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Exodus  16:1 - 8 שמות  

ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל אּו ָּכל־ֲעַד֤ ם ַוָּיבֹ֜ ֵאיִל֔ ַוִּיְסעּ֙ו ֵמֽ

ין ִסיָנ֑י ם ּוֵב֣ ר ֵּבין־ֵאיִל֖ ין ֲאֶׁש֥ ֶאל־ִמְדַּבר־ִס֔

ם י ְלֵצאָת֖ ֶדׁש ַהֵּׁשִנ֔ ר יֹו֙ם ַלחֹ֣ ה ָעָׂש֥ ַּבֲחִמָּׁש֨

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֵמֶא֥

Ex
16:1

לַוִּיּ֜לֹונּו וילינו  ת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ ָּכל־ֲעַד֧

ר׃ ן ַּבִּמְדָּבֽ ל־ַאֲהרֹ֖ ה ְוַעֽ   ַעל־ֹמֶׁש֥

Ex
16:2

נּו ן מּוֵת֤ י־ִיֵּת֨ ל ִמֽ ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ַוּיֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה֜

יר נּ֙ו ַעל־ִס֣ ִים ְּבִׁשְבֵּת֙ ֶרץ ִמְצַר֔ ְבַיד־ְיהָו֙ה ְּבֶא֣

ם י־הֹוֵצאֶת֤ ַבע ִּכֽ ֶחם ָלׂשֹ֑ נּו ֶל֖ ר ְּבָאְכֵל֥ ַהָּבָׂש֔

ית ה ְלָהִמ֛ ר ַהֶּז֔ נּ֙ו ֶאל־ַהִּמְדָּב֣ ֹאָת֙

Ex
16:3
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ב׃  ל ַהֶּז֖ה ָּבָרָעֽ סֶאת־ָּכל־ַהָּקָה֥           

ם יר ָלֶכ֛ י ַמְמִט֥ ה ִהְנִנ֨ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ַוּי

ְקטּ֙ו ם ְוָלֽ א ָהָע֤ ִים ְוָיָצ֨ ֶחם ִמן־ַהָּׁשָמ֑ ֶל֖

י � ְּבתֹוָרִת֖ ּנּו ֲהֵיֵל֥ ַען ֲאַנֶּס֛ ְּדַבר־֣יֹום ְּביֹו֔מֹו ְלַמ֧

א׃ ֹֽ   ִאם־ל

Ex
16:4

יאּו ת ֲאֶׁשר־ָיִב֑ ינּו ֵא֣ י ְוֵהִכ֖ ְוָהָי֙ה ַּבּ֣יֹום ַהִּׁשִּׁש֔

ר־ִיְלְק֖טּו ֥יֹום ׀ ֽיֹום׃  ל ֲאֶׁשֽ ה ַע֥ סְוָהָי֣ה ִמְׁשֶנ֔

          

Ex
16:5

ל ל־ָּכל־ְּבֵנ֖י ִיְׂשָרֵא֑ ן ֶאֽ אֶמר ֹמֶׁש֙ה ְוַאֲהרֹ֔ ֹ֤ ַוּי

ם יא ֶאְתֶכ֖ י ְיהָו֛ה הֹוִצ֥ ם ִּכ֧ יַדְעֶּת֕ ֶרב ִוֽ ֶע֕

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֵמֶא֥

Ex
16:6

ה ְּבָׁשְמ֥עֹו ֶקר ּוְרִאיֶת֙ם ֶאת־ְּכ֣בֹוד ְיהָו֔ ּובֹ֗ Ex
16:7
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י  ה ִּכ֥ ם ַעל־ְיהָו֑ה ְוַנְ֣חנּו ָמ֔ תלונוֶאת־ְּתֻלֹּנֵתיֶכ֖

ינּו  ינּו׃ַתִּל֖ ָעֵלֽ   

ר ֶרב ָּבָׂש֣ ם ָּבֶע֜ ת ְיהָו֩ה ָלֶכ֨ ה ְּבֵת֣ אֶמר ֹמֶׁש֗ ֹ֣ ַוּי

ַ� ְיהָו֙ה ַ� ִּבְׁשֹמ֤ ֶק֙ר ִלְׂשּבֹ֔ ֹ֙ ֶחם ַּבּב ל ְוֶל֤ ֶלֱאכֹ֗

יו ם ָעָל֑ ם ַמִּליִנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ֵתיֶכ֔ ֶאת־ְּתֻלֹּנ֣

י ם ִּכ֥ ינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכ֖ ה לֹא־ָעֵל֥ ְוַנְ֣חנּו ָמ֔

ה׃   ַעל־ְיהָוֽ

Ex
16:8
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