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N'I D II'

wyülak 5Emä it ayyäm ab'rü qiddem 'azza kal allila wyäöam it ayyäm lär€ba

wyibbäqä'u ammem. [22] wylbä'u bäni yi5rä'al aftok ayyäm abyäbbä5a

wammem l€mma üma miyyammrnimma wmiö5ömälimma. [23] wyirdäfu
misram wyäbä'u ä'ürtyyimma kal sos färu rikbu wfärräio al tok ayyäm.

[2!wyä'i bEömäret abbeqar wyiöqäf 5€mä 'al mäni misram bammod aS wänän

wyä'am it mäni misrem. [25]wyäsär it äfan markäbtu wyenä'egö'u bakkäbudot
9r- 9 - .-9 . ," 9awyä'ümeru misrem änüsa miffäni yiSrä'el ki ööma annillä'am l€mma

bämigram. " [26]wyä'ümar 5ömä al mü5i nEtä it ycdäk 'al ayyäm wy€öübu

ammem 'al misram 'al rikbu wal färräöo. l27lwyäg müSi it yödu 'al ayyäm

wyäSaU ayyäm lifnot abb€qar htänu wmisrem näsä'em alqörättu wyä'när Sema it
misrem tok ayyäm. [2S] wyäöäbu ammem wyekassu it arr€kab wit affärräSam

alkal Il färu abbä'am ä'urtyyimma bayyäm lä ni5'5är bömma 'ad 'äd. [29] wbäni
yiörä'al äläku abyäbbä5a aftok ayyäm wamm3m lemma üma miyyamminimma
wmiööcmälimma. [30] wyü'5i ö€mä bayyom ä"c it yi5rä'al miyyed misram wyöre

yi5rä'el it migrem mat 'al aSfät ayyäm. [31]wy€re yi5rä'el it ayyad aggädalla eSär
"r 

9 o I 
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'ä5a SEmä bämigram wyrrä'u 'em at ö€ma wyämenu af3ömä wbämüöi'abdu. *

15

[]az yäöär müSi wbäni yiörä'al it a5Srra azz1'ot alS€ma wyä'ümöru hmor äsrru

alSömä kr guwwi gä: sos wrikbu rämä bayyäm. [2)'azzi wzimräti wyä'i ti
alyööuw'wä zE lli w€näb€'u €luwwi äbi wcrumeminnö'u. [3] 5emä gibbor
bammälemma S€mä Semu. [4]markäbät färu wrlo yärä bayyäm wme'bär Sehso

täbe'u abyäm sof. [5]tü:mot yEkassiyyä:mu yärädu bammäsälot kämu äban.

[6] yamminäk SEmä nä:däri bakku yamminäk öemä törä'a9 uyyäb. [7]wabräb
gä'unat t€rräs qämok töSalla 'ärünäk yä'ukelä:mu kaqqäö. [8] wab'rü abbäk

niyyärämu mem nägäbu kämu nad nä:z€lam qäfä'u tü:mot ablab yäm. [9]ämär
uyyäb irdäf aööag elläq ööläl timlä:mu naßi äreq arbi türiömu yedi. I l0] naööibtä

abruwwäk kassä:mu yäm gälälu kä'ufärat bämam ädtrem. [l]mr kämok
bä'rlam 5emä mi kämok nä:däri baqqäda5 nüra töllät 'ä5i fäliyyä. [2] nägtä
yamminäk tiblä:mu ä:ras. [3] nä'itä bisdäk 'am zE gä'itta nä'iltä bazzäk al näbe

qäacSat. I 14] öämä'u 'ammam wyirraggäzu Il'a'az yü5ebi falöat. [ 15] az nibbä:lu
älufi edom rli muwwäb yazzämu red nöm€gu kal yüöcbi kä'nän. [6]tibbäl
'äliyyimma rma wfäd wafgädol zäruwwäk ylddämu kä:ban 'ad yäbbar 'ammäk

öömä'ad yäbbar'a1n ze qänltä. [7]tibyä:mu wtigä:mu bär nä:lätäk mäkon
alöibtäk Iä'iltä 5ömä maqdäS 3ömä künenu yedäk. [8] 5ömä yimläk üläm wäd.

[19]ki ba sos färu abrikbu wbäfärräio bayyäm wyl5ab 5€mä'ällyyimma it mr

ayyäm wbäni yiörä'al älfuu abyäbbäSa aftok ayyäm. [20] wtiqqa maryäm

annöbiyyä 'ä'ot ärron it attäf abyöda wtäsä'inna kal ä'insam ä'uriyya aftabbam

wbämä:lot. [21] wtän lemma maryäm örru alSömä ki guwwi gä: sos wrikbu rämä
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bayyäm. * l22lwyassa müSi it yi5rä'el miyyäm sof wyügiyyö'u al madbär öor

wyäläku derak öelä5ät yämam bammadbär wl6 mäsä'u mem. [23] wyäbä'u mirta
wlä yätälu liStot mem mimmirra kr marram imma 'al kan qärä Sema mirra.

[24]wyillän'äm 'al müii hmor mä niöti. [25] wyösä'eq müöi al Sömä wyarriyyö'u
lEmä e; wyaSlak al ammam wyimmätöqu ammam Samma öäm lü äq wmaöfäg

wöamma ,,arrä'e'u. [26] wyä'Umar am Säma tiima alqol 5€mä €luwwäk wayyäSär

bino t€35i wä:zintä almegäbüto wöämärtä kal aqqo kal ammä:la ö5är öamti
bämipram lä äöam 'älak kI äni öömä re'Iäk. * [27]wyebd'u ilam wbilam öittam
'äöärä inot mem wSä'brm tämeram wyännu öamma 'al ammam.

16

[1]wyissä'u mrlem wyäbä'u kal rdät bäni yiörä'al al madbär sen €5är bin rlem
wbin srni b€miööa 'ä5är yom läda5 aööcni alpiyyätimma miyyärag misram.

[2] wyillänu kal idät bäni yiörä'el'al mü5i wal ärron bammadbär. [3]wyä'umeru
illyyimma bäni yiSrä'al mr yitten mütänu abyad SEmä bärag misrem aßibtänu'al
ser abbäSär Uätätänu lGm alSdba kr ügättimma ütänu al ammadbär azze limat it
kal aq'qäl azze bar'räb. * [4] wyä'ümar öEmä al musi innäni mämpr läkimma
lcm man a5Sämam wyipsä'äm wläqq€tu dEbär yom abyümu al'män enassinnu
äyeläku aftürüti am lä. [5] weyya bayyom aö5i5öi wftinu it €5är yibiyyu w€yya
maöni 'al ESär yEläqqelu yom wyom. [6] wyä'ümar müSi wärron al kal bäni
yiörä'al €rab wyädättimma kI 5€mä ü'$i itkimma miyyäreg misram. [7]wbeqar
wrä'rtimma it käbod 3€mä aßämä'u it tillänütftimma 'al ö€mä wänännu mä kr
tillänu 'älinu. [8]wyä'umer müöi aftat öömä läkimma berab bäöär tätäl wlem
babb€qar alSäba aßäma öömä it tillänütftimma ö5är attimma mallönam 'älo
wänännu mä lä 'atinu tillänütftimma ki 'al !Cmä. [9] wyä'ümar müSi al ärron
Emär al kal ldät bäni yi5rä'al qCräbu affäni ö€mä ki öäma it tillänütftimma.
[0] wyä'i kädabber ärron al kal ldät bäni yiörä'el wyäfänu al ammadbär wenna
täOoa ö€mä nirrä'i bänän. * [ I l] wyödabbar 5Emä al müSi hmor. I 12] 5ämätti it
tillänot bäni yiörä'al dabber iliyyimma hmor bin ä'irbam tä'ükclu bä5är

wbabb€qar ti5bä'u löm wyädättimma kr äni öemä eluwwftimma. [3] wyä'i
berab wtäl aööalwi wtökassi it ammä:ni wbabb€qar ayyätä a5käbät attäl säbeb

lammä:ni. [4] wtäl a5käbät at!äl wcnna 'al fäni ammadbär däq mäsfos däq
käküfär'al ä:ras. [15]wyErö'u bäni yi5rä'al wyä'ümeru rS al 'e'o män ü kr lä
yädä'u mä U wyä'Umer müSi illyyimma ü al'löm ööär nätän Semä läkimma tät<äta.

[16]zE addöbär ö5är Säba öömä läqqegu mimminnu Iö alfi aklu ämär algilgälät
masfär naßütftimma i5 lööär bä'utu tiqqä'u. [7]wyäöSu kan bäni yiSrä'al

wy€läqq€g ammarbi wammä'mit. [8] wyömaddu bämär wlä 'a:daf ammarbi
wammä'mrt lä 'e:sar rS alfi aklu läqqEtu. [9]wyä'ümar müüi iliyyimma Iö al
yUtar mimminnu 'ad beqar. IZO]wlä Säme'u almüöi wyütiru enäSe;mimminnu

\'
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ֹמאָלם:  ׂ ּוִמְשּ ִמיִמיָנם  חֹוָמה  ָלֶהם  ִים  ְוַהַמּ ה  ָשׁ ָבּ ַיּ ַבּ ם  ַהָיּ תֹוְך  ְבּ ָרֵאל  ְבֵני־ִיְשׂ
יו ֶאל־ּתֹוְך  ּוָפָרָשׁ ִרְכּבֹו  ְרֹעה  ַפּ ל סּוס  ֹכּ ַאֲחֵריֶהם  ֹבאּו  ַוָיּ ִמְצַרִים  פּו  ְרְדּ כג ַוִיּ

ַעּמּוד ֵאׁש  ֵקף ְיהָוה ֶאל־ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְבּ ְשׁ ֶקר ַוַיּ ֹמֶרת ַהֹבּ ַאְשׁ ם: כד ַוְיִהי ְבּ ַהָיּ
ְכֵבֻדת  ֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִבּ ַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְכּ ָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים: כה ַוָיּ ְוָעָנן ַוָיּ
ִמְצָרִים:  פ י ְיהָוה ִנְלָחם ָלֶהם ְבּ ָרֵאל ִכּ ֵני ִיְשׂ אֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְפּ  ַוֹיּ

ִים ַעל־ִמְצַרִים  בּו ַהַמּ ם ְוָיֻשׁ ה ְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ַהָיּ אֶמר ְיהָוה ֶאל־מֶשׁ כו ַוֹיּ

ִלְפנֹות  ם  ַהָיּ ב  ָשׁ ַוָיּ ם  ַעל־ַהָיּ ֶאת־ָידֹו  ה  מֶשׁ ט  כז ַוֵיּ יו:  ָרָשׁ ְוַעל־ָפּ ַעל־ִרְכּבֹו 
ם:  תֹוְך ַהָיּ ֶקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת־ִמְצַרִים ְבּ ֹבּ
ִאים  ְרֹעה ַהָבּ ַפּ ים ְלֹכל ֵחיל  ָרִשׁ ַוְיַכּסּו ֶאת־ָהֶרֶכב ְוֶאת־ַהָפּ ִים  בּו ַהַמּ ֻשׁ כח ַוָיּ

ה  ָשׁ ָבּ ַבַיּ ָהְלכּו  ָרֵאל  ִיְשׂ כט ּוְבֵני  ַעד־ֶאָחד:  ֶהם  ָבּ ַאר  ֹלא־ִנְשׁ ם  ָיּ ַבּ ַאֲחֵריֶהם 
ּיֹום  ַבּ ְיהָוה  ע  ל ַוּיֹוַשׁ ֹמאָלם:  ׂ ּוִמְשּ ִמיִמיָנם  ֹחָמה  ָלֶהם  ִים  ְוַהַמּ ם  ַהָיּ תֹוְך  ְבּ
ם:  ַפת ַהָיּ ָרֵאל ֶאת־ִמְצַרִים ֵמת ַעל־ְשׂ ְרא ִיְשׂ ד ִמְצָרִים ַוַיּ ָרֵאל ִמַיּ ַההּוא ֶאת־ִיְשׂ
יְראּו ָהָעם  ַוִיּ ִמְצַרִים  ְבּ ה ְיהָוה  ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ ֹדָלה  ַהְגּ ד  ָרֵאל ֶאת־ַהָיּ ִיְשׂ ְרא  לא ַוַיּ

ה ַעְבּדֹו:   פ יהָוה ּוְבמֶשׁ ֲאִמינּו ַבּ ֶאת־ְיהָוה ַוַיּ

טו
אְמרּו ֵלאמֹר: ס יָרה ַהֹזּאת ַליהָוה ַוֹיּ ָרֵאל ֶאת־ַהִשּׁ ה ּוְבֵני ִיְשׂ יר־מֶשׁ  א ָאז ָיִשׁ

י ְוִזְמָרת ָיּה ם: ס ב ָעִזּ ָאה ס סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּ י־ָגאֹה ָגּ יָרה ַליהָוה ִכּ  ָאִשׁ
ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה ס ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ס ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו: ס ג ְיהָוה 
ם ס ּוִמְבַחר  ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָיּ ֹבת ַפּ מֹו: ס ד ַמְרְכּ ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיהָוה ְשׁ
מֹו ָאֶבן: ס הֹמֹת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְכּ עּו ְבַים־סּוף: ס ה ְתּ יו ֻטְבּ ִלָשׁ  ָשׁ

אֹוְנָך  ְרַעץ אֹוֵיב: ס ז ּוְברֹב ְגּ ַח ס ְיִמיְנָך ְיהָוה ִתּ ֹכּ ִרי ַבּ ו ְיִמיְנָך ְיהָוה ֶנְאָדּ

יָך ֶנֶעְרמּו  ׁש: ס ח ּוְברּוַח ַאֶפּ ַקּ ַכּ ח ֲחֹרְנָך ֹיאְכֵלמֹו  ַלּ ַשׁ ֲהֹרס ָקֶמיָך ס ְתּ ַתּ
ֶלב־ָים: ס ט ָאַמר אֹוֵיב  בּו ְכמֹו־ֵנד ֹנְזִלים ס ָקְפאּו ְתֹהֹמת ְבּ ַמִים ס ִנְצּ
מֹו  ּתֹוִריֵשׁ י  ַחְרִבּ י ס ָאִריק  ַנְפִשׁ ְמָלֵאמֹו  ִתּ ָלל  ָשׁ ק  יג ס ֲאַחֵלּ ׂ ַאִשּ ף  ֶאְרֹדּ
יִרים: ס ַמִים ַאִדּ עֹוֶפֶרת ְבּ מֹו ָים ס ָצְללּו ַכּ ָסּ ְפָתּ ְברּוֲחָך ִכּ  ָיִדי: ס י ָנַשׁ

ת  ְתִהֹלּ ֶדׁש ס נֹוָרא  ֹקּ ַבּ ר  ֶנְאָדּ ֹמָכה  ָכּ ְיהָוה ס ִמי  ֵאִלם  ָבּ יא ִמי־ָכֹמָכה 

ָך ַעם־זּו  ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ: ס יג ָנִחיָת ְבַחְסְדּ ה ֶפֶלא: ס יב ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִתּ ֹעֵשׂ

ומשמאלם  מימינם  חומה  להם  והמים  ביבשה  הים  בתוך  ישראל  בני 
23 וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך 

הים 24 ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה על מחנה מצרים בעמוד אש 
 וענן ויחם את מחנה מצרים 25 ויאסר את °אפן מרכבתו וינחגהו °בכבודות
 ויאמרו מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה הנלחם להם במצרים :>— —
26 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים 

לפנות הים  וישב  הים  על  ידו  את  משה  27 ויט  פרשיו  ועל  רכבו   על 
הבקר לאיתנו ומצרים נסעים לקראתו וינער יהוה את מצרים תוך הים 
28 וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים 

ביבשה הלכו  ישראל  29 ובני  אחד  עד  בהם  נשאר  לא  בים   אחריהם 
בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם 30 ויושיע יהוה ביום 
ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים 
31 וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם 

°את יהוה ויאמנו ביהוה ובמשה עבדו :>— —

טו
לאמר  ויאמרו  ליהוה  הזאת  השירה  את  ישראל  ובני  משה  ישר  1 אז 

°וזמרתיה 2  עזי  בים  רמה  ורכבו  סוס  גאה  °גוי  כי  ליהוה   °אשירו 
3 יהוה וארוממנהו  אבי  אלהי  ואנוהו  אלי  זה  לישועה  לי   ויהי 

ומבחר  בים  ירא  וחיליו  פרעה  4 °מרכבת  שמו  יהוה  במלחמה  גיבור 
אבן כמו  במצלות  ירדו  *יכסמו  5 תהומות  סוף  בים  °טבעו   שלישיו 
*גאוניך 7 וברב  אויב  תרעץ  יהוה  ימינך  בכח  נאדרי  יהוה   6 ימינך 

נערמו אפך  8 וברוח  כקש  יאכלמו  חרונך  תשלח  קמיך   תהרס 
אויב 9 אמר  ים  בלב  תהומת  קפאו  °נזלים  נד  כמו  נצבו   מים 
תורישמו חרבי  אריק  נפשי  תמלאמו  שלל  אחלק  אשיג   ארדף 
אדירים במים  כעופרת  צללו  ים  כסמו  ברוחך  10 נשבת   ידי 
תהלת נורא  בקדש  נאדרי  כמוך  מי  יהוה  באילים  כמוך   11 מי 

זה עם  בחסדך  13 נחית  הארץ  תבלעמו  ימינך  12 נטית  פלאה   עשה 
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זּון ס ִחיל  ים ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ ָך: ס יד ָשׁ ָך ֶאל־ְנֵוה ָקְדֶשׁ ָאְלָתּ ס ֵנַהְלָתּ ְבָעְזּ ָגּ
ת: ס טו ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ס ֵאיֵלי מֹוָאב ֹיאֲחֵזמֹו  ָלֶשׁ ֵבי ְפּ ָאַחז ֹיְשׁ
ְגדֹל  ל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ס ִבּ ֹפּ ֵבי ְכָנַען: ס טז ִתּ ל יְֹשׁ ָרַעד ס ָנמֹגּו ֹכּ
ַעם־זּו  ְיהָוה ס ַעד־ַיֲעֹבר  ָך  ַעְמּ ַיֲעֹבר  ָאֶבן: ס ַעד  ָכּ מּו  ִיְדּ ְזרֹוֲעָך 
ַעְלָתּ  ָפּ ָך  ְבְתּ ְלִשׁ ַנֲחָלְתָך ס ָמכֹון  ַהר  ְבּ ֵעמֹו  ְוִתָטּ ִבֵאמֹו  ָקִניָת: ס יז ְתּ
י  ָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך: ס יח ְיהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: ס יט ִכּ ְיהָוה ס ִמְקּ
ֶאת־ֵמי  ֲעֵלֶהם  ְיהָוה  ב  ֶשׁ ם ס ַוָיּ ָיּ ַבּ יו  ּוְבָפָרָשׁ ִרְכּבֹו  ְבּ ְרֹעה  ַפּ סּוס  ָבא 
ח ִמְרָים  ַקּ ם:  פ  כ ַוִתּ תֹוְך ַהָיּ ה ְבּ ָשׁ ָבּ ָרֵאל ָהְלכּו ַבַיּ ם ס ּוְבֵני ִיְשׂ ַהָיּ
ים  ֻתִפּ ְבּ ַאֲחֶריָה  ים  ִשׁ ָכל־ַהָנּ ֶצאָן  ַוֵתּ ָיָדּה  ְבּ ף  ֶאת־ַהֹתּ ַאֲהֹרן  ֲאחֹות  ִביָאה  ַהְנּ
ָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה  י־ָגֹאה ָגּ ירּו ַליהָוה ִכּ ַען ָלֶהם ִמְרָים ִשׁ ּוִבְמֹחֹלת: כא ַוַתּ
ר־ׁשּור  ְצאּו ֶאל־ִמְדַבּ ם־סּוף ַוֵיּ ָרֵאל ִמַיּ ה ֶאת־ִיְשׂ ע מֶשׁ ַסּ ם:  ס  כב ַוַיּ ַבָיּ
בֹאּו ָמָרָתה ְולֹא  ר ְולֹא־ָמְצאּו ָמִים: כג ַוָיּ ְדָבּ ִמּ ת־ָיִמים ַבּ לֶֹשׁ ְלכּו ç     c ְשׁ ַוֵיּ
נּו  ֹלּ כד ַוִיּ ָמּה ָמָרה:  ן ָקָרא־ְשׁ י ָמִרים ֵהם ַעל־ֵכּ ִכּ ָרה  ת ַמִים ִמָמּ ֹתּ ָיְכלּו ִלְשׁ
ְצַעק ç     c ֶאל־ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה  ה: כה ַוִיּ ֶתּ ְשׁ אמֹר ַמה־ִנּ ה ֵלּ ָהָעם ַעל־מֶשׁ
הּו:  ם ִנָסּ ט ְוָשׁ ָפּ ם לֹו ֹחק ּוִמְשׁ ם ָשׂ ִים ָשׁ קּו ַהָמּ ְמְתּ ִים ַוִיּ ֵלְך ֶאל־ַהַמּ ְשׁ ֵעץ ַוַיּ
ה  ֲעֶשׂ ַתּ ֵעיָניו  ְבּ ר  ָשׁ ְוַהָיּ ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ְלקֹול  ַמע  ְשׁ ִתּ מֹוַע  ִאם־ָשׁ אֶמר  כו ַוֹיּ

י ְבִמְצַרִים לֹא־ ְמִתּ ר־ַשׂ ֲחָלה ֲאֶשׁ ל־ַהַמּ יו ָכּ ל־ֻחָקּ ַמְרָתּ ָכּ ְוַהֲאַזְנָתּ ְלִמְצָתיו ְוָשׁ
ים  ֵתּ ם ְשׁ ֹבאּו ֵאיִלָמה ְוָשׁ י ֲאִני ְיהָוה ֹרְפֶאָך:  ס  כז ַוָיּ ים ָעֶליָך ִכּ ָאִשׂ

ִים: ם ַעל־ַהָמּ ֲחנּו־ָשׁ ָמִרים ַוַיּ ְבִעים ְתּ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִשׁ ֶעְשׂ

טז
ין־ֵאיִלם  ר ֵבּ ר־ִסין ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶאל־ִמְדַבּ ֵני־ִיְשׂ ל־ֲעַדת ְבּ בֹאּו ָכּ ְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָיּ א ַוִיּ

ּלֹונּו  ִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ב ַוִיּ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֵשּׁ ה ָעָשׂ ֲחִמָשּׁ ּוֵבין ִסיָני ַבּ
ֵני  ְבּ אְמרּו ֲאֵלֶהם  ג ַוֹיּ ר:  ְדָבּ ִמּ ַבּ ה ְוַעל־ַאֲהֹרן  ָרֵאל ַעל־מֶשׁ ֵני־ִיְשׂ ְבּ ל־ֲעַדת  ָכּ
ר  ָשׂ ַהָבּ נּו ַעל־ִסיר  ְבֵתּ ִשׁ ְבּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְבּ ן מּוֵתנּו ְבַיד־ְיהָוה  ָרֵאל ִמי־ִיֵתּ ִיְשׂ
ל־ ר ַהֶזּה ְלָהִמית ֶאת־ָכּ ְדָבּ י־הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל־ַהִמּ ַבע ִכּ ָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלֹשׂ ְבּ

ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם  אֶמר ְיהָוה ֶאל־מֶשׁ ָרָעב: ס ד ַוֹיּ ה ָבּ ָהל ַהֶזּ ַהָקּ
תֹוָרִתי  ּנּו ֲהֵיֵלְך ְבּ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּ ַבר־יֹום ְבּ ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדּ ִמן־ַהָשּׁ

חיל וירגזו  עמים  14 שמעו  קדשך  נוה  אל  בעזך  נחלת   גאלת 
יאחזמו מואב  אילי  אדום  אלופי  נבהלו  15 אז  פלשת  ישבי   אחז 
ובגדול ופחד  אימה  עליהם  16 תפל  כנען  ישבי  כל  נמגו   רעד 
זה עם  יעבר  עד  יהוה  עמך  יעבר  עד  כאבן  ידמאו   זרועך 
פעלת לשבתך  מכון  נחלתך  בהר  ותטעמו  17 תביאמו   קנית 
*ועוד 19 כי עולם  ימלך  18 יהוה  ידך  °כוננו  יהוה  מקדש.   יהוה 
מי את  עליהם  יהוה  וישב  בים  ובפרשיו  ברכבו  פרעה  סוס   בא 
מרים 20 ותקח  הים  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל  ובני   הים 
הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים 
ובמחלות 21 ותען להם מרים שירו ליהוה כי °גוי גאה סוס ורכבו רמה 
בים :>— — 22 ויסע משה את ישראל מים סוף ויוציאהו אל מדבר שור 
ולא מרתה  23 ויבאו  מים  מצאו  ולא  במדבר  ימים  דרך שלשת   וילכו 
24 וילן מרה  קרא שמה  כן  על  הם  מרים  כי  ממרה  מים  לשתות   יכלו 
25 ויצעק משה אל יהוה ויראהו יהוה  העם על משה לאמר מה נשתה 
עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו 
תעשה  בעיניו  והישר  אלהיך  יהוה  לקול  תשמע  שמע  אם  26 ויאמר 

והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא 
אשים עליך כי אני יהוה רפאך :>— — 27 ויבאו אילים ובאילים שתים 

עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים

טז
 1 ויסעו מאילים ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים

ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים 2 וילנו 
3 ויאמרו אליהם בני  כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר 
ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר 
באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל 
הקהל הזה ברעב :>— — 4 ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם 
מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילכו °בתורתי 


