵלאֹמר ֶזה יָּצָּ נִׁ  ַעל־יָּדֹו שָּ

יו ַותֹאֶמר ַמה־  29 חִׁ א אָּ ֵנה יָּצָּ הִׁ יב יָּדֹו וְּ ֵמשִׁ י כְּ הִׁ ַויְּ

ֶרץ׃ מֹו פָּ א שְּ רָּ קְּ ֶרץ ַויִׁ ֶליָך פָּ תָּ עָּ ַרצְּ  פָּ

א אָּ  30 ַאַחר יָּצָּ י וְּ נִׁ יו ֲאֶשר ַעל־יָּדֹו ַהשָּ א  חִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

מֹו זַָּרח׃  שְּ
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 Gênesis Capítulo 39 

יס   1 רִׁ יַפר סְּ ֵנהּו פֹוטִׁ קְּ ה ַויִׁ מָּ יְּ רָּ צְּ יֹוֵסף הּוַרד מִׁ וְּ

צְּ  יש מִׁ ים אִׁ חִׁ ֹעה ַׂשר ַהַטבָּ ים  ַפרְּ ֵעאלִׁ מְּ שְּ ַיד ַהיִׁ י מִׁ רִׁ

ה׃ מָּ דֻׁהּו שָּ  ֲאֶשר הֹורִׁ

י  2 הִׁ יַח ַויְּ לִׁ יש ַמצְּ י אִׁ הִׁ הוָּה ֶאת־יֹוֵסף ַויְּ י יְּ הִׁ ַויְּ

י׃  רִׁ צְּ ֵבית ֲאֹדנָּיו ַהמִׁ  בְּ

א ֲאֹדנָּיו כִׁ  3 ֹכל ֲאֶשר־הּוא ֹעֶׂשה  ַוַירְּ תֹו וְּ הוָּה אִׁ י יְּ

יָּדֹו׃ יַח בְּ לִׁ ה ַמצְּ הוָּ  יְּ

א יֹוֵסף  4 צָּ מְּ ֵדהּו  ַויִׁ קִׁ ֶרת ֹאתֹו ַוַיפְּ שָּ ֵעינָּיו ַויְּ ֵחן בְּ

יָּדֹו׃ ל־ֶיש־לֹו נַָּתן בְּ כָּ  ַעל־ֵביתֹו וְּ

ל־ֲאֶשר ֶיש־  5 ַעל כָּ ֵביתֹו וְּ יד ֹאתֹו בְּ קִׁ פְּ ז הִׁ י ֵמאָּ הִׁ ַויְּ

ֶרְך בָּ י  לֹו ַויְּ הִׁ ַלל יֹוֵסף ַויְּ גְּ י בִׁ רִׁ צְּ הוָּה ֶאת־ֵבית ַהמִׁ יְּ

ל־ֲאֶשר ֶיש כָּ הוָּה בְּ ַכת יְּ רְּ ֶדה׃בִׁ ת ּוַבשָּ  ־לֹו ַבַביִׁ

תֹו  6 לֹא־יַָּדע אִׁ ַיד־יֹוֵסף וְּ ל־ֲאֶשר־לֹו בְּ ַוַיֲעֹזב כָּ

י יֹוֵסף  הִׁ ם־ַהֶלֶחם ֲאֶשר־הּוא אֹוֵכל ַויְּ י אִׁ ה כִׁ אּומָּ מְּ

יפֵ  ֵפה־ֹתַאר וִׁ ֶאה׃ יְּ  ה ַמרְּ

א ֵאֶשת־ֲאֹדנָּיו  7 שָּ ֵאֶלה ַותִׁ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ַויְּ

י׃ ֶאת־ֵעיֶניהָּ  מִׁ ה עִׁ בָּ כְּ  ֶאל־יֹוֵסף ַותֹאֶמר שִׁ
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י לֹא־יַָּדע   8 ֵאן ַויֹאֶמר ֶאל־ֵאֶשת ֲאֹדנָּיו ֵהן ֲאֹדנִׁ מָּ ַויְּ

י׃  יָּדִׁ ֹכל ֲאֶשר־ֶיש־לֹו נַָּתן בְּ ת וְּ יִׁ י ַמה־ַבבָּ תִׁ  אִׁ

י ֵאינֶ  9 ֶמנִׁ ַׂשְך מִׁ לֹא־חָּ י וְּ ֶמנִׁ ת ַהֶזה מִׁ דֹול ַבַביִׁ נּו גָּ

ְך ם־אֹותָּ י אִׁ ה כִׁ אּומָּ ֵאיְך מְּ תֹו וְּ שְּ ־אִׁ  ַבֲאֶשר ַאתְּ

ים׃ י ֵלאֹלהִׁ אתִׁ טָּ חָּ ה ַהזֹאת וְּ ֹדלָּ ה ַהגְּ עָּ רָּ  ֶאֱעֶׂשה הָּ

ַמע   10 לֹא־שָּ ּה ֶאל־יֹוֵסף יֹום יֹום וְּ רָּ ַדבְּ י כְּ הִׁ ַויְּ

ַכב שְּ ּה׃  ֵאֶליהָּ לִׁ מָּ יֹות עִׁ הְּ ּה לִׁ לָּ  ֶאצְּ

ה ַלֲעׂשֹות  11 תָּ ַהיֹום ַהֶזה ַויָּבֹא ַהַביְּ י כְּ הִׁ ַויְּ

ת׃ יִׁ ם ַבבָּ ת שָּ ֵשי ַהַביִׁ יש ֵמַאנְּ ֵאין אִׁ תֹו וְּ ַלאכְּ  מְּ

י ַוַיֲעֹזב   12 מִׁ ה עִׁ בָּ כְּ דֹו ֵלאֹמר שִׁ גְּ בִׁ ֵׂשהּו בְּ פְּ תְּ ַותִׁ

ּה ַויָּנָּס ַוֵיֵצא ַהחּוצָּ  יָּדָּ דֹו בְּ גְּ  ה׃בִׁ

ּה ַויָּנָּס   13 יָּדָּ דֹו בְּ גְּ ַזב בִׁ י־עָּ ּה כִׁ אֹותָּ רְּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

ה׃  ַהחּוצָּ

קְּ  14 אּו  ַותִׁ ֶהם ֵלאֹמר רְּ ּה ַותֹאֶמר לָּ ֵשי ֵביתָּ ַאנְּ א לְּ רָּ

ַכב   שְּ א ֵאַלי לִׁ נּו בָּ ַצֶחק בָּ י לְּ רִׁ בְּ יש עִׁ נּו אִׁ יא לָּ ֵהבִׁ

דֹול׃ קֹול גָּ א בְּ רָּ ֶאקְּ י וָּ מִׁ  עִׁ

א ַוַיֲעֹזב   15 רָּ ֶאקְּ י וָּ י קֹולִׁ יֹמתִׁ י־ֲהרִׁ עֹו כִׁ מְּ שָּ י כְּ הִׁ ַויְּ

י ַויָּנָּס ַויֵ  לִׁ דֹו ֶאצְּ גְּ  ה׃ֵצא ַהחּוצָּ בִׁ



155 

 

ּה ַעד־בֹוא ֲאֹדנָּיו ֶאל־ֵביתֹו׃  16 לָּ דֹו ֶאצְּ גְּ  ַוַתַנח בִׁ

א־ֵאַלי   17 ֵאֶלה ֵלאֹמר בָּ ים הָּ רִׁ בָּ יו ַכדְּ ַדֵבר ֵאלָּ ַותְּ

י׃ ַצֶחק בִׁ נּו לְּ י ֲאֶשר־ֵהֵבאתָּ לָּ רִׁ בְּ עִׁ ֶעֶבד הָּ  הָּ

דֹו ֶאצְּ  18 גְּ א ַוַיֲעֹזב בִׁ רָּ ֶאקְּ י וָּ י קֹולִׁ ימִׁ י ַכֲהרִׁ הִׁ י  ַויְּ לִׁ

ה׃ ַויָּ   נָּס ַהחּוצָּ

תֹו ֲאֶשר   19 שְּ ֵרי אִׁ בְּ ֹמַע ֲאֹדנָּיו ֶאת־דִׁ שְּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

ֶדָך   י ַעבְּ ּה לִׁ ׂשָּ ֵאֶלה עָּ ים הָּ רִׁ בָּ יו ֵלאֹמר ַכדְּ ה ֵאלָּ רָּ בְּ דִׁ

ַחר ַאפֹו׃   ַויִׁ

ֵנהּו ֶאל־ֵבית ַהֹסַהר   20 תְּ ַקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַויִׁ ַויִׁ

קֹום ֲאֶשר־ֲאסּו ֵבית  ֵרי ַהֶמלֶ מְּ ם בְּ י־שָּ הִׁ ים ַויְּ ְך ֲאסּורִׁ

 ַהֹסַהר׃

נֹו  21 ֵתן חִׁ ֶסד ַויִׁ יו חָּ ה ֶאת־יֹוֵסף ַוֵיט ֵאלָּ הוָּ י יְּ הִׁ ַויְּ

ֵעיֵני ַׂשר ֵבית־ַהֹסַהר׃  בְּ

ל־ 22 ַיד־יֹוֵסף ֵאת כָּ ֵתן ַׂשר ֵבית־ַהֹסַהר בְּ ַויִׁ

ל־אֲ  ֵאת כָּ ֵבית ַהֹסַהר וְּ ם ֲאֶשר בְּ ירִׁ ֲאסִׁ ים  ֶשר ֹעׂשִׁ הָּ

יָּה ֹעֶׂשה׃ ם הּוא הָּ  שָּ

יָּדֹו   23 ה בְּ אּומָּ ל־מְּ ֵאין ַׂשר ֵבית־ַהֹסַהר ֹרֶאה ֶאת־כָּ

יַח׃ לִׁ ה ַמצְּ הוָּ תֹו ַוֲאֶשר־הּוא ֹעֶׂשה יְּ הוָּה אִׁ   ַבֲאֶשר יְּ
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Gênesis Capítulo 40 

ֵקה ֶמֶלְך־וַ  1 אּו ַמשְּ טְּ ֵאֶלה חָּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ יְּ

ם מִׁ  יִׁ רָּ צְּ ֶמֶלְך מִׁ ֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם לְּ הָּ ם וְּ ַריִׁ  צְּ

ים   2 קִׁ יו ַעל ַׂשר ַהַמשְּ יסָּ רִׁ ֵני סָּ ֹעה ַעל שְּ ֹצף ַפרְּ קְּ ַויִׁ

ים׃ אֹופִׁ ַעל ַׂשר הָּ  וְּ

ים ֶאל־בֵ  3 חִׁ ַמר ֵבית ַׂשר ַהַטבָּ שְּ מִׁ ם בְּ ֵתן ֹאתָּ ית ַויִׁ

קֹו ם׃ַהֹסַהר מְּ סּור שָּ  ם ֲאֶשר יֹוֵסף אָּ

ֶרת  4 שָּ ם ַויְּ תָּ ים ֶאת־יֹוֵסף אִׁ חִׁ ֹקד ַׂשר ַהַטבָּ פְּ ַויִׁ

ר׃  מָּ שְּ מִׁ ים בְּ יּו יָּמִׁ הְּ ם ַויִׁ  ֹאתָּ

ד   5 ה ֶאחָּ לָּ ַליְּ יש ֲחֹלמֹו בְּ ֵניֶהם אִׁ מּו ֲחלֹום שְּ ַוַיַחלְּ

ֹאֶפה אֲ  הָּ ֶקה וְּ רֹון ֲחֹלמֹו ַהַמשְּ תְּ פִׁ יש כְּ ֶמֶלְך אִׁ ֶשר לְּ

ֵבית ַהֹסַהר׃מִׁ  ים בְּ ם ֲאֶשר ֲאסּורִׁ ַריִׁ  צְּ

נָּם  6 הִׁ ם וְּ א ֹאתָּ ַויָּבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַבֹבֶקר ַוַירְּ

ים׃  ֹזֲעפִׁ

ַמר   7 שְּ מִׁ תֹו בְּ ֹעה ֲאֶשר אִׁ יֵסי ַפרְּ רִׁ ַאל ֶאת־סְּ שְּ ַויִׁ

ים ַהיֹום׃  עִׁ ֵניֶכם רָּ  ֵבית ֲאֹדנָּיו ֵלאֹמר ַמדּוַע פְּ
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יו ֲחלֹוַויֹא 8 רּו ֵאלָּ נּו ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו מְּ ַלמְּ ם חָּ

רּו־  ים ַספְּ ֹרנִׁ תְּ ים פִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלאֹלהִׁ

י׃  נָּא לִׁ

יֹוֵסף ַויֹאֶמר   9 ים ֶאת־ֲחֹלמֹו לְּ קִׁ ַסֵפר ַׂשר־ַהַמשְּ ַויְּ

נָּי׃ פָּ ֵנה־ֶגֶפן לְּ הִׁ י וְּ  לֹו ַבֲחלֹומִׁ

ם 10 יגִׁ רִׁ ה ׂשָּ ֹלשָּ ֹפַרַחת ּוַבֶגֶפן שְּ יא כְּ הִׁ ה  וְּ תָּ לְּ עָּ

ים׃ ֹלֶתיהָּ ֲענָּבִׁ כְּ ילּו ַאשְּ שִׁ בְּ ּה הִׁ צָּ  נִׁ

ַחט   11 ֶאׂשְּ ים וָּ ֲענָּבִׁ ֶאַקח ֶאת־הָּ י וָּ יָּדִׁ ֹעה בְּ כֹוס ַפרְּ וְּ

ֶאֵתן ֶאת־ַהכֹוס ַעל־ַכף  ֹעה וָּ ם ֶאל־כֹוס ַפרְּ ֹאתָּ

ֹעה׃  ַפרְּ

רִׁ  12 ֹלֶשת ַהשָּ ֹרנֹו שְּ תְּ ים  ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה פִׁ גִׁ

ֹלֶשת יָּ  ים ֵהם׃שְּ  מִׁ

ֹעה ֶאת־רֹאֶשָך   13 א ַפרְּ שָּ ים יִׁ ֹלֶשת יָּמִׁ עֹוד שְּ בְּ

ט   פָּ שְּ יָּדֹו ַכמִׁ ֹעה בְּ נַָּתתָּ כֹוס־ַפרְּ ָך ַעל־ַכֶנָך וְּ יבְּ ַוֲהשִׁ

ֵקהּו׃ יתָּ ַמשְּ יִׁ אשֹון ֲאֶשר הָּ רִׁ  הָּ

ׂשִׁ  14 עָּ ְך וְּ יַטב לָּ ָך ַכֲאֶשר יִׁ תְּ י אִׁ ַתנִׁ ַכרְּ ם־זְּ י אִׁ ־כִׁ יתָּ

ֶסד וְּ  י חָּ דִׁ מָּ ן־ נָּא עִׁ י מִׁ הֹוֵצאַתנִׁ ֹעה וְּ י ֶאל־ַפרְּ ַתנִׁ ַכרְּ זְּ הִׁ

ת ַהֶזה׃   ַהַביִׁ



158 

 

ַגם־ֹפה לֹא־  15 ים וְּ רִׁ בְּ עִׁ י ֵמֶאֶרץ הָּ תִׁ י־גֹֻׁנב גַֻׁנבְּ כִׁ

י ַבבֹור׃  מּו ֹאתִׁ י־ׂשָּ ה כִׁ אּומָּ י מְּ יתִׁ ׂשִׁ  עָּ

ר ַויֹאֶמר אֶ  16 תָּ י טֹוב פָּ ים כִׁ ֹאפִׁ א ַׂשר־הָּ ל־ ַוַירְּ

י ַבֲחלֹומִׁ  י ַעל־ יֹוֵסף ַאף־ֲאנִׁ ה ַסֵלי ֹחרִׁ ֹלשָּ ֵנה שְּ הִׁ י וְּ

י׃   רֹאשִׁ

ֹעה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה   17 ֹכל ַמֲאַכל ַפרְּ יֹון מִׁ ֶעלְּ ּוַבַסל הָּ

י׃ ן־ַהַסל ֵמַעל רֹאשִׁ ם מִׁ עֹוף ֹאֵכל ֹאתָּ הָּ  וְּ

ים  18 ֹלֶשת ַהַסלִׁ ֹרנֹו שְּ תְּ ַוַיַען יֹוֵסף ַויֹאֶמר ֶזה פִׁ

ֹלשֶ  ים ֵהם׃שְּ  ת יָּמִׁ

עֹוד שְּ  19 ָך  בְּ ֹעה ֶאת־רֹאשְּ א ַפרְּ שָּ ים יִׁ ֹלֶשת יָּמִׁ

עֹוף ֶאת־ ַכל הָּ אָּ ָך ַעל־ֵעץ וְּ ה אֹותְּ לָּ תָּ ֶליָך וְּ ֵמעָּ

ֶליָך׃ ָך ֵמעָּ רְּ ׂשָּ  בְּ

ֹעה  20 ֶלֶדת ֶאת־ַפרְּ י יֹום הֻׁ ישִׁ לִׁ י ַביֹום ַהשְּ הִׁ ַויְּ

א אֶ  שָּ יו ַויִׁ דָּ ל־ֲעבָּ כָּ ֶתה לְּ שְּ ת־רֹאש ַׂשר  ַוַיַעׂש מִׁ

ים וְּ  קִׁ יו׃ַהַמשְּ דָּ תֹוְך ֲעבָּ ים בְּ ֹאפִׁ  ֶאת־רֹאש ַׂשר הָּ

ֵתן  21 ֵקהּו ַויִׁ ים ַעל־ַמשְּ קִׁ ַויֶָּשב ֶאת־ַׂשר ַהַמשְּ

ֹעה׃  ַהכֹוס ַעל־ַכף ַפרְּ

ֶהם יֹוֵסף׃ 22 ַתר לָּ ה ַכֲאֶשר פָּ לָּ ים תָּ ֹאפִׁ ֵאת ַׂשר הָּ  וְּ
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ים ֶאת 23 קִׁ לֹא־זַָּכר ַׂשר־ַהַמשְּ ֵחהּו׃וְּ כָּ שְּ  ־יֹוֵסף ַויִׁ
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Gênesis Capítulo 41 

ֵנה ֹעֵמד   1  הִׁ ֹעה ֹחֵלם וְּ ים ּוַפרְּ ם יָּמִׁ ַתיִׁ נָּ ֵקץ שְּ י מִׁ הִׁ ַויְּ

ֹאר׃   ַעל־ַהיְּ

פֹותוְּ  2 רֹות יְּ ֹאר ֹעֹלת ֶשַבע פָּ ן־ַהיְּ ֵנה מִׁ ֶאה   הִׁ ַמרְּ

חּו׃  אָּ ֶעינָּה בָּ רְּ ר ַותִׁ ׂשָּ יֹאת בָּ רִׁ  ּובְּ

ן־ 3 רֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן מִׁ ֵנה ֶשַבע פָּ הִׁ וְּ

נָּה ֵאֶצל   ר ַוַתֲעֹמדְּ ׂשָּ ַדקֹות בָּ ֶאה וְּ עֹות ַמרְּ ֹאר רָּ ַהיְּ

ֹאר׃ ַפת ַהיְּ רֹות ַעל־ׂשְּ  ַהפָּ

ַדֹקת הַ ַותֹאכַ  4 ֶאה וְּ עֹות ַהַמרְּ רֹות רָּ נָּה ַהפָּ ר  לְּ ׂשָּ בָּ

יַקץ   יֹאת ַויִׁ רִׁ ַהבְּ ֶאה וְּ ֹפת ַהַמרְּ רֹות יְּ ֵאת ֶשַבע ַהפָּ

ֹעה׃  ַפרְּ

ים ֹעלֹות  5 ֳבלִׁ ֵנה ֶשַבע שִׁ הִׁ ית וְּ ן ַוַיֲחֹלם ֵשנִׁ ישָּ ַויִׁ

ֹטבֹות׃  יאֹות וְּ רִׁ ד בְּ ֶנה ֶאחָּ קָּ  בְּ
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ים 6 ֳבלִׁ ֵנה ֶשַבע שִׁ הִׁ חֹות    וְּ ים ֹצמְּ דִׁ דּוֹפת קָּ ַדקֹות ּושְּ

 ן׃ַאֲחֵריהֶ 

ים   7 ֳבלִׁ ים ַהַדקֹות ֵאת ֶשַבע ַהשִׁ ֳבלִׁ נָּה ַהשִׁ ַלעְּ בְּ ַותִׁ

ֵנה ֲחלֹום׃  הִׁ ֹעה וְּ יַקץ ַפרְּ ֵלאֹות ַויִׁ ַהמְּ יאֹות וְּ רִׁ  ַהבְּ

ל־  8 א ֶאת־כָּ רָּ קְּ ַלח ַויִׁ שְּ ֶעם רּוחֹו ַויִׁ פָּ י ַבֹבֶקר ַותִׁ הִׁ ַויְּ

טֻׁ  ַסֵפר ַחרְּ ֶמיהָּ ַויְּ ל־ֲחכָּ ֶאת־כָּ ם וְּ ַריִׁ צְּ ֹעה   ֵמי מִׁ ַפרְּ

ֹעה׃ ַפרְּ ם לְּ ֵאין־פֹוֵתר אֹותָּ ֶהם ֶאת־ֲחֹלמֹו וְּ  לָּ

ֹעה ֵלאֹמר ֶאת־ 9 ים ֶאת־ַפרְּ קִׁ ַדֵבר ַׂשר ַהַמשְּ ַויְּ

יר ַהיֹום׃ כִׁ י ַמזְּ ַאי ֲאנִׁ  ֲחטָּ

ַמר בֵ  10 שְּ מִׁ י בְּ ֵתן ֹאתִׁ יו ַויִׁ דָּ ַצף ַעל־ֲעבָּ ֹעה קָּ ית  ַפרְּ

י ֹאפִׁ ֵאת ַׂשר הָּ י וְּ ים ֹאתִׁ חִׁ  ם׃ַׂשר ַהַטבָּ

יש   11 י וָּהּוא אִׁ ד ֲאנִׁ ה ֶאחָּ לָּ ַליְּ ה ֲחלֹום בְּ מָּ ַוַנַחלְּ

נּו׃ מְּ לָּ רֹון ֲחֹלמֹו חָּ תְּ פִׁ   כְּ

ים  12 חִׁ ַׂשר ַהַטבָּ י ֶעֶבד לְּ רִׁ בְּ נּו ַנַער עִׁ תָּ ם אִׁ שָּ וְּ

יש  נּו ֶאת־ֲחֹלֹמֵתינּו אִׁ ר־לָּ תָּ פְּ ַסֶפר־לֹו ַויִׁ ַכֲחֹלמֹו  ַונְּ

ר׃ תָּ  פָּ

ַתר  13 י ַכֲאֶשר פָּ הִׁ יב ַעל־ ַויְּ י ֵהשִׁ יָּה ֹאתִׁ נּו ֵכן הָּ ־לָּ

ה׃ לָּ ֹאתֹו תָּ י וְּ  ַכנִׁ
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ן־ 14 הּו מִׁ יצֻׁ רִׁ א ֶאת־יֹוֵסף ַויְּ רָּ קְּ ֹעה ַויִׁ ַלח ַפרְּ שְּ ַויִׁ

ֹעה׃ יו ַויָּבֹא ֶאל־ַפרְּ ֹלתָּ מְּ ַחֵלף ׂשִׁ ַגַלח ַויְּ  ַהבֹור ַויְּ

י ּוֹפֵתר  15 תִׁ ַלמְּ ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֲחלֹום חָּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

ַמע ֲחלֹום   ֵאין ֹאתֹו שְּ ֶליָך ֵלאֹמר תִׁ י עָּ תִׁ ַמעְּ י שָּ ַוֲאנִׁ

תֹ  פְּ  ר ֹאתֹו׃לִׁ

ים  16 י ֱאֹלהִׁ דָּ עָּ לְּ ֹעה ֵלאֹמר בִׁ ַוַיַען יֹוֵסף ֶאת־ַפרְּ

ֹעה׃  לֹום ַפרְּ  ַיֲעֶנה ֶאת־שְּ

י ֹעֵמד ַעל־  17 נִׁ נְּ י הִׁ ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ַבֲחֹלמִׁ ַדֵבר ַפרְּ ַויְּ

ֹאר׃  ַפת ַהיְּ  ׂשְּ

ן־ַהיְּ  18 ֵנה מִׁ הִׁ ר  וְּ ׂשָּ יאֹות בָּ רִׁ רֹות בְּ ֹאר ֹעֹלת ֶשַבע פָּ

יֹפת ֹתַאר  חּו׃ וִׁ אָּ ֶעינָּה בָּ רְּ  ַותִׁ

רֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ַדלֹות  19 ֵנה ֶשַבע־פָּ הִׁ וְּ

ֵהנָּה  י כָּ יתִׁ אִׁ ר לֹא־רָּ ׂשָּ ַרקֹות בָּ ֹאד וְּ עֹות ֹתַאר מְּ רָּ וְּ

ֹרַע׃ ם לָּ ַריִׁ צְּ ל־ֶאֶרץ מִׁ כָּ  בְּ

נָּה   20 עֹות ֵאת ֶשַבע  ַותֹאַכלְּ רָּ הָּ ַרקֹות וְּ רֹות הָּ ַהפָּ

אשֹ  רִׁ רֹות הָּ יֹאת׃ ַהפָּ רִׁ  נֹות ַהבְּ

אּו ֶאל־  21 י־בָּ לֹא נֹוַדע כִׁ ֶבנָּה וְּ רְּ בֹאנָּה ֶאל־קִׁ ַותָּ

ץ׃  יקָּ אִׁ ה וָּ לָּ חִׁ ֵאיֶהן ַרע ַכֲאֶשר ַבתְּ ֶבנָּה ּוַמרְּ רְּ  קִׁ
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קָּ  22 ים ֹעֹלת בְּ ֳבלִׁ ֵנה ֶשַבע שִׁ הִׁ י וְּ ֵאֶרא ַבֲחֹלמִׁ ֶנה וָּ

ֹטבֹות׃  ֵלֹאת וְּ ד מְּ  ֶאחָּ

ים  23 ֳבלִׁ ֵנה ֶשַבע שִׁ הִׁ ים וְּ דִׁ דֻׁפֹות קָּ נֻׁמֹות ַדקֹות שְּ צְּ

חֹות ַאֲחֵריֶהם׃  ֹצמְּ

ים   24 ֳבלִׁ ים ַהַדֹקת ֵאת ֶשַבע ַהשִׁ ֳבלִׁ שִׁ ָּ הָּ ן ַלעְּ בְּ ַותִׁ

י׃ יד לִׁ ֵאין ַמגִׁ ים וְּ מִׁ טֻׁ ֹאַמר ֶאל־ַהַחרְּ  ַהֹטבֹות וָּ

ד הּוא  ַויֹאֶמר יֹוֵסף אֶ  25 ֹעה ֶאחָּ ֹעה ֲחלֹום ַפרְּ ל־ַפרְּ

י ֱאֹלהִׁ ֹעה ׃ֵאת ֲאֶשר הָּ ַפרְּ יד לְּ גִׁ  ם ֹעֶׂשה הִׁ

ֶשַבע   26 ים ֵהנָּה וְּ נִׁ ֹרת ַהֹטֹבת ֶשַבע שָּ ֶשַבע פָּ

ד הּוא׃ ים ֵהנָּה ֲחלֹום ֶאחָּ נִׁ ים ַהֹטֹבת ֶשַבע שָּ ֳבלִׁ  ַהשִׁ

ֹעֹל 27 ֹעת הָּ רָּ הָּ ַרקֹות וְּ רֹות הָּ ֶשַבע ַהפָּ ת ַאֲחֵריֶהן  וְּ

ים הָּ  ֳבלִׁ ֶשַבע ַהשִׁ ים ֵהנָּה וְּ נִׁ דֻׁפֹות ֶשַבע שָּ ֵרקֹות שְּ

ב׃  עָּ ֵני רָּ יּו ֶשַבע שְּ הְּ ים יִׁ דִׁ  ַהקָּ

ֹעה ֲאֶשר   28 י ֶאל־ַפרְּ תִׁ ַברְּ ר ֲאֶשר דִׁ בָּ הּוא ַהדָּ

ֹעה׃ ה ֶאת־ַפרְּ אָּ ים ֹעֶׂשה ֶהרְּ ֱאֹלהִׁ  הָּ

ע גָּ  29 בָּ אֹות ׂשָּ ים בָּ נִׁ ֵנה ֶשַבע שָּ ל־ֶאֶרץ  הִׁ כָּ דֹול בְּ

ם׃  יִׁ רָּ צְּ  מִׁ
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ב  30 עָּ ֵני רָּ מּו ֶשַבע שְּ קָּ ל־ וְּ ַכח כָּ שְּ נִׁ ַאֲחֵריֶהן וְּ

ֶרץ׃ אָּ ב ֶאת־הָּ עָּ רָּ ה הָּ לָּ כִׁ ם וְּ יִׁ רָּ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ע בְּ בָּ  ַהשָּ

ב ַההּוא  31 עָּ רָּ ֵני הָּ פְּ ֶרץ מִׁ אָּ ע בָּ בָּ ַדע ַהשָּ ּוָּ לֹא־יִׁ וְּ

ֹאד׃  ֵבד הּוא מְּ י־כָּ  ַאֲחֵרי־ֵכן כִׁ

שָּ  32 ַעל הִׁ י־נָּכֹון וְּ ם כִׁ יִׁ ֹעה ַפֲעמָּ נֹות ַהֲחלֹום ֶאל־ַפרְּ

בָּ  ים ַלֲעֹׂשתֹו׃ ַהדָּ ֱאֹלהִׁ ַמֵהר הָּ ים ּומְּ ֱאֹלהִׁ ם הָּ  ר ֵמעִׁ

יֵתהּו  33 ישִׁ ם וִׁ כָּ חָּ יש נָּבֹון וְּ ֹעה אִׁ ה ֵיֶרא ַפרְּ ַעתָּ וְּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ  ַעל־ֶאֶרץ מִׁ

ֵמש   34 חִׁ ֶרץ וְּ אָּ ים ַעל־הָּ דִׁ קִׁ ֵקד פְּ ַיפְּ ֹעה וְּ ַיֲעֶׂשה ַפרְּ

ע׃ אֶ  בָּ ֵני ַהשָּ ֶשַבע שְּ ם בְּ ַריִׁ צְּ  ת־ֶאֶרץ מִׁ

צ  35 בְּ קְּ יִׁ ֹאת  וְּ ים ַהֹטֹבת ַהבָּ נִׁ ל־ֹאֶכל ַהשָּ ּו ֶאת־כָּ

ים   רִׁ ֹעה ֹאֶכל ֶבעָּ ר ַתַחת ַיד־ַפרְּ רּו־בָּ בְּ צְּ יִׁ ֵאֶלה וְּ הָּ

רּו׃ מָּ שָּ  וְּ

ב   36 עָּ רָּ ֵני הָּ ֶשַבע שְּ ֶרץ לְּ אָּ דֹון לָּ קָּ פִׁ ֹאֶכל לְּ יָּה הָּ הָּ וְּ

יֶ  הְּ ֶרץ ֲאֶשר תִׁ אָּ ֵרת הָּ כָּ לֹא־תִׁ ם וְּ יִׁ רָּ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ָּ בְּ ין

ב׃  עָּ רָּ  בָּ

יו׃ 37 דָּ ל־ֲעבָּ ֵעיֵני כָּ ֹעה ּובְּ ֵעיֵני ַפרְּ ר בְּ בָּ יַטב ַהדָּ  ַויִׁ
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יש   38 ֶזה אִׁ א כָּ צָּ מְּ יו ֲהנִׁ דָּ ֹעה ֶאל־ֲעבָּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

ים בֹו׃  ֲאֶשר רּוַח ֱאֹלהִׁ

יעַ  39 ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹודִׁ ים  ַויֹאֶמר ַפרְּ  ֱאֹלהִׁ

מ ם כָּ כָּ חָּ ל־זֹאת ֵאין־נָּבֹון וְּ ָך ֶאת־כָּ  ֹוָך׃אֹותְּ

י   40 ל־ַעמִׁ ַשק כָּ יָך יִׁ ַעל־פִׁ י וְּ ֶיה ַעל־ֵביתִׁ הְּ ה תִׁ ַאתָּ

׃ ֶמךָּ ַדל מִׁ ֵסא ֶאגְּ  ַרק ַהכִׁ

ָך ַעל   41 י ֹאתְּ ֵאה נַָּתתִׁ ֹעה ֶאל־יֹוֵסף רְּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ ל־ֶאֶרץ מִׁ  כָּ

ּה ַויַָּסר פַ  42 ֵתן ֹאתָּ תֹו ֵמַעל יָּדֹו ַויִׁ ֹעה ֶאת־ַטַבעְּ רְּ

ד   בִׁ ֵדי־ֵשש ַויֶָּׂשם רְּ גְּ ֵבש ֹאתֹו בִׁ ַעל־ַיד יֹוֵסף ַוַילְּ

ב ַעל־ַצּוָּארֹו׃  ַהזָּהָּ

ֵכב ֹאתֹו 43 אּו  ַוַירְּ רְּ קְּ ֶנה ֲאֶשר־לֹו ַויִׁ שְּ ֶכֶבת ַהמִׁ רְּ מִׁ בְּ

ל־ֶאֶר  נָּתֹון ֹאתֹו ַעל כָּ ֵרְך וְּ נָּיו ַאבְּ פָּ ם׃לְּ יִׁ רָּ צְּ  ץ מִׁ

ֶדיָך   44 עָּ לְּ ֹעה ּובִׁ י ַפרְּ ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֲאנִׁ ַויֹאֶמר ַפרְּ

ל־ֶאֶרץ  כָּ לֹו בְּ ֶאת־ַרגְּ יש ֶאת־יָּדֹו וְּ ים אִׁ לֹא־יָּרִׁ

ם׃  יִׁ רָּ צְּ  מִׁ

עֹ  45 א ַפרְּ רָּ קְּ ֶתן־לֹו  ַויִׁ ֵנַח ַויִׁ ַנת ַפעְּ פְּ ה ֵשם־יֹוֵסף צָּ

שָּ  אִׁ י ֶפַרע ֹכֵהן ֹאן לְּ ַנת ַבת־פֹוטִׁ סְּ ה ַוֵיֵצא  ֶאת־אָּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ  יֹוֵסף ַעל־ֶאֶרץ מִׁ
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ֹעה   46 ֵני ַפרְּ פְּ דֹו לִׁ מְּ עָּ נָּה בְּ ים שָּ ֹלשִׁ יֹוֵסף ֶבן־שְּ וְּ

ֹעה ַוַיעֲ  ֵני ַפרְּ פְּ לִׁ ם ַוֵיֵצא יֹוֵסף מִׁ יִׁ רָּ צְּ ל־ ֶמֶלְך־מִׁ כָּ ֹבר בְּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ  ֶאֶרץ מִׁ

ים׃ 47 צִׁ מָּ קְּ ע לִׁ בָּ ֵני ַהשָּ ֶשַבע שְּ ֶרץ בְּ אָּ  ַוַתַעׂש הָּ

יּו ַויִׁ  48 ים ֲאֶשר הָּ נִׁ ל־ֹאֶכל ֶשַבע שָּ ֹבץ ֶאת־כָּ קְּ

יר   עִׁ ֵדה־הָּ ים ֹאֶכל ׂשְּ רִׁ ֶתן־ֹאֶכל ֶבעָּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ בְּ

ּה׃  תֹוכָּ יֹבֶתיהָּ נַָּתן בְּ בִׁ  ֲאֶשר סְּ

י־ ַויִׁ  49 ֹאד ַעד כִׁ ֵבה מְּ חֹול ַהיָּם ַהרְּ ר כְּ ֹבר יֹוֵסף בָּ צְּ

ר׃  פָּ סְּ י־ֵאין מִׁ ֹפר כִׁ סְּ ַדל לִׁ  חָּ

ַנת   50 בֹוא שְּ ֶטֶרם תָּ ים בְּ נִׁ ֵני בָּ יֹוֵסף יַֻׁלד שְּ ּולְּ

י ֶפַרע ֹכֵהן   ַנת ַבת־פֹוטִׁ סְּ ה־לֹו אָּ דָּ ב ֲאֶשר יָּלְּ עָּ רָּ הָּ

 אֹון׃ 

א יֹוֵסף ֶאת־ֵשם ַהבְּ  51 רָּ קְּ י ַויִׁ י־ַנַשנִׁ ַנֶשה כִׁ כֹור מְּ

י׃  בִׁ ל־ֵבית אָּ ֵאת כָּ י וְּ לִׁ ל־ֲעמָּ ים ֶאת־כָּ  ֱאֹלהִׁ

ֵאת ֵשם הַ  52 ים  וְּ י ֱאֹלהִׁ ַרנִׁ פְּ י־הִׁ ם כִׁ יִׁ רָּ א ֶאפְּ רָּ י קָּ ֵשנִׁ

י׃ יִׁ נְּ ֶאֶרץ עָּ  בְּ

ֶאֶרץ   53 יָּה בְּ ע ֲאֶשר הָּ בָּ ֵני ַהשָּ ֶלינָּה ֶשַבע שְּ כְּ ַותִׁ

ם׃  יִׁ רָּ צְּ  מִׁ
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ֶלינָּה שֶ  54 חִׁ ַמר  ַותְּ בֹוא ַכֲאֶשר אָּ ב לָּ עָּ רָּ ֵני הָּ ַבע שְּ

ל־ֶאֶרץ כָּ צֹות ּובְּ ֲארָּ ל־הָּ כָּ ב בְּ עָּ י רָּ הִׁ ם    יֹוֵסף ַויְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

ֶחם׃ יָּה לָּ  הָּ

ם ֶאל־ 55 עָּ ַעק הָּ צְּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ ל־ֶאֶרץ מִׁ ַעב כָּ רְּ ַותִׁ

כּו ֶאל־  ם לְּ ַריִׁ צְּ ל־מִׁ כָּ ֹעה לְּ ֶחם ַויֹאֶמר ַפרְּ ֹעה ַללָּ ַפרְּ

ֶכם ַתֲעׂשּו׃ יֹוֵסף ֲאֶשר־יֹא   ַמר לָּ

ַתח יֹוֵסף  56 פְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ ֵני הָּ ל־פְּ יָּה ַעל כָּ ב הָּ עָּ רָּ הָּ וְּ

ל־ֲאשֶ  ב  ֶאת־כָּ עָּ רָּ ם ַוֶיֱחַזק הָּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֹבר לְּ שְּ ֶהם ַויִׁ ר בָּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ ֶאֶרץ מִׁ  בְּ

י־  57 ֹבר ֶאל־יֹוֵסף כִׁ שְּ ה לִׁ מָּ ַריְּ צְּ אּו מִׁ ֶרץ בָּ אָּ ל־הָּ כָּ וְּ

אָּ  ל־הָּ כָּ ב בְּ עָּ רָּ ַזק הָּ  ֶרץ׃חָּ

         https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 42 

ם ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב   1 יִׁ רָּ צְּ מִׁ י ֶיש־ֶשֶבר בְּ א ַיֲעֹקב כִׁ ַוַירְּ

אּו׃ רָּ תְּ ה תִׁ מָּ נָּיו לָּ בָּ  לְּ

2  ֹ דּו־ ַוי ם רְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ י ֶיש־ֶשֶבר בְּ י כִׁ תִׁ ַמעְּ ֵנה שָּ אֶמר הִׁ

לֹא נָּמּות׃  ֶיה וְּ חְּ נִׁ ם וְּ שָּ נּו מִׁ רּו־לָּ בְּ שִׁ ה וְּ מָּ  שָּ

https://adilsoncardoso.com/
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דּו ֲאֵחי־יֹוֵסף עֲ  3 ם׃ַוֵירְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ר מִׁ ֹבר בָּ שְּ ה לִׁ רָּ  ׂשָּ

יו  4 ַלח ַיֲעֹקב ֶאת־ֶאחָּ י יֹוֵסף לֹא־שָּ ין ֲאחִׁ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ וְּ

ַמר  י אָּ סֹון׃כִׁ ֶאנּו אָּ רָּ קְּ  ֶפן־יִׁ

יָּה   5 י־הָּ ים כִׁ אִׁ תֹוְך ַהבָּ ֹבר בְּ שְּ ֵאל לִׁ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ ַויָֹּבאּו בְּ

נַָּען׃  ֶאֶרץ כְּ ב בְּ עָּ רָּ  הָּ

יֹוֵסף הּוא ַהשַ  6 יר  וְּ בִׁ ֶרץ הּוא ַהַמשְּ אָּ יט ַעל־הָּ לִׁ

ַתֲחוּו־לֹו  שְּ ֶרץ ַויָֹּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִׁ אָּ ל־ַעם הָּ כָּ לְּ

ם אָּ  ה׃ ַאַפיִׁ צָּ  רְּ

ַנֵכר ֲאֵליֶהם  7 תְּ ֵרם ַויִׁ יו ַוַיכִׁ א יֹוֵסף ֶאת־ֶאחָּ ַוַירְּ

אֶתם  ן בָּ שֹות ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאיִׁ ם קָּ תָּ ַדֵבר אִׁ ַויְּ

רּו מֵ  ר־ֹאֶכל׃ַויֹאמְּ בָּ שְּ ַנַען לִׁ  ֶאֶרץ כְּ

הּו׃ 8 רֻׁ כִׁ ֵהם לֹא הִׁ יו וְּ  ַוַיֵכר יֹוֵסף ֶאת־ֶאחָּ

ֶהם ַויֹאֶמר   9 ַלם לָּ ֹכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשר חָּ זְּ ַויִׁ

ֶרץ   אָּ ַות הָּ אֹות ֶאת־ֶערְּ רְּ ים ַאֶתם לִׁ לִׁ ַרגְּ ֲאֵלֶהם מְּ

אֶתם׃  בָּ

דֶ  10 י ַוֲעבָּ יו לֹא ֲאֹדנִׁ רּו ֵאלָּ ר־ ַויֹאמְּ בָּ שְּ אּו לִׁ יָך בָּ

 ֹאֶכל׃
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יּו  כֻׁ  11 נּו לֹא־הָּ ים ֲאַנחְּ נּו ֵכנִׁ ד נָּחְּ יש־ֶאחָּ ֵני אִׁ נּו בְּ לָּ

ים׃ לִׁ ַרגְּ ֶדיָך מְּ  ֲעבָּ

אֶתם  12 ֶרץ בָּ אָּ ַות הָּ י־ֶערְּ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא כִׁ

אֹות׃ רְּ  לִׁ

ֵני  13 נּו בְּ ים ֲאַנחְּ ֶדיָך ַאחִׁ ר ֲעבָּ ׂשָּ ֵנים עָּ רּו שְּ ַויֹאמְּ

יש־אֶ  ֵנה הַ אִׁ הִׁ נַָּען וְּ ֶאֶרץ כְּ ד בְּ ינּו חָּ בִׁ ֹטן ֶאת־אָּ קָּ

ד ֵאיֶננּו׃  ֶאחָּ הָּ  ַהיֹום וְּ

י ֲאֵלֶכם   14 תִׁ ַברְּ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף הּוא ֲאֶשר דִׁ

ים ַאֶתם׃ לִׁ ַרגְּ  ֵלאֹמר מְּ

ם־  15 י אִׁ ֶזה כִׁ אּו מִׁ ם־ֵתצְּ ֹעה אִׁ ֵחנּו ֵחי ַפרְּ בָּ זֹאת תִׁ בְּ

יֶכם ַהקָּ  בֹוא ֲאחִׁ  ֹטן ֵהנָּה׃ בְּ

ֶכם אֶ  16 חּו מִׁ לְּ ַאֶתם שִׁ יֶכם וְּ ַקח ֶאת־ֲאחִׁ יִׁ ד וְּ חָּ

ם־לֹא ֵחי   אִׁ ֶכם וְּ תְּ ֵריֶכם ַהֱאֶמת אִׁ בְּ ֲחנּו דִׁ בָּ יִׁ רּו וְּ סְּ ֵהאָּ

ים ַאֶתם׃ לִׁ ַרגְּ י מְּ ֹעה כִׁ  ַפרְּ

ים׃ 17 ֹלֶשת יָּמִׁ ר שְּ מָּ שְּ ם ֶאל־מִׁ  ַוֶיֱאֹסף ֹאתָּ

י זֹאת ֲעׂשּו  ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַביֹום הַ  18 ישִׁ לִׁ שְּ

יּו  חְּ י יֵָּרא׃ וִׁ ים ֲאנִׁ ֱאֹלהִׁ  ֶאת־הָּ
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ֵבית  19 ֵסר בְּ ד ֵיאָּ יֶכם ֶאחָּ ים ַאֶתם ֲאחִׁ ם־ֵכנִׁ אִׁ

ֵתיֶכם׃ יאּו ֶשֶבר ַרֲעבֹון בָּ בִׁ כּו הָּ ַאֶתם לְּ ֶכם וְּ ַמרְּ שְּ  מִׁ

נּו   20 מְּ ֵיאָּ יאּו ֵאַלי וְּ בִׁ ֹטן תָּ יֶכם ַהקָּ ֶאת־ֲאחִׁ וְּ

מּו לֹא תָּ ֵריֶכם וְּ בְּ  תּו ַוַיֲעׂשּו־ֵכן׃דִׁ

ר  21 נּו ַויֹאמְּ ים ֲאַנחְּ ל ֲאֵשמִׁ יו ֲאבָּ חִׁ יש ֶאל־אָּ ּו אִׁ

נֹו ֵאֵלינּו  ַחנְּ תְּ הִׁ שֹו בְּ ַרת ַנפְּ ינּו צָּ אִׁ ינּו ֲאֶשר רָּ חִׁ ַעל־אָּ

ה ַהזֹאת׃  רָּ ה ֵאֵלינּו ַהצָּ אָּ נּו ַעל־ֵכן בָּ עְּ מָּ לֹא שָּ  וְּ

תִׁ  22 ַמרְּ ם ֵלאֹמר ֲהלֹוא אָּ אּוֵבן ֹאתָּ י ֲאֵליֶכם  ַוַיַען רְּ

אּו מֹו  ֵלאֹמר ַאל־ֶתֶחטְּ ַגם־דָּ ֶתם וְּ ַמעְּ לֹא שְּ ַבֶיֶלד וְּ

ש׃ רָּ דְּ ֵנה נִׁ  הִׁ

ם׃  23 יץ ֵביֹנתָּ י ַהֵמלִׁ י ֹשֵמַע יֹוֵסף כִׁ עּו כִׁ ֵהם לֹא יָּדְּ  וְּ

ַדֵבר ֲאֵלֶהם   24 ב ֲאֵלֶהם ַויְּ ךְּ ַויָּשָּ ֹסב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵיבְּ ַויִׁ

ם ֶאת־שִׁ  תָּ ַקח ֵמאִׁ ֵעיֵניהֶ ַויִׁ עֹון ַוֶיֱאֹסר ֹאתֹו לְּ  ם׃מְּ

יב   25 שִׁ הָּ ר ּולְּ ֵליֶהם בָּ אּו ֶאת־כְּ ַמלְּ ַצו יֹוֵסף ַויְּ ַויְּ

ֶרְך   ה ַלדָּ ֶהם ֵצדָּ ֵתת לָּ לָּ יש ֶאל־ַׂשקֹו וְּ ֵפיֶהם אִׁ ַכסְּ

ֶהם ֵכן׃   ַוַיַעׂש לָּ

ם׃ 26 שָּ כּו מִׁ ם ַעל־ֲחֹמֵריֶהם ַוֵילְּ רָּ בְּ אּו ֶאת־שִׁ ׂשְּ  ַויִׁ
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תַ  27 פְּ סְּ ַויִׁ ֵתת מִׁ ד ֶאת־ַׂשקֹו לָּ ֶאחָּ פֹוא ַלֲחֹמרֹו  ח הָּ

תֹו׃  ַתחְּ י ַאמְּ פִׁ ֵנה־הּוא בְּ הִׁ פֹו וְּ א ֶאת־ַכסְּ לֹון ַוַירְּ  ַבמָּ

ֵנה  28 ַגם הִׁ י וְּ פִׁ יו הּוַשב ַכסְּ ַויֹאֶמר ֶאל־ֶאחָּ

יו ֵלאֹמר   חִׁ יש ֶאל־אָּ דּו אִׁ ם ַוֶיֶחרְּ בָּ י ַוֵיֵצא לִׁ תִׁ ַתחְּ ַאמְּ בְּ

ׂשָּ  נּו׃ַמה־זֹאת עָּ ים לָּ  ה ֱאֹלהִׁ

ידּו לֹו   ַויָֹּבאּו 29 נַָּען ַוַיגִׁ ה כְּ צָּ יֶהם ַארְּ ֶאל־ַיֲעֹקב ֲאבִׁ

ם ֵלאֹמר׃ ל־ַהֹקֹרת ֹאתָּ  ֵאת כָּ

ֵתן  30 שֹות ַויִׁ נּו קָּ תָּ ֶרץ אִׁ אָּ יש ֲאֹדֵני הָּ אִׁ ֶבר הָּ דִׁ

ֶרץ׃ אָּ ים ֶאת־הָּ לִׁ ַרגְּ מְּ נּו כִׁ  ֹאתָּ

נּו 31 ים ֲאנָּחְּ יו ֵכנִׁ ים׃ ַונֹאֶמר ֵאלָּ לִׁ ַרגְּ ינּו מְּ יִׁ  לֹא הָּ

ד  שְּ  32 ֶאחָּ ינּו הָּ בִׁ ֵני אָּ ים בְּ נּו ַאחִׁ ר ֲאַנחְּ ׂשָּ ֵנים־עָּ

נַָּען׃ ֶאֶרץ כְּ ינּו בְּ בִׁ ֹטן ַהיֹום ֶאת־אָּ ַהקָּ  ֵאיֶננּו וְּ

י   33 זֹאת ֵאַדע כִׁ ֶרץ בְּ אָּ יש ֲאֹדֵני הָּ אִׁ ַויֹאֶמר ֵאֵלינּו הָּ

תִׁ  יחּו אִׁ ד ַהנִׁ ֶאחָּ יֶכם הָּ ים ַאֶתם ֲאחִׁ ֶאת־ַרֲעבֹון  ֵכנִׁ י וְּ

ח ֵתיֶכם קְּ ֵלכּו׃בָּ  ּו וָּ

י לֹא   34 ה כִׁ עָּ ֵאדְּ ֹטן ֵאַלי וְּ יֶכם ַהקָּ יאּו ֶאת־ֲאחִׁ בִׁ הָּ וְּ

ֶכם  יֶכם ֶאֵתן לָּ ים ַאֶתם ֶאת־ֲאחִׁ י ֵכנִׁ ים ַאֶתם כִׁ לִׁ ַרגְּ מְּ

רּו׃ חָּ סְּ ֶרץ תִׁ אָּ ֶאת־הָּ  וְּ
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רֹור־  35 יש צְּ ֵנה־אִׁ הִׁ ים ַׂשֵקיֶהם וְּ יקִׁ רִׁ י ֵהם מְּ הִׁ ַויְּ

אּו ֶאתכַ  רְּ ַׂשקֹו ַויִׁ פֹו בְּ ה סְּ ֵפיֶהם ֵהמָּ ֹררֹות ַכסְּ ־צְּ

אּו׃  ירָּ יֶהם ַויִׁ  ַוֲאבִׁ

ֶתם יֹוֵסף  36 ַכלְּ י שִׁ יֶהם ֹאתִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאבִׁ

יּו  ַלי הָּ חּו עָּ קָּ ן תִׁ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ עֹון ֵאיֶננּו וְּ מְּ שִׁ ֵאיֶננּו וְּ

נָּה׃  כֻׁלָּ

אּוֵבן אֶ  37 ַני ַויֹאֶמר רְּ ֵני בָּ יו ֵלאֹמר ֶאת־שְּ בִׁ ל־אָּ

נָּה ֹאתֹו ַעל־יָּ  יֶאנּו ֵאֶליָך תְּ ם־לֹא ֲאבִׁ ית אִׁ מִׁ י תָּ י ַוֲאנִׁ דִׁ

יֶבנּו ֵאֶליָך׃  ֲאשִׁ

הּוא  38 יו ֵמת וְּ חִׁ י־אָּ ֶכם כִׁ מָּ י עִׁ נִׁ ַויֹאֶמר לֹא־ֵיֵרד בְּ

ּה   כּו־בָּ סֹון ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתלְּ הּו אָּ אָּ רָּ ר ּוקְּ אָּ שְּ ַבדֹו נִׁ לְּ

ה ה׃וְּ אֹולָּ יָּגֹון שְּ י בְּ תִׁ ֶתם ֶאת־ֵׂשיבָּ  ֹוַרדְּ

         https://adilsoncardoso.com 

Gênesis Capítulo 43 

עָּ  1 רָּ הָּ ֶרץ׃ וְּ אָּ ֵבד בָּ  ב כָּ

יאּו   2 לּו ֶלֱאֹכל ֶאת־ַהֶשֶבר ֲאֶשר ֵהבִׁ י ַכֲאֶשר כִׁ הִׁ ַויְּ

 ֹ ם ַוי יִׁ רָּ צְּ מִׁ נּו מִׁ רּו־לָּ בְּ בּו שִׁ יֶהם שֻׁ אֶמר ֲאֵליֶהם ֲאבִׁ

ַעט־ֹאֶכל׃   מְּ

https://adilsoncardoso.com/
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יש   3 אִׁ נּו הָּ ד בָּ ֵעד ֵהעִׁ ה ֵלאֹמר הָּ הּודָּ יו יְּ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

ֶכם  תְּ יֶכם אִׁ י ֲאחִׁ תִׁ לְּ ַני בִׁ אּו פָּ רְּ  ׃ֵלאֹמר לֹא־תִׁ

ה   4 רָּ בְּ שְּ נִׁ ה וְּ דָּ נּו ֵנרְּ תָּ ינּו אִׁ חִׁ ַשֵלַח ֶאת־אָּ ָך מְּ ם־ֶישְּ אִׁ

ָך ֹאֶכל׃  לְּ

ַמר ֵאֵלינּו   5 יש אָּ אִׁ י־הָּ ַשֵלַח לֹא ֵנֵרד כִׁ ָך מְּ ם־ֵאינְּ אִׁ וְּ

ֶכם׃ תְּ יֶכם אִׁ י ֲאחִׁ תִׁ לְּ ַני בִׁ אּו פָּ רְּ  לֹא־תִׁ

יש   6 אִׁ יד לָּ ַהגִׁ י לְּ ה ֲהֵרֹעֶתם לִׁ מָּ ֵאל לָּ רָּ ׂשְּ ַויֹאֶמר יִׁ

ח׃ ֶכם אָּ  ַהעֹוד לָּ

ֵתנּו   7 מֹוַלדְּ נּו ּולְּ יש לָּ אִׁ ַאל־הָּ אֹול שָּ רּו שָּ ַויֹאמְּ

ח ַוַנֶגד־לֹו ַעל־ ֵלא ֶכם אָּ יֶכם ַחי ֲהֵיש לָּ ֹמר ַהעֹוד ֲאבִׁ

ידּו   י יֹאַמר הֹורִׁ ֵאֶלה ֲהיָּדֹוַע ֵנַדע כִׁ ים הָּ רִׁ בָּ י ַהדְּ פִׁ

יֶכם׃   ֶאת־ֲאחִׁ

ֵאל אָּ  8 רָּ ׂשְּ ה ֶאל־יִׁ הּודָּ ה ַהַנַער ַויֹאֶמר יְּ חָּ לְּ יו שִׁ בִׁ

לֹא נָּמּות ַגם־ֲאנַ  ֶיה וְּ חְּ נִׁ ה וְּ ֵנֵלכָּ ה וְּ נָּקּומָּ י וְּ תִׁ נּו אִׁ חְּ

ה ַגם־ַטֵפנּו׃   ַגם־ַאתָּ

יו  9 יֹאתִׁ ם־לֹא ֲהבִׁ ֶשנּו אִׁ ַבקְּ י תְּ יָּדִׁ ֶבנּו מִׁ י ֶאֶערְּ ֹנכִׁ אָּ

ים׃ ל־ַהיָּמִׁ ָך כָּ י לְּ אתִׁ טָּ חָּ ֶניָך וְּ פָּ יו לְּ תִׁ ַצגְּ הִׁ  ֵאֶליָך וְּ

י ל 10 נּו ֶזה כִׁ ה ַשבְּ י־ַעתָּ נּו כִׁ הְּ מָּ ַמהְּ תְּ ּוֵלא הִׁ

ם׃ יִׁ  ַפֲעמָּ
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ׂשְּ  11 ם־ֵכן ֵאפֹוא  ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יִׁ יֶהם אִׁ ֵאל ֲאבִׁ רָּ

ידּו   הֹורִׁ ֵליֶכם וְּ כְּ ֶרץ בִׁ אָּ ַרת הָּ מְּ זִׁ חּו מִׁ זֹאת ֲעׂשּו קְּ

כֹאת וָֹּלט  ַבש נְּ ַעט דְּ י ּומְּ ַעט ֳצרִׁ ה מְּ חָּ נְּ יש מִׁ אִׁ לָּ

ים׃ ֵקדִׁ ים ּושְּ נִׁ טְּ  בָּ

ב   12 ֶאת־ַהֶכֶסף ַהמּושָּ ֶכם וְּ ֶידְּ חּו בְּ ֶנה קְּ שְּ ֶכֶסף מִׁ וְּ

ֹחֵתיכֶ  תְּ י ַאמְּ פִׁ ֶגה הּוא׃בְּ שְּ ֶכם אּוַלי מִׁ ֶידְּ יבּו בְּ שִׁ  ם תָּ

יש׃ 13 אִׁ קּומּו שּובּו ֶאל־הָּ חּו וְּ יֶכם קָּ ֶאת־ֲאחִׁ  וְּ

ַלח   14 שִׁ יש וְּ אִׁ ֵני הָּ פְּ ים לִׁ ֶכם ַרֲחמִׁ ֵתן לָּ ֵאל ַשַדי יִׁ וְּ

ֶכם אֶ  י ַכֲאֶשר  לָּ ין ַוֲאנִׁ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ יֶכם ַאֵחר וְּ ת־ֲאחִׁ

י׃ תִׁ לְּ כָּ י שָּ תִׁ ֹכלְּ  שָּ

ֶנה־וַ  15 שְּ ה ַהזֹאת ּומִׁ חָּ נְּ ים ֶאת־ַהמִׁ ֲאנָּשִׁ חּו הָּ קְּ יִׁ

ם   ַריִׁ צְּ דּו מִׁ מּו ַוֵירְּ ן ַויָּקֻׁ יָּמִׁ נְּ ֶאת־בִׁ ם וְּ יָּדָּ חּו בְּ קְּ ֶכֶסף לָּ

ֵני יֹוֵסף׃  פְּ דּו לִׁ  ַוַיַעמְּ

א יֹוסֵ  16 ין ַויֹאֶמר ַלֲאֶשר  ַוַירְּ יָּמִׁ נְּ ם ֶאת־בִׁ תָּ ף אִׁ

ים ַהבָּ  ֲאנָּשִׁ ֵבא ֶאת־הָּ ֹבַח ֶטַבח  ַעל־ֵביתֹו הָּ ה ּוטְּ תָּ יְּ

ם׃ יִׁ ֳהרָּ ים ַבצָּ ֲאנָּשִׁ לּו הָּ י יֹאכְּ תִׁ י אִׁ ֵכן כִׁ הָּ  וְּ

יש   17 אִׁ ַמר יֹוֵסף ַויֵָּבא הָּ יש ַכֲאֶשר אָּ אִׁ ַוַיַעׂש הָּ

ה יֹוֵסף׃ ים ֵביתָּ ֲאנָּשִׁ  ֶאת־הָּ
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רּו   18 אּו ֵבית יֹוֵסף ַויֹאמְּ י הּובְּ ים כִׁ ֲאנָּשִׁ אּו הָּ ירְּ ַויִׁ

ַבר ַהֶכֶסף נּו  ַעל־דְּ ה ֲאַנחְּ לָּ חִׁ ֹחֵתינּו ַבתְּ תְּ ַאמְּ ב בְּ ַהשָּ

ַקַחת  לָּ ֵלינּו וְּ ַנֵפל עָּ תְּ הִׁ ֵלינּו ּולְּ ֹגֵלל עָּ תְּ הִׁ ים לְּ אִׁ מּובָּ

ֶאת־ֲחֹמֵרינּו׃ ים וְּ דִׁ נּו ַלֲעבָּ  ֹאתָּ

שּו ֶאל־ 19 גְּ רּו  ַויִׁ ַדבְּ יש ֲאֶשר ַעל־ֵבית יֹוֵסף ַויְּ אִׁ הָּ

ת׃  יִׁ יו ֶפַתח ַהבָּ  ֵאלָּ

רּו 20 ר־ ַויֹאמְּ בָּ שְּ ה לִׁ לָּ חִׁ נּו ַבתְּ י יָֹּרד יַָּרדְּ י ֲאֹדנִׁ  בִׁ

 ֹאֶכל׃

ה ֶאת־ 21 חָּ תְּ פְּ לֹון ַונִׁ אנּו ֶאל־ַהמָּ י־בָּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

תֹו   ַתחְּ י ַאמְּ פִׁ יש בְּ ֵנה ֶכֶסף־אִׁ הִׁ ֹחֵתינּו וְּ תְּ ֵפנּו ַאמְּ ַכסְּ

יֵָּדנּו׃ לֹו ַונֶָּשב ֹאתֹו בְּ קָּ שְּ מִׁ  בְּ

נּו  22 ֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרדְּ ר־ֹאֶכל לֹא  וְּ בָּ שְּ יֵָּדנּו לִׁ בְּ

ֹחֵתינּו׃  תְּ ַאמְּ ֵפנּו בְּ ם ַכסְּ י־ׂשָּ נּו מִׁ  יַָּדעְּ

אּו ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי   23 ירָּ ֶכם ַאל־תִׁ לֹום לָּ ַויֹאֶמר שָּ

א   ֶכם בָּ פְּ ֹחֵתיֶכם ַכסְּ תְּ ַאמְּ מֹון בְּ ֶכם ַמטְּ יֶכם נַָּתן לָּ ֲאבִׁ

י ַויֹוֵצא ֲאלֵ  עֹון׃ ֵאלָּ מְּ  ֶהם ֶאת־שִׁ

ֶתן־ ַויָּבֵ  24 ה יֹוֵסף ַויִׁ ים ֵביתָּ ֲאנָּשִׁ יש ֶאת־הָּ אִׁ א הָּ

פֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם׃ סְּ ֵתן מִׁ ֵליֶהם ַויִׁ ֲחצּו ַרגְּ רְּ ם ַויִׁ  ַמיִׁ
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י   25 ם כִׁ יִׁ ֳהרָּ ה ַעד־בֹוא יֹוֵסף ַבצָּ חָּ נְּ ינּו ֶאת־ַהמִׁ ַויָּכִׁ

ֶחם׃  לּו לָּ ם יֹאכְּ י־שָּ עּו כִׁ מְּ  שָּ

יא  ַויָּבֹא 26 ה ַויָּבִׁ תָּ ה  יֹוֵסף ַהַביְּ חָּ נְּ ּו לֹו ֶאת־ַהמִׁ

ה׃  צָּ רְּ ַתֲחוּו־לֹו אָּ שְּ ה ַויִׁ תָּ יְּ ם ַהבָּ יָּדָּ  ֲאֶשר־בְּ

יֶכם   27 לֹום ֲאבִׁ לֹום ַויֹאֶמר ֲהשָּ שָּ ֶהם לְּ ַאל לָּ שְּ ַויִׁ

י׃ ֶתם ַהעֹוֶדנּו חָּ ֵקן ֲאֶשר ֲאַמרְּ  ַהזָּ

ינּו 28 בִׁ אָּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ לֹום לְּ רּו שָּ דּו ַויֹאמְּ קְּ י ַויִׁ  עֹוֶדנּו חָּ

ַתֲחּוֻׁ׃  שְּ  ַויִׁ

מֹו   29 יו ֶבן־אִׁ חִׁ ין אָּ יָּמִׁ נְּ א ֶאת־בִׁ א ֵעינָּיו ַוַירְּ שָּ ַויִׁ

י  ֶתם ֵאלָּ ֹטן ֲאֶשר ֲאַמרְּ יֶכם ַהקָּ ַויֹאֶמר ֲהֶזה ֲאחִׁ

י׃ נִׁ ָך בְּ נְּ ים יָּחְּ  ַויֹאַמר ֱאֹלהִׁ

יו ֶאל־אָּ  30 רּו ַרֲחמָּ מְּ כְּ י־נִׁ ַמֵהר יֹוֵסף כִׁ יו ַויְּ חִׁ

כֹות וַ  בְּ ַבֵקש לִׁ ה׃ַויְּ מָּ ךְּ שָּ ה ַוֵיבְּ רָּ  יָּבֹא ַהַחדְּ

ֶחם׃ 31 ימּו לָּ ַאַפק ַויֹאֶמר ׂשִׁ תְּ נָּיו ַוֵיֵצא ַויִׁ ַחץ פָּ רְּ  ַויִׁ

ים  32 רִׁ צְּ ַלמִׁ ם וְּ ַבדָּ ֶהם לְּ לָּ ַבדֹו וְּ ימּו לֹו לְּ ַויָּׂשִׁ

ים לֶ  רִׁ צְּ לּון ַהמִׁ י לֹא יּוכְּ ם כִׁ ַבדָּ תֹו לְּ ים אִׁ לִׁ ֹאכְּ ֱאֹכל  הָּ

ים ֶלֶחם כִׁ  רִׁ בְּ עִׁ ם׃ֶאת־הָּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ וא לְּ ה הִׁ  י־תֹוֵעבָּ
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תֹו  33 רָּ עִׁ צְּ יר כִׁ עִׁ ַהצָּ תֹו וְּ ֹכרָּ בְּ ֹכר כִׁ נָּיו ַהבְּ פָּ בּו לְּ ַוֵישְּ

יש ֶאל־ֵרֵעהּו׃  ים אִׁ ֲאנָּשִׁ הּו הָּ מְּ תְּ  ַויִׁ

ַאת   34 נָּיו ֲאֵלֶהם ַוֵתֶרב ַמׂשְּ ֹאת ֵמֵאת פָּ א ַמׂשְּ שָּ ַויִׁ

ַמׂשְּ  ן מִׁ יָּמִׁ נְּ ֵמש יָּדֹות וַ בִׁ ם חָּ רּו  ֹאת כֻׁלָּ כְּ שְּ תּו ַויִׁ שְּ יִׁ

מֹו׃  עִׁ

         https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 44 

ַצו ֶאת־ֲאֶשר ַעל־ֵביתֹו ֵלאֹמר מַ  1 ֵלא ֶאת־ַויְּ

ים   ׂשִׁ ֵאת וְּ לּון ׂשְּ ים ֹאֶכל ַכֲאֶשר יּוכְּ ֲאנָּשִׁ ֹחת הָּ תְּ ַאמְּ

תֹו׃ ֶכֶסף־ ַתחְּ י ַאמְּ פִׁ יש בְּ  אִׁ

ַתַחת  2 י ַאמְּ פִׁ ים בְּ ׂשִׁ יַע ַהֶכֶסף תָּ בִׁ י גְּ יעִׁ בִׁ ֶאת־גְּ וְּ

ַבר יֹוֵסף ֲאֶשר   דְּ רֹו ַוַיַעׂש כִׁ בְּ ֵאת ֶכֶסף שִׁ ֹטן וְּ ַהקָּ

ֵבר׃   דִׁ

ה ַוֲחֹמֵריֶהם׃ 3 חּו ֵהמָּ לְּ ים שֻׁ ֲאנָּשִׁ הָּ  ַהֹבֶקר אֹור וְּ

יר לֹא הִׁ  4 עִׁ אּו ֶאת־הָּ ַמר  ֵהם יָּצְּ יֹוֵסף אָּ יקּו וְּ חִׁ רְּ

ים ַלאֲ  ֲאנָּשִׁ ֹדף ַאֲחֵרי הָּ ֶשר ַעל־ֵביתֹו קּום רְּ
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ה ַתַחת  עָּ ֶתם רָּ ַלמְּ ה שִׁ מָּ תָּ ֲאֵלֶהם לָּ ַמרְּ אָּ ם וְּ תָּ ַשגְּ הִׁ וְּ

ה׃  טֹובָּ

ַנֵחש   5 הּוא ַנֵחש יְּ י בֹו וְּ ֶתה ֲאֹדנִׁ שְּ ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶשר יִׁ

יֶתם׃  בֹו ֲהֵרֹעֶתם ֲאֶשר ֲעׂשִׁ

ַדֵבר ֲאֵלֶהם ַויַ  6 ֵגם ַויְּ ֵאֶלה׃ שִׁ ים הָּ רִׁ בָּ  ֶאת־ַהדְּ

ֵאֶלה   7 ים הָּ רִׁ בָּ י ַכדְּ ַדֵבר ֲאֹדנִׁ ה יְּ מָּ יו לָּ רּו ֵאלָּ ַויֹאמְּ

ר ַהֶזה׃ בָּ ֶדיָך ֵמֲעׂשֹות ַכדָּ ה ַלֲעבָּ ילָּ לִׁ  חָּ

יֹבנּו  8 ֹחֵתינּו ֱהשִׁ תְּ י ַאמְּ פִׁ אנּו בְּ צָּ ֵהן ֶכֶסף ֲאֶשר מָּ

נָּ  ֵבית ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ כְּ ֹנב מִׁ גְּ ֵאיְך נִׁ ֲאֹדֶניָך ֶכֶסף אֹו  ַען וְּ

ב׃  זָּהָּ

ֶיה   9 הְּ נּו נִׁ ַגם־ֲאַנחְּ ֵמת וְּ ֶדיָך וָּ תֹו ֵמֲעבָּ ֵצא אִׁ מָּ ֲאֶשר יִׁ

ים׃ דִׁ י ַלֲעבָּ  ַלאֹדנִׁ

ֵצא   10 מָּ ֵריֶכם ֶכן־הּוא ֲאֶשר יִׁ בְּ דִׁ ה כְּ ַויֹאֶמר ַגם־ַעתָּ

קִׁ  יּו נְּ הְּ ַאֶתם תִׁ ֶבד וְּ י עָּ ֶיה־לִׁ הְּ תֹו יִׁ ם׃ אִׁ  יִׁ

ַמֲהרּו ַויֹורִׁ  11 ה  ַויְּ צָּ רְּ תֹו אָּ ַתחְּ יש ֶאת־ַאמְּ דּו אִׁ

תֹו׃  ַתחְּ יש ַאמְּ חּו אִׁ תְּ פְּ  ַויִׁ

יַע   12 בִׁ ֵצא ַהגָּ מָּ ה ַויִׁ לָּ ֹטן כִׁ דֹול ֵהֵחל ּוַבקָּ ַחֵפׂש ַבגָּ ַויְּ

ן׃  יָּמִׁ נְּ ַתַחת בִׁ ַאמְּ  בְּ
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יש ַעל־ֲחֹמרֹו  13 ם ַוַיֲעֹמס אִׁ ֹלתָּ מְּ עּו ׂשִׁ רְּ קְּ בּו ַויִׁ ַויָּשֻׁ

ה׃ ירָּ עִׁ  הָּ

ם  ַויָּ  14 הּוא עֹוֶדנּו שָּ ה יֹוֵסף וְּ יו ֵביתָּ ֶאחָּ ה וְּ הּודָּ בֹא יְּ

ה׃  צָּ רְּ נָּיו אָּ פָּ לּו לְּ פְּ  ַויִׁ

ה־ַהַמֲעֶׂשה ַהֶזה ֲאֶשר   15 ֶהם יֹוֵסף מָּ ַויֹאֶמר לָּ

יש ֲאֶשר   ַנֵחש אִׁ י־ַנֵחש יְּ ֶתם כִׁ ַדעְּ יֶתם ֲהלֹוא יְּ ֲעׂשִׁ

י׃ ֹמנִׁ  כָּ

ה ַמה־נֹאַמר ַלאַויֹא 16 הּודָּ ַדֵבר  ֶמר יְּ י ַמה־נְּ ֹדנִׁ

ֶננּו   ֶדיָך הִׁ א ֶאת־ֲעֹון ֲעבָּ צָּ ים מָּ ֱאֹלהִׁ ק הָּ ַטדָּ צְּ ּוַמה־נִׁ

יַע   בִׁ א ַהגָּ צָּ מְּ נּו ַגם ֲאֶשר־נִׁ י ַגם־ֲאַנחְּ ים ַלאֹדנִׁ דִׁ ֲעבָּ

יָּדֹו׃  בְּ

יש ֲאֶשר   17 אִׁ י ֵמֲעׂשֹות זֹאת הָּ ה לִׁ ילָּ לִׁ ַויֹאֶמר חָּ

א ַהגָּ  צָּ מְּ ֶיהנִׁ הְּ יָּדֹו הּוא יִׁ יַע בְּ ַאֶתם ֲעלּו בִׁ ֶבד וְּ י עָּ ־לִׁ

יֶכם׃ לֹום ֶאל־ֲאבִׁ שָּ   לְּ

ַדֶבר־נָּא   18 י יְּ י ֲאֹדנִׁ ה ַויֹאֶמר בִׁ הּודָּ יו יְּ ַגש ֵאלָּ ַויִׁ

י   ֶדָך כִׁ ַעבְּ ָך בְּ ַחר ַאפְּ ַאל־יִׁ י וְּ ֵני ֲאֹדנִׁ זְּ אָּ ר בְּ בָּ ָך דָּ דְּ ַעבְּ

ֹעה׃  ַפרְּ מֹוָך כְּ  כָּ

ַאל 19 י שָּ יו ֵלאֹמר ֲהֵיש־ ֲאֹדנִׁ דָּ ב  ֶאת־ֲעבָּ ֶכם אָּ לָּ

ח׃  אֹו־אָּ
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ים  20 נִׁ קֻׁ ֶיֶלד זְּ ב זֵָּקן וְּ נּו אָּ י ֶיש־לָּ ַונֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדנִׁ

יו  בִׁ אָּ מֹו וְּ אִׁ ַבדֹו לְּ ֵתר הּוא לְּ ּוָּ יו ֵמת ַויִׁ חִׁ אָּ ן וְּ טָּ קָּ

 ֲאֵהבֹו׃

י  21 ה ֵעינִׁ ימָּ ׂשִׁ אָּ י וְּ דֻׁהּו ֵאלָּ ֶדיָך הֹורִׁ ַותֹאֶמר ֶאל־ֲעבָּ

יו׃ לָּ  עָּ

י לֹא־יּו 22 ַכל ַהַנַער ַלֲעֹזב ֶאת־ַונֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדנִׁ

ֵמת׃ יו וָּ בִׁ ַזב ֶאת־אָּ עָּ יו וְּ בִׁ  אָּ

ֹטן  23 יֶכם ַהקָּ ם־לֹא ֵיֵרד ֲאחִׁ ֶדיָך אִׁ ַותֹאֶמר ֶאל־ֲעבָּ

נָּי׃ אֹות פָּ רְּ פּון לִׁ ֶכם לֹא ֹתסִׁ תְּ  אִׁ

י ַוַנֶגד־לֹו ֵאת  24 בִׁ ָך אָּ דְּ ינּו ֶאל־ַעבְּ לִׁ י עָּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

ֵרי בְּ י׃  דִׁ  ֲאֹדנִׁ

י 25 בִׁ ַעט־ֹאֶכל׃ַויֹאֶמר אָּ נּו מְּ רּו־לָּ בְּ בּו שִׁ  נּו שֻׁ

ֹטן  26 ינּו ַהקָּ חִׁ ם־ֵיש אָּ ֶרֶדת אִׁ ַונֹאֶמר לֹא נּוַכל לָּ

יש   אִׁ ֵני הָּ אֹות פְּ רְּ י־לֹא נּוַכל לִׁ נּו כִׁ יַָּרדְּ נּו וְּ תָּ אִׁ

נּו׃  תָּ ֹטן ֵאיֶננּו אִׁ ינּו ַהקָּ חִׁ אָּ  וְּ

י   27 בִׁ ָך אָּ דְּ ֶתם כִׁ ַויֹאֶמר ַעבְּ ַדעְּ י  ֵאֵלינּו ַאֶתם יְּ

י׃ תִׁ שְּ י אִׁ ה־לִׁ דָּ ם יָּלְּ ַניִׁ  שְּ
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לֹא   28 ף וְּ ֹרף ֹטרָּ ֹאַמר ַאְך טָּ י וָּ תִׁ ד ֵמאִׁ ֶאחָּ ַוֵיֵצא הָּ

יו ַעד־ֵהנָּה׃ יתִׁ אִׁ  רְּ

סֹון  29 הּו אָּ רָּ קָּ ַני וְּ ם פָּ ֶתם ַגם־ֶאת־ֶזה ֵמעִׁ ַקחְּ ּולְּ

ה׃ ֹאלָּ ה שְּ עָּ רָּ י בְּ תִׁ ֶתם ֶאת־ֵׂשיבָּ הֹוַרדְּ  וְּ

נּו  30 תָּ ַהַנַער ֵאיֶננּו אִׁ י וְּ בִׁ ָך אָּ דְּ י ֶאל־ַעבְּ ֹבאִׁ ה כְּ ַעתָּ וְּ

שֹו׃ ַנפְּ ה בְּ שּורָּ שֹו קְּ ַנפְּ  וְּ

ידּו  31 הֹורִׁ ֵמת וְּ י־ֵאין ַהַנַער וָּ אֹותֹו כִׁ רְּ יָּה כִׁ הָּ וְּ

ה׃ ֹאלָּ יָּגֹון שְּ ינּו בְּ בִׁ ָך אָּ דְּ ֶדיָך ֶאת־ֵׂשיַבת ַעבְּ  ֲעבָּ

ַרב ֶאת־ַהנַ  32 ָך עָּ דְּ י ַעבְּ י ֵלאֹמר  עַ כִׁ בִׁ ם אָּ ר ֵמעִׁ

ים׃ ל־ַהיָּמִׁ י כָּ בִׁ אָּ י לְּ אתִׁ טָּ חָּ יֶאנּו ֵאֶליָך וְּ ם־לֹא ֲאבִׁ  אִׁ

י   33 ָך ַתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדנִׁ דְּ ה ֵיֶשב־נָּא ַעבְּ ַעתָּ וְּ

יו׃ ם־ֶאחָּ ַהַנַער ַיַעל עִׁ  וְּ

י ֶפן  34 תִׁ ַהַנַער ֵאיֶננּו אִׁ י וְּ בִׁ י־ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל־אָּ כִׁ

ֶאה בָּ  ע ֶארְּ י׃ רָּ בִׁ א ֶאת־אָּ צָּ מְּ  ֲאֶשר יִׁ
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Gênesis Capítulo 45 

יו  1 לָּ ים עָּ בִׁ צָּ ֹכל ַהנִׁ ַאֵפק לְּ תְּ הִׁ לֹא־יָֹּכל יֹוֵסף לְּ וְּ

תֹו  יש אִׁ ַמד אִׁ לֹא־עָּ י וְּ לָּ יש ֵמעָּ ל־אִׁ יאּו כָּ א הֹוצִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

הִׁ  יו׃ בְּ ַוַדע יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָּ  תְּ

ַמע ֵבית   2 שְּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ עּו מִׁ מְּ שְּ י ַויִׁ כִׁ בְּ ֵתן ֶאת־ֹקלֹו בִׁ ַויִׁ

ֹעה׃  ַפרְּ

י   3 י חָּ בִׁ י יֹוֵסף ַהעֹוד אָּ יו ֲאנִׁ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָּ

יו׃  נָּ פָּ ֲהלּו מִׁ בְּ י נִׁ יו ַלֲענֹות ֹאתֹו כִׁ לּו ֶאחָּ לֹא־יָּכְּ  וְּ

יו גְּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל 4 גָּשּו ־ֶאחָּ שּו־נָּא ֵאַלי ַויִׁ

י  ֶתם ֹאתִׁ ַכרְּ יֶכם ֲאֶשר־מְּ י יֹוֵסף ֲאחִׁ ַויֹאֶמר ֲאנִׁ

ה׃  מָּ יְּ רָּ צְּ  מִׁ

י־ 5 ֵעיֵניֶכם כִׁ ַחר בְּ ַאל־יִׁ בּו וְּ צְּ ה ַאל־ֵתעָּ ַעתָּ וְּ

ים  י ֱאֹלהִׁ ַחנִׁ לָּ יָּה שְּ חְּ מִׁ י לְּ י ֵהנָּה כִׁ ֶתם ֹאתִׁ ַכרְּ מְּ

ֵניֶכם׃ פְּ  לִׁ

ם 6 נַָּתיִׁ י־ֶזה שְּ ב בְּ  כִׁ עָּ רָּ ֵמש  הָּ עֹוד חָּ ֶרץ וְּ אָּ ֶקֶרב הָּ

יר׃ צִׁ קָּ יש וְּ רִׁ ים ֲאֶשר ֵאין־חָּ נִׁ  שָּ

ית   7 ֵארִׁ ֶכם שְּ ֵניֶכם לָּׂשּום לָּ פְּ ים לִׁ י ֱאֹלהִׁ ֵחנִׁ לָּ שְּ ַויִׁ

ה׃  ֹדלָּ ה גְּ ֵליטָּ פְּ ֶכם לִׁ ַהֲחיֹות לָּ ֶרץ ּולְּ אָּ  בָּ
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ים   8 ֱאֹלהִׁ י הָּ י ֵהנָּה כִׁ ֶתם ֹאתִׁ ַלחְּ ה לֹא־ַאֶתם שְּ ַעתָּ וְּ

י ַויְּ  יֵמנִׁ ל־ֵביתֹו ּוֹמֵשל  ׂשִׁ כָּ דֹון לְּ אָּ ֹעה ּולְּ ַפרְּ ב לְּ אָּ לְּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ ל־ֶאֶרץ מִׁ כָּ  בְּ

ַמר   9 יו ֹכה אָּ ֶתם ֵאלָּ י ַוֲאַמרְּ בִׁ ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל־אָּ

ה   דָּ ם רְּ יִׁ רָּ צְּ ל־מִׁ כָּ דֹון לְּ אָּ ים לְּ י ֱאֹלהִׁ ַמנִׁ ָך יֹוֵסף ׂשָּ נְּ בִׁ

 ֵאַלי ַאל־ַתֲעֹמד׃

ֶאֶרץ־ֹגשֶ  10 תָּ בְּ יַָּשבְּ י וְּ יִׁ הָּ ה ן וְּ רֹוב ֵאַלי ַאתָּ תָּ קָּ

ְך׃  ל־ֲאֶשר־לָּ כָּ ָך וְּ רְּ קָּ ָך ּובְּ צֹאנְּ ֶניָך וְּ ֵני בָּ ֶניָך ּובְּ  ּובָּ

ב   11 עָּ ים רָּ נִׁ ֵמש שָּ י־עֹוד חָּ ם כִׁ ָך שָּ י ֹאתְּ תִׁ ַכלְּ לְּ כִׁ וְּ

ְך׃  ל־ֲאֶשר־לָּ כָּ ָך וְּ ה ּוֵביתְּ ֵרש ַאתָּ ּוָּ  ֶפן־תִׁ

חִׁ  12 ֵעיֵני אָּ ֵנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות וְּ הִׁ יוְּ יָּמִׁ נְּ י  י בִׁ י־פִׁ ן כִׁ

ַדֵבר ֲאֵליֶכם׃  ַהמְּ

ֵאת  13 ם וְּ ַריִׁ צְּ מִׁ י בְּ בֹודִׁ ל־כְּ י ֶאת־כָּ בִׁ אָּ ֶתם לְּ ַגדְּ הִׁ וְּ

י   בִׁ ֶתם ֶאת־אָּ הֹוַרדְּ ֶתם וְּ ַהרְּ יֶתם ּומִׁ אִׁ ל־ֲאֶשר רְּ כָּ

 ֵהנָּה׃ 

ה   14 כָּ ן בָּ יָּמִׁ נְּ ךְּ ּובִׁ יו ַוֵיבְּ חִׁ ן־אָּ יָּמִׁ נְּ אֵרי בִׁ ֹפל ַעל־ַצּוְּ ַויִׁ

א יו׃ ַעל־ַצּוָּ  רָּ

רּו  וַ  15 בְּ ַאֲחֵרי ֵכן דִׁ ךְּ ֲעֵליֶהם וְּ יו ַוֵיבְּ ל־ֶאחָּ כָּ ַנֵשק לְּ יְּ

תֹו׃ יו אִׁ  ֶאחָּ
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אּו ֲאֵחי יֹוֵסף   16 ֹעה ֵלאֹמר בָּ ַמע ֵבית ַפרְּ שְּ ַהֹקל נִׁ וְּ

יו׃ דָּ ֵעיֵני ֲעבָּ ֹעה ּובְּ ֵעיֵני ַפרְּ יַטב בְּ  ַויִׁ

ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל־ַאֶחיָך  17 זֹאת ַויֹאֶמר ַפרְּ

נַָּען׃  ֲעׂשּו ה כְּ צָּ כּו־ֹבאּו ַארְּ ֶכם ּולְּ ירְּ עִׁ  ַטֲענּו ֶאת־בְּ

י  18 ֵתיֶכם ּוֹבאּו ֵאלָּ ֶאת־בָּ יֶכם וְּ חּו ֶאת־ֲאבִׁ ּוקְּ

לּו ֶאת־ֵחֶלב   כְּ אִׁ ם וְּ ַריִׁ צְּ ֶכם ֶאת־טּוב ֶאֶרץ מִׁ נָּה לָּ ֶאתְּ וְּ

ֶרץ׃ אָּ  הָּ

ֶכם ֵמֶאֶרץ  19 חּו־לָּ ה זֹאת ֲעׂשּו קְּ ֵּויתָּ ה צֻׁ ַאתָּ וְּ

ַריִׁ  צְּ לֹות מִׁ אֶתם ֶאת־ם ֲעגָּ ׂשָּ ֵשיֶכם ּונְּ נְּ לִׁ ֶכם וְּ ַטפְּ לְּ

אֶתם׃ יֶכם ּובָּ  ֲאבִׁ

ל־ֶאֶרץ   20 י־טּוב כָּ ֵליֶכם כִׁ ֹחס ַעל־כְּ ֶכם ַאל־תָּ ֵעינְּ וְּ

ֶכם הּוא׃ ם לָּ ַריִׁ צְּ  מִׁ

לֹות  21 ֶהם יֹוֵסף ֲעגָּ ֵתן לָּ ֵאל ַויִׁ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ ַוַיֲעׂשּו־ֵכן בְּ

ֶהם צֵ  ֵתן לָּ ֹעה ַויִׁ י ַפרְּ ֶרְך׃ַעל־פִׁ ה ַלדָּ  דָּ

ן נַָּתן   22 יָּמִׁ נְּ בִׁ ֹלת ּולְּ מָּ פֹות ׂשְּ יש ֲחלִׁ אִׁ ם נַָּתן לָּ כֻׁלָּ לְּ

ֹלת׃ מָּ ֹפת ׂשְּ ֵמש ֲחלִׁ חָּ ֹלש ֵמאֹות ֶכֶסף וְּ  שְּ

ַלח כְּ  23 יו שָּ בִׁ אָּ ים  ּולְּ אִׁ ים ֹנׂשְּ ה ֲחֹמרִׁ רָּ זֹאת ֲעׂשָּ

זֹון  ֶלֶחם ּומָּ ר וָּ ֹאת בָּ ֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנׂשְּ ם וְּ יִׁ רָּ צְּ טּוב מִׁ מִׁ

אָּ  ֶרְך׃לְּ יו ַלדָּ  בִׁ
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יו ַוֵיֵלכּו ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־  24 ַשַלח ֶאת־ֶאחָּ ַויְּ

ֶרְך׃ זּו ַבדָּ גְּ רְּ  תִׁ

ַנַען אֶ  25 ם ַויָֹּבאּו ֶאֶרץ כְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ל־ַיֲעֹקב ַוַיֲעלּו מִׁ

יֶהם׃  ֲאבִׁ

י־הּוא ֹמֵשל   26 כִׁ דּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי וְּ ַוַיגִׁ

ם יִׁ רָּ צְּ ל־ֶאֶרץ מִׁ כָּ ֶהם׃ בְּ ין לָּ י לֹא־ֶהֱאמִׁ בֹו כִׁ ג לִׁ  ַויָּפָּ

ֶבר   27 ֵרי יֹוֵסף ֲאֶשר דִׁ בְּ ל־דִׁ יו ֵאת כָּ רּו ֵאלָּ ַדבְּ ַויְּ

ַלח יֹו לֹות ֲאֶשר־שָּ ֲעגָּ א ֶאת־הָּ ֵׂשאת  ֲאֵלֶהם ַוַירְּ ֵסף לָּ

יֶהם׃ י רּוַח ַיֲעֹקב ֲאבִׁ חִׁ  ֹאתֹו ַותְּ

י  28 י חָּ נִׁ ֵאל ַרב עֹוד־יֹוֵסף בְּ רָּ ׂשְּ ה  ַויֹאֶמר יִׁ כָּ ֵאלְּ

מּות׃ ֶטֶרם אָּ ֶאנּו בְּ ֶארְּ  וְּ

         https://adilsoncardoso.com 

 

Gênesis Capítulo 46 

ַבע   1 ה שָּ ֵארָּ ל־ֲאֶשר־לֹו ַויָּבֹא בְּ כָּ ֵאל וְּ רָּ ׂשְּ ַסע יִׁ ַויִׁ

ק׃ חָּ צְּ יו יִׁ בִׁ ים ֵלאֹלֵהי אָּ חִׁ בָּ ַבח זְּ זְּ  ַויִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ה ַויֹאֶמר   2 לָּ ֹאת ַהַליְּ ַמרְּ ֵאל בְּ רָּ ׂשְּ יִׁ ים לְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

י׃ ֵננִׁ  ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר הִׁ

ה   3 דָּ א ֵמרְּ ירָּ יָך ַאל־תִׁ בִׁ ֵאל ֱאֹלֵהי אָּ י הָּ ֹנכִׁ ַויֹאֶמר אָּ

ם׃ ָך שָּ ימְּ דֹול ֲאׂשִׁ גֹוי גָּ י־לְּ ה כִׁ מָּ ַריְּ צְּ  מִׁ

נֹ  4 אָּ ה וְּ מָּ ַריְּ צְּ ָך מִׁ מְּ י ֵאֵרד עִׁ ֹנכִׁ ֹלה  אָּ ָך ַגם־עָּ י ַאַעלְּ כִׁ

ית יָּדֹו ַעל־ֵעיֶניָך׃ יֹוֵסף יָּשִׁ  וְּ

ֵאל ֶאת־  5 רָּ ׂשְּ ֵני־יִׁ אּו בְּ ׂשְּ ַבע ַויִׁ ֵאר שָּ בְּ ם ַיֲעֹקב מִׁ ַויָּקָּ

לֹות  ֲעגָּ ֵשיֶהם בָּ ֶאת־נְּ ם וְּ ֶאת־ַטפָּ יֶהם וְּ ַיֲעֹקב ֲאבִׁ

ֵׂשאת ֹאתֹו׃  ֹעה לָּ ַלח ַפרְּ  ֲאֶשר־שָּ

שּו   6 כְּ ם ֲאֶשר רָּ כּושָּ ֶאת־רְּ ֵניֶהם וְּ קְּ חּו ֶאת־מִׁ קְּ ַויִׁ

תֹו׃  עֹו אִׁ ל־ַזרְּ כָּ ה ַיֲעֹקב וְּ מָּ יְּ רָּ צְּ ַנַען ַויָֹּבאּו מִׁ ֶאֶרץ כְּ  בְּ

עֹו   7 ל־ַזרְּ כָּ נָּיו וְּ נֹות בָּ יו ּובְּ ֹנתָּ תֹו בְּ נָּיו אִׁ ֵני בָּ נָּיו ּובְּ בָּ

ה׃ ס מָּ יְּ רָּ צְּ תֹו מִׁ יא אִׁ  ֵהבִׁ

נֵ  8 מֹות בְּ ֵאֶלה שְּ ה ַיֲעֹקב  וְּ מָּ ַריְּ צְּ ים מִׁ אִׁ ֵאל ַהבָּ רָּ ׂשְּ י־יִׁ

אּוֵבן׃ ֹכר ַיֲעֹקב רְּ נָּיו בְּ  ּובָּ

י ׃ 9 מִׁ ַכרְּ רֹון וְּ ֶחצְּ אּוֵבן ֲחנֹוְך ּוַפלּוא וְּ ֵני רְּ  ּובְּ

ֹצַחר   10 ין וְּ יָּכִׁ ֹאַהד וְּ ין וְּ יָּמִׁ מּוֵאל וְּ עֹון יְּ מְּ ֵני שִׁ ּובְּ

ית׃  ַנֲענִׁ אּול ֶבן־ַהכְּ שָּ  וְּ
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ש 11 י ֵגרְּ ֵני ֵלוִׁ י ׃ ּובְּ רִׁ רָּ ת ּומְּ הָּ  ֹון קְּ

ת   12 זַָּרח ַויָּמָּ ֶפֶרץ וָּ ה וָּ ֵשלָּ אֹונָּן וְּ ה ֵער וְּ הּודָּ ֵני יְּ ּובְּ

רֹון  ֵני־ֶפֶרץ ֶחצְּ יּו בְּ הְּ ַנַען ַויִׁ ֶאֶרץ כְּ אֹונָּן בְּ ֵער וְּ

מּול׃ חָּ  וְּ

רֹון׃ 13 מְּ שִׁ יֹוב וְּ ה וְּ ּוָּ ע ּופֻׁ ר תֹולָּ שכָּ ׂשָּ ֵני יִׁ  ּובְּ

ֵאלֹון וְּ  14 בּולֻׁן ֶסֶרד וְּ ֵני זְּ ֵאל׃ּובְּ לְּ  ַיחְּ

ם   15 ַפַדן ֲארָּ ַיֲעֹקב בְּ ה לְּ דָּ ה ֲאֶשר יָּלְּ ֵני ֵלאָּ ֵאֶלה בְּ

ים  ֹלשִׁ יו שְּ נֹותָּ נָּיו ּובְּ ל־ֶנֶפש בָּ תֹו כָּ ינָּה בִׁ ֵאת דִׁ וְּ

ֹלש׃ שָּ  וְּ

י   16 י ַוֲארֹודִׁ ֹבן ֵערִׁ ֶאצְּ י וְּ י שּונִׁ ַחגִׁ יֹון וְּ פְּ ד צִׁ ֵני גָּ ּובְּ

י׃  ֵאלִׁ ַארְּ  וְּ

נָּ  17 מְּ ֵשר יִׁ ֵני אָּ ֶׂשַרח  ּובְּ ה וְּ יעָּ רִׁ י ּובְּ וִׁ שְּ יִׁ ה וְּ וָּ שְּ יִׁ ה וְּ

יֵאל׃ כִׁ ה ֶחֶבר ּוַמלְּ יעָּ רִׁ ֵני בְּ ם ּובְּ  ֲאֹחתָּ

תֹו  18 ה בִׁ ֵלאָּ ן לְּ בָּ ה ֲאֶשר־נַָּתן לָּ פָּ לְּ ֵני זִׁ ֵאֶלה בְּ

ֵרה נֶָּפש׃  ַיֲעֹקב ֵשש ֶעׂשְּ  ַוֵתֶלד ֶאת־ֵאֶלה לְּ

ן׃ 19 יָּמִׁ נְּ ֵחל ֵאֶשת ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּובִׁ ֵני רָּ  בְּ
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ה־לֹו  20 דָּ ם ֲאֶשר יָּלְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ יֹוֵסף בְּ ֵלד לְּ ּוָּ ַויִׁ

ֶאת־ ַנֶשה וְּ י ֶפַרע ֹכֵהן ֹאן ֶאת־מְּ ַנת ַבת־פֹוטִׁ סְּ אָּ

ם׃  יִׁ רָּ  ֶאפְּ

י   21 ן ֵאחִׁ ַנֲעמָּ א וְּ ֵבל ֵגרָּ ַאשְּ ֶבֶכר וְּ ן ֶבַלע וָּ יָּמִׁ נְּ ֵני בִׁ ּובְּ

׃ דְּ רְּ אָּ ים וָּ פִׁ חֻׁ ים וְּ פִׁ  וָּרֹאש מֻׁ

ֵני  22 ל־ֶנֶפש  ֵאֶלה בְּ ַיֲעֹקב כָּ ֵחל ֲאֶשר יַֻׁלד לְּ רָּ

ר׃ ׂשָּ ה עָּ עָּ בָּ  ַארְּ

ים׃ 23 שִׁ ן חֻׁ ֵני־דָּ  ּובְּ

ֵלם׃ 24 שִׁ ֵיֶצר וְּ י וְּ גּונִׁ ֵאל וְּ צְּ י ַיחְּ לִׁ תָּ ֵני ַנפְּ  ּובְּ

תֹו  25 ֵחל בִׁ רָּ ן לְּ בָּ ַתן לָּ ה ֲאֶשר־נָּ הָּ לְּ ֵני בִׁ ֵאֶלה בְּ

ה׃  עָּ בְּ ל־ֶנֶפש שִׁ ַיֲעֹקב כָּ  ַוֵתֶלד ֶאת־ֵאֶלה לְּ

ֵרכֹו   26 ֵאי יְּ ה ֹיצְּ מָּ ַריְּ צְּ ַיֲעֹקב מִׁ ה לְּ אָּ ל־ַהֶנֶפש ַהבָּ כָּ

ים וֵָּשש׃ שִׁ ל־ֶנֶפש שִׁ ֵני־ַיֲעֹקב כָּ ֵשי בְּ ַבד נְּ לְּ  מִׁ

ם  27 נָּיִׁ ם ֶנֶפש שְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֵני יֹוֵסף ֲאֶשר־יַֻׁלד־לֹו בְּ ּובְּ

ים׃ עִׁ בְּ ה שִׁ מָּ ַריְּ צְּ ה מִׁ אָּ ֵבית־ַיֲעֹקב ַהבָּ ל־ַהֶנֶפש לְּ   כָּ

הֹוֹרת  28 נָּיו ֶאל־יֹוֵסף לְּ פָּ ַלח לְּ ה שָּ הּודָּ ֶאת־יְּ וְּ

ה ֹגֶשן׃  צָּ נָּה ַויָֹּבאּו ַארְּ נָּיו ֹגשְּ פָּ  לְּ
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כַ  29 ֹסר יֹוֵסף ֶמרְּ ֵאל  ַוֶיאְּ רָּ ׂשְּ ַראת־יִׁ קְּ תֹו ַוַיַעל לִׁ בְּ

ךְּ ַעל־  יו ַוֵיבְּ ֹפל ַעל־ַצּוָּארָּ יו ַויִׁ א ֵאלָּ נָּה ַוֵירָּ יו ֹגשְּ בִׁ אָּ

יו עֹוד׃   ַצּוָּארָּ

ַעם ַאֲחֵרי   30 ה ַהפָּ מּותָּ ֵאל ֶאל־יֹוֵסף אָּ רָּ ׂשְּ ַויֹאֶמר יִׁ

י׃ ָך חָּ י עֹודְּ ֶניָך כִׁ י ֶאת־פָּ אֹותִׁ  רְּ

י 31 יו ֶאֱעֶלה  ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָּ בִׁ ֶאל־ֵבית אָּ ו וְּ

י ֲאֶשר   בִׁ יו ַאַחי ּוֵבית־אָּ ה ֵאלָּ רָּ ֹאמְּ ֹעה וְּ ַפרְּ ה לְּ ידָּ ַאגִׁ וְּ

י׃ אּו ֵאלָּ ַנַען בָּ ֶאֶרץ־כְּ  בְּ

צֹאנָּם   32 יּו וְּ ֶנה הָּ קְּ ֵשי מִׁ י־ַאנְּ ים ֹרֵעי צֹאן כִׁ ֲאנָּשִׁ הָּ וְּ

יאּו׃ ֶהם ֵהבִׁ ל־ֲאֶשר לָּ כָּ ם וְּ רָּ קָּ  ּובְּ

א לָּ  33 רָּ קְּ י־יִׁ יָּה כִׁ הָּ ַמר ַמה־ וְּ אָּ ֹעה וְּ ֶכם ַפרְּ

 ַמֲעֵׂשיֶכם׃ 

עּוֵרינּו  34 נְּ ֶדיָך מִׁ יּו ֲעבָּ ֶנה הָּ קְּ ֵשי מִׁ ֶתם ַאנְּ ַוֲאַמרְּ

בּו   נּו ַגם־ֲאֹבֵתינּו ַבֲעבּור ֵתשְּ ה ַגם־ֲאַנחְּ ַעד־ַעתָּ וְּ

ל־ֹרֵעה צֹאן׃ ם כָּ ַריִׁ צְּ י־תֹוֲעַבת מִׁ ֶאֶרץ ֹגֶשן כִׁ  בְּ
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Gênesis Capítulo 47 

ֹעה וַ  1 ַפרְּ צֹאנָּם  ַויָּבֹא יֹוֵסף ַוַיֵגד לְּ ַאַחי וְּ י וְּ בִׁ יֹאֶמר אָּ

נָּם  הִׁ נַָּען וְּ אּו ֵמֶאֶרץ כְּ ֶהם בָּ ל־ֲאֶשר לָּ כָּ ם וְּ רָּ קָּ ּובְּ

ֶאֶרץ ֹגֶשן׃  בְּ

ַקח חֲ  2 יו לָּ ֵצה ֶאחָּ קְּ ֵני ּומִׁ פְּ ֵגם לִׁ ים ַוַיצִׁ ה ֲאנָּשִׁ שָּ מִׁ

ֹעה׃  ַפרְּ

רּו   3 יו ַמה־ַמֲעֵׂשיֶכם ַויֹאמְּ ֹעה ֶאל־ֶאחָּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

נּו ַגם־  ֶדיָך ַגם־ֲאַנחְּ ֹעה ֹרֵעה צֹאן ֲעבָּ ֶאל־ַפרְּ

 ֲאבֹוֵתינּו׃ 

י־ֵאין  4 אנּו כִׁ ֶרץ בָּ אָּ גּור בָּ ֹעה לָּ רּו ֶאל־ַפרְּ ַויֹאמְּ

ֶעה ַלצֹאן ֲאשֶ  רְּ ֶאֶרץ  מִׁ ב בְּ עָּ רָּ ֵבד הָּ י־כָּ ֶדיָך כִׁ ר ַלֲעבָּ

ֶאֶרץ ֹגֶשן׃ ֶדיָך בְּ בּו־נָּא ֲעבָּ ה ֵישְּ ַעתָּ נַָּען וְּ  כְּ

אּו   5 ַאֶחיָך בָּ יָך וְּ בִׁ ֹעה ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר אָּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

 ֵאֶליָך׃

ֶרץ הֹוֵשב   6 אָּ ֵמיַטב הָּ וא בְּ ֶניָך הִׁ פָּ ם לְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ

ֶאת־ַאחֶ  יָך וְּ בִׁ תָּ ֶאת־אָּ ם־יַָּדעְּ אִׁ ֶאֶרץ ֹגֶשן וְּ בּו בְּ יָך ֵישְּ

ֶנה ַעל־ֲאֶשר־  קְּ ֵרי מִׁ ם ׂשָּ תָּ ַׂשמְּ ל וְּ ֵשי־ַחיִׁ ם ַאנְּ ֶיש־בָּ וְּ

י׃  לִׁ
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ֹעה   7 ֵני ַפרְּ פְּ ֵדהּו לִׁ יו ַוַיֲעמִׁ בִׁ ַויֵָּבא יֹוֵסף ֶאת־ַיֲעֹקב אָּ

ֹעה׃ ֶרְך ַיֲעֹקב ֶאת־ַפרְּ בָּ  ַויְּ

ֹעה ֶאל־ַיֲעֹקב ַכמָּ  8 ֵני ַחֶייָך׃ ַויֹאֶמר ַפרְּ ֵמי שְּ  ה יְּ

ים   9 ֹלשִׁ גּוַרי שְּ ֵני מְּ ֵמי שְּ ֹעה יְּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ַפרְּ

לֹא   ֵני ַחַיי וְּ ֵמי שְּ יּו יְּ ים הָּ עִׁ רָּ ַעט וְּ נָּה מְּ ַאת שָּ ּומְּ

גּוֵריֶהם׃ יֵמי מְּ ֵני ַחֵיי ֲאֹבַתי בִׁ ֵמי שְּ יגּו ֶאת־יְּ שִׁ  הִׁ

ֹעה ַויֵ  10 ֶרְך ַיֲעֹקב ֶאת־ַפרְּ בָּ ֹעה׃ַויְּ ֵני ַפרְּ פְּ לִׁ  ֵצא מִׁ

ֶהם   11 ֵתן לָּ יו ַויִׁ ֶאת־ֶאחָּ יו וְּ בִׁ ַויֹוֵשב יֹוֵסף ֶאת־אָּ

ֵסס   מְּ ֶאֶרץ ַרעְּ ֶרץ בְּ אָּ ֵמיַטב הָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ זָּה בְּ ֲאחֻׁ

ֹעה׃ ה ַפרְּ ּוָּ  ַכֲאֶשר צִׁ

ל־  12 ֵאת כָּ יו וְּ ֶאת־ֶאחָּ יו וְּ בִׁ ֵכל יֹוֵסף ֶאת־אָּ ַכלְּ ַויְּ

יו ֶלֶחם לְּ  בִׁ ף׃ ֵבית אָּ י ַהטָּ  פִׁ

ֹאד   13 ב מְּ עָּ רָּ ֵבד הָּ י־כָּ ֶרץ כִׁ אָּ ל־הָּ כָּ ֶלֶחם ֵאין בְּ וְּ

ב׃ עָּ רָּ ֵני הָּ פְּ ַנַען מִׁ ֶאֶרץ כְּ ם וְּ ַריִׁ צְּ  ַוֵתַלּה ֶאֶרץ מִׁ

ֶאֶרץ־ 14 א בְּ צָּ מְּ ל־ַהֶכֶסף ַהנִׁ ַלֵקט יֹוֵסף ֶאת־כָּ ַויְּ

ים   רִׁ ַנַען ַבֶשֶבר ֲאֶשר־ֵהם ֹשבְּ ֶאֶרץ כְּ ם ּובְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

ֹעה׃ַויָּבֵ  ה ַפרְּ  א יֹוֵסף ֶאת־ַהֶכֶסף ֵביתָּ
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ַנַען ַויָֹּבאּו   15 ם ּוֵמֶאֶרץ כְּ ַריִׁ צְּ ֹתם ַהֶכֶסף ֵמֶאֶרץ מִׁ ַויִׁ

ה   מָּ לָּ נּו ֶלֶחם וְּ ה־לָּ בָּ ם ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר הָּ ַריִׁ צְּ ל־מִׁ כָּ

ֶסף׃  ֵפס כָּ י אָּ ֶדָך כִׁ  נָּמּות ֶנגְּ

כֶ  16 נָּה לָּ ֶאתְּ ֵניֶכם וְּ קְּ בּו מִׁ ם ַויֹאֶמר יֹוֵסף הָּ

ֶסף׃  ֵפס כָּ ם־אָּ ֵניֶכם אִׁ קְּ מִׁ  בְּ

ֶהם יֹוֵסף  17 ֵתן לָּ ֵניֶהם ֶאל־יֹוֵסף ַויִׁ קְּ יאּו ֶאת־מִׁ ַויָּבִׁ

ר   קָּ ֵנה ַהבָּ קְּ מִׁ ֵנה ַהצֹאן ּובְּ קְּ מִׁ ים ּובְּ ֶלֶחם ַבסּוסִׁ

נָּה  ֵנֶהם ַבשָּ קְּ ל־מִׁ כָּ ַנֲהֵלם ַבֶלֶחם בְּ ים ַויְּ ּוַבֲחֹמרִׁ

וא׃  ַההִׁ

נָּה ַההִׁ  18 ֹתם ַהשָּ ית ַותִׁ נָּה ַהֵשנִׁ יו ַבשָּ וא ַויָֹּבאּו ֵאלָּ

ם־ַתם ַהֶכֶסף  י אִׁ י כִׁ ַכֵחד ֵמֲאֹדנִׁ רּו לֹו לֹא־נְּ ַויֹאמְּ

י  ֵני ֲאֹדנִׁ פְּ ַאר לִׁ שְּ י לֹא נִׁ ה ֶאל־ֲאֹדנִׁ ֵהמָּ ֵנה ַהבְּ קְּ ּומִׁ

ֵתנּו׃  מָּ ַאדְּ יֵָּתנּו וְּ וִׁ ם־גְּ י אִׁ תִׁ לְּ  בִׁ

נּו ַגם 19 ֵעיֶניָך ַגם־ֲאַנחְּ ה נָּמּות לְּ מָּ ֵתנּו   לָּ מָּ ַאדְּ

נּו  ֶיה ֲאַנחְּ הְּ נִׁ ֶחם וְּ ֵתנּו ַבלָּ מָּ ֶאת־ַאדְּ נּו וְּ ֵנה־ֹאתָּ קְּ

לֹא   ֶיה וְּ חְּ נִׁ ֶתן־ֶזַרע וְּ ֹעה וְּ ַפרְּ ים לְּ דִׁ ֵתנּו ֲעבָּ מָּ ַאדְּ וְּ

ם׃ ה לֹא ֵתשָּ מָּ ֲאדָּ הָּ  נָּמּות וְּ
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י־  20 ֹעה כִׁ ַפרְּ ם לְּ ַריִׁ צְּ ַמת מִׁ ל־ַאדְּ ֶקן יֹוֵסף ֶאת־כָּ ַויִׁ

דֵ  יש ׂשָּ ם אִׁ ַריִׁ צְּ רּו מִׁ כְּ ב  מָּ עָּ רָּ ַזק ֲעֵלֶהם הָּ י־חָּ הּו כִׁ

ֹעה׃ ַפרְּ ֶרץ לְּ אָּ י הָּ הִׁ  ַותְּ

בּול־  21 ֵצה גְּ קְּ ים מִׁ רִׁ יר ֹאתֹו ֶלעָּ ם ֶהֱעבִׁ עָּ ֶאת־הָּ וְּ

ֵצהּו׃ ַעד־קָּ ם וְּ ַריִׁ צְּ  מִׁ

ים  22 י ֹחק ַלֹכֲהנִׁ נָּה כִׁ ים לֹא קָּ ַמת ַהֹכֲהנִׁ ַרק ַאדְּ

ֹעה   ֶהם ַפרְּ ם ֲאֶשר נַָּתן לָּ קָּ לּו ֶאת־חֻׁ כְּ אָּ ֹעה וְּ ֵמֵאת ַפרְּ

ם׃ תָּ מָּ רּו ֶאת־ַאדְּ כְּ  ַעל־ֵכן לֹא מָּ

ֶכם ַהיֹום  23 י ֶאתְּ יתִׁ נִׁ ם ֵהן קָּ עָּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־הָּ

ֶכם זֶ  ֹעה ֵהא־לָּ ַפרְּ ֶכם לְּ ַמתְּ ֶאת־ַאדְּ ֶתם ֶאת־וְּ ַרעְּ ַרע ּוזְּ

ה׃ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ֹעה  24 ַפרְּ ית לְּ ישִׁ ַתֶתם ֲחמִׁ בּוֹאת ּונְּ יָּה ַבתְּ הָּ וְּ

ֶכם   לְּ כְּ אָּ ֶדה ּולְּ ֶזַרע ַהשָּ ֶכם לְּ ֶיה לָּ הְּ ַבע ַהיָֹּדת יִׁ ַארְּ וְּ

ֶכם׃ ַטפְּ ֶלֱאֹכל לְּ ֵתיֶכם וְּ בָּ ַלֲאֶשר בְּ  וְּ

ינּו  25 יִׁ הָּ י וְּ ֵעיֵני ֲאֹדנִׁ א־ֵחן בְּ צָּ מְּ נּו נִׁ תָּ רּו ֶהֱחיִׁ ַויֹאמְּ

ֹעה׃ ַפרְּ ים לְּ דִׁ  ֲעבָּ

ֹחק ַעד־ַהיֹום ַהֶזה ַעל־ 26 ּה יֹוֵסף לְּ ַויֶָּׂשם ֹאתָּ

ים  ַמת ַהֹכֲהנִׁ ֹעה ַלֹחֶמש ַרק ַאדְּ ַפרְּ ם לְּ ַריִׁ צְּ ַמת מִׁ ַאדְּ

ֹעה׃  ַפרְּ ה לְּ תָּ יְּ ם לֹא הָּ ַבדָּ  לְּ
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ֶאֶרץ ֹגֶשן  27 ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ֵאל בְּ רָּ ׂשְּ ַוֵיֶשב יִׁ

ֹאד׃ בּו מְּ רְּ רּו ַויִׁ פְּ ּה ַויִׁ ֲחזּו בָּ  ַוֵיאָּ

נָּה  28 ֵרה שָּ ַבע ֶעׂשְּ ם שְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ י ַיֲעֹקב בְּ חִׁ ַויְּ

ים   עִׁ בָּ ַארְּ ים וְּ נִׁ ֵני ַחיָּיו ֶשַבע שָּ ֵמי־ַיֲעֹקב שְּ י יְּ הִׁ ַויְּ

נָּה׃  ַאת שָּ  ּומְּ

יֹוֵסף  29 נֹו לְּ בְּ א לִׁ רָּ קְּ מּות ַויִׁ ֵאל לָּ רָּ ׂשְּ ֵמי־יִׁ בּו יְּ רְּ קְּ ַויִׁ

ֵעיֶני י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ ם־נָּא מָּ ָך  ַויֹאֶמר לֹו אִׁ ים־נָּא יָּדְּ ָך ׂשִׁ

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל־נָּא   דִׁ מָּ יתָּ עִׁ ׂשִׁ עָּ י וְּ ֵרכִׁ ַתַחת יְּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ מִׁ י בְּ ֵרנִׁ בְּ קְּ  תִׁ

ם   30 ַריִׁ צְּ מִׁ י מִׁ אַתנִׁ ׂשָּ ם־ֲאֹבַתי ּונְּ י עִׁ תִׁ ַכבְּ שָּ וְּ

ֶרָך׃ בָּ דְּ י ֶאֱעֶׂשה כִׁ ֹנכִׁ ם ַויֹאַמר אָּ תָּ רָּ בֻׁ קְּ י בִׁ ַתנִׁ ַברְּ  ּוקְּ

י  31 ה לִׁ עָּ בְּ שָּ ֵאל  ַויֹאֶמר הִׁ רָּ ׂשְּ ַתחּו יִׁ שְּ ַבע לֹו ַויִׁ שָּ ַויִׁ

ה׃ טָּ  ַעל־רֹאש ַהמִׁ
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Gênesis Capítulo 48 

ֵנה  1 יֹוֵסף הִׁ ֵאֶלה ַויֹאֶמר לְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאֲחֵרי ַהדְּ הִׁ ַויְּ

בִׁ  ַנֶשה אָּ מֹו ֶאת־מְּ נָּיו עִׁ ֵני בָּ ַקח ֶאת־שְּ יָך ֹחֶלה ַויִׁ

ם׃ יִׁ רָּ ֶאת־ֶאפְּ  וְּ

א ֵאלֶ  2 ָך יֹוֵסף בָּ נְּ ֵנה בִׁ ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר הִׁ יָך ַוַיֵגד לְּ

ה׃ טָּ ֵאל ַוֵיֶשב ַעל־ַהמִׁ רָּ ׂשְּ ַחֵזק יִׁ תְּ  ַויִׁ

לּוז   3 ה־ֵאַלי בְּ אָּ רְּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־יֹוֵסף ֵאל ַשַדי נִׁ

י׃ ֶרְך ֹאתִׁ בָּ נַָּען ַויְּ ֶאֶרץ כְּ  בְּ

ַהל  4 קְּ יָך לִׁ ַתתִׁ ָך ּונְּ יתִׁ בִׁ רְּ הִׁ ָך וְּ רְּ י ַמפְּ נִׁ נְּ ַויֹאֶמר ֵאַלי הִׁ

ֶר  אָּ י ֶאת־הָּ נַָּתתִׁ ים וְּ ֲעָך ַאֲחֶריָך ַעמִׁ ַזרְּ ץ ַהזֹאת לְּ

ם׃ ַזת עֹולָּ  ֲאחֻׁ

ם   5 ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ָך בְּ ים לְּ דִׁ ֶניָך ַהנֹולָּ ֵני־בָּ ה שְּ ַעתָּ וְּ

ַנֶשה  ם ּומְּ ַריִׁ י־ֵהם ֶאפְּ ה לִׁ מָּ ַריְּ צְּ י ֵאֶליָך מִׁ ַעד־ֹבאִׁ

י׃  יּו־לִׁ הְּ עֹון יִׁ מְּ שִׁ אּוֵבן וְּ רְּ  כִׁ

תָּ ַאֲחֵריֶהם לְּ  6 ָך ֲאֶשר־הֹוַלדְּ תְּ יּו ַעל  ּומֹוַלדְּ הְּ ָך יִׁ

ם׃ תָּ ַנֲחלָּ אּו בְּ רְּ קָּ  ֵשם ֲאֵחיֶהם יִׁ
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ַנַען  7 ֶאֶרץ כְּ ֵחל בְּ ַלי רָּ ה עָּ ן ֵמתָּ ַפדָּ י מִׁ ֹבאִׁ י בְּ ַוֲאנִׁ

ֶרהָּ   בְּ ֶאקְּ ה וָּ תָּ רָּ בֹא ֶאפְּ ַרת־ֶאֶרץ לָּ בְּ עֹוד כִׁ ַבֶדֶרְך בְּ

ֶחם׃ וא ֵבית לָּ ת הִׁ רָּ ֶדֶרְך ֶאפְּ ם בְּ  שָּ

נֵ  8 ֵאל ֶאת־בְּ רָּ ׂשְּ א יִׁ י־ֵאֶלה׃ַוַירְּ  י יֹוֵסף ַויֹאֶמר מִׁ

י  9 ַני ֵהם ֲאֶשר־נַָּתן־לִׁ יו בָּ בִׁ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־אָּ

ֲרֵכם׃  ֶחם־נָּא ֵאַלי ַוֲאבָּ ֶזה ַויֹאַמר קָּ ים בָּ  ֱאֹלהִׁ

אֹות  10 רְּ ֹזֶקן לֹא יּוַכל לִׁ דּו מִׁ בְּ ֵאל כָּ רָּ ׂשְּ ֵעיֵני יִׁ וְּ

ַחבֵ  ֶהם ַויְּ ַשק לָּ יו ַויִׁ ם ֵאלָּ ֶהם׃ַוַיֵגש ֹאתָּ  ק לָּ

י  11 תִׁ לְּ לָּ ֶניָך לֹא פִׁ ֹאה פָּ ֵאל ֶאל־יֹוֵסף רְּ רָּ ׂשְּ ַויֹאֶמר יִׁ

ֶעָך׃ ים ַגם ֶאת־ַזרְּ י ֱאֹלהִׁ ה ֹאתִׁ אָּ ֵנה ֶהרְּ הִׁ  וְּ

יו   12 ַאפָּ ַתחּו לְּ שְּ יו ַויִׁ כָּ רְּ ם בִׁ ם ֵמעִׁ ַויֹוֵצא יֹוֵסף ֹאתָּ

ה׃  צָּ רְּ  אָּ

ימִׁ  13 ם בִׁ ַריִׁ ֵניֶהם ֶאת־ֶאפְּ ַקח יֹוֵסף ֶאת־שְּ ינֹו ַויִׁ

ין  ימִׁ מֹאלֹו מִׁ ׂשְּ ַנֶשה בִׁ ֶאת־מְּ ֵאל וְּ רָּ ׂשְּ מֹאל יִׁ שְּ מִׁ

יו׃ ֵאל ַוַיֵגש ֵאלָּ רָּ ׂשְּ  יִׁ

ינֹו ַויֶָּשת ַעל־רֹאש   14 מִׁ ֵאל ֶאת־יְּ רָּ ׂשְּ ַלח יִׁ שְּ ַויִׁ

ַנֶשה   מֹאלֹו ַעל־רֹאש מְּ ֶאת־ׂשְּ יר וְּ עִׁ הּוא ַהצָּ ם וְּ ַריִׁ ֶאפְּ

כֹו ַנֶשה ַהבְּ י מְּ יו כִׁ ֵכל ֶאת־יָּדָּ  ר׃ׂשִׁ



196 

 

ים ֲאֶשר  15 ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֶאת־יֹוֵסף ַויֹאַמר הָּ בָּ ַויְּ

ים  ֱאֹלהִׁ ק הָּ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ נָּיו ַאבְּ פָּ כּו ֲאֹבַתי לְּ ַהלְּ תְּ הִׁ

י ַעד־ַהיֹום ַהֶזה׃  י ֵמעֹודִׁ ֹרֶעה ֹאתִׁ  הָּ

ֵרְך ֶאת־ 16 בָּ ע יְּ ל־רָּ כָּ י מִׁ ְך ַהֹגֵאל ֹאתִׁ אָּ ַהַמלְּ

שֵ  י וְּ מִׁ ֶהם שְּ ֵרא בָּ קָּ יִׁ ים וְּ רִׁ עָּ ם  ַהנְּ הָּ רָּ ם ֲאֹבַתי ַאבְּ

ֶרץ׃ אָּ ֶקֶרב הָּ ֹרב בְּ גּו לָּ דְּ יִׁ ק וְּ חָּ צְּ יִׁ  וְּ

ינֹו ַעל־רֹאש   17 מִׁ יו ַיד־יְּ בִׁ ית אָּ י־יָּשִׁ א יֹוֵסף כִׁ ַוַירְּ

ּה   יר ֹאתָּ סִׁ הָּ יו לְּ בִׁ ֹמְך ַיד־אָּ תְּ ֵעינָּיו ַויִׁ ם ַוֵיַרע בְּ ַריִׁ ֶאפְּ

ַנֶשה׃ ם ַעל־רֹאש מְּ ַריִׁ  ֵמַעל רֹאש־ֶאפְּ

י־ֶזה  ַויֹאֶמר יֹוסֵ  18 י כִׁ בִׁ יו לֹא־ֵכן אָּ בִׁ ף ֶאל־אָּ

ָך ַעל־רֹאשֹו׃ ינְּ מִׁ ים יְּ ֹכר ׂשִׁ  ַהבְּ

י ַגם־הּוא   19 תִׁ י יַָּדעְּ נִׁ י בְּ תִׁ יו ַויֹאֶמר יַָּדעְּ בִׁ ֵאן אָּ מָּ ַויְּ

ַדל   גְּ ֹטן יִׁ יו ַהקָּ חִׁ ם אָּ אּולָּ ל וְּ דָּ גְּ ַגם־הּוא יִׁ ם וְּ עָּ ֶיה־לְּ הְּ יִׁ

ם׃ לֹא־ַהגֹויִׁ ֶיה מְּ הְּ עֹו יִׁ ַזרְּ ֶמנּו וְּ  מִׁ

ֵאל   20 רָּ ׂשְּ ֵרְך יִׁ בָּ ָך יְּ ֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור בְּ בָּ ַויְּ

ַנֶשה ַויֶָּׂשם ֶאת־ ֵלאֹמר יְּ  מְּ כִׁ ם וְּ ַריִׁ ֶאפְּ ים כְּ ָך ֱאֹלהִׁ מְּ ׂשִׁ

ַנֶשה׃ ֵני מְּ פְּ ם לִׁ ַריִׁ  ֶאפְּ

יָּה  21 הָּ י ֵמת וְּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ֵאל ֶאל־יֹוֵסף הִׁ רָּ ׂשְּ ַויֹאֶמר יִׁ

ֶכם ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם׃ יב ֶאתְּ ֵהשִׁ ֶכם וְּ מָּ ים עִׁ  ֱאֹלהִׁ
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ֶכם ַאַחד ַעל־ַאֶחיָך 22 ָך שְּ י לְּ י נַָּתתִׁ ֲאֶשר    ַוֲאנִׁ

י׃ תִׁ ַקשְּ י ּובְּ בִׁ ַחרְּ י בְּ ֱאֹמרִׁ ַיד הָּ י מִׁ תִׁ ַקחְּ   לָּ
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Gênesis Capítulo 49 

פ 1 סְּ נָּיו ַויֹאֶמר ֵהאָּ א ַיֲעֹקב ֶאל־בָּ רָּ קְּ ה  ַויִׁ ידָּ ַאגִׁ ּו וְּ

ים׃ ית ַהיָּמִׁ ַאֲחרִׁ ֶכם בְּ א ֶאתְּ רָּ קְּ ֶכם ֵאת ֲאֶשר־יִׁ  לָּ

ֵאל   2 רָּ ׂשְּ עּו ֶאל־יִׁ מְּ שִׁ ֵני ַיֲעֹקב וְּ עּו בְּ מְּ שִׁ צּו וְּ בְּ קָּ הִׁ

 יֶכם׃ ֲאבִׁ 

ֵאת   3 י ֶיֶתר ׂשְּ ית אֹונִׁ ֵראשִׁ י וְּ ה ֹכחִׁ י ַאתָּ ֹכרִׁ אּוֵבן בְּ רְּ

ז׃ ֶיֶתר עָּ  וְּ

ז   4 יָך אָּ בִׁ ֵבי אָּ כְּ שְּ יתָּ מִׁ לִׁ י עָּ ם ַאל־תֹוַתר כִׁ ַפַחז ַכַמיִׁ

ה׃ לָּ י עָּ צּועִׁ תָּ יְּ ַללְּ  חִׁ

ֵכֹרֵתיֶהם׃ 5 ס מְּ מָּ ֵלי חָּ ים כְּ י ַאחִׁ ֵלוִׁ עֹון וְּ מְּ  שִׁ

בֹא  6 ם ַאל־תָּ ֹסדָּ י  בְּ י כִׁ ֹבדִׁ ם ַאל־ֵתַחד כְּ לָּ הָּ קְּ י בִׁ שִׁ ַנפְּ

רּו־שֹור׃ קְּ ֹצנָּם עִׁ רְּ יש ּובִׁ גּו אִׁ רְּ ם הָּ ַאפָּ  בְּ
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ֵקם  7 ה ֲאַחלְּ תָּ שָּ י קָּ ם כִׁ תָּ רָּ ֶעבְּ ז וְּ י עָּ ם כִׁ רּור ַאפָּ אָּ

ֵאל׃ רָּ ׂשְּ יִׁ יֵצם בְּ ַיֲעֹקב ַוֲאפִׁ   בְּ

ֶביָך 8 ֹעֶרף ֹאיְּ ָך בְּ ה יֹודּוָך ַאֶחיָך יָּדְּ ה ַאתָּ הּודָּ  יְּ

יָך׃ בִׁ ֵני אָּ ָך בְּ ַתֲחּוּו לְּ שְּ  יִׁ

ַבץ   9 ַרע רָּ יתָּ כָּ לִׁ י עָּ נִׁ ֶטֶרף בְּ ה מִׁ הּודָּ ֵיה יְּ גּור ַארְּ

יֶמנּו׃ קִׁ י יְּ יא מִׁ בִׁ לָּ ֵיה ּוכְּ ַארְּ  כְּ

יו   10 לָּ ֵבין ַרגְּ ֹחֵקק מִׁ ה ּומְּ יהּודָּ לֹא־יָּסּור ֵשֶבט מִׁ

ים׃ ַהת ַעמִׁ קְּ לֹו יִׁ יֹלה וְּ י־יָּבֹא שִׁ  ַעד כִׁ

ֵבס   11 י ֲאֹתנֹו כִׁ נִׁ ה בְּ ַלֹשֵרקָּ יֹרה וְּ י ַלֶגֶפן עִׁ רִׁ ֹאסְּ

ים סּוֹתה׃  ַדם־ֲענָּבִׁ שֹו ּובְּ בֻׁ ן לְּ  ַבַייִׁ

ב׃  12 לָּ ם ֵמחָּ ַניִׁ ֶבן־שִׁ ן ּולְּ יָּיִׁ ם מִׁ י ֵעיַניִׁ ילִׁ לִׁ   ַחכְּ

יֹות   13 חֹוף ֳאנִׁ הּוא לְּ ֹכן וְּ שְּ ים יִׁ חֹוף ַימִׁ בּולֻׁן לְּ זְּ

יֹדן׃ תֹו ַעל־צִׁ כָּ ַירְּ   וְּ

ם׃ 14 יִׁ תָּ פְּ שְּ ֶרם ֹרֵבץ ֵבין ַהמִׁ ר ֲחֹמר גָּ שכָּ שָּ  יִׁ

ה ַוֵיט  15 י נֵָּעמָּ ֶרץ כִׁ אָּ ֶאת־הָּ י טֹוב וְּ ה כִׁ נֻׁחָּ א מְּ ַוַירְּ

ַמס־ֹעֵבד׃ י לְּ הִׁ ֹבל ַויְּ סְּ מֹו לִׁ כְּ   שִׁ

ֵאל ׃ 16 רָּ ׂשְּ ֵטי יִׁ בְּ ַאַחד שִׁ ין ַעמֹו כְּ ן יָּדִׁ  דָּ
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יֹפן עֲ  17 פִׁ ש ֲעֵלי־ֶדֶרְך שְּ ן נָּחָּ י־דָּ הִׁ ֵלי־ֹאַרח ַהֹנֵשְך  יְּ

חֹור׃ בֹו אָּ ֹפל ֹרכְּ ֵבי־סּוס ַויִׁ קְּ  עִׁ

הוָּה׃  18 י יְּ יתִׁ ּוִׁ ָך קִׁ תְּ ישּועָּ  לִׁ

ֵקב׃ 19 הּוא יָּגֻׁד עָּ גּוֶדנּו וְּ דּוד יְּ ד גְּ  גָּ

ֵתן ַמֲעַדֵני־ֶמֶלְך׃ 20 הּוא יִׁ מֹו וְּ ֵמנָּה ַלחְּ ֵשר שְּ   ס ֵמאָּ

ֵר  21 מְּ ה ַהֹנֵתן אִׁ לֻׁחָּ ה שְּ י ַאיָּלָּ לִׁ תָּ ֶפר׃ַנפְּ   י־שָּ

ה   22 ֲעדָּ נֹות צָּ ן בָּ יִׁ ת ֲעֵלי־עָּ ת יֹוֵסף ֵבן ֹפרָּ ֵבן ֹפרָּ

 ֲעֵלי־שּור׃

ים׃  23 צִׁ הּו ַבֲעֵלי חִׁ מֻׁ טְּ ׂשְּ ֹרבּו ַויִׁ הּו וָּ ֲררֻׁ מָּ  ַויְּ

יֵדי   24 יו מִׁ ֹרֵעי יָּדָּ תֹו ַויָֹּפזּו זְּ ן ַקשְּ ֵאיתָּ ַוֵתֶשב בְּ

רָּ  ׂשְּ ם ֹרֶעה ֶאֶבן יִׁ שָּ יר ַיֲעֹקב מִׁ  ֵאל׃ ֲאבִׁ

ֹכת   25 רְּ ֶכךָּ בִׁ רְּ יבָּ ֵאת ַשַדי וִׁ ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ יָך וְּ בִׁ ֵמֵאל אָּ

ם   ַדיִׁ ֹכת שָּ רְּ ַחת בִׁ הֹום ֹרֶבֶצת תָּ ֹכת תְּ רְּ ל בִׁ ם ֵמעָּ ַמיִׁ שָּ

ַחם׃ רָּ  וָּ

ֹכת הֹוַרי ַעד־ַתֲאַות   26 רְּ רּו ַעל־בִׁ בְּ יָך גָּ בִׁ ֹכת אָּ רְּ בִׁ

קָּ  רֹאש יֹוֵסף ּולְּ ָּ לְּ ֶיין הְּ ם תִׁ ֹעת עֹולָּ בְּ יר  גִׁ זִׁ ֹקד נְּ דְּ

יו׃   ֶאחָּ
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ֶעֶרב   27 לָּ ף ַבֹבֶקר יֹאַכל ַעד וְּ רָּ טְּ ֵאב יִׁ ין זְּ יָּמִׁ נְּ בִׁ

ל׃ לָּ ַחֵלק שָּ  יְּ

זֹאת  28 ר וְּ ׂשָּ ֵנים עָּ ֵאל שְּ רָּ ׂשְּ ֵטי יִׁ בְּ ל־ֵאֶלה שִׁ כָּ

יש ֲאֶשר   ם אִׁ ֶרְך אֹותָּ בָּ יֶהם ַויְּ ֶהם ֲאבִׁ ֶבר לָּ ֲאֶשר־דִׁ

ם׃ תֹו ֵבַרְך ֹאתָּ כָּ רְּ בִׁ  כְּ

י   29 ף ֶאל־ַעמִׁ י ֶנֱאסָּ ם ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאנִׁ ַצו אֹותָּ ַויְּ

ה ֲאֶשר בִׁ  רָּ עָּ י ֶאל־ַהמְּ י ֶאל־ֲאֹבתָּ רּו ֹאתִׁ בְּ ֵדה  קִׁ ׂשְּ

י׃ תִׁ רֹון ַהחִׁ  ֶעפְּ

ֵני־ 30 ה ֲאֶשר ַעל־פְּ ֵפלָּ ֵדה ַהַמכְּ ׂשְּ ה ֲאֶשר בִׁ רָּ עָּ ַבמְּ

ֶדה   ם ֶאת־ַהשָּ הָּ רָּ נָּה ַאבְּ נַָּען ֲאֶשר קָּ ֶאֶרץ כְּ ֵרא בְּ ַממְּ

ֶבר׃ ַזת־קָּ י ַלֲאחֻׁ תִׁ ֹרן ַהחִׁ  ֵמֵאת ֶעפְּ

תֹו  31 שְּ ה אִׁ רָּ ֵאת ׂשָּ ם וְּ הָּ רָּ רּו ֶאת־ַאבְּ בְּ ה קָּ מָּ שָּ

מָּ  ה  שָּ מָּ שָּ תֹו וְּ שְּ ה אִׁ קָּ בְּ ֵאת רִׁ ק וְּ חָּ צְּ רּו ֶאת־יִׁ בְּ ה קָּ

ה׃ י ֶאת־ֵלאָּ תִׁ ַברְּ  קָּ

ֵני־ֵחת׃  32 ה ֲאֶשר־בֹו ֵמֵאת בְּ רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ֵנה ַהשָּ קְּ  מִׁ

יו ֶאל־  33 לָּ נָּיו ַוֶיֱאֹסף ַרגְּ ַצֹּות ֶאת־בָּ ַכל ַיֲעֹקב לְּ ַויְּ

יו׃  ֶסף ֶאל־ַעמָּ ַוע ַוֵיאָּ גְּ ה ַויִׁ טָּ  ַהמִׁ

         https://adilsoncardoso.com 
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Gênesis Capítulo 50 

  

ַשק־לֹו׃  1 יו ַויִׁ לָּ ךְּ עָּ יו ַוֵיבְּ בִׁ ֵני אָּ ֹפל יֹוֵסף ַעל־פְּ  ַויִׁ

ים ַלֲחֹנט ֶאת־ 2 אִׁ ֹרפְּ יו ֶאת־הָּ דָּ ַצו יֹוֵסף ֶאת־ֲעבָּ ַויְּ

ֵאל׃  רָּ ׂשְּ ים ֶאת־יִׁ אִׁ ֹרפְּ טּו הָּ יו ַוַיַחנְּ בִׁ  אָּ

ים יֹו 3 עִׁ בָּ אּו־לֹו ַארְּ לְּ מְּ ֵמי ַויִׁ אּו יְּ לְּ מְּ י ֵכן יִׁ ם כִׁ

ים יֹום׃  עִׁ בְּ ם שִׁ ַריִׁ צְּ כּו ֹאתֹו מִׁ בְּ ים ַויִׁ  ַהֲחנֻׁטִׁ

ֹעה   4 ַדֵבר יֹוֵסף ֶאל־ֵבית ַפרְּ יתֹו ַויְּ כִׁ ֵמי בְּ רּו יְּ ַוַיַעבְּ

ֵני   זְּ אָּ רּו־נָּא בְּ ֵעיֵניֶכם ַדבְּ י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ ם־נָּא מָּ ֵלאֹמר אִׁ

ֹעה ֵלאֹמר׃   ַפרְּ

י לֵ  5 יַענִׁ בִׁ שְּ י הִׁ בִׁ י  אָּ רִׁ בְּ קִׁ י ֵמת בְּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ אֹמר הִׁ

ה  ַעתָּ י וְּ ֵרנִׁ בְּ קְּ ה תִׁ מָּ ַנַען שָּ ֶאֶרץ כְּ י בְּ י לִׁ יתִׁ רִׁ ֲאֶשר כָּ

ה׃ שּובָּ אָּ י וְּ בִׁ ה ֶאת־אָּ רָּ בְּ ֶאקְּ  ֶאֱעֶלה־נָּא וְּ

יָך ַכֲאֶשר   6 בִׁ ֹבר ֶאת־אָּ ֹעה ֲעֵלה ּוקְּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

יֶעָך׃ בִׁ שְּ  הִׁ

ֹבר אֶ  7 קְּ ֵדי  ַוַיַעל יֹוֵסף לִׁ ל־ַעבְּ תֹו כָּ יו ַוַיֲעלּו אִׁ בִׁ ת־אָּ

ם׃  יִׁ רָּ צְּ ֵני ֶאֶרץ־מִׁ קְּ ֹכל זִׁ ֵני ֵביתֹו וְּ קְּ ֹעה זִׁ  ַפרְּ
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ם   8 יו ַרק ַטפָּ בִׁ יו ּוֵבית אָּ ֶאחָּ ֹכל ֵבית יֹוֵסף וְּ וְּ

ֶאֶרץ ֹגֶשן׃ בּו בְּ זְּ ם עָּ רָּ קָּ צֹאנָּם ּובְּ  וְּ

י ַהַמֲחנֶ  9 הִׁ ים ַויְּ שִׁ רָּ מֹו ַגם־ֶרֶכב ַגם־פָּ ֵבד  ַוַיַעל עִׁ ה כָּ

ֹאד׃  מְּ

ֵדן  10 ֵעֶבר ַהַירְּ ד ֲאֶשר בְּ טָּ אָּ ַויָֹּבאּו ַעד־ֹגֶרן הָּ

יו   בִׁ אָּ ֹאד ַוַיַעׂש לְּ ֵבד מְּ כָּ דֹול וְּ ֵפד גָּ סְּ ם מִׁ דּו־שָּ פְּ סְּ ַויִׁ

ים׃ ַעת יָּמִׁ בְּ  ֵאֶבל שִׁ

ֹגֶרן   11 ֵאֶבל בְּ י ֶאת־הָּ ַנֲענִׁ ֶרץ ַהכְּ אָּ א יֹוֵשב הָּ ַוַירְּ

רּו ֵאֶבל ד ַויֹאמְּ טָּ אָּ א  הָּ רָּ ם ַעל־ֵכן קָּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֵבד ֶזה לְּ ־כָּ

ֵדן׃ ֵעֶבר ַהַירְּ ם ֲאֶשר בְּ ַריִׁ צְּ ֵבל מִׁ ּה אָּ מָּ  שְּ

ּוָּם׃ 12 נָּיו לֹו ֵכן ַכֲאֶשר צִׁ  ַוַיֲעׂשּו בָּ

רּו ֹאתֹו  13 בְּ קְּ ַנַען ַויִׁ ה כְּ צָּ נָּיו ַארְּ אּו ֹאתֹו בָּ ׂשְּ ַויִׁ

רָּ  נָּה ַאבְּ ה ֲאֶשר קָּ ֵפלָּ ֵדה ַהַמכְּ ַרת ׂשְּ עָּ מְּ ם ֶאת־בִׁ הָּ

ֵני  י ַעל־פְּ תִׁ ֹרן ַהחִׁ ַזת־ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעפְּ ֶדה ַלֲאחֻׁ ַהשָּ

ֵרא׃   ַממְּ

ים   14 ֹעלִׁ ל־הָּ כָּ יו וְּ ֶאחָּ ה הּוא וְּ מָּ ַריְּ צְּ ב יֹוֵסף מִׁ ַויָּשָּ

יו׃  בִׁ רֹו ֶאת־אָּ בְּ יו ַאֲחֵרי קָּ בִׁ ֹבר ֶאת־אָּ קְּ תֹו לִׁ  אִׁ
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רּו לּו  15 יֶהם ַויֹאמְּ י־ֵמת ֲאבִׁ אּו ֲאֵחי־יֹוֵסף כִׁ רְּ ַויִׁ

ה ֲאֶשר   עָּ רָּ ל־הָּ נּו ֵאת כָּ יב לָּ ֵשב יָּשִׁ הָּ ֵמנּו יֹוֵסף וְּ טְּ ׂשְּ יִׁ

נּו ֹאתֹו׃  ַמלְּ  גָּ

ֵני מֹותֹו  16 פְּ ּוָּה לִׁ יָך צִׁ בִׁ ַצּוּו ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר אָּ ַויְּ

 ֵלאֹמר׃ 

א נָּא ֶפַשע ַאֶחיָך   17 נָּא ׂשָּ יֹוֵסף אָּ רּו לְּ ֹכה־תֹאמְּ

ה ׂשָּ  ַעתָּ לּוָך וְּ מָּ ה גְּ עָּ י־רָּ ם כִׁ אתָּ ַחטָּ ֶפַשע  וְּ א נָּא לְּ

יו׃  ם ֵאלָּ רָּ ַדבְּ ךְּ יֹוֵסף בְּ יָך ַוֵיבְּ בִׁ ֵדי ֱאֹלֵהי אָּ  ַעבְּ

ָך   18 ֶננּו לְּ רּו הִׁ נָּיו ַויֹאמְּ פָּ לּו לְּ פְּ יו ַויִׁ כּו ַגם־ֶאחָּ ַוֵילְּ

ים׃  דִׁ  ַלֲעבָּ

י ֲהַתַחת  19 אּו כִׁ ירָּ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל־תִׁ

י׃ נִׁ ים אָּ  ֱאֹלהִׁ

תֶ  20 ַאֶתם ֲחַשבְּ ה  וְּ ֹטבָּ ּה לְּ בָּ ים ֲחשָּ ה ֱאֹלהִׁ עָּ ַלי רָּ ם עָּ

ב׃  ַהֲחֹית ַעם־רָּ ַמַען ֲעֹׂשה ַכיֹום ַהֶזה לְּ  לְּ

ֶאת־ 21 ֶכם וְּ ֵכל ֶאתְּ י ֲאַכלְּ ֹנכִׁ אּו אָּ ירָּ ה ַאל־תִׁ ַעתָּ וְּ

ם׃  בָּ ַדֵבר ַעל־לִׁ ם ַויְּ ַנֵחם אֹותָּ ֶכם ַויְּ  ַטפְּ

יו ַויְּ  22 בִׁ ם הּוא ּוֵבית אָּ ַריִׁ צְּ מִׁ י יֹוֵסף  ַוֵיֶשב יֹוֵסף בְּ חִׁ

ים׃  נִׁ ֶעֶׂשר שָּ ה וָּ  ֵמאָּ



204 

 

יר   23 כִׁ ֵני מָּ ים ַגם בְּ ֵלשִׁ ֵני שִׁ ם בְּ ַריִׁ ֶאפְּ א יֹוֵסף לְּ ַוַירְּ

ֵכי יֹוֵסף׃ רְּ דּו ַעל־בִׁ ַנֶשה יֻׁלְּ  ֶבן־מְּ

ֹקד   24 ים פָּ י ֵמת ֵואֹלהִׁ ֹנכִׁ יו אָּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאחָּ

ֶרץ ַהזֹאת ֶאל־ אָּ ן־הָּ ֶכם מִׁ ה ֶאתְּ ֶהֱעלָּ ֶכם וְּ ֹקד ֶאתְּ פְּ יִׁ

ַיֲעֹקב׃  ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ַבע לְּ שְּ ֶרץ ֲאֶשר נִׁ אָּ  הָּ

ֹקד  25 פְּ ֹקד יִׁ ֵאל ֵלאֹמר פָּ רָּ ׂשְּ ֵני יִׁ ַבע יֹוֵסף ֶאת־בְּ ַוַישְּ

ים אֶ  ֶזה׃ֱאֹלהִׁ ֹמַתי מִׁ ֶתם ֶאת־ַעצְּ ַהֲעלִׁ ֶכם וְּ  תְּ

טּו ֹאתֹו  26 ים ַוַיַחנְּ נִׁ ֶעֶׂשר שָּ ה וָּ ת יֹוֵסף ֶבן־ֵמאָּ ַויָּמָּ

ם׃ יִׁ רָּ צְּ מִׁ רֹון בְּ אָּ יֶׂשם בָּ  ַויִׁ
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