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Exodus
שמות

֙לל 16 ֵאא ׂששאָרר יי ֵֽנֵאני־ ׂשב ַדדדת  עע אָרכל־ בבאו  ֹ֜ב אָרי דו ילו ם  ל ֵאאי ֵֽנֵאמ ׂשסוע֙לו  יי דו
֙לו ם ׂשאָרשר יו אָרע ׁשאָרששָע ה  ימ עח דב נאָרני  יסי ֵבֵאבין  לילו ם ו ֵאאי ֵאבין־ ׂשששר  עא ליסין  דבר־ ׂשד ימ שאל־

ייו ם׃ ֵֽנאָרר ׂשצ ימ ׂששאשר ץ  ֵאמ לאָרתו ם  ֵאצא ׂשל יני  ל ֵאש דשָע ה שדש  בח ֵב ֹ֜בלונו וילינו  דל יי ַדדדתדו עע אָרכל־
ֵֽנאָרבר׃ ׂשד ימ דב ברן  ל עשָע ה דא ֵֽנדעל־ ׂשו ׂששששָע ה  במ דעל־ ֵאֵאאל  ׂששאָרר יי ֵאני־ ֹ֜בששָע הו ם ׂשב ֵאל עא ׁשרו  ׂשמ ביא דו

֙לֵאתנ֙לו ׂשב יש ׂשב ייו ם  לדר ׂשצ ימ ֵבשאשר ץ  ׂשב ֙לשָע ה  ׂשישָע האָרו דיד־ ׂשב ַדֵאתנו  ׁשֵאתן מו יי ֵֽנימי־ ֵאֵאאל  ׂששאָרר יי ֵבֵאני  ׂשב
֙לאָרתנ֙לו בא ַדשתו ם  ֵאצא ֵֽניכי־שָע הו דבוע  בש נ אָרל שחו ם  לשל ׂשֵאלנו  ׂשכ אָרא ׂשב לאָרשר  אָרב דשָע ה ֵביסיר  דעל־

ֵֽנאָרעב׃ אָרר אָרב לשזשָע ה  דשָע ה ׂשאָרשָע הל  אָרק דשָע ה אָרכל־ שאת־ ֵאימית  אָרשָע ה ׂשל לשזשָע ה  דשָע ה ֵבאָרבר  ׂשד ימ דשָע ה שמר שאל־ ביא ַד דו
ׁשאָרצא אָרי ׂשו ייו ם  נאָרמ אָרש דשָע ה ימן־ שחו ם  לשל ֵאשכו ם  אָרל ׂשיטיר  ׂשמ דמ יני  ׁש ׂשנ ישָע ה לשששָע ה  במ שאל־ ֙לשָע ה  ׂשישָע האָרו
ליתי אָרר ׂשבתו ׂשֵאל ְך  ֵאי עשָע ה ֵאשסּוּנו  דנ עא דען  ַדדמ ׂשל למו  ׂשביו ֵביוו ם  דבר־ ׂשד ׂשקט֙לו  ֵֽנאָרל ׂשו ַדאָרעו ם  אָרשָע ה

בלא׃ ֵֽנ ֵבאָרישָע ה יאו ם־ אָרשָע ה ׂשו ניביאו  אָרי ששר־ עא ֵבֵאאת  ליכינו  ֵאשָע ה ׂשו לישי  יש דשָע ה ֵביוו ם  דב ֙לשָע ה  אָרי אָרשָע ה ׂשו
ֵֽניוו ם׃ ׂשיוו ם ׀  לטו  ׂשק ׂשל יי ֵֽנששר־ עא ׂשדעל  שנשָע ה  ל ׂשש ברן ימ ל עשָע ה דא ׂשו ֙לשָע ה  שש במ שמר  ביא ַד דו

לשכו ם ׂשת שא ׂשיציא  ֵאאָרושָע ה שָע הו ׂשישָע ה ַדיכי  ּתשתו ם  ׂשע דד ֵֽניוי שרב  שע ּת נֵאאל  ׂששאָרר יי לֵאני  ׂשב אָרכל־ ֵֽנשאל־
ייו ם׃ ֵֽנאָרר ׂשצ ימ ׂששאשר ץ  ׂשעו ֵאמ ׂשמ אָרש ׂשב לאָרושָע ה  ׂשישָע ה ֵבבוד  ׂשכ שאת־ ֙לו ם  שת יאי ׂשר שקר ו בב ֵא ו

ׂשיכי  לאָרמשָע ה  ׂשחנו  ֵבדנ ׂשו נאָרושָע ה  ׂשישָע ה דעל־ לשכו ם  ֵאתי בּוּנ נֻלל ׂשת לילינותלונו שאת־ דת
ֵֽנֵאלינו׃ בכל אָרע ֵא ֱאא של ֵבאָרשר  אָרב שרב  שע ֹ֜ב אָרב ׁששכו ם  אָרל ֩השָע ה  ׂשישָע האָרו ֵבֵאתת  ׂשב ֵאשששָע ה  במ שמר  ביא ֵב דו

ׂששתו ם דא ששר־ עא לשכו ם  ֵאתי בּוּנ ֵב נֻלל ׂשת שאת־ ֙לשָע ה  ׂשישָע האָרו דע  במ ַד ׂשש יב דע  בב ל ׂשש יל ֙לר  שק בב ֙ל דב שחו ם  ַדשל ׂשו
ֵֽנאָרושָע ה׃ ׂשישָע ה דעל־ ׂשיכי  לשכו ם  ֵאתי בּוּנ נֻלל ׂשת ׂשֵאלינו  אָרע בלא־ לאָרמשָע ה  ׂשחנו  ֵבדנ ׂשו נאָרליו  אָרע לינו ם  ילי  דמ
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