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Êxodo Capítulo 1  

ה ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהָבִאים    1 ב  ֵאת ַיֲעק    ִמְצָרְיָמהְוֵאלֶּ

 ִאיש ּוֵביתֹו ָבאּו׃

 ְראּוֵבן ִשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה׃ 2

 ִיָששָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן׃  3

 ָדן ְוַנְפָתִלי ָגד ְוָאֵשר׃ 4

ב ִשְבִעים  5 ְך־ַיֲעק  ְצֵאי יֶּרֶּ ש י  ש ְויֹוֵסף    ַוְיִהי ָכל־נֶּפֶּ ָנפֶּ

 ָהָיה ְבִמְצָרִים׃ 

ל ַהדֹוַוָיָמת יֹוֵסף ְוכָ  6 ָחיו ְוכ   ר ַההּוא׃ ל־אֶּ

ד   7 ד ְמא  ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמא 

ָתם׃ ץ א    ַוִתָמֵלא ָהָארֶּ

אֶּ   8 ל א־ָיַדע  ר  ֲאשֶּ ַעל־ִמְצָרִים  ְך־ָחָדש  לֶּ מֶּ ת־ ַוָיָקם 

 יֹוֵסף׃ 

ִהנֵ   9 ל־ַעמֹו  אֶּ ר  ִיְשָר ַוי אמֶּ ְבֵני  ַעם  ְוָעצּום ה  ַרב  ֵאל 

נּו׃מִ   מֶּ

אָנה    10 ִכי־ִתְקרֶּ ְוָהָיה  ה  ן־ִיְרבֶּ פֶּ לֹו  ִנְתַחְכָמה  ָהָבה 

ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם־הּוא ַעל־ש ְנֵאינּו ְוִנְלַחם־ָבנּו ְוָעָלה  

ץ׃   ִמן־ָהָארֶּ



5 

 

ָעָליו  11 ְלַמעַ   ַוָיִשימּו  ִמִסים  ְבסִ ָשֵרי  תֹו  ַענ  ְבֹלָתם  ן 

ן ָעֵר  ת־ַרַעְמֵסס׃י ִמְסְכנֹות ְלַפְר ַוִיבֶּ ם ְואֶּ ת־ִפת  ה אֶּ  ע 

ץ ַוָיֻקצּו ִמְפֵני    12 ה ְוֵכן ִיְפר  תֹו ֵכן ִיְרבֶּ ר ְיַענּו א  ְוַכֲאשֶּ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל׃ 

ת־ְבֵני ִיְשָרֵאל בְ   13 ְך׃ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ  ָפרֶּ

ָדה ָקָשה בְ ַוְיָמְררּו    14 ם ַבֲעב  ת־ַחֵייהֶּ ר ּוִבְלֵבִנים  אֶּ מֶּ ח 

ם  ּוְבָכל־ֲעב   ר־ָעְבדּו ָבהֶּ ָדָתם ֲאשֶּ ה ֵאת ָכל־ֲעב  ָדה ַבָשדֶּ

ְך׃   ְבָפרֶּ

ר ֵשם    15 ת ֲאשֶּ ת ָהִעְבִרי  ְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלד  לֶּ ר מֶּ ַוי אמֶּ

 ית פּוָעה׃ָהַאַחת ִשְפָרה ְוֵשם ַהֵשנִ 

ר  16 ת־ָהִעְבִריֹות    ַוי אמֶּ אֶּ ן  ְדכֶּ ַעל־ ְבַילֶּ ן  ּוְרִאיתֶּ

תֹו ְוִאם־ַבת ִהיא ָוָחָיה׃ָהָאְבָנִים ִאם־בֵ  ן א   ן הּוא ַוֲהִמתֶּ

ר    17 ַכֲאשֶּ ָעשּו  ְול א  ת־ָהֱאֹלִהים  אֶּ ת  ַהְמַיְלד  אןָ  ַוִתירֶּ

ְך ִמְצָרִים ַוְתַחיֶּיןָ אֶּ  לֶּ ן מֶּ ר ֲאֵליהֶּ  ת־ַהְיָלִדים׃ִדבֶּ

תַוִיקְ   18 ַלְמַיְלד  ְך־ִמְצַרִים  לֶּ מֶּ ַמדּוַע    ָרא  ן  ָלהֶּ ר  ַוי אמֶּ

ת־ַהְיָלִדים׃ֲעִשיתֶּ   ן ַהָדָבר ַהזֶּה ַוְתַחיֶּיןָ אֶּ

ַכָנִשים   19 ל א  ִכי  ה  ל־ַפְרע  אֶּ ת  ַהְמַיְלד  ַות אַמְרןָ 

ם רֶּ ְבטֶּ ִכי־ָחיֹות ֵהָנה  ת  ָהִעְבִרי  ת  ן    ַהִמְצִרי  ֲאֵלהֶּ ָתבֹוא 

ת ְוָיָלדּו׃ַהְמַילֶּ   דֶּ



6 

 

ב ֱאֹל  20 תַוֵייטֶּ ד׃ ִהים ַלְמַיְלד  ב ָהָעם ַוַיַעְצמּו ְמא   ַוִירֶּ

ם    21 ָלהֶּ ַוַיַעש  ת־ָהֱאֹלִהים  ת אֶּ ַהְמַיְלד  ִכי־ָיְראּו  ַוְיִהי 

 ָבִתים׃ 

ַהִילֹוד    22 ָכל־ַהֵבן  ר  ֵלאמ  ְלָכל־ַעמֹו  ה  ַפְרע  ַוְיַצו 

ָרה ַתְשִליֻכהּו ְוכָ ַהיְ   ל־ַהַבת ְתַחיּון׃ א 
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Êxodo Capítulo 2 

ת־ַבת־ֵלִוי׃  1 ְך ִאיש ִמֵבית ֵלִוי ַוִיַקח אֶּ  ַוֵילֶּ

ה  2 ִכי־טֹוב  תֹו  א  א  ַוֵתרֶּ ֵבן  ד  ַוֵתלֶּ ָהִאָשה  ּוא  ַוַתַהר 

 ַוִתְצְפֵנהּו ְשֹלָשה ְיָרִחים׃

א   3 מֶּ ג  ֵתַבת  ַוִתַקח־לֹו  ַהְצִפינֹו  עֹוד  ְול א־ָיְכָלה 

ּוַבזָ  ַבֵחָמר  ם  ַוַתְחְמָרה  ַוָתשֶּ ד  ת־ַהיֶּלֶּ אֶּ ָבּה  ם  ַוָתשֶּ ת  פֶּ

ר׃  ַבסּוף ַעל־ְשַפת ַהְיא 

ה לֹו 4 ק ְלֵדָעה ַמה־ֵיָעשֶּ תֹו ֵמָרח   ׃ ַוֵתַתַצב ֲאח 

ץ ַעל־הַ   5 ה ִלְרח  ד ַבת־ַפְרע  ת  ַוֵתרֶּ ְלכ  יָה ה  תֶּ ר ְוַנֲער  ְיא 

ַותִ  ַהסּוף  ְבתֹוְך  ת־ַהֵתָבה  אֶּ א  ַוֵתרֶּ ר  ַהְיא  ְשַלח  ַעל־ַיד 

ָה׃ ת־ֲאָמָתּה ַוִתָקחֶּ  אֶּ
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ל    6 ה ַוַתְחמ  כֶּ ד ְוִהֵנה־ַנַער ב  ת־ַהיֶּלֶּ ַוִתְפַתח ַוִתְרֵאהּו אֶּ

ר ִמיַ   ְלֵדי ָהִעְבִרים זֶּה׃ָעָליו ַות אמֶּ

ֲאח    7 ר  ָלְך  ַות אמֶּ ְוָקָראִתי  ַהֵאֵלְך  ה  ל־ַבת־ַפְרע  אֶּ תֹו 

ת ְוֵתיִנק ת ִמן ָהִעְבִרי  ד׃ ִאָשה ֵמינֶּקֶּ ת־ַהָילֶּ  ָלְך אֶּ

ַוִתְקָרא   8 ְך ָהַעְלָמה  ַוֵתלֶּ ה ֵלִכי  ר־ָלּה ַבת־ַפְרע  ַות אמֶּ

ד׃ ת־ֵאם ַהָילֶּ  אֶּ

ַבת  9 ָלּה  ר  אֶּ ַות אמֶּ ֵהיִליִכי  ה  ַהזֶּה  ־ַפְרע  ד  ת־ַהיֶּלֶּ

ד  ת־ְשָכֵרְך ַוִתַקח ָהִאָשה ַהיֶּלֶּ ֵתן אֶּ ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני אֶּ

 ַוְתִניֵקהּו׃ 

ְלֵבן    10 ַוְיִהי־ָלּה  ה  ְלַבת־ַפְרע  ַוְתִבֵאהּו  ד  ַהיֶּלֶּ ַוִיְגַדל 

ר ִכי ִמן־ַהַמִים ְמשִ  ה ַות אמֶּ שֶּ  יִתהּו׃ ַוִתְקָרא ְשמֹו מ 

ָחיו ַוַיְרא ַוְיִהי ַבָיִמים ָהֵהם וַ   11 ל־אֶּ ה ַוֵיֵצא אֶּ שֶּ ִיְגַדל מ 

ה  ָחיו׃ְבִסְבֹלָתם ַוַיְרא ִאיש ִמְצִרי ַמכֶּ  ִאיש־ִעְבִרי ֵמאֶּ

ת־ַהִמְצִרי    12 ַוַיְך אֶּ ִאיש  ֵאין  ִכי  ַוַיְרא  ה  ָוכ  ה  ן כ  ַוִיפֶּ

 ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול׃

ָנִשים ִעְבִרים ִנִצים  ֹום ַהֵשִני ְוִהֵנה ְשֵני־אֲ ֵצא ַבי ַויֵ  13

ָך׃ ה ֵרעֶּ ר ָלָרָשע ָלָמה ַתכֶּ  ַוי אמֶּ
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ר ִמי ָשמְ   14 פֵ ַוי אמֶּ ט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני  ָך ְלִאיש ַשר ְוש 

ה  שֶּ מ  ַוִייָרא  ת־ַהִמְצִרי  אֶּ ָהַרְגָת  ר  ַכֲאשֶּ ֵמר  א  ַאָתה 

 ן נֹוַדע ַהָדָבר׃ ַוי אַמר ָאכֵ 

ת־ ַוִיְשַמע ַפְרע    15 ג אֶּ ת־ַהָדָבר ַהזֶּה ַוְיַבֵקש ַלֲהר  ה אֶּ

ה   ַפְרע  ִמְפֵני  ה  שֶּ מ  ַוִיְבַרח  ה  שֶּ ץ־ִמְדָין  מ  רֶּ ְבאֶּ ב  ַוֵישֶּ

ב ַעל־ַהְבֵאר׃  ַוֵישֶּ

ָנה    16 ַוִתְדלֶּ ַוָתב אָנה  ָבנֹות  ַבע  שֶּ ִמְדָין  ֵהן  ּוְלכ 

אָנה  ןַוְתַמלֶּ ת־ָהְרָהִטים ְלַהְשקֹות צ אן ֲאִביהֶּ  ׃אֶּ

ה ַויֹוִשָען ַוַיְשְק   17 שֶּ ִעים ַוְיָגְרשּום ַוָיָקם מ  אּו ָהר  ַוָיב 

ת־צ אָנם  ׃אֶּ

ן    18 ר ַמדּוַע ִמַהְרתֶּ ן ַוי אמֶּ ל־ְרעּוֵאל ֲאִביהֶּ ַוָתב אָנה אֶּ

 ב א ַהיֹום׃

ִעים ְוַגם־ָדֹלה  ַות אַמְרןָ ִאיש ִמְצִרי ִהִציָלנּו מִ   19 ַיד ָהר 

ת־ַהצ אן׃ָדָלה ָלנּו וַ   ַיְשְק אֶּ

ת־ָהאִ   20 ן אֶּ ָתיו ְוַאיֹו ָלָמה זֶּה ֲעַזְבתֶּ ל־ְבנ  ר אֶּ יש ַוי אמֶּ

ם׃ ן לֹו ְוי אַכל ָלחֶּ  ִקְראֶּ

ָרה    21 ת־ִצפ  אֶּ ַוִיֵתן  ת־ָהִאיש  אֶּ ת  בֶּ ָלשֶּ ה  שֶּ מ  ל  ַויֹואֶּ

ה׃ שֶּ  ִבתֹו ְלמ 
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בֵ   22 ד  ַוִיְקָר ַוֵתלֶּ ִכין  ם  ֵגְרש  ת־ְשמֹו  אֶּ ֵגר   א  ָאַמר 

ץ ָנְכִרָיה׃ רֶּ   ָהִייִתי ְבאֶּ

ַוָיָמת    23 ָהֵהם  ָהַרִבים  ַבָיִמים  ִמְצַרִים  ַוְיִהי  ְך  לֶּ מֶּ

ָדה ַוִיְזָעקּו ַוַתַעל ַשְוָעָתם    ַוֵיָאְנחּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִמן־ָהֲעב 

ָדה׃ ל־ָהֱאֹלִהים ִמן־ָהֲעב   אֶּ

ֱאֹלִהים    24 ת־ ַוִיְשַמע  אֶּ ֱאֹלִהים  ר  ַוִיְזכ  ת־ַנֲאָקָתם  אֶּ

ב׃  ת־ַיֲעק  ת־ִיְצָחק ְואֶּ ת־ַאְבָרָהם אֶּ  ְבִריתֹו אֶּ

ת־ְבֵני ִישְ ַוַיְרא ֱאֹלהִ   25   ָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים׃ים אֶּ
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Êxodo Capítulo 3 

ִמְדָין    1 ֵהן  כ  ְתנֹו  ח  ִיְתרֹו  ת־צ אן  אֶּ ה  עֶּ ר  ָהָיה  ה  שֶּ ּומ 

ל־ַהר ָהֱאֹלִהים ַוִיְנַהג   ת־ַהצ אן ַאַחר ַהִמְדָבר ַוָיב א אֶּ אֶּ

ֵרָבה׃  ח 

ְבַלַבת־ֵאש    2 ֵאָליו  ָוה  ְיה  ַמְלַאְך  ַהְסנֶּה ַוֵיָרא  ִמתֹוְך 

עֵ   ַהְסנֶּה ֵאינֶּנּו ֻאָכל׃ ש וְ ר ָבאֵ ַוַיְרא ְוִהֵנה ַהְסנֶּה ב 

ת־ַהמַ   3 ה אֶּ ְראֶּ ה ָאֻסָרה־ָנא ְואֶּ שֶּ ר מ  ל ַוי אמֶּ ה ַהָגד  ְראֶּ

 ַהזֶּה ַמדּוַע ל א־ִיְבַער ַהְסנֶּה׃
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ִמתֹוְך  ַוַיְרא ְיהָוה ִכי ָסר ִלְראֹות ַוִיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים    4

ר ִהנֵ  ה ַוי אמֶּ שֶּ ה מ  שֶּ ר מ   ִני׃ַהְסנֶּה ַוי אמֶּ

יָך ִכי    5 יָך ֵמַעל ַרְגלֶּ ר ַאל־ִתְקַרב ֲהֹלם ַשל־ְנָעלֶּ ַוי אמֶּ

ש הּוא׃ַהָמקֹום  דֶּ ר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת־ק   ֲאשֶּ

ִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצחָ   6 ר ָאנ  ק ַוי אמֶּ

ָיֵרא  ִכי  ָפָניו  ה  שֶּ ַוַיְסֵתר מ  ב  ַיֲעק  ל־ ֵמַהִביט אֶּ   ֵואֹלֵהי 

 ָהֱאֹלִהים׃

ֲאשֶּ   7 ַעִמי  ת־ֳעִני  אֶּ ָרִאיִתי  ה  ָרא  ְיהָוה  ר  ר ַוי אמֶּ

ְגָשיו ִכי ָיַדְעִתי   ת־ַצֲעָקָתם ָשַמְעִתי ִמְפֵני נ  ְבִמְצָרִים ְואֶּ

ָביו׃  ת־ַמְכא   אֶּ

מִ   8 ְלַהִצילֹו  ּוְלַהעֲ ָוֵאֵרד  ִמְצַרִים  ץ  ַיד  ִמן־ָהָארֶּ ֹלתֹו 

רֶּ  ל־אֶּ אֶּ ָזבַ ַהִהוא  ץ  רֶּ ל־אֶּ אֶּ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ָחָלב  ץ  ת 

ְוַהִחתִ  ַהְכַנֲעִני  ל־ְמקֹום  אֶּ ְוַהְפִרִזי  ּוְדָבש  ִרי  ְוָהֱאמ  י 

 ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי׃

ָרִאיִתי  ְוַעָתה ִהֵנה ַצֲעַקת ְבֵני־ִיְשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי ְוַגם־  9

ָתם׃ ר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים א  ת־ַהַלַחץ ֲאשֶּ  אֶּ

ת־ַעִמי    10 ְוהֹוֵצא אֶּ ה  ל־ַפְרע  ְשָלֲחָך אֶּ ְואֶּ ְוַעָתה ְלָכה 

 ִמְצָרִים׃ ְבֵני־ִיְשָרֵאל מִ 
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ל־   11 ִכי ִכי ֵאֵלְך אֶּ ל־ָהֱאֹלִהים ִמי ָאנ  ה אֶּ שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

ת־ְבֵני ִיְשָראֵ  ה ְוִכי אֹוִציא אֶּ  ל ִמִמְצָרִים׃ ַפְרע 

ְוזֶּה  12 ִעָמְך  ְהיֶּה  ִכי־אֶּ ר  ִכי ַוי אמֶּ ָאנ  ִכי  ָהאֹות  ־ְלָך 

ת־ָהָעם ִמִמְצַרִים ַתעַ ְשַלְחִתיָך ת־  ְבהֹוִציֲאָך אֶּ ְבדּון אֶּ

 ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהזֶּה׃

ל־ְבֵני   13 ִכי ָבא אֶּ ל־ָהֱאֹלִהים ִהֵנה ָאנ  ה אֶּ שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

ם ְשָלַחִני ֲאֵליכֶּ ִיְשָרֵאל וְ  ם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיכֶּ ם ָאַמְרִתי ָלהֶּ

ם׃ְוָאְמרּו־ִלי ַמה־שְ  ַמר ֲאֵלהֶּ  מֹו ָמה א 

הְ   14 ה אֶּ שֶּ ל־מ  ר ֱאֹלִהים אֶּ ר  ַוי אמֶּ ְהיֶּה ַוי אמֶּ ר אֶּ יֶּה ֲאשֶּ

ם׃ ְהיֶּה ְשָלַחִני ֲאֵליכֶּ ה ת אַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ  כ 

ר עֹוד ֱאֹלִהים    15 ל־ַוי אמֶּ ה־ת אַמר אֶּ ה כ  שֶּ ל־מ  ְבֵני  אֶּ

ֱאֹל ְיהָוה  ַאְבָר ִיְשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ם  ֵתיכֶּ ֲאב  ֱאֹלֵהי ֵהי  ָהם 

ב ְשָלַחִני ֲאֵליכֶּ  ָלם ְוזֶּה  ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעק  ם זֶּה־ְשִמי ְלע 

ר׃  ר ד   ִזְכִרי ְלד 

ם ְיהוָ  16 ת־ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ה  ֵלְך ְוָאַסְפָת אֶּ

ם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיצְ  ֵתיכֶּ ב  ָחק ְוַיֲעק  ֱאֹלֵהי ֲאב 

ם ְבִמְצָרִים ָעשּוי ָלכֶּ ת־הֶּ ם ְואֶּ ְתכֶּ ד ָפַקְדִתי אֶּ ר ָפק   ׃ ֵלאמ 

ץ   17 רֶּ ל־אֶּ אֶּ ִמְצַרִים  ֵמֳעִני  ם  ְתכֶּ אֶּ ה  ַאֲעלֶּ ַמר  ָוא 

ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי  ִרי  ְוָהֱאמ  ְוַהִחִתי  ל־   ַהְכַנֲעִני  ְוַהְיבּוִסי אֶּ

ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש׃  רֶּ  אֶּ
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לֶּ ְוָשמְ  18 ְך עּו ְלק  לֶּ ל־מֶּ ָך ּוָבאָת ַאָתה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל אֶּ

ם   ַוֲאַמְרתֶּ ִנְקָרה  ִמְצַרִים  ָהִעְבִרִיים  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ֵאָליו 

ַבִמְדָבר   ָיִמים  ת  ְשֹלשֶּ ְך  רֶּ דֶּ ֵנֲלָכה־ָנא  ְוַעָתה  ָעֵלינּו 

 ְזְבָחה ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו׃ ְונִ 

ְך מִ ַוֲאִני ָיַדְעִתי ִכי    19 לֶּ ם מֶּ ְתכֶּ ְצַרִים ַלֲהֹלְך  ל א־ִיֵתן אֶּ

 ְול א ְבָיד ֲחָזָקה׃

ל    ְוָשַלְחִתי   20 ְבכ  ת־ִמְצַרִים  אֶּ ְוִהֵכיִתי  ת־ָיִדי  אֶּ

ם׃  ְתכֶּ ה ְבִקְרבֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְיַשַלח אֶּ ֱעשֶּ ר אֶּ ַתי ֲאשֶּ  ִנְפְלא 

וְ   21 ְבֵעיֵני ִמְצָרִים  ת־ֵחן ָהָעם־ַהזֶּה  ִכי ְוָנַתִתי אֶּ ָהָיה 

 ֵתֵלכּון ל א ֵתְלכּו ֵריָקם׃

ּומִ   22 ְנָתּה  ִמְשכֶּ ִאָשה  ף  ְוָשֲאָלה  סֶּ ְכֵלי־כֶּ ֵביָתּה  ָגַרת 

ם   ֵתיכֶּ ְוַעל־ְבנ  ם  ַעל־ְבֵניכֶּ ם  ְוַשְמתֶּ ּוְשָמֹלת  ָזָהב  ּוְכֵלי 

ת־מִ  ם אֶּ  ְצָרִים׃ ְוִנַצְלתֶּ

tps://adilsoncardoso.com/ht 

 

Êxodo Capítulo 4 

ִיְשְמעּו    1 ְול א  ִלי  ְוֵהן ל א־ַיֲאִמינּו  ר  ַוי אמֶּ ה  שֶּ ַוַיַען מ 

ִלי ִכי י אְמרּו  יָך ְיהָוה׃ ְבק   ל א־ִנְרָאה ֵאלֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ה׃ 2 ר ַמטֶּ ָך ַוי אמֶּ ר ֵאָליו ְיהָוה ַמזֶּה ְבָידֶּ  ַוי אמֶּ

ַאְר   3 ַהְשִליֵכהּו  ר  ַוַיְשִלי ַוי אמֶּ ַוְיִהי  ָצה  ַאְרָצה  ֵכהּו 

שֶּ   ה ִמָפָניו׃ְלָנָחש ַוָיָנס מ 

ז    4 ֱאח  ה ְשַלח ָיְדָך וֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ִבְזָנבֹו ַוִיְשַלח ַוי אמֶּ

ה ְבַכפֹו׃  ָידֹו ַוַיֲחזֶּק בֹו ַוְיִהי ְלַמטֶּ

אֲ   5 ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  יָך  ֵאלֶּ ִכי־ִנְרָאה  ַיֲאִמינּו  ָתם ְלַמַען  ב 

ב׃ ֱאֹלֵהי   ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעק 

ָך ַוָיֵבא יָ  6 ר ְיהָוה לֹו עֹוד ָהֵבא־ָנא ָיְדָך ְבֵחיקֶּ דֹו  ַוי אמֶּ

ג׃  ַרַעת ַכָשלֶּ  ְבֵחיקֹו ַויֹוִצָאּה ְוִהֵנה ָידֹו ְמצ 

ל־ֵחיקֹו   7 אֶּ ָידֹו  ב  ַוָישֶּ ָך  ל־ֵחיקֶּ אֶּ ָיְדָך  ָהֵשב  ר  ַוי אמֶּ

 יקֹו ְוִהֵנה־ָשָבה ִכְבָשרֹו׃ יֹוִצָאּה ֵמחֵ וַ 

ת    8 ָהא  ל  ְלק  ִיְשְמעּו  ְול א  ָלְך  ַיֲאִמינּו  ִאם־ל א  ְוָהָיה 

ת ָהַאֲחרֹון׃ ָהִראשֹון וְ  ל ָהא  ֱאִמינּו ְלק   הֶּ

ה ְול א    9 תֹות ָהֵאלֶּ ְוָהָיה ִאם־ל א ַיֲאִמינּו ַגם ִלְשֵני ָהא 

ָך ְוָלַקחְ  לֶּ ר ְוָשַפְכָת ַהַיָבָשה  ָת ִמֵמיֵמי  ִיְשְמעּון ְלק  ַהְיא 

ת׃  ר ְוָהיּו ְלָדם ַבַיָבשֶּ ר ִתַקח ִמן־ַהְיא   ְוָהיּו ַהַמִים ֲאשֶּ

ָני ל א ִאיש ְדָבִרים   10 ל־ְיהָוה ִבי ֲאד  ה אֶּ שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

ל־ אֶּ ְרָך  ַדבֶּ ֵמָאז  ַגם  ם  ִמִשְלש  ַגם  ִמְתמֹול  ַגם  ִכי  ָאנ 

ָך ִכי ְכבַ ַעבְ  ִכי׃דֶּ ה ּוְכַבד ָלשֹון ָאנ   ד־פֶּ
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ה ָלָאָדם אֹו ִמי־ָישּום   11 ר ְיהָוה ֵאָליו ִמי ָשם פֶּ ַוי אמֶּ

ִכי ְיהָוה׃ִאֵלם אֹו חֵ   ֵרש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעֵּור ֲהל א ָאנ 

ר   12 ְוהֹוֵריִתיָך ֲאשֶּ ְהיֶּה ִעם־ִפיָך  ִכי אֶּ ְוָאנ  ְוַעָתה ֵלְך 

 ְתַדֵבר׃

ר ִבי  13 ָני ְשַלח־נָ   ַוי אמֶּ  א ְבַיד־ִתְשָלח׃ֲאד 

ָאִחיָך    14 ן  ַאֲהר  ֲהל א  ר  ַוי אמֶּ ה  שֶּ ְבמ  ְיהָוה  ַוִיַחר־ַאף 

ֵצא ַהֵלוִ  י  ִהֵנה־הּוא  ְוַגם  הּוא  ְיַדֵבר  ִכי־ַדֵבר  ָיַדְעִתי  י 

ָך ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבֹו׃   ִלְקָראתֶּ

ְושַ   15 ֵאָליו  ת־ַהדְ ְוִדַבְרָת  אֶּ ִכי  ְמָת  ְוָאנ  ְבִפיו  ָבִרים 

ִעם־ִפי ְהיֶּה  ר אֶּ ֲאשֶּ ֵאת  ם  ְתכֶּ אֶּ ְוהֹוֵריִתי  ְוִעם־ִפיהּו  ָך 

 ַתֲעשּון׃ 

ה  ְוִדבֶּ  16 ל־ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהיֶּה־ְלָך ְלפֶּ ר־הּוא ְלָך אֶּ

 ְוַאָתה ִתְהיֶּה־לֹו ֵלאֹלִהים׃ 

ה ַהזֶּה ִתַקח ְבָידֶּ   17 ת־ַהַמטֶּ ר ַתעֲ ְואֶּ ת־ ָך ֲאשֶּ ה־בֹו אֶּ שֶּ

ת׃ ת    ָהא 

ר לֹו ֵאְלָכה   18 ְתנֹו ַוי אמֶּ ר ח  ל־יֶּתֶּ ה ַוָיָשב אֶּ שֶּ ְך מ  ַוֵילֶּ

ְוָאשּובָ  ה ַהעֹוָדם  ָנא  ְראֶּ ְואֶּ ר־ְבִמְצַרִים  ל־ַאַחי ֲאשֶּ ה אֶּ

ה ֵלְך ְלָשלֹום׃  שֶּ ר ִיְתרֹו ְלמ   ַחִיים ַוי אמֶּ
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שֶּ   19 ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ְך ֻשב ִמְצָרִים ִכי־ ה ְבִמְדָין לֵ ַוי אמֶּ

ָך׃ֵמתּו ָכל־ָהֲאָנִשי ת־ַנְפשֶּ  ם ַהְמַבְקִשים אֶּ

וְ   20 ת־ִאְשתֹו  אֶּ ה  שֶּ מ  ַעל־ ַוִיַקח  ַוַיְרִכֵבם  ת־ָבָניו  אֶּ

ת־ַמֵטה  אֶּ ה  שֶּ מ  ַוִיַקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ַוָיָשב  ר  ַהֲחמ 

 ָהֱאֹלִהים ְבָידֹו׃

יְ   21 ר  הַוי אמֶּ שֶּ ל־מ  אֶּ ִמְצַריְ   הָוה  ָלשּוב  ְכְתָך  ָמה ְבלֶּ

ִלְפֵני   ַוֲעִשיָתם  ָך  ר־ַשְמִתי ְבָידֶּ ְפִתים ֲאשֶּ ְרֵאה ָכל־ַהמ 

ה ת־ָהָעם׃ ַפְרע  ת־ִלבֹו ְול א ְיַשַלח אֶּ  ַוֲאִני ֲאַחֵזק אֶּ

ִרי    22 ְבכ  ְבִני  ְיהָוה  ָאַמר  ה  כ  ה  ל־ַפְרע  אֶּ ְוָאַמְרָת 

 ִיְשָרֵאל׃

יָך  23 ַמר ֵאלֶּ ת־בְ ָוא  ִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְתָמֵאן ְלַשְלחֹו   ַשַלח אֶּ

ָך׃ רֶּ ת־ִבְנָך ְבכ  ֵרג אֶּ ִכי ה   ִהֵנה ָאנ 

ְך ַבָמלֹון ַוִיְפְגֵשהּו ְיהָוה ַוְיַבֵקש ֲהִמיתֹו׃ ַוְיהִ   24 רֶּ  י ַבדֶּ

ַותַ   25 ְבָנּה  ת־ָעְרַלת  אֶּ ת  ַוִתְכר  ר  צ  ָרה  ִצפ  ַגע  ַוִתַקח 

ר ִכי ֲחַתן־ָדִמים ַאָתה ִלי׃ְלַרְגָלי   ו ַות אמֶּ

נּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָדִמים ַלמּוֹלת׃   26 ף ִממֶּ   ַוִירֶּ

ה ַהִמְדָבָרה  ַוי    27 שֶּ ן ֵלְך ִלְקַראת מ  ל־ַאֲהר  ר ְיהָוה אֶּ אמֶּ

ְך ַוִיְפְגֵשהּו ְבַהר ָהֱאֹלִהים ַוִיַשק־לֹו׃   ַוֵילֶּ
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ה  ַוַיגֵ   28 שֶּ ן ֵאת ָכל־ִדְבֵרי יְ ְלַאהֲ ד מ  ר ְשָלחֹו ר  הָוה ֲאשֶּ

ר ִצָּוהּו׃  ת ֲאשֶּ ת   ְוֵאת ָכל־ָהא 

ה    29 שֶּ מ  ְך  ְבֵני  ַוֵילֶּ ת־ָכל־ִזְקֵני  אֶּ ַוַיַאְספּו  ן  ְוַאֲהר 

 ִיְשָרֵאל׃

ְיהָוה    30 ר  ר־ִדבֶּ ֲאשֶּ ָכל־ַהְדָבִרים  ֵאת  ן  ַאֲהר  ַוְיַדֵבר 

ה ַויַ  שֶּ ל־מ  ת לְ אֶּ ת   ֵעיֵני ָהָעם׃ַעש ָהא 

ת־ְבֵני   31 אֶּ ְיהָוה  ִכי־ָפַקד  ַוִיְשְמעּו  ָהָעם  ַוַיֲאֵמן 

 ת־ָעְנָים ַוִיְקדּו ַוִיְשַתֲחּוּו׃ ִיְשָרֵאל ְוִכי ָרָאה אֶּ 

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 5 

ה־ָאַמר ַחר בָ ְואַ   1 ה כ  ל־ַפְרע  ן ַוי אְמרּו אֶּ ה ְוַאֲהר  שֶּ אּו מ 

גּו ִלי ַבִמְדָבר׃ ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָר  ת־ַעִמי ְוָיח   ֵאל ַשַלח אֶּ

ְשַמע בְ   2 ר אֶּ ְיהָוה ֲאשֶּ ִמי  ה  ַפְרע  ר  לֹו ְלַשַלח ַוי אמֶּ ק 

ת־ ת־ְיהָוה ְוַגם אֶּ ת־ִיְשָרֵאל ל א ָיַדְעִתי אֶּ ִיְשָרֵאל ל א אֶּ

 ֲאַשֵלַח׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ְך ַוי אְמרּו ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה נָ   3 רֶּ א דֶּ

ַליה ְוִנְזְבָחה  ַבִמְדָבר  ָיִמים  ת  ן־ ְשֹלשֶּ פֶּ ֱאֹלֵהינּו  ָוה 

ר  בֶּ ב׃ ִיְפָגֵענּו ַבדֶּ ָחרֶּ  אֹו בֶּ

ְואַ   4 ה  שֶּ מ  ָלָמה  ִמְצַרִים  ְך  לֶּ מֶּ ם  ֲאֵלהֶּ ר  ן ַוי אמֶּ ֲהר 

ת־ָהָעם ִמַמֲעָשיו ְלכּו ְלִסְבֹל  ם׃ַתְפִריעּו אֶּ  ֵתיכֶּ

ה הֵ   5 ר ַפְרע  ם ן־ַרִבים ַעָתה ַעם הָ ַוי אמֶּ ץ ְוִהְשַבתֶּ ָארֶּ

ָתם ִמִסְבֹלָתם׃  א 

ת  6 אֶּ ַההּוא  ַביֹום  ה  ַפְרע  ת־ ַוְיַצו  ְואֶּ ָבָעם  ְגִשים  ־ַהנ 

ר׃  ְטָריו ֵלאמ   ש 

ן הַ ל א ת אִספּון ָלֵתת תֶּ   7 ן ָלָעם ִלְלב  ְלֵבִנים ִכְתמֹול  בֶּ

ם תֶּ  ְששּו ָלהֶּ ם ֵהם ֵיְלכּו ְוק  ן׃ ִשְלש   בֶּ

ם   8 ִשים ְתמֹול ִשְלש  ר ֵהם ע  נֶּת ַהְלֵבִנים ֲאשֶּ ת־ַמְתכ  ְואֶּ

ם ל א ִתְגְר  נּו ִכי־ִנְרִפים ֵהם ַעל־ֵכן  ָתִשימּו ֲעֵליהֶּ עּו ִממֶּ

ר ֵנְלכָ  ֲעִקים ֵלאמ   ה ִנְזְבָחה ֵלאֹלֵהינּו׃ ֵהם צ 

ְוַיֲעשּו־ָבּה ְוַאל  9 ָדה ַעל־ָהֲאָנִשים  ־ִיְשעּו  ִתְכַבד ָהֲעב 

ר׃   ְבִדְבֵרי־ָשקֶּ

ל־ָהָעם    10 ְטָריו ַוי אְמרּו אֶּ ְגֵשי ָהָעם ְוש  ר ַוֵיְצאּו נ  ֵלאמ 

ן׃  בֶּ ם תֶּ ֵתן ָלכֶּ ִני נ  ה ֵאינֶּ ה ָאַמר ַפְרע   כ 
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ם ְלכּו ְקחּו  11 ן ֵמֲאשֶּ   ַאתֶּ בֶּ ם תֶּ ֵאין  ָלכֶּ ר ִתְמָצאּו ִכי 

ם ָדָבר׃  ַדְתכֶּ  ִנְגָרע ֵמֲעב 

ץ   12 ן׃ָהָעם ְבָכלַוָיפֶּ בֶּ ֵשש ַקש ַלתֶּ ץ ִמְצָרִים ְלק  רֶּ  ־אֶּ

ַכלּו   13 ר  ֵלאמ  ָאִצים  ְגִשים  ְדַבר־יֹום  ְוַהנ  ם  ַמֲעֵשיכֶּ  

ן׃ בֶּ ר ִבְהיֹות ַהתֶּ  ְביֹומֹו ַכֲאשֶּ

ְטֵרי בְ   ַויֻכּו  14 ְגֵשי ש  נ  ם  ֲעֵלהֶּ ר־ָשמּו  ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ ֵני 

ר ַמדּוַע ל א  ֵלאמ  ה  ִכְתמֹול    ַפְרע  ן  ִלְלב  ם  ָחְקכֶּ ם  ִכִליתֶּ

ם ַגם־ְתמֹול ַגם־ַהיֹום׃   ִשְלש 

ש    15 אּו  ה  ַוָיב  ל־ַפְרע  אֶּ ַוִיְצֲעקּו  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ְטֵרי 

ה לַ  ה כ  ר ָלָמה ַתֲעשֶּ יָך׃ֵלאמ   ֲעָבדֶּ

ֲעשּו    16 ָלנּו  ְמִרים  א  ּוְלֵבִנים  יָך  ַלֲעָבדֶּ ִנָתן  ֵאין  ן  בֶּ תֶּ

ָך׃ְוִהנֵ  יָך ֻמִכים ְוָחָטאת ַעמֶּ  ה ֲעָבדֶּ

ִנְרִפים ַעל־ֵכן ַאתֶּ   17 ם  ִנְרִפים ַאתֶּ ר  ְמִרים ַוי אמֶּ ם א 

 ֵנְלָכה ִנְזְבָחה ַליהָוה׃

ן ל א־יִ   18 בֶּ ן ְלֵבִנים  ְוַעָתה ְלכּו ִעְבדּו ְותֶּ כֶּ ם ְות  ָנֵתן ָלכֶּ

 ּו׃ ִתֵתנ 

תָ   19 ְטֵרי ְבֵני־ִיְשָרֵאל א  ר ל א־ַוִיְראּו ש  ם ְבָרע ֵלאמ 

 ם ְדַבר־יֹום ְביֹומֹו׃ ִתְגְרעּו ִמִלְבֵניכֶּ 
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שֶּ   20 ת־מ  אֶּ ִלְקָראָתם  ַוִיְפְגעּו  ִנָצִבים  ן  ת־ַאֲהר  ְואֶּ ה 

ה׃  ְבֵצאָתם ֵמֵאת ַפְרע 

ֵירֶּ ַוי אְמרּו  21 ם  ֲאֵלהֶּ ר   ֲאשֶּ ט  ְוִיְשפ  ם  ֲעֵליכֶּ ְיהָוה  א 

ְבֵעינֵ  ת־ֵריֵחנּו  אֶּ ם  ֲעָבָדיו ִהְבַאְשתֶּ ּוְבֵעיֵני  ה  ַפְרע  י 

ב ְבָיָדם ְלָהְרֵגנּו׃ רֶּ ת־חֶּ  ָלתֶּ

ה    22 שֶּ ָתה  ַוָיָשב מ  ָני ָלָמה ֲהֵרע  ַוי אַמר ֲאד  ל־ְיהָוה  אֶּ

 ָלָעם ַהזֶּה ָלָמה זֶּה ְשַלְחָתִני׃

ָלָעם    23 ֵהַרע  ָך  ִבְשמֶּ ְלַדֵבר  ה  ל־ַפְרע  אֶּ ָבאִתי  ּוֵמָאז 

ָך׃ַהזֶּה ְוַהֵצל ל א־ִהצַ  ת־ַעמֶּ  ְלָת אֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 6 

ִתְראֶּ   1 ַעָתה  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ֱעשֶּ ַוי אמֶּ אֶּ ר  ֲאשֶּ ה ה 

כִ  ה  ְיָגְרֵשם  ְלַפְרע  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְיַשְלֵחם  ֲחָזָקה  ְבָיד  י 

  ֵמַאְרצֹו׃

ר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה׃ 2 ה ַוי אמֶּ שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶּ

ל־ַאבְ   ָוֵאָרא   3 ב ְבֵאל ַשָדי אֶּ ל־ַיֲעק  ל־ִיְצָחק ְואֶּ ָרָהם אֶּ

ם׃ ּוְשִמי ְיהָוה ל א נֹוַדְעתִ   י ָלהֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ץ ַגם  וְ   4 רֶּ ת־אֶּ ם אֶּ ת־ְבִריִתי ִאָתם ָלֵתת ָלהֶּ ִתי אֶּ ֲהִקמ 

ר־ָגרּו ָבּה׃ ם ֲאשֶּ ץ ְמֻגֵריהֶּ רֶּ  ְכָנַען ֵאת אֶּ

ִישְ   5 ְבֵני  ת־ַנֲאַקת  אֶּ ָשַמְעִתי  ֲאִני  ר ְוַגם  ֲאשֶּ ָרֵאל 

ר ְזכ  ָתם ָואֶּ ת־ְבִריִתי׃   ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים א   אֶּ

ר ִלבְ   6 ם  ֲאִני ְיהָוה וְ ֵני־ִיְשָרֵאל  ָלֵכן ֱאמ  ְתכֶּ הֹוֵצאִתי אֶּ

ָדָתם   ֵמֲעב  ם  ְתכֶּ אֶּ ְוִהַצְלִתי  ִמְצַרִים  ִסְבֹלת  ִמַתַחת 

ִלי  ם ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגד  ְתכֶּ  ם׃ְוָגַאְלִתי אֶּ

ֵלאֹלִהים   7 ם  ָלכֶּ ְוָהִייִתי  ְלָעם  ִלי  ם  ְתכֶּ אֶּ ְוָלַקְחִתי 

ם ִכי ֲאנִ  ם ַהמֹוִציא י ְיהָוה ֱאֹלהֵ ִויַדְעתֶּ ם ִמַתַחת    יכֶּ ְתכֶּ אֶּ

 ִסְבלֹות ִמְצָרִים׃

ת־ָיִדי    8 אֶּ ָנָשאִתי  ר  ֲאשֶּ ץ  ל־ָהָארֶּ אֶּ ם  ְתכֶּ אֶּ ְוֵהֵבאִתי 

ָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעק   ם ָלֵתת א  ָתּה ָלכֶּ ב ְוָנַתִתי א 

 מֹוָרָשה ֲאִני ְיהָוה׃

ל־ְבנֵ   9 אֶּ ֵכן  ה  שֶּ מ  וְ ַוְיַדֵבר  ִיְשָרֵאל  אֶּ י  ָשְמעּו  ל־ ל א 

ָדה ָקָשה׃ ר רּוַח ּוֵמֲעב  צֶּ ה ִמק  שֶּ   מ 

ר׃  10 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ְך ִמְצָרִים ִויַשַלח  11 לֶּ ה מֶּ ל־ַפְרע  ת־ְבֵני־   ב א ַדֵבר אֶּ אֶּ

 ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו׃
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בְ   12 ֵהן  ר  ֵלאמ  ְיהָוה  ִלְפֵני  ה  שֶּ מ  ֵני־ִיְשָרֵאל ַוְיַדֵבר 

אֵ  ֲעַרל  ל א־ָשְמעּו  ַוֲאִני  ה  ַפְרע  ִיְשָמֵעִני  ְוֵאיְך  ַלי 

 ְשָפָתִים׃ 

ל־   13 אֶּ ַוְיַצֵּום  ן  ל־ַאֲהר  ְואֶּ ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ַוְיַדֵבר  פ 

וְ  ִיְשָרֵאל  ת־ ְבֵני  אֶּ ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ְך  לֶּ מֶּ ה  ל־ַפְרע  אֶּ

ץ ִמְצָרִים׃ רֶּ   ְבֵני־ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ

ה ָראֵשי  14 ָתם בְ   ֵאלֶּ ר ִיְשָרֵאל ֵבית־ֲאב  ֵני ְראּוֵבן ְבכ 

ת ְראּוֵבן׃  ה ִמְשְפח  ְצרֹון ְוַכְרִמי ֵאלֶּ  ֲחנֹוְך ּוַפלּוא חֶּ

ְוא    15 ְוָיִמין  ְימּוֵאל  ִשְמעֹון  ַחר  ּוְבֵני  ְוצ  ְוָיִכין  ַהד 

ן־ַהְכנַ  ת ִשְמעֹון׃ ְוָשאּול בֶּ ה ִמְשְפח   ֲעִנית ֵאלֶּ

ְשמֹותוְ   16 ה  לְ   ֵאלֶּ ּוְקָהת  ְבֵני־ֵלִוי  ֵגְרשֹון  ָתם  ְלד  ת 

ַבע ּוְשֹלִשים ּוְמַאת ָשָנה׃  ּוְמָרִרי ּוְשֵני ַחֵיי ֵלִוי שֶּ

ָתם׃ ְבֵני ֵגְרשֹון ִלְבִני ְוִשְמִעי ְלִמשְ   17  ְפח 

ְברֹון ְוֻעִזיֵאל ּוְשֵני ַחיֵ   18 י ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוחֶּ

 ְמַאת ָשָנה׃ּוְשֹלִשים ּו ְקָהת ָשֹלש

ַהֵלִוי   19 ת  ִמְשְפח  ה  ֵאלֶּ ּומּוִשי  ַמְחִלי  ְמָרִרי  ּוְבֵני 

ָתם׃ ְלד   ְלת 
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ָדתֹו לֹו לְ   20 ד ד  בֶּ ת־יֹוכֶּ ד לֹו  ַוִיַקח ַעְמָרם אֶּ ִאָשה ַוֵתלֶּ

ה ּושְ  שֶּ ת־מ  ן ְואֶּ ת־ַאֲהר  ַבע ּוְשֹלאֶּ ִשים  ֵני ַחֵיי ַעְמָרם שֶּ

 ָנה׃ּוְמַאת שָ 

ג ְוִזְכִרי׃  21 ַרח ָונֶּפֶּ  ּוְבֵני ִיְצָהר ק 

ְלָצָפן ְוִסְתִרי׃   22  ּוְבֵני ֻעִזיֵאל ִמיָשֵאל ְואֶּ

ַבת־ַעִמיָנדָ   23 ַבע  ת־ֱאִלישֶּ אֶּ ן  ַאֲהר  ֲאחֹות  ַוִיַקח  ב 

ת־נָ  ד לֹו אֶּ ת־ ַנְחשֹון לֹו ְלִאָשה ַוֵתלֶּ ת־ֲאִביהּוא אֶּ ָדב ְואֶּ

ת־ִאיָתמָ  ְלָעָזר ְואֶּ  ר׃ אֶּ

ת    24 ה ִמְשְפח  ְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף ֵאלֶּ ַרח ַאִסיר ְואֶּ ּוְבֵני ק 

 ַהָקְרִחי׃

ן־אַ   25 בֶּ ְלָעָזר  לֹו  ְואֶּ פּוִטיֵאל  ִמְבנֹות  ָלַקח־לֹו  ן  ֲהר 

ה ָראֵשי ֲאבֹות ַהלְ ְלִאָשה   ת־ִפיְנָחס ֵאלֶּ ד לֹו אֶּ ִוִים  ַוֵתלֶּ

ָתם׃   ְלִמְשְפח 

שֶּ   26 ן ּומ  ר ָאַמר ְיהָוההּוא ַאֲהר  ם הֹוִציאּו    ה ֲאשֶּ ָלהֶּ

ָתם׃  ץ ִמְצַרִים ַעל־ִצְבא  רֶּ ת־ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ  אֶּ

ַהמְ   27 ְלהֹוִציא  ֵהם  ְך־ִמְצַרִים  לֶּ מֶּ ה  ל־ַפְרע  אֶּ ַדְבִרים 

ה ְוַאֲהר  אֶּ  שֶּ  ן׃ת־ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים הּוא מ 

שֶּ   28 ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ץ ִמְצָרִים׃ַוְיִהי ְביֹום ִדבֶּ רֶּ   ה ְבאֶּ
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ל־   29 ר ֲאִני ְיהָוה ַדֵבר אֶּ ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ  ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ְך מִ  לֶּ ה מֶּ יָך׃ ַפְרע  ֵבר ֵאלֶּ ר ֲאִני ד   ְצַרִים ֵאת ָכל־ֲאשֶּ

ה ִלְפֵני ְיהָוה ֵהן ֲאִני ֲעַרל ְשָפַתִים ְוֵאיְך  י אמֶּ וַ   30 שֶּ ר מ 

ה׃   ִיְשַמע ֵאַלי ַפְרע 

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 7 

ה    1 ה ְרֵאה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרע  שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ן ָאִחיָך ִיְהיֶּה נְ  ָך׃ְוַאֲהר   ִביאֶּ

ךָ   2 ר ֲאַצּוֶּ ן ָאִחיָך ְיַדבֵ ַאָתה ְתַדֵבר ֵאת ָכל־ֲאשֶּ ר   ְוַאֲהר 

ה ל־ַפְרע  ת־ְבֵני־ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו׃  אֶּ  ְוִשַלח אֶּ

ַתי    3 ת  ת־א  אֶּ ְוִהְרֵביִתי  ה  ַפְרע  ת־ֵלב  אֶּ ה  ַאְקשֶּ ַוֲאִני 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ ת־מֹוְפַתי ְבאֶּ  ְואֶּ

ֲאלֵ   4 ְבִמְצָרִים  ְול א־ִיְשַמע  ת־ָיִדי  אֶּ ְוָנַתִתי  ה  ַפְרע  ם  כֶּ

ת־ַעמִ ְוהֹו אֶּ ַתי  ת־ִצְבא  אֶּ ֵמאֶּ ֵצאִתי  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ץ  י  רֶּ

ִלים׃   ִמְצַרִים ִבְשָפִטים ְגד 

ַעל־   5 ת־ָיִדי  אֶּ ִתי  ִבְנט  ְיהָוה  ִכי־ֲאִני  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו 

ת־ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִמת  ֹוָכם׃ ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי אֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ר ִצָּוה  6 ן ַכֲאשֶּ ה ְוַאֲהר  שֶּ ָתם ֵכן ָעשּו׃   ַוַיַעש מ   ְיהָוה א 

ִנים   7 ּוְשמ  ן־ָשֹלש  בֶּ ן  ְוַאֲהר  ָשָנה  ִנים  ן־ְשמ  בֶּ ה  שֶּ ּומ 

ה׃ ל־ַפְרע    ָשָנה ְבַדְבָרם אֶּ

ר׃  8 ן ֵלאמ  ל־ַאֲהר  ה ְואֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ  ַוי אמֶּ

ם  9 ֲאֵלכֶּ ְיַדֵבר  מֹוֵפת    ִכי  ם  ָלכֶּ ְתנּו  ר  ֵלאמ  ה  ַפְרע 

ל ת־ַמְטָך ְוהַ ְוָאַמְרָת אֶּ ן ַקח אֶּ ה ־ַאֲהר   ְשֵלְך ִלְפֵני־ַפְרע 

 ְיִהי ְלַתִנין׃ 

ר   10 ַכֲאשֶּ ֵכן  ַוַיַעשּו  ה  ל־ַפְרע  אֶּ ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ מ  ַוָיב א 

ה וְ  ת־ַמֵטהּו ִלְפֵני ַפְרע  ן אֶּ ִלְפֵני  ִצָּוה ְיהָוה ַוַיְשֵלְך ַאֲהר 

 ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִנין׃ 

ה ַלחֲ ַוִיְקָרא גַ   11 ַוַיֲעשּו ַגם־ ַכְשִפים  ָכִמים ְוַלמְ ם־ַפְרע 

ם ֵכן׃  ֵהם ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ְבַלֲהֵטיהֶּ

ַוַיְשִליכּו ִאיש ַמֵטהּו ַוִיְהיּו ְלַתִניִנם ַוִיְבַלע ַמֵטה־   12

ָתם׃  ת־ַמט  ן אֶּ  ַאֲהר 

דִ ַויֶּ   13 ר  ַכֲאשֶּ ם  ֲאֵלהֶּ ָשַמע  ְול א  ה  ַפְרע  ֵלב  ר  ֱחַזק  בֶּ

  ְיהָוה׃

ר  14 ל־  ַוי אמֶּ ה ֵמֵאן ְלַשַלח ְיהָוה אֶּ ה ָכֵבד ֵלב ַפְרע  שֶּ מ 

 ָהָעם׃
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ְוִנַצְבָת    15 ַהַמְיָמה  ֵצא  י  ִהֵנה  ר  קֶּ ַבב  ה  ל־ַפְרע  אֶּ ֵלְך 

ר   ַהְיא  ְלָנָחש ִלְקָראתֹו ַעל־ְשַפת  ר־נְֶּהַפְך  ה ֲאשֶּ ְוַהַמטֶּ

ָך׃   ִתַקח ְבָידֶּ

יָך ִעְבִרים ְשָלַחנִ ְיהָוה ֱאֹלֵהי הָ ָת ֵאָליו  ְוָאַמְר   16 י ֵאלֶּ

ל א־ ְוִהֵנה  ַבִמְדָבר  ְוַיַעְבֻדִני  ת־ַעִמי  אֶּ ַשַלח  ר  ֵלאמ 

ה׃  ָשַמְעָת ַעד־כ 

ה ָאַמר ְיהָוה ְבז את ֵתַדע ִכי ֲאנִ   17 ִכי  כ  י ְיהָוה ִהֵנה ָאנ 

ר־ְבָיִדי ַעל־ַהַמיִ  ה ֲאשֶּ ה ַבַמטֶּ ְפכ ַמכֶּ ר ְונֶּהֶּ ר ַבְיא  ּו ם ֲאשֶּ

 ְלָדם׃ 

ְוִנְלאּו   18 ר  ַהְיא  ּוָבַאש  ָתמּות  ר  ר־ַבְיא  ֲאשֶּ ְוַהָדָגה 

ר׃  ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ִמן־ַהְיא 

ל־ַאהֲ   19 ר אֶּ ה ֱאמ  שֶּ ל־מ  ְיהָוה אֶּ ר  ן ַקח ַמְטָך ַוי אמֶּ ר 

ָתם עַ  ם ּוְנֵטה־ָיְדָך ַעל־ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל־ַנֲהר  ֵריהֶּ ל־ְיא 

־ָדם ְוָהָיה  ם ְוִיְהיּום ְוַעל ָכל־ִמְקֵוה ֵמיֵמיהֶּ ְוַעל־ַאְגֵמיהֶּ 

ץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים׃  רֶּ  ָדם ְבָכל־אֶּ

יְ   20 ִצָּוה  ר  ַכֲאשֶּ ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ מ  ם  ַוַיֲעשּו־ֵכן  ַוָירֶּ הָוה 

ר ְלֵעינֵ  ר ַבְיא  ת־ַהַמִים ֲאשֶּ ה ַוַיְך אֶּ ה ּוְלֵעיֵני  ַבַמטֶּ י ַפְרע 

ר־בַ יו ַוֵיָהְפכּו ָכל־ַהַמיִ ֲעָבדָ  ר ְלָדם׃ם ֲאשֶּ  ְיא 
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ר ְול א־ָיְכלּו   21 ר ֵמָתה ַוִיְבַאש ַהְיא  ר־ַבְיא  ְוַהָדָגה ֲאשֶּ

ִמן־ַהְיא   ַמִים  ִלְשתֹות  ץ ִמְצַרִים  רֶּ ְבָכל־אֶּ ַהָדם  ַוְיִהי  ר 

 ִמְצָרִים׃ 

ַחְרֻטמֵ   22 וַ ַוַיֲעשּו־ֵכן  ם  ְבָלֵטיהֶּ ִמְצַרִים  ֵלב־ יֶּ י  ֱחַזק 

ר ְיהָוה׃ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ה ְול א־ָשַמע ֲאֵלהֶּ  ַפְרע 

ַגם־   23 ִלבֹו  ְול א־ָשת  ל־ֵביתֹו  אֶּ ַוָיב א  ה  ַפְרע  ן  ַוִיפֶּ

 ָלז את׃ 

ר ַמִים ִלְשתֹות ִכי  ַוַיְחְפרּו כָ   24 ת ַהְיא  ל־ִמְצַרִים ְסִביב 

ר׃ל א ָיְכלּו ִלשְ  ת ִמֵמיֵמי ַהְיא   ת 

ת־ יִ וַ   25 אֶּ ַהכֹות־ְיהָוה  ַאֲחֵרי  ָיִמים  ִשְבַעת  ָמֵלא 

ר׃   ַהְיא 

ה ְוָאַמְרָת ֵאָליו   26 ל־ַפְרע  ה ב א אֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ה ָאַמר ְיהָוה ַשַלח אֶּ   ת־ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני׃ כ 

ָאנ    27 ִהֵנה  ְלַשֵלַח  ַאָתה  ת־ָכל־ ְוִאם־ָמֵאן  אֶּ ֵגף  נ  ִכי 

 ים׃  ַבְצַפְרְדעִ ְגבּוְלָך

ָך ּוַבֲחַדר    28 ר ְצַפְרְדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ְבֵביתֶּ ְוָשַרץ ַהְיא 

יָך   ָך ּוְבֵבית ֲעָבדֶּ יָך  ִמְשָכְבָך ְוַעל־ִמָטתֶּ ָך ּוְבַתנּורֶּ ּוְבַעמֶּ

יָך׃   ּוְבִמְשֲארֹותֶּ

יָך  29  ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדִעים׃  ּוְבָכה ּוְבַעְמָך ּוְבָכל־ֲעָבדֶּ
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Êxodo Capítulo 8 

ת־ָיְדָך    1 ן ְנֵטה אֶּ ל־ַאֲהר  ר אֶּ ה ֱאמ  שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ְוַעל־ָהֲאַגמִ  ִרים  ַעל־ַהְיא  ת  ַעל־ַהְנָהר  ָך  ְוַהַעל  ְבַמטֶּ ים 

ץ ִמְצָר  רֶּ ת־ַהְצַפְרְדִעים ַעל־אֶּ  ִים׃ אֶּ

ת־ָידֹו ַעל ֵמיֵמי   2 ן אֶּ ִמְצָרִים ַוַתַעל ַהְצַפְרֵדַע    ַוֵיט ַאֲהר 

ץ ִמְצָרִים׃ וַ  רֶּ ת־אֶּ  ְתַכס אֶּ

ת־  3 אֶּ ַוַיֲעלּו  ם  ְבָלֵטיהֶּ ַהֲחְרֻטִמים  ַוַיֲעשּו־ֵכן 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ  ַהְצַפְרְדִעים ַעל־אֶּ

ר  ַויִ   4 ן ַוי אמֶּ ה ּוְלַאֲהר  שֶּ ה ְלמ  ל־ ְקָרא ַפְרע  ַהְעִתירּו אֶּ

ַהְצַפְרְדעִ  ְוָיֵסר  ת־ ְיהָוה  אֶּ ַוֲאַשְלָחה  ּוֵמַעִמי  ִני  ִממֶּ ים 

 ָהָעם ְוִיְזְבחּו ַליהָוה׃

ה ִהְתָפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלָך    5 ה ְלַפְרע  שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

יָך ּוְלַעְמָך לְ  יָך ְוַלֲעָבדֶּ   ַהְכִרית ַהֲצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמָבתֶּ

ר ִתָשַאְרָנה׃  ַרק ַבְיא 

ר    6 ַוי  ַוי אמֶּ ִכי־ֵאין  ְלָמָחר  ֵתַדע  ְלַמַען  ִכְדָבְרָך  ר  אמֶּ

 ַכיהָוה ֱאֹלֵהינּו׃

https://adilsoncardoso.com/
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ָך   7 ּוֵמַעמֶּ יָך  ּוֵמֲעָבדֶּ יָך  ּוִמָבתֶּ ִמְמָך  ַהְצַפְרְדִעים  ְוָסרּו 

ר ִתשָ   ַאְרָנה׃ַרק ַבְיא 

ֵמִעם    8 ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ מ  ל־ַוֵיֵצא  אֶּ ה  שֶּ מ  ַוִיְצַעק  ה  ַפְרע 

ה׃ָוה ַעל־דְ ְיה ר־ָשם ְלַפְרע   ַבר ַהְצַפְרְדִעים ֲאשֶּ

ִמן־   9 ַהְצַפְרְדִעים  ַוָיֻמתּו  ה  שֶּ מ  ִכְדַבר  ְיהָוה  ַוַיַעש 

ת   ת׃ַהָבִתים ִמן־ַהֲחֵצר   ּוִמן־ַהָשד 

ץ׃   10 ָתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוִתְבַאש ָהָארֶּ  ַוִיְצְברּו א 

ה ִכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה  11 ת־ִלבֹו ְול א    ַוַיְרא ַפְרע  ְוַהְכֵבד אֶּ

ם ר ְיהָוה׃ ָשַמע ֲאֵלהֶּ ר ִדבֶּ   ַכֲאשֶּ

ת־   12 ן ְנֵטה אֶּ ל־ַאֲהר  ר אֶּ ה ֱאמ  שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ץ  ַמְטָך רֶּ ְבָכל־אֶּ ְלִכִנם  ְוָהָיה  ץ  ָהָארֶּ ת־ֲעַפר  אֶּ ְוַהְך   

 ִמְצָרִים׃ 

ת־ָידֹו ְבַמֵטה  שּו־ֵכןַוַיעֲ   13 ן אֶּ ת־ֲעַפר  ַוֵיט ַאֲהר  ּו ַוַיְך אֶּ

ָבאָ  ַהִכָנם  ַוְתִהי  ץ  ץ ָהָארֶּ ָהָארֶּ ָכל־ֲעַפר  ּוַבְבֵהָמה  ָדם 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ  ָהָיה ִכִנים ְבָכל־אֶּ

ת־ ַוַיעֲ   14 אֶּ ְלהֹוִציא  ם  ְבָלֵטיהֶּ ַהַחְרֻטִמים  שּו־ֵכן 

לּו וַ   ְתִהי ַהִכָנם ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה׃ַהִכִנים ְול א ָיכ 

ְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא   15 ה אֶּ ל־ַפְרע  ַוי אְמרּו ַהַחְרֻטִמים אֶּ

ר ְיהָוה׃ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ה ְול א־ָשַמע ֲאֵלהֶּ   ַויֱֶּחַזק ֵלב־ַפְרע 
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ְוִהְתַיֵצב    16 ר  קֶּ ַבב  ַהְשֵכם  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ה ה ָאַמר ִהֵנה יֹוֵצא ַהָמְיָמה ְוָאַמְרָת ֵאָלי   ִלְפֵני ַפְרע  ו כ 

 ְיהָוה ַשַלח ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני׃ 

ְבָך   17 ַמְשִליַח  ִהְנִני  ת־ַעִמי  אֶּ ְמַשֵלַח  ִאם־ֵאיְנָך  ִכי 

ּוְבעַ  יָך  ָבֵתי  ּוַבֲעָבדֶּ ּוָמְלאּו  ב  ָער  ת־הֶּ אֶּ יָך  ּוְבָבתֶּ ְמָך 

ב ְוַגם ָער  ת־הֶּ יָה׃ ִמְצַרִים אֶּ ר־ֵהם ָעלֶּ  ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ַביֹום  ְוִהְפֵלי  18 ַעִמי ִתי  ר  ֲאשֶּ ן  שֶּ ג  ץ  רֶּ ת־אֶּ אֶּ ַההּוא 

ב ְלַמַען ֵתַדע ִכי ֲאִני   יָה ְלִבְלִתי ֱהיֹות־ָשם ָער  ֵמד ָעלֶּ ע 

ב  רֶּ ץ׃ְיהָוה ְבקֶּ  ָהָארֶּ

ָך ְלָמָחר ִיְהיֶּה ָהא    19 ת ְוַשְמִתי ְפֻדת ֵבין ַעִמי ּוֵבין ַעמֶּ

 ַהזֶּה׃

ה ּו ַוַיַעש ְיהָוה ֵכן ַוָיב    20 ב ָכֵבד ֵביָתה ַפְרע  ֵבית  א ָער 

ב׃  ָער  ץ ִמְפֵני הֶּ ץ ִמְצַרִים ִתָשֵחת ָהָארֶּ רֶּ  ֲעָבָדיו ּוְבָכל־אֶּ

ל־מ    21 ה אֶּ ר ְלכּו ִזְבחּו  ַוִיְקָרא ַפְרע  ן ַוי אמֶּ ה ּוְלַאֲהר  שֶּ

ץ׃ ם ָבָארֶּ  ֵלאֹלֵהיכֶּ

מ    22 ר  ָנכֹוַוי אמֶּ ל א  ה  תֹועֲ שֶּ ִכי  ֵכן  ַלֲעשֹות  ַבת  ן 

אֶּ  ִנְזַבח  ֵהן  ֱאֹלֵהינּו  ַליהָוה  ִנְזַבח  ת־תֹוֲעַבת  ִמְצַרִים 

ם ְול א ִיְסְקֻלנּו׃   ִמְצַרִים ְלֵעיֵניהֶּ
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ָיִמי  23 ת  ְשֹלשֶּ ְך  רֶּ ַליהָוה  דֶּ ְוָזַבְחנּו  ַבִמְדָבר  ֵנֵלְך  ם 

ר י אַמר ֵאֵלינּו  ׃ ֱאֹלֵהינּו ַכֲאשֶּ

ִכי ֲאַשַלח    24 ה ָאנ  ר ַפְרע  ם ַליהָוה  ַוי אמֶּ ם ּוְזַבְחתֶּ ְתכֶּ אֶּ

ם   ת  ֱאֹלֵהיכֶּ כֶּ ָללֶּ ל א־ַתְרִחיקּו  ַהְרֵחק  ַרק  ַבִמְדָבר 

 ַהְעִתירּו ַבֲעִדי׃

ה ִהֵנה   25 שֶּ ר מ  ל־   ַוי אמֶּ ִכי יֹוֵצא ֵמִעָמְך ְוַהְעַתְרִתי אֶּ ָאנ 

ה ִמַפְרע  ב  ָער  הֶּ ְוָסר  ַרק   ְיהָוה  ָמָחר  ּוֵמַעמֹו  ֵמֲעָבָדיו 

ֵסף   ַח ַאל־י  ִלְזב  ת־ָהָעם  אֶּ ַשַלח  ְלִבְלִתי  ָהֵתל  ה  ַפְרע 

 ַליהָוה׃ 

ל־ְיהָוה׃   26 ה ַויְֶּעַתר אֶּ ה ֵמִעם ַפְרע  שֶּ  ַוֵיֵצא מ 

יְ   27 ה  ַוַיַעש  ִמַפְרע  ב  ָער  הֶּ ַוָיַסר  ה  שֶּ מ  ִכְדַבר  הָוה 

ָחד׃ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ל א נִ   ְשַאר אֶּ

ת־לִ   28 ה אֶּ ְול א ִשַלח בֹו ַגם ַבַפַעם ַהז את  ַוַיְכֵבד ַפְרע 

ת־ָהָעם׃   אֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 9 

ה    1 ל־ַפְרע  ה ב א אֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ   ְוִדַבְרָת ֵאָליו ַוי אמֶּ

ְיהָוה   ה־ָאַמר  ת־ַעִמי  כ  אֶּ ַשַלח  ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי 

 ְוַיַעְבֻדִני׃ 

 ָך ַמֲחִזיק ָבם׃ִכי ִאם־ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח ְועֹודְ  2

ַבסּוִסים    3 ה  ַבָשדֶּ ר  ֲאשֶּ ְבִמְקְנָך  הֹוָיה  ַיד־ְיהָוה  ִהֵנה 

ִרים  ר כָ ַבֲחמ  בֶּ ד׃ַבְגַמִלים ַבָבָקר ּוַבצ אן דֶּ  ֵבד ְמא 

ְוִהְפָלה ְיהָוה ֵבין ִמְקֵנה ִיְשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים   4

 ָרֵאל ָדָבר׃ ְול א ָימּות ִמָכל־ִלְבֵני ִישְ 

ַהָדָבר    5 ְיהָוה  ה  ַיֲעשֶּ ָמָחר  ר  ְיהָוה מֹוֵעד ֵלאמ  ם  ַוָישֶּ

ץ׃  ַהזֶּה ָבָארֶּ

ת־ַהָדָבר ַהזֶּה ִמָמֳחָר וַ   6 ל ִמְקֵנה  ַיַעש ְיהָוה אֶּ ת ַוָיָמת כ 

ָחד׃ִמְצָרִים ּוִמִמקְ   ֵנה ְבֵני־ִיְשָרֵאל ל א־ֵמת אֶּ

ל    7 ְוִהֵנה  ה  ַפְרע  ַעד־ ַוִיְשַלח  ִיְשָרֵאל  ִמִמְקֵנה  א־ֵמת 

ת־ָהָעם׃אֶּ  ה ְול א ִשַלח אֶּ   ָחד ַוִיְכַבד ֵלב ַפְרע 

ָלכֶּ ַוי אמֶּ   8 ן ְקחּו  ל־ַאֲהר  ְואֶּ ה  שֶּ ל־מ  ְיהָוה אֶּ ם ְמל א ר 

ּוְזָר  ִכְבָשן  ִפיַח  ם  ְלֵעיֵני  ָחְפֵניכֶּ ַהָשַמְיָמה  ה  שֶּ מ  קֹו 

ה׃  ַפְרע 
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ץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ַעל־הָ ְוָהָיה ְלָאָבק ַעל ָכל־אֶּ   9 ָאָדם  רֶּ

ץ  רֶּ ְבָכל־אֶּ ת  ֲאַבְעֻבע  ֵרַח  פ  ִלְשִחין  ְוַעל־ַהְבֵהָמה 

 ָרִים׃ ִמצְ 

ת־ִפיַח ַהִכְבשָ   10 ה ַויִ ַוִיְקחּו אֶּ ק  ן ַוַיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרע  ְזר 

ֵרַח ָבָאָדם  ת פ  ה ַהָשָמְיָמה ַוְיִהי ְשִחין ֲאַבְעֻבע  שֶּ תֹו מ   א 

 ּוַבְבֵהָמה׃ 

ִמְפֵני   11 ה  שֶּ מ  ִלְפֵני  ד  ַלֲעמ  ַהַחְרֻטִמים  ְול א־ָיְכלּו 

 ׃ַהְשִחין ַבֲחְרֻטִמם ּוְבָכל־ִמְצָרִים ַהְשִחין ִכי־ָהָיה

ם   12 ֲאֵלהֶּ ָשַמע  ְול א  ה  ַפְרע  ת־ֵלב  אֶּ ְיהָוה  ַוְיַחֵזק 

ה׃ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ר ִדבֶּ   ַכֲאשֶּ

יְ   13 ר  הַוי אמֶּ שֶּ ל־מ  אֶּ ְוִהְתַיֵצב    הָוה  ר  קֶּ ַבב  ַהְשֵכם 

ְיהוָ  ה־ָאַמר  כ  ֵאָליו  ְוָאַמְרָת  ה  ַפְרע  ֱאֹלֵהי  ִלְפֵני  ה 

ת־ַעִמי וְ   ַיַעְבֻדִני׃ָהִעְבִרים ַשַלח אֶּ

ל־   14 אֶּ ַתי  ת־ָכל־ַמֵגפ  אֶּ ֵלַח  ש  ֲאִני  ַהז את  ַבַפַעם  ִכי 

ָך בַ  יָך ּוְבַעמֶּ ִני ְבָכל־ ִלְבָך ּוַבֲעָבדֶּ ֲעבּור ֵתַדע ִכי ֵאין ָכמ 

ץ׃  ָהָארֶּ

אֹוְתָך  15 ָוַאְך  ת־ָיִדי  אֶּ ָשַלְחִתי  ַעָתה  ת־ַעְמָך ִכי  ְואֶּ  

ר ַוִתָכֵחד ִמן־הָ  ץ׃ ַבָדבֶּ  ָארֶּ



33 

 

ְתָך    16 ַהְרא  ַבֲעבּור  ֱעַמְדִתיָך  הֶּ ז את  ַבֲעבּור  ְואּוָלם 

ִחי ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי ְבָכל־הָ  ת־כ  ץ׃ אֶּ  ָארֶּ

 עֹוְדָך ִמְסתֹוֵלל ְבַעִמי ְלִבְלִתי ַשְלָחם׃   17

ר ל א־ִהְנִני ַמְמִטיר ָכֵעת ָמָחר בָ   18 ד ֲאשֶּ ָרד ָכֵבד ְמא 

הּו בְ   ָעָתה׃ ִמְצַרִים ְלִמן־ַהיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד־ ָהָיה ָכמ 

ְלָך   19 ר  ָכל־ֲאשֶּ ְוֵאת  ת־ִמְקְנָך  אֶּ ָהֵעז  ְשַלח  ְוַעָתה 

וְ בַ  ה  ַבָשדֶּ ר־ִיָמֵצא  ֲאשֶּ ְוַהְבֵהָמה  ָכל־ָהָאָדם  ה  ל א  ָשדֶּ

 ם ַהָבָרד ָוֵמתּו׃ ֵיָאֵסף ַהַבְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלהֶּ 

ת־ְדַבר  20 אֶּ ַפְר   ַהָיֵרא  ֵמַעְבֵדי  ת־ ְיהָוה  אֶּ ֵהִניס  ה  ע 

ל־ַהָבִתים׃ ת־ִמְקֵנהּו אֶּ  ֲעָבָדיו ְואֶּ

ל־דְ   21 אֶּ ִלבֹו  ל א־ָשם  ר  ת־ַוֲאשֶּ אֶּ ב  ַוַיֲעז  ְיהָוה  ַבר 

ה׃ֲעָבָדיו  ת־ִמְקֵנהּו ַבָשדֶּ   ְואֶּ

ה ְנטֵ   22 שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ת־ָיְדָך ַעל־ַהָשַמִים  ַוי אמֶּ ה אֶּ

ץ ִמְצָרִים ַעל־ָהָאָדם ְוַעל־ַהבְ ִויִהי ָבָרד בְ  רֶּ ֵהָמה ָכל־אֶּ

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ ה ְבאֶּ ב ַהָשדֶּ  ְוַעל ָכל־ֵעשֶּ

שֶּ   23 ת־ַמֵטהּו  ַוֵיט מ  ֹלת  ה אֶּ ַעל־ַהָשַמִים ַויהָוה ָנַתן ק 

ץ ּוָבָרד ַוִתֲהַלְך ֵאש ָאְרָצה ַוַיְמֵטר ְיהוָ  רֶּ ה ָבָרד ַעל־אֶּ

 ִמְצָרִים׃ 
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ד ָרד ְוֵאש  ַוְיִהי בָ   24 ִמְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהָבָרד ָכֵבד ְמא 

ָהיְ  ֵמָאז  ִמְצַרִים  ץ  רֶּ ְבָכל־אֶּ הּו  ָכמ  ל א־ָהָיה  ר  ָתה ֲאשֶּ

 ְלגֹוי׃

ה   25 ר ַבָשדֶּ ץ ִמְצַרִים ֵאת ָכל־ֲאשֶּ רֶּ ַוַיְך ַהָבָרד ְבָכל־אֶּ

ה ִהָכה הַ ֵמָאָדם ְוַעד־בְ  ב ַהָשדֶּ ָבָרד  ֵהָמה ְוֵאת ָכל־ֵעשֶּ

ה ִשֵבר׃ ת־ָכל־ֵעץ ַהָשדֶּ  ְואֶּ

ָהָיה    26 ל א  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ר־ָשם  ֲאשֶּ ן  שֶּ ג  ץ  רֶּ ְבאֶּ ַרק 

 ָבָרד׃ 

ר    27 ַוי אמֶּ ן  ּוְלַאֲהר  ה  שֶּ ְלמ  ַוִיְקָרא  ה  ַפְרע  ַוִיְשַלח 

הַ  ְיהָוה  ַהָפַעם  ָחָטאִתי  ם  ְוַעִמי  ֲאֵלהֶּ ַוֲאִני  ַצִדיק 

 ָהְרָשִעים׃ 

ֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד   28 ת ק  ל־ְיהָוה ְוַרב ִמְהי  ַהְעִתירּו אֶּ

ד׃  ִספּון ַלֲעמ  ם ְול א ת  ְתכֶּ  ַוֲאַשְלָחה אֶּ

ר ֵאלָ ַוי    29 ת־ אמֶּ ש אֶּ ְפר  ת־ָהִעיר אֶּ ה ְכֵצאִתי אֶּ שֶּ יו מ 

ְוַהבָ  יְֶּחָדלּון  לֹות  ַהק  ל־ְיהָוה  אֶּ ִיְהיֶּה־עֹוד  ַכַפי  ל א  ָרד 

ץ׃ ְלַמַען ֵתַדע ִכי    ַליהָוה ָהָארֶּ

ם ִתיְראּון ִמְפֵני ְיהָוה  30 רֶּ יָך ָיַדְעִתי ִכי טֶּ ְוַאָתה ַוֲעָבדֶּ

 ֱאֹלִהים׃
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ְוַהְשע  ְוַהִפְשתָ   31 ָאִביב ה  ָרה  ַהְשע  ִכי  נָֻכָתה  ָרה 

ל׃  ְוַהִפְשָתה ִגְבע 

ת ל א נֻכּו ִכי ֲאִפיֹלת ֵהָנה׃ְוַהִחָטה   32 מֶּ  ְוַהֻכסֶּ

ַכָפיו  ֵיצֵ וַ   33 ש  ַוִיְפר  ת־ָהִעיר  אֶּ ה  ַפְרע  ֵמִעם  ה  שֶּ מ  א 

ּוָמָטר  ְוַהָבָרד  לֹות  ַהק  ַוַיְחְדלּו  ל־ְיהָוה  ל א־ִנַתְך   אֶּ

 ָאְרָצה׃

ֹלת ַוי    34 ה ִכי־ָחַדל ַהָמָטר ְוַהָבָרד ְוַהק  ף ַוַיְרא ַפְרע  סֶּ

 ַלֲחט א ַוַיְכֵבד ִלבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו׃

ר יֶּ וַ   35 ת־ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכֲאשֶּ ה ְול א ִשַלח אֶּ ֱחַזק ֵלב ַפְרע 

ה׃ שֶּ ר ְיהָוה ְבַיד־מ    ִדבֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 10 

ִכי־ֲאִני   1 ה  ל־ַפְרע  אֶּ ב א  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ת־ִלבֹוִהְכבַ  אֶּ ַתי    ְדִתי  ת  א  ִשִתי  ְלַמַען  ֲעָבָדיו  ת־ֵלב  ְואֶּ

ה ְבִקְרבֹו׃   ֵאלֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ר   2 ֲאשֶּ ֵאת  ן־ִבְנָך  ּובֶּ ִבְנָך  ְבָאְזֵני  ְתַסֵפר  ּוְלַמַען 

ת   ת־א  ְואֶּ ְבִמְצַרִים  ָבם  ִהְתַעַלְלִתי  ר־ַשְמִתי  ֲאשֶּ ַתי 

ם ִכי־ֲאִני ְיהָוה׃  ִויַדְעתֶּ

שֶּ   3 ה־ָאַמר  ה  ַוָיב א מ  ה ַוי אְמרּו ֵאָליו כ  ל־ַפְרע  ן אֶּ ְוַאֲהר 

ת ִמָפָני ַשַלח  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ַעד־ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָענ 

 ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני׃ 

ת־ַעִמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ִכי ִאם־ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח    4 אֶּ

ָך׃ ַאְר  ה ִבְגֻבלֶּ  בֶּ

ת־עֵ   5 ץ  ין הָ ְוִכָסה אֶּ ת־ָהָארֶּ ת אֶּ ץ ְול א יּוַכל ִלְרא  ָארֶּ

ִמן־ַהָבָרד   ם  ָלכֶּ ת  רֶּ ַהִנְשאֶּ ַהְפֵלָטה  ר  ת־יֶּתֶּ אֶּ ְוָאַכל 

ה׃ ם ִמן־ַהָשדֶּ ֵמַח ָלכֶּ ת־ָכל־ָהֵעץ ַהצ   ְוָאַכל אֶּ

ּובָ   6 יָך  ָבתֶּ ּוָבתֵ ּוָמְלאּו  יָך  ָכל־ֲעָבדֶּ ָכל־ִמְצַרִים  ֵתי  י 

וַ  יָך  תֶּ ֲאב  ל א־ָראּו  ר  ֱהיֹוָתם  ֲאבֹו ֲאשֶּ ִמיֹום  יָך  תֶּ ֲאב  ת 

ה׃  ן ַוֵיֵצא ֵמִעם ַפְרע   ַעל־ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהזֶּה ַוִיפֶּ

ָלנּו    7 זֶּה  ִיְהיֶּה  ַעד־ָמַתי  ֵאָליו  ה  ַפְרע  ַעְבֵדי  ַוי אְמרּו 

ם ְלמֹוֵקש ַשַלח אֶּ  ת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיהֶּ ת־ָהֲאָנִשים ְוַיַעְבדּו אֶּ

ם ֵתַדע ִכי אָ  רֶּ  ה ִמְצָרִים׃ְבדָ ֲהטֶּ

ר   8 ַוי אמֶּ ה  ל־ַפְרע  אֶּ ן  ת־ַאֲהר  ְואֶּ ה  שֶּ ת־מ  אֶּ ַויּוַשב 

ְלִכים׃  ם ִמי ָוִמי ַהה  ת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ְלכּו ִעְבדּו אֶּ  ֲאֵלהֶּ
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ּוִבְזקֵ   9 ִבְנָעֵרינּו  ה  שֶּ מ  ר  ְבָבֵנינּו  ַוי אמֶּ ֵנֵלְך  ֵנינּו 

 י ַחג־ְיהָוה ָלנּו׃ ְך כִ ְבצ אֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנלֵ ּוִבְבנֹוֵתנּו 

ר ֲאַשַלח   10 ם ַכֲאשֶּ ם ְיִהי ֵכן ְיהָוה ִעָמכֶּ ר ֲאֵלהֶּ ַוי אמֶּ

ם׃  ד ְפֵניכֶּ ם ְראּו ִכי ָרָעה נֶּגֶּ ת־ַטְפכֶּ ם ְואֶּ ְתכֶּ  אֶּ

ָתּה ל א ֵכן ְלכּו־ָנא ַהְגָבִרים וְ   11 ת־ְיהָוה ִכי א  ִעְבדּו אֶּ

ָתם ֵמאֵ ַאתֶּ  ש א  ה׃ ת פְ ם ְמַבְקִשים ַוְיָגרֶּ   ֵני ַפְרע 

ץ ִמְצַרִים    12 רֶּ ה ְנֵטה ָיְדָך ַעל־אֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ב   ת־ָכל־ֵעשֶּ אֶּ ְוי אַכל  ִמְצָרִים  ץ  רֶּ ַעל־אֶּ ְוַיַעל  ה  ָבַאְרבֶּ

ר ִהְשִאיר ַהבָ  ץ ֵאת ָכל־ֲאשֶּ  ָרד׃ ָהָארֶּ

ץ ִמְצַרִים ַויהָוה ִנַהג   13 רֶּ ת־ַמֵטהּו ַעל־אֶּ ה אֶּ שֶּ ַוֵיט מ 

ר  רּוחַ  קֶּ ץ ָכל־ַהיֹום ַההּוא ְוָכל־ַהָלְיָלה ַהב   ָקִדים ָבָארֶּ

ה׃ ת־ָהַאְרבֶּ  ָהָיה ְורּוַח ַהָקִדים ָנָשא אֶּ

ל ְגבּו   14 ץ ִמְצַרִים ַוָיַנח ְבכ  רֶּ ה ַעל ָכל־אֶּ ל  ַוַיַעל ָהַאְרבֶּ

הּו  ָכמ  ה  ַאְרבֶּ ֵכן  ל א־ָהָיה  ְלָפָניו  ד  ְמא  ָכֵבד  ִמְצָרִים 

 ו ל א ִיְהיֶּה־ֵכן׃ָריחֲ ְואַ 

ַוי אַכל    15 ץ  ָהָארֶּ ְחַשְך  ַותֶּ ץ  ָכל־ָהָארֶּ ת־ֵעין  אֶּ ַוְיַכס 

ר הֹוִתיר  ץ ְוֵאת ָכל־ְפִרי ָהֵעץ ֲאשֶּ ב ָהָארֶּ ת־ָכל־ֵעשֶּ אֶּ

ק בָ  ה ְבָכל־ ַהָבָרד ְול א־נֹוַתר ָכל־יֶּרֶּ ב ַהָשדֶּ ֵעץ ּוְבֵעשֶּ

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ  אֶּ
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ַפְרע    16 לִ ַוְיַמֵהר  ר  ה  ַוי אמֶּ ן  ּוְלַאֲהר  ה  שֶּ ְלמ  ְקר א 

ם׃ ם ְוָלכֶּ  ָחָטאִתי ַליהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ

ְוַעָתה ָשא ָנא ַחָטאִתי ַאְך ַהַפַעם ְוַהְעִתירּו ַליהָוה    17

ת־ַהמָ  ם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק אֶּ  וֶּת ַהזֶּה׃ֱאֹלֵהיכֶּ

ל־ְיהָוה׃  18 ה ַויְֶּעַתר אֶּ  ַוֵיֵצא ֵמִעם ַפְרע 

ְךַויַ   19 ה ֲהפ  ת־ָהַאְרבֶּ ד ַוִיָשא אֶּ  ְיהָוה רּוַח־ָים ָחָזק ְמא 

ל ְגבּול   ָחד ְבכ  ה אֶּ ַוִיְתָקֵעהּו ָיָמה סּוף ל א ִנְשַאר ַאְרבֶּ

 ִמְצָרִים׃ 

ְול    20 ה  ַפְרע  ת־ֵלב  אֶּ ְיהָוה  ת־ְבֵני ַוְיַחֵזק  אֶּ ִשַלח  א 

  ִיְשָרֵאל׃

ה    21 שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ָך ַעל־ַהָשַמִים ִויִהי ָידְ   ְנֵטהַוי אמֶּ

ְך׃  שֶּ ץ ִמְצָרִים ְוָיֵמש ח  רֶּ ְך ַעל־אֶּ שֶּ  ח 

ְך־ֲאֵפָלה   22 שֶּ ַוְיִהי ח  ת־ָידֹו ַעל־ַהָשָמִים  ה אֶּ שֶּ ַוֵיט מ 

ת ָיִמים׃ ץ ִמְצַרִים ְשֹלשֶּ רֶּ  ְבָכל־אֶּ

ִמַתְחָתיו    23 ִאיש  ְול א־ָקמּו  ת־ָאִחיו  ִאיש אֶּ ל א־ָראּו 

ת  ְשֹל ָתם׃ ָיִמישֶּ  ם ּוְלָכל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ָהָיה אֹור ְבמֹוְשב 

ת־   24 אֶּ ִעְבדּו  ְלכּו  ר  ַוי אמֶּ ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ה  ַפְרע  ַוִיְקָרא 

ם ֵיֵלְך ִעמָ  ם יָֻצג ַגם־ַטְפכֶּ ם ּוְבַקְרכֶּ ם׃ְיהָוה ַרק צ אְנכֶּ  כֶּ
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ְזָבִחים    25 ה ַגם־ַאָתה ִתֵתן ְבָיֵדנּו  שֶּ ר מ  ל ַוי אמֶּ ֹות  ְוע 

 ָעִשינּו ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו׃ וְ 

נּו   26 ְוַגם־ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָמנּו ל א ִתָשֵאר ַפְרָסה ִכי ִממֶּ

ַמה־  ל א־ֵנַדע  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ת־ְיהָוה  אֶּ ד  ַלֲעב  ִנַקח 

ת־ ד אֶּ ֵאנּו ָשָמה׃ַנֲעב   ְיהָוה ַעד־ב 

ה  27 ת־ֵלב ַפְרע   ה ְלַשְלָחם׃א ָאבָ ְול   ַוְיַחֵזק ְיהָוה אֶּ

ף    28 סֶּ ל־ת  ְלָך אֶּ ר  ִהָשמֶּ ֵמָעָלי  ֵלְך  ה  ַפְרע  ר־לֹו  ַוי אמֶּ

ְתָך ָפַני ָתמּות׃   ְראֹות ָפַני ִכי ְביֹום ְרא 

ִסף עֹו  29 ה ֵכן ִדַבְרָת ל א־א  שֶּ ר מ    ד ְראֹות ָפנֶּיָך׃ַוי אמֶּ
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Êxodo Capítulo 11 

ל־מ    1 אֶּ ְיהָוה  ר  ַעל־ ַוי אמֶּ ָאִביא  ָחד  אֶּ נֶַּגע  עֹוד  ה  שֶּ

ִמזֶּה   ם  ְתכֶּ אֶּ ְיַשַלח  ַאֲחֵרי־ֵכן  ְוַעל־ִמְצַרִים  ה  ַפְרע 

ם ִמזֶּה ׃  ְתכֶּ  ְכַשְלחֹו ָכָלה ָגֵרש ְיָגֵרש אֶּ

ְוִיְשאֲ   2 ָהָעם  ְבָאְזֵני  ר־ָנא  ֵרֵעהּו  ַדבֶּ ֵמֵאת  ִאיש  לּו 

ף ּוכְ ְוִאָשה ֵמֵאת  סֶּ  ֵלי ָזָהב ׃ ְרעּוָתּה ְכֵלי־כֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָהִאיש    3 ַגם  ִמְצָרִים  ְבֵעיֵני  ָהָעם  ת־ֵחן  אֶּ ְיהָוה  ַוִיֵתן 

ה   ַעְבֵדי־ַפְרע  ְבֵעיֵני  ִמְצַרִים  ץ  רֶּ ְבאֶּ ד  ְמא  ָגדֹול  ה  שֶּ מ 

 ּוְבֵעיֵני ָהָעם ׃ ס

ה    4 ה כ  שֶּ ר מ  ת הַ ַוי אמֶּ ַלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ָאַמר ְיהָוה ַכֲחצ 

 ִמְצָרִים ׃ ְבתֹוְך 

ֵשב   5 ה ַהי  ץ ִמְצַרִים ִמְבכֹור ַפְרע  רֶּ ּוֵמת ָכל־ְבכֹור ְבאֶּ

ל   ר ַאַחר ָהֵרָחִים ְוכ  ַעל־ִכְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהִשְפָחה ֲאשֶּ

 ְבכֹור ְבֵהָמה ׃

ָלה ְבָכל־   6 הּו ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגד  ר ָכמ  ץ ִמְצָרִים ֲאשֶּ רֶּ אֶּ

הּו ל א  ִסף ׃ ִנְהָיָתה ְוָכמ   ל א ת 

ְלֵמִאיש   7 נֹו  ְלש  ב  לֶּ יֱֶּחַרץ־כֶּ ל א  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ל  ּוְלכ 

ה ְיהָוה ֵבין ִמְצַרִים   ר ַיְפלֶּ ְוַעד־ְבֵהָמה ְלַמַען ֵתְדעּון ֲאשֶּ

 ּוֵבין ִיְשָרֵאל ׃ 

יָך ֵאלֶּ   8 ר ֵצא ה ֵאַלי ְוִהְשַתֲחּוּו־ִלי לֵ ְוָיְרדּו ָכל־ֲעָבדֶּ אמ 

ְוָכל־הָ  ַוֵיֵצא ַאָתה  ֵאֵצא  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  יָך  ר־ְבַרְגלֶּ ֲאשֶּ ָעם 

ה ָבֳחִרי־ָאף ׃ ס  ֵמִעם־ַפְרע 

ה    9 ַפְרע  ם  ֲאֵליכֶּ ל א־ִיְשַמע  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ץ ִמְצָרִים ׃ רֶּ  ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ְבאֶּ
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שֶּ   10 ה ִלְפנֵ ה ְוַאֲהר  ּומ  ְפִתים ָהֵאלֶּ ת־ָכל־ַהמ  י ן ָעשּו אֶּ

ת־ְבֵני־  ה ְול א־ִשַלח אֶּ ת־ֵלב ַפְרע  ה ַוְיַחֵזק ְיהָוה אֶּ ַפְרע 

 ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו ׃ פ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 12 

יְ   1 ר  שֶּ ַוי אמֶּ ל־מ  אֶּ ִמְצַרִים  הָוה  ץ  רֶּ ְבאֶּ ן  ל־ַאֲהר  ְואֶּ ה 

ר׃  ֵלאמ 

ַהזֶּ   2 ש  דֶּ ם ר אשַהח  ָלכֶּ ם  ה  ָלכֶּ ֳחָדִשים ִראשֹון הּוא   

 ְלָחְדֵשי ַהָשָנה׃

ש    3 דֶּ ַלח  ָעש ר  בֶּ ר  ֵלאמ  ִיְשָרֵאל  ל־ָכל־ֲעַדת  אֶּ ַדְברּו 

ה לַ  ת שֶּ ה ְלֵבית־ָאב  ם ִאיש שֶּ  ָבִית׃ ַהזֶּה ְוִיְקחּו ָלהֶּ

ּוְשֵכנ   4 הּוא  ְוָלַקח  ה  ִמשֶּ ת  ִמְהי  ַהַבִית  ֹו  ְוִאם־ִיְמַעט 

ת אִ  ל־ֵביתֹו ְבִמְכַסת ְנָפש  ב אֶּ סּו  ַהָקר  יש ְלִפי ָאְכלֹו ָתכ 

ה׃  ַעל־ַהשֶּ

ִמן־ַהְכָבִשים   5 ם  ָלכֶּ ִיְהיֶּה  ן־ָשָנה  בֶּ ָזָכר  ָתִמים  ה  שֶּ

 ּוִמן־ָהִעִזים ִתָקחּו׃

https://adilsoncardoso.com/
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ם  ְוָהיָ   6 ש ה ָלכֶּ דֶּ ת ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלח  רֶּ ְלִמְשמֶּ

ל ְקַהל ֲעַדת־ִיְשָרֵאל ֵבין הָ ַהזֶּה ְוָשחֲ  תֹו כ   ַעְרָבִים׃ טּו א 

ְוַעל־   7 ת  ַהְמזּוז  ַעל־ְשֵתי  ְוָנְתנּו  ִמן־ַהָדם  ְוָלְקחּו 

ם׃  תֹו ָבהֶּ ר־י אְכלּו א   ַהַמְשקֹוף ַעל ַהָבִתים ֲאשֶּ

ת־ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהזֶּה ְצִלי־ֵאש ּוַמצֹות ַעל־ ְכלּו  ְואָ   8 אֶּ

ִרי  ם י אְכֻלהּו׃ְמר 

נּו ָנא ּו  9 ַבָמִים ִכי ִאם־ַאל־ת אְכלּו ִממֶּ ָבֵשל ְמֻבָשל 

 ְצִלי־ֵאש ר אשֹו ַעל־ְכָרָעיו ְוַעל־ִקְרבֹו׃ 

ָתר ִממֶּ   10 ר ְוַהנ  קֶּ נּו ַעד־ב  ר  ְול א־תֹוִתירּו ִממֶּ קֶּ נּו ַעד־ב 

פּו׃  ָבֵאש ִתְשר 

ָמְתנֵ   11 תֹו  א  ת אְכלּו  ם ְוָכָכה  ַנֲעֵליכֶּ ֲחֻגִרים  ם  יכֶּ

ם ּוַמקֶּ ְבַרגְ  ַסח  ֵליכֶּ תֹו ְבִחָפזֹון פֶּ ם א  ם ַוֲאַכְלתֶּ ם ְביְֶּדכֶּ ְלכֶּ

 הּוא ַליהָוה׃ 

ץ־ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהזֶּה ְוִהֵכיִתי ָכל  12 רֶּ ־ ְוָעַבְרִתי ְבאֶּ

ּוְבָכל־ֱאֹלֵהי  ְוַעד־ְבֵהָמה  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ץ  רֶּ ְבאֶּ ְבכֹור 

ה ְשָפִטים ֲאִני ְיהָוה׃צְ מִ  ֱעשֶּ  ַרִים אֶּ

ם ָשם ְוהָ   13 ר ַאתֶּ ת ַעל ַהָבִתים ֲאשֶּ ם ְלא  ָיה ַהָדם ָלכֶּ

ף   ם נֶּגֶּ ם ְול א־ִיְהיֶּה ָבכֶּ ת־ַהָדם ּוָפַסְחִתי ֲעֵלכֶּ ְוָרִאיִתי אֶּ

ץ ִמְצָרִים׃ְלַמְשִחית בְ  רֶּ ִתי ְבאֶּ  ַהכ 
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ְלִזָכר   14 ם  ָלכֶּ ַהזֶּה  ַהיֹום  ַחג ְוָהָיה  תֹו  א  ם  תֶּ ְוַחג  ֹון 

תֵ  ר  ם ַליהָוה ְלד   ֻחַקת עֹוָלם ְתָחֻגהּו׃ יכֶּ

ָהִראשֹון    15 ַביֹום  ַאְך  ת אֵכלּו  ַמצֹות  ָיִמים  ִשְבַעת 

ֵכל ָכל־א  ִכי  ם  ִמָבֵתיכֶּ ר  ְשא  ְוִנְכְרָתה    ַתְשִביתּו  ָחֵמץ 

ן ַעד ש ַהִהוא ִמִיְשָרֵאל ִמיֹום ָהִראש   ־יֹום ַהְשִבִעי׃ַהנֶּפֶּ

ִמקְ   16 ָהִראשֹון  ַהְשִביִעי  ּוַביֹום  ּוַביֹום  ש  דֶּ ָרא־ק 

ם  ָבהֶּ ה  ל א־ֵיָעשֶּ ָכל־ְמָלאָכה  ם  ָלכֶּ ִיְהיֶּה  ש  דֶּ ִמְקָרא־ק 

ש הּוא ְלבַ  ר ֵיָאֵכל ְלָכל־נֶּפֶּ ם׃ ַאְך ֲאשֶּ ה ָלכֶּ  דֹו ֵיָעשֶּ

ַהי  17 ם  צֶּ ְבעֶּ ִכי  ת־ַהַמצֹות  אֶּ ם  ַהזֶּה  ּוְשַמְרתֶּ ֹום 

ץ רֶּ ֵמאֶּ ם  ת־ִצְבאֹוֵתיכֶּ אֶּ ם    הֹוֵצאִתי  ּוְשַמְרתֶּ ִמְצָרִים 

ם ֻחַקת עֹוָלם׃  ֵתיכֶּ ר  ת־ַהיֹום ַהזֶּה ְלד   אֶּ

ב ת אְכלּו   18 רֶּ ש ָבעֶּ דֶּ ן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלח    ָבִראש 

ב׃  ש ָבָערֶּ דֶּ ְשִרים ַלח  ָחד ְועֶּ ת ַעד יֹום ָהאֶּ  ַמצ 

ר ל א  ִשְבַעת ָימִ   19 ם ִכי ָכלים ְשא  ֵכל ִיָמֵצא ְבָבֵתיכֶּ ־א 

ַבֵגר   ִיְשָרֵאל  ֵמֲעַדת  ַהִהוא  ש  ַהנֶּפֶּ ְוִנְכְרָתה  ת  צֶּ ַמְחמֶּ

ץ׃ ְזַרח ָהָארֶּ  ּוְבאֶּ

ל מֹוְשב    20 ת ל א ת אֵכלּו ְבכ  צֶּ ם ת אְכלּו  ָכל־ַמְחמֶּ ֵתיכֶּ

  ַמצֹות׃
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ִיְשָראֵ   21 ְלָכל־ִזְקֵני  ה  שֶּ מ  ם ַוִיְקָרא  ֲאֵלהֶּ ר  ַוי אמֶּ ל 

ם ם ְוַשֲחטּו ַהָפַסח׃צ   ִמְשכּו ּוְקחּו ָלכֶּ ֵתיכֶּ  אן ְלִמְשְפח 

ר־ַבַסף    22 ֲאשֶּ ַבָדם  ם  ּוְטַבְלתֶּ ֵאזֹוב  ֲאֻגַדת  ם  ּוְלַקְחתֶּ

ל־ַהַמְשקֹו אֶּ ם  ִמן־ַהָדם ְוִהַגְעתֶּ ת  ַהְמזּוז  ל־ְשֵתי  ְואֶּ ף 

ֵתצְ  ל א  ם  ְוַאתֶּ ַבָסף  ר  ַעד־ ֲאשֶּ ַתח־ֵביתֹו  ִמפֶּ ִאיש  אּו 

ר׃  קֶּ  ב 

ת־ַהָדם ַעל־   23 ת־ִמְצַרִים ְוָרָאה אֶּ ף אֶּ ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנג 

ַתח   ַעל־ַהפֶּ ְיהָוה  ּוָפַסח  ת  ַהְמזּוז  ְשֵתי  ְוַעל  ַהַמְשקֹוף 

ף׃ ְול א ִיֵתן הַ  ם ִלְנג  ל־ָבֵתיכֶּ  ַמְשִחית ָלב א אֶּ

ת־ַהָדבָ   24 אֶּ ם  ּוְלָבנֶּ ּוְשַמְרתֶּ ְלָחק־ְלָך  ַהזֶּה  ַעד־ ר  יָך 

 עֹוָלם׃ 

ם    25 ָלכֶּ ְיהָוה  ִיֵתן  ר  ֲאשֶּ ץ  ל־ָהָארֶּ אֶּ אּו  ִכי־ָתב  ְוָהָיה 

ָדה ַהז את׃  ת־ָהֲעב  ם אֶּ ר ִדֵבר ּוְשַמְרתֶּ  ַכֲאשֶּ

ם מָ ְוָהָיה ִכי־י אְמרּו  26 ם ְבֵניכֶּ ָדה ַהז את  ֲאֵליכֶּ ה ָהֲעב 

ם׃   ָלכֶּ

זֶַּבח  27 ם  ַליהָוה  ַוֲאַמְרתֶּ ַסח הּוא  ַעל־ ־פֶּ ָפַסח  ר  ֲאשֶּ

ת־ ָבתֵ  ְואֶּ ת־ִמְצַרִים  אֶּ ְבָנְגפֹו  ְבִמְצַרִים  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  י 

ד ָהָעם ַוִיְשַתֲחּוּו׃   ָבֵתינּו ִהִציל ַוִיק 
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ת־ ּו ְבֵני ִיְשָרֵאל  ַוֵיְלכּו ַוַיֲעש  28 ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ַכֲאשֶּ

ן ֵכן ה ְוַאֲהר  שֶּ   ָעשּו׃ מ 

וַ   29 ַהַלְיָלה  ַבֲחִצי  ץ  ַוְיִהי  רֶּ ְבאֶּ ָכל־ְבכֹור  ִהָכה  יהָוה 

ֵשב ַעל־ִכְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהְשִבי   ה ַהי  ר ַפְרע  ִמְצַרִים ִמְבכ 

ל ְבכֹו  ר ְבֵבית ַהבֹור ְוכ   ר ְבֵהָמה׃ֲאשֶּ

ְוָכל־ִמצְ   30 ְוָכל־ֲעָבָדיו  הּוא  ַלְיָלה  ה  ַפְרע  ַרִים  ַוָיָקם 

ְבִמְצָרִים ָלה  ְגד  ְצָעָקה  ֵאין־  ַוְתִהי  ר  ֲאשֶּ ַבִית  ִכי־ֵאין 

 ָשם ֵמת׃

ְצאּו   31 קּומּו  ר  ַוי אמֶּ ַלְיָלה  ן  ּוְלַאֲהר  ה  שֶּ ְלמ  ַוִיְקָרא 

ם ַגם־בְ  ת־ ִמתֹוְך ַעִמי ַגם־ַאתֶּ ֵני ִיְשָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו אֶּ

ם׃ ְרכֶּ  ְיהָוה ְכַדבֶּ

ם ַגם־ְבקַ ַגם־צ אנְ   32 ם ְקחּו  כֶּ ם ָוֵלכּו  ְרכֶּ ר ִדַבְרתֶּ ַכֲאשֶּ

ִתי׃  ם ַגם־א   ּוֵבַרְכתֶּ

ץ    33 ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל־ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן־ָהָארֶּ ַותֶּ

 ִכי ָאְמרּו ֻכָלנּו ֵמִתים׃ 

ָתם שָ ַויִ   34 ִמְשֲאר  יְֶּחָמץ  ם  רֶּ טֶּ ת־ְבֵצקֹו  אֶּ ָהָעם  א 

ת ְבִשְמֹל   ָתם ַעל־ִשְכָמם׃ ְצֻרר 

ה ַוִיְשֲאלּו ִמִמְצַרִים ּובְ   35 שֶּ ֵני־ִיְשָרֵאל ָעשּו ִכְדַבר מ 

ף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָמֹלת׃  סֶּ  ְכֵלי־כֶּ
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ת־ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני ִמְצַרִים ַויַ   36 ְשִאלּום  ַויהָוה ָנַתן אֶּ

ת־ִמְצָרִים׃   ַוְיַנְצלּו אֶּ

ָתה ְכשֵ ַוִיְסעּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל    37 ש־ֵמאֹות ֵמַרְעְמֵסס ֻסכ 

ף ַרְגִלי ַהְגָבִרים ְלַבד ִמָטף׃ לֶּ  אֶּ

ב ַרב ָעָלה ִאָתם ְוצ אן ּוָבָקר ִמְקנֶּה ָכֵבד    38 ְוַגם־ֵערֶּ

ד׃  ְמא 

הֹוִצי  39 ר  ֲאשֶּ ת־ַהָבֵצק  אֶּ ת  ַוי אפּו  ֻעג  ִמִמְצַרִים  אּו 

ל א  ִכי  ִמִמְצַריִ   ַמצֹות  ְרשּו  ִכי־ג  ָיְכלּו  ָחֵמץ  ְול א  ם 

ם׃ְלִהְתַמהְ   ֵמַּה ְוַגם־ֵצָדה ל א־ָעשּו ָלהֶּ

ר ָיְשבּו ְבִמְצָרִים ְשֹלִשים   40 ּומֹוַשב ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ

 ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה׃

ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה ַוְיִהי ֹלִשים ָשָנה וְ ַוְיִהי ִמֵקץ שְ   41

ַהזֶּ  ַהיֹום  ם  צֶּ יְ ְבעֶּ ָכל־ִצְבאֹות  ָיְצאּו  ץ ה  רֶּ ֵמאֶּ הָוה 

 ִמְצָרִים׃ 

ץ ִמְצָרִים    42 רֶּ ֵליל ִשֻמִרים הּוא ַליהָוה ְלהֹוִציָאם ֵמאֶּ

ִיְשָרֵאל  ְלָכל־ְבֵני  ִשֻמִרים  ַליהָוה  ַהזֶּה  הּוא־ַהַלְיָלה 

ר     ָתם׃ְלד 

ַהָפַסח    43 ֻחַקת  ז את  ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ן־ֵנָכר ל א־י אַכל בכָ   ֹו׃ ל־בֶּ
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תֹו ָאז י אַכל   44 ף ּוַמְלָתה א  ד ִאיש ִמְקַנת־ָכסֶּ בֶּ ְוָכל־עֶּ

 בֹו׃ 

 תֹוָשב ְוָשִכיר ל א־י אַכל־בֹו׃  45

ָחד ֵיָאֵכל ל א־תֹוִציא ִמן־ַהבַ  46 ִית ִמן־ַהָבָשר  ְבַבִית אֶּ

ם ל א ִתְשבְ  צֶּ  רּו־בֹו׃ חּוָצה ְועֶּ

תֹו׃ ְשָרֵאל ַיֲעשּוָכל־ֲעַדת יִ  47   א 

לֹו    48 ִהמֹול  ַליהָוה  ַסח  פֶּ ְוָעָשה  ֵגר  ִאְתָך  ְוִכי־ָיגּור 

ץ ְוָכל־  ְזַרח ָהָארֶּ ָכל־ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעש תֹו ְוָהָיה ְכאֶּ

 ָעֵרל ל א־י אַכל בֹו׃ 

ם׃ ֹוָרהת  49 ְזָרח ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוְככֶּ  ַאַחת ִיְהיֶּה ָלאֶּ

ה י ִיְשָרֵאל  ּו ָכל־ְבנֵ ַוַיֲעש   50 שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ַכֲאשֶּ

ן ֵכן ָעשּו׃ ת־ַאֲהר    ְואֶּ

ת־ְבֵני    51 אֶּ ְיהָוה  הֹוִציא  ַהזֶּה  ַהיֹום  ם  צֶּ ְבעֶּ ַוְיִהי 

ץ ִמְצַרִים ַעל־צִ  רֶּ ָתם׃ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ  ְבא 

https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 13 

ר׃ 1 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ש־ִלי    2 ִיְשָרֵאל ַקדֶּ ִבְבֵני  ם  חֶּ ָכל־רֶּ ר  טֶּ פֶּ ָכל־ְבכֹור 

 ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה ִלי הּוא׃

ה    3 שֶּ מ  ר  אֶּ ַוי אמֶּ ָזכֹור  ל־ָהָעם  ר  אֶּ ֲאשֶּ ַהזֶּה  ת־ַהיֹום 

הֹוִציא   ָיד  זֶּק  ְבח  ִכי  ֲעָבִדים  ִמֵבית  ִמִמְצַרִים  ם  ְיָצאתֶּ

ם ִמזֶּה ְול א ֵיָאכֵ  ְתכֶּ ָוה אֶּ  ל ָחֵמץ׃ְיה 

ש ָהָאִביב׃הַ  4 דֶּ ְצִאים ְבח  ם י   יֹום ַאתֶּ

ְוהַ   5 ַהְכַנֲעִני  ץ  רֶּ ל־אֶּ אֶּ ְיהָוה  ִכי־ְיִביֲאָך  ִחִתי  ְוָהָיה 

ר ִנְשבַ  ִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאשֶּ ת ָלְך  ְוָהֱאמ  יָך ָלתֶּ תֶּ ע ַלֲאב 

ַהז א  ָדה  ת־ָהֲעב  אֶּ ְוָעַבְדָת  ּוְדָבש  ָחָלב  ָזַבת  ץ  רֶּ ת אֶּ

ש הַ  דֶּ  זֶּה׃ַבח 

ת ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַחג ַליהָוה׃   6  ִשְבַעת ָיִמים ת אַכל ַמצ 

ה ְלָך ָחֵמץ ְבַעת ַהָיִמים ְול א־ֵיָר ַמצֹות ֵיָאֵכל ֵאת שִ   7 אֶּ

ָך׃ ר ְבָכל־ְגֻבלֶּ ה ְלָך ְשא   ְול א־ֵיָראֶּ

ַבֲעבּור    8 ר  ֵלאמ  ַההּוא  ַביֹום  ְלִבְנָך  ָעָשה ְוִהַגְדָת  זֶּה 

 הָוה ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים׃ יְ 
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ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּיָך ְלַמעַ   9 ן  ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל־ָיְדָך 

ְיה   ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  ְבָיד  ִכי  ְבִפיָך  ָוה ִתְהיֶּה תֹוַרת ְיהָוה 

 ִמִמְצָרִים׃ 

ִמָימִ   10 ְלמֹוֲעָדּה  ַהז את  ת־ַהֻחָקה  אֶּ ים ְוָשַמְרָת 

  ָיִמיָמה׃

ר   11 ַכֲאשֶּ ַהְכַנֲעִני  ץ  רֶּ ל־אֶּ אֶּ ְיהָוה  ִכי־ְיִבֲאָך  ְוָהָיה 

יָך ּוְנתָ  תֶּ  ָנּה ָלְך׃ִנְשַבע ְלָך ְוַלֲאב 

ר    12 גֶּ שֶּ ר  טֶּ ְוָכל־פֶּ ָוה  ַליה  ם  חֶּ ר־רֶּ טֶּ ָכל־פֶּ ְוַהֲעַבְרָת 

ר ִיְהיֶּה ְלָך ַהְזָכִרים ַליהָוה׃   ְבֵהָמה ֲאשֶּ

חֲ   13 ר  טֶּ ִתְפדֶּ ְוָכל־פֶּ ר  ה מ  ִתְפדֶּ ְוִאם־ל א  ה  ְבשֶּ ה 

ה׃  ל ְבכֹור ָאָדם ְבָבנֶּיָך ִתְפדֶּ  ַוֲעַרְפתֹו ְוכ 

ִכי־יִ   14 מָ ְוָהָיה  ִבְנָך  ַמה־ז את ְשָאְלָך  ר  ֵלאמ  ָחר 

זֶּק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִמְצַרִים ִמֵבית   ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבח 

 ֲעָבִדים׃

ה  ַוְיִהי ִכי־ִהקְ   15 ָוה ָכל־ ָשה ַפְרע  ג ְיה  ְלַשְלֵחנּו ַוַיֲהר 

ְבֵהמָ  ְוַעד־ְבכֹור  ָאָדם  ר  ִמְבכ  ִמְצַרִים  ץ  רֶּ ְבאֶּ ה ְבכֹור 

ם ַהְזָכִרים ְוָכל־  חֶּ ר רֶּ טֶּ ֵבַח ַליהָוה ָכל־פֶּ ַעל־ֵכן ֲאִני ז 

ה׃ ְפדֶּ  ְבכֹור ָבַני אֶּ
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ֵבין    16 ת  ּוְלטֹוָטפ  ַעל־ָיְדָכה  ְלאֹות  ִכי ְוָהָיה    ֵעינֶּיָך 

זֶּק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִמְצָרִים׃   ְבח 

אֱ   17 ְול א־ָנָחם  ת־ָהָעם  אֶּ ה  ַפְרע  ְבַשַלח  ֹלִהים ַוְיִהי 

ץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא כִ  רֶּ ְך אֶּ רֶּ ן־ דֶּ י ָאַמר ֱאֹלִהים פֶּ

ָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה׃   ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרא 

ַים־סּוף  ֱאֹלהִ   ֵסבַויַ   18 ַהִמְדָבר  ְך  רֶּ דֶּ ת־ָהָעם  אֶּ ים 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ  ַוֲחֻמִשים ָעלּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ

ַהְשֵבַע  ִיקַ וַ   19 ִכי  ִעמֹו  יֹוֵסף  ת־ַעְצמֹות  אֶּ ה  שֶּ מ  ח 

ֱאֹלִהים   ד  ִיְפק  ד  ָפק  ר  ֵלאמ  ִיְשָרֵאל  ת־ְבֵני  אֶּ ִהְשִביַע 

ם ְוַהֲעִליתֶּ  ְתכֶּ תַ אֶּ ת־ַעְצמ  ם׃ם אֶּ  י ִמזֶּה ִאְתכֶּ

ת ַוַיֲחנּו ְבֵאָתם ִבְקֵצה ַהִמְדָבר׃  20  ַוִיְסעּו ִמֻסכ 

ֵלְך  21 ה  יֹו ַויהָוה  ם  ִלְפֵניהֶּ ָתם    ַלְנח  ָעָנן  ְבַעמּוד  ָמם 

יֹוָמם   ת  כֶּ ָללֶּ ם  ָלהֶּ ְלָהִאיר  ֵאש  ְבַעמּוד  ְוַלְיָלה  ְך  רֶּ ַהדֶּ

 ָוָלְיָלה׃

ַעמ  22 ָלְיָלה ּוד  ל א־ָיִמיש  ָהֵאש  ְוַעמּוד  יֹוָמם  ָעָנן  הֶּ

  ִלְפֵני ָהָעם׃

dilsoncardoso.com/https://a 
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Êxodo Capítulo 14 

ר׃ 1 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ  ָוה אֶּ  ַוְיַדֵבר ְיה 

ת   2 ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָיֻשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִפי ַהִחיר  ַדֵבר אֶּ

ן   ִלְפֵני ַבַעל ְצפ  ל ּוֵבין ַהָים  ַעל־ ַתֲחנּו  ִנְכחֹו  ֵבין ִמְגד 

 ַהָים׃

ה ִלבְ   3 ץ ָסַגר   ֵני ִיְשָרֵאל ְנֻבִכיםְוָאַמר ַפְרע  ֵהם ָבָארֶּ

ם ַהִמְדָבר׃  ֲעֵליהֶּ

ְוִאָכְבָדה    4 ם  ַאֲחֵריהֶּ ְוָרַדף  ה  ת־ֵלב־ַפְרע  אֶּ ְוִחַזְקִתי 

ְיהָוה  ִכי־ֲאִני  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  ּוְבָכל־ֵחילֹו  ה  ְבַפְרע 

 ־ֵכן׃ ַוַיֲעשּו

ְך ִמְצַרִים ִכי ָבַרח ָהעָ   5 לֶּ ה  ַויַֻגד ְלמֶּ ם ַוֵיָהֵפְך ְלַבב ַפְרע 

ַוי אְמרּו ַמה־ז את ָעִשינּו ִכי־ִשַלְחנּו ַוֲעָבָדיו אֶּ  ל־ָהָעם 

ת־ִיְשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו׃   אֶּ

ת־ַעמֹו ָלַקח ִעמֹו׃  6 ת־ִרְכבֹו ְואֶּ ר אֶּ  ַויְֶּאס 

ֵשש־ֵמאֹות  7 בָ   ַוִיַקח  ב  כֶּ וְ רֶּ ִמְצָרִים חּור  ב  כֶּ רֶּ ל  כ 

 ל־ֻכלֹו׃ ְוָשִלִשם עַ 

ף    8 ַוִיְרד  ִמְצַרִים  ְך  לֶּ מֶּ ה  ַפְרע  ת־ֵלב  אֶּ ָוה  ְיה  ַוְיַחֵזק 

ְצִאים ְבָיד ָרָמה׃  ַאֲחֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ִיְשָרֵאל י 
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ַוַיִשיגּו אֹוָתם ח    9 ם  ל־ ִנים עַ ַוִיְרְדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריהֶּ

ּוָפָרשָ   ַהָים ה  ַפְרע  ב  כֶּ רֶּ ַעל־ִפי  ָכל־סּוס  ְוֵחילֹו  יו 

ת ִלְפנֵ  ן׃ ַהִחיר   י ַבַעל ְצפ 

ם   10 ת־ֵעיֵניהֶּ אֶּ ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ַוִיְשאּו  ִהְקִריב  ה  ּוַפְרע 

ד ַוִיְצֲעקּו ְבֵני־  ם ַוִייְראּו ְמא  ֵסַע ַאֲחֵריהֶּ ְוִהֵנה ִמְצַרִים נ 

ל  ־ְיהָוה׃ִיְשָרֵאל אֶּ

ֵאין־  11 ַהִמְבִלי  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְבִמְצַרִים  ַוי אְמרּו  ְקָבִרים 

ַבִמְדָבר ַמה־ז את ָעִשיָת ָלנּו ְלהֹוִציָאנּו  ְלַקְחָתנּו ָלמּות  

 ִמִמְצָרִים׃ 

ר    12 יָך ְבִמְצַרִים ֵלאמ  ר ִדַבְרנּו ֵאלֶּ ֲהל א־זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ

נּו ְוַנַעְבָדה   ת־ִמצְ ֲחַדל ִממֶּ ת־ ָרִים כִ אֶּ ד אֶּ י טֹוב ָלנּו ֲעב 

 ֻמֵתנּו ַבִמְדָבר׃ ִמְצַרִים מִ 

ל־ָהָעם ַאל־ִתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו   13 ה אֶּ שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

ר  ֲאשֶּ ִכי  ַהיֹום  ם  ָלכֶּ ה  ר־ַיֲעשֶּ ֲאשֶּ ְיהָוה  ת־ְישּוַעת  אֶּ

ָתם   ִסיפּו ִלְרא  ת־ִמְצַרִים ַהיֹום ל א ת  ם אֶּ ־ עֹוד ַעדְרִאיתֶּ

 עֹוָלם׃ 

ם   14 ם ְוַאתֶּ  ַתֲחִרישּון׃ ְיהָוה ִיָלֵחם ָלכֶּ

ל־   15 ה ַמה־ִתְצַעק ֵאָלי ַדֵבר אֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ פ ַוי אמֶּ

 ְבֵני־ִיְשָרֵאל ְוִיָסעּו׃ 
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ַעל־ַהָים    16 ת־ָיְדָך  אֶּ ּוְנֵטה  ת־ַמְטָך  אֶּ ָהֵרם  ְוַאָתה 

אּו ְבֵני־ִיְשָראֵ   ם ַבַיָבָשה׃ ְך ַהיָ ל ְבתֹוּוְבָקֵעהּו ְוָיב 

ת־לֵ ַוֲאִני ִהְננִ   17 ם י ְמַחֵזק אֶּ אּו ַאֲחֵריהֶּ ב ִמְצַרִים ְוָיב 

ה ּוְבָכל־ֵחילֹו ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו׃   ְוִאָכְבָדה ְבַפְרע 

ה   18 ְבַפְרע  ְבִהָכְבִדי  ְיהָוה  ִכי־ֲאִני  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו 

 יו׃ ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרשָ 

ֵלְך ִלְפנֵ יִ וַ   19 י ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַהה 

ֵמַאֲחֵר  ְך  ד  ַוֵילֶּ ַוַיֲעמ  ם  ִמְפֵניהֶּ ָעָנן  הֶּ ַעמּוד  ַוִיַסע  ם  יהֶּ

ם׃  ֵמַאֲחֵריהֶּ

ַוָיב א ֵבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוְיִהי   20

ַוָיאֶּ  ְך  שֶּ ְוַהח  ָעָנן  ת־הַ הֶּ ל־זֶּה    ָלְיָלהר אֶּ ְול א־ָקַרב זֶּה אֶּ

 ְיָלה׃ָכל־ַהלָ 

ת־ַהָים   21 ְך ְיהָוה אֶּ ת־ָידֹו ַעל־ַהָים ַויֹולֶּ ה אֶּ שֶּ ַוֵיט מ 

ָחָרָבה   ת־ַהָים לֶּ ם אֶּ ַוָישֶּ ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל־ַהַלְיָלה 

 ַוִיָבְקעּו ַהָמִים׃

אּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל ְבתֹו  22 ם ם ַביַ ְך ַהיָ ַוָיב  ָבָשה ְוַהַמִים ָלהֶּ

ָמה ִמימִ   יָנם ּוִמְשמ אָלם׃ ח 

ה   23 ַפְרע  סּוס  ל  כ  ם  ַאֲחֵריהֶּ אּו  ַוָיב  ִמְצַרִים  ַוִיְרְדפּו 

ל־תֹוְך ַהָים׃   ִרְכבֹו ּוָפָרָשיו אֶּ



54 

 

ל־ַמֲחֵנה   24 אֶּ ְיהָוה  ַוַיְשֵקף  ר  קֶּ ַהב  ת  רֶּ ְבַאְשמ  ַוְיִהי 

 ִים׃ ָיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָר ד ֵאש ְוָעָנן וַ ִמְצַרִים ְבַעמּו

ר    25 ָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִבְכֵבֻדת ַוי אמֶּ ַפן ַמְרְכב  ַוָיַסר ֵאת א 

ם  ָלהֶּ ִנְלָחם  ְיהָוה  ִכי  ִיְשָרֵאל  ִמְפֵני  ָאנּוָסה  ִמְצַרִים 

  ְבִמְצָרִים׃

אֶּ   26 ְנֵטה  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַעל־ַהיָ ַוי אמֶּ ם  ת־ָיְדָך 

 בֹו ְוַעל־ָפָרָשיו׃ִים ַעל־ִמְצַרִים ַעל־ִרכְ ְוָיֻשבּו ַהמַ 

ר    27 קֶּ ת־ָידֹו ַעל־ַהָים ַוָיָשב ַהָים ִלְפנֹות ב  ה אֶּ שֶּ ַוֵיט מ 

ת־ אֶּ ְיהָוה  ַוְיַנֵער  ִלְקָראתֹו  ָנִסים  ּוִמְצַרִים  ְלֵאיָתנֹו 

 ִמְצַרִים ְבתֹוְך ַהָים׃

ב  בּו ַהַמִים ַוְיכַ ַוָישֻ   28 כֶּ ת־ָהרֶּ ל  סּו אֶּ ת־ַהָפָרִשים ְלכ  ְואֶּ

ה ַהָבִאים אַ  ם ַעד־ ֵחיל ַפְרע  ם ַבָים ל א־ִנְשַאר ָבהֶּ ֲחֵריהֶּ

ָחד׃   אֶּ

ם   29 ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָהְלכּו ַבַיָבָשה ְבתֹוְך ַהָים ְוַהַמִים ָלהֶּ

ָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמ אָלם׃   ח 

ת־ִיְשָראֵ ְיהָוה ַביֹום הַ   ַויֹוַשע  30 ל ִמַיד ִמְצָרִים  הּוא אֶּ

ת־ִמְצַר ַויַ   ִים ֵמת ַעל־ְשַפת ַהָים׃ְרא ִיְשָרֵאל אֶּ
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ְיהָוה   31 ָעָשה  ר  ֲאשֶּ ָלה  ַהְגד  ת־ַהָיד  אֶּ ִיְשָרֵאל  ַוַיְרא 

ַביהָוה   ַוַיֲאִמינּו  ת־ְיהָוה  אֶּ ָהָעם  ַוִייְראּו  ְבִמְצַרִים 

ה עַ  שֶּ   ְבדֹו׃ּוְבמ 
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Êxodo Capítulo 15 

ַהז את   1 ת־ַהִשיָרה  אֶּ ִיְשָרֵאל  ּוְבֵני  ה  שֶּ ָיִשיר־מ  ָאז 

ָגָאה  ה  ִכי־ָגא  ַליהָוה  ָאִשיָרה  ר  ֵלאמ  ַוי אְמרּו  ַליהָוה 

ְכבֹו ָרָמה ַבָים׃  סּוס ְור 

ֵאִלי    2 זֶּה  ִלישּוָעה  ַוְיִהי־ִלי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ֵוהּו  נְ ְואַ ָעִזי 

ְנהּו׃ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאר    ְממֶּ

 ְיהָוה ִאיש ִמְלָחָמה ְיהָוה ְשמֹו׃ 3

ָשִלָשיו    4 ּוִמְבַחר  ַבָים  ָיָרה  ְוֵחילֹו  ה  ַפְרע  ת  ַמְרְכב 

 ֻטְבעּו ְבַים־סּוף׃

ן׃  5 ת ְיַכְסיֻמּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ְכמֹו־ָאבֶּ מ   ְתה 

ְאָדִרי בַ  6  ץ אֹוֵיב׃  ְיִמיְנָך ְיהָוה ִתְרעַ חַ כ  ְיִמיְנָך ְיהָוה נֶּ

י אְכֵלמֹו    7 ְנָך  ֲחר  ְתַשַלח  יָך  ָקמֶּ ס  ַתֲהר  ְגאֹוְנָך  ב  ּוְבר 

 ַכַקש׃
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ְזִלים ָקְפאּו    8 ְרמּו ַמִים ִנְצבּו ְכמֹו־ֵנד נ  יָך נֶּעֶּ ּוְברּוַח ַאפֶּ

ב־ָים׃ ת ְבלֶּ מ   ְתה 

ף ַאִשיג ֲאַחֵלק    9 ְרד  ִתְמָלֵאמֹו ַנְפִשי    ָללשָ ָאַמר אֹוֵיב אֶּ

 י׃ ִריק ַחְרִבי תֹוִריֵשמֹו ָידִ אָ 

ְבַמִים    10 ת  רֶּ ַכעֹופֶּ ָצֲללּו  ָים  ִכָסמֹו  ְברּוֲחָך  ָנַשְפָת 

 ַאִדיִרים׃ 

ש    11 דֶּ ַבק  נְֶּאָדר  ָכה  ָכמ  ִמי  ְיהָוה  ָבֵאִלם  ָכה  ִמי־ָכמ 

א׃ לֶּ ֵשה פֶּ  נֹוָרא ְתִהֹּלת ע 

ץ׃תִ  ָךָנִטיָת ְיִמינְ  12  ְבָלֵעמֹו ָארֶּ

ל־ְנֵוה יָת ְבחַ ָנחִ   13 ְסְדָך ַעם־זּו ָגָאְלָת ֵנַהְלָת ְבָעְזָך אֶּ

ָך׃  ָקְדשֶּ

ת׃ 14 ְשֵבי ְפָלשֶּ  ָשְמעּו ַעִמים ִיְרָגזּון ִחיל ָאַחז י 

ָאז ִנְבֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב י אֲחֵזמֹו ָרַעד    15

ל  גּו כ  ְשֵבי כְ ָנמ   ָנַען׃ י 

אֵ   16 ם  ֲעֵליהֶּ ל  ִבגְ ִתפ  ָוַפַחד  ִיְדמּו  יָמָתה  ְזרֹוֲעָך  ל  ד 

ר ַעם־זּו ָקִניָת׃  ר ַעְמָך ְיהָוה ַעד־ַיֲעב  ן ַעד־ַיֲעב   ָכָאבֶּ

ְתִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ְבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִשְבְתָך ָפַעְלָת    17

ָני כֹוְננ  יָך׃ְיהָוה ִמְקָדש ֲאד   ּו ָידֶּ
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ָלם   18 ד׃ְיהָוה ִיְמֹלְך ְלע   ָועֶּ

ב    19 ַוָישֶּ ַבָים  ּוְבָפָרָשיו  ְבִרְכבֹו  ה  ַפְרע  סּוס  ָבא  ִכי 

ת־ֵמי ַהָים ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָהְלכּו ַבַיָבָשה  ם אֶּ ְיהָוה ֲעֵלהֶּ

  ְבתֹוְך ַהָים׃

ת־  20 ן אֶּ ף ְביָ ַוִתַקח ִמְרָים ַהְנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהר  ָדּה  ַהת 

אןָ ָכל־ַהָנשִ ַותֵ  ֹלת׃צֶּ יָה ְבֻתִפים ּוִבְמח   ים ַאֲחרֶּ

ה ָגָאה סּוס   21 ם ִמְרָים ִשירּו ַליהָוה ִכי־ָגא  ַוַתַען ָלהֶּ

ְכבֹו ָרָמה ַבָים׃   ְור 

ל־   22 אֶּ ַוֵיְצאּו  ִמַים־סּוף  ת־ִיְשָרֵאל  אֶּ ה  שֶּ מ  ַוַיַסע 

שְ  ַוֵיְלכּו  ת־יָ ִמְדַבר־שּור  ַבמִ ֹלשֶּ ְול א־ָמצְ ִמים  אּו ְדָבר 

 ָמִים׃

ִכי   23 ִמָמָרה  ַמִים  ת  ִלְשת  ָיְכלּו  ְול א  ָמָרָתה  אּו  ַוָיב 

 ָמִרים ֵהם ַעל־ֵכן ָקָרא־ְשָמּה ָמָרה׃

ה׃  24 ר ַמה־ִנְשתֶּ ה ֵלאמ  שֶּ  ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל־מ 

ְיהָוה  25 ַויֹוֵרהּו  ל־ְיהָוה  אֶּ ַוַישְ   ַוִיְצַעק  ל־ ֵעץ  אֶּ ֵלְך 

ַוִיְמתְ  ּוִמשְ ַהַמִים  ק  ח  לֹו  ָשם  ָשם  ַהָמִים  ְוָשם  קּו  ָפט 

 ִנָסהּו׃

יָך   26 ֱאֹלהֶּ ְיהָוה  ְלקֹול  ִתְשַמע  ִאם־ָשמֹוַע  ר  ַוי אמֶּ

ה ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ְוָשַמְרָת ָכל־ ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעשֶּ
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ָכל־ַהמַ  ֲאשֶּ ֻחָקיו  ל א ר־ַשְמתִ ֲחָלה  ְבִמְצַרִים  ־ָאִשים  י 

פְ  יָך ִכי ֲאִני ְיהָוה ר  ָך׃ָעלֶּ   אֶּ

ַמִים    27 ת  ֵעינ  ְשֵרה  עֶּ ְשֵתים  ְוָשם  ֵאיִלָמה  אּו  ַוָיב 

 ְוִשְבִעים ְתָמִרים ַוַיֲחנּו־ָשם ַעל־ַהָמִים׃
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Êxodo Capítulo 16 

ָכל   1 אּו  ַוָיב  ֵמֵאיִלם  ל־ ַוִיְסעּו  אֶּ ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ־ֲעַדת 

ר ֵבין־ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני בַ ִמְדַבר־סִ  ֲחִמָשה ָעָשר ין ֲאשֶּ

ץ ִמְצָרִים׃ רֶּ ש ַהֵשִני ְלֵצאָתם ֵמאֶּ דֶּ  יֹום ַלח 

ַעל  2 ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ָכל־ֲעַדת  ן  ַוִיִלינּו  ְוַעל־ַאֲהר  ה  שֶּ ־מ 

 ַבִמְדָבר׃ 

ם בְ   3 ד־ְיהָוה  ֵני ִיְשָרֵאל ִמי־ִיֵתן מּוֵתנּו ְביַ ַוי אְמרּו ֲאֵלהֶּ

ץ ִמְצַרִים ְבִשְבתֵ  רֶּ ם  ְבאֶּ חֶּ נּו ַעל־ִסיר ַהָבָשר ְבָאְכֵלנּו לֶּ

ְלָהִמית  ַהזֶּה  ל־ַהִמְדָבר  אֶּ ָתנּו  א  ם  ִכי־הֹוֵצאתֶּ ָלש ַבע 

ת־ָכל־הַ    ָקָהל ַהזֶּה ָבָרָעב׃אֶּ

ה ִהְננִ   4 שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ם ִמן־ ַוי אמֶּ חֶּ ם לֶּ י ַמְמִטיר ָלכֶּ

בְ   ַהָשָמִים ְדַבר־יֹום  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְלַמַען  ְוָיָצא  יֹומֹו 

נּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם־ל א׃  ֲאַנסֶּ
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ר־ָיִביאּו  5 ֲאשֶּ ֵאת  ְוֵהִכינּו  ַהִשִשי  ַביֹום  ְוָהָיה ְוָהָיה   

ר־ִיְלְקטּו יֹום יֹום׃  ִמְשנֶּה ַעל ֲאשֶּ

ִישְ ַוי אמֶּ   6 ל־ָכל־ְבֵני  אֶּ ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ מ  ב  ר  רֶּ עֶּ ָרֵאל 

ם ִכי ְיהָוה ה ץ ִמְצָרִים׃ִויַדְעתֶּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ  ֹוִציא אֶּ

ת־   7 אֶּ ְבָשְמעֹו  ְיהָוה  ת־ְכבֹוד  אֶּ ם  ּוְרִאיתֶּ ר  קֶּ ּוב 

ם ַעל־ְיהָוה וְ  ֵתיכֶּ  ַנְחנּו ָמה ִכי ַתלֹונּו ָעֵלינּו׃ְתֻלנ 

ְבתֵ   8 ה  שֶּ מ  ר  ֱאכ  ַוי אמֶּ לֶּ ָבָשר  ב  רֶּ ָבעֶּ ם  ָלכֶּ ְיהָוה  ל  ת 

ַע ִבְשמ   ר ִלְשב  קֶּ ם ַבב  חֶּ ר־ְולֶּ ם ֲאשֶּ ֵתיכֶּ ת־ְתֻלנ  ַע ְיהָוה אֶּ

ם ִכי   ֵתיכֶּ ם ַמִליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה ל א־ָעֵלינּו ְתֻלנ  ַאתֶּ

 ַעל־ְיהָוה׃

ְבֵני    9 ל־ָכל־ֲעַדת  אֶּ ר  ֱאמ  ן  ל־ַאֲהר  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  ַוי אמֶּ

ם׃ ְשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ִכי שָ יִ  ֵתיכֶּ  ַמע ֵאת ְתֻלנ 

ל־ָכל־ֲעַדת ְבֵני־ִיְשָרֵאל ַוִיְפנּו   10 ן אֶּ ַוְיִהי ְכַדֵבר ַאֲהר 

ָעָנן׃ ל־ַהִמְדָבר ְוִהֵנה ְכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה בֶּ   אֶּ

ר׃  11 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

אֲ   12 ַדֵבר  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ת  ת־ְתלּונ  אֶּ ם ָשַמְעִתי  ֵלהֶּ

ּובַ  ָבָשר  ת אְכלּו  ָהַעְרַבִים  ֵבין  ר  ִתְשְבעּו־ ֵלאמ  ר  קֶּ ב 

ם׃  ם ִכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ִויַדְעתֶּ  ָלחֶּ
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ב ַוַתַעל ַהְשלָ   13 רֶּ קֶּ ַוְיִהי ָבעֶּ ת־ַהַמֲחנֶּה ּוַבב  ר  ו ַוְתַכס אֶּ

 ִשְכַבת ַהַטל ָסִביב ַלַמֲחנֶּה׃ ָהְיָתה

ִשְכבַ   14 ְוִהֵנהַוַתַעל  ַהָטל  ַדק    ת  ַהִמְדָבר  ַעל־ְפֵני 

ץ׃  ר ַעל־ָהָארֶּ  ְמֻחְסָפס ַדק ַכְכפ 

ל־ָאִחיו ָמן הּוא    15 ַוִיְראּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל ַוי אְמרּו ִאיש אֶּ

ה ֲאלֵ כִ  שֶּ ר מ  ם י ל א ָיְדעּו ַמה־הּוא ַוי אמֶּ חֶּ ם הּוא ַהלֶּ הֶּ

ם ְלָאְכָלה׃  ר ָנַתן ְיהָוה ָלכֶּ  ֲאשֶּ

נּו ִאיש ְלִפי    16 ר ִצָּוה ְיהָוה ִלְקטּו ִממֶּ זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ

ר  ַלֲאשֶּ ִאיש  ם  ֵתיכֶּ ַנְפש  ִמְסַפר  ת  לֶּ ַלֻגְלג  ר  מֶּ ע  ָאְכלֹו 

 ְבָאֳהלֹו ִתָקחּו׃ 

ה ְוַהַמְמִעיט׃ ַוַיֲעשּו־ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְלקְ   17  טּו ַהַמְרבֶּ

ר    18 מֶּ ָבע  דּו  ַהַמְר ַוָימ  ְעִדיף  ְוַהַמְמִעיט ל א  ְול א הֶּ ה  בֶּ

ְחִסיר ִאיש ְלִפי־ָאְכלֹו ָלָקטּו׃  הֶּ

ר׃   19 קֶּ נּו ַעד־ב  ם ִאיש ַאל־יֹוֵתר ִממֶּ ה ֲאֵלהֶּ שֶּ ר מ   ַוי אמֶּ

ֲאָנִשים  א־שָ ְול    20 ַויֹוִתרּו  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ַעד־ ְמעּו  נּו  ִממֶּ

ר ַוָיֻרם תֹוָלִעים ַוִיְבַאש וַ  קֶּ ה׃ ב  שֶּ ם מ  ף ֲעֵלהֶּ  ִיְקצ 

ְוַחם    21 ָאְכלֹו  ְכִפי  ִאיש  ר  קֶּ ַבב  ר  קֶּ ַבב  תֹו  א  ַוִיְלְקטּו 

ש ְוָנָמס׃  מֶּ  ַהשֶּ
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ר ַוְיִהי ַביֹום ַהִשִשי ָלְקטּו לֶּ   22 מֶּ ם ִמְשנֶּה ְשֵני ָהע  חֶּ

ָחד ַוָיב   ה׃אּוָלאֶּ שֶּ   ָכל־ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִגידּו ְלמ 

רַוי    23 ר ְיהָוה ַשָבתֹון ַשַבת־   אמֶּ ר ִדבֶּ ם הּוא ֲאשֶּ ֲאֵלהֶּ

ר־  ֲאשֶּ ְוֵאת  ֵאפּו  ר־ת אפּו  ֲאשֶּ ֵאת  ָמָחר  ַליהָוה  ש  דֶּ ק 

ת ְתַבְשלּו ַבֵשלּו ְוֵאת ָכל־הָ  רֶּ ם ְלִמְשמֶּ ֵדף ַהִניחּו ָלכֶּ ע 

קֶּ   ר׃ ַעד־ַהב 

ִצּוָ   24 ר  ַכֲאשֶּ ר  קֶּ ַעד־ַהב  תֹו  א  ְול א ַוַיִניחּו  ה  שֶּ מ  ה 

 ׃ִהְבִאיש ְוִרָמה ל א־ָהְיָתה בֹו

ה ִאְכֻלהּו ַהיֹום ִכי־ַשָבת ַהיֹום ַליהָוה   25 שֶּ ר מ  ַוי אמֶּ

ה׃  ַהיֹום ל א ִתְמָצֻאהּו ַבָשדֶּ

ַהשְ   26 ּוַביֹום  ִתְלְקֻטהּו  ָיִמים  ת  ל א  ֵששֶּ ַשָבת  ִביִעי 

 ִיְהיֶּה־בֹו׃ 

הַ   27 ַביֹום  מִ ַוְיִהי  ָיְצאּו  ְול א ְשִביִעי  ט  ִלְלק  ן־ָהָעם 

  ָמָצאּו׃

ר   28 ִלְשמ  ם  ֵמַאְנתֶּ ַעד־ָאָנה  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ָתי׃  ִמְצֹוַתי ְותֹור 

ִכי־ְיהָוה  29 ַהַשבָ   ְראּו  ם  ָלכֶּ ֵתן  ָנַתן  נ  הּוא  ַעל־ֵכן  ת 

ם יֹוָמִים ְשבּו ִאיש  לָ  חֶּ ם ַביֹום ַהִשִשי לֶּ ַתְחָתיו ַאל־ כֶּ

מֹו ַביֹום ַהְשבִ   יִעי׃ ֵיֵצא ִאיש ִמְמק 
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 ַוִיְשְבתּו ָהָעם ַביֹום ַהְשִבִעי׃   30

ת־ְשמֹו ָמן ְוה  31 ּוא ְכזֶַּרע ַגד  ַוִיְקְראּו ֵבית־ִיְשָרֵאל אֶּ

 ת ִבְדָבש׃ ָלָבן ְוַטְעמֹו ְכַצִפיחִ 

ר צִ   32 ה זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ שֶּ ר מ  ר ַוי אמֶּ מֶּ ָּוה ְיהָוה ְמל א ָהע 

ְלמִ  נּו  ם  ִממֶּ חֶּ ת־ַהלֶּ אֶּ ִיְראּו  ְלַמַען  ם  ֵתיכֶּ ר  ְלד  ת  רֶּ ְשמֶּ

ם ֵמאֶּ  ְתכֶּ ם ַבִמְדָבר ְבהֹוִציִאי אֶּ ְתכֶּ ֱאַכְלִתי אֶּ ר הֶּ ץ ֲאשֶּ רֶּ

 ִמְצָרִים׃ 

ל־ַאֲהר    33 ה אֶּ שֶּ ר מ  ן־ָשָמה ַוי אמֶּ נֶּת ַאַחת ְותֶּ ן ַקח ִצְנצֶּ

ָמן ר  מֶּ ת   ְמל א־ָהע  רֶּ ְלִמְשמֶּ ְיהָוה  ִלְפֵני  תֹו  א  ְוַהַנח 

ֵתיכֶּ  ר   ם׃ ְלד 

ִלְפֵני   34 ן  ַאֲהר  ַוַיִניֵחהּו  ה  שֶּ ל־מ  ְיהָוה אֶּ ִצָּוה  ר  ַכֲאשֶּ

ת׃  ָהֵעֻדת ְלִמְשָמרֶּ

ִישְ ּוְבנֵ   35 ַאְרָבִעים  י  ת־ַהָמן  אֶּ ָאְכלּו  ַעד־ ָרֵאל  ָשָנה 

ת־ַהָמן ָאְכל ת אֶּ ץ נֹוָשבֶּ רֶּ ל־אֶּ ָאם אֶּ ל־ב  ָאם אֶּ ּו ַעד־ב 

ץ ְכָנַען׃ רֶּ  ְקֵצה אֶּ

ר ֲעִשִרית ָהֵאיָפה הּוא׃  36 מֶּ   ְוָהע 

https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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Êxodo Capítulo 17 

ם    1 ַוִיְסעּו ָכל־ֲעַדת ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִמִמְדַבר־ִסין ְלַמְסֵעיהֶּ

ת ָהָעם׃ ַעל־ִפי ְיהָוה    ַוַיֲחנּו ִבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְשת 

ב ָהעָ   2 ה  ַוָירֶּ שֶּ ה  ם ִעם־מ  ַוי אְמרּו ְתנּו־ָלנּו ַמִים ְוִנְשתֶּ

ה ַמה־תְ  שֶּ ם מ  ר ָלהֶּ ת־ ַוי אמֶּ ִריבּון ִעָמִדי ַמה־ְתַנסּון אֶּ

 ְיהָוה׃

ן ָהָעם    3 ר  ַוִיְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמִים ַוָילֶּ ה ַוי אמֶּ שֶּ ַעל־מ 

ְואֶּ  ִתי  א  ְלָהִמית  ִמִמְצַרִים  ֱעִליָתנּו  הֶּ זֶּה  ת־ָבַני  ָלָמה 

ת־ִמְקַני ַבָצָמא׃   ְואֶּ

ה    4 ֱעשֶּ ר ָמה אֶּ ל־ְיהָוה ֵלאמ  ה אֶּ שֶּ ָלָעם ַהזֶּה ַוִיְצַעק מ 

 עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני׃

ְוַקח    5 ִלְפֵני ָהָעם  ר  ֲעב  ה  שֶּ ל־מ  ְיהָוה אֶּ ר  ִאְתָך ַוי אמֶּ

ַקח  ר  ת־ַהְיא  אֶּ בֹו  ִהִכיָת  ר  ֲאשֶּ ּוַמְטָך  ִיְשָרֵאל  ִמִזְקֵני 

 ְבָיְדָך ְוָהָלְכָת׃

ֵרב ְוִהִכיתָ   6 ֵמד ְלָפנֶּיָך ָשם ַעל־ַהצּור ְבח  ַבצּור   ִהְנִני ע 

כֵ  ַוַיַעש  ָהָעם  ְוָשָתה  ַמִים  נּו  ִממֶּ ְלֵעיֵני  ְוָיְצאּו  ה  שֶּ מ  ן 

 ָרֵאל׃ ִזְקֵני ִישְ 
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ְבֵני   7 ַעל־ִריב  ּוְמִריָבה  ַמָסה  ַהָמקֹום  ֵשם  ַוִיְקָרא 

ְיהָוה ִיְשָר  ֲהֵיש  ר  ֵלאמ  ת־ְיהָוה  אֶּ ָתם  ַנס  ְוַעל  ֵאל 

  ָאִין׃ְבִקְרֵבנּו ִאם־

ם ִעם־ִיְשָרֵאל ִבְרִפיִדם׃   א ֲעָמֵלקַוָיב   8  ַוִיָלחֶּ

ְבַחר־לָ   9 ל־ְיהֹוֻשַע  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  ְוֵצא  ַוי אמֶּ ֲאָנִשים  נּו 

ִכי ִנָצב ַעל־ר אש ַהִגבְ  ָעה ּוַמֵטה ִהָלֵחם ַבֲעָמֵלק ָמָחר ָאנ 

 ָהֱאֹלִהים ְבָיִדי׃ 

ה    10 שֶּ מ  ָאַמר־לֹו  ר  ַכֲאשֶּ ְיהֹוֻשַע  ְלִהָלֵחם ַוַיַעש 

ן ְוחּור ָעלּו ה ַאֲהר  שֶּ  ר אש ַהִגְבָעה׃ ַבֲעָמֵלק ּומ 

ר יָ   11 ר ְוָהָיה ַכֲאשֶּ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיְשָרֵאל ְוַכֲאשֶּ שֶּ ִרים מ 

 ׃ ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק

ב    12 ן ַוָיִשימּו ַתְחָתיו ַוֵישֶּ בֶּ ה ְכֵבִדים ַוִיְקחּו־אֶּ שֶּ ִויֵדי מ 

יהָ  ָחד    ָעלֶּ ָחד ּוִמזֶּה אֶּ ן ְוחּור ָתְמכּו ְבָיָדיו ִמזֶּה אֶּ ְוַאֲהר 

ש׃ָנה ַעד־ב  ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּו  א ַהָשמֶּ

ת־ַעמֹו ְלִפי־ָחרֶּ   13 ת־ֲעָמֵלק ְואֶּ   ב׃ַוַיֲחֹלש ְיהֹוֻשַע אֶּ

ר    14 ַבֵספֶּ ִזָכרֹון  ז את  ב  ְכת  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ְבָאְזֵני   ֲעָמֵלק  ְוִשים  ר  ת־ֵזכֶּ אֶּ ה  ְמחֶּ אֶּ ה  ִכי־ָמח  ְיהֹוֻשַע 

 ִמַתַחת ַהָשָמִים׃

ה ִמזְ   15 שֶּ ן מ   ֵבַח ַוִיְקָרא ְשמֹו ְיהָוה ִנִסי׃ ַוִיבֶּ
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ר ִכי־ָיד ַעל־ֵכס ָיּה מִ   16 ְלָחָמה ַליהָוה ַבֲעָמֵלק  ַוי אמֶּ

ר ר ד    ׃ִמד 

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 18 

ר   1 ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  ה  שֶּ מ  ֵתן  ח  ִמְדָין  ֵהן  כ  ִיְתרֹו  ַוִיְשַמע 

ְיהָוה  ִכי־הֹוִציא  ּוְלִיְשָרֵאל ַעמֹו  ה  שֶּ ָעָשה ֱאֹלִהים ְלמ 

ת־ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים׃   אֶּ

שֶּ   2 ֵתן מ  ָרה אֵ ַוִיַקח ִיְתרֹו ח  ת־ִצפ  ה  ה אֶּ שֶּ ת מ  ַאַחר  שֶּ

יָה׃  ִשלּוחֶּ

ם ִכי ָאַמר ֵגר  ְוֵאת ְשֵני   3 ָחד ֵגְרש  ר ֵשם ָהאֶּ ָבנֶּיָה ֲאשֶּ

ץ ָנְכִרָיה׃  רֶּ  ָהִייִתי ְבאֶּ

ַוַיִצֵלִני   4 ְזִרי  ְבעֶּ ָאִבי  ִכי־ֱאֹלֵהי  זֶּר  ֱאִליעֶּ ָחד  ָהאֶּ ְוֵשם 

ה׃  ב ַפְרע  רֶּ  ֵמחֶּ

ה ּוַוָיב א ִיְתרֹו  5 שֶּ ֵתן מ  ל־  ח  ה אֶּ שֶּ ל־מ  ָבָניו ְוִאְשתֹו אֶּ

נֶּה ָשם ַהר ָהֱאֹלִהים׃ַהִמְדָבר אֲ  ר־הּוא ח   שֶּ

יָך ְוִאְשְתָך    6 ְנָך ִיְתרֹו ָבא ֵאלֶּ תֶּ ה ֲאִני ח  שֶּ ל־מ  ר אֶּ ַוי אמֶּ

 ּוְשֵני ָבנֶּיָה ִעָמּה׃

https://adilsoncardoso.com/
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ְתנֹו ַוִיְשַתחּו ַוִישַ   7 ה ִלְקַראת ח  שֶּ ֲאלּו ק־לֹו ַוִישְ ַוֵיֵצא מ 

הֱ הּו ְלָשלֹום ַוָיב  ִאיש־ְלֵרעֵ   ָלה׃אּו ָהא 

ְיהָוה   8 ָעָשה  ר  ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  ְתנֹו  ְלח  ה  שֶּ מ  ַוְיַסֵפר 

ת ִיְשָרֵאל ֵאת ָכל־ַהְתָלָאה  ה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹוד  ְלַפְרע 

ְך ַוַיִצֵלם ְיהָוה׃ רֶּ ר ְמָצָאַתם ַבדֶּ  ֲאשֶּ

עַ ַוִיַחדְ   9 ִיְתרֹו  כָ   ְיהָוה ל־ַהטל  ר־ָעָשה  ֲאשֶּ ֹוָבה 

ר ִהִצילֹו ִמַיד ִמְצָרִים׃   ְלִיְשָרֵאל ֲאשֶּ

ם ִמַיד    10 ְתכֶּ ר ִהִציל אֶּ ר ִיְתרֹו ָברּוְך ְיהָוה ֲאשֶּ ַוי אמֶּ

ת־ָהָעם ִמַתַחת ַיד־  ר ִהִציל אֶּ ה ֲאשֶּ ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרע 

 ִמְצָרִים׃ 

ָידַ   11 ִכי־גָ ַעָתה  יְ דֹוְעִתי  ִכי ל  ִמָכל־ָהֱאֹלִהים  הָוה 

ם׃בַ  ר ָזדּו ֲעֵליהֶּ  ָדָבר ֲאשֶּ

ָלה ּוְזָבִחים ֵלאֹלִהים ַוָיב א    12 ה ע  שֶּ ֵתן מ  ַוִיַקח ִיְתרֹו ח 

ה   שֶּ מ  ֵתן  ִעם־ח  ם  חֶּ ֱאָכל־לֶּ לֶּ ִיְשָרֵאל  ִזְקֵני  ל  ְוכ  ן  ַאֲהר 

 ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים׃ 

ה  ַוְיִהי ִמָמֳחָרת  13 שֶּ ב מ  ד  ִלשְ   ַוֵישֶּ ת־ָהָעם ַוַיֲעמ  ט אֶּ פ 

ב׃ הָ  ר ַעד־ָהָערֶּ קֶּ ה ִמן־ַהב  שֶּ  ָעם ַעל־מ 

ָלָעם   14 ה  שֶּ ע  ר־הּוא  ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  ה  שֶּ מ  ֵתן  ח  ַוַיְרא 

ַמדּוַע   ָלָעם  ה  שֶּ ע  ַאָתה  ר  ֲאשֶּ ַהזֶּה  ָמה־ַהָדָבר  ר  ַוי אמֶּ
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ָך ְוָכל־ָהָעם נִ  יָך ִמן־ ַאָתה יֹוֵשב ְלַבדֶּ ר ַעד־ ָצב ָעלֶּ קֶּ ב 

ב׃   ָערֶּ

מ    15 ר  ש ַוי אמֶּ ִלְדר  ָהָעם  ֵאַלי  ִכי־ָיב א  ְתנֹו  ְלח  ה  שֶּ

 ֱאֹלִהים׃

ם ָדָבר ָבא ֵאַלי ְוָשַפְטִתי ֵבין ִאיש ּוֵבין    16 ִכי־ִיְהיֶּה ָלהֶּ

ָתיו׃  ת־תֹור  ת־ֻחֵקי ָהֱאֹלִהים ְואֶּ  ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִתי אֶּ

ר ח    17 ה אֵ ַוי אמֶּ שֶּ ר ַאָתה ו ל  ָליֵתן מ   א־טֹוב ַהָדָבר ֲאשֶּ

ה׃ שֶּ  ע 

ר ִעָמְך ִכי־   18 ל ַגם־ַאָתה ַגם־ָהָעם ַהזֶּה ֲאשֶּ ל ִתב  ָנב 

ָך׃   ָכֵבד ִמְמָך ַהָדָבר ל א־תּוַכל ֲעש הּו ְלַבדֶּ

ִויִהי ֱאֹלִהים ִעָמְך ֱהֵיה    19 ִאיָעְצָך  ִלי  ַעָתה ְשַמע ְבק 

ָלעָ  ָהֱאֹלִהיַאָתה  מּול  ַאתָ ם  ְוֵהֵבאָת  ת־ַהְדָבִרי ם  אֶּ ם  ה 

ל־ָהֱאֹלִהים׃  אֶּ

ת    20 ת־ַהתֹור  ְואֶּ ת־ַהֻחִקים  אֶּ ם  ְתהֶּ אֶּ ְוִהְזַהְרָתה 

ר   ה ֲאשֶּ ת־ַהַמֲעשֶּ ְך ֵיְלכּו ָבּה ְואֶּ רֶּ ת־ַהדֶּ ם אֶּ ְוהֹוַדְעָת ָלהֶּ

 ַיֲעשּון׃ 

ֱחזֶּה ִמָכל־ָהָעם ַאְנֵשי־ַחִיל יִ   21 ְרֵאי ֱאֹלִהים ְוַאָתה תֶּ

ת ש נְ אַ  ם ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי  ֵאי ָבַצע ְושַ ְנֵשי ֱאמֶּ ְמָת ֲעֵלהֶּ

ת׃   ֵמאֹות ָשֵרי ֲחִמִשים ְוָשֵרי ֲעָשר 
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ל    22 ת־ָהָעם ְבָכל־ֵעת ְוָהָיה ָכל־ַהָדָבר ַהָגד  ְוָשְפטּו אֶּ

וְ  ִיְשְפטּו־ֵהם  ן  ַהָקט  ְוָכל־ַהָדָבר  יָך  ֵאלֶּ ָהֵקל ָיִביאּו 

יָך וְ   ׃ָנְשאּו ִאָתְךֵמָעלֶּ

ת־ַהדָ   23 אֶּ ְוָיָכְלָת ִאם  ֱאֹלִהים  ְוִצְּוָך  ה  ַתֲעשֶּ ַהזֶּה  ָבר 

מֹו ָיב א ְבָשלֹום׃ ד ְוַגם ָכל־ָהָעם ַהזֶּה ַעל־ְמק   ֲעמ 

ר ָאָמר׃  24 ל ֲאשֶּ ְתנֹו ַוַיַעש כ  ה ְלקֹול ח  שֶּ  ַוִיְשַמע מ 

ה ַאְנשֵ   25 שֶּ ָתם  ְשָרֵאל  י־ַחִיל ִמָכל־יִ ַוִיְבַחר מ  ַוִיֵתן א 

ָשֵרי ָראִשי ֵמאֹות  ָשֵרי  ֲאָלִפים  ָשֵרי  ַעל־ָהָעם  ם 

ת׃   ֲחִמִשים ְוָשֵרי ֲעָשר 

ה   26 ַהָקשֶּ ת־ַהָדָבר  אֶּ ְבָכל־ֵעת  ת־ָהָעם  אֶּ ְוָשְפטּו 

ן ִיְשפּוטּו ֵהם׃ ה ְוָכל־ַהָדָבר ַהָקט  שֶּ ל־מ   ְיִביאּון אֶּ

ה אֶּ ַשלַ ַויְ   27 שֶּ ְתנֹו ח מ  ל־ַאְר ת־ח  ְך לֹו אֶּ   צֹו׃ַוֵילֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 19 

ץ ִמְצָרִים    1 רֶּ ש ַהְשִליִשי ְלֵצאת ְבֵני־ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ דֶּ ַבח 

 ַביֹום ַהזֶּה ָבאּו ִמְדַבר ִסיָני׃ 
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ֵמְר   2 ַוָיב  ַוִיְסעּו  ַבִמדְ ִפיִדים  ַוַיֲחנּו  ִסיַני  ִמְדַבר  ָבר  אּו 

ד ָהָהר׃ גֶּ  ַוִיַחן־ָשם ִיְשָרֵאל נֶּ

ִמן־   3 ְיהָוה  ֵאָליו  ַוִיְקָרא  ל־ָהֱאֹלִהים  אֶּ ָעָלה  ה  שֶּ ּומ 

ִלְבֵני   ְוַתֵגיד  ב  ַיֲעק  ְלֵבית  ת אַמר  ה  כ  ר  ֵלאמ  ָהָהר 

 ִיְשָרֵאל׃

ר עָ   4 ם ֲאשֶּ ם ְרִאיתֶּ שָ ַאתֶּ ם ִשיִתי ְלִמְצָרִים ָואֶּ ְתכֶּ א אֶּ

ם ֵאָלי׃ַעל־ַכְנֵפי ְנשָ  ְתכֶּ  ִרים ָוָאִבא אֶּ

ִאם־שָ   5 ת־ ְוַעָתה  אֶּ ם  ּוְשַמְרתֶּ ִלי  ְבק  ִתְשְמעּו  מֹוַע 

ָכל־  ִכי־ִלי  ִמָכל־ָהַעִמים  ְסֻגָלה  ִלי  ם  ִוְהִייתֶּ ְבִריִתי 

ץ׃  ָהָארֶּ

כ    6 ת  כֶּ ַמְמלֶּ ִתְהיּו־ִלי  ם  ה ְוַאתֶּ ֵאלֶּ ָקדֹוש  ְוגֹוי  ֲהִנים 

ר ְתדַ ַהדְ  ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל׃ָבִרים ֲאשֶּ  ֵבר אֶּ

ה  7 שֶּ ם ֵאת    ַוָיב א מ  ִלְפֵניהֶּ ם  ַוָישֶּ ְלִזְקֵני ָהָעם  ַוִיְקָרא 

ר ִצָּוהּו ְיהָוה׃  ה ֲאשֶּ  ָכל־ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

ל ֲאשֶּ   8 ַוי אְמרּו כ  ַיְחָדו  ְיהָוה  ַוַיֲענּו ָכל־ָהָעם  ר  ר־ִדבֶּ

ת־ִדבְ  ה אֶּ שֶּ ב מ  ה ַוָישֶּ ל־ְיהָוה׃ ֵר ַנֲעשֶּ  י ָהָעם אֶּ

ל־מ    9 אֶּ ְיהָוה  ר  ְבַעב  ַוי אמֶּ יָך  ֵאלֶּ ָבא  ִכי  ָאנ  ִהֵנה  ה  שֶּ

ָעָנן ַבֲעבּור ִיְשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי ִעָמְך ְוַגם־ְבָך ַיֲאִמינּו  הֶּ

ת־ִדְבֵרי הָ  ה אֶּ שֶּ ל־ְיהָוה׃ ְלעֹוָלם ַוַיֵגד מ   ָעם אֶּ
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אֶּ   10 ֵלְך  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ְוִקַדְשָתם ַוי אמֶּ ל־ָהָעם 

 סּו ִשְמֹלָתם׃ר ְוִכבְ ַהיֹום ּוָמחָ 

ִנים ַליֹום ַהְשִליִשי ִכי ַביֹום ַהְשִליִשי ֵיֵרד   11 ְוָהיּו ְנכ 

 ְיהָוה ְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ַעל־ַהר ִסיָני׃

ת  12 אֶּ ר  ְוִהְגַבְלָת  ֵלאמ  ָסִביב  ם  ־ָהָעם  ָלכֶּ ִהָשְמרּו 

ֵגַע ָבָהר מֹות ֲעלֹות ָבָהר ּו ַע ְבָקֵצהּו ָכל־ַהנ   יּוָמת׃ ְנג 

ה ִאם־  13 ה ִיָירֶּ ל א־ִתַגע בֹו ָיד ִכי־ָסקֹול ִיָסֵקל אֹו־ָיר 

ַיֲעלּו   ֵהָמה  ֵבל  ַהי  ְך  ִבְמש  ִיְחיֶּה  ל א  ִאם־ִאיש  ְבֵהָמה 

 ָבָהר׃ 

שֶּ ַויֵ   14 מ  ד  ת־ָהָעם  רֶּ אֶּ ַוְיַקֵדש  ל־ָהָעם  אֶּ ִמן־ָהָהר  ה 

 ְיַכְבסּו ִשְמֹלָתם׃וַ 

ר    15 ַאל־ ַוי אמֶּ ָיִמים  ת  ִלְשֹלשֶּ ִנים  ְנכ  ֱהיּו  ל־ָהָעם  אֶּ

ל־ִאָשה׃  ִתְגשּו אֶּ

ֹלת    16 ק  ַוְיִהי  ר  קֶּ ַהב  ת  ִבְהי  ַהְשִליִשי  ַביֹום  ַוְיִהי 

עַ  ָכֵבד  ְוָעָנן  ד ּוְבָרִקים  ְמא  ָחָזק  ָפר  ש  ל  ְוק  ל־ָהָהר 

ר ַבַמֲחנֶּה׃ ַויֱֶּחַרד ָכל־ָהָעם  ֲאשֶּ

שֶּ   17 מ  ִמן־ ַויֹוֵצא  ָהֱאֹלִהים  ִלְקַראת  ת־ָהָעם  אֶּ ה 

 ַהַמֲחנֶּה ַוִיְתַיְצבּו ְבַתְחִתית ָהָהר׃
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ְיהָוה    18 ָעָליו  ָיַרד  ר  ֲאשֶּ ִמְפֵני  ֻכלֹו  ָעַשן  ִסיַני  ְוַהר 

ן ַהִכְבָשן ַויֱֶּחַרד ָכל־ָההָ ָבֵאש ַויַ  שֶּ ד׃ַעל ֲעָשנֹו ְכעֶּ  ר ְמא 

ַהשֹוָפר    19 קֹול  ְיַדֵבר  ַוְיִהי  ה  שֶּ מ  ד  ְמא  ְוָחֵזק  הֹוֵלְך 

 ְוָהֱאֹלִהים ַיֲענֶּנּו ְבקֹול׃ 

ַוִיְקָרא    20 ָהָהר  ל־ר אש  אֶּ ִסיַני  ַעל־ַהר  ְיהָוה  ד  ַוֵירֶּ

ל־ר אש ָהָהר וַ  ה אֶּ שֶּ ה׃ְיהָוה ְלמ  שֶּ  ַיַעל מ 

ָהעֵ   21 ֵרד  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ְרסּו ַוי אמֶּ ן־יֶּהֶּ פֶּ ָבָעם  ד 

ל־ְיהָוה לִ  נּו ָרב׃ אֶּ  ְראֹות ְוָנַפל ִממֶּ

ץ   22 ן־ִיְפר  ל־ְיהָוה ִיְתַקָדשּו פֶּ ֲהִנים ַהִנָגִשים אֶּ ְוַגם ַהכ 

ם ְיהָוה׃   ָבהֶּ

ל־ְיהָוה ל א־יּוַכל ָהָעם  23 ה אֶּ שֶּ ר מ  ל־   ַוי אמֶּ ַלֲעֹלת אֶּ

ָתה בָ  ת־ָהָהר נּו לֵ ַהר ִסיָני ִכי־ַאָתה ַהֵעד  ר ַהְגֵבל אֶּ אמ 

 ְוִקַדְשתֹו׃ 

ן ִעָמְך   24 ְך־ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהר  ר ֵאָליו ְיהָוה לֶּ ַוי אמֶּ

ן־ִיְפָרץ־  ל־ְיהָוה פֶּ ְרסּו ַלֲעֹלת אֶּ ֲהִנים ְוָהָעם ַאל־יֶּהֶּ ְוַהכ 

 ָבם׃

שֶּ   25 ד מ  ל־ָהָעם ַוי  ַוֵירֶּ ם׃ה אֶּ ר ֲאֵלהֶּ   אמֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 20 

ר׃ ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת 1 ה ֵלאמ    ָכל־ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

ץ ִמְצַרִים    2 רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך ֲאשֶּ ִכי ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ָאנ 

 ת ֲעָבִדים׃ ִמֵבי

 ל א ִיְהיֶּה־ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל־ָפָנַי׃ 3

ַבָשַמִים   4 ר  ֲאשֶּ ְוָכל־ְתמּוָנה  ל  סֶּ פֶּ ה־ְלָך  ַתֲעשֶּ ל א 

ץמִ  ָבָארֶּ ר  ַוֲאשֶּ ִמַתַחת    ַמַעל  ַבַמִים  ר  ַוֲאשֶּ ִמָתַחת 

ץ׃   ָלָארֶּ

ְיהוָ   5 ִכי  ָאנ  ִכי  ָתָעְבֵדם  ְול א  ם  ָלהֶּ ה  ל א־ִתְשַתְחוֶּה 

ת ַעל־ָבִנים ַעל־ ֵקד ֲעֹון ָאב  יָך ֵאל ַקָנא פ  ִשֵלִשים ֱאֹלהֶּ

 ְוַעל־ִרֵבִעים ְלש ְנָאי׃ 

ד ַלֲאָלִפי 6 סֶּ ה חֶּ שֶּ ְמֵרי ְוע  ֲהַבי ּוְלש    ִמְצֹוָתי׃ם ְלא 

ה   7 יָך ַלָשְוא ִכי ל א ְיַנקֶּ ת־ֵשם־ְיהָוה ֱאֹלהֶּ ל א ִתָשא אֶּ

ר־ִיָשא  ת־ְשמֹו ַלָשְוא׃ְיהָוה ֵאת ֲאשֶּ   אֶּ

ת־יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו׃ 8  ָזכֹור אֶּ

ָך׃ 9 ד ְוָעִשיָת ָכל־ְמַלאְכתֶּ ת ָיִמים ַתֲעב   ֵששֶּ
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ה ָכל־ ם ַהְשִביִעי ַשבָ יֹווְ   10 יָך ל א־ַתֲעשֶּ ת ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

ָך  ְמתֶּ ּוְבהֶּ ַוֲאָמְתָך  ַעְבְדָך  ָך  ּוִבְנָך־ּוִבתֶּ ַאָתה    ְמָלאָכה 

יָך׃  ר ִבְשָערֶּ  ְוֵגְרָך ֲאשֶּ

ת־   11 ְואֶּ ת־ַהָשַמִים  אֶּ ְיהָוה  ָעָשה  ת־ָיִמים  ֵששֶּ ִכי 

ת־ָכל־ֲאשֶּ  ְואֶּ ת־ַהָים  אֶּ ץ  ַביֹום ָהָארֶּ ַוָיַנח    ר־ָבם 

ת־יֹום ַהַשָבת ַוְיַקְדֵשהּו׃   ַהְשִביִעי ַעל־ֵכן ֵבַרְך ְיהָוה אֶּ

ת־אִ   12 ת־ָאִביָך ְואֶּ ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָימֶּ ַכֵבד אֶּ יָך ַעל  מֶּ

ֵתן ָלְך׃ יָך נ  ר־ְיהָוה ֱאֹלהֶּ   ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

  ל א ִתְרָצח׃  13

  ל א ִתְנָאף׃  14

ב׃א תִ ל    15   ְגנ 

ר׃ל א־ַתעֲ   16   נֶּה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשקֶּ

ָך ְוַעְבדֹו    17 ת ֵרעֶּ ד ֵאשֶּ ָך ל א־ַתְחמ  ד ֵבית ֵרעֶּ ל א ַתְחמ 

ָך׃ַוֲאָמתֹו ְושֹו  ר ְלֵרעֶּ ל ֲאשֶּ רֹו ְוכ    רֹו ַוֲחמ 

ְוֵאת   18 ת־ַהַלִפיִדם  ְואֶּ ת־ַהקֹוֹלת  אֶּ ִאים  ר  ְוָכל־ָהָעם 

ת־ָההָ  ָפר ְואֶּ ָינֻעּו ַוַיַעְמדּו  ר ָעֵשן ַוַיְרא ָהָעם וַ קֹול ַהש 

ק׃  ֵמָרח 
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ה ַדֵבר־ַאָתה ִעָמנּו ְוִנְשָמָעה ְוַאל־   19 שֶּ ל־מ  ַוי אְמרּו אֶּ

ן־ָנמּות׃ ְיַדבֵ   ר ִעָמנּו ֱאֹלִהים פֶּ

ְלַבֲעבּור    20 ִכי  ַאל־ִתיָראּו  ל־ָהָעם  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  ַוי אמֶּ

ם ָבא ָהֱאֹלִהי ְתכֶּ ִתְהיֶּה ִיְרָאתֹו ַעל־ ם ּוַבֲעבּור  ַנסֹות אֶּ

ֱחָטאּו׃ ם ְלִבְלִתי תֶּ  ְפֵניכֶּ

ל ֲאשֶּ   21 ל־ָהֲעָרפֶּ ה ִנַגש אֶּ שֶּ ק ּומ  ד ָהָעם ֵמָרח  ר־ ַוַיֲעמ 

  ָשם ָהֱאֹלִהים׃

ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל   22 ה ת אַמר אֶּ ה כ  שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ם ִכי ִמן־ַהָשַמִים דִ  ם ְרִאיתֶּ ם׃ ַבְרִתי עִ ַאתֶּ  ָמכֶּ

ף ֵואֹלֵהי ָזָהב ל א ַתֲעשּו   23 סֶּ ל א ַתֲעשּון ִאִתי ֱאֹלֵהי כֶּ

ם׃   ָלכֶּ

ה־ִלי וְ   24 יָך ִמְזַבח ֲאָדָמה ַתֲעשֶּ ֹלתֶּ ת־ע  ָזַבְחָת ָעָליו אֶּ

ת־ ְבָכל־ַהָמקֹום  ְואֶּ ָך  ת־ְבָקרֶּ ְואֶּ ת־צ אְנָך  אֶּ יָך  ְשָלמֶּ

ת־ְשִמי ָאבֹו ר ַאְזִכיר אֶּ יָך ּוֵבַרְכִתיָך׃א ֲאשֶּ  ֵאלֶּ

ן    25 ְתהֶּ אֶּ ל א־ִתְבנֶּה  ה־ִלי  ַתֲעשֶּ ֲאָבִנים  ְוִאם־ִמְזַבח 

יָה וַ  ָה׃ָגִזית ִכי ַחְרְבָך ֵהַנְפָת ָעלֶּ  ְתַחְללֶּ

ה    26 ל א־ִתָגלֶּ ר  ֲאשֶּ ַעל־ִמְזְבִחי  ְבַמֲעֹלת  ה  ְול א־ַתֲעלֶּ

ְרָוְתָך ָעָליו ׃   עֶּ
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Êxodo Capítulo 21 

ם׃ לֶּ ְואֵ  1 ר ָתִשים ִלְפֵניהֶּ  ה ַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ

דִכי ִתקְ   2 בֶּ ד ּוַבְשִבִעת ֵיֵצא   נֶּה עֶּ ִעְבִרי ֵשש ָשִנים ַיֲעב 

 ַלָחְפִשי ִחָנם׃

ִאם־ְבַגפֹו ָיב א ְבַגפֹו ֵיֵצא ִאם־ַבַעל ִאָשה הּוא ְוָיְצָאה   3

 ִאְשתֹו ִעמֹו׃

ן־לֹו    4 ִיתֶּ ָניו  ָבנֹות  ִאשָ ִאם־ֲאד  ָבִנים אֹו  ְוָיְלָדה־לֹו  ה 

יהָ  נֶּיָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגפֹו׃  ָהִאָשה ִויָלדֶּ  ִתְהיֶּה ַלאד 

ת־   5 אֶּ ִני  ת־ֲאד  אֶּ ָאַהְבִתי  ד  בֶּ ָהעֶּ י אַמר  ר  ְוִאם־ָאמ 

ת־ָבָני ל א ֵאֵצא ָחְפִשי׃  ִאְשִתי ְואֶּ

ל־ָהֱאֹלִהים ְוִהִגישֹו אֶּ   6 ָניו אֶּ ת אֹו  ל־ְוִהִגישֹו ֲאד  לֶּ ַהדֶּ

ת־ָאְזנֹו אֶּ ָניו  ֲאד  ְוָרַצע  ל־ַהְמזּוָזה  ַוֲעָבדֹו    אֶּ ַבַמְרֵצַע 

ָלם׃  ְלע 

ְכֵצאת    7 ֵתֵצא  ל א  ְלָאָמה  ת־ִבתֹו  אֶּ ִאיש  ר  ְוִכי־ִיְמכ 

 ָהֲעָבִדים׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ְפָדּה ְלַעם    8 ר־ל א ְיָעָדּה ְוהֶּ נֶּיָה ֲאשֶּ ִאם־ָרָעה ְבֵעיֵני ֲאד 

ל  ָמְכָרּה ְבִבְגדֹו־ָבּה׃ לְ  ָנְכִרי ל א־ִיְמש 

ָנה כְ  9 ה־לָ ְוִאם־ִלְבנֹו ִייָעדֶּ  ּה׃ִמְשַפט ַהָבנֹות ַיֲעשֶּ

ל א   10 ָנָתּה  ְוע  ְכסּוָתּה  ְשֵאָרּה  ִיַקח־לֹו  ת  רֶּ ִאם־ַאחֶּ

 ִיְגָרע׃

ֵאין   11 ִחָנם  ְוָיְצָאה  ָלּה  ה  ַיֲעשֶּ ל א  ה  ְוִאם־ְשָלש־ֵאלֶּ

ף׃   ָכסֶּ

 ת מֹות יּוָמת׃מֵ ַמֵכה ִאיש וָ  12

ִאָנה    13 ְוָהֱאֹלִהים  ָצָדה  ר ל א  ְלָך  ַוֲאשֶּ ְוַשְמִתי  ְלָידֹו 

ר ָינ   ּוס ָשָמה׃ָמקֹום ֲאשֶּ

ֵמִעם    14 ְבָעְרָמה  ְלָהְרגֹו  ַעל־ֵרֵעהּו  ִאיש  ְוִכי־ָיִזד 

נּו ָלמּות׃   ִמְזְבִחי ִתָקחֶּ

 ּוַמֵכה ָאִביו ְוִאמֹו מֹות יּוָמת׃  15

  ִאיש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת׃ֵנב ְוג    16

  ִביו ְוִאמֹו מֹות יּוָמת׃ֵלל אָ ּוְמקַ   17

ן אֹו   18 בֶּ ת־ֵרֵעהּו ְבאֶּ ְוִכי־ְיִריֻבן ֲאָנִשים ְוִהָכה־ִאיש אֶּ

ף ְול א ָימּות ְוָנַפל ְלִמְשָכב׃ ְגר   ְבאֶּ
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ַעל־ִמשְ   19 ַבחּוץ  ְוִהְתַהֵלְך  ְוִנָקה תֹוַענְ ִאם־ָיקּום   

ה ַרק ִשְבתֹו ִיֵתן ְוַרפ א ְיַרפֵ   א׃ַהַמכֶּ

ט ּוֵמת    20 ת־ֲאָמתֹו ַבֵשבֶּ ת־ַעְבדֹו אֹו אֶּ ה ִאיש אֶּ ְוִכי־ַיכֶּ

ם ִיָנֵקם׃  ַתַחת ָידֹו ָנק 

ַכְספֹו    21 ִכי  יַֻקם  ל א  ד  ַיֲעמ  יֹוַמִים  אֹו  ִאם־יֹום  ַאְך 

  הּוא׃

יָה  ים  ָנשִ ְוִכי־ִיָנצּו אֲ   22 ְיָלדֶּ ְוָיְצאּו  ְוָנְגפּו ִאָשה ָהָרה 

ר ָיִשית ָעָליו ַבעַ ְול א ִיְהיֶּ  ל  ה ָאסֹון ָענֹוש ֵיָעֵנש ַכֲאשֶּ

 ָהִאָשה ְוָנַתן ִבְפִלִלים׃ 

ש׃  23 ש ַתַחת ָנפֶּ  ְוִאם־ָאסֹון ִיְהיֶּה ְוָנַתָתה נֶּפֶּ

ל ַתַחת  ָיד  ַחת  ַעִין ַתַחת ַעִין ֵשן ַתַחת ֵשן ָיד תַ   24 גֶּ רֶּ

ל׃   ָרגֶּ

ַצע  25 פֶּ ְכִוָיה  ַתַחת  ַתַחת   ְכִוָיה  ַחבּוָרה  ָפַצע  ַתַחת 

  ּוָרה׃ַחב

ֲאָמתֹו    26 ת־ֵעין  אֹו־אֶּ ַעְבדֹו  ת־ֵעין  אֶּ ִאיש  ה  ְוִכי־ַיכֶּ

נּו ַתַחת ֵעינֹו׃   ְוִשֲחָתּה ַלָחְפִשי ְיַשְלחֶּ

נּו  ֹו יַ ָמתְוִאם־ֵשן ַעְבדֹו אֹו־ֵשן אֲ   27 ִפיל ַלָחְפִשי ְיַשְלחֶּ

  ַתַחת ִשנֹו׃
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ָוֵמת ָסקֹול  י־ִיגַ ְוכִ   28 ת־ִאָשה  ת־ִאיש אֹו אֶּ ח שֹור אֶּ

ת־ְבָשרֹו ּוַבַעל ַהשֹור ָנִקי׃   ִיָסֵקל ַהשֹור ְול א ֵיָאֵכל אֶּ

ם ְוהּוַעד ִבְבָעָליו    29 ל ִשְלש  ְוִאם שֹור ַנָגח הּוא ִמְתמ 

נּו ְוֵהִמית ִאיש אֹו ִאָשה ַהשֹור ִיָסֵקלא יִ ְול   ְוַגם־   ְשְמרֶּ

 ְבָעָליו יּוָמת׃ 

ר־  30 ל ֲאשֶּ ן ַנְפשֹו ְככ  ר יּוַשת ָעָליו ְוָנַתן ִפְדי  פֶּ ִאם־כ 

 יּוַשת ָעָליו׃ 

ה לֹו׃  31  אֹו־ֵבן ִיָגח אֹו־ַבת ִיָגח ַכִמְשָפט ַהזֶּה ֵיָעשֶּ

ִיגַ   32 ד  בֶּ אֹוִאם־עֶּ ַהשֹור  ְשֹלִשים ח  ף  סֶּ כֶּ ָאָמה   

ָניו ְוַהשֹור ִיָסֵקל׃ ְשָקִלים ִיֵתן ַלא   ד 

ְול א    33 ר  ב  ִאיש  ה  ִכי־ִיְכרֶּ אֹו  בֹור  ִאיש  ְוִכי־ִיְפַתח 

נּו ְוָנַפל־ָשָמה שֹור אֹו ֲחמֹור׃   ְיַכסֶּ

ף ָיִשיב    34 סֶּ ֵמת ִיְהיֶּה־ִלְבָעָליו ְוהַ ַבַעל ַהבֹור ְיַשֵלם כֶּ

  לֹו׃

ֵר   35 ת־שֹור  אֶּ שֹור־ִאיש  ף  ּוָמְכרּו ְוִכי־ִיג  ָוֵמת  ֵעהּו 

ת־ַהשֹור ַהחַ  ת־ַהֵמת יֱֶּחצּון׃ אֶּ ת־ַכְספֹו ְוַגם אֶּ  י ְוָחצּו אֶּ

ְול א   36 ם  ִשְלש  ִמְתמֹול  הּוא  ַנָגח  ִכי שֹור  נֹוַדע  אֹו 

ְבָעָליו ַשלֵ  נּו  ְיַשֵלם  ִיְשְמרֶּ ְוַהֵמת  שֹור ַתַחת הַ ם  שֹור 

  ִיְהיֶּה־לֹו׃
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ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָשה ב־ִאיש שֹור  ִכי ִיְגנ    37 אֹו־שֶּ

ה׃   ָבָקר ְיַשֵלם ַתַחת ַהשֹור ְוַאְרַבע־צ אן ַתַחת ַהשֶּ
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Êxodo Capítulo 22 

ת ִיָמֵצא    1 רֶּ  ין לֹו ָדִמים׃ ה ָוֵמת אֵ ַהַגָנב ְוֻהכָ ִאם־ַבַמְחתֶּ

ש ָעָליו ָדִמים לֹו ַשֵלם ְיַשֵלם ִאם־  2 מֶּ ִאם־ָזְרָחה ַהשֶּ

 ֵאין לֹו ְוִנְמַכר ִבְגֵנָבתֹו׃ 

ַעד־ֲחמֹור    3 ִמשֹור  ַהְגֵנָבה  ְבָידֹו  ִתָמֵצא  ִאם־ִהָמֵצא 

ה ַחִיים ְשַנִים ְיַשֵלם׃   ַעד־שֶּ

ַיְבעֶּ   4 הִכי  ָשדֶּ ְושִ   ר־ִאיש  ם  רֶּ ת־ְבִעיָרה  אֹו־כֶּ אֶּ ַלח 

  ִבֵער ִבְשֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ָשֵדהּו ּוֵמיַטב ַכְרמֹו ְיַשֵלם׃ּו

ֱאַכל ָגִדיש אֹו ַהָקָמה   5 ִצים ְונֶּ ִכי־ֵתֵצא ֵאש ּוָמְצָאה ק 

ת־ַהְבֵעָרה׃ ה ַשֵלם ְיַשֵלם ַהַמְבִער אֶּ   אֹו ַהָשדֶּ

ל־ִכי־יִ   6 ף  ֵתן ִאיש אֶּ סֶּ ר ְוֻגַנב  ֵרֵעהּו כֶּ אֹו־ֵכִלים ִלְשמ 

 ִמֵבית ָהִאיש ִאם־ִיָמֵצא ַהַגָנב ְיַשֵלם ְשָנִים׃

ל־   7 אֶּ ַבַעל־ַהַבִית  ְוִנְקַרב  ַהַגָנב  ִיָמֵצא  ִאם־ל א 

ת ֵרֵעהּו׃  אכֶּ  ָהֱאֹלִהים ִאם־ל א ָשַלח ָידֹו ִבְמלֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַשע    8 ה  ַעל־שֹור ַעל־חֲ ַעל־ָכל־ְדַבר־פֶּ ַעל־מֹור ַעל־שֶּ

ַעד  זֶּה  ִכי־הּוא  י אַמר  ר  ֲאשֶּ ַעל־ָכל־ֲאֵבָדה  ַשְלָמה 

ֱאֹלִהים   ַיְרִשיֻען  ר  ֲאשֶּ ם  ְדַבר־ְשֵניהֶּ ָיב א  ָהֱאֹלִהים 

  ְיַשֵלם ְשַנִים ְלֵרֵעהּו׃

ה ְוָכל־   9 ל־ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו־שֹור אֹו־שֶּ ִכי־ִיֵתן ִאיש אֶּ

ר ּומֵ ְבֵהמָ  ה׃  ת אֹו־ִנְשַברה ִלְשמ  אֶּ  אֹו־ִנְשָבה ֵאין ר 

ם ִאם־ל א ָשַלח ָידֹו    10 ְשֻבַעת ְיהָוה ִתְהיֶּה ֵבין ְשֵניהֶּ

ת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ְבָעָליו ְול א ְיַשֵלם׃ אכֶּ  ִבְמלֶּ

ב ִיָגֵנב ֵמִעמֹו ְיַשֵלם ִלְבָעָליו׃  11  ְוִאם־ָגנ 

ף ִיָטֵרף יְ  12   ַשֵלם׃ְטֵרָפה ל א יְ ִבֵאהּו ֵעד הַ ִאם־ָטר 

ְוִכי־ִיְשַאל ִאיש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְשַבר אֹו־ֵמת ְבָעָליו    13

 ֵאין־ִעמֹו ַשֵלם ְיַשֵלם׃

ָבא   14 הּוא  ִאם־ָשִכיר  ְיַשֵלם  ל א  ִעמֹו  ִאם־ְבָעָליו 

  ִבְשָכרֹו׃

ל    15 ר  ֲאשֶּ ְבתּוָלה  ִאיש  ה  ְושָ ְוִכי־ְיַפתֶּ ָרָשה  ַכב  א־א 

ָנה לֹו ְלִאָשה׃ִעָמּה מָ  ר ִיְמָהרֶּ  ה 

ַהר    16 ל ְכמ  ף ִיְשק  סֶּ ִאם־ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתָתּה לֹו כֶּ

  ַהְבתּוֹלת׃



81 

 

  ְמַכֵשָפה ל א ְתַחיֶּה׃ 17

ֵכב ִעם־ְבֵהָמה מֹות יּוָמת׃ 18   ָכל־ש 

ֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ִבְלִתי  19  ׃ ַליהָוה ְלַבדֹוז 

ם    20 ֱהִייתֶּ ִכי־ֵגִרים  נּו  ִתְלָחצֶּ ְול א  ל א־תֹונֶּה  ְוֵגר 

ץ ִמְצָרִים׃ רֶּ  ְבאֶּ

 ָכל־ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ל א ְתַענּון׃  21

ַע   22 ק ִיְצַעק ֵאַלי ָשמ  תֹו ִכי ִאם־ָצע  ִאם־ַעֵנה ְתַענֶּה א 

ְשַמע ַצֲעָקתֹו׃  אֶּ

ְוָהַרְגִתי  23 ַאִפי  ְנשֵ   ְוָחָרה  ְוָהיּו  ב  ָחרֶּ בֶּ ם  ְתכֶּ ם אֶּ יכֶּ

ִמים׃ ם ְית    ַאְלָמנֹות ּוְבֵניכֶּ

ָעִני ִעָמְך ל א־ִתְהיֶּה   24 ת־הֶּ ת־ַעִמי אֶּ ף ַתְלוֶּה אֶּ סֶּ ִאם־כֶּ

ְך׃ ה ל א־ְתִשימּון ָעָליו נֶּשֶּ שֶּ  לֹו ְכנ 

ש    25 מֶּ ַהשֶּ ַעד־ב א  ָך  ֵרעֶּ ַשְלַמת  ל  ַתְחב  ל  ִאם־ָחב 

נּו לֹו  ׃ ְתִשיבֶּ

ה   26 ַבמֶּ רֹו  ְלע  ִשְמָלתֹו  ִהוא  ְלַבָדּה  ְכסּוָתה  ִהוא  ִכי 

  ִיְשָכב ְוָהָיה ִכי־ִיְצַעק ֵאַלי ְוָשַמְעִתי ִכי־ַחנּון ָאִני׃

ר׃ 27  ֱאֹלִהים ל א ְתַקֵלל ְוָנִשיא ְבַעְמָך ל א ָתא 
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ן־ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך ל א ְתַאֵחר ְבכֹור ָבנֶּיָך   28  ִלי׃ ִתתֶּ

ְרָך ְלצ אנֶָּך ִשְבַעת ָיִמים ִיְהיֶּה ִעם־   29 ה ְלש  ֵכן־ַתֲעשֶּ

 ִאמֹו ַביֹום ַהְשִמיִני ִתְתנֹו־ִלי׃

ל א    30 ְטֵרָפה  ה  ַבָשדֶּ ּוָבָשר  ִלי  ִתְהיּון  ש  דֶּ ְוַאְנֵשי־ק 

תֹו׃ ב ַתְשִלכּון א  לֶּ   ת אֵכלּו ַלכֶּ
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Êxodo Capítulo 23 

ת  א ִתשָ ל    1 ת ָיְדָך ִעם־ָרָשע ִלְהי  א ֵשַמע ָשְוא ַאל־ָתשֶּ

  ֵעד ָחָמס׃

ַעל־ִרב    2 ְול א־ַתֲענֶּה  ת  ְלָרע  ַאֲחֵרי־ַרִבים  ל א־ִתְהיֶּה 

ת׃ ת ַאֲחֵרי ַרִבים ְלַהט   ִלְנט 

ְהַדר ְבִר  3   יבֹו׃ְוָדל ל א תֶּ

ה ָהשֵ   4 עֶּ רֹו ת  ִיְבָך אֹו ֲחמ  נּו ב ְתשִ ִכי ִתְפַגע שֹור א  יבֶּ

  לֹו׃

ְוָחַדְלָת    5 ַמָשאֹו  ַתַחת  ֵבץ  ר  ש ַנֲאָך  ֲחמֹור  ה  ִכי־ִתְראֶּ

ב ִעמֹו׃ ב ַתֲעז  ב לֹו ָעז    ֵמֲעז 

https://adilsoncardoso.com/
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ְנָך ְבִריבֹו׃  6 ְבי  ה ִמְשַפט אֶּ  ל א ַתטֶּ

ר ִתְר   7 קֶּ ג ִכי ל א־ ִמְדַבר־שֶּ ָחק ְוָנִקי ְוַצִדיק ַאל־ַתֲהר 

 ַאְצִדיק ָרָשע׃ 

חַ   8 ַחד ְיַעֵּור ִפְקִחים ִויַסֵלף ִדְבֵרי  ְוש  ד ל א ִתָקח ִכי ַהש 

 ַצִדיִקים׃ 

ִכי־   9 ַהֵגר  ש  ת־נֶּפֶּ אֶּ ם  ְיַדְעתֶּ ם  ְוַאתֶּ ִתְלָחץ  ל א  ְוֵגר 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ ם ְבאֶּ  ֵגִרים ֱהִייתֶּ

ת־ ְושֵ   10 אֶּ ְוָאַסְפָת  ָך  ת־ַאְרצֶּ אֶּ ִתְזַרע  ָשִנים  ש 

 ְתבּוָאָתּה׃ 

ָך  ְוהַ   11 ֵני ַעמֶּ ְבי  ָנה ּוְנַטְשָתּה ְוָאְכלּו אֶּ ְשִביִעת ִתְשְמטֶּ

ָך׃  ה ְלַכְרְמָך ְלֵזיתֶּ ה ֵכן־ַתֲעשֶּ  ְוִיְתָרם ת אַכל ַחַית ַהָשדֶּ

יָך ּוַבי   12 ה ַמֲעשֶּ ת ָיִמים ַתֲעשֶּ ת  ֵששֶּ ֹום ַהְשִביִעי ִתְשב 

ָך רֶּ ן־ֲאָמְתָך ְוַהֵגר׃  ְוִינָ ְלַמַען ָינּוַח שֹוְרָך ַוֲחמ   ֵפש בֶּ

ם ִתָשֵמרּו ְוֵשם ֱאֹלִהים   13 ר־ָאַמְרִתי ֲאֵליכֶּ ל ֲאשֶּ ּוְבכ 

 ֲאֵחִרים ל א ַתְזִכירּו ל א ִיָשַמע ַעל־ִפיָך׃

ג ִלי ַבשָ  14  ָנה׃ָשֹלש ְרָגִלים ָתח 
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ר ִשְבַעת ָיִמים ת אַכל מַ   15 ת־ַחג ַהַמצֹות ִתְשמ  צֹות אֶּ

ָיָצאָת  כַ  ִכי־בֹו  ָהָאִביב  ש  דֶּ ח  ְלמֹוֵעד  ִצִּויִתָך  ר  ֲאשֶּ

 ִמִמְצָרִים ְול א־ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם׃

ה ְוַחג   16 ר ִתְזַרע ַבָשדֶּ יָך ֲאשֶּ ְוַחג ַהָקִציר ִבכּוֵרי ַמֲעשֶּ

ה׃ ָהָאִסף בְ  יָך ִמן־ַהָשדֶּ ת־ַמֲעשֶּ  ֵצאת ַהָשָנה ְבָאְסְפָך אֶּ

ל־ְפֵני    ָשֹלש  17 אֶּ ָכל־ְזכּוְרָך  ה  ֵיָראֶּ ַבָשָנה  ְפָעִמים 

ן ְיהָוה׃   ָהָאד 

ב־ַחִגי    18 ל א־ִתְזַבח ַעל־ָחֵמץ ַדם־ִזְבִחי ְול א־ָיִלין ֵחלֶּ

ר׃  קֶּ  ַעד־ב 

ַאְדָמְתָך תָ   19 יָך ֵראִשית ִבכּוֵרי  ִביא ֵבית ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

  ֹו׃ל א־ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאמ

ְך    20 ַבָדרֶּ ִלְשָמְרָך  ְלָפנֶּיָך  ַמְלָאְך  ֵלַח  ש  ִכי  ָאנ  ִהֵנה 

ִתי׃  ר ֲהִכנ  ל־ַהָמקֹום ֲאשֶּ  ְוַלֲהִביֲאָך אֶּ

ל א   21 ִכי  בֹו  ַאל־ַתֵמר  לֹו  ְבק  ּוְשַמע  ִמָפָניו  ר  ִהָשמֶּ

ם ִכי ְשִמי ְבִקְרבֹו׃ִיָשא   ְלִפְשֲעכֶּ

ַע ִתְשַמע בְ ִכי    22 ר ֲאַדֵבר  ִאם־ָשמ  ל ֲאשֶּ לֹו ְוָעִשיָת כ  ק 

יָך׃  ְררֶּ ת־צ  יָך ְוַצְרִתי אֶּ ְיבֶּ ת־א   ְוָאַיְבִתי אֶּ

ִרי ְוַהִחִתי    23 ל־ָהֱאמ  ֱהִביֲאָך אֶּ ִכי־ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפנֶּיָך וֶּ

 ֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִתיו׃ ְוַהְפִרִזי ְוַהְכנַ 
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ה  ל א־ִתְשַתֲחוֶּה ֵלא   24 ם ְול א ָתָעְבֵדם ְול א ַתֲעשֶּ ֹלֵהיהֶּ

ם׃  ֵתיהֶּ ם ִכי ָהֵרס ְתָהְרֵסם ְוַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵצב   ְכַמֲעֵשיהֶּ

ת־ַלְחְמָך   25 אֶּ ּוֵבַרְך  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ ְיהָוה  ֵאת  ם  ַוֲעַבְדתֶּ

יָך ת־ֵמימֶּ ָך׃ ְואֶּ ִתי ַמֲחָלה ִמִקְרבֶּ   ַוֲהִסר 

ִתהְ   26 ַוֲעָקָר ל א  ְמַשֵכָלה  ת־ִמְסַפר  יֶּה  אֶּ ָך  ְבַאְרצֶּ ה 

יָך ֲאַמֵלא׃  ָימֶּ

ת־ָכל־ָהָעם    27 אֶּ ִתי  ְוַהמ  ְלָפנֶּיָך  ֲאַשַלח  ת־ֵאיָמִתי  אֶּ

ף׃  רֶּ יָך ע  יָך ֵאלֶּ ְיבֶּ ת־ָכל־א  ם ְוָנַתִתי אֶּ ר ָתב א ָבהֶּ  ֲאשֶּ

ת־הַ ְוָשַלחְ   28 אֶּ ְוֵגְרָשה  ְלָפנֶּיָך  ת־ַהִצְרָעה  אֶּ ִחִּוי ִתי 

ת־ַהְכַנֲעִני ת־ַהִחִתי ִמְלָפנֶּיָך׃  אֶּ  ְואֶּ

ץ   29 ן־ִתְהיֶּה ָהָארֶּ ָחת פֶּ נּו ִמָפנֶּיָך ְבָשָנה אֶּ ל א ֲאָגְרשֶּ

ה׃ יָך ַחַית ַהָשדֶּ  ְשָמָמה ְוַרָבה ָעלֶּ

נּו ִמָפנֶּיָך עַ   30 ה ְוָנַחְלָת  ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרשֶּ ר ִתְפרֶּ ד ֲאשֶּ

ץ׃ ת־ָהָארֶּ  אֶּ

ת־ְגֻבְלָך    31 אֶּ ְפִלְשִתים  ְוַשִתי  ְוַעד־ָים  ִמַים־סּוף 

ץ  ְשֵבי ָהָארֶּ י  ם ֵאת  ְביְֶּדכֶּ ֵתן  ִכי אֶּ ּוִמִמְדָבר ַעד־ַהָנָהר 

 ְוֵגַרְשָתמֹו ִמָפנֶּיָך׃

ם ְבִרית׃  32 ם ְוֵלאֹלֵהיהֶּ ת ָלהֶּ  ל א־ִתְכר 
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ְתָך לִ ל א    33 ן־ַיֲחִטיאּו א  ד ֵיְשבּו ְבַאְרְצָך פֶּ י ִכי ַתֲעב 

ת־ֱאֹלהֵ  ם ִכי־ִיְהיֶּה ְלָך ְלמֹוֵקש׃אֶּ   יהֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 24 

ָנדָ   1 ן  ְוַאֲהר  ַאָתה  ל־ְיהָוה  אֶּ ֲעֵלה  ָאַמר  ה  שֶּ ל־מ  ב  ְואֶּ

ם   ְוִהְשַתֲחִויתֶּ ִיְשָרֵאל  ִמִזְקֵני  ְוִשְבִעים  ַוֲאִביהּוא 

ק׃  ֵמָרח 

ה ְלַבדֹו    2 שֶּ ל־ְיהָוה ְוֵהם ל א ִיָגשּו ְוָהעָ ְוִנַגש מ  ם ל א  אֶּ

 ַיֲעלּו ִעמֹו׃ 

ְוֵאת    3 ְיהָוה  ָכל־ִדְבֵרי  ֵאת  ָלָעם  ַוְיַסֵפר  ה  שֶּ מ  ַוָיב א 

ַויַ  ַוי אְמרּו ָכל־ ָכל־ַהִמְשָפִטים  ָחד  ַען ָכל־ָהָעם קֹול אֶּ

ה׃  ר ְיהָוה ַנֲעשֶּ ר־ִדבֶּ  ַהְדָבִרים ֲאשֶּ

שֶּ   4 ב מ  ן  ה ֵאת ָכל־ִדְבֵרי ְיהָוה ַוַישְ ַוִיְכת  ר ַוִיבֶּ קֶּ ֵכם ַבב 

ְשֵרה ַמֵצָבה ִלְשֵנים ָעָשר   ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר ּוְשֵתים עֶּ

 ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל׃ 

ַוִיְזְבחּו    5 ֹלת  ע  ַוַיֲעלּו  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ת־ַנֲעֵרי  אֶּ ַוִיְשַלח 

 ים׃ ְזָבִחים ְשָלִמים ַליהָוה ָפִר 

https://adilsoncardoso.com/
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ה ֲחִצי ַהָדם  6 שֶּ ת ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק   ַוִיַקח מ  ם ָבַאָגנ  ַוָישֶּ

 ַעל־ַהִמְזֵבַח׃ 

ר ַהְבִרית ַוִיְקָרא ְבָאְזֵני ָהעָ   7 ל  ַוִיַקח ֵספֶּ ם ַוי אְמרּו כ 

ה ְוִנְשָמע׃ ר ְיהָוה ַנֲעשֶּ ר־ִדבֶּ  ֲאשֶּ

עַ   8 ק  ַוִיְזר  ת־ַהָדם  אֶּ ה  שֶּ מ  ִהֵנה ַוִיַקח  ר  ַוי אמֶּ ל־ָהָעם 

ם ַעל ָכל־ַהְדָבִרים  ַדם־ַהְבִר  ר ָכַרת ְיהָוה ִעָמכֶּ ית ֲאשֶּ

ה׃  ָהֵאלֶּ

ְושִ   9 ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ן  ְוַאֲהר  ה  שֶּ מ  ִמִזְקֵני  ַוַיַעל  ְבִעים 

 ִיְשָרֵאל׃

ַרְגָליו    10 ְוַתַחת  ִיְשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֵאת  ְכַמֲעֵשה ַוִיְראּו 

ם ַהָשַמִים ָלט   צֶּ  ַהר׃ ִלְבַנת ַהַסִפיר ּוְכעֶּ

ת־   11 ל־ֲאִציֵלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ל א ָשַלח ָידֹו ַויֱֶּחזּו אֶּ ְואֶּ

  ָהֱאֹלִהים ַוי אְכלּו ַוִיְשתּו׃

ְהֵיה־ָשם   12 ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה וֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ת־ֻלח   אֶּ ְלָך  ְתָנה  ר ְואֶּ ֲאשֶּ ְוַהִמְצָוה  ְוַהתֹוָרה  ן  בֶּ ָהאֶּ ת 

ָתם׃ָכַתְבִתי לְ   הֹור 

ל־ַהר   13 אֶּ ה  שֶּ ַוַיַעל מ  ְמָשְרתֹו  ִויהֹוֻשַע  ה  שֶּ ַוָיָקם מ 

 ָהֱאֹלִהים׃
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ל־ַהְזֵקִנים ָאַמר    14 ר־ָנשּוב  ְואֶּ ְשבּו־ָלנּו ָבזֶּה ַעד ֲאשֶּ

ם ִמי־בַ  ן ְוחּור ִעָמכֶּ ם ְוִהֵנה ַאֲהר  ַעל ְדָבִרים ִיַגש  ֲאֵליכֶּ

ם׃  ֲאֵלהֶּ

ל־הָ   15 ה אֶּ שֶּ ת־ָהָהר׃ַוַיַעל מ  ָעָנן אֶּ  ָהר ַוְיַכס הֶּ

ָעָנן    16 הֶּ ַוְיַכֵסהּו  ִסיַני  ַעל־ַהר  ְכבֹוד־ְיהָוה  ן  ַוִיְשכ 

וַ  ָיִמים  ת  ִמתֹוְך  ֵששֶּ ַהְשִביִעי  ַביֹום  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ִיְקָרא 

ָעָנן׃   הֶּ

ת ְבר אש ָהָהר ְלֵעיֵני  ּוַמְרֵאה ְכבֹוד ְיה  17 לֶּ כֶּ ָוה ְכֵאש א 

 ָרֵאל׃ ְבֵני ִישְ 

ה    18 שֶּ ל־ָהָהר ַוְיִהי מ  ָעָנן ַוַיַעל אֶּ ה ְבתֹוְך הֶּ שֶּ ַוָיב א מ 

  ָלְיָלה׃ָבָהר ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים  

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 25 

ר׃ 1 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ל־   2 ְוִיְקחּו־ִלי ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל־ ַדֵבר אֶּ ְבֵני ִיְשָרֵאל 

ת־תְ ִאי נּו ִלבֹו ִתְקחּו אֶּ ר ִיְדבֶּ  רּוָמִתי׃ ש ֲאשֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ף    3 סֶּ ָוכֶּ ָזָהב  ֵמִאָתם  ִתְקחּו  ר  ֲאשֶּ ַהְתרּוָמה  ְוז את 

ת׃  שֶּ  ּוְנח 

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ְוִעִזים׃  4  ּוְתֵכלֶּ

ת אֵ  5 ר  ת ְתָחִשים ַוֲעֵצי ִשִטים׃ְוע  ר   יִלם ְמָאָדִמים ְוע 

ַהִמשְ   6 ן  מֶּ ְלשֶּ ְבָשִמים  ר  ַלָמא  ן  מֶּ ת שֶּ רֶּ ְוִלְקט  ָחה 

 ַהַסִמים׃

ן׃  7 שֶּ ד ְוַלח  ַהם ְוַאְבֵני ִמֻלִאים ָלֵאפ   ַאְבֵני־ש 

 ְוָעשּו ִלי ִמְקָדש ְוָשַכְנִתי ְבתֹוָכם׃ 8

ר ֲאנִ   9 ל ֲאשֶּ ה אֹוְתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְשָכן ְוֵאת ְככ  י ַמְראֶּ

 ִנית ָכל־ֵכָליו ְוֵכן ַתֲעשּו׃ ַתבְ 

ּו ֲארֹון ֲעֵצי ִשִטים ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרכֹו ְוַאָמה ְוָעש  10

ָמתֹו׃  ָוֵחִצי ָרְחבֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי ק 

ּוִמחּוץ    11 ִמַבִית  ָטהֹור  ָזָהב  תֹו  א  נּו  ְוִצִפיָת  ְתַצפֶּ

 ְוָעִשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב׃ 

ְוָנַתתָ ְויָ   12 ָזָהב  ת  ַטְבע  ַאְרַבע  לֹו  ַאְרַבע  ַצְקָת  ַעל  ה 

ת   ַטָבע  ּוְשֵתי  ָחת  ָהאֶּ ַעל־ַצְלעֹו  ת  ַטָבע  ּוְשֵתי  ָתיו  ַפֲעמ 

 ַעל־ַצְלעֹו ַהֵשִנית׃ 

ָתם ָזָהב׃ְוָעִשיָת ַבֵדי ֲעֵצי ִשִטים   13  ְוִצִפיָת א 
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ת    14 ַבַטָבע  ת־ַהַבִדים  אֶּ ן  ְוֵהֵבאָת  ָהָאר  ת  ַצְלע  ַעל 

ן ָבהֶּ  ת־ָהָאר   ם׃ ָלֵשאת אֶּ

נּו׃  15 ן ִיְהיּו ַהַבִדים ל א ָיֻסרּו ִממֶּ ת ָהָאר   ְבַטְבע 

יָך׃   16 ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ ן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאשֶּ ל־ָהָאר   ְוָנַתָת אֶּ

ַכפ    17 ָאְרָכּה ְוָעִשיָת  ָוֵחִצי  ַאָמַתִים  ָטהֹור  ָזָהב  ת  רֶּ

 ְחָבּה׃ְוַאָמה ָוֵחִצי ָר 

זָ   18 ְכֻרִבים  ְשַנִים  ָתם ְוָעִשיָת  א  ה  ַתֲעשֶּ ִמְקָשה  ָהב 

ת׃  רֶּ  ִמְשֵני ְקצֹות ַהַכפ 

ָחד ִמָקָצה   19 ָחד ִמָקָצה ִמזֶּה ּוְכרּוב־אֶּ ַוֲעֵשה ְכרּוב אֶּ

רֶּ  ִמן־ַהַכפ  ַעל־ְשֵני  ִמזֶּה  ת־ַהְכֻרִבים  אֶּ ַתֲעשּו  ת 

 ְקצֹוָתיו׃ 

ַהכְ   20 ְככִ ְוָהיּו  ס  ְלַמְעָלה  ְכָנַפִים  ְרֵשי  פ  ים ֻרִבים 

ל־  אֶּ ל־ָאִחיו  אֶּ ִאיש  ם  ּוְפֵניהֶּ ת  רֶּ ַעל־ַהַכפ  ם  ְבַכְנֵפיהֶּ

ת ִיְהיּו ְפֵני ַהְכֻרִבים׃  רֶּ  ַהַכפ 

ן מִ   21 ת ַעל־ָהָאר  רֶּ ת־ַהַכפ  ן  ְוָנַתָת אֶּ ל־ָהָאר  ְלָמְעָלה ְואֶּ

יָך ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ ת־ָהֵעֻדת ֲאשֶּ  ׃ִתֵתן אֶּ

ת ִמֵבין ְונֹוַעְדִתי ְלָך ָשם ְוִדַבְרִתי    22 רֶּ ִאְתָך ֵמַעל ַהַכפ 

ר  ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  ָהֵעֻדת  ן  ַעל־ֲאר  ר  ֲאשֶּ ַהְכֻרִבים  ְשֵני 

ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל׃    ֲאַצּוֶּה אֹוְתָך אֶּ
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ְוַאָמה ְוָעִשיתָ   23 ָאְרכֹו  ַאָמַתִים  ִשִטים  ֲעֵצי  ֻשְלָחן   

ָמתֹו׃ ָרְחבֹו וְ   ַאָמה ָוֵחִצי ק 

תֹו   24  ָזָהב ָטהֹור ְוָעִשיָת לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב׃  ְוִצִפיָת א 

ֵזר־ָזָהב   25 ְוָעִשיָת  ָסִביב  ַפח  ט  ת  רֶּ ִמְסגֶּ לֹו  ְוָעִשיָת 

 ְלִמְסַגְרתֹו ָסִביב׃

ת  ְוָעִשי   26 ת־ַהַטָבע  ְוָנַתָת אֶּ ָזָהב  ת  ַטְבע  ַאְרַבע  ָת לֹו 

ר ְלַאְרַבע ַרְגָליו׃ ַעל ַאְר  ת ֲאשֶּ  ַבע ַהֵפא 

ְלַבִדים    27 ְלָבִתים  ת  ַהַטָבע  ִתְהיֶּיןָ  ת  רֶּ ַהִמְסגֶּ ְלֻעַמת 

ת־ַהֻשְלָחן׃   ָלֵשאת אֶּ

ת־ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים ְוִצִפיתָ   28 ָתם ָזָהב    ְוָעִשיָת אֶּ א 

ת־ַהֻשְלָחן׃  ְוִנָשא־ָבם אֶּ

תָ ְוָעִשיָת ְקָער    29 ָתיו ּוְקשֹוָתיו ּוְמַנִקי  ר  ָתיו ְוַכפ  יו ֲאשֶּ

ָתם׃  ה א   יַֻסְך ָבֵהן ָזָהב ָטהֹור ַתֲעשֶּ

ם ָפִנים ְלָפַני ָתִמיד׃  30 חֶּ   ְוָנַתָת ַעל־ַהֻשְלָחן לֶּ

ַרת ָזָהב ָטה  31 ה ַהְמנֹוָרה ְוָעִשיָת ְמנ  ֹור ִמְקָשה ֵתָעשֶּ

יָה  ָנה ִיְהיּו׃ ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְגִביעֶּ יָה ִממֶּ יָה ּוְפָרחֶּ רֶּ  ַכְפת 

ָרה   32 ְמנ  ְקֵני  ְשֹלָשה  יָה  ִמִצדֶּ ְצִאים  י  ָקִנים  ְוִשָשה 

ָרה ִמִצָדּה ַהֵשִני׃ ָחד ּוְשֹלָשה ְקֵני ְמנ   ִמִצָדּה ָהאֶּ
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ַרח  ְשֹלָשה    33 ר ָופֶּ ָחד ַכְפת  ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ַבָקנֶּה ָהאֶּ

ָחד ּוְשֹל ר ָוָפַרח ֵכן    ָשה ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ַבָקנֶּה ָהאֶּ ַכְפת 

ָרה׃ ְצִאים ִמן־ַהְמנ  ת ַהָקִנים ַהי   ְלֵששֶּ

יָה   34 רֶּ ַכְפת  ְמֻשָקִדים  ְגִבִעים  ַאְרָבָעה  ָרה  ּוַבְמנ 

יָה׃  ּוְפָרחֶּ

ר ַתחַ  35 ָנה ְוַכְפת  ר ַתַחת ְשֵני ַהָקִנים ִממֶּ ת ְשֵני  ְוַכְפת 

ר ַתחַ  ָנה ְוַכְפת  ת ַהָקִנים ִממֶּ ָנה ְלֵששֶּ ת־ְשֵני ַהָקִנים ִממֶּ

ָרה׃ ְצִאים ִמן־ַהְמנ   ַהָקִנים ַהי 

ַאַחת  36 ִמְקָשה  ֻכָלּה  ִיְהיּו  ָנה  ִממֶּ ָתם  ּוְקנ  ם  ֵריהֶּ   ַכְפת 

 ָזָהב ָטהֹור׃ 

ת  37 אֶּ ֱעָלה  ְוהֶּ ִשְבָעה  יָה  תֶּ ת־ֵנר  אֶּ יָה  ְוָעִשיָת  תֶּ ־ֵנר 

ר ָפנֶּיָה׃   ְוֵהִאיר ַעל־ֵעבֶּ

יָה ָזָהב ָטהֹור׃ ּו  38 תֶּ יָה ּוַמְחת   ַמְלָקחֶּ

ָכל־ַהֵכִלים    39 ֵאת  ָתּה  א  ה  ַיֲעשֶּ ָטהֹור  ָזָהב  ִכָכר 

ה׃  ָהֵאלֶּ

ה ָבָהר׃ּוְרֵאה ַוֲעֵשה ְבַתְבִניָתם אֲ   40 ר־ַאָתה ָמְראֶּ   שֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 26 

ת־ַהִמשְ   1 ָמְשָזר  ְואֶּ ֵשש  ת  ְיִריע  ר  שֶּ עֶּ ה  ַתֲעשֶּ ָכן 

ֵשב  ח  ַמֲעֵשה  ְכֻרִבים  ָשִני  ַלַעת  ְות  ְוַאְרָגָמן  ת  ּוְתֵכלֶּ

ָתם ה א   ׃ ַתֲעשֶּ

ְשִרים    2 נֶּה ְועֶּ ְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְשמ  רֶּ ַחב  א  ָבַאָמה ְור 

הָ  ַהְיִריָעה  ָבַאָמה  ְלָכל־ ַאְרַבע  ַאַחת  ִמָדה  ָחת  אֶּ

תהַ   ׃ ְיִריע 

ָתּה ְוָחֵמש   3 ל־ֲאח  ת ִאָשה אֶּ ְבר  ת ִתְהיֶּיןָ ח  ֲחֵמש ַהְיִריע 

ָתּה ל־ֲאח  ת ִאָשה אֶּ ְבר  ת ח   ׃ְיִריע 

ָחת  4 ָהאֶּ ַהְיִריָעה  ְשַפת  ַעל  ת  ְתֵכלֶּ ת  ֻלְלא    ְוָעִשיָת 

ַהְיִר  ה ִבְשַפת  ְוֵכן ַתֲעשֶּ ת  ָברֶּ יָעה ַהִקיצֹוָנה  ִמָקָצה ַבח 

ת ַהֵשִניתַבמַ  רֶּ  ׃ ְחבֶּ

ַוֲחִמִשים   5 ָחת  ָהאֶּ ַבְיִריָעה  ה  ַתֲעשֶּ ת  ֻלָלא  ֲחִמִשים 

ת ַהֵשִנית   רֶּ ר ַבַמְחבֶּ ה ִבְקֵצה ַהְיִריָעה ֲאשֶּ ת ַתֲעשֶּ ֻלָלא 

ת ָתּה ַמְקִביֹלת ַהֻלָלא  ל־ֲאח   ׃ִאָשה אֶּ

ַקְרסֵ   6 ֲחִמִשים  אֶּ ְוָעִשיָת  ְוִחַבְרָת  ָזָהב  ת  י  ת־ַהְיִריע 

ָחד  ָתּה ַבְקָרִסים ְוָהָיה ַהִמְשָכן אֶּ ל־ֲאח   ׃ ִאָשה אֶּ

ַעְשֵתי־   7 ַעל־ַהִמְשָכן  ל  הֶּ ְלא  ִעִזים  ת  ְיִריע  ְוָעִשיָת 

ה  ת ַתֲעשֶּ ְשֵרה ְיִריע  ָתםעֶּ  ׃ א 
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ַחב    8 ְור  ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְשֹלִשים ָבַאָמה  ְך  רֶּ ַאְרַבע  א 

ְשֵרה  ָבַאָמה   עֶּ ְלַעְשֵתי  ַאַחת  ִמָדה  ָחת  ָהאֶּ ַהְיִריָעה 

ת  ׃ ְיִריע 

ת    9 ת־ֵשש ַהְיִריע  ת ְלָבד ְואֶּ ת־ֲחֵמש ַהְיִריע  ְוִחַבְרָת אֶּ

ת־ַהְיִריָעה ַהִששִ  לְלָבד ְוָכַפְלָת אֶּ הֶּ ל־מּול ְפֵני ָהא   ׃ ית אֶּ

ת ַעל    10 ֻלָלא  ַהְיִריָעהְוָעִשיָת ֲחִמִשים  ָחת   ְשַפת  ָהאֶּ

ַהְיִריָעה   ְשַפת  ַעל  ת  ֻלָלא  ַוֲחִמִשים  ת  ָברֶּ ַבח  ָנה  ַהִקיצ 

ת ַהֵשִנית רֶּ בֶּ  ׃ַהח 

ת־ַהְקָרִסים    11 ת ֲחִמִשים ְוֵהֵבאָת אֶּ שֶּ ְוָעִשיָת ַקְרֵסי ְנח 

ָחדַבלֻ  ל ְוָהָיה אֶּ הֶּ ת־ָהא  ת ְוִחַבְרָת אֶּ  ׃ ָלא 

ֵדף בִ   12 ַרח ָהע  לְוסֶּ הֶּ ת ָהא  ת    יִריע  פֶּ דֶּ ֲחִצי ַהְיִריָעה ָהע 

ֵרי ַהִמְשָכן  ׃ ִתְסַרח ַעל ֲאח 

ת    13 ְיִריע  ְך  רֶּ ְבא  ֵדף  ָבע  ִמזֶּה  ְוָהַאָמה  ִמזֶּה  ְוָהַאָמה 

ל ִיְהיֶּה ָסרּוַח ַעל־ִצֵדי ַהִמשְ  הֶּ תֹוָהא   ׃ ָכן ִמזֶּה ּוִמזֶּה ְלַכס 

ת   14 ר  ל ע  הֶּ ה ָלא  ִמים ּוִמְכֵסה ֵאיִלם ְמָאדָ   ְוָעִשיָת ִמְכסֶּ

ת ְתָחִשים ִמְלָמְעָלה ר   ׃  ע 

ְמִדים  15 ת־ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן ֲעֵצי ִשִטים ע   ׃ְוָעִשיָת אֶּ

ש ְוַאָמה ַוֲחִצי    16 ְך ַהָקרֶּ רֶּ ר ַאמֹות א  שֶּ ַחב עֶּ ָהַאָמה ר 

ָחד ש ָהאֶּ רֶּ  ׃ַהקֶּ
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ָחד ְמשֻ   17 ש ָהאֶּ רֶּ ת אִ ְשֵתי ָידֹות ַלקֶּ ָתּה ָלב  ל־ֲאח  ָשה אֶּ

ל ַקְרֵשי ַהִמְשָכן  ה ְלכ   ׃ֵכן ַתֲעשֶּ

ש ִלְפַאת   18 רֶּ ְשִרים קֶּ ת־ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן עֶּ ְוָעִשיָת אֶּ

ְגָבה ֵתיָמָנה  ׃ נֶּ

ש  ְוַאְרָבִעים אַ   19 ְשִרים ַהָקרֶּ ה ַתַחת עֶּ ף ַתֲעשֶּ סֶּ ְדֵני־כֶּ

ַתַחת־ַהקֶּ  ֲאָדִנים  הָ ְשֵני  ש  ּוְשֵני  רֶּ ָתיו  ְיד  ִלְשֵתי  ָחד  אֶּ

ָתיו ָחד ִלְשֵתי ְיד  ש ָהאֶּ רֶּ  ׃ ֲאָדִנים ַתַחת־ַהקֶּ

ש  20 ְשִרים ָקרֶּ ַלע ַהִמְשָכן ַהֵשִנית ִלְפַאת ָצפֹון עֶּ  ׃ ּוְלצֶּ

ש  ְוַאְרבָ   21 רֶּ ף ְשֵני ֲאָדִנים ַתַחת ַהקֶּ ם ָכסֶּ ִעים ַאְדֵניהֶּ

ָחד ּוְשֵני ֲאָדנִ  ָחדים תַ ָהאֶּ ש ָהאֶּ רֶּ  ׃ ַחת ַהקֶּ

ה ִשָשה ְקָרִשים  22  ׃ּוְלַיְרְכֵתי ַהִמְשָכן ָיָמה ַתֲעשֶּ

ת ַהִמְשָכן    23 ה ִלְמֻקְצע   ׃ ַבַיְרָכָתִיםּוְשֵני ְקָרִשים ַתֲעשֶּ

ֲאִמים ִמְלַמָטה ְוַיְחָדו ִיְהיּו ַתִמים ַעל־ר אשֹו    24 ְוִיְהיּו ת 

ל־ַהַטבַ  ת  עַ אֶּ ע  ם ִלְשֵני ַהִמְקצ  ָחת ֵכן ִיְהיֶּה ִלְשֵניהֶּ ת ָהאֶּ

 ׃ ִיְהיּו

ָעָשר   25 ִשָשה  ף  סֶּ כֶּ ם  ְוַאְדֵניהֶּ ְקָרִשים  ָנה  ְשמ  ְוָהיּו 

אֲ  ְשֵני  ֲאָדִנים ֲאָדִנים  ּוְשֵני  ָחד  ָהאֶּ ש  רֶּ ַהקֶּ ַתַחת  ָדִנים 

ָחד ש ָהאֶּ רֶּ  ׃ ַתַחת ַהקֶּ
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ַלע־ ְוָעִשיָת ְבִריִחם ֲעצֵ   26 י ִשִטים ֲחִמָשה ְלַקְרֵשי צֶּ

ָחד  ׃ ַהִמְשָכן ָהאֶּ

ַהֵשִנית    27 ַלע־ַהִמְשָכן  צֶּ ְלַקְרֵשי  ְבִריִחם  ַוֲחִמָשה 

ַלע ַהִמְשָכן ַלַיְרָכַתִים ָיָמהַוֲחִמָשה ְבִריִחם ְלַקְר   ׃ ֵשי צֶּ

ן ְבתֹוְך ַהְקָרִשים ַמְבִרחַ   28 ה    ְוַהְבִריַח ַהִתיכ  ִמן־ַהָקצֶּ

ה ל־ַהָקצֶּ  ׃אֶּ

ה   29 ם ַתֲעשֶּ ֵתיהֶּ ת־ַטְבע  ה ָזָהב ְואֶּ ת־ַהְקָרִשים ְתַצפֶּ ְואֶּ

ת־ַהְבִריִחם   ׃ָזָהבָזָהב ָבִתים ַלְבִריִחם ְוִצִפיָת אֶּ

ר ָהְרֵאיָת ָבָהר  30 ת־ַהִמְשָכן ְכִמְשָפטֹו ֲאשֶּ ָת אֶּ  ׃  ַוֲהֵקמ 

ת    31 כֶּ ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ְתֵכלֶּ ְוָעִשיָת ָפר 

ָתּה ְכֻרִבים ה א  ֵשב ַיֲעשֶּ  ׃ ָמְשָזר ַמֲעֵשה ח 

ִשטִ   32 ַעמּוֵדי  ַעל־ַאְרָבָעה  ָתּה  א  ְמֻצִפים  ְוָנַתָתה  ים 

ף ם ָזָהב ַעל־ַאְרָבָעה ַאְדֵני־ָכסֶּ  ׃ ָזָהב ָוֵויהֶּ

ת ַתַחת הַ   33 כֶּ ת־ַהָפר  ם ְוֵהֵבאָת ָשָמה  ְקָרִסיְוָנַתָתה אֶּ

ת   כֶּ ַהָפר  ְוִהְבִדיָלה  ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ת  כֶּ ַלָפר  ִמֵבית 

ש ַהֳקָדִשים דֶּ ש ּוֵבין ק  דֶּ ם ֵבין ַהק   ׃ָלכֶּ

ש  ְוָנתַ   34 דֶּ ְבק  ָהֵעֻדת  ֲארֹון  ַעל  ת  רֶּ ת־ַהַכפ  אֶּ ָת 

 ׃ַהֳקָדִשים
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ַלפָ   35 ִמחּוץ  ת־ַהֻשְלָחן  אֶּ וְ ְוַשְמָת  ת  כֶּ ָרה ר  ת־ַהְמנ  אֶּ

ִתֵתן   ְוַהֻשְלָחן  ֵתיָמָנה  ַהִמְשָכן  ַלע  צֶּ ַעל  ַהֻשְלָחן  ַכח  נ 

ַלע ָצפֹון  ׃ ַעל־צֶּ

הֶּ   36 ַתח ָהא  ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת  ְוָעִשיָת ָמָסְך ְלפֶּ ל ְתֵכלֶּ

ֵקם  ׃ ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ר 

ָתם  ָשה ַעמּוְוָעִשיָת ַלָמָסְך ֲחמִ   37 ֵדי ִשִטים ְוִצִפיָת א 

ת שֶּ ם ֲחִמָשה ַאְדֵני ְנח  ם ָזָהב ְוָיַצְקָת ָלהֶּ  ׃ ָזָהב ָוֵויהֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 27 

ת־ָבָניו ִאתֹו ְוַאָתה ַהְקֵרב    1 ן ָאִחיָך ְואֶּ ת־ַאֲהר  יָך אֶּ  ֵאלֶּ

ָנָדב   ן  ַאֲהר  ְלַכֲהנֹו־ִלי  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ַוֲאִביהּוא  ִמתֹוְך 

ן׃  ְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְבֵני ַאֲהר   אֶּ

ת׃   2 ן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶּ ש ְלַאֲהר  דֶּ  ְוָעִשיָת ִבְגֵדי־ק 

ר ִמֵלאִתיו רּוַח  ְוַאָתה ְתַדֵבר    3 ל־ָכל־ַחְכֵמי־ֵלב ֲאשֶּ אֶּ

ן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו־ִלי׃ָחְכָמה ְוָעש ת־ִבְגֵדי ַאֲהר   ּו אֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ּוְמִעיל  ְואֵ   4 ְוֵאפֹוד  ן  שֶּ ח  ַיֲעשּו  ר  ֲאשֶּ ַהְבָגִדים  ה  לֶּ

ש  דֶּ ִבְגֵדי־ק  ְוָעשּו  ְוַאְבֵנט  ת  ִמְצנֶּפֶּ ַתְשֵבץ  נֶּת  ּוְכת 

ן ָאִחיָך  ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו־ִלי׃ ְלַאֲהר 

ְואֶּ   5 ת־ַהָזָהב  אֶּ ִיְקחּו  ת־ָהַאְרָגָמן  ְוֵהם  ְואֶּ ת  ת־ַהְתֵכלֶּ

ת־תֹוַלַעת ַהָשנִ  ת־ַהֵשש׃ְואֶּ  י ְואֶּ

ָשִני    6 ְוַאְרָגָמן תֹוַלַעת  ת  ְתֵכלֶּ ָזָהב  ד  ת־ָהֵאפ  ְוָעשּו אֶּ

ֵשב׃  ְוֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ח 

ת ח    7 ל־ְשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָבר׃ ְשֵתי ְכֵתפ  ת ִיְהיֶּה־לֹו אֶּ  ְבר 

נּו ִיְהיֶּ ְוֵחשֶּ   8 ר ָעָליו ְכַמֲעֵשהּו ִממֶּ ה ָזָהב ב ֲאֻפָדתֹו ֲאשֶּ

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר׃   ְתֵכלֶּ

ם    9 ַהם ּוִפַתְחָת ֲעֵליהֶּ ת־ְשֵתי ַאְבֵני־ש  ְשמֹות  ְוָלַקְחָת אֶּ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל׃ 

ָחת  10 ָהאֶּ ן  בֶּ ָהאֶּ ַעל  ָתם  ִמְשמ  ת־ְשמֹות    ִשָשה  ְואֶּ

ן ַהשֵ  בֶּ ָתם׃ַהִשָשה ַהנֹוָתִרים ַעל־ָהאֶּ  ִנית ְכתֹוְלד 

ת־ְשֵתי    11 אֶּ ְתַפַתח  ָתם  ח  ִפתּוֵחי  ן  בֶּ אֶּ ָחַרש  ַמֲעֵשה 

ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֻמסַ  ת ִמְשְבצֹות ָזָהב  ָהֲאָבִנים ַעל־ְשמ  ב 

ָתם׃  ה א   ַתֲעשֶּ
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ת־ְשֵתי ָהאֲ   12 ד ַאְבֵני  ְוַשְמָת אֶּ ת ָהֵאפ  ָבִנים ַעל ִכְתפ 

ִישְ  ִלְבֵני  ן  ִלְפֵני ִזָכר  ת־ְשמֹוָתם  אֶּ ן  ַאֲהר  ְוָנָשא  ָרֵאל 

ן׃   ְיהָוה ַעל־ְשֵתי ְכֵתָפיו ְלִזָכר 

ת ָזָהב׃  13  ְוָעִשיָת ִמְשְבצ 

ָתם ּושְ   14 א  ה  ַתֲעשֶּ ִמְגָבֹלת  ָטהֹור  ָזָהב  ת  ַשְרְשר  ֵתי 

ֲעב   ַעל־ ַמֲעֵשה  ת  ת  ָהֲעב  ת  ת־ַשְרְשר  אֶּ ְוָנַתָתה  ת 

ת   ׃ַהִמְשְבצ 

ד   15 ֵאפ  ְכַמֲעֵשה  ֵשב  ח  ַמֲעֵשה  ִמְשָפט  ן  שֶּ ח  ְוָעִשיָת 

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני וְ  נּו ָזָהב ְתֵכלֶּ ֵשש ָמְשָזר ַתֲעשֶּ

תֹו׃ ה א   ַתֲעשֶּ

ת ָאְרכ  16 ת ָרְחבֹו׃ ָרבּוַע ִיְהיֶּה ָכפּול זֶּרֶּ  ֹו ְוזֶּרֶּ

ן אַ   17 בֶּ ן טּור  ּוִמֵלאָת בֹו ִמֻלַאת אֶּ ְרָבָעה טּוִרים ָאבֶּ

ָחד׃ ת ַהטּור ָהאֶּ קֶּ ם ִפְטָדה ּוָברֶּ דֶּ  א 

ְך ַסִפיר ְוָיֲהֹלם׃  18 פֶּ  ְוַהטּור ַהֵשִני נ 

ם ְשבֹו ְוַאְחָלָמה׃ְוַהטּו   19 שֶּ  ר ַהְשִליִשי לֶּ

ַהם ְוָיְשֵפה ְמֻשָבִצים ְוַהטּור ָהְרִביִעי תַ   20 ְרִשיש ְוש 

ָתם׃ָזָהב ִיְהיּו   ְבִמלּוא 
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ְשֵתים    21 ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ת  ַעל־ְשמ  ִתְהיֶּיןָ  ְוָהֲאָבִנים 

ָתם ִפתּוֵחי חֹוָתם ִאיש עַ  ְשֵרה ַעל־ְשמ  ל־ְשמֹו ִתְהיֶּיןָ עֶּ

ט׃  ִלְשֵני ָעָשר ָשבֶּ

ן  22 שֶּ ת ָזָהב    ְוָעִשיָת ַעל־ַהח  ת ַגְבֻלת ַמֲעֵשה ֲעב  ַשְרש 

 ָטהֹור׃ 

ת־ ְוָעשִ   23 אֶּ ְוָנַתָת  ָזָהב  ַטְבעֹות  ְשֵתי  ן  שֶּ ַעל־ַהח  יָת 

ן׃ שֶּ  ְשֵתי ַהַטָבעֹות ַעל־ְשֵני ְקצֹות ַהח 

ת־ְשתֵ   24 ת  ְוָנַתָתה אֶּ ַהַטָבע  ַעל־ְשֵתי  ַהָזָהב  ת  ת  ֲעב  י 

ן׃ שֶּ ל־ְקצֹות ַהח   אֶּ

ַעל־ְשֵתי וְ   25 ִתֵתן  ת  ת  ָהֲעב  ְשֵתי  ְקצֹות  ְשֵתי  ֵאת 

ל־מּול ָפָניו׃ ד אֶּ  ַהִמְשְבצֹות ְוָנַתָתה ַעל־ִכְתפֹות ָהֵאפ 

ַעל־שְ   26 ָתם  א  ְוַשְמָת  ָזָהב  ַטְבעֹות  ְשֵתי  ֵני  ְוָעִשיָת 

ד ָבְיָתה׃  ר ָהֵאפ  ל־ֵעבֶּ ר אֶּ ן ַעל־ְשָפתֹו ֲאשֶּ שֶּ  ְקצֹות ַהח 

ַעל־  27 ָתם  ְוָנַתָתה א  ָזָהב  ַטְבעֹות  ְשֵתי  ְשֵתי  ְוָעִשיָת 

ְחַבְרתֹו  מֶּ ְלֻעַמת  ָפָניו  ִממּול  ִמְלַמָטה  ָהֵאפֹוד  ִכְתפֹות 

ב ָהֵאפֹוד׃   ִמַמַעל ְלֵחשֶּ

ת־ַהח    28 אֶּ ד ְוִיְרְכסּו  ָהֵאפ  ת  ל־ַטְבע  אֶּ תֹו  ִמַטְבע  ן  שֶּ

ת ִלְהיֹות עַ  ן ִבְפִתיל ְתֵכלֶּ שֶּ ב ָהֵאפֹוד ְול א־ִיַזח ַהח  ל־ֵחשֶּ

 ֵמַעל ָהֵאפֹוד׃
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ן   29 שֶּ ְבח  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ת־ְשמֹות  אֶּ ן  ַאֲהר  ְוָנָשא 

ן ִלְפֵני־ְיהוָ  ש ְלִזָכר  דֶּ ל־ַהק  אֹו אֶּ ה  ַהִמְשָפט ַעל־ִלבֹו ְבב 

 ָתִמיד׃ 

ת־הַ   30 ת־ָהאּוִרים ְואֶּ ן ַהִמְשָפט אֶּ שֶּ ל־ח  ֻתִמים  ְוָנַתָת אֶּ

אֹו ִלְפֵני ְיהָוה ן ְבב  ת־   ְוָהיּו ַעל־ֵלב ַאֲהר  ן אֶּ ְוָנָשא ַאֲהר 

  ִמְשַפט ְבֵני־ִיְשָרֵאל ַעל־ִלבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָתִמיד׃

ת־ְמִעיל ָהֵאפֹוד ְכִליל תְ   31 ת׃ ְוָעִשיָת אֶּ  ֵכלֶּ

ָסִביב   32 ְלִפיו  ִיְהיֶּה  ָשָפה  ְבתֹוכֹו  ִפי־ר אשֹו   ְוָהָיה 

ֵרג ְכִפי ַתְחָרא ִיְהיֶּה־לֹו ל א ִיָקֵרעַ   ׃ַמֲעֵשה א 

ְותֹוַלַעת    33 ְוַאְרָגָמן  ת  ְתֵכלֶּ ֵני  ִרמ  ְוָעִשיָת ַעל־שּוָליו 

ֵני ָזָהב ְבתֹוָכם ָסבִ   יב׃ ָשִני ַעל־שּוָליו ָסִביב ּוַפֲעמ 

ַעל־שּוֵלי    34 ְוִרמֹון  ָזָהב  ן  ַפֲעמ  ְוִרמֹון  ָזָהב  ן  ַפֲעמ 

 ַהְמִעיל ָסִביב׃ 

ְוִנשְ   35 ְלָשֵרת  ן  ַעל־ַאֲהר  ל־ ְוָהָיה  אֶּ אֹו  ְבב  ַמע קֹולֹו 

ש ִלְפֵני ְיהָוה ּוְבֵצאתֹו ְול א ָימּות׃ דֶּ   ַהק 

ָתם  ְוָעִשיָת ִציץ ָזָהב ָטהֹור    36 ּוִפַתְחָת ָעָליו ִפתּוֵחי ח 

ש ַליהָוה׃  דֶּ  ק 

ְתֵכלֶּ   37 ַעל־ְפִתיל  תֹו  א  ת  ְוַשְמָת  ַעל־ַהִמְצָנפֶּ ְוָהָיה  ת 

ת  ל־מּול ְפֵני־ַהִמְצנֶּפֶּ  ִיְהיֶּה׃אֶּ
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ת־ֲעֹון    38 אֶּ ן  ַאֲהר  ְוָנָשא  ן  ַאֲהר  ַעל־ֵמַצח  ְוָהָיה 

ִישְ  ְבֵני  ַיְקִדישּו  ר  ֲאשֶּ ת  ַהֳקָדִשים  ְלָכל־ַמְתנ  ָרֵאל 

ִלְפֵני   ם  ָלהֶּ ְלָרצֹון  ָתִמיד  ַעל־ִמְצחֹו  ְוָהָיה  ם  ָקְדֵשיהֶּ

 ה׃ְיהוָ 

ת  39 נֶּת ֵשש ְוָעִשיָת ִמְצנֶּפֶּ ֵשש ְוַאְבֵנט   ְוִשַבְצָת ַהְכת 

ֵקם׃  ה ַמֲעֵשה ר   ַתֲעשֶּ

ם ַאְבֵנטִ   40 ת ְוָעִשיָת ָלהֶּ ה ֻכֳתנ  ן ַתֲעשֶּ ים ְוִלְבֵני ַאֲהר 

ת׃  ם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶּ ה ָלהֶּ  ּוִמְגָבעֹות ַתֲעשֶּ

ת־ַאֲהר    41 אֶּ ָתם  א  ִאתֹו  ְוִהְלַבְשָת  ת־ָבָניו  ְואֶּ ָאִחיָך  ן 

ּוִמלֵ  ָתם  א  ְוִכֲהנּו  ּוָמַשְחָת  ָתם  א  ְוִקַדְשָת  ת־ָיָדם  אֶּ אָת 

 ִלי׃ 

ְרָוה    42 עֶּ ְבַשר  ְלַכסֹות  ִמְכְנֵסי־ָבד  ם  ָלהֶּ ַוֲעֵשה 

 ִמָמְתַנִים ְוַעד־ְיֵרַכִים ִיְהיּו׃ 

הֶּ   43 ל־א  אֶּ ָאם  ְבב  ְוַעל־ָבָניו  ן  ַעל־ַאֲהר  מֹוֵעד ְוָהיּו  ל 

ל־ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת ַבק   ש ְול א־ִיְשאּו ָעֹון  אֹו ְבִגְשָתם אֶּ דֶּ

  ָוֵמתּו ֻחַקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו׃

https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 28 

ת־  1 יָך אֶּ ת־ָבָניו ִאתֹו ְוַאָתה ַהְקֵרב ֵאלֶּ ן ָאִחיָך ְואֶּ ַאֲהר 

ַוֲאִביהּוא   ָנָדב  ן  ַאֲהר  ְלַכֲהנֹו־ִלי  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ִמתֹוְך 

ְלָעָזר ְוִאיָתָמר בְ  ן׃ אֶּ  ֵני ַאֲהר 

ת׃   2 ן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶּ ש ְלַאֲהר  דֶּ  ְוָעִשיָת ִבְגֵדי־ק 

ל־ָכל־ַחְכֵמי־ֵלב ֲאשֶּ ְוַאָתה ְתדַ   3 ר ִמֵלאִתיו רּוַח  ֵבר אֶּ

ן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו־ִלי׃ ת־ִבְגֵדי ַאֲהר   ָחְכָמה ְוָעשּו אֶּ

שֶּ   4 ח  ַיֲעשּו  ר  ֲאשֶּ ַהְבָגִדים  ה  ּוְמִעיל  ְוֵאלֶּ ְוֵאפֹוד  ן 

ש  דֶּ ִבְגֵדי־ק  ְוָעשּו  ְוַאְבֵנט  ת  ִמְצנֶּפֶּ ַתְשֵבץ  נֶּת  ּוְכת 

ן אָ   י׃ִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו־לִ ְלַאֲהר 

ת־ָהַאְרָגָמן    5 ְואֶּ ת  ת־ַהְתֵכלֶּ ְואֶּ ת־ַהָזָהב  אֶּ ִיְקחּו  ְוֵהם 

ת־ַהֵשש׃ ת־תֹוַלַעת ַהָשִני ְואֶּ  ְואֶּ

ת־ָהאֵ   6 ָשִני  ְוָעשּו אֶּ ְוַאְרָגָמן תֹוַלַעת  ת  ְתֵכלֶּ ָזָהב  ד  פ 

ֵשב׃  ְוֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ח 

ל־שְ ְשֵתי ְכֵתפ    7 ת ִיְהיֶּה־לֹו אֶּ ְבר   ֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָבר׃ ת ח 

נּו ִיְהיֶּה ָזָהב   8 ר ָעָליו ְכַמֲעֵשהּו ִממֶּ ב ֲאֻפָדתֹו ֲאשֶּ ְוֵחשֶּ

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹולַ   ַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר׃ ְתֵכלֶּ
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ם ְשמֹו  9 ַהם ּוִפַתְחָת ֲעֵליהֶּ ת־ְשֵתי ַאְבֵני־ש  ת  ְוָלַקְחָת אֶּ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל׃ 

ת־ְשמֹות  ִששָ   10 ְואֶּ ָחת  ָהאֶּ ן  בֶּ ָהאֶּ ַעל  ָתם  ִמְשמ  ה 

ָתם׃ ן ַהֵשִנית ְכתֹוְלד  בֶּ  ַהִשָשה ַהנֹוָתִרים ַעל־ָהאֶּ

ָחַר   11 ת־ְשֵתי  ַמֲעֵשה  אֶּ ְתַפַתח  ָתם  ח  ִפתּוֵחי  ן  בֶּ אֶּ ש 

ת מִ  ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֻמַסב  ְשְבצֹות ָזָהב  ָהֲאָבִנים ַעל־ְשמ 

ה א    ָתם׃ ַתֲעשֶּ

ד ַאְבֵני    12 ת ָהֵאפ  ת־ְשֵתי ָהֲאָבִנים ַעל ִכְתפ  ְוַשְמָת אֶּ

ת־ְשמֹותָ  אֶּ ן  ַאֲהר  ְוָנָשא  ִיְשָרֵאל  ִלְבֵני  ן  ִלְפֵני ִזָכר  ם 

ן׃   ְיהָוה ַעל־ְשֵתי ְכֵתָפיו ְלִזָכר 

ת ָזָהב׃  13  ְוָעִשיָת ִמְשְבצ 

ִמְגבָ ּוְשֵתי שַ   14 ָטהֹור  ָזָהב  ת  ָתם ְרְשר  א  ה  ַתֲעשֶּ ֹלת 

ַעל־  ת  ת  ָהֲעב  ת  ת־ַשְרְשר  אֶּ ְוָנַתָתה  ת  ֲעב  ַמֲעֵשה 

ת׃   ַהִמְשְבצ 

מַ   15 ִמְשָפט  ן  שֶּ ח  ד ְוָעִשיָת  ֵאפ  ְכַמֲעֵשה  ֵשב  ח  ֲעֵשה 

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני   נּו ָזָהב ְתֵכלֶּ ְוֵשש ָמְשָזר ַתֲעשֶּ

תֹו׃ ה א   ַתֲעשֶּ

ת ָרְחבֹו׃   16 ת ָאְרכֹו ְוזֶּרֶּ  ָרבּוַע ִיְהיֶּה ָכפּול זֶּרֶּ
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ן טּור    17 ן ַאְרָבָעה טּוִרים ָאבֶּ בֶּ ּוִמֵלאָת בֹו ִמֻלַאת אֶּ

ם פִ  דֶּ ָחד׃א  ת ַהטּור ָהאֶּ קֶּ  ְטָדה ּוָברֶּ

ְך ַסִפיר ְוָיֲהֹלם׃  18 פֶּ  ְוַהטּור ַהֵשִני נ 

ם ְשבֹו ְואַ ְוַהט  19 שֶּ  ְחָלָמה׃ּור ַהְשִליִשי לֶּ

ַהם ְוָיְשֵפה ְמֻשָבִצים   20 ְוַהטּור ָהְרִביִעי ַתְרִשיש ְוש 

ָתם׃  ָזָהב ִיְהיּו ְבִמלּוא 

ִתהְ   21 ְשֵתים  ְוָהֲאָבִנים  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ת  ַעל־ְשמ  יֶּיןָ 

ָתם ִפתּוֵחי חֹוָתם ִאיש   ְשֵרה ַעל־ְשמ  ַעל־ְשמֹו ִתְהיֶּיןָ עֶּ

ט׃ ִלְשֵני ָעָשר  ָשבֶּ

ת ָזָהב    22 ת ַגְבֻלת ַמֲעֵשה ֲעב  ן ַשְרש  שֶּ ְוָעִשיָת ַעל־ַהח 

 ָטהֹור׃ 

ַטְבעֹות  23 ְשֵתי  ן  שֶּ ַעל־ַהח  ת־   ְוָעִשיָת  אֶּ ְוָנַתָת  ָזָהב 

ן׃ שֶּ  ְשֵתי ַהַטָבעֹות ַעל־ְשֵני ְקצֹות ַהח 

ת־שְ   24 ַהטַ ְוָנַתָתה אֶּ ַעל־ְשֵתי  ַהָזָהב  ת  ת  ֲעב  ת  ֵתי  ָבע 

ן׃ שֶּ ל־ְקצֹות ַהח   אֶּ

ַעל־ְשֵתי   25 ִתֵתן  ת  ת  ָהֲעב  ְשֵתי  ְקצֹות  ְשֵתי  ְוֵאת 

ל־מּול ָפָניו׃ַהִמְשְבצֹות ְוָנַתָתה ַעל־ִכתְ  ד אֶּ  פֹות ָהֵאפ 



106 

 

ַעל־שְ   26 ָתם  א  ְוַשְמָת  ָזָהב  ַטְבעֹות  ְשֵתי  ֵני  ְוָעִשיָת 

ן ַעל־ְשָפתֹו אֲ  שֶּ ד ָבְיָתה׃ ְקצֹות ַהח  ר ָהֵאפ  ל־ֵעבֶּ ר אֶּ  שֶּ

ַעל־ְשֵתי    27 ָתם  ְוָנַתָתה א  ָזָהב  ַטְבעֹות  ְשֵתי  ְוָעִשיָת 

ִמְלַמטָ  ָהֵאפֹוד  ְחַבְרתֹו ִכְתפֹות  מֶּ ְלֻעַמת  ָפָניו  ִממּול  ה 

ב ָהֵאפֹוד׃   ִמַמַעל ְלֵחשֶּ

ת־הַ   28 אֶּ ָהאֵ ְוִיְרְכסּו  ת  ל־ַטְבע  אֶּ תֹו  ִמַטְבע  ן  שֶּ ד ח  פ 

ן  שֶּ ב ָהֵאפֹוד ְול א־ִיַזח ַהח  ת ִלְהיֹות ַעל־ֵחשֶּ ִבְפִתיל ְתֵכלֶּ

 ֵמַעל ָהֵאפֹוד׃

ְבנֵ   29 ת־ְשמֹות  אֶּ ן  ַאֲהר  ן ְוָנָשא  שֶּ ְבח  י־ִיְשָרֵאל 

ן ִלְפֵני־יְ  ש ְלִזָכר  דֶּ ל־ַהק  אֹו אֶּ הָוה  ַהִמְשָפט ַעל־ִלבֹו ְבב 

 ָתִמיד׃ 

ן  30 שֶּ ל־ח  ת־ַהֻתִמים    ְוָנַתָת אֶּ ת־ָהאּוִרים ְואֶּ ַהִמְשָפט אֶּ

ת־  ן אֶּ אֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְוָנָשא ַאֲהר  ן ְבב  ְוָהיּו ַעל־ֵלב ַאֲהר 

 י־ִיְשָרֵאל ַעל־ִלבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָתִמיד׃ ִמְשַפט ְבנֵ 

ת־ְמִעיל ָהֵאפֹוד ְכִליל  31 ת׃   ְוָעִשיָת אֶּ  ְתֵכלֶּ

בְ   32 ִפי־ר אשֹו  ָסִביב ְוָהָיה  ְלִפיו  ִיְהיֶּה  ָשָפה  תֹוכֹו 

ֵרג ְכִפי ַתְחָרא ִיְהיֶּה־לֹו ל א ִיָקֵרַע׃  ַמֲעֵשה א 

נֵ   33 ְותֹוַלַעת  ְוָעִשיָת ַעל־שּוָליו ִרמ  ְוַאְרָגָמן  ת  ְתֵכלֶּ י 

ֵני ָזָהב ְבתֹוָכם סָ   ִביב׃ ָשִני ַעל־שּוָליו ָסִביב ּוַפֲעמ 
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פַ   34 ְוִרמֹון  ָזָהב  ן  ַעל־שּוֵלי  ַפֲעמ  ְוִרמֹון  ָזָהב  ן  ֲעמ 

 ַהְמִעיל ָסִביב׃ 

ל־   35 אֶּ אֹו  ְבב  ְוִנְשַמע קֹולֹו  ְלָשֵרת  ן  ַעל־ַאֲהר  ְוָהָיה 

ש לִ  דֶּ  ְפֵני ְיהָוה ּוְבֵצאתֹו ְול א ָימּות׃ ַהק 

ָתם    ְוָעִשיָת ִציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַתְחָת ָעָליו  36 ִפתּוֵחי ח 

ש ַליהָוה׃  דֶּ  ק 

ת    37 ַעל־ַהִמְצָנפֶּ ְוָהָיה  ת  ְתֵכלֶּ ַעל־ְפִתיל  תֹו  א  ְוַשְמָת 

ת ִיְהיֶּה׃ ל־מּול ְפֵני־ַהִמְצנֶּפֶּ  אֶּ

ַאֲהר    38 ַעל־ֵמַצח  ת־ֲעֹון  ְוָהָיה  אֶּ ן  ַאֲהר  ְוָנָשא  ן 

ְלָכל־ַמתְ  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ַיְקִדישּו  ר  ֲאשֶּ ת  ַהֳקָדִשים  נ 

תָ  ַעל־ִמְצחֹו  ְוָהָיה  ם  ִלְפֵני  ָקְדֵשיהֶּ ם  ָלהֶּ ְלָרצֹון  ִמיד 

 ְיהָוה׃

ת ֵשש ְוַאְבֵנט   39 נֶּת ֵשש ְוָעִשיָת ִמְצנֶּפֶּ ְוִשַבְצָת ַהְכת 

ה ַמֲעֵשה   ֵקם׃ ַתֲעשֶּ  ר 

ם ַאְבֵנִטים   40 ת ְוָעִשיָת ָלהֶּ ה ֻכֳתנ  ן ַתֲעשֶּ ְוִלְבֵני ַאֲהר 

ת׃ ּוִמְגָבעֹות תַ  ם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶּ ה ָלהֶּ  ֲעשֶּ

ִאתֹו    41 ת־ָבָניו  ְואֶּ ָאִחיָך  ן  ת־ַאֲהר  אֶּ ָתם  א  ְוִהְלַבְשָת 

וְ  ָתם  א  ְוִקַדְשָת  ת־ָיָדם  אֶּ ּוִמֵלאָת  ָתם  א  ִכֲהנּו  ּוָמַשְחָת 

 ִלי׃ 
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ְרָוה    42 עֶּ ְבַשר  ְלַכסֹות  ִמְכְנֵסי־ָבד  ם  ָלהֶּ ַוֲעֵשה 

 ְיֵרַכִים ִיְהיּו׃ ִמָמְתַנִים ְוַעד־

ַעל־ַאהֲ   43 מֹוֵעד ְוָהיּו  ל  הֶּ ל־א  אֶּ ָאם  ְבב  ְוַעל־ָבָניו  ן  ר 

ש ְול א־ִיְשאּו ָעֹון   דֶּ ל־ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת ַבק  אֹו ְבִגְשָתם אֶּ

 ַקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו׃  ָוֵמתּו חֻ 
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Êxodo Capítulo 29 

ם    1 ה ָלהֶּ ר־ַתֲעשֶּ ָתם ְלַכֵהן ִלי  ְוזֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ ְלַקֵדש א 

ן־ָבָקר ְוֵאיִלם ְשַנִים ְתִמיִמם׃ ָחד בֶּ  ְלַקח ַפר אֶּ

ּוְרִקיֵקי    2 ן  מֶּ ַבשֶּ ְבלּוֹלת  ת  ַמצ  ְוַחֹּלת  ַמצֹות  ם  חֶּ ְולֶּ

ָתם׃ַמצ ה א  ת ִחִטים ַתֲעשֶּ לֶּ ן ס   ֹות ְמֻשִחים ַבָשמֶּ

ָחד ְוִהְקַרְבתָ   3 ת־ ְוָנַתָת אֹוָתם ַעל־ַסל אֶּ ָתם ַבָסל ְואֶּ  א 

 ַהָפר ְוֵאת ְשֵני ָהֵאיִלם׃

ל מֹוֵעד   4 הֶּ ַתח א  ל־פֶּ ת־ָבָניו ַתְקִריב אֶּ ן ְואֶּ ת־ַאֲהר  ְואֶּ

ָתם ַבָמִים׃  ְוָרַחְצָת א 

https://adilsoncardoso.com/
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ת־ְוָלַקחְ   5 אֶּ ן  ת־ַאֲהר  אֶּ ְוִהְלַבְשָת  ת־ַהְבָגִדים  אֶּ ָת 

וְ ַהכֻ  ד  ת־ָהֵאפ  ְואֶּ ד  ָהֵאפ  ְמִעיל  ְוֵאת  נֶּת  ן ת  שֶּ ת־ַהח  אֶּ

ד׃ ב ָהֵאפ   ְוָאַפְדָת לֹו ְבֵחשֶּ

ש   6 דֶּ ַהק  ת־ֵנזֶּר  אֶּ ְוָנַתָת  ַעל־ר אשֹו  ת  ַהִמְצנֶּפֶּ ְוַשְמָת 

ת׃   ַעל־ַהִמְצָנפֶּ

ת־שֶּ   7 אֶּ ַעל־ר אשֹו  ְוָלַקְחָת  ְוָיַצְקָת  ַהִמְשָחה  ן  מֶּ

ת  ֹו׃ ּוָמַשְחָת א 

ת־ָבָניו ַתְקִריב ְוִהְלַבְשתָ  8 ת׃ ְואֶּ  ם ֻכֳתנ 

ם    9 ָלהֶּ ְוָחַבְשָת  ּוָבָניו  ן  ַאֲהר  ַאְבֵנט  ָתם  א  ְוָחַגְרָת 

ְכֻהָנה ְלֻחַקת עֹוָלם ּוִמֵלאָת ַיד־  ם  ְוָהְיָתה ָלהֶּ ת  ִמְגָבע 

ן וְ   ַיד־ָבָניו׃ַאֲהר 

ל מ  10 הֶּ ת־ַהָפר ִלְפֵני א  ן ְוִהְקַרְבָת אֶּ ֹוֵעד ְוָסַמְך ַאֲהר 

ם ת־ְיֵדיהֶּ  ַעל־ר אש ַהָפר׃ ּוָבָניו אֶּ

ל מֹוֵעד׃   11 הֶּ ַתח א  ת־ַהָפר ִלְפֵני ְיהָוה פֶּ  ְוָשַחְטָת אֶּ

ַהִמְזֵבַח   12 ת  ַעל־ַקְרנ  ְוָנַתָתה  ַהָפר  ִמַדם  ְוָלַקְחָת 

ְצבָ  ל־ְיסֹוד ַהִמְזבֵ ְבאֶּ ְך אֶּ ת־ָכל־ַהָדם ִתְשפ  ָך ְואֶּ  ַח׃עֶּ

ַהְמַכסֶּ   13 ב  ת־ָכל־ַהֵחלֶּ אֶּ ְוֵאת  ְוָלַקְחָת  ב  רֶּ ת־ַהקֶּ אֶּ ה 

ר   ב ֲאשֶּ ת־ַהֵחלֶּ ת ְואֶּ ת ַעל־ַהָכֵבד ְוֵאת ְשֵתי ַהְכָלי  רֶּ תֶּ ַהי 

ן ְוִהְקַטְרָת ַהִמְזֵבָחה׃  ֲעֵליהֶּ
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ַהָפר    14 ת־ְבַשר  ף ְואֶּ ִתְשר  ת־ִפְרשֹו  ְואֶּ רֹו  ת־ע  ְואֶּ

 ֲחנֶּה ַחָטאת הּוא׃ ָבֵאש ִמחּוץ ַלמַ 

חָ   15 ת־ָהַאִיל ָהאֶּ ת־ ְואֶּ ן ּוָבָניו אֶּ ד ִתָקח ְוָסְמכּו ַאֲהר 

ם ַעל־ר אש ָהָאִיל׃  ְיֵדיהֶּ

ַעל־   16 ְוָזַרְקָת  ת־ָדמֹו  אֶּ ְוָלַקְחָת  ת־ָהָאִיל  אֶּ ְוָשַחְטָת 

 ׃ ַהִמְזֵבַח ָסִביב

ִקְר   17 ְוָרַחְצָת  ִלְנָתָחיו  ְתַנֵתַח  ת־ָהַאִיל  ּוְכָרָעיו  ְואֶּ בֹו 

 ־ר אשֹו׃ ְוָנַתָת ַעל־ְנָתָחיו ְוַעל

ָלה הּוא ַליהָוה    18 ת־ָכל־ָהַאִיל ַהִמְזֵבָחה ע  ְוִהְקַטְרָת אֶּ

ה ַליהָוה הּוא׃   ֵריַח ִניחֹוַח ִאשֶּ

ְוסָ   19 ת־ ְוָלַקְחָת ֵאת ָהַאִיל ַהֵשִני  ּוָבָניו אֶּ ן  ַאֲהר  ַמְך 

ם ַעל־ר אש ָהָאִיל׃  ְיֵדיהֶּ

ת־ָהַאִיל    20 ְוָלַקְחָת ִמָדמֹו ְוָנַתָתה ַעל־ְתנּוְך  ְוָשַחְטָת אֶּ

ן ָיָדם   הֶּ זֶּן ָבָניו ַהְיָמִנית ְוַעל־ב  ן ְוַעל־ְתנּוְך א  זֶּן ַאֲהר  א 

ן ַרְגָלם ַהְיָמִנית ְוָזַרְקָת אֶּ  הֶּ ת־ַהָדם ַעל־ ַהְיָמִנית ְוַעל־ב 

 ַהִמְזֵבַח ָסִביב׃ 

ִמן־ַהדָ   21 ַעל־ַהִמְזבֵ ְוָלַקְחָת  ר  ֲאשֶּ ן  ם  מֶּ ּוִמשֶּ ַח 

ן ְוַעל־ְבָגָדיו ְוַעל־ָבָניו ְוַעל־  ַהִמְשָחה ְוִהֵזיָת ַעל־ַאֲהר 
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ָבָניו   ּוִבְגֵדי  ּוָבָניו  ּוְבָגָדיו  ְוָקַדש הּוא  ָבָניו ִאתֹו  ִבְגֵדי 

 ִאתֹו׃ 

ב  ְולָ   22 ת־ַהֵחלֶּ ְואֶּ ְוָהַאְלָיה  ב  ַהֵחלֶּ ִמן־ָהַאִיל  ַקְחָת 

ְואֵ הַ  ב  רֶּ ת־ַהקֶּ אֶּ ה  ְשֵתי  ְמַכסֶּ ְוֵאת  ַהָכֵבד  ת  רֶּ תֶּ י  ת 

ִכי   ַהָיִמין  שֹוק  ְוֵאת  ן  ֲעֵלהֶּ ר  ֲאשֶּ ב  ת־ַהֵחלֶּ ְואֶּ ת  ַהְכָלי 

 ֵאיל ִמֻלִאים הּוא׃ 

ַאַחת    23 ן  מֶּ שֶּ ם  חֶּ לֶּ ַוַחַלת  ַאַחת  ם  חֶּ לֶּ ְוָרִקיק  ְוִכַכר 

ר ִלְפֵני ְיהָוה׃ ָחד ִמַסל ַהַמצֹות ֲאשֶּ  אֶּ

ל ַעל כַ   24 ן ְוַעל ַכֵפי ָבָניו ְוֵהַנְפָת ְוַשְמָת ַהכ  ֵפי ַאֲהר 

ָתם ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה׃   א 

ָלה    25 ָתם ִמָיָדם ְוִהְקַטְרָת ַהִמְזֵבָחה ַעל־ָהע  ְוָלַקְחָת א 

ה הּוא ַליהָוה׃  ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני  ְיהָוה ִאשֶּ

ָחזֶּה    26 ת־הֶּ אֶּ ֲאשֶּ ְוָלַקְחָת  ַהִמֻלִאים  ן ֵמֵאיל  ְלַאֲהר  ר 

תֹו ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה ְוָהָיה ְלָך ְלָמָנה׃  ְוֵהַנְפָת א 

ר    27 ְוִקַדְשָת ֵאת ֲחֵזה ַהְתנּוָפה ְוֵאת שֹוק ַהְתרּוָמה ֲאשֶּ

ֵמאֵ  הּוָרם  ר  ַוֲאשֶּ ן  הּוַנף  ְלַאֲהר  ר  ֵמֲאשֶּ ַהִמֻלִאים  יל 

ר ְלָבָניו׃   ּוֵמֲאשֶּ
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ן ּוְלבָ   28 ָניו ְלָחק־עֹוָלם ֵמֵאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָהָיה ְלַאֲהר 

ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ֵמֵאת  ִיְהיֶּה  ּוְתרּוָמה  הּוא  ְתרּוָמה  ִכי 

ם ְתרּוָמָתם ַליהָוה׃  ִמִזְבֵחי ַשְלֵמיהֶּ

אֲ   29 ש  דֶּ ַהק  ַאֲחָריו  ּוִבְגֵדי  ְלָבָניו  ִיְהיּו  ן  ְלַאֲהר  ר  שֶּ

ם ת־ָיָדם ְלָמְשָחה ָבהֶּ  ׃ּוְלַמֵלא־ָבם אֶּ

ר    30 ֲאשֶּ ִמָבָניו  ַתְחָתיו  ֵהן  ַהכ  ִיְלָבָשם  ָיִמים  ִשְבַעת 

ש׃ דֶּ ל מֹוֵעד ְלָשֵרת ַבק  הֶּ ל־א   ָיב א אֶּ

ת־ְבָשר  31 ם  ְוֵאת ֵאיל ַהִמֻלִאים ִתָקח ּוִבַשְלָת אֶּ ֹו ְבָמק 

ש׃  ָקד 

ת־ְבשַ   32 אֶּ ּוָבָניו  ן  ַאֲהר  ָהַאִיל  ְוָאַכל  ם ר  חֶּ ת־ַהלֶּ ְואֶּ

ל מֹוֵעד׃ הֶּ ַתח א  ר ַבָסל פֶּ  ֲאשֶּ

ת־ָיָדם   33 אֶּ ְלַמֵלא  ם  ָבהֶּ ֻכַפר  ר  ֲאשֶּ ָתם  א  ְוָאְכלּו 

ש ֵהם׃ דֶּ ָתם ְוָזר ל א־י אַכל ִכי־ק   ְלַקֵדש א 

ר    ְוִאם־ִיָּוֵתר ִמְבַשר  34 קֶּ ם ַעד־ַהב  חֶּ ַהִמֻלִאים ּוִמן־ַהלֶּ

ש הּוא׃ ת־ַהנֹוָתרְוָשַרְפָת אֶּ  דֶּ  ָבֵאש ל א ֵיָאֵכל ִכי־ק 

ר־ִצִּויִתי    35 ֲאשֶּ ל  ְככ  ָכָכה  ּוְלָבָניו  ן  ְלַאֲהר  ְוָעִשיָת 

ָתָכה ִשְבַעת ָיִמים ְתַמֵלא ָיָדם׃  א 

ה ַליֹום ַעל־ַהכִ   36 ֻפִרים ְוִחֵטאָת ַעל־ ּוַפר ַחָטאת ַתֲעשֶּ

ְרָך ָעָליו תֹו ְלַקְדשֹו׃ ּוָמַשְחתָ  ַהִמְזֵבַח ְבַכפֶּ   א 
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תֹו ְוָהָיה   37 ִשְבַעת ָיִמים ְתַכֵפר ַעל־ַהִמְזֵבַח ְוִקַדְשָת א 

ֵגַע ַבִמְזֵבַח ִיְקָדש׃ ש ָקָדִשים ָכל־ַהנ  דֶּ   ַהִמְזֵבַח ק 

ַתעֲ   38 ר  ֲאשֶּ ְבֵני־ָשָנה ְוזֶּה  ְכָבִשים  ַעל־ַהִמְזֵבַח  ה  שֶּ

 יד׃יֹום ָתמִ ְשַנִים לַ 

ש ַהֵשִני   39 בֶּ ר ְוֵאת ַהכֶּ קֶּ ה ַבב  ָחד ַתֲעשֶּ ש ָהאֶּ בֶּ ת־ַהכֶּ אֶּ

ה ֵבין ָהַעְרָבִים׃   ַתֲעשֶּ

ְך    40 ַבע ַהִהין ְוֵנסֶּ ן ָכִתית רֶּ מֶּ ת ָבלּול ְבשֶּ לֶּ ן ס  ְוִעָשר 

ָחד׃ְרִבִעית ַהִהי  ש ָהאֶּ בֶּ  ן ָיִין ַלכֶּ

תַ   41 ַהֵשִני  ש  בֶּ ַהכֶּ בֵ ְוֵאת  ה  ְכִמְנַחת ֲעשֶּ ָהַעְרָבִים  ין 

ה ַליהָוה׃  ַח ִאשֶּ ה־ָלּה ְלֵריַח ִניח  ר ּוְכִנְסָכּה ַתֲעשֶּ קֶּ  ַהב 

ל־מֹוֵעד ִלְפֵני ְיהָוה    42 הֶּ ַתח א  ם פֶּ ֵתיכֶּ ר  ַלת ָתִמיד ְלד  ע 

ם שָ  ר ִאָּוֵעד ָלכֶּ יָך ָשם׃ֲאשֶּ  ָמה ְלַדֵבר ֵאלֶּ

ַעְדִתי ָשָמה ִלבְ   43 ִדי׃ ֵני ִיְשָר ְונ   ֵאל ְוִנְקַדש ִבְכב 

ן    44 ת־ַאֲהר  ת־ַהִמְזֵבַח ְואֶּ ל מֹוֵעד ְואֶּ הֶּ ת־א  ְוִקַדְשִתי אֶּ

ת־ָבָניו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִלי׃   ְואֶּ

ם ֵלאֹלִהים׃   ְוָשַכְנִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָהִייִתי  45  ָלהֶּ

ָתם  ֱאֹלֵהיהֶּ ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני ְיהָוה    46 ר הֹוֵצאִתי א  ם ֲאשֶּ

ם׃ ץ ִמְצַרִים ְלָשְכִני ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיהֶּ רֶּ   ֵמאֶּ



114 

 

 https://adilsoncardoso.com/ 

Êxodo Capítulo 30 

ה  1  ַתֲעשֶּ ִשִטים  ֲעֵצי  ת  רֶּ ְקט  ִמְקַטר  ִמְזֵבַח  ְוָעִשיָת 

תֹו׃   א 

ָמתֹו  ְרכֹו ְוַאָמה ָרְחבֹו ָרבּוַע ִיְהיֶּה ְוַאָמתַ ַאָמה אָ   2 ִים ק 

ָתיו׃  נּו ַקְרנ   ִממֶּ

ָתיו ָסִביב    3 ת־ִקיר  ת־ַגגֹו ְואֶּ תֹו ָזָהב ָטהֹור אֶּ ְוִצִפיָת א 

ָתיו ְוָעִשיָת לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב׃  ת־ַקְרנ   ְואֶּ

ה־לֹו ִמתַ   4 ת ָזָהב ַתֲעשֶּ רֹו ַעל ְשֵתי  ַחת ְלזֵ ּוְשֵתי ַטְבע 

ה   ַתֲעשֶּ ָתיו  ְלַבִדים ַצְלע  ְלָבִתים  ְוָהָיה  ִצָדיו  ַעל־ְשֵני 

תֹו ָבֵהָמה׃  ָלֵשאת א 

ָתם ָזָהב׃ 5 ת־ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים ְוִצִפיָת א   ְוָעִשיָת אֶּ

ָהֵעֻדת    6 ן  ַעל־ֲאר  ר  ֲאשֶּ ת  כֶּ ַהָפר  ִלְפֵני  תֹו  א  ְוָנַתָתה 

ר ִאָּוֵעדַהַכפ   ִלְפֵני ר ַעל־ָהֵעֻדת ֲאשֶּ ת ֲאשֶּ  ְלָך ָשָמה׃  רֶּ

ר    7 קֶּ ַבב  ר  קֶּ ַבב  ַסִמים  ת  רֶּ ְקט  ן  ַאֲהר  ָעָליו  ְוִהְקִטיר 

ָנה׃ ת ַיְקִטירֶּ ת־ַהֵנר   ְבֵהיִטיבֹו אֶּ

ָנה    8 ַיְקִטירֶּ ָהֲעְרַבִים  ֵבין  ת  ת־ַהֵנר  אֶּ ן  ַאֲהר  ּוְבַהֲעֹלת 

ת ָתִמיד ִלְפנֵ  רֶּ ם׃   י ְיהָוהְקט  ֵתיכֶּ ר   ְלד 

https://adilsoncardoso.com/
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ְך ל א ל א־ַתֲעלּו ָעָליו קְ   9 ָלה ּוִמְנָחה ְוֵנסֶּ ת ָזָרה ְוע  רֶּ ט 

 ִתְסכּו ָעָליו׃ 

ָתיו ַאַחת ַבָשָנה ִמַדם ַחַטאת   10 ן ַעל־ַקְרנ  ר ַאֲהר  ְוִכפֶּ

ש־  דֶּ ק  ם  ֵתיכֶּ ר  ְלד  ָעָליו  ְיַכֵפר  ַבָשָנה  ַאַחת  ַהִכֻפִרים 

  יהָוה׃ָקָדִשים הּוא לַ 

ה ֵלאמ    11 שֶּ ל־מ   ר׃ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ם ְוָנְתנּו    12 ת־ר אש ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִלְפֻקֵדיהֶּ ִכי ִתָשא אֶּ

ם  ָבהֶּ ְול א־ִיְהיֶּה  ָתם  א  ד  ִבְפק  ַליהָוה  ַנְפשֹו  ר  פֶּ כ  ִאיש 

ָתם׃ ד א  ף ִבְפק   נֶּגֶּ

ַמֲחִצי  13 ַעל־ַהְפֻקִדים  ֵבר  ָכל־ָהע  ִיְתנּו  קֶּ זֶּה  ַהשֶּ ל  ת 

ש   דֶּ ַהק  ל  קֶּ ל  ְבשֶּ קֶּ ַהשֶּ ַמֲחִצית  ל  קֶּ ַהשֶּ ֵגָרה  ְשִרים  עֶּ

 ְתרּוָמה ַליהָוה׃ 

ְשִרים ָשָנה ָוָמְעָלה    14 ן עֶּ ֵבר ַעל־ַהְפֻקִדים ִמבֶּ ל ָהע  כ 

 ִיֵתן ְתרּוַמת ְיהָוה׃

ִמַמֲחִצית   15 ַיְמִעיט  ל א  ְוַהַדל  ה  ל א־ַיְרבֶּ ָעִשיר  הֶּ

ם׃ת־ְתרּוַמת ְיהָוה ְלכַ ל ָלֵתת אֶּ ַהָשקֶּ  ֵתיכֶּ  ֵפר ַעל־ַנְפש 

ף ַהִכֻפִרים ֵמֵאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָנַתָת    16 סֶּ ת־כֶּ ְוָלַקְחָת אֶּ

ל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִזָכרֹון   הֶּ ַדת א  תֹו ַעל־ֲעב  א 

ם׃ ֵתיכֶּ   ִלְפֵני ְיהָוה ְלַכֵפר ַעל־ַנְפש 
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ר׃ר ְיהָוה ַוְיַדבֵ   17 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   אֶּ

תֹו    18 ת ְלָרְחָצה ְוָנַתָת א  שֶּ ת ְוַכנֹו ְנח  שֶּ ְוָעִשיָת ִכיֹור ְנח 

ל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִמְזֵבַח ְוָנַתָת ָשָמה ָמִים׃ הֶּ  ֵבין־א 

ת־   19 ְואֶּ ם  ת־ְיֵדיהֶּ אֶּ נּו  ִממֶּ ּוָבָניו  ן  ַאֲהר  ְוָרֲחצּו 

ם׃   ַרְגֵליהֶּ

ל־  20 ָאם אֶּ ל מֹוְבב  הֶּ א ָיֻמתּו אֹו  ֵעד ִיְרֲחצּו־ַמִים ְול  א 

ה ַליהָוה׃ ל־ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת ְלַהְקִטיר ִאשֶּ  ְבִגְשָתם אֶּ

ם    21 ָלהֶּ ְוָהְיָתה  ָיֻמתּו  ְול א  ם  ְוַרְגֵליהֶּ ם  ְיֵדיהֶּ ְוָרֲחצּו 

ָתם׃ ר   ָחק־עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלד 

ר׃  22 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ְבָשִמיםְוַאתָ   23 ַקח־ְלָך  ֲחֵמש    ה  ָמר־ְדרֹור  ר אש 

ּוְקֵנה־  ַמֲחִציתֹו ֲחִמִשים ּוָמאָתִים  ם  שֶּ ְוִקְנָמן־בֶּ ֵמאֹות 

ם ֲחִמִשים ּוָמאָתִים׃ שֶּ  ב 

ן ַזִית ִהין׃   24 מֶּ ש ְושֶּ דֶּ ל ַהק  קֶּ  ְוִקָדה ֲחֵמש ֵמאֹות ְבשֶּ

ִמְשחַ   25 ן  מֶּ שֶּ תֹו  א  ש  ְוָעִשיָת  דֶּ ִמְרַקַחת  ת־ק  ַקח  ר 

ש ִיְהיֶּה׃ַמֲעשֵ  דֶּ ן ִמְשַחת־ק  מֶּ ֵקַח שֶּ  ה ר 

ל מֹוֵעד ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת׃   26 הֶּ ת־א   ּוָמַשְחָת בֹו אֶּ
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ת־   27 ְואֶּ ָרה  ת־ַהְמנ  ְואֶּ ת־ָכל־ֵכָליו  ְואֶּ ת־ַהֻשְלָחן  ְואֶּ

ת׃  רֶּ יָה ְוֵאת ִמְזַבח ַהְקט   ֵכלֶּ

ָלה  28 ת־ִמְזַבח ָהע  ת־כָ   ְואֶּ ת־ַהִכי  ְואֶּ ת־ ל־ֵכָליו ְואֶּ ר ְואֶּ

 ַכנֹו׃ 

ם    29 ֵגַע ָבהֶּ ָקָדִשים ָכל־ַהנ  ש  דֶּ ְוָהיּו ק  ָתם  ְוִקַדְשָת א 

 ִיְקָדש׃

ָתם ְלַכֵהן   30 ת־ָבָניו ִתְמָשח ְוִקַדְשָת א  ן ְואֶּ ת־ַאֲהר  ְואֶּ

 ִלי׃ 

ן 31 מֶּ ר שֶּ ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאמ  ש ִמְשַחת ְואֶּ דֶּ ־ק 

ם׃ ִיְהיֶּה זֶּה ִלי ֵתיכֶּ ר   ְלד 

ַתֲעשּו    32 ל א  ּוְבַמְתֻכְנתֹו  ִייָסְך  ל א  ָאָדם  ַעל־ְבַשר 

ם׃ ש ִיְהיֶּה ָלכֶּ דֶּ ש הּוא ק  דֶּ הּו ק   ָכמ 

ַעל־ָזר    33 נּו  ִממֶּ ִיֵתן  ר  ַוֲאשֶּ הּו  ָכמ  ִיְרַקח  ר  ֲאשֶּ ִאיש 

 ְוִנְכַרת ֵמַעָמיו׃ 

ר    34 ה ַקח־ְלָך ַסמִ ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ שֶּ ת  ל־מ  ים ָנָטף ּוְשֵחלֶּ

ָנה ַזָכה ַבד ְבַבד ִיְהיֶּה׃  ְלְבָנה ַסִמים ּוְלב   ְוחֶּ

ְמֻמָלח    35 רֹוֵקַח  ַמֲעֵשה  ַקח  ר  ת  רֶּ ְקט  ָתּה  א  ְוָעִשיָת 

ש׃  דֶּ  ָטהֹור ק 
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ָהֵעֻדת    36 ִלְפֵני  ָנה  ִממֶּ ְוָנַתָתה  ָהֵדק  ָנה  ִממֶּ ְוָשַחְקָת 

ל הֶּ ר ִאָּוֵעד  ְבא  ש ָקָדִשים ִתְהיֶּה   מֹוֵעד ֲאשֶּ דֶּ ְלָך ָשָמה ק 

ם׃   ָלכֶּ

ם    37 ה ְבַמְתֻכְנָתּה ל א ַתֲעשּו ָלכֶּ ר ַתֲעשֶּ ת ֲאשֶּ רֶּ ְוַהְקט 

ש ִתְהיֶּה ְלָך ַליהָוה׃  דֶּ  ק 

ְוִנְכַרת   38 ָבּה  ְלָהִריַח  ָכמֹוָה  ה  ר־ַיֲעשֶּ ֲאשֶּ ִאיש 

  ֵמַעָמיו׃

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 31 

ר׃ 1 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ן־חּור ְלַמֵטה   2 ן־אּוִרי בֶּ ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶּ

 ְיהּוָדה׃ 

תֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ּוִבְתבּונָ   3 ה ּוְבַדַעת  ָוֲאַמֵלא א 

 ּוְבָכל־ְמָלאָכה׃ 

ת ַלֲעשֹות ַבָזָהב  4 ב ַמֲחָשב  סֶּ ַלְחש  ת׃ּוַבכֶּ שֶּ  ף ּוַבְנח 

ת ֵעץ ַלֲעשֹות ְבָכל־   5 שֶּ ן ְלַמל את ּוַבֲחר  בֶּ ת אֶּ שֶּ ּוַבֲחר 

 ְמָלאָכה׃

https://adilsoncardoso.com/
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ן־ֲאִחיָסָמְך    6 בֶּ ָאֳהִליָאב  ֵאת  ִאתֹו  ָנַתִתי  ִהֵנה  ַוֲאִני 

ב ָכל־ֲחַכם־ֵלב ָנַתִתי ָחְכָמה ְוָעשּו ֵאת ְלַמֵטה־ָדן ּוְבלֵ 

ר ִצִּויִתָך׃  ָכל־ֲאשֶּ

הֶּ   7 א  ת  ֵאת  רֶּ ת־ַהַכפ  ְואֶּ ָלֵעֻדת  ן  ת־ָהָאר  ְואֶּ מֹוֵעד  ל 

ל׃ הֶּ ר ָעָליו ְוֵאת ָכל־ְכֵלי ָהא   ֲאשֶּ

ת־   8 ָרה ְואֶּ ָרה ַהְטה  ת־ַהְמנ  ת־ֵכָליו ְואֶּ ת־ַהֻשְלָחן ְואֶּ ְואֶּ

יָה וְ  ת׃ ָכל־ֵכלֶּ רֶּ  ֵאת ִמְזַבח ַהְקט 

ת־ָכל־ֵכָליו ְואֶּ   9 ָלה ְואֶּ ת־ִמְזַבח ָהע  ת־ ת־ַהִכיְואֶּ ֹור ְואֶּ

 ַכנֹו׃ 

ֵהן    10 ן ַהכ  ש ְלַאֲהר  דֶּ ת־ִבְגֵדי ַהק  ְוֵאת ִבְגֵדי ַהְשָרד ְואֶּ

ת־ִבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן׃   ְואֶּ

ַהַסִמים  11 ת  רֶּ ת־ְקט  ְואֶּ ַהִמְשָחה  ן  מֶּ שֶּ ש   ְוֵאת  דֶּ ַלק 

ר־ִצִּויִתָך ַיֲעשּו׃ ל ֲאשֶּ   ְככ 

ל־מ    12 ר ְיהָוה אֶּ ה לֵ ַוי אמֶּ ר׃שֶּ  אמ 

ת־  13 אֶּ ַאְך  ר  ֵלאמ  ִיְשָרֵאל  ל־ְבֵני  אֶּ ַדֵבר  ְוַאָתה 

ם   ֵתיכֶּ ר  ם ְלד  רּו ִכי אֹות ִהוא ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ַתי ִתְשמ  ַשְבת 

ם  ׃ ָלַדַעת ִכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקִדְשכֶּ
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יָה  14 ם ְמַחְללֶּ ש ִהוא ָלכֶּ דֶּ ת־ַהַשָבת ִכי ק  ם אֶּ ּוְשַמְרתֶּ

ש ת יּוָמת  מֹו ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּפֶּ שֶּ ִכי ָכל־ָהע 

יָה׃ ב ַעמֶּ רֶּ  ַהִהוא ִמקֶּ

ה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשַבת    15 ת ָיִמים ֵיָעשֶּ ֵששֶּ

ש ַליהָוה כָ  דֶּ ה ְמָלאָכה ְביֹום ַהַשָבת  ַשָבתֹון ק  שֶּ ל־ָהע 

 מֹות יּוָמת׃ 

ְבנֵ   16 ת־ י־ִיְשָר ְוָשְמרּו  אֶּ ַלֲעשֹות  ת־ַהַשָבת  אֶּ ֵאל 

ָתם ְבִרית עֹוָלם׃  ר   ַהַשָבת ְלד 

ת   17 ָלם ִכי־ֵששֶּ ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהוא ְלע 

וְ  ת־ַהָשַמִים  אֶּ ְיהָוה  ָעָשה  ּוַביֹום  ָיִמים  ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ

  ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִיָנַפש׃

הַוִיֵתן אֶּ   18 שֶּ ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ִאתֹו ְבַהר ִסיַני ְשֵני   ל־מ 

ְצַבע ֱאֹלִהים׃ ן ְכֻתִבים ְבאֶּ בֶּ ת אֶּ ת ָהֵעֻדת ֻלח   ֻלח 

 .com/https://adilsoncardoso 

 

Êxodo Capítulo 32 

ַוִיָקֵהל    1 ִמן־ָהָהר  ת  דֶּ ָלרֶּ ה  שֶּ ֵשש מ  ִכי־ב  ָהָעם  ַוַיְרא 

ֵאָליו קּום   ַוי אְמרּו  ן  ים ֲעֵשה־ָלנּו ֱאֹלהִ ָהָעם ַעל־ַאֲהר 

https://adilsoncardoso.com/
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ֱעָלנּו   הֶּ ר  ֲאשֶּ ָהִאיש  ה  שֶּ מ  ִכי־זֶּה  ְלָפֵנינּו  ֵיְלכּו  ר  ֲאשֶּ

ץ ִמְצַרִים ל א ָיַדְענּו  רֶּ ה־ָהָיה לֹו׃ ֵמאֶּ  מֶּ

ר ְבָאְזֵני   2 ן ָפְרקּו ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאשֶּ ם ַאֲהר  ר ֲאֵלהֶּ ַוי אמֶּ

ם ְוָהִביאּו ֵאלָ  ֵתיכֶּ ם ּוְבנ  ם ְבֵניכֶּ  י׃ְנֵשיכֶּ

ם ַוִיְתָפְרק   3 ר ְבָאְזֵניהֶּ ת־ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאשֶּ ּו ָכל־ָהָעם אֶּ

ן׃  ל־ַאֲהר   ַוָיִביאּו אֶּ

וַ   4 ִמָיָדם  ַמֵסָכה  ַוִיַקח  ל  ֵעגֶּ ַוַיֲעֵשהּו  ט  רֶּ תֹו ַבחֶּ ָיַצר א 

ץ  רֶּ ֵמאֶּ ֱעלּוָך  הֶּ ר  ֲאשֶּ ִיְשָרֵאל  יָך  ֱאֹלהֶּ ה  ֵאלֶּ ַוי אְמרּו 

 ִמְצָרִים׃ 

ן ַוִיבֶּ ַויַ   5 ן ַוי אַמר  ְרא ַאֲהר  ן ִמְזֵבַח ְלָפָניו ַוִיְקָרא ַאֲהר 

 ַחג ַליהָוה ָמָחר׃

ב  ַוַיְשִכימּו ִמָמֳחָרת ַויַ   6 ֹלת ַוַיִגשּו ְשָלִמים ַוֵישֶּ ֲעלּו ע 

ל ְוָשתֹו ַוָיֻקמּו ְלַצֵחק׃ ֱאכ    ָהָעם לֶּ

ְך־ֵרד ִכי    7 ה לֶּ שֶּ ל־מ  ר  ִשֵחת ַעְמָך ֲאשֶּ ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ ֱעֵליָת ֵמאֶּ  הֶּ

ל    8 ֵעגֶּ ם  ָלהֶּ ָעשּו  ִצִּויִתם  ר  ֲאשֶּ ְך  רֶּ ִמן־ַהדֶּ ַמֵהר  ָסרּו 

יָך ַמֵסכָ  ֱאֹלהֶּ ה  ֵאלֶּ ַוי אְמרּו  ַוִיְזְבחּו־לֹו  ַוִיְשַתֲחוּו־לֹו  ה 

ץ ִמְצָרִים׃  רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ר הֶּ  ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ
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ר ְיהוָ   9 ה ָרִאי ַוי אמֶּ שֶּ ל־מ  ת־ָהָעם ַהזֶּה ְוִהֵנה ה אֶּ ִתי אֶּ

ף הּוא׃ רֶּ  ַעם־ְקֵשה־ע 

ם וַ   10 ה  ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר־ַאִפי ָבהֶּ ֱעשֶּ ֲאַכֵלם ְואֶּ

 אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול׃

ר ָלָמה ְיהָוה   11 ת־ְפֵני ְיהָוה ֱאֹלָהיו ַוי אמֶּ ה אֶּ שֶּ ַוְיַחל מ 

ה ַאְפָך ְבַעמֶּ  ר הֹוֵצאתָ יֱֶּחרֶּ ַח  ָך ֲאשֶּ ץ ִמְצַרִים ְבכ  רֶּ  ֵמאֶּ

 ָגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה׃

ר ְבָרָעה הֹוצִ   12 ג  ָלָמה י אְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמ  יָאם ַלֲהר 

ָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה שּוב ֵמֲחרֹון   ָתם בֶּ א 

ָך׃ ָך ְוִהָנֵחם ַעל־ָהָרָעה ְלַעמֶּ  ַאפֶּ

ְלאַ   13 ר  ְלִיְצָחק  ְזכ  ר ְבָרָהם  ֲאשֶּ יָך  ֲעָבדֶּ ּוְלִיְשָרֵאל 

ם   ת־ַזְרֲעכֶּ אֶּ ה  ַאְרבֶּ ם  ֲאֵלהֶּ ַוְתַדֵבר  ָבְך  ם  ָלהֶּ ִנְשַבְעָת 

ֵתן  כְ  ר ָאַמְרִתי אֶּ ץ ַהז את ֲאשֶּ כֹוְכֵבי ַהָשָמִים ְוָכל־ָהָארֶּ

ָלם׃  ם ְוָנֲחלּו ְלע   ְלַזְרֲעכֶּ

ם ְיהָוה    14 ר ַלעֲ ַוִיָנחֶּ ר ִדבֶּ   שֹות ְלַעמֹו׃ַעל־ָהָרָעה ֲאשֶּ

ת ָהֵעֻדת ְבָידֹו    15 ה ִמן־ָהָהר ּוְשֵני ֻלח  שֶּ ד מ  ן ַוֵירֶּ ַוִיפֶּ

ת ְכֻתִבים  ם ִמזֶּה ּוִמזֶּה ֵהם ְכֻתִבים׃ֻלח  ְבֵריהֶּ  ִמְשֵני עֶּ

ִמְכַתב    16 ְוַהִמְכָתב  ֵהָמה  ֱאֹלִהים  ַמֲעֵשה  ת  ְוַהֻלח 

ת׃ ֱאֹלִהים  הּוא ָחרּות ַעל־ַהֻלח 
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ל־ וַ   17 ר אֶּ ה ַוי אמֶּ ת־קֹול ָהָעם ְבֵרע  ִיְשַמע ְיהֹוֻשַע אֶּ

ה קֹול ִמְלָחָמה ַבַמֲחנֶּה׃  שֶּ  מ 

ֲענֹות  ַוי    18 קֹול  ְוֵאין  ְגבּוָרה  ֲענֹות  קֹול  ֵאין  ר  אמֶּ

ֵמַע׃  ִכי ש   ֲחלּוָשה קֹול ַענֹות ָאנ 

ל־  19 אֶּ ָקַרב  ר  ַכֲאשֶּ ל ַוְיִהי  ת־ָהֵעגֶּ אֶּ ַוַיְרא    ַהַמֲחנֶּה 

ת   ת־ַהֻלח  אֶּ ִמָידֹו  ַוַיְשֵלְך  ה  שֶּ מ  ַוִיַחר־ַאף  ֹלת  ּוְמח 

ָתם ַתַחת ָהָהר׃  ַוְיַשֵבר א 

ף ָבֵאש ַוִיְטַחן ַעד  וַ   20 ר ָעשּו ַוִיְשר  ל ֲאשֶּ ת־ָהֵעגֶּ ִיַקח אֶּ

ר־ָדק ַוִיזֶּר ַעל־ְפֵני ַהַמִים ַוַיְשְק אֶּ   ת־ְבֵני ִיְשָרֵאל׃ֲאשֶּ

ַהזֶּה ַוי א   21 ָהָעם  ְלָך  ה־ָעָשה  מֶּ ן  ל־ַאֲהר  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  מֶּ

ָלה׃  ִכי־ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגד 

ר אַ   22 ת־ ַוי אמֶּ ִני ַאָתה ָיַדְעָת אֶּ ן ַאל־ִיַחר ַאף ֲאד  ֲהר 

 ָהָעם ִכי ְבָרע הּוא׃

יֵ   23 ר  ֱאֹלִהים ֲאשֶּ ֲעֵשה־ָלנּו  ִלי  ְלָפֵנינּו  ַוי אְמרּו  ְלכּו 

שֶּ  מ  ל א ִכי־זֶּה  ִמְצַרִים  ץ  רֶּ ֵמאֶּ ֱעָלנּו  הֶּ ר  ֲאשֶּ ָהִאיש  ה 

ה־ָהָיה לֹו׃   ָיַדְענּו מֶּ

ם ְלִמי ָזָהב  24 ַמר ָלהֶּ ִהְתָפָרקּו ַוִיְתנּו־ִלי ָוַאְשִלֵכהּו   ָוא 

ל ַהזֶּה׃  ָבֵאש ַוֵיֵצא ָהֵעגֶּ
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ת־ָהָעם ִכי ָפֻרַע הּוא   25 ה אֶּ שֶּ ן   ַוַיְרא מ  ה ַאֲהר  ִכי־ְפָרע 

ם׃ְלִשְמצָ   ה ְבָקֵמיהֶּ

ר ִמי ַליהָוה ֵאָלי   26 ה ְבַשַער ַהַמֲחנֶּה ַוי אמֶּ שֶּ ד מ  ַוַיֲעמ 

 ו ָכל־ְבֵני ֵלִוי׃ ַוֵיָאְספּו ֵאָלי 

ה־ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִשימּו   27 ם כ  ר ָלהֶּ ַוי אמֶּ

וָ  ִעְברּו  ַעל־ְיֵרכֹו  ָלַשַער  ִאיש־ַחְרבֹו  ִמַשַער  שּובּו 

ת־ֵרֵעהּו ְוִאיש ַבמַ  ת־ָאִחיו ְוִאיש אֶּ ֲחנֶּה ְוִהְרגּו ִאיש־אֶּ

בֹו׃  ת־ְקר   אֶּ

ְבֵני־ֵלִוי    28 ַביֹום  ַוַיֲעשּו  ל ִמן־ָהָעם  ַוִיפ  ה  שֶּ ִכְדַבר מ 

ת ַאְלֵפי ִאיש׃  ַההּוא ִכְשֹלשֶּ

ם    29 יְֶּדכֶּ ִמְלאּו  ה  שֶּ מ  ר  ִאיש  ַוי אמֶּ ִכי  ַליהָוה  ַהיֹום 

ם ַהיֹום ְבָרָכה׃ִבְבנֹו ּו  ְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליכֶּ

ם חֲ   30 ל־ָהָעם ַאתֶּ ה אֶּ שֶּ ר מ  ם ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַוי אמֶּ ָטאתֶּ

ל־ְיהָוה אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד   ה אֶּ ֱעלֶּ ָלה ְוַעָתה אֶּ ֲחָטָאה ְגד 

ם׃  ַחַטאְתכֶּ

ל־ְיה  31 ה אֶּ שֶּ ה ָוה ַוי אַמר ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהזֶּ ַוָיָשב מ 

ם ֱאֹלֵהי ָזָהב׃ ָלה ַוַיֲעשּו ָלהֶּ  ֲחָטָאה ְגד 

ְמחֵ   32 ְוִאם־ַאִין  ַחָטאָתם  ִאם־ִתָשא  ָנא  ְוַעָתה  ִני 

ר ָכָתְבָת׃   ִמִסְפְרָך ֲאשֶּ
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נּו   33 ְמחֶּ ר ָחָטא־ִלי אֶּ ה ִמי ֲאשֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

 ִמִסְפִרי׃ 

ל אֲ   34 ת־ָהָעם אֶּ ר־ִדַבְרִתי ָלְך ִהֵנה  ְוַעָתה ֵלְך ְנֵחה אֶּ שֶּ

ם   ֲעֵליהֶּ ּוָפַקְדִתי  ָפְקִדי  ּוְביֹום  ְלָפנֶּיָך  ֵיֵלְך  ַמְלָאִכי 

 ָתם׃ַחָטא 

ל    35 ת־ָהֵעגֶּ אֶּ ָעשּו  ר  ֲאשֶּ ַעל  ת־ָהָעם  אֶּ ְיהָוה  ף  ַוִיג 

ן׃ ר ָעָשה ַאֲהר    ֲאשֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

Êxodo Capítulo 33 

ֲעֵלה  1 ֵלְך  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ְוָהָעם   ַוְיַדֵבר  ַאָתה  ִמזֶּה 

עֱ  ר הֶּ ר ִנְשַבְעִתי ֲאשֶּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ ץ ִמְצָרִים אֶּ רֶּ ִליָת ֵמאֶּ

ְתנֶָּנה׃ ר ְלַזְרֲעָך אֶּ ב ֵלאמ   ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעק 

ת־ַהְכנַ   2 ִרי ְוָשַלְחִתי ְלָפנֶּיָך ַמְלָאְך ְוֵגַרְשִתי אֶּ ֲעִני ָהֱאמ 

 י ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי׃ְוַהִחִתי ְוַהְפִרזִ 

רֶּ   3 ל־אֶּ ה ְבִקְרְבָך ִכי אֶּ ֱעלֶּ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ִכי ל א אֶּ

ְך׃  ְלָך ַבָדרֶּ ן־ֲאכֶּ ף ַאָתה פֶּ רֶּ  ַעם־ְקֵשה־ע 

ְול א־   4 ַוִיְתַאָבלּו  ַהזֶּה  ָהָרע  ת־ַהָדָבר  ַוִיְשַמע ָהָעם אֶּ

ְדיֹו ָעָליו׃  ָשתּו  ִאיש עֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ר ְיהוָ   5 ל־ְבֵני־ִישְ ַוי אמֶּ ר אֶּ ה ֱאמ  שֶּ ל־מ  ם  ה אֶּ ָרֵאל ַאתֶּ

ְוִכִליִתיָך   ְבִקְרְבָך  ה  ֱעלֶּ אֶּ ָחד  אֶּ ַגע  רֶּ ף  רֶּ ַעם־ְקֵשה־ע 

ה־ָלְך׃ ֱעשֶּ יָך ְוֵאְדָעה ָמה אֶּ ְדְיָך ֵמָעלֶּ  ְוַעָתה הֹוֵרד עֶּ

ת־עֶּ  6  ְדָים ֵמַהר חֹוֵרב׃ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל אֶּ

ִיַקח    7 ה  שֶּ ַלמַ ּומ  ִמחּוץ  ְוָנָטה־לֹו  ל  הֶּ ת־ָהא  ֲחנֶּה  אֶּ

ָכל־  ְוָהָיה  מֹוֵעד  ל  הֶּ א  לֹו  ְוָקָרא  ִמן־ַהַמֲחנֶּה  ַהְרֵחק 

ר ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה׃  ל מֹוֵעד ֲאשֶּ הֶּ ל־א   ְמַבֵקש ְיהָוה ֵיֵצא אֶּ

ל ָיקּומּו כָ   8 הֶּ ל־ָהא  ה אֶּ שֶּ ל־ָהָעם ְוִנְצבּו  ְוָהָיה ְכֵצאת מ 

ַתח ָאֳהלֹו ה ַעד־ב  ִאיש פֶּ שֶּ ֱהָלה׃ ְוִהִביטּו ַאֲחֵרי מ   אֹו ָהא 

ַתח   9 ָעָנן ְוָעַמד פֶּ ֱהָלה ֵיֵרד ַעמּוד הֶּ ה ָהא  שֶּ ְוָהָיה ְכב א מ 

ה׃  שֶּ ר ִעם־מ  ל ְוִדבֶּ הֶּ  ָהא 

ַתח    10 ֵמד פֶּ ָעָנן ע  ת־ַעמּוד הֶּ ל  ְוָרָאה ָכל־ָהָעם אֶּ הֶּ ָהא 

 ַתח ָאֳהלֹו׃ ְוָקם ָכל־ָהָעם ְוִהְשַתֲחּוּו ִאיש פֶּ 

ר ְיהָוה אֶּ   11 ר ְיַדֵבר  ְוִדבֶּ ל־ָפִנים ַכֲאשֶּ ה ָפִנים אֶּ שֶּ ל־מ 

ל־ַהַמֲחנֶּה ּוְמָשְרתֹו ְיהֹוֻשַע ִבן־  ל־ֵרֵעהּו ְוָשב אֶּ ִאיש אֶּ

ל׃ הֶּ  נּון ַנַער ל א ָיִמיש ִמתֹוְך ָהא 

ֵמר ֵאַלי ַהַעל  ס ַוי אמֶּ   12 ל־ְיהָוה ְרֵאה ַאָתה א  ה אֶּ שֶּ ר מ 

הֹודַ  ל א  ְוַאָתה  ַהזֶּה  ת־ָהָעם  ר־ִתְשַלח  אֶּ ֲאשֶּ ֵאת  ְעַתִני 

 ִעִמי ְוַאָתה ָאַמְרָת ְיַדְעִתיָך ְבֵשם ְוַגם־ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיָני׃ 
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ת־   13 ְוַעָתה ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך הֹוִדֵעִני ָנא אֶּ

ְמָצא־ֵחן ְבֵעינֶּיָךדְ  ָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען אֶּ ּוְרֵאה ִכי ַעְמָך    ָרכֶּ

 ה׃ַהגֹוי ַהזֶּ 

ִתי ָלְך׃  14  ַוי אַמר ָפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנח 

ַאל־ַתֲעֵלנּו   15 ְלִכים  ה  ָפנֶּיָך  ִאם־ֵאין  ֵאָליו  ר  ַוי אמֶּ

 ִמזֶּה׃

ה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִכי־ָמָצאִתי ֵחן ְבעֵ   16 ָך ּוַבמֶּ ינֶּיָך ֲאִני ְוַעמֶּ

ִעָמנּו ְכְתָך  ְבלֶּ ִמכָ   ֲהלֹוא  ְוַעְמָך  ֲאִני  ל־ָהָעם  ְוִנְפֵלינּו 

ר ַעל־ְפֵני ָהֲאָדָמה׃   ֲאשֶּ

ר    17 ת־ַהָדָבר ַהזֶּה ֲאשֶּ ה ַגם אֶּ שֶּ ל־מ  ר ְיהָוה אֶּ ַוי אמֶּ

ה ִכי־ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְבֵשם׃ ֱעשֶּ  ִדַבְרָת אֶּ

ָך׃  18 דֶּ ת־ְכב   ַוי אַמר ַהְרֵאִני ָנא אֶּ

ַעל־ ַוי אמֶּ   19 ָכל־טּוִבי  ַאֲעִביר  ֲאִני  ְוָקָראִתי  ר  ָפנֶּיָך 

ת־  ן ְוִרַחְמִתי אֶּ ר ָאח  ת־ֲאשֶּ ִתי אֶּ ְבֵשם ְיהָוה ְלָפנֶּיָך ְוַחנ 

ר ֲאַרֵחם׃   ֲאשֶּ

ל א־ִיְרַאִני   20 ִכי  ת־ָפָני  אֶּ ת  ִלְרא  תּוַכל  ל א  ר  ַוי אמֶּ

 ָדם ָוָחי׃ָהאָ 

ר ְיהָוה ִהֵנה ָמקֹום ִאִתי  21  ְוִנַצְבָת ַעל־ַהצּור׃  ַוי אמֶּ
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ִתי  ְוהָ   22 ִדי ְוַשְמִתיָך ְבִנְקַרת ַהצּור ְוַשכ  ר ְכב  ָיה ַבֲעב 

יָך ַעד־ָעְבִרי׃  ַכִפי ָעלֶּ

ל א   23 ּוָפַני  ָרי  ת־ֲאח  אֶּ ְוָרִאיָת  ת־ַכִפי  אֶּ ִתי  ַוֲהִסר 

  ֵיָראּו׃

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 34 

ה פְ   1 שֶּ ל־מ  ְיהָוה אֶּ ר  ֲאָבִנים  ַוי אמֶּ ת  ְשֵני־ֻלח  ָסל־ְלָך 

ר ָהיּו  ת־ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ת אֶּ ִנים ְוָכַתְבִתי ַעל־ַהֻלח  ָכִראש 

ר ִשַבְרָת׃  ִנים ֲאשֶּ ת ָהִראש   ַעל־ַהֻלח 

ל־ַהר    2 ר אֶּ קֶּ ר ְוָעִליָת ַבב  קֶּ ְהֵיה ָנכֹון ַלב  ִסיַני ְוִנַצְבָת  וֶּ

 י ָשם ַעל־ר אש ָהָהר׃לִ 

ה ִעָמְך ְוַגם־ִאיש ַאל־ֵיָרא ְבָכל־ָהָהר  ְוִאיש ל    3 א־ַיֲעלֶּ

ל־מּול ָהָהר ַההּוא׃  ַגם־ַהצ אן ְוַהָבָקר ַאל־ִיְרעּו אֶּ

ה   4 שֶּ מ  ַוַיְשֵכם  ִנים  ָכִראש  ֲאָבִנים  ת  ְשֵני־ֻלח  ל  ַוִיְפס 

ר ַוַיַעל קֶּ ל־ַהר ִסיַני ַכאֲ   ַבב  תֹו ַוִיַקח אֶּ ר ִצָּוה ְיהָוה א  שֶּ

ת ֲאָבִנים׃בְ   ָידֹו ְשֵני ֻלח 

https://adilsoncardoso.com/
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ְבֵשם    5 ַוִיְקָרא  ָשם  ִעמֹו  ַוִיְתַיֵצב  ָעָנן  בֶּ ְיהָוה  ד  ַוֵירֶּ

 ְיהָוה׃

ר ְיהָוה ַעל־ָפָניו ַוִיְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל ַרחּום    6 ַוַיֲעב 

ְך ַאפַ  רֶּ אֱ ְוַחנּון אֶּ ד וֶּ סֶּ ת׃ִים ְוַרב־חֶּ  מֶּ

ֵשא   7 ד ָלֲאָלִפים נ  סֶּ ֵצר חֶּ ַשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה ל א   נ  ָעֹון ָופֶּ

ַעל־  ָבִנים  ְוַעל־ְבֵני  ַעל־ָבִנים  ָאבֹות  ֲעֹון  ֵקד  פ  ה  ְיַנקֶּ

 ִשֵלִשים ְוַעל־ִרֵבִעים׃ 

ד ַאְרָצה ַוִיְשָתחּו׃  8 ה ַוִיק  שֶּ  ַוְיַמֵהר מ 

ר    9 ֵחן  ַוי אמֶּ ָמָצאִתי  ְך־ָנא ִאם־ָנא  ֵילֶּ ָני  ֲאד  ְבֵעינֶּיָך 

נָ  ף הּוא ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוֵננּו ֲאד  רֶּ י ְבִקְרֵבנּו ִכי ַעם־ְקֵשה־ע 

 ּוְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו׃

ה    10 ֱעשֶּ ד ָכל־ַעְמָך אֶּ ֵרת ְבִרית נֶּגֶּ ִכי כ  ר ִהֵנה ָאנ  ַוי אמֶּ

ל א־ִנְבְרא  ר  ֲאשֶּ ת  ּובְ ִנְפָלא  ץ  ְבָכל־ָהָארֶּ ָכל־ַהגֹוִים  ּו 

ֲאשֶּ  ָכל־ָהָעם  ְיהָוה ְוָרָאה  ת־ַמֲעֵשה  ְבִקְרבֹו אֶּ ר־ַאָתה 

ה ִעָמְך׃ שֶּ ר ֲאִני ע   ִכי־נֹוָרא הּוא ֲאשֶּ

ֵרש   11 ִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ִהְנִני ג  ר ָאנ  ְשָמר־ְלָך ֵאת ֲאשֶּ

ְוַהחִ  ְוַהְכַנֲעִני  ִרי  ת־ָהֱאמ  אֶּ וְ ִמָפנֶּיָך  ְוַהְפִרִזי  ַהִחִּוי  ִתי 

 ְוַהְיבּוִסי׃ 
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ר  12 ר   ִהָשמֶּ ץ ֲאשֶּ ת ְבִרית ְליֹוֵשב ָהָארֶּ ן־ִתְכר  ְלָך פֶּ

ָך׃  ן־ִיְהיֶּה ְלמֹוֵקש ְבִקְרבֶּ יָה פֶּ  ַאָתה ָבא ָעלֶּ

ְתַשֵברּון    13 ָתם  ת־ַמֵצב  ְואֶּ צּון  ִתת  ָתם  ת־ִמְזְבח  אֶּ ִכי 

ת־ֲאֵשָריו ִתְכר    תּון׃ ְואֶּ

ַקָנא ְשמֹו ֵאל ְשַתֲחוֶּה ְלֵאל ַאֵחר ִכי ְיהָוה  ִכי ל א תִ   14

 ַקָנא הּוא׃

ַאֲחֵרי    15 ְוָזנּו  ץ  ָהָארֶּ ְליֹוֵשב  ְבִרית  ת  ן־ִתְכר  פֶּ

ם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלָת ִמִזְבחֹו׃ ם ְוָזְבחּו ֵלאֹלֵהיהֶּ  ֱאֹלֵהיהֶּ

ָתיו ְלָבנֶּיָך וְ   16 ָתיו ַאֲחֵר ְוָלַקְחָת ִמְבנ  ן  ָזנּו ְבנ  י ֱאֹלֵהיהֶּ

ת־ָבנֶּיָך  ן׃ְוִהְזנּו אֶּ  ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיהֶּ

ה־ָלְך׃ 17  ֱאֹלֵהי ַמֵסָכה ל א ַתֲעשֶּ

ר ִשְבַעת ָיִמים ת אַכל ַמצֹות   18 ת־ַחג ַהַמצֹות ִתְשמ  אֶּ

ָהָאִביב  ש  דֶּ ְבח  ִכי  ָהָאִביב  ש  דֶּ ְלמֹוֵעד ח  ִצִּויִתָך  ר  ֲאשֶּ

 ִמִמְצָרִים׃ָיָצאָת 

תִ ָכל  19 ְוָכל־ִמְקְנָך  ִלי  ם  חֶּ רֶּ ר  טֶּ שֹור  ־פֶּ ר  טֶּ פֶּ ָזָכר 

ה׃  ָושֶּ

ה ַוֲעַרְפתֹו    20 ה ְוִאם־ל א ִתְפדֶּ ה ְבשֶּ ר ֲחמֹור ִתְפדֶּ טֶּ ּופֶּ

ה ְול א־ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם׃  ל ְבכֹור ָבנֶּיָך ִתְפדֶּ  כ 
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ד ּוַביֹום ַהְשבִ   21 ת ָיִמים ַתֲעב  חָ ֵששֶּ ת בֶּ ִריש  יִעי ִתְשב 

ת׃  ּוַבָקִציר ִתְשב 

ְוַחג וְ   22 ִחִטים  ְקִציר  ִבכּוֵרי  ְלָך  ה  ַתֲעשֶּ ת  ָשֻבע  ַחג 

 ָהָאִסיף ְתקּוַפת ַהָשָנה׃ 

ת־ְפֵני   23 אֶּ ָכל־ְזכּוְרָך  ה  ֵיָראֶּ ַבָשָנה  ְפָעִמים  ָשֹלש 

ן ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל׃  ָהָאד 

ִמפָ ִכי־  24 גֹוִים  ָך אֹוִריש  ת־ְגבּולֶּ אֶּ ְוִהְרַחְבִתי    נֶּיָך 

ת־ְפֵני   אֶּ ֵלָראֹות  ַבֲעֹלְתָך  ת־ַאְרְצָך  אֶּ ִאיש  ד  ְול א־ַיְחמ 

יָך ָשֹלש ְפָעִמים ַבָשָנה׃   ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

ר    25 קֶּ ַלב  ְול א־ָיִלין  ַדם־ִזְבִחי  ַעל־ָחֵמץ  ל א־ִתְשַחט 

 זֶַּבח ַחג ַהָפַסח׃

יאִשית ִבכּוֵרי ַאדְ ֵר   26 ָך ָמְתָך ָתִביא ֵבית ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

  ל א־ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאמֹו׃

ת־ַהְדָבִרים    27 אֶּ ְכָתב־ְלָך  ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ְיהָוה  ר  ַוי אמֶּ

ְבִרית   ִאְתָך  ָכַרִתי  ה  ָהֵאלֶּ ַהְדָבִרים  ַעל־ִפי  ִכי  ה  ָהֵאלֶּ

ת־ִיְשָרֵאל׃   ְואֶּ

ָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ־ָשם ִעם־ְיהָוה ַאְר ַוְיִהי  28

ת ֵאת  לֶּ  ב ַעל־ַהֻלח  ַוִיְכת  ָאַכל ּוַמִים ל א ָשָתה  ם ל א  חֶּ

ת ַהְדָבִרים׃ רֶּ  ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲעשֶּ
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ת ָהֵעֻדת ְבַיד־   29 ה ֵמַהר ִסיַני ּוְשֵני ֻלח  שֶּ ת מ  דֶּ ַוְיִהי ְברֶּ

ה   שֶּ ל א־ָידַ מ  ה  שֶּ ּומ  ִמן־ָהָהר  עֹור  ְבִרְדתֹו  ָקַרן  ִכי  ע 

  ִאתֹו׃ ָפָניו ְבַדְברֹו

ה ְוִהֵנה ָקַרן   30 שֶּ ת־מ  ן ְוָכל־ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ ַוַיְרא ַאֲהר 

ת ֵאָליו׃ שֶּ  עֹור ָפָניו ַוִייְראּו ִמגֶּ

וְ   31 ן  ַאֲהר  ֵאָליו  ַוָיֻשבּו  ה  שֶּ מ  ם  ֲאֵלהֶּ ָכל־ ַוִיְקָרא 

ם׃ַהְנִשִאים ָבֵעָדה ַוְיַדֵבר מ   ה ֲאֵלהֶּ  שֶּ

ִנגְ   32 ַוְיַצֵּום ֵאת ָכל־ ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ִיְשָרֵאל  שּו ָכל־ְבֵני 

ר ְיהָוה ִאתֹו ְבַהר ִסיָני׃ ר ִדבֶּ  ֲאשֶּ

ה ִמַדֵבר ִאָתם ַוִיֵתן ַעל־ָפָניו ַמְסוֶּה׃  33 שֶּ  ַוְיַכל מ 

ִלְפנֵ   34 ה  שֶּ מ  ת־ ּוְבב א  אֶּ ָיִסיר  ִאתֹו  ְלַדֵבר  ְיהָוה  י 

רהַ  ְוִדבֶּ ְוָיָצא  ַעד־ֵצאתֹו  ֵאת   ַמְסוֶּה  ִיְשָרֵאל  ל־ְבֵני  אֶּ

ר ְיֻצּוֶּה׃   ֲאשֶּ

ה ִכי ָקַרן עֹור ְפֵני    35 שֶּ ת־ְפֵני מ  ְוָראּו ְבֵני־ִיְשָרֵאל אֶּ

אֹו   ַעד־ב  ַעל־ָפָניו  ת־ַהַמְסוֶּה  אֶּ ה  שֶּ מ  ְוֵהִשיב  ה  שֶּ מ 

  ר ִאתֹו׃ְלַדבֵ 

 https://adilsoncardoso.com/ 
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Êxodo Capítulo 35 

ְבנֵ   1 ת־ָכל־ֲעַדת  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  ַוַיְקֵהל  ַוי אמֶּ ִיְשָרֵאל  י 

ָתם׃ ר־ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעש ת א  ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ם ֵאלֶּ  ֲאֵלהֶּ

ִיהְ   2 ַהְשִביִעי  ּוַביֹום  ְמָלאָכה  ה  ֵתָעשֶּ ָיִמים  ת  יֶּה ֵששֶּ

ש ַשַבת   דֶּ ם ק  ה בֹו ְמָלאָכה  ָלכֶּ שֶּ ַשָבתֹון ַליהָוה ָכל־ָהע 

 יּוָמת׃ 

ל 3 ם ְביֹום ַהַשָבת׃ ל א־ְתַבֲערּו ֵאש ְבכ  ֵתיכֶּ ְשב    מ 

זֶּה    4 ר  ֵלאמ  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ל־ָכל־ֲעַדת  אֶּ ה  שֶּ מ  ר  ַוי אמֶּ

ר׃ ר־ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמ   ַהָדָבר ֲאשֶּ

ֵמִאתְ   5 כ  ְקחּו  ַליהָוה  ם ְתרּוָמה  ָה  כֶּ ְיִביאֶּ ִלבֹו  ְנִדיב  ל 

ת׃ שֶּ ף ּוְנח  סֶּ  ֵאת ְתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוכֶּ

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ְוִעִזים׃ ּותְ  6  ֵכלֶּ

ת ְתָחִשים ַוֲעֵצי ִשִטים׃ 7 ר  ת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְוע  ר   ְוע 

ּוְבשָ   8 ַלָמאֹור  ן  מֶּ ַהִמְשָחה ְושֶּ ן  מֶּ ְלשֶּ ת    ִמים  רֶּ ְוִלְקט 

 ַהַסִמים׃

שֶּ  9 ַהם ְוַאְבֵני ִמֻלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלח   ן׃ ְוַאְבֵני־ש 

ר ִצָּוה    10 אּו ְוַיֲעשּו ֵאת ָכל־ֲאשֶּ ם ָיב  ְוָכל־ֲחַכם־ֵלב ָבכֶּ

 ְיהָוה׃
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ת־ְקָרָסיו    11 אֶּ ת־ִמְכֵסהּו  ְואֶּ ת־ָאֳהלֹו  אֶּ ת־ַהִמְשָכן  אֶּ

ת־ְקָר  ת־ֲאָדָניו׃ ָשיו ְואֶּ ת־ַעֻמָדיו ְואֶּ ת־ְבִריָחו אֶּ  אֶּ

פָ   12 ְוֵאת  ת  רֶּ ת־ַהַכפ  אֶּ ת־ַבָדיו  ְואֶּ ן  ת־ָהָאר  ת  אֶּ כֶּ ר 

 ַהָמָסְך׃

ם    13 חֶּ לֶּ ְוֵאת  ת־ָכל־ֵכָליו  ְואֶּ ת־ַבָדיו  ְואֶּ ת־ַהֻשְלָחן  אֶּ

 ַהָפִנים׃ 

יהָ   14 תֶּ ת־ֵנר  ְואֶּ יָה  ת־ֵכלֶּ ְואֶּ ַהָמאֹור  ַרת  ת־ְמנ  ְוֵאת   ְואֶּ

ן ַהָמאֹור׃ מֶּ  שֶּ

ן ַהִמְשָחה    15 מֶּ ת־ַבָדיו ְוֵאת שֶּ ת ְואֶּ רֶּ ת־ִמְזַבח ַהְקט  ְואֶּ

רֶּ  ַתח ַהִמְשָכן׃ְוֵאת ְקט  ַתח ְלפֶּ ת־ָמַסְך ַהפֶּ  ת ַהַסִמים ְואֶּ

ר־לֹו   16 ֲאשֶּ ת  שֶּ ַהְנח  ת־ִמְכַבר  ְואֶּ ָלה  ָהע  ִמְזַבח  ֵאת 

ת־ָכל־ֵכָליו ת־ַבָדיו ְואֶּ ת־הַ  אֶּ ת־ַכנֹו׃ אֶּ ר ְואֶּ  ִכי 

ת־ֲאָדנֶּיָה ְוֵאת ָמַסְך   17 ת־ַעֻמָדיו ְואֶּ ָחֵצר אֶּ ֵאת ַקְלֵעי הֶּ

חָ   ֵצר׃ ַשַער הֶּ

ת־   18 ְואֶּ ָחֵצר  הֶּ ת  ת־ִיְתד  ְואֶּ ַהִמְשָכן  ת  ת־ִיְתד  אֶּ

ם׃   ֵמיְתֵריהֶּ

ש   19 דֶּ ת־ִבְגֵדי ַהק  ש אֶּ דֶּ ת־ִבְגֵדי ַהְשָרד ְלָשֵרת ַבק  אֶּ

ן ַהכ  ְלַאהֲ  ת־ִבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן׃ ר   ֵהן ְואֶּ
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ה׃  20 שֶּ  ַוֵיְצאּו ָכל־ֲעַדת ְבֵני־ִיְשָרֵאל ִמִלְפֵני מ 

ר ָנְדָבה    21 ל ֲאשֶּ ר־ְנָשאֹו ִלבֹו ְוכ  אּו ָכל־ִאיש ֲאשֶּ ַוָיב 

ל   הֶּ א  ת  אכֶּ ִלְמלֶּ ְיהָוה  ת־ְתרּוַמת  אֶּ ֵהִביאּו  תֹו  א  רּוחֹו 

דָ  ש׃תֹו ּולְ מֹוֵעד ּוְלָכל־ֲעב  דֶּ  ִבְגֵדי ַהק 

ֵהִביאּו    22 ֵלב  ְנִדיב  ל  כ  ַעל־ַהָנִשים  ָהֲאָנִשים  אּו  ַוָיב 

זֶּם וְ  ר  ָחח ָונֶּ ַטַבַעת ְוכּוָמז ָכל־ְכִלי ָזָהב ְוָכל־ִאיש ֲאשֶּ

 ֵהִניף ְתנּוַפת ָזָהב ַליהָוה׃ 

ְוַאְרָגָמן    23 ת  ְתֵכלֶּ ִאתֹו  ר־ִנְמָצא  ֲאשֶּ ְוָכל־ִאיש 

ת   ֹוַלַעתְות  ר  ת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְוע  ר  ָשִני ְוֵשש ְוִעִזים ְוע 

 ְתָחִשים ֵהִביאּו׃

ת ֵהִביאּו ֵאת ְתרּוַמת  ָכל־ֵמִרים תְ   24 שֶּ ף ּוְנח  סֶּ רּוַמת כֶּ

ת   אכֶּ ר ִנְמָצא ִאתֹו ֲעֵצי ִשִטים ְלָכל־ְמלֶּ ל ֲאשֶּ ְיהָוה ְוכ 

ָדה ֵהִביאּו׃  ָהֲעב 

ַמְטוֶּה ַחְכמַ   ְוָכל־ִאָשה  25 ַוָיִביאּו  ָטוּו  יָה  ְבָידֶּ ת־ֵלב 

ַהָשנִ  ת־תֹוַלַעת  אֶּ ת־ָהַאְרָגָמן  ְואֶּ ת  ת־ַהְתֵכלֶּ ת־ אֶּ ְואֶּ י 

 ַהֵשש׃ 

ָטוּו    26 ְבָחְכָמה  ָתָנה  א  ִלָבן  ָנָשא  ר  ֲאשֶּ ְוָכל־ַהָנִשים 

ת־ָהִעִזים׃   אֶּ



136 

 

ְואֵ   27 ַהם  ַהש  ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  ַאבְ ְוַהְנִשִאם  ֵני ת 

ן׃  שֶּ  ַהִמֻלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלח 

ן ַהִמשְ   28 מֶּ ן ְלָמאֹור ּוְלשֶּ ת־ַהָשמֶּ ם ְואֶּ שֶּ ת־ַהב  ָחה  ְואֶּ

ת ַהַסִמים׃ רֶּ  ְוִלְקט 

ָתם ְלָהִביא ְלָכל־   29 ר ָנַדב ִלָבם א  ָכל־ִאיש ְוִאָשה ֲאשֶּ

שֶּ  ְבַיד־מ  ַלֲעשֹות  ְיהָוה  ִצָּוה  ר  ֲאשֶּ ֵהִביַהְמָלאָכה  אּו ה 

  ְבֵני־ִיְשָרֵאל ְנָדָבה ַליהָוה׃

ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְראּו ָקָרא ְיהָוה  30 ה אֶּ שֶּ ר מ  ְבֵשם   ַוי אמֶּ

ן־חּור ְלַמֵטה ְיהּוָדה׃ ן־אּוִרי בֶּ  ְבַצְלֵאל בֶּ

תֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת    31 ַוְיַמֵלא א 

 ּוְבָכל־ְמָלאָכה׃ 

ת׃ַלְחש  וְ   32 שֶּ ף ּוַבְנח  סֶּ ת ַלֲעש ת ַבָזָהב ּוַבכֶּ  ב ַמַחָשב 

ן ְלַמל את ּוַבֲחר    33 בֶּ ת אֶּ שֶּ ת ֵעץ ַלֲעשֹות ְבָכל־ ּוַבֲחר  שֶּ

ת׃ ת ַמֲחָשבֶּ אכֶּ  ְמלֶּ

ן־ֲאִחיָסָמְך    34 בֶּ ְוָאֳהִליָאב  הּוא  ְבִלבֹו  ָנַתן  ת  ּוְלהֹור 

 ְלַמֵטה־ָדן׃ 

ָתם ָחְכַמת־  35 ת ָחָרש ֵלב ַלעֲ ִמֵלא א  אכֶּ שֹות ָכל־ְמלֶּ

ת ּוָבַאְרָגָמן ְבתֹוַלַעת ַהָשִני ּוַבשֵ  ֵקם ַבְתֵכלֶּ ֵשב ְור  ש ְוח 

ת׃ ְשֵבי ַמֲחָשב  ֵשי ָכל־ְמָלאָכה ְוח  ֵרג ע   ְוא 
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Êxodo Capítulo 36 

ר    1 ל ִאיש ֲחַכם־ֵלב ֲאשֶּ ְוָעָשה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכ 

ת־ָכל־ ָנַתן   ְיהָוה ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָבֵהָמה ָלַדַעת ַלֲעש ת אֶּ

ר־ִצּוָ  ל ֲאשֶּ ש ְלכ  דֶּ ַדת ַהק  ת ֲעב  אכֶּ  ה ְיהָוה׃ ְמלֶּ

ָכל־   2 ל  ְואֶּ ל־ָאֳהִליָאב  ְואֶּ ל־ְבַצְלֵאל  אֶּ ה  שֶּ מ  ַוִיְקָרא 

ר ִאיש חֲ  ל ֲאשֶּ ר ָנַתן ְיהָוה ָחְכָמה ְבִלבֹו כ  ַכם־ֵלב ֲאשֶּ

ָתּה׃ְנָשאֹו לִ  ל־ַהְמָלאָכה ַלֲעש ת א   בֹו ְלָקְרָבה אֶּ

ה ֵאת ָכל־ַהְתרּוָמה ֲאשֶּ   3 שֶּ ר ֵהִביאּו  ַוִיְקחּו ִמִלְפֵני מ 

ָתּה ְוֵהם  ש ַלֲעש ת א  דֶּ ַדת ַהק  ת ֲעב  אכֶּ ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְמלֶּ

ר׃הֵ  קֶּ ר ַבב  קֶּ  ִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַבב 

אּו ָכל־הַ   4 ש  ַוָיב  דֶּ ת ַהק  אכֶּ ִשים ֵאת ָכל־ְמלֶּ ֲחָכִמים ָהע 

ִשים׃ ר־ֵהָמה ע   ִאיש־ִאיש ִמְמַלאְכתֹו ֲאשֶּ

ר ַמְרִבים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵדי  ַוי אמְ   5 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ  רּו אֶּ

ָדה ַלְמָלאָכה ֲאשֶּ  ָתּה׃ָהֲעב   ר־ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעש ת א 

ה ַוַיֲעִבירּו קֹו  6 שֶּ ר ִאיש ְוִאָשה  ַוְיַצו מ  ל ַבַמֲחנֶּה ֵלאמ 

ָהָעם   ַוִיָכֵלא  ש  דֶּ ַהק  ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה  ַאל־ַיֲעשּו־עֹוד 

 ִביא׃ֵמהָ 
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ָתּה    7 ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדָים ְלָכל־ַהְמָלאָכה ַלֲעשֹות א 

  ׃ְוהֹוֵתר

ת־ַהִמְשָכן   8 אֶּ ַהְמָלאָכה  ֵשי  ְבע  ָכל־ֲחַכם־ֵלב    ַוַיֲעשּו 

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני  ת ֵשש ָמְשָזר ּוְתֵכלֶּ ר ְיִריע  שֶּ עֶּ

ֵשב ָעָשה  ָתם׃ְכֻרִבים ַמֲעֵשה ח   א 

ַחב    9 ְשִרים ָבַאָמה ְור  נֶּה ְועֶּ ְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְשמ  רֶּ א 

ְלָכל־ ַאְרבַ  ַאַחת  ִמָדה  ָחת  ָהאֶּ ַהְיִריָעה  ָבַאָמה  ע 

ת׃   ַהְיִריע 

ְוָחֵמש ַויְ   10 ָחת  ל־אֶּ אֶּ ַאַחת  ת  ַהְיִריע  ת־ֲחֵמש  אֶּ ַחֵבר 

ָחת׃ ל־אֶּ ת ִחַבר ַאַחת אֶּ  ְיִריע 

ֻלְלא    11 ָחת  ַוַיַעש  ָהאֶּ ַהְיִריָעה  ְשַפת  ַעל  ת  ְתֵכלֶּ ת 

ִבשְ  ָעָשה  ֵכן  ת  ַבַמְחָברֶּ ַהִקיצֹוָנה  ִמָקָצה  ַהְיִריָעה  ַפת 

ת ַהֵשִנית׃  רֶּ  ַבַמְחבֶּ

ַוֲחִמִשים ֲחִמִשי  12 ָחת  ָהאֶּ ַבְיִריָעה  ָעָשה  ת  ֻלָלא  ם 

ת רֶּ ַבַמְחבֶּ ר  ֲאשֶּ ַהְיִריָעה  ִבְקֵצה  ָעָשה  ת  ַהֵשִנית    ֻלָלא 

ָחת׃ ל־אֶּ ת ַאַחת אֶּ  ַמְקִביֹלת ַהֻלָלא 

ת ַאַחת  ַוַיַעש ֲחִמִשים ַקְרסֵ   13 ת־ַהְיִרע  י ָזָהב ַוְיַחֵבר אֶּ

ל־ַאַחת ַבְקָרִסים ַוְיהִ  ָחד׃אֶּ   י ַהִמְשָכן אֶּ
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ַעְשֵתי־   14 ַעל־ַהִמְשָכן  ל  הֶּ ְלא  ִעִזים  ת  ְיִריע  ַוַיַעש 

ת  ְשֵרה ְיִריע  ָתם׃עֶּ  ָעָשה א 

ְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְשֹלִשים ָבַאָמה ְוַאְרַבע ַאמֹו   15 רֶּ ת  א 

ְשֵרה  עֶּ ְלַעְשֵתי  ַאַחת  ִמָדה  ָחת  ָהאֶּ ַהְיִריָעה  ַחב  ר 

ת  ׃ ְיִריע 

ת    16 ת־ֵשש ַהְיִריע  ת ְלָבד ְואֶּ ת־ֲחֵמש ַהְיִריע  ַוְיַחֵבר אֶּ

 ְלָבד׃ 

ת ֲחִמִשים    17 ָנה  ַוַיַעש ֻלָלא  ַהְיִריָעה ַהִקיצ  ַעל ְשַפת 

ַעל־ ָעָשה  ת  ֻלָלא  ַוֲחִמִשים  ת  ַהְיִריָעה  ַבַמְחָברֶּ ְשַפת 

ת ַהֵשִנית׃ רֶּ בֶּ  ַהח 

ת  18 שֶּ ְנח  ַקְרֵסי  ל   ַוַיַעש  הֶּ ת־ָהא  אֶּ ְלַחֵבר  ֲחִמִשים 

ָחד׃  ת אֶּ  ִלְהי 

ת ֵאִלים ְמָאָדִמים ּומִ   19 ר  ל ע  הֶּ ה ָלא  ְכֵסה ַוַיַעש ִמְכסֶּ

ת ְתָחִשים ִמְלָמְעָלה׃ ר    ע 

ת־ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן עֲ   20 ְמִדים׃ ַוַיַעש אֶּ  ֵצי ִשִטים ע 

ש ְוַאָמה וַ   21 ְך ַהָקרֶּ רֶּ ת א  ר ַאמ  שֶּ ַחב עֶּ ֲחִצי ָהַאָמה ר 

ָחד׃ ש ָהאֶּ רֶּ  ַהקֶּ

ָחת   22 ל־אֶּ ַאַחת אֶּ ת  ָחד ְמֻשָלב  ש ָהאֶּ רֶּ ת ַלקֶּ ָיד  ְשֵתי 

ל ַקְרֵשי ַהִמְשָכן׃ כֵ   ן ָעָשה ְלכ 
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ַלִמְשָכן    23 ת־ַהְקָרִשים  אֶּ ְקָרִשים  ַוַיַעש  ְשִרים  עֶּ

ב ֵתיָמָנה׃  ִלְפַאת נֶּגֶּ

ְשִרים ַהְקָרִשים    24 ף ָעָשה ַתַחת עֶּ סֶּ ְוַאְרָבִעים ַאְדֵני־כֶּ

ּו ָתיו  ְיד  ִלְשֵתי  ָחד  ָהאֶּ ש  רֶּ ַתַחת־ַהקֶּ ֲאָדִנים  ְשֵני  ְשֵני 

ָתיו׃  ָחד ִלְשֵתי ְיד  ש ָהאֶּ רֶּ  ֲאָדִנים ַתַחת־ַהקֶּ

ַלע ַהִמשְ   25 ְשִרים ּוְלצֶּ   ָכן ַהֵשִנית ִלְפַאת ָצפֹון ָעָשה עֶּ

 ְקָרִשים׃ 

ש    26 רֶּ ף ְשֵני ֲאָדִנים ַתַחת ַהקֶּ ם ָכסֶּ ְוַאְרָבִעים ַאְדֵניהֶּ

ש ָהאֶּ  רֶּ ָחד ּוְשֵני ֲאָדִנים ַתַחת ַהקֶּ  ָחד׃ ָהאֶּ

 ּוְלַיְרְכֵתי ַהִמְשָכן ָיָמה ָעָשה ִשָשה ְקָרִשים׃  27

ת ַהִמְשָכן ַביַ  ּוְשֵני  28  ְרָכָתִים׃ְקָרִשים ָעָשה ִלְמֻקְצע 

ל־ר אשֹו   29 ְוָהיּו תֹוֲאִמם ִמְלַמָטה ְוַיְחָדו ִיְהיּו ַתִמים אֶּ

ָחת ֵכן ָעָשה ִלְשֵני ל־ַהַטַבַעת ָהאֶּ ת׃ אֶּ ע  ם ִלְשֵני ַהִמְקצ   הֶּ

ִששָ   30 ף  סֶּ כֶּ ם  ְוַאְדֵניהֶּ ְקָרִשים  ָנה  ְשמ  ָעָשר ְוָהיּו  ה 

ָחד׃ ֲאָדִנים ְשֵני ֲאָדִנים ְשֵני ֲאדָ  ש ָהאֶּ רֶּ  ִנים ַתַחת ַהקֶּ

ַלע־   31 צֶּ ְלַקְרֵשי  ֲחִמָשה  ִשִטים  ֲעֵצי  ְבִריֵחי  ַוַיַעש 

ָחת׃  ַהִמְשָכן ָהאֶּ
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ַהֵשִנית  ַוֲחמִ   32 ַלע־ַהִמְשָכן  צֶּ ְלַקְרֵשי  ְבִריִחם  ָשה 

 ְרֵשי ַהִמְשָכן ַלַיְרָכַתִים ָיָמה׃ַוֲחִמָשה ְבִריִחם ְלקַ 

ַהְקָרִשים  וַ   33 ַח ְבתֹוְך  ִלְבר  ן  ַהִתיכ  ת־ַהְבִריַח  ַיַעש אֶּ

ה׃ ל־ַהָקצֶּ ה אֶּ  ִמן־ַהָקצֶּ

ת־ַהְקָרִשים ִצָפה ָזָהב וְ   34 ָתם ָעָשה ָזָהב  ְואֶּ ת־ַטְבע  אֶּ

ת־ַהְבִריִחם ָזָהב׃  ָבִתים ַלְבִריִחם ַוְיַצף אֶּ

ת    35 ְתֵכלֶּ ת  כֶּ ת־ַהָפר  אֶּ ָשִני  ַוַיַעש  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָגָמן 

ָתּה ְכֻרִבים׃ ֵשב ָעָשה א   ְוֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ח 

ם ַוַיַעש ָלּה ַאְרָבָעה ַעמּוֵדי ִשִטים וַ   36 ְיַצֵפם ָזָהב ָוֵויהֶּ

ף׃  ם ַאְרָבָעה ַאְדֵני־ָכסֶּ ק ָלהֶּ  ָזָהב ַוִיצ 

ת וְ ַוַיעַ   37 ל ְתֵכלֶּ הֶּ ַתח ָהא  ַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת  ש ָמָסְך ְלפֶּ

ֵקם׃   ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ר 

ם   38 ְוִצָפה ָראֵשיהֶּ ם  ת־ָוֵויהֶּ ְואֶּ ת־ַעמּוָדיו ֲחִמָשה  ְואֶּ

ת׃ַוֲחֻשֵקי שֶּ ם ֲחִמָשה ְנח  ם ָזָהב ְוַאְדֵניהֶּ   הֶּ
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ן ֲעֵצי ִשִטים אַ   1 ת־ָהָאר  ָוֵחִצי  ַוַיַעש ְבַצְלֵאל אֶּ ָמַתִים 

ָמתֹו׃   ָאְרכֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי ָרְחבֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי ק 

ב ֵזר ָזהָ   ַוְיַצֵפהּו ָזָהב ָטהֹור ִמַבִית ּוִמחּוץ ַוַיַעש לֹו   2

 ָסִביב׃ 

ָתיו ּוְשֵתי    3 ת ָזָהב ַעל ַאְרַבע ַפֲעמ  ק לֹו ַאְרַבע ַטְבע  ַוִיצ 

ת   ַעל־ַצְלעֹו  ַטָבע  ַטָבעֹות  ּוְשֵתי  ָחת  ָהאֶּ ַעל־ַצְלעֹו 

 ַהֵשִנית׃

ָתם ָזָהב׃ 4  ַוַיַעש ַבֵדי ֲעֵצי ִשִטים ַוְיַצף א 

ת־ַהַבִדים ַבַטבָ   5 ת ַעל  ַוָיֵבא אֶּ ן ָלֵשאת  ע  ת ָהָאר  ַצְלע 

ן׃  ת־ָהָאר   אֶּ

ת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתִים ָוֵחִצי אָ   6 רֶּ ְרָכּה ְוַאָמה  ַוַיַעש ַכפ 

 ָוֵחִצי ָרְחָבּה׃ 

ִמְשֵני   7 ָתם  א  ָעָשה  ִמְקָשה  ָזָהב  ְכֻרִבים  ְשֵני  ַוַיַעש 

ת׃ רֶּ  ְקצֹות ַהַכפ 

ָחד ִמָקָצה ִמזֶּה    8 ָחד ִמָקָצה ִמזֶּה ִמן־ ּוְכרּוב־ְכרּוב־אֶּ אֶּ

ת־ַהְכֻרִבים ִמְשֵני ִקְצוֹותֹו׃  ת ָעָשה אֶּ רֶּ  ַהַכפ 

ְכִכים  ַוִיְהי  9 ס  ְלַמְעָלה  ְכָנַפִים  ְרֵשי  פ  ַהְכֻרִבים  ּו 

ל־  אֶּ ל־ָאִחיו  אֶּ ִאיש  ם  ּוְפֵניהֶּ ת  רֶּ ַעל־ַהַכפ  ם  ְבַכְנֵפיהֶּ

ת ָהיּו ְפֵני ַהְכֻרִבים׃  רֶּ  ַהַכפ 
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ת־ַהֻשְלָחן ֲעֵצי ִשִטים ַאָמַתִים ָאְרכֹו ְוַאָמה ַוַיעַ   10 ש אֶּ

מָ   תֹו׃ ָרְחבֹו ְוַאָמה ָוֵחִצי ק 

תֹו ָזָהב ָטהֹור ַוַיַעש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב׃   11  ַוְיַצף א 

ֵזר־ָזָהב   12 ַוַיַעש  ָסִביב  ַפח  ט  ת  רֶּ ִמְסגֶּ לֹו  ַוַיַעש 

 ְלִמְסַגְרתֹו ָסִביב׃

ת ַעל  ַוִיצ    13 ת־ַהַטָבע  ת ָזָהב ַוִיֵתן אֶּ ק לֹו ַאְרַבע ַטְבע 

ר  ת ֲאשֶּ  ְלַאְרַבע ַרְגָליו׃ ַאְרַבע ַהֵפא 

ת ָבִתים ַלַבִדים ָלֵשאת    14 ת ָהיּו ַהַטָבע  רֶּ ְלֻעַמת ַהִמְסגֶּ

ת־ַהֻשְלָחן׃  אֶּ

א    15 ַוְיַצף  ִשִטים  ֲעֵצי  ת־ַהַבִדים  אֶּ ָזהָ ַוַיַעש  ב ָתם 

ת־ַהֻשְלָחן׃   ָלֵשאת אֶּ

ת־ְקעָ   16 ר ַעל־ַהֻשְלָחן אֶּ ת־ַהֵכִלים ֲאשֶּ ָתיו  ַוַיַעש אֶּ ר 

יַֻסְך  ר  ֲאשֶּ ת־ַהְקָשֹות  ְואֶּ ָתיו  ְמַנִקי  ְוֵאת  ָתיו  ת־ַכפ  ְואֶּ

  ָבֵהן ָזָהב ָטהֹור׃

ת־  17 אֶּ ָעָשה  ִמְקָשה  ָטהֹור  ָזָהב  ָרה  ת־ַהְמנ  אֶּ ַוַיַעש 

ָרההַ  ָנה    ְמנ  ִממֶּ יָה  ּוְפָרחֶּ יָה  רֶּ ַכְפת  יָה  ְגִביעֶּ ְוָקָנּה  ְיֵרָכּה 

 ָהיּו׃ 

ָרה ְוִששָ   18 ְמנ  ְקֵני  ְשֹלָשה  יָה  ִמִצדֶּ ְצִאים  י  ָקִנים  ה 

ָרה ִמִצָדּה ַהֵשִני׃ ָחד ּוְשֹלָשה ְקֵני ְמנ   ִמִצָדּה ָהאֶּ
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ַרח  נֶּה ָהאֶּ ְשֹלָשה ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ַבקָ   19 ר ָופֶּ ָחד ַכְפת 

ר ָופָ  ָחד ַכְפת  ַרח ֵכן  ּוְשֹלָשה ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ְבָקנֶּה אֶּ

ָרה׃ ְצִאים ִמן־ַהְמנ  ת ַהָקִנים ַהי   ְלֵששֶּ

יָה   20 רֶּ ַכְפת  ְמֻשָקִדים  ְגִבִעים  ַאְרָבָעה  ָרה  ּוַבְמנ 

יָה׃  ּוְפָרחֶּ

ר ַתַחת ְשֵני הַ  21 ר ַתַחת ְשֵני  ָקִנים ְוַכְפת  ָנה ְוַכְפת  ִממֶּ

ר ַתַחת־ְשֵני ַהקָ  ָנה ְוַכְפת  ת ַהָקִנים ִממֶּ ָנה ְלֵששֶּ ִנים ִממֶּ

ָנה׃  ְצִאים ִממֶּ  ַהָקִנים ַהי 

ַאַחת   22 ִמְקָשה  ֻכָלּה  ָהיּו  ָנה  ִממֶּ ָתם  ּוְקנ  ם  ֵריהֶּ ַכְפת 

 ָזָהב ָטהֹור׃ 

תֶּ   23 ת־ֵנר  יָה ָזָהב  יָה ִשבְ ַוַיַעש אֶּ תֶּ יָה ּוַמְחת  ָעה ּוַמְלָקחֶּ

 ָטהֹור׃ 

ָתּה 24 יָה׃ ִכָכר ָזָהב ָטהֹור ָעָשה א    ְוֵאת ָכל־ֵכלֶּ

ת ֲעֵצי ִשִטים ַאָמה ָאְרכֹו   25 רֶּ ת־ִמְזַבח ַהְקט  ַוַיַעש אֶּ

תָ  נּו ָהיּו ַקְרנ  ָמתֹו ִממֶּ  יו׃ ְוַאָמה ָרְחבֹו ָרבּוַע ְוַאָמַתִים ק 

ָתיו ָסִביב  וַ   26 ת־ִקיר  ת־ַגגֹו ְואֶּ תֹו ָזָהב ָטהֹור אֶּ ְיַצף א 

ָתיו ַוַיַעש ת־ַקְרנ    לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב׃ ְואֶּ



145 

 

ת ָזָהב ָעָשה־לֹו ִמַתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְשֵתי    27 ּוְשֵתי ַטְבע 

תֹו   א  ָלֵשאת  ְלַבִדים  ְלָבִתים  ִצָדיו  ְשֵני  ַעל  ָתיו  ַצְלע 

ם  ׃ָבהֶּ

ָתם ָזָהב׃ַויַ   28 ת־ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים ַוְיַצף א   ַעש אֶּ

ת ַהַסִמים  ַוַיַעש    29 רֶּ ת־ְקט  ש ְואֶּ דֶּ ן ַהִמְשָחה ק  מֶּ ת־שֶּ אֶּ

ֵקַח׃   ָטהֹור ַמֲעֵשה ר 

  
https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 38 

ַאמֹות ַוַיַעש    1 ָחֵמש  ִשִטים  ֲעֵצי  ָלה  ָהע  ת־ִמְזַבח  אֶּ

ָמתֹו׃ ָאְרכֹו וְ   ָחֵמש־ַאמֹות ָרְחבֹו ָרבּוַע ְוָשֹלש ַאמֹות ק 

ָתיו    2 נּו ָהיּו ַקְרנ  ָתיו ִממֶּ ִפנ  ָתיו ַעל ַאְרַבע  ַוַיַעש ַקְרנ 

ת׃ שֶּ תֹו ְנח   ַוְיַצף א 

ת־ָכל־ְכלֵ   3 ת־ַהָיִעים י ַהִמְזבֵ ַוַיַעש אֶּ ת ְואֶּ ת־ַהִסיר  ַח אֶּ

ת־ַהמִ  אֶּ ת  ת־ַהִמְזָרק  ָכל־ֵכָליו  ְואֶּ ת  ת־ַהַמְחת  ְואֶּ ת  ְזָלג 

ת׃ שֶּ  ָעָשה ְנח 

https://adilsoncardoso.com/


146 

 

ַתַחת    4 ת  שֶּ ְנח  ת  שֶּ רֶּ ַמֲעֵשה  ִמְכָבר  ַלִמְזֵבַח  ַוַיַעש 

ְציֹו׃   ַכְרֻכבֹו ִמְלַמָטה ַעד־חֶּ

ק ַאְרַבע טַ   5 ת ְבאַ ַוִיצ  ת ָבע  שֶּ ְרַבע ַהְקָצֹות ְלִמְכַבר ַהְנח 

 ָבִתים ַלַבִדים׃

ת׃ 6 שֶּ ָתם ְנח  ת־ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים ַוְיַצף א   ַוַיַעש אֶּ

ת ַהִמְזֵבַח ָלֵשאת   7 ת ַעל ַצְלע  ת־ַהַבִדים ַבַטָבע  ַוָיֵבא אֶּ

תֹו׃ ת ָעָשה א  ם ְנבּוב ֻלח  תֹו ָבהֶּ   א 

ֵאתוַ   8 ת   ַיַעש  ְבַמְרא  ת  שֶּ ְנח  ַכנֹו  ְוֵאת  ת  שֶּ ְנח  ַהִכיֹור 

בְ  ל מֹוֵעד׃ַהצ  הֶּ ַתח א  ר ָצְבאּו פֶּ ת ֲאשֶּ   א 

ָחֵצר   9 הֶּ ַקְלֵעי  ֵתיָמָנה  ב  נֶּגֶּ ִלְפַאת  ָחֵצר  ת־הֶּ אֶּ ַוַיַעש 

 ֵשש ָמְשָזר ֵמָאה ָבַאָמה׃ 

ְשִר   10 עֶּ ם  ְוַאְדֵניהֶּ ְשִרים  עֶּ ם  תַעמּוֵדיהֶּ שֶּ ְנח  ָוֵוי    ים 

ף׃  ם ָכסֶּ  ָהַעֻמִדים ַוֲחֻשֵקיהֶּ

מֵ   11 ָצפֹון  ְשִרים  ְוִלְפַאת  עֶּ ם  ַעמּוֵדיהֶּ ָבַאָמה  ָאה 

ם  ַוֲחֻשֵקיהֶּ ָהַעמּוִדים  ָוֵוי  ת  שֶּ ְנח  ְשִרים  עֶּ ם  ְוַאְדֵניהֶּ

ף׃   ָכסֶּ

ם   12 ַעמּוֵדיהֶּ ָבַאָמה  ֲחִמִשים  ְקָלִעים  ְוִלְפַאת־ָים 

ם עֲ ֲעָשָרה ְואַ  ף׃ ְדֵניהֶּ ם ָכסֶּ  ָשָרה ָוֵוי ָהַעֻמִדים ַוֲחשּוֵקיהֶּ
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 ְדָמה ִמְזָרָחה ֲחִמִשים ַאָמה׃ ְוִלְפַאת קֵ   13

ם    14 ַעמּוֵדיהֶּ ל־ַהָכֵתף  אֶּ ַאָמה  ְשֵרה  ֲחֵמש־עֶּ ְקָלִעים 

ם ְשֹלָשה׃  ְשֹלָשה ְוַאְדֵניהֶּ

ְלַשַער הֶּ   15 ּוִמזֶּה  ִמזֶּה  ַהֵשִנית  ְקָלעִ ְוַלָכֵתף  ים  ָחֵצר 

ם   ם ְשֹלָשה ְוַאְדֵניהֶּ ְשֵרה ַאָמה ַעֻמֵדיהֶּ  ְשֹלָשה׃ֲחֵמש עֶּ

ָחֵצר ָסִביב ֵשש ָמְשָזר׃  16  ָכל־ַקְלֵעי הֶּ

ָהַעמּוִדים   17 ָוֵוי  ת  שֶּ ְנח  ָלַעֻמִדים  ְוָהֲאָדִנים 

ף ְוֵהם ְמֻחָשִקים ם ָכסֶּ ף ְוִצפּוי ָראֵשיהֶּ סֶּ ם כֶּ  ַוֲחשּוֵקיהֶּ

ל ף כ  סֶּ ָחֵצר׃  כֶּ  ַעֻמֵדי הֶּ

תְ   18 ֵקם  ר  ַמֲעֵשה  ָחֵצר  הֶּ ַשַער  ְוַאְרָגָמן  ּוָמַסְך  ת  ֵכלֶּ

ְך ְוקֹוָמה   רֶּ ְשִרים ַאָמה א  ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר ְועֶּ

ָחֵצר׃  ַחב ָחֵמש ַאמֹות ְלֻעַמת ַקְלֵעי הֶּ  ְבר 

ם אַ   19 ם ַאְרָבָעה ְוַאְדֵניהֶּ ם  ְרָבָעה נְ ְוַעֻמֵדיהֶּ ת ָוֵויהֶּ שֶּ ח 

ם ָכסֶּ  ם ַוֲחֻשֵקיהֶּ ף ְוִצפּוי ָראֵשיהֶּ סֶּ  ף׃ כֶּ

ת׃  20 שֶּ ָחֵצר ָסִביב ְנח  ת ַלִמְשָכן ְולֶּ   ְוָכל־ַהְיֵתד 

ר ֻפַקד ַעל־   21 ה ְפקּוֵדי ַהִמְשָכן ִמְשַכן ָהֵעֻדת ֲאשֶּ ֵאלֶּ

ַדת ַהְלִוִים ְבַיד ִאיָתָמר בֶּ  ה ֲעב  שֶּ ן הַ ִפי מ  ֵהן׃ן־ַאֲהר   כ 
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ן־חּור ְלַמֵטה ְיהּוָדה  22 ן־אּוִרי בֶּ ָעָשה ֵאת    ּוְבַצְלֵאל בֶּ

ה׃ שֶּ ת־מ  ר־ִצָּוה ְיהָוה אֶּ  ָכל־ֲאשֶּ

ֵשב   23 ן־ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵטה־ָדן ָחָרש ְוח  ְוִאתֹו ָאֳהִליָאב בֶּ

ת ּוָבַאְרָגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָשִני ּוַבשֵ  ֵקם ַבְתֵכלֶּ   ש׃ְור 

ש  כָ   24 דֶּ ַהק  ת  אכֶּ ְמלֶּ ל  ְבכ  ַלְמָלאָכה  ָעשּוי  ל־ַהָזָהב הֶּ

ּוְשַבע ֵמאֹות  וַ  ִכָכר  ְשִרים  ְועֶּ ֵתַשע  ַהְתנּוָפה  ְזַהב  ְיִהי 

ש׃  דֶּ ל ַהק  קֶּ ל ְבשֶּ קֶּ  ּוְשֹלִשים שֶּ

ף ּוְשַבע ֵמאֹות   25 לֶּ ף ְפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִכָכר ְואֶּ סֶּ ְוכֶּ

ש׃ָשה ְושִ ַוֲחמִ  דֶּ ל ַהק  קֶּ ל ְבשֶּ קֶּ  ְבִעים שֶּ

ת ַמחֲ   26 לֶּ ַקע ַלֻגְלג  ל  בֶּ ש ְלכ  דֶּ ל ַהק  קֶּ ל ְבשֶּ קֶּ ִצית ַהשֶּ

ְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ְלֵשש־  ן עֶּ ֵבר ַעל־ַהְפֻקִדים ִמבֶּ ָהע 

ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ַוֲחִמִשים׃ ף ּוְשֹלשֶּ לֶּ  ֵמאֹות אֶּ

ש ְוֵאת  ְמַאת ִככַ   ַוְיִהי  27 דֶּ ת ֵאת ַאְדֵני ַהק  קֶּ ף ָלצֶּ סֶּ ר ַהכֶּ

ן׃ ַאְדֵני ַהָפר   ת ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהִכָכר ִכָכר ָלָאדֶּ  כֶּ

ף ּוְשַבע ַהֵמאֹות ַוֲחִמָשה ְוִשְבִעים ָעָשה   28 לֶּ ת־ָהאֶּ ְואֶּ

ָתם׃ ם ְוִחַשק א   ָוִוים ָלַעמּוִדים ְוִצָפה ָראֵשיהֶּ

הַ   29 ת  שֶּ ְוַאְרַבע־ ּוְנח  ְוַאְלַפִים  ִכָכר  ִשְבִעים  ְתנּוָפה 

ל׃ ֵמאֹות שָ   קֶּ
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ל מֹועֵ   30 הֶּ ַתח א  ת־ַאְדֵני פֶּ ִמְזַבח ַוַיַעש ָבּה אֶּ ְוֵאת  ד 

ָכל־ְכֵלי   ְוֵאת  ר־לֹו  ֲאשֶּ ת  שֶּ ַהְנח  ת־ִמְכַבר  ְואֶּ ת  שֶּ ַהְנח 

 ַהִמְזֵבַח׃

ת־אַ   31 ְואֶּ ָסִביב  ָחֵצר  הֶּ ת־ַאְדֵני  ָחֵצר  ְואֶּ הֶּ ַשַער  ְדֵני 

ת־כָ  ת ַהִמְשָכן ְואֶּ ָחֵצר ָסִביב׃ ְוֵאת ָכל־ִיְתד  ת הֶּ  ל־ִיְתד 

  
https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 39 

ְוָהאַ   1 ת  ִבְגֵדי־ ּוִמן־ַהְתֵכלֶּ ָעשּו  ַהָשִני  ְותֹוַלַעת  ְרָגָמן 

ר ְשָר  ֲאשֶּ ש  דֶּ ַהק  ת־ִבְגֵדי  אֶּ ַוַיֲעשּו  ש  דֶּ ַבק  ְלָשֵרת  ד 

ה׃ שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ן ַכֲאשֶּ   ְלַאֲהר 

ת־ָהֵאפ    2 ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ַוַיַעש אֶּ ד ָזָהב ְתֵכלֶּ

 ְוֵשש ָמְשָזר׃

ת־ַפֵחי ַהָזָהב ְוִקֵצץ ְפִתיִלם לַ ַויְ   3 ֲעשֹות ְבתֹוְך  ַרְקעּו אֶּ

ת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָגָמן ּוְבתֹוְך תֹוַלַעת ַהָשִני ּוְבתֹוְך   ַהְתֵכלֶּ

ֵשב׃  ַהֵשש ַמֲעֵשה ח 

ת ָעשּו 4 ת ַעל־ְשֵני ִקְצוֹותֹו ֻחָבר׃ ְכֵתפ  ְבר   ־לֹו ח 

https://adilsoncardoso.com/
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ר    5 ב ֲאֻפָדתֹו ֲאשֶּ נּו הּוא ְכַמֲעֵשהּו ָזָהב ְוֵחשֶּ ָעָליו ִממֶּ

ת ר ִצָּוה   ְתֵכלֶּ ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר ַכֲאשֶּ

ה׃ שֶּ ת־מ   ְיהָוה אֶּ

ִמשְ   6 ת  ֻמַסב  ַהם  ַהש  ת־ַאְבֵני  אֶּ ָזָהב  ַוַיֲעשּו  ת  ְבצ 

ת ִפתּוֵחי חֹוָתם ַעל־ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל   ׃ְמֻפָתח 

זִ   7 ַאְבֵני  ד  ָהֵאפ  ת  ִכְתפ  ַעל  ָתם  א  ם  ִלְבֵני  ַוָישֶּ ָכרֹון 

ה׃ שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ   ִיְשָרֵאל ַכֲאשֶּ

ָזָהב   8 ד  ֵאפ  ְכַמֲעֵשה  ֵשב  ח  ַמֲעֵשה  ן  שֶּ ת־ַהח  אֶּ ַוַיַעש 

ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָשִני ְוֵשש ָמְשָזר׃ תְ   ֵכלֶּ

ת  ָרבּוַע ָהָיה כָ   9 ת ָאְרכֹו ְוזֶּרֶּ ן זֶּרֶּ שֶּ ת־ַהח  פּול ָעשּו אֶּ

 ְחבֹו ָכפּול׃ ָר 

ִפְטָדה   10 ם  דֶּ א  טּור  ן  ָאבֶּ טּוֵרי  ַאְרָבָעה  ַוְיַמְלאּו־בֹו 

ָחד׃  ת ַהטּור ָהאֶּ קֶּ  ּוָברֶּ

פֶּ   11  ְך ַסִפיר ְוָיֲהֹלם׃ְוַהטּור ַהֵשִני נ 

ם ְשבֹו ְוַאְחָלמָ   12 שֶּ  ה׃ְוַהטּור ַהְשִליִשי לֶּ

ְויָ   13 ַהם  ש  ַתְרִשיש  ָהְרִביִעי  ת  ְוַהטּור  מּוַסב  ְשֵפה 

ָתם׃   ִמְשְבצֹות ָזָהב ְבִמֻלא 
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ְשֵתים   14 ֵהָנה  ְבֵני־ִיְשָרֵאל  ת  ַעל־ְשמ  ְוָהֲאָבִנים 

תָ  ְשֵרה ַעל־ְשמ  ָתם ִאיש ַעל־ְשמֹו ִלְשֵנים  עֶּ ם ִפתּוֵחי ח 

ט׃  ָעָשר ָשבֶּ

ת ַגְבֻלת ַמֲעֵשה ֲעב  ַוַיֲעש   15 ן ַשְרְשר  שֶּ ת ָזָהב ּו ַעל־ַהח 

 ָטהֹור׃ 

ת ָזָהב ַוִיְתנּו  16 ת ָזָהב ּוְשֵתי ַטְבע  ַוַיֲעשּו ְשֵתי ִמְשְבצ 

ת ַעל־ְשֵני ְקצֹו  ת־ְשֵתי ַהַטָבע  ן׃אֶּ שֶּ  ת ַהח 

ת ַעל־   17 ת ַהָזָהב ַעל־ְשֵתי ַהַטָבע  ת  ַוִיְתנּו ְשֵתי ָהֲעב 

ן׃  שֶּ  ְקצֹות ַהח 

ְקצֹות  18 ְשֵתי  ת    ְוֵאת  ָהֲעב  ַעל־ְשֵתי ְשֵתי  ָנְתנּו  ת 

ל־מּול ָפָניו׃  ד אֶּ ת ָהֵאפ  ת ַוִיְתנֻם ַעל־ִכְתפ   ַהִמְשְבצ 

ַטבְ   19 ְשֵתי  ְקצֹות  ַוַיֲעשּו  ַעל־ְשֵני  ַוָיִשימּו  ָזָהב  ת  ע 

ד ָבְיָתה׃ ר ָהֵאפ  ל־ֵעבֶּ ר אֶּ ן ַעל־ְשָפתֹו ֲאשֶּ שֶּ  ַהח 

טַ   20 ְשֵתי  ַויִ ַוַיֲעשּו  ָזָהב  ת  ת  ְבע  ִכְתפ  ַעל־ְשֵתי  ְתנֻם 

ִמַמַעל   ְחַבְרתֹו  מֶּ ְלֻעַמת  ָפָניו  ִממּול  ִמְלַמָטה  ד  ָהֵאפ 

ד׃ ב ָהֵאפ   ְלֵחשֶּ

ד    21 ָהֵאפ  ת  ל־ַטְבע  אֶּ ָתיו  ִמַטְבע  ן  שֶּ ת־ַהח  אֶּ ַוִיְרְכסּו 

ד ְול א־ִיַזח הַ  ב ָהֵאפ  ת ַעל־ֵחשֶּ ת ִלְהי  ן  ִבְפִתיל ְתֵכלֶּ שֶּ ח 

ה׃ ֵמַעל הָ  שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ד ַכֲאשֶּ  ֵאפ 
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ת׃   22 ֵרג ְכִליל ְתֵכלֶּ ד ַמֲעֵשה א  ת־ְמִעיל ָהֵאפ   ַוַיַעש אֶּ

ָסִביב  ּוִפי־הַ   23 ְלִפיו  ַתְחָרא ָשָפה  ְכִפי  ְמִעיל ְבתֹוכֹו 

 ל א ִיָקֵרַע׃

ְתֵכלֶּ   24 ִרמֹוֵני  ַהְמִעיל  ַעל־שּוֵלי  ְוַאְרָגָמן  ַוַיֲעשּו  ת 

 ְותֹוַלַעת ָשִני ָמְשָזר׃

ִנים    25 ת־ַהַפֲעמ  אֶּ ַוִיְתנּו  ָטהֹור  ָזָהב  ֵני  ַפֲעמ  ַוַיֲעשּו 

הָ  ִנים  ְבתֹוְך  ְבתֹוְך  ִרמ  ָסִביב  ַהְמִעיל  ַעל־שּוֵלי 

ִנים׃  ָהִרמ 

ָסִביב    26 ַהְמִעיל  ַעל־שּוֵלי  ן  ְוִרמ  ן  ַפֲעמ  ן  ְוִרמ  ן  ַפֲעמ 

ה׃ְלשָ  שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ   ֵרת ַכֲאשֶּ

ן    27 ְלַאֲהר  ֵרג  א  ַמֲעֵשה  ֵשש  ת  ת־ַהָכְתנ  אֶּ ַוַיֲעשּו 

 ּוְלָבָניו׃ 

ת־ ַהִמְצנֶּ   ְוֵאת  28 ת ֵשש ְואֶּ ת־ַפֲאֵרי ַהִמְגָבע  ת ֵשש ְואֶּ פֶּ

 ִמְכְנֵסי ַהָבד ֵשש ָמְשָזר׃ 

ת־ָהַאְבֵנט ֵשש ָמְשָזר ּוְתכֵ   29 ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ְואֶּ לֶּ

ה׃ שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ֵקם ַכֲאשֶּ   ָשִני ַמֲעֵשה ר 

ֵנזֶּר־ַהק    30 ת־ִציץ  אֶּ ָזָהבַוַיֲעשּו  ש  ַוִיְכְתבּו    דֶּ ָטהֹור 

ש ַליהָוה׃ דֶּ  ָעָליו ִמְכַתב ִפתּוֵחי חֹוָתם ק 
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ַעל־הַ   31 ָלֵתת  ת  ְתֵכלֶּ ְפִתיל  ָעָליו  ת  ַוִיְתנּו  ִמְצנֶּפֶּ

ה׃ שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ   ִמְלָמְעָלה ַכֲאשֶּ

בְ   32 ַוַיֲעשּו  מֹוֵעד  ל  הֶּ א  ִמְשַכן  ַדת  ָכל־ֲעב  ל  ֵני  ַוֵתכֶּ

ה ֵכן ָעשּו׃ִיְשָר  שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ל ֲאשֶּ   ֵאל ְככ 

ת־   33 ְואֶּ ל  הֶּ ת־ָהא  אֶּ ה  שֶּ ל־מ  אֶּ ת־ַהִמְשָכן  אֶּ ַוָיִביאּו 

 ־ֵכָליו ְקָרָסיו ְקָרָשיו ְבִריחֹו ְוַעֻמָדיו ַוֲאָדָניו׃ָכל

ת־ִמְכֵסה   34 ת ָהֵאיִלם ַהְמָאָדִמים ְואֶּ ת־ִמְכֵסה עֹור  ְואֶּ

ת ַהתְ  ר  ת ַהָמָסְך׃ע  כֶּ  ָחִשים ְוֵאת ָפר 

ת׃  35 רֶּ ת־ַבָדיו ְוֵאת ַהַכפ  ן ָהֵעֻדת ְואֶּ ת־ֲאר   אֶּ

ת־ָכל־ֵכלָ  36 ת־ַהֻשְלָחן אֶּ ם ַהָפִנים׃אֶּ חֶּ  יו ְוֵאת לֶּ

ַהַמֲעָרָכה    37 ת  ֵנר  יָה  תֶּ ת־ֵנר  אֶּ ָרה  ַהְטה  ָרה  ת־ַהְמנ  אֶּ

ן הַ  מֶּ יָה ְוֵאת שֶּ ת־ָכל־ֵכלֶּ  ָמאֹור׃ ְואֶּ

ת    38 רֶּ ן ַהִמְשָחה ְוֵאת ְקט  מֶּ ְוֵאת ִמְזַבח ַהָזָהב ְוֵאת שֶּ

ל׃ הֶּ ַתח ָהא   ַהַסִמים ְוֵאת ָמַסְך פֶּ

ר־לֹו ֵאת ִמְזַבח הַ   39 ת ֲאשֶּ שֶּ ת־ִמְכַבר ַהְנח  ת ְואֶּ שֶּ ְנח 

ת־ַכנֹו׃  ר ְואֶּ ת־ַהִכי  ת־ָכל־ֵכָליו אֶּ ת־ַבָדיו ְואֶּ  אֶּ
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ַקְלֵעי   40 אֶּ   ֵאת  ָחֵצר  ת־ הֶּ ְואֶּ ת־ֲאָדנֶּיָה  ְואֶּ יָה  ת־ַעֻמדֶּ

יָה ְוֵאת ָכל־  תֶּ ת־ֵמיָתָריו ִויֵתד  ָחֵצר אֶּ ַהָמָסְך ְלַשַער הֶּ

ַדת ַהִמשְ  ל מֹוֵעד׃ ְכֵלי ֲעב  הֶּ  ָכן ְלא 

ש   41 דֶּ ת־ִבְגֵדי ַהק  ש אֶּ דֶּ ת־ִבְגֵדי ַהְשָרד ְלָשֵרת ַבק  אֶּ

ת־ִבְגדֵ  ֵהן ְואֶּ ן ַהכ   ַכֵהן׃ י ָבָניו לְ ְלַאֲהר 

ְבֵני    42 ָעשּו  ֵכן  ה  שֶּ ת־מ  אֶּ ְיהָוה  ר־ִצָּוה  ֲאשֶּ ל  ְככ 

ָדה׃   ִיְשָרֵאל ֵאת ָכל־ָהֲעב 

ת־  43 אֶּ ה  שֶּ מ  ָתּה ַוַיְרא  א  ָעשּו  ְוִהֵנה  ָכל־ַהְמָלאָכה 

ה׃ שֶּ ָתם מ  ְך א  ר ִצָּוה ְיהָוה ֵכן ָעשּו ַוְיָברֶּ   ַכֲאשֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Êxodo Capítulo 40 

ר׃ 1 ה ֵלאמ  שֶּ ל־מ   ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ

הָ   2 ש  דֶּ ת־ ְביֹום־ַהח  אֶּ ָתִקים  ש  דֶּ ַלח  ָחד  ְבאֶּ ִראשֹון 

ל מֹוֵעד׃  הֶּ  ִמְשַכן א 

ת־ ְוַשְמָת ָשם    3 ן אֶּ ָת ַעל־ָהָאר  ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסכ 

ת׃  כֶּ  ַהָפר 

https://adilsoncardoso.com/
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ת־   4 ְרכֹו ְוֵהֵבאָת אֶּ ת־עֶּ ת־ַהֻשְלָחן ְוָעַרְכָת אֶּ ְוֵהֵבאָת אֶּ

יָה׃  תֶּ ת־ֵנר  ָרה ְוַהֲעֵליָת אֶּ  ַהְמנ 

ת ִלְפֵני ֲארֹון ָהֵעֻדת    ְוָנַתָתה  5 רֶּ ת־ִמְזַבח ַהָזָהב ִלְקט  אֶּ

ת־ָמַסְך ַהפֶּ   ַתח ַלִמְשָכן׃ ְוַשְמָת אֶּ

ל־   6 הֶּ א  ִמְשַכן  ַתח  פֶּ ִלְפֵני  ָלה  ָהע  ִמְזַבח  ֵאת  ְוָנַתָתה 

 מֹוֵעד׃ 

ל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִמְזֵבַח ְוָנַתָת   7 הֶּ ר ֵבין־א  ת־ַהִכי  ְוָנַתָת אֶּ

 ִים׃ָשם מָ 

ַשַער   8 ת־ָמַסְך  אֶּ ְוָנַתָת  ָסִביב  ָחֵצר  ת־הֶּ אֶּ ְוַשְמָת 

ָחֵצר׃  הֶּ

ת־ַהִמְשָכן    9 אֶּ ּוָמַשְחָת  ַהִמְשָחה  ן  מֶּ ת־שֶּ אֶּ ְוָלַקְחָת 

ְוִקַדשְ  ר־בֹו  ת־ָכל־ֲאשֶּ ְוָהָיה  ְואֶּ ת־ָכל־ֵכָליו  ְואֶּ תֹו  א  ָת 

ש׃ דֶּ  ק 

ָלה    10 ת־ִמְזַבח ָהע  ְוִקַדְשָת  ּוָמַשְחָת אֶּ ת־ָכל־ֵכָליו  ְואֶּ

ש ָקָדִשים׃ דֶּ ת־ַהִמְזֵבַח ְוָהָיה ַהִמְזֵבַח ק   אֶּ

תֹו׃   11 ת־ַכנֹו ְוִקַדְשָת א  ר ְואֶּ ת־ַהִכי   ּוָמַשְחָת אֶּ

ת  12 אֶּ ל ְוִהְקַרְבָת  הֶּ א  ַתח  ל־פֶּ אֶּ ת־ָבָניו  ְואֶּ ן  ־ַאֲהר 

ָתם ַבָמִים׃   מֹוֵעד ְוָרַחְצָת א 



156 

 

תֹו  ְוהִ   13 ש ּוָמַשְחָת א  דֶּ ן ֵאת ִבְגֵדי ַהק  ת־ַאֲהר  ְלַבְשָת אֶּ

תֹו ְוִכֵהן ִלי׃   ְוִקַדְשָת א 

ת׃   14 ָתם ֻכֳתנ  ת־ָבָניו ַתְקִריב ְוִהְלַבְשָת א   ְואֶּ

ם ְוִכֲהנּו ִלי  ּוָמַשְחתָ   15 ת־ֲאִביהֶּ ר ָמַשְחָת אֶּ ָתם ַכֲאשֶּ  א 

ם מָ  ת ָלהֶּ ָתם׃ ְוָהְיָתה ִלְהי  ר   ְשָחָתם ִלְכֻהַנת עֹוָלם ְלד 

תֹו ֵכן ָעָשה׃  16 ר ִצָּוה ְיהָוה א  ל ֲאשֶּ ה ְככ  שֶּ   ַוַיַעש מ 

דֶּ  17 ָחד ַלח  ש ָהִראשֹון ַבָשָנה ַהֵשִנית ְבאֶּ דֶּ ש  ַוְיִהי ַבח 

 הּוַקם ַהִמְשָכן׃ 

ת־ֲאָדָני  18 אֶּ ַוִיֵתן  ת־ַהִמְשָכן  אֶּ ה  שֶּ מ  ם  ם ַוָיקֶּ ַוָישֶּ ו 

ת־ַעמּוָדיו׃  ם אֶּ ת־ְבִריָחיו ַוָיקֶּ ת־ְקָרָשיו ַוִיֵתן אֶּ  אֶּ

ת־ִמְכֵסה   19 אֶּ ם  ַוָישֶּ ַעל־ַהִמְשָכן  ל  הֶּ ת־ָהא  אֶּ ש  ַוִיְפר 

ת־מ   ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ ל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ַכֲאשֶּ הֶּ ה׃ָהא    שֶּ

ן ַויָ   20 ל־ָהָאר  ת־ָהֵעֻדת אֶּ ת־ַהַבִדים  ַוִיַקח ַוִיֵתן אֶּ ם אֶּ שֶּ

ן ִמְלָמְעָלה׃ ת ַעל־ָהָאר  רֶּ ת־ַהַכפ  ן ַוִיֵתן אֶּ  ַעל־ָהָאר 

ת    21 כֶּ ָפר  ֵאת  ם  ַוָישֶּ ל־ַהִמְשָכן  אֶּ ן  ת־ָהָאר  אֶּ ַוָיֵבא 

ר   ְך ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַכֲאשֶּ ת־ַהָמָסְך ַוָיסֶּ ִצָּוה ְיהָוה אֶּ

ה׃ שֶּ   מ 
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בְ   22 ת־ַהֻשְלָחן  אֶּ ַהִמְשָכן ַוִיֵתן  ְך  יֶּרֶּ ַעל  מֹוֵעד  ל  הֶּ א 

ת׃  כֶּ ָנה ִמחּוץ ַלָפר   ָצפ 

ִצָּוה   23 ר  ַכֲאשֶּ ְיהָוה  ִלְפֵני  ם  חֶּ לֶּ ְך  ֵערֶּ ָעָליו  ְך  ַוַיֲער 

ה׃ שֶּ ת־מ    ְיהָוה אֶּ

נ    24 ל מֹוֵעד  הֶּ ְבא  ָרה  ת־ַהְמנ  ם אֶּ ַעל  ַוָישֶּ ַהֻשְלָחן  ַכח 

ְגָבה׃ ְך ַהִמְשָכן נֶּ  יֶּרֶּ

ת־ ַויַ   25 אֶּ ְיהָוה  ִצָּוה  ר  ַכֲאשֶּ ְיהָוה  ִלְפֵני  ת  ַהֵנר  ַעל 

ה׃ שֶּ   מ 

ת׃   26 כֶּ ל מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָפר  הֶּ ת־ִמְזַבח ַהָזָהב ְבא  ם אֶּ  ַוָישֶּ

ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ   27 ת ַסִמים ַכֲאשֶּ רֶּ ת־ ַוַיְקֵטר ָעָליו ְקט 

ה׃ שֶּ   מ 

ַתח ַלִמְשָכן  28 ת־ָמַסְך ַהפֶּ ם אֶּ  ׃ַוָישֶּ

ל־מֹוֵעד    29 הֶּ א  ִמְשַכן  ַתח  פֶּ ָשם  ָלה  ָהע  ִמְזַבח  ְוֵאת 

ר ִצָּוה ְיהָוה   ת־ַהִמְנָחה ַכֲאשֶּ ָלה ְואֶּ ת־ָהע  ַוַיַעל ָעָליו אֶּ

ה׃ שֶּ ת־מ    אֶּ

ל מֹוֵעד ּוֵבין הַ   30 הֶּ ר ֵבין־א  ת־ַהִכי  ם אֶּ ִמְזֵבַח ַוִיֵתן  ַוָישֶּ

 ָשָמה ַמִים ְלָרְחָצה׃
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ת־ְוָרֲחצ  31 ם ְואֶּ ת־ְיֵדיהֶּ ן ּוָבָניו אֶּ ה ְוַאֲהר  שֶּ נּו מ  ּו ִממֶּ

ם׃   ַרְגֵליהֶּ

ל־ַהִמְזֵבַח   32 אֶּ ּוְבָקְרָבָתם  מֹוֵעד  ל  הֶּ ל־א  אֶּ ָאם  ְבב 

ה׃ שֶּ ת־מ  ר ִצָּוה ְיהָוה אֶּ   ִיְרָחצּו ַכֲאשֶּ

ָחצֵ   33 ת־הֶּ ם אֶּ ת־ ַוָיקֶּ ר ָסִביב ַלִמְשָכן ְוַלִמְזֵבַח ַוִיֵתן אֶּ

ת־ַהְמָלאָכה׃ ָמַסְך ה אֶּ שֶּ ָחֵצר ַוְיַכל מ    ַשַער הֶּ

ת־   34 ל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא אֶּ הֶּ ת־א  ָעָנן אֶּ ַוְיַכס הֶּ

 ַהִמְשָכן׃

ל מֹוֵעד ִכי־ָשַכן ָעָליו    35 הֶּ ל־א  ה ָלבֹוא אֶּ שֶּ ל מ  ְול א־ָיכ 

ָעָנן ּו  ת־ַהִמְשָכן׃הֶּ  ְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא אֶּ

הֶּ   36 ִיְשָרֵאל  ּוְבֵהָעלֹות  ְבֵני  ִיְסעּו  ַהִמְשָכן  ֵמַעל  ָעָנן 

ם׃ ל ַמְסֵעיהֶּ  ְבכ 

ָעָנן ְול א ִיְסעּו ַעד־יֹום ֵהָעֹלתֹו׃   37 ה הֶּ  ְוִאם־ל א ֵיָעלֶּ

ה  ִכי ֲעַנן ְיהָוה ַעל־ַהִמְשָכן יֹוָמם ְוֵאש ִתְהיֶּה ַלְילָ   38

ם׃   בֹו ְלֵעיֵני ָכל־ֵבית־ִיְשָרֵאל ְבָכל־ַמְסֵעיהֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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