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ה)]} א לֶּ ל 2(ְשמֹות  ) 1(ְוא ֵ֗ ֵ֣י ִיְשָרא ֵ֔ ים] 1[ְבנ  ְיָמה 2[ַהָבִאִ֖ ב]} {ִמְצָרָ֑ ֲעק ֵ֔ ת ַיַֽ ֵ֣ יש ] 1[א  ִאִ֥

ֹו יתִ֖ אּו 2[ּוב   ׃{ָבַֽ

ֹון]} ב ן ִשְמעֵ֔ ֵ֣ י] 1[ְראּוב  ִוִ֖ ה 2[ל  יהּוָדַֽ  ׃{ִוַֽ

ן]} ג ִ֖ ר ְזבּול  ן 1[ִיָששָכִ֥  ׃{ּוִבְנָיִמַֽ

י]} ד ן ְוַנְפָתִלִ֖ ר 1[ָדִ֥ ַֽ ד ְוָאש   ׃{ָגִ֥

י)]} ה ְַֽיִהֵ֗ ש) 1(ַוַֽ ֶ֛פֶּ ב 2(ָכל־נֶּ ְך־ַיֲעק ִ֖ ַַֽֽרֶּ י יֶּ ִ֥ ְצא  ש 1[י ַֽ ים ָנָ֑פֶּ ף]} {ִשְבִעֵ֣ ִ֖ ִים 1[ְויֹוס   ׃{ָהָיִ֥ה ְבִמְצָרַֽ

ף  )]} ו יו 1(ַוָיָָּ֤מת יֹוס  ָחֵ֔ ל] 1[ְוָכל־אֶּ ּוא 2[ְוכ ִ֖ ֹור ַההַֽ  ׃{ַהדִ֥

ל)]} ז ֵ֣י ִיְשָרא ֵ֗ ּו) 1(ּוְבנ  ִַֽיְשְרצֶ֛ ּו 2(ָפ֧רּו ַוַֽ ַעְצמִ֖ ּו ַוַיַֽ ד 1[ַוִיְרבִ֥ ד ְמא ָ֑ ץ]} {ִבְמא ֵ֣ רֶּ א ָהָאִ֖ ִ֥  1[ַוִתָמל 

ם  }פ{ ׃{א ָתַֽ

ש]} ח ְך־ָחָדִ֖ לֶּ ַֽ ִים 1[ַוָיִַָֽ֥קם מֶּ ע]} {ַעל־ִמְצָרָ֑ א־ָיַדִ֖ ר ל ַֽ ִ֥ ף 1[ֲאשֶּ ַֽ ת־יֹוס   ׃{אֶּ

ר]} ט אמֶּ ֹו 1[ַוי ִ֖ ל־ַעמָ֑ ה)]} {אֶּ ם) 1(ִהנ ֵ֗ ל 2(ַעַ֚ ֵ֣י ִיְשָרא ֵ֔ ּום] 1[ְבנ  ב ְוָעצִ֖ נּו 2[ַרִ֥ ַֽ  ׃{ִממֶּ

ה]} י ְתַחְכָמִ֖ ָבה ִנַֽ ֹו 1[ָהִ֥ ה)]} {לָ֑ ן־ִיְרבֵֶּ֗ ה/) 1(פֶּ אָנה ִמְלָחָמה   1/ְוָהָיָ֞ ָּ֤ י־ִתְקרֶּ ף ַגם־) 2(ִכַֽ ְונֹוַסָּ֤

ינּו 3(הּוא   ְנא ֵ֔ נּו] 1[ַעל־ש ֵ֣ ץ 2[ְוִנְלַחם־ָבִ֖ רֶּ ה ִמן־ָהָאַֽ  ׃{ְוָעָלִ֥

ימּו ָעָליו  )]} יא ים 1(ַוָיִשָּ֤ י ִמִסֵ֔ ֵ֣ ֹו] 1[ָשר  ַען ַענ תִ֖ ם 2[ְלַמִ֥ ן/)]} {ְבִסְבֹלָתָ֑ בֶּ י ִמְסְכנֹות   1/ַוִיִּ֜ ָּ֤  1(ָער 

ה ם] 1[ְלַפְרע ֵ֔ ת־ִפת ִ֖ ס 2[אֶּ ַֽ ַעְמס  ת־ַרַֽ  ׃{ְואֶּ

ר  )]} יב ֲאשֶּ ֹו 1(ְוַכַֽ ּו א תֵ֔ ה] 1[ְיַענֵ֣ ִ֖ ן ִיְרבֶּ ִ֥ ץ 2[כ  ן ִיְפר ָ֑ ֵ֣ צּו]} {ְוכ  ֻ֕ ִ֖י] 1[ַוָיק  ל 2[ִמְפנ  ַֽ י ִיְשָרא  ִ֥  ׃{ְבנ 

ִים)]} יג דּו ִמְצַרֶ֛ ֲעִב֧ ל 1(ַוַיַֽ ִ֖ י ִיְשָרא  ִ֥ ת־ְבנ  ְך 1[אֶּ רֶּ  ׃{ְבָפַֽ

ם/)]} יד יהִֶּּ֜ ת־ַחי  ְר֨רּו אֶּ ה 1/ַוְיָמַֽ ה ָקָשֵ֗ ֲעב ָדֵ֣ ר  ) 1(ַבַֽ מֶּ ים 2(ְבח ֨ ִנֵ֔ ה] 1[ּוִבְלב   2[ּוְבָכל־ֲעב ָדִ֖

ה ָ֑ ת)]} {ַבָשדֶּ ַ֚ ם 1(א  ָדָתֵ֔ ם] 1[ָכל־ֲעב ֵ֣ ִ֖ ּו ָבהֶּ ְבדִ֥ ר־ָעַֽ ְך 2[ֲאשֶּ רֶּ  ׃{ְבָפַֽ

ר  )]} טו אמֶּ ִים 1(ַוי ֨ ְך ִמְצַרֵ֔ לֶּ ֵ֣ ת] 1[מֶּ ְמַיְלד ִ֖ ת 2[ַלַֽ ִעְבִרי ָ֑ ר/)]} {ָהַֽ ַאַחת   /ֲאשֶּ֨ ם ָהַֽ ָּ֤ ה 1(ש   1[ִשְפָרֵ֔

ית] ִנִ֖ ם ַהש  ִ֥ ה 2[ְוש   ׃{פּוָעַֽ

ר)]} טז אמֶּ ן  ) 1(ַוי ֵ֗ ְדכֶּ ֹות 2(ְבַילֶּ ִעְבִריֵ֔ ת־ָהַֽ ן] 1[אֶּ ִ֖ ָאְבָנִַָֽ֑ים 2[ּוְרִאיתֶּ ן הּוא  )]} {ַעל־ָהַֽ ִ֥  1(ִאם־ב 

ֹו ן א תֵ֔ ֵ֣ ֲהִמתֶּ וא] 1[ַוַֽ ת ִהִ֖ ָיה 2[ְוִאם־ַבִ֥  ׃{ָוָחַֽ

ְמַיְלד ת  )]} יז אןָ ַהַֽ ָּ֤ ים 1(ַוִתירֶּ ֱאֹלִהֵ֔ ת־ָהֵ֣ ּו] 1[אֶּ א ָעשֵ֔ ר)] 2[ְול ֵ֣ ֶ֛ ֲאשֶּ ן 1(ַכַֽ ִ֖ יהֶּ ר ֲאל  ִ֥ ְך  3[ִדבֶּ לֶּ ֵ֣ מֶּ

ִים ִ֖יןָ ]} {ִמְצָרָ֑ ים 1[ַוְתַחיֶּ ת־ַהְיָלִדַֽ  ׃{אֶּ
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ִים  )]} יח ְך־ִמְצַר֨ לֶּ ַֽ א מֶּ ת 1(ַוִיְקָרָּ֤ ְמַיְלד ֵ֔ ן] 1[ַלַֽ ר ָלהֵֶּ֔ אמֶּ ן] 2[ַוי ֵ֣ ִ֖ ּוַע ֲעִשיתֶּ ָ֑ה 3[ַמדִ֥ ר ַהזֶּ  {ַהָדָבֵ֣

ִ֖יןָ ]} ים 1[ַוְתַחיֶּ ת־ַהְיָלִדַֽ  ׃{אֶּ

ְמַיְלד ת  )]} יט ְרןָ ַהַֽ ה 1(ַות אַמָּ֤ ל־ַפְרע ֵ֔ י/)] 1[אֶּ ים /ִכֵ֣ א ַכָנִשֶ֛ ת 1(ל ֧ ת 2[ַהִמְצִרי ִ֖ ִעְבִרי ָ֑ י־]} {ָהַֽ ִכַֽ

ָנה ֹות ה ֵ֔ ם/)] 1[ָחיֵ֣ רֶּ ן /ְבטֶּ֨ ֶ֛ הֶּ ת 1(ָת֧בֹוא ֲאל  דֶּ ִ֖ דּו 2[ַהְמַילֶּ  ׃{ְוָיָלַֽ

ים]} כ ב ֱאֹלִהִ֖ ִ֥יטֶּ ת 1[ַוי  ְמַיְלד ָ֑ ב )]} {ַלַֽ ַֽרֶּ םַוִי֧ ּו 1(ָהָעֶ֛ ַעְצמִ֖ ד 1[ַוַיַֽ  ׃{ְמא ַֽ

י]} כא ת] 1[ַוְיִהֻ֕ ְמַיְלד ִ֖ ּו ַהַֽ י־ָיְראִ֥ ים 2[ִכַֽ ֱאֹלִהָ֑ ת־ָהַֽ ם]} {אֶּ ִ֖ ים 1[ַוַיִַ֥עש ָלהֶּ  ׃{ָבִתַֽ

ה]} כב ו ַפְרע ֵ֔ ֹו] 1[ַוְיַצֵ֣ ר 2[ְלָכל־ַעמִ֖ אמ ָ֑ ֹוד)]} {ל  ן ַהִילֵ֗ ֵ֣ ָרה  ) 1(ָכל־ַהב  הּו 2(ַהְיא ֨  1[ַתְשִליכ ֵ֔

ת] ּון 2[ְוָכל־ַהַבִ֖  }פ{ ׃{ְתַחיַֽ

 


