
Êxodo 14.10-31             ד יׁשמות  

 
ם   10 ַע ַאֲחֵריֶהֶ֗ ִים׀ ֹנֵסַ֣ ם ְוִהֵנֵּ֥ה ִמְצַרַ֣ ל ֶאת־ֵעיֵניֶהֶ֜ י־ִיְשָרֵאֵ֨ יב ַוִיְשאּוּ֩ ְבֵנֵֽ ה ִהְקִרִ֑ ּוַפְרעֹֹ֖

ה׃ ל ֶאל־ְיהָוֵֽ י־ִיְשָרֵאֹ֖ ּו ְבֵנֵֽ ד ַוִיְצֲעקֵּ֥ יְראּוּ֙ ְמֹאֹ֔ י ֵאין־ַויֹאְמרּוּ֮ ֶאל־ֹמֶׁש֒ה  11 ַוִיֵֽ ִמְבִלִ֤ ַהֵֽ

נּו   נּו ְלהוִציָאֹ֖ יָת ָלֹ֔ ר ַמה־זֹאתּ֙ ָעִשַ֣ ּות ַבִמְדָבִ֑ נּו ָלמַ֣ ִים ְלַקְחָתֹ֖ ְקָבִריםּ֙ ְבִמְצַרֹ֔

ִים׃ נּו  12 ִמִמְצָרֵֽ ל ִמֶמֹ֖ ר ֲחַדֵּ֥ ִיםּ֙ ֵלאֹמֹ֔ יָך ְבִמְצַרֵ֨ ְרנּו ֵאֶלִ֤ ר ֲאֶׁשרּ֩ ִדַבֵ֨ ֲהלֹא־ֶזַ֣ה ַהָדָבֶ֗

ה ֶאת־ִמְצָרִ֑  ַעְבָדַ֣ ר׃ְוַנֵֽ נּו ַבִמְדָבֵֽ ֵתֹ֖ ִים ִממֻּ ד ֶאת־ִמְצַרֹ֔ נּוּ֙ ֲעבַֹ֣ וב ָלֵ֨ י טֵּ֥ אֶמר   13 ִים ִכַ֣ ֵֹ֨ ַוי

ם  ה ָלֶכֹ֖ ה ֲאֶׁשר־ַיֲעֶשֵּ֥ ת ְיהָוֹ֔ ּו ּוְראּוּ֙ ֶאת־ְיׁשּוַעַ֣ ְתַיְצבֶ֗ ה ֶאל־ָהָעםּ֮ ַאל־ִתיָראּ֒ו ִהֵֽ ֹמֶׁשַ֣

א תֹ  ֵֹּ֥ ום ל ִיםּ֙ ַהיֹ֔ ם ֶאת־ִמְצַרֵ֨ ר ְרִאיֶתִ֤ י ֲאֶׁשֵ֨ ום ִכֶ֗ ם׃ַהיִ֑ וד ַעד־ֹעוָלֵֽ ם עֹ֖ יפּו ִלְרֹאָתֵּ֥  ִסִ֛

ּון׃  פ  14 ם ַתֲחִריׁשֵֽ ם ְוַאֶתֹ֖ ם ָלֶכִ֑    ְיהָוֹ֖ה ִיָלֵחַ֣

ֹעּו׃ 15 ל ְוִיָסֵֽ ר ֶאל־ְבֵני־ִיְשָרֵאֹ֖ י ַדֵבֵּ֥ ק ֵאָלִ֑ ה ַמה־ִתְצַעֹ֖ אֶמר ְיהָוהּ֙ ֶאל־ֹמֶׁשֹ֔ ִֹ֤ ה   16 ַוי ְוַאָתָּ֞

ה  ת־ַמְטָךֶ֗ ּוְנֵטֵ֧ ם ֶאֵֽ וְך  ָהֵרַ֣ ל ְבתֵּ֥ י־ִיְשָרֵאִ֛ אּו ְבֵנֵֽ הּו ְוָיבֵֹ֧ ֶאת־ָיְדָךִ֛ ַעל־ַהָיֹ֖ם ּוְבָקֵעִ֑

ה׃ ה   17 ַהָיֹ֖ם ַבַיָבָׁשֵֽ ם ְוִאָכְבָדִ֤ אּו ַאֲחֵריֶהִ֑ ִים ְוָיבֹֹ֖ י ְמַחֵזקּ֙ ֶאת־ֵלַ֣ב ִמְצַרֹ֔ י ִהְנִנִ֤ ַוֲאִנֶ֗



יו׃ ו ּוְבָפָרָׁשֵֽ ו ְבִרְכבֹ֖ י  ְוָיְדעֵּ֥  18 ְבַפְרֹעֹהּ֙ ּוְבָכל־ֵחילֹ֔ י ְיהָוִ֑ה ְבִהָכְבִדַ֣ ִים ִכי־ֲאִנַ֣ ּו ִמְצַרֹ֖

יו׃ ו ּוְבָפָרָׁשֵֽ ה ְבִרְכבֹ֖ ים ַההֵֹלְךּ֙ ִלְפֵניּ֙ ַמֲחֵנַ֣ה   19 ְבַפְרֹעֹֹ֔ ְך ָהֱאֹלִהֶ֗ ֹע ַמְלַאַ֣ ַוִיַסָּ֞

ד ֵמַאֲחֵר  ֲעֹמֹ֖ ם ַוַיֵֽ ָעָנןּ֙ ִמְפֵניֶהֹ֔ ּוד ֶהֵֽ ֹע ַעמִ֤ ם ַוִיַסָּ֞ ל ַוֵיֶֹ֖לְך ֵמַאֲחֵריֶהִ֑ ם׃ִיְשָרֵאֹ֔  20 יֶהֵֽ

ֶׁשְך ַוָיֶֹ֖אר ֶאת־  ָעָנןּ֙ ְוַהחֹֹ֔ י ֶהֵֽ ל ַוְיִהִ֤ ִים ּוֵביןּ֙ ַמֲחֵנַ֣ה ִיְשָרֵאֹ֔ ין׀ ַמֲחֵנַ֣ה ִמְצַרֶ֗ א ֵבַ֣ ָֹּ֞ ַוָיב

ְיָלה ְיָלה׃  ַהָלִ֑ ב ֶזִ֛ה ֶאל־ֶזֹ֖ה ָכל־ַהָלֵֽ וֶלְך   21 ְולֹא־ָקַרֵּ֥ ה ֶאת־ָידוּ֮ ַעל־ַהָי֒ם ַויַ֣ ט ֹמֶׁשַ֣ ַוֵיֵ֨

ָים  ּו  ְיהָוַ֣ה׀ ֶאת־ַהַ֠ ה ַוִיָבְקעֹ֖ ְיָלה ַוָיֵֶּ֥שם ֶאת־ַהָיֹ֖ם ֶלָחָרָבִ֑ ים ַעָזהּ֙ ָכל־ַהַלֹ֔ ּוַח ָקִדִ֤ ְברֵ֨

ִים׃ יִמיָנֹ֖ם   22 ַהָמֵֽ ה ִמֵֽ ִים ָלֶהםּ֙ חָֹמֹ֔ ה ְוַהַמִ֤ וְך ַהָיֹ֖ם ַבַיָבָׁשִ֑ ל ְבתֵּ֥ י־ִיְשָרֵאִ֛ אּו ְבֵנֵֽ ַוָיבֵֹ֧

ם׃ ִיםּ֙ וַ  23 ּוִמְשמֹאָלֵֽ ּו ִמְצַרֵ֨ יו  ַוִיְרְדפִ֤ ו ּוָפָרָׁשִ֑ ה ִרְכבֹ֖ ּוס ַפְרֹעֹֹ֔ ל סַ֣ ם כֹֹּ֚ אּו ַאֲחֵריֶהֹ֔ ָיבַֹ֣

וְך ַהָיֵֽם׃ ֶרת  24 ֶאל־תֹ֖ ְַֽיִהיּ֙ ְבַאְׁשֹמַ֣ ִים   1ַוֵֽ ף ְיהָוהּ֙ ֶאל־ַמֲחֵנַ֣ה ִמְצַרֹ֔ ֶקר ַוַיְׁשְֵׁקִ֤ ַהבֹֹ֔

ִים׃ ת ַמֲחֵנֵּ֥ה ִמְצָרֵֽ ָהם ֵאֹ֖ ַֽן ַוָיָּ֕ ׁש ְוָעָנִ֑ ּוד ֵאֹ֖ יו   25 ְבַעמֵּ֥ ן ַמְרְכבָֹתֹ֔ ת ֹאַפַ֣ ַסר ֵאֹּ֚ ַוָיֶ֗

ת ִ֑ ְַֽיַנֲהֵגֹ֖הּו ִבְכֵבדֻּ ם   2ַוֵֽ ם ָלֶהֹ֖ ה ִנְלָחֵּ֥ י ְיהָוֹ֔ ל ִכַ֣ ּוָסהּ֙ ִמְפֵנַ֣י ִיְשָרֵאֹ֔ ִים ָאנֵ֨ אֶמר ִמְצַרֶ֗ ַֹ֣ ַוי

ִים׃  פ    ְבִמְצָרֵֽ

 
ת vigília da noite 2 (a última) = ַאְׁשמּוָרה 1  dificuldade = ְכֵבדֻּ



יִ  26 בּו ַהַמֵ֨ ִ֤ ה ֶאת־ָיְדָךֹ֖ ַעל־ַהָיִ֑ם ְוָיׁשֻּ ה ְנֵטֵּ֥ אֶמר ְיהָוהּ֙ ֶאל־ֹמֶׁשֹ֔ ִֹ֤ ִים ַעל־ ַוי םּ֙ ַעל־ִמְצַרֹ֔

יו׃ ו ְוַעל־ָפָרָׁשֵֽ ֶקרּ֙   27 ִרְכבֹ֖ ות בֵֹ֨ ם ִלְפנֵּ֥ ָׁשב ַהָיֶ֜ ם ַוָיֵ֨ ו ַעל־ַהָיֶ֗ ה ֶאת־ָידֶ֜ ַוֵיטּ֩ ֹמֶׁשֵ֨

וְך ַהָיֵֽם׃ ִים ְבתֵּ֥ ר ְיהָוִ֛ה ֶאת־ִמְצַרֹ֖ ו ַוְיַנֵעֵ֧ ים ִלְקָראתִ֑ ִים ָנִסַ֣ ו ּוִמְצַרֹ֖ יָתנֹ֔  28 ְלֵאַ֣

ִים בּו ַהַמֶ֗ ַ֣ ים   ַוָיׁשֻּ ה ַהָבִאֵּ֥ יל ַפְרֹעֹֹ֔ ים ְלכֹלּ֙ ֵחַ֣ ָרִׁשֹ֔ ֶכבּ֙ ְוֶאת־ַהָפַ֣ ּו ֶאת־ָהֶרֵ֨ ַוְיַכסִ֤

ד׃ ם ַעד־ֶאָחֵֽ ר ָבֶהֹ֖ א־ִנְׁשַאֵּ֥ ֵֹֽ ם ַבָיִ֑ם ל ה  29 ַאֲחֵריֶהֹ֖ ּו ַבַיָבָׁשֹ֖ ל ָהְלכֵּ֥ ּוְבֵנֵ֧י ִיְשָרֵאִ֛

ם יִמיָנֹ֖ם ּוִמְשמֹאָלֵֽ ה ִמֵֽ ִים ָלֶהםּ֙ חָֹמֹ֔ וְך ַהָיִ֑ם ְוַהַמִ֤ ום   30 ׃ְבתַ֣ ה ַביֵּ֥ וַׁשֹע ְיהָוֶ֜ ַויֵ֨

ת  ת ַעל־ְשַפֵּ֥ ִים ֵמֹ֖ ִים ַוַיְִַֽ֤רא ִיְשָרֵאלּ֙ ֶאת־ִמְצַרֹ֔ ל ִמַיַ֣ד ִמְצָרִ֑ ּוא ֶאת־ִיְשָרֵאֹ֖ ַההִ֛

ּו   31 ַהָיֵֽם׃ יְראֵּ֥ ִים ַוִיֵֽ ה ְיהָוהּ֙ ְבִמְצַרֹ֔ ר ָעָשִ֤ ה ֲאֶׁשֵ֨ ל ֶאת־ַהָיַ֣ד ַהְגדָֹלֶ֗ ְרא ִיְשָרֵאֶ֜ ַוַיֵ֨

ם ֶאת־ְיה ו׃  פ ָהָעֹ֖ ה ַעְבדֵֽ ה ּוְבֹמֶׁשֹ֖ יהָוֹ֔ ינּוּ֙ ַבֵֽ ֲאִמֵ֨  ָוִ֑ה ַוַיֵֽ


