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Glossary
be fruitful

ָפּ ָרה

new

ָח ָדשׁ

Nile

יְ אֹר

ark, chest

ֵתּ ָבה

reeds

סוּף

far

ָרחֹק

wash

ָר ַחץ

boy, child

ֶ֫י ֶלד

flee

ָבּ ַרח

father-in-law

ח ֵֹתן

bush, shrub
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ְסנֶ ה

loosen, take off

נָ ַשׁל

sandal, shoe

֫ ַנ ַﬠל

affliction, misery

ֳﬠנִ י
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ת־א ְשׁתּוֹ
וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶא ִ
ת־בּנָ יו וַ ָ֫יּ ָשׁב אַ ְ֫ר ָצה
וא ָ
ֶ
אָחיו
אַהר ֹן ִ
ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃ וַ ֵ֫יּ ֶל� ֲ
ִל ְק ַראת מ ֶֹשׁה ַה ִמּ ְד ָ֫בּ ָרה׃
אַהר ֹן ֵאת
וַ יַּ גֵּ ד מ ֶֹשׁה ְל ֲ
ל־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה׃
ָכּ ִ
16

ל־א ָחיו וְ כֹל
יוֹסף וְ ָכ ֶ
וַ ָ֫יּ ָמת ֵ
יִשׂ ָר ֵאל
וּבנֵ י ְ
ַהדּוֹר ַההוּא׃ ְ
ָפּרוּ וַ יִּ ְרבּוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד
וַ ִתּ ָמּ ֵלא ָהאָ ֶ֫רץ א ָֹתם׃

1

�־ח ָדשׁ
וַ ָ֫יּ ָקם ֶ֫מ ֶל ָ
ל־מ ְצ ַ ֫רים ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ַדע
ַﬠ ִ
ת־יוֹסף׃
ֵ
ֶא
ל־ﬠמּוֹ ִהנֵּ ה ַﬠם
אמר ֶא ַ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ַרב ִמ ֶ֫מּנּוּ׃
ְבּנֵ י ְ
יהם ָשׂ ִרים׃
וַ ָ֫יּ ֶשׂם ֲﬠ ֵל ֶ
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�הים
אמר ֶא ִ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה׃
אמר
כֹּה ת ֹ ַ
יכם׃
ֶא ְהיֶ ה ָשׁ ַלח א ִֹתי ֲא ֵל ֶ
יהם
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
ֵל� וְ ַ
יכם
�הי ֲאב ֵֹת ֶ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
אַב ָר ָהם
�הי ְ
נִ ְראָה ֵא ַלי ֱא ֵ
יִצ ָחק וְ יַ ֲﬠקֹב ֵלאמֹר
ְ
אַﬠ ֶלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֳﬠנִ י
ֲ
ל־א ֶרץ ְכּ ַ֫נ ַﬠן׃
ִמ ְצ ַ ֫ריִם ֶא ֶ֫
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אמר מ ֶֹשׁה ִהנֵּ ה אָנ ִֹכי
וַ ֫יּ ֹ ֶ
�הי
יִשׂ ָר ֵאל ֱא ֵ
א ֵֹמר ִל ְבנֵ י ְ
בוֹת ֶיכם ָשׁ ַלח א ִֹתי
ֲא ֵ
רוּ־לי
אָמ ִ
יכם וְ ְ
ֲא ֵל ֶ
ה־שּׁמוֹ ָמה א ַֹמר׃
ַמ ְ
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ת־בּנֵ י
וַ יַּ ֲﬠ ִ֫בדוּ ִמ ְצ ַ ֫ריִם ֶא ְ
יִשׂ ָר ֵאל וַ ְיִּבנוּ ָﬠ ִרים
ְ
ְל ַפ ְרעֹה׃
וְ ַכ ֲא ֶשׁר יַ ֲﬠ ִ֫בדוּ א ָֹתם
יִשׂ ָר ֵאל׃
ֵכּן ְיִרבּוּ ְבּנֵ י ְ
3

ל־ﬠמּוֹ
וַ יְ ַצו ַפּ ְרעֹה ְל ָכ ַ
ל־ה ֵבּן ָה ִﬠ ְב ִרי
ֵלאמֹר ָכּ ַ
ל־היְ אֹר
ַתּ ְשׁ ֫ ִליכוּ אֹתוֹ ֶא ַ
ל־ה ַבּת ְתּ ַחיּוּ׃
וְ ָכ ַ

4

�הי
אמר יְ הוָ ה אָנ ִֹכי ֱא ֵ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יִצ ָחק
�הי ְ
אַב ָר ָהם ֱא ֵ
ְ
יתי
א�הי יַ ֲﬠקֹב׃ ָר ִא ִ
וֵ ֵ
ת־ﬠנִ י ַﬠ ִמּי ֲא ֶשׁר
ֶא ֳ
ְבּ ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃ וְ ַﬠ ָתּה ֵל�
ל־פּ ְרעֹה
וְ ֶא ְשׁ ַלח א ְֹת� ֶא ַ
ת־ﬠ ִמּי
הוֹצא ֶא ַ
וְ ֵ
י־יִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַ ֫ריִם׃
ְבנֵ ְ
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וַ יֵּ ָרא ַמ ְלאַ� יְ הוָ ה ֵא ָליו
ְבּ ֵאשׁ ִמתּוֹ� ַה ְסּנֶ ה וַ יִּ ְק ָרא
�הים ִמתּוֹ� ַה ְסּנֶ ה
ֵא ָליו ֱא ִ
אמר
אמר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה וַ ֫יּ ֹ ֶ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
אמר ַשׁל־נְ ָﬠ ֫ ֶלי�
ִה ֵ֫נּנִ י׃ וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֵמ ַﬠל ַרגְ ֫ ֶלי� ִכּי ַה ָמּקוֹם
עוֹמד ָﬠ ָליו
אַתּה ֵ
ֲא ֶשׁר ָ
אַד ַמת־ ֫קֹ ֶדשׁ הוּא׃
ְ
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וַ ֵ֫יּ ֶל� ִאישׁ ִמ ֵבּית ֵלוִ י
ת־לוִ י׃
ת־בּ ֵ
וַ יִּ ַקּח ֶא ַ
וַ ֵ֫תּ ֶלד ָה ִא ָשּׁה ֵבּן וַ ֵ֫תּ ֶרא
אֹתוֹ ִכּי־טוֹב הוּא׃
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וַ ִתּ ַקּח־לוֹ ֵתּ ָבה וַ ָ֫תּ ֶשׂם ָבּהּ
ת־ה ֶ֫יּ ֶלד וַ ָ֫תּ ֶשׂם ַבּסּוּף
ֶא ַ
ל־שׂ ַפת ַהיְ אֹר׃
ַﬠ ְ
וַ ַתּ ֲﬠמֹד ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק
ָל ַ ֫ד ַﬠת ַמה־יֵ ָﬠ ֶשׂה לוֹ׃
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וּלכ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן ֶ֫שׁ ַבע ָבּנוֹת
ְ
ת־צפּ ָֹרה ִבתּוֹ
וַ יִּ ֵתּן ֶא ִ
ְלמ ֶֹשׁה וַ ֵ֫תּ ֶלד לוֹ ֵבּן׃
וּמ ֶֹשׁה ָהיָ ה ר ֶֹﬠה ֶאת־צֹאן
יִתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן
ְ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃
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ת־ה ָדּ ָבר
וַ יִּ ְשׁ ַמע ַפּ ְרעֹה ֶא ַ
ַהזֶּ ה וַ ַיְב ֵקּשׁ ַל ֲהר ֹג
ֶאת־מ ֶֹשׁה וַ ְיִּב ַרח מ ֶֹשׁה
ִמ ְפּנֵ י ַפ ְרעֹה
וַ ֵ֫יּ ֶשׁב ְבּ ֶ֫א ֶרץ ִמ ְדיָ ן׃
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ת־פּ ְרעֹה ִל ְרחֹץ
וַ ֵ֫תּ ֶרד ַבּ ַ
ל־היְ אֹר וַ ֵ֫תּ ֶרא
ַﬠ ַ
ת־ה ֵתּ ָבה ְבּתוֹ� ַהסּוּף
ֶא ַ
ת־ה ֶ֫יּ ֶלד
וַ ִתּ ְפ ַתּח וַ ֵ֫תּ ֶרא ֶא ַ
י־להּ
ה־נ ַﬠר בּ ֶֹכה׃ וַ יְ ִה ָ
וְ ִהנֵּ ֫ ַ
ְל ֵבן וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מ ֶֹשׁה׃
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יָּמים ָה ֵהם וַ יִּ גְ ַדּל
וַ יְ ִהי ַבּ ִ
ל־א ָחיו
מ ֶֹשׁה וַ יֵּ ֵצא ֶא ֶ
וַ יַּ ְרא ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ַמ ֶכּה
ישׁ־ﬠ ְב ִרי ֵמ ֶא ָחיו׃
ִ
ִא
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וַ ִ֫יּ ֶפן כֹּה וָ כֹה וַ יַּ ְרא ִכּי ֵאין
ת־ה ִמּ ְצ ִרי׃
ִאישׁ וַ יַּ � ֶא ַ
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