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י־יִשׂ ָר ֵאל ָﬠשׂוּ ִכּ ְד ַבר
וּבנֵ ְ
ְ
מ ֶֹשׁה וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ ִמ ִמּ ְצ ַ ֫ריִם
וּכ ֵלי זָ ָהב׃
י־כ ֶסף ְ
ְכּ ֵל ֶ֫
�שׁים ָשׁנָ ה
וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁ ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה וַ יְ ִהי
וְ ְ
ַבּיּוֹם ַהזֶּ ה יָ ְצאוּ
ל־צ ְבאוֹת יְ הוָ ה ֵמ ֶ֫א ֶרץ
ָכּ ִ
ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃
2

ת־ה ָﬠם
�הים ֶא ָ
וַ יַּ ֵסּב ֱא ִ
ֶ ֫דּ ֶר� ַה ִמּ ְד ָבּר יַם־סוּף׃
יוֹמם
יהם ָ
וַ יהוָ ה ה ֵֹל� ִל ְפנֵ ֶ
ְבּ ַﬠמּוּד ָﬠנָ ן וְ ֫ ַליְ ָלה ְבּ ַﬠמּוּד
ֵאשׁ ְל ָה ִאיר ָל ֶהם ָל ֫ ֶל ֶכת
יוֹמם וָ ֫ ַליְ ָלה׃
ָ
3

וַ יֻּ גַּ ד ְל ֶ֫מ ֶל� ִמ ְצ ַ ֫ריִם ִכּי
אמר ַפּ ְרעֹה
ָב ַרח ָה ָﬠם וַ ֫יּ ֹ ֶ
וַ ֲﬠ ָב ָדיו ַמה־זֹּאת ָﬠ ִ֫שׂינוּ
ת־יִשׂ ָר ֵאל
י־שׁ ֫ ַלּ ְחנוּ ֶא ְ
ִכּ ִ
ֵמ ָﬠ ְב ֵ ֫דנוּ׃ וַ יְ ַחזֵּ ק יְ הוָ ה
ת־לב ַפּ ְרעֹה וַ יִּ ְרד ֹף
ֶא ֵ
יִשׂ ָר ֵאל׃
אַח ֵרי ְבּנֵ י ְ
ֲ
4

י־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ ְשׂאוּ ְבנֵ ְ
יהם וְ ִהנֵּ ה ִמ ְצ ַ ֫ריִם
ת־ﬠינֵ ֶ
ֶא ֵ
יהם וַ יִּ ְיראוּ
אַח ֵר ֶ
נ ֵֹ֫ס ַ� ֲ
י־יִשׂ ָר ֵאל
ְמאֹד וַ יִּ ְצ ֲﬠקוּ ְבנֵ ְ
אמרוּ
ֵאל־יְ הוָ ה׃ וַ יּ ֹ ְ
ית
ֶאל־מ ֶֹשׁה ַמה־זֹּאת ָﬠ ִ֫שׂ ָ
הוֹציא א ָֹ֫תנוּ
֫ ָלּנוּ ְל ִ
ִמ ִמּ ְצ ַ ֫ריִם׃
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ל־ה ָﬠם
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
אַל־תּ ְיראוּ ִה ְתיַ ְצבוּ ְוּראוּ
ִ
שׁוּﬠת יְ הוָ ה
ֶאת־יְ ַ
ֲא ֶשׁר־יַ ֲﬠ ֶשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם ִכּי
ת־מ ְצ ַ ֫ריִם לֹא ת ִֹ֫סיפוּ
ֶא ִ
ִל ְראֹת א ָֹתם עוֹד
ד־עוֹלם׃ יְ הוָ ה ָיִלּ ֵחם
ָ
ַﬠ
ָל ֶכם׃
6

יהם
וַ יִּ ַסּע ַﬠמּוּד ֶה ָﬠנָ ן ִמ ְפּנֵ ֶ
יהם׃ וַ יָּבֹא
אַח ֵר ֶ
וַ יַּ ֲﬠמֹד ֵמ ֲ
וּבין
ֵבּין ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְצ ַ ֫ריִם ֵ
יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ יְ ִהי ֶה ָﬠנָ ן
ַמ ֲחנֵ ה ְ
א־ק ַרב זֶ ה
וְ ַה ֫חֹ ֶשׁ� וְ ל ֹ ָ
ל־ה ֫ ַלּיְ ָלה׃
ֶאל־זֶ ה ָכּ ַ
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וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ
וֹל� יְ הוָ ה
ל־היָּ ם וַ יּ֫ ֶ
ַﬠ ַ
ת־היָּ ם ְבּ ֫ר ַוּ� ָק ִדים ַﬠזָּ ה
ֶא ַ
ל־ה ֫ ַלּיְ ָלה׃
ָכּ ַ
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י־יִשׂ ָר ֵאל ְבּתוֹ�
וַ יָּ ֫בֹאוּ ְבנֵ ְ
ַהיָּ ם ַבּ ָיַּבּ ָשׁה וְ ַה ַ֫מּיִם ָל ֶהם
אלם׃
וּמ ְשּׂמ ֹ ָ
ימינָ ם ִ
ח ָֹמה ִמ ִ
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וַ יִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַ ֫ריִם וַ יָּ ֫בֹאוּ
יהם כֹּל סוּס ַפּ ְרעֹה
אַח ֵר ֶ
ֲ
וּפ ָר ָשׁיו ֶאל־תּוֹ�
ִר ְכבּוֹ ָ
ַהיָּ ם׃
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וַ יַּ � יְ הוָ ה ֵאת ַמ ֲחנֵ ה
ִמ ְצ ַ ֫ריִם וַ יִּ ָירא
וּסה
אמר ִמ ְצ ַ ֫ריִם אָנ֫ ָ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ִכּי יְ הוָ ה
ִמ ְפּנֵ י ְ
נִ ְל ָחם ָל ֶהם ְבּ ִמ ְצ ַ ֫ריִם׃
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אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ל־היָּ ם׃
נְ ֵטה ֶאת־יָ ְד� ַﬠ ַ
וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ וַ יָּ ֻ֫שׁבוּ
ת־ה ֶ ֫ר ֶכב
יְכסּוּ ֶא ָ
ַה ַ֫מּיִם וַ ַ
ת־ה ָפּ ָר ִשׁים ְלכֹל ֵחיל
וְ ֶא ַ
יהם
אַח ֵר ֶ
ַפּ ְרעֹה ַה ָבּ ִאים ֲ
ַבּיָּ ם לֹא־נִ ְשׁאַר ָבּ ֶהם
ד־א ָחד׃
ַﬠ ֶ
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וֹשׁע יְ הוָ ה ַבּיּוֹם ַההוּא
וַ יּ֫ ַ
ת־יִשׂ ָר ֵאל ִמיַּ ד ִמ ְצ ַ ֫ריִם
ֶא ְ
ת־מ ְצ ַ ֫ריִם
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ִ
וַ יַּ ְרא ְ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם׃ וַ יַּ ְרא
ֵמת ַﬠ ְ
ת־היָּ ד ַהגְּ ד ָֹלה
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ְ
ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יְ הוָ ה וַ יִּ ְיראוּ
ָה ָﬠם ֶאת־יְ הוָ ה וַ יַּ ֲא ִ֫מינוּ
וּבמ ֶֹשׁה ַﬠ ְבדּוֹ׃
ַבּיהוָ ה ְ
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וַ ִתּ ַקּח ִמ ְריָם ַהנְּ ִביאָה
ת־התֹּף
אַהר ֹן ֶא ַ
ֲאחוֹת ֲ
ְבּיָ ָדהּ וַ ֵתּ ֶ֫צאנָ ה
יה
אַח ֶ ֫ר ָ
ל־הנָּ ִשׁים ֲ
ָכ ַ
ְבּ ֻת ִפּים׃
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וּבנֵ י
אָז יָ ִשׁיר־מ ֶֹשׁה ְ
ת־ה ִשּׁ ָירה
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ְ
יִמ��
ַהזֹּאת ַליהוָ ה׃ יְ הוָ ה ְ
ְלע ָֹלם וָ ֶﬠד׃ ִכּי ָבא סוּס
וּב ָפ ָר ָשׁיו
ַפּ ְרעֹה ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
יהם
ַבּיָּ ם וַ ָ֫יּ ֶשׁב יְ הוָ ה ֲﬠ ֵל ֶ
יִשׂ ָר ֵאל
וּבנֵ י ְ
ת־מי ַהיָּ ם ְ
ֶא ֵ
ָה ְלכוּ ַב ָיַּבּ ָשׁה ְבּתוֹ� ַהיָּ ם׃
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Glossary
יאה
ָ נְ ִב

end

ֵקץ

tambourine

תֹּף

reeds

סוּף

sing

ָשׁר

cloud

ָﬠנָ ן

song

ִשׁ ָירה

give light

ֵה ִאיר

perpetuity

ֶﬠד

flee

ָבּ ַרח

shout, cry out

ָצ ַﬠק

salvation

שׁוּﬠה
ָ ְי

darkness

�֫ח ֶֹשׁ

east

ָק ִדים

strong, mighty

ַﬠזָּ ה

dry land

ָיַבּ ָשׁה

left

מאל
ֹ ְשׂ

horseman

ָפּ ָרשׁ

prophetess
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