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ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַׁש ַּלח
יֹוצ ִאים לַ ִּמ ְד ָּבר
ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּבֹא ִס ַּפ ְרנּו ֶׁשּלְ ַא ַחר ַמ ַּכת ְּבכֹורֹות ַּפ ְרעֹה ּגֵ ֵרׁש ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ּטֹובה
ְּכ ֵדי לָ חֹג לַ ה' ַּב ִּמ ְד ָּברַ .אְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּכ ֵדי לַ ֲחזֹר לָ ָא ֶרץ ַה ָ
אֹותּה נִ ְׁש ַּבע ה' לָ ֵתת לָ ֶהם.
ֶׁש ָ
ה' ֹלא ָר ָצה לְ הֹולִ יְך ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץ ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ַה ְּפלִ ְׁש ִּתיםֶׁ ,ש ִהיא ַה ֶּד ֶרְך
ַה ְּמ ִה ָירה וְ ַה ְּק ָצ ָרה .הּוא ָח ַׁשׁש ֶׁש ִאם יִ ְראּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ְּפלִ ְׁש ִּתים ַה ֲחזָ ִקים
אתם
יֹוצ ִאים נֶ גְ ָּדם לְ ִמלְ ָח ָמה ַעל ָה ָא ֶרץ  -יֵ ָר ְתעּו וְ יָ ׁשּובּו לְ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אף ֶׁש ְּב ֵצ ָ
ְ
הֹוביל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּס ִביבֶּ ,ד ֶרְך
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִה ְצ ַטּיְ דּו ִּב ְכלֵ י ִמלְ ָח ָמה .לָ ֵכן ה' ִ
ִמ ְד ַּבר ִסינַ י וְ יַ ם סּוף.
יע ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ'ַ :כ ֲא ֶׁשר ה' יִ ְפקֹד
ּיֹוסף ִה ְׁש ִּב ַ
אׁשית ָר ִאינּו ֶׁש ֵ
ְּבסֹוף ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ
אֹותן ָּב ָא ֶרץ'ָּ .כ ֵעת
מֹותי וְ ִק ְברּו ָ
ֶא ְת ֶכם וְ ֵת ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ ,ה ֲעלּו ִמ ָּכאן ֶאת ַע ְצ ַ
בּועה וְ לָ ַקח ִעּמֹו ֶאת
ִקּיֵ ם מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ְּׁש ָ
יֹוסף.
ַע ְצמֹות ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
ִהּגִ יעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁשּנִ ְק ָרא
לְ ָמקֹום
ֻסּכֹותַ .א ַחר ָּכְך
ִה ְמ ִׁשיכּו לָ לֶ ֶכת
וְ ִהּגִ יעּו לְ ָמקֹום
ֵא ָתם,
ֶׁשּנִ ְק ָרא
ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְק ֵצה ִמ ְד ַּבר
ׁשּור.
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יהם ַמלְ ָאְך ִּב ְדמּות ַעּמּוד ָענָ ן
ָּכל זְ ַמן ֶׁש ָהלְ כּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ,ה' ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶ
יע ַהּלַ יְ לָ הִ ,ה ְת ַחּלֵ ף ַעּמּוד
יהם לָ לֶ ֶכתְּ .כ ֶׁש ִהּגִ ַ
ֶׁש ֶה ְר ָאה לָ ֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָּבּה ֲעלֵ ֶ
אֹותּהַ .עּמּוד ֶה ָענָ ן
ֶה ָענָ ן ְּב ַעּמּוד ֵאׁש ֶׁש ֶה ְר ָאה לָ ֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך וְ גַ ם ֵה ִאיר לָ ֶהם ָ
וְ ַעּמּוד ָה ֵאׁש ָהלְ כּו ָּת ִמיד לְ ֹלא ֶה ֶרף לִ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲחנֶ ה.
ֲחזָ "ל ְמלַ ְּמ ִדים ָ
אֹותנּו ַּב ִּמ ְד ָרׁש ֶׁשּלְ ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֶ(ׁשּנִ ְק ָרא ּגַ ם ַענְ נֵ י ַה ָּכבֹוד) ָהיּו ַּת ְפ ִק ִידים
נֹוס ִפים :הּוא ֵה ֵצל ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ַח ָּמה ֶׁשל ַה ִּמ ְד ָּבר ,וְ ַאף ֵהגֵ ן
ָ
יהם ִמ ְּפנֵ י נְ זָ ִקים וְ ַס ָּכנֹות ֶׁש ֲעלּולִ ים לִ ְפּג ַֹע ְּב ִמי ֶׁשהֹולֵ ְך ַּב ִּמ ְד ָּברְּ ,כמֹו נְ ָח ִׁשים
ֲעלֵ ֶ
וְ ַע ְק ַר ִּבים.

ה' ְמ ַחּזֵ ק ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה
לְ ַא ַחר ֶׁש ִהּגִ יעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֵא ָתם ֶׁש ִּב ְק ֵצה ַה ִּמ ְד ָּברָ ,א ַמר ה' לְ מ ֶֹׁשה:
חֹורה וְ לַ ֲחנֹות לִ ְפנֵ י ִ'ּפי ַה ִחירֹת'ֶׁ ,שּנִ ְמ ָצא ֵּבין
ַ'צּוֵ ה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲחזֹר ָא ָ
ּובין יַ ם סּוף ,מּול ְמקֹום ָה ֱאלִ יל ַּב ַעל ְצפֹון ַה ָּסמּוְך לַ ּיָ ם.
ָה ִעיר ַה ִּמ ְצ ִרית ִמגְ ּדֹל ֵ
תֹועים ַּב ֶּד ֶרְך,
ֹאמר ְּבלִ ּבֹו'ַ :עם יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻבלְ ָּבלִ ים וְ ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַּפ ְרעֹה יִ ְׁש ַמע זֹאת ,י ַ
יהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך לַ ִּמ ְד ָּבר'ָּ .כְך ֲא ַחּזֵ ק ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה
ַּכּנִ ְר ֶאה ַּב ַעל ְצפֹון ָסגַ ר ִּב ְפנֵ ֶ
בֹותיו
לִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ַא ֲענִ יׁש אֹותֹו וְ ֶאת ָּכל ַחּיָ לָ יו ְּבעֹנֶ ׁש ָק ֶׁשה ֶׁש ְּב ִע ְק ָ
ּוׁש ִמי יִ ְהיֶ ה ְמ ֻכ ָּבד ָּב ַע ִּמים'.
ֵהם יֵ ְדעּו ֶׁש ֲאנִ י ה'ְ ,
יהם וְ ָחנּו מּול ַּב ַעל ְצפֹון.
חֹור ֶ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָעׂשּו ְּכ ִמ ְצוַ ת ה'ֵ .הם ָׁשבּו לַ ֲא ֵ
ּנֹודע לְ ַפ ְרעֹה וַ ֲע ָב ָדיו ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרחּו וְ ֵאינָ ם ִמ ְת ַּכּוְ נִ ים לָ ׁשּוב ,לִ ָּבם
ְּכ ֶׁש ַ
ִה ְת ַמּלֵ א ֲח ָר ָטה ַעל ֶׁש ִה ְרׁשּו לָ ֶהם לָ ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ָא ְמרּו'ָ :מה ָע ִׂשינּו?! ֵאיְך
ִה ְר ֵׁשינּו לָ ֶהם לְ ַה ְפ ִסיק לַ ֲעבֹד וְ לָ ֵצאת לַ ִּמ ְד ָּבר?!'
ה' ִחּזֵ ק ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה לִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלַּ .פ ְרעֹה ָק ַׁשר ֶאת ֶמ ְר ַּכ ְבּתֹו
ּסּוסיםּ ,גִ ּיֵ ס ֶאת ְצ ָבא ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵה ֵחל לִ ְרּדֹף ַא ַחר יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא לָ ַקח ִעּמֹו ֵׁשׁש
לַ ִ
ֵמאֹות ֶמ ְר ָּכבֹות ֻמ ְב ָחרֹות וְ ֶאת ָּכל ְׁש ָאר ֶמ ְר ְּכבֹות ַה ָּצ ָבא ַה ִּמ ְצ ִרי ,וְ ַעל ָּכל ְצ ָבאֹו
ֻה ְפ ְקדּו ָׂש ֵרי ָצ ָבא ֻמ ְב ָח ִרים.
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יהם ,וְ ֹלא נֶ ְח ְּפזּו לִ ְבר ַֹח
ְּבאֹותֹו ַהּזְ ָמן ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ְדעּו ֶׁש ַּפ ְרעֹה ר ֵֹודף ַא ֲח ֵר ֶ
חֹורין.
ֵמ ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאּלָ א יָ ְצאּו ְּב ִב ָּטחֹון ִּכ ְבנֵ י ִ
סּוסים ּד ֲֹוה ִרים ,וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ִּׂשיגּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ַהחֹונִ ים
ַה ִּמ ְצ ִרים ָר ְכבּו ַעל ִ
יהם וְ ִה ִּביטּו לָ א ֶֹפק ,וְ ִהּנֵ ה ֵהם ר ִֹואים
ָסמּוְך לְ יַ ם סּוףְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ְׂשאּו ֶאת ֵעינֵ ֶ
יהם לְ ָת ְפ ָסם .נִ ְת ְקפּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ׁשֹוע ִטים ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ֲ
בֹות ֶ
ּומ ְר ְּכ ֵ
סּוסי ַה ִּמ ְצ ִרים ַ
ֶאת ֵ
אֹותם ֵמ ַה ִּמ ְצ ִריםֶׁ ,ש ְּב ַכ ֲע ָסם
יע ָ
ּיֹוׁש ַ
יִ ְר ָאה וָ ַפ ַחד ,וְ ָצ ֲעקּו ֶאל ה' ִּב ְת ִפּלָ ה ֶׁש ִ
ֲעלּולִ ים לְ ָה ְרגָ ם.
אֹותנּו לַ ִּמ ְד ָּבר
צּוקהָּ ,פנּו ָה ָעם ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ָט ֲענּו ְּבת ֶֹקף'ַ :ה ִאם לָ ַק ְח ָּת ָ
ִמּתֹוְך ַה ְּמ ָ
אֹותנּו וְ נִ ָּק ֵבר ָּכאן?!
ִּכי ֵאין ַמ ְס ִּפיק ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם? ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ִּמ ְצ ִרים יַ ַה ְרגּו ָ
אֹותנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם? ֲהֹלא ְּכ ָבר ְּכ ֶׁש ִּב ַּׂש ְר ָּת
את ָ
הֹוצ ָ
ּוע ֵ
ית ּלָ נּוַ ,מּד ַ
ַמה ּזֹאת ָע ִׂש ָ
לָ נּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ַהּגְ ֻאּלָ הָ ,א ַמ ְרנּו לְ ָךַ :ה ְפ ֵסק לְ ַב ֵּׂשר לָ נּו זֹאתָ ,אנּו ַמ ֲע ִד ִיפים
ּומּוטב לָ נּו
ָ
אֹותנּו ִאם נִ ְב ַרח,
לְ ַה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹדִּ .כי ֲה ֵרי ַה ִּמ ְצ ִרים ֲעלּולִ ים לַ ֲהרֹג ָ
לַ ֲעבֹד ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ֵמ ֲא ֶׁשר לָ מּות ַּב ִּמ ְד ָּבר'.
יע ֶאת ָה ָעם וְ ָענָ ה'ַ :אל ְּת ַפ ֲחדּו,
מ ֶֹׁשה ֹלא נִ ְב ַהל ֵמ ַה ְּט ָענֹות ַה ָּקׁשֹות ,הּוא ִה ְרּגִ ַ
יע ֶא ְת ֶכם ַהּיֹום ֵמ ַה ִּמ ְצ ִריםָּ .כ ֵעת ַא ֶּתם
הֹוׁש ַ
עֹומד לְ ִ
ִה ְתיַ ְּצבּו ְּוראּו ֵאיְך ה' ֵ
יֹותר
אֹותם ֵ
ר ִֹואים ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים וִ ֵיר ִאים ֵמ ֶהםַ ,אְך עֹוד ְמ ַעט ֹלא ִּת ְראּו ָ
ׁשּועת ה''.
בּור ֶכם ,וְ ַא ֶּתם ַּת ַע ְמדּו ִּב ְד ָמ ָמה וְ ִת ְראּו ֶאת יְ ַ
לְ עֹולָ ם .ה' יִ ּלָ ֵחם ֲע ְ
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יעת יַ ם סּוף
ְק ִר ַ
צֹוע ִקים ֵאלַ י
ּוע ַא ֶּתם ֲ
לְ ַא ַחר ִּד ְב ֵרי ַה ַה ְרּגָ ָעה ֶׁשל מ ֶֹׁשהָ ,א ַמר לֹו ה''ַ :מּד ַ
יע ֶא ְת ֶכם? ַצּוֵ ה ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיכּו ַּב ַּמ ָּסע'.
אֹוׁש ַ
ֶׁש ִ
יצד יַ ֲעׂשּו זֹאת'ַ :א ָּתה ָּתנִ יף ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ,וְ ַת ֶּטה אֹותֹו לְ ִכּוּון
ה' ֵּב ֵאר לְ מ ֶֹׁשה ֵּכ ַ
יּוכלּו לַ ֲעבֹר ַּבּיַ ָּב ָׁשה ֶׁש ָּב ֶא ְמ ַצע .וַ ֲאנִ י
ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
יַ ם סּוףַ .הּיָ ם יִ ָּב ַקע לִ ְׁשנַ יִ םְ ,
יכם ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ם ,וְ ָאז ַא ֲענִ יׁש אֹותֹו
ֶא ְד ַאג לְ ַחּזֵ ק ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה לִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵר ֶ
בֹותיוָּ .כְך יִ ְהיֶ ה ְׁש ִמי ְמ ֻכ ָּבד ,וְ ַה ִּמ ְצ ִרים יֵ ְדעּו ֶׁש ֲאנִ י ה'
ּומ ְר ְּכ ָ
ִעם ְצ ָבאֹוָּ ,פ ָר ָׁשיו ַ
ַהּנִ לְ ָחם ִּב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל'.
חֹורי ַמ ֲחנֵ ה
ְּכ ֶׁשּיָ ַרד ַהּלַ יְ לָ ה ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֹלא נֶ ֱעלַ ם ְּכ ֶה ְרּגֵ לֹוֶ ,אּלָ א ָע ַבר ֶאל ֵמ ֲא ֵ
ּובין ַמ ֲחנֵ ה ַה ִּמ ְצ ִריםָּ .כְך ַעּמּוד ָה ֵאׁש ֵה ִאיר לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נֶ ֱע ַמד ֵּבינֹו ֵ
ַה ֶּד ֶרְך ַּבּלַ יְ לָ ה ,וְ ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ִה ְס ִּתיר ֶאת אֹורֹו ֵמ ַה ִּמ ְצ ִריםְּ .ב ֶד ֶרְך זֹו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ָהיָ ה אֹור ,וְ ַה ִּמ ְצ ִרים נֶ ֶאלְ צּו לְ גַ ֵּׁשׁש ֶאת ַּד ְר ָּכם ָּב ֲא ֵפלָ ה וְ ֹלא ִה ְצלִ יחּו לְ ִה ְת ָק ֵרב
יהם לְ א ֶֹרְך ָּכל ַהּלַ יְ לָ ה.
ֲאלֵ ֶ
ּוח ִמזְ ָר ִחית ַעּזָ ה ֵמ ֵאת
מ ֶֹׁשה ִה ָּטה ֶאת ַמ ֵּטהּו ַעל ַהּיָ ם ,וְ ִהּנֵ ה ֵה ֵחּלָ ה לְ נַ ֵּׁשב ר ַ
יכה ֶאת ַהּיָ ם ְּב ָחזְ ָקה וְ ָה ְד ָפה ֶאת ַה ַּמיִ ם לַ ְּצ ָד ִדים ,וְ ַהּיָ ם ֵה ֵחל
ּוח הֹולִ ָ
ה'ָ .הר ַ
ּוח וְ ֶה ֱע ִמ ָידה ֶאת ֵמי ַהּיָ ם ִּכ ְׁש ֵּתי חֹומֹות,
לְ ִה ָּב ַקעְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ָּכל ַהּלַ יְ לָ ה נָ ְׁש ָבה ָהר ַ
ּוח ָה ַעּזָ ה
יהן נִ ְפ ַער ֶּפ ַתח ֶׁש ַּד ְרּכֹו יָ ְכלּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעבֹר ְּבתֹוְך ַהּיָ םָ .הר ַ
ּובינֵ ֶ
ֵ
ּגַ ם יִ ְּב ָׁשה ֶאת ַק ְר ָק ִעית ַהּיָ ם ְמלֵ ַאת ַהּבֹץ ,וְ ָכְך יָ ְכלּו יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעבֹר ְּבתֹוְך ַהּיָ ם
ִמ ְּבלִ י לִ ְטּב ַֹע ַּבּבֹץ.
ְּכ ֶׁש ָראּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַהּיָ ם נִ ְב ַקע וְ נִ ָּתן לַ ֲעבֹר ֵּבין ְׁש ֵּתי חֹומֹות ַה ַּמיִ ם ,נִ ְכנְ סּו
ֶאל ַהּיָ ם וְ ָהלְ כּו ְּבתֹוכֹוַ .ה ִּמ ְצ ִרים ָראּו ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַה ְּמ ֻׁשּנֶ ה ַאְך ֹלא נִ ְר ְּתעּוִּ ,כי
ה' ִחּזֵ ק ֶאת לִ ָּבם לִ ְרּדֹף ַא ַחר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לָ ֵכן ּגַ ם ֵהם נִ ְכנְ סּו ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ם
וְ ִה ְמ ִׁשיכּו ַּב ִּמ ְר ָּדף.

ׁשְּב  תַׁשָרָּפ | 81

ּתֹורה ֵ -ס ֶפר ְׁשמֹות
ְּ | 82ב ַד ְר ָּכּה ֶׁשל ָ

יעה ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר ַ(ה ֵחלֶ ק ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַהּלַ יְ לָ ה)ִ ,ה ְׁש ִקיף ה' ַעל ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם
ְּכ ֶׁש ִהּגִ ָ
אֹותם ְּב ֶעזְ ַרת ַעּמּוד ָה ֵאׁש וְ ֶה ָענָ ן וְ קֹולֹות ַעּזִ ים ֶׁש ִה ְּממּו וְ ִה ְב ִהילּו
וְ ֶה ֱענִ יׁש ָ
אֹותם.
ָ
ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים ַמ ְס ִּב ִירים ַעל ִּפי ַה ְּמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר ְּת ִהּלִ ים ֶ(ּפ ֶרק עז)ֶׁ ,ש ַעּמּוד ֶה ָענָ ן
יהם ִה ְתלַ ּוּו
ָהיָ ה לַ ֲענָ נִ ים ֶׁש ִה ְמ ִטירּו ָּב ָרד וְ גֶ ֶׁשם ,וְ ַעּמּוד ָה ֵאׁש ָהיָ ה לִ ְב ָר ִקים ,וַ ֲאלֵ ֶ
ְר ָע ִמים ַמ ְב ִהילִ ים.
אֹותם ,וְ ִאּלּו ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ָה ַפְך ֶאת
ַעּמּוד ָה ֵאׁש ָּפגַ ע ְּבגַ לְ ּגַ ּלֵ י ַה ֶּמ ְר ָּכבֹות ֵּופ ֵרק ָ
ַק ְר ָק ִעית ַהּיָ ם ַּב ֲחזָ ָרה לְ בֹץְּ .ב ִע ְקבֹות זֹאת ַה ִּמ ְצ ִרים ֹלא יָ ְכלּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְרּדֹף
יהם ַמ ָּׂשא
יהם ָט ְבעּו ַּבּבֹץ ,וְ ֵהם ִה ְת ַק ְּדמּו לְ ַאט ְּכ ִאּלּו יֵ ׁש ֲעלֵ ֶ
ַא ֲח ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאלַ .רגְ לֵ ֶ
ָּכ ֵבד.
לֹוהי יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא זֶ ה ֶׁשּנִ לְ ַחם ָּב ֶהם ּומֹונֵ ַע ֵמ ֶהם
ָּכ ֵעת ֵה ִבינּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶׁשה' ֱא ֵ
לְ ַה ִּׂשיג ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלָ .א ְמרּו ַה ִּמ ְצ ִרים'ָ :עלֵ ינּו לָ נּוס ַּב ֲחזָ ָרה לְ ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ה' נִ לְ ָחם
ָּבנּו ֲעבּור ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל!'
אֹותּה ָה ֵעת ָא ַמר ה' לְ מ ֶֹׁשה'ַ :ה ֵּטה ׁשּוב ֶאת ַמ ְּטָך ַעל ַהּיָ ם ,וְ ָכְך ַה ַּמיִ ם
ְּב ָ
אֹותם'.
יהם ,וְ יָ ִמיתּו ָ
סּוס ֶ
יהם וְ ֵ
בֹות ֶ
חֹומה יִ ְּפלּו ַעל ַה ִּמ ְצ ִריםַ ,מ ְר ְּכ ֵ
עֹומ ִדים ְּכ ָ
ָה ְ
ּוח
מ ֶֹׁשה ִה ָּטה ֶאת ַמ ֵּטהּו ַעל ַהּיָ ם ,וְ ָהר ַ
ֶׁשּנָ ְׁש ָבה ָּכל ַהּלַ יְ לָ ה וְ ֶה ֱחזִ ָיקה
ֶאת ַה ַּמיִ םִ ,ה ְת ַה ְּפ ָכה
אֹותם
ּוח ֶׁש ָּד ֲח ָפה ָ
לְ ר ַ
ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים .לִ ְפנֹות
מֹוטטּו
ִה ְת ְ
ּב ֶֹקר
ַה ַּמיִ ם
חֹומֹות
וְ ָק ְרסּו ,וְ ַהּיָ ם ָׁשב
ְּב ָחזְ ָקה
לִ גְ עֹׁש
ְּכ ַד ְרּכֹוַ .ה ִּמ ְצ ִרים נִ ּסּו

