
 שמות פרק יד
ֵּבין , ְויָֻׁשבּו ְויֲַחנּו ִלְפנֵי ִּפי ַהִחירֹת, ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל- ֶאל,  ַּדֵּברב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל,  ַויְַדֵּבר יְהָוהא

ִכים ֵהם נְֻב,  ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאלג   .ַהּיָם- נְִכחֹו ַתֲחנּו ַעל,  ִלְפנֵי ַּבַעל ְצפֹן  :ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהּיָם
ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה , ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם, ַּפְרעֹה- ֵלב-  ְוִחּזְַקִּתי ֶאתד  .ַהִּמְדָּבר, ָסגַר ֲעֵליֶהם; ָּבָאֶרץ
; ִּכי ָבַרח ָהָעם,  ַוּיַֻּגד ְלֶמֶל ִמְצַריִםה  .ֵכן- ַוּיֲַעׂשּו; ֲאנִי יְהָוה- ְויְָדעּו ִמְצַריִם ִּכי, ֵחילֹו- ּוְבָכל

  .יְִׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו-ִׁשַּלְחנּו ֶאת- ִּכי, ּזֹאת ָעִׂשינּו-ַוּיֹאְמרּו ַמה, ָהָעם- ֶאל, ָהֵפ ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיוַוּיֵ
; ֶרֶכב ִמְצָריִם, ְוכֹל, ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור-ֵׁשׁש,  ַוּיִַּקחז   .ָלַקח ִעּמֹו, ַעּמֹו- ְוֶאת; ִרְכּבֹו- ֶאת,  ַוּיְֶאסֹרו

ּוְבנֵי ; ַאֲחֵרי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ַוּיְִרּדֹף, ֵלב ַּפְרעֹה ֶמֶל ִמְצַריִם-ֶאת,  ַויְַחּזֵק יְהָוהח   .ֻּכּלֹו-ַעל, םְוָׁשִלִׁש
יגּו אֹוָתם חֹנִים ַעל,  ַוּיְִרְּדפּו ִמְצַריִם ַאֲחֵריֶהםט   .יְֹצִאים ְּביָד ָרָמה, יְִׂשָרֵאל סּוס -ָּכל, ַהּיָם-ַוּיַּׂשִ

- ַוּיְִׂשאּו ְבנֵי; ִהְקִריב,  ּוַפְרעֹהי   .ַּבַעל ְצפֹן, ִלְפנֵי, ַהִחירֹת, ִּפי-ַעל-- ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו, עֹהֶרֶכב ַּפְר
   .יְהָוה-ֶאל, יְִׂשָרֵאל- ַוּיְִצֲעקּו ְבנֵי, ַוּיִיְראּו ְמאֹד, ֵעינֵיֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַריִם נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם-יְִׂשָרֵאל ֶאת

ּזֹאת ָעִׂשיָת -  ַמה :ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר, ְקָבִרים ְּבִמְצַריִם-ֲהִמְּבִלי ֵאין, מֶֹׁשה-לֶא,  ַוּיֹאְמרּויא
איב   .ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָריִם, ָּלנּו , ֲחַדל ִמֶּמּנּו, ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶלי ְבִמְצַריִם ֵלאמֹר, זֶה ַהָּדָבר-  ֲה

, ָהָעם-  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאליג   .ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר, ִמְצַריִם-י טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאת ִּכ :ִמְצָריִם-ְונַַעְבָדה ֶאת
-ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת,  ִּכי  :יֲַעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום- ֲאֶׁשר, יְׁשּוַעת יְהָוה- ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת-- ִּתיָראּו- ַאל

  }פ { .ַּתֲחִרׁשּון, ְוַאֶּתם; יִָּלֵחם ָלֶכם,  יְהָוהיד   .עֹוָלם- ַעד, א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד-- ִמְצַריִם ַהּיֹום
-  ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאתטז  .ְויִָּסעּו, יְִׂשָרֵאל-ְּבנֵי- ַּדֵּבר ֶאל; ִּתְצַעק ֵאָלי- ַמה, מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֶאלטו
ִהנְנִי ,  ַוֲאנִייז   .ַּבּיַָּבָׁשה, יְִׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהּיָם- ְויָבֹאּו ְבנֵי; ּוְבָקֵעהּו-- ַהּיָם-יְָד ַעל-ּונְֵטה ֶאת, ַמְּט

 יח  .ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו, ֵחילֹו- ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל; ַאֲחֵריֶהם, ְויָבֹאּו, ֵלב ִמְצַריִם-ְמַחּזֵק ֶאת
ִהיםיט   .ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו, ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרעֹה, י יְהָוהֲאנִ- ִּכי, ְויְָדעּו ִמְצַריִם ,  ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱא

 כ  .ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוּיֲַעמֹד, ִמְּפנֵיֶהם, ַוּיִַּסע ַעּמּוד ֶהָענָן; ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוּיֵֶל, ַההֵֹל ִלְפנֵי ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל
א; ַהָּליְָלה- ַוּיֶָאר ֶאת, ַויְִהי ֶהָענָן ְוַהחֶֹׁש, ּוֵבין ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל, ַריִםַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲחנֵה ִמְצ ָקַרב זֶה -ְו

-ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעּזָה ָּכל-ַוּיֹוֶל יְהָוה ֶאת, ַהּיָם-ַעל, יָדֹו-  ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאתכא  .ַהָּליְָלה- ָּכל, זֶה- ֶאל
; ַּבּיַָּבָׁשה, יְִׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהּיָם- ַוּיָבֹאּו ְבנֵיכב  .ַהָּמיִם, ַוּיִָּבְקעּו; ּיָם ֶלָחָרָבהַה-ַוּיֶָׂשם ֶאת, ַהַּליְָלה

מֹאָלם, ְוַהַּמיִם ָלֶהם חֹוָמה , ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה-- ַוּיָבֹאּו ַאֲחֵריֶהם,  ַוּיְִרְּדפּו ִמְצַריִםכג  .ִמיִמינָם ּוִמּׂשְ
, ַמֲחנֵה ִמְצַריִם-ַוּיְַׁשֵקף יְהָוה ֶאל, ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר,  ַויְִהיכד   .ַהּיָם, ֹוּת-  ֶאל  :ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו

; ִּבְכֵבֻדת, ַויְנֲַהֵגהּו, ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו,  ַוּיַָסרכה  .ֵאת ַמֲחנֵה ִמְצָריִם, ַוּיָָהם; ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָענָן
  }פ { .נְִלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָריִם, ִּכי יְהָוה--  יְִׂשָרֵאלָאנּוָסה ִמְּפנֵי, ַוּיֹאֶמר ִמְצַריִם

-ִרְכּבֹו ְוַעל-ַעל, ִמְצַריִם-ְויָֻׁשבּו ַהַּמיִם ַעל; ַהּיָם-יְָד ַעל-נְֵטה ֶאת, מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֶאלכו
נִָסים , ּוִמְצַריִם, ר ְלֵאיָתנֹוַוּיָָׁשב ַהּיָם ִלְפנֹות ּבֶֹק, ַהּיָם-יָדֹו ַעל- ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאתכז  .ָּפָרָׁשיו

- ָהֶרֶכב ְוֶאת- ַויְַכּסּו ֶאת,  ַוּיָֻׁשבּו ַהַּמיִםכח  .ְּבתֹו ַהּיָם, ִמְצַריִם-ַויְנֵַער יְהָוה ֶאת; ִלְקָראתֹו
א :ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבּיָם, ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה, ַהָּפָרִׁשים נֵי יְִׂשָרֵאל  ּוְבכט   .ֶאָחד- ַעד, נְִׁשַאר ָּבֶהם-  

מֹאָלם, ְוַהַּמיִם ָלֶהם חָֹמה; ְּבתֹו ַהּיָם, ָהְלכּו ַבּיַָּבָׁשה ,  ַוּיֹוַׁשע יְהָוה ַּבּיֹום ַההּואל  .ִמיִמינָם ּוִמּׂשְ
- ל ֶאת ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאלא  .ְׂשַפת ַהּיָם- ֵמת ַעל, ִמְצַריִם-ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת; ִמּיַד ִמְצָריִם-- יְִׂשָרֵאל- ֶאת

, ּוְבמֶֹׁשה, ַּביהָוה, ַוּיֲַאִמינּו; יְהָוה- ֶאת, ַוּיִיְראּו ָהָעם, ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָוה ְּבִמְצַריִם, ַהּיָד ַהְּגדָֹלה
  }ש}{ר { .ַעְבּדֹו
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