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13,17 ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱא�ִהים ֶּדֶר� ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקר�ב הּוא: ִּכי ָאַמר
ֱא�ִהים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה.

13,18 ַוַּיֵּסב ֱא�ִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר� ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

13,19 ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַעְצמ�ת י�ֵסף ִעּמ�: ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא�ִהים
ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם.

13,20 ַוִּיְסעּו ִמֻּסֹּכת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר.

13,21 ַויהָוה ֹהֵל� ִלְפֵניֶהם י�ָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר� ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת
י�ָמם ָוָלְיָלה.

13,22 לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן י�ָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם. {פ}

14,1 ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.

14,2 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים: ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן ִנְכח�
ַתֲחנּו ַעל ַהָּים.

14,3 ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר.

14,4 ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחיל� ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני
ְיהָוה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן.

14,5 ַוֻּיַּגד ְלֶמֶל� ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעם ַוֵּיָהֵפ� ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו
ִּכי ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו.

14,6 ַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּב� ְוֶאת ַעּמ� ָלַקח ִעּמ�.

14,7 ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמא�ת ֶרֶכב ָּבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּל�.

14,8 ַוְיַחֵּזק ְיהָוה ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶל� ִמְצַרִים ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּבָיד
ָרָמה.
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14,9 ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשיגּו א�ָתם ֹחִנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוס ֶרֶכב ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחיל� ַעל
ִּפי ַהִחיֹרת ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן.

14,10 ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמֹאד ַוִּיְצֲעקּו
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה.

14,11 ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר: ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו
ְלה�ִציָאנּו ִמִּמְצָרִים.

14,12 ֲהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶלי� ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים: ִּכי ט�ב
ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר.

14,13 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיהָוה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּי�ם: ִּכי
ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּי�ם לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם ע�ד ַעד ע�ָלם.

14,14 ְיהָוה ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון. {פ}

14,15 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו.

14,16 ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּט� ּוְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבת�� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה.

14,17 ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחיל� ְּבִרְכּב�
ּוְבָפָרָׁשיו.

14,18 ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרֹעה ְּבִרְכּב� ּוְבָפָרָׁשיו.

14,19 ַוִּיַּסע ַמְלַא� ָהֱא�ִהים ַהֹהֵל� ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶל� ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם
ַוַּיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם.

14,20 ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁש� ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה
ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה.

14,21 ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָיד� ַעל ַהָּים ַוּי�ֶל� ְיהָוה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים
ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים.

14,22 ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבת�� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ָלֶהם ח�ָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם.

14,23 ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ֹּכל סּוס ַּפְרֹעה ִרְכּב� ּוָפָרָׁשיו: ֶאל ּת�� ַהָּים.

14,24 ַוְיִהי ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵקף ְיהָוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן ַוָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים.

14,25 ַוָּיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְיהָוה ִנְלָחם
ָלֶהם ְּבִמְצָרִים. {פ}

14,26 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּב� ְוַעל ָּפָרָׁשיו.

14,27 ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָיד� ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנ�ת ֹּבֶקר ְלֵאיָתנ� ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראת� ַוְיַנֵער ְיהָוה
ֶאת ִמְצַרִים ְּבת�� ַהָּים.

14,28 ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים: לֹא ִנְׁשַאר
ָּבֶהם ַעד ֶאָחד.

14,29 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבת�� ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם.

14,30 ַוּי�ַׁשע ְיהָוה ַּבּי�ם ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים.

14,31 ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָוה ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָוה



ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּד�. {ר}{ש}

15,1 ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליהָוה ַוּיֹאְמרּו {ר}ֵלאֹמר: {ס} ָאִׁשיָרה ַליהָוה
ִּכי ָגֹאה ָּגָאה {ס} סּוס {ר}ְוֹרְכב� ָרָמה ַבָּים. {ס}

15,2 ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי {ר}ִליׁשּוָעה {ס} ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו {ס} ֱא�ֵהי {ר}ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו. {ס}

15,3 ְיהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיהָוה {ר}ְׁשמ�. {ס}

15,4 ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחיל� ָיָרה ַבָּים {ס} ּוִמְבַחר {ר}ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים סּוף. {ס}

15,5 ְּתֹהֹמת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצ��ת ְּכמ� {ר}ָאֶבן. {ס}

15,6 ְיִמיְנ� ְיהָוה ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח {ס} ְיִמיְנ� {ר}ְיהָוה ִּתְרַעץ א�ֵיב. {ס}

15,7 ּוְבֹרב ְּגא�ְנ� ַּתֲהֹרס {ר}ָקֶמי� {ס} ְּתַׁשַּלח ֲחֹרְנ� יֹאְכֵלמ� ַּכַּקׁש. {ס}

15,8 ּוְברּוַח {ר}ַאֶּפי� ֶנֶעְרמּו ַמִים {ס} ִנְּצבּו ְכמ� ֵנד {ר}ֹנְזִלים {ס} ָקְפאּו ְתֹהֹמת ְּבֶלב ָים. {ס}

15,9 ָאַמר {ר}א�ֵיב ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג {ס} ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמ� {ר}ַנְפִׁשי {ס} ָאִריק ַחְרִּבי ּת�ִריֵׁשמ�
ָיִדי. {ס}

15,10 ָנַׁשְפָּת {ר}ְברּוֲח� ִּכָּסמ� ָים {ס} ָצְללּו ַּכע�ֶפֶרת ְּבַמִים {ר}ַאִּדיִרים. {ס}

15,11 ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ְיהָוה {ס} ִמי {ר}ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש {ס} נ�ָרא ְתִה�ת ֹעֵׂשה {ר}ֶפֶלא.
{ס}

15,12 ָנִטיָת ְיִמיְנ� ִּתְבָלֵעמ� ָאֶרץ. {ס}

15,13 ָנִחיָת {ר}ְבַחְסְּד� ַעם זּו ָּגָאְלָּת {ס} ֵנַהְלָּת ְבָעְּז� ֶאל ְנֵוה {ר}ָקְדֶׁש�. {ס}

15,14 ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון {ס} ִחיל {ר}ָאַחז ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת. {ס}

15,15 ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי {ר}ֱאד�ם {ס} ֵאיֵלי מ�ָאב יֹאֲחֵזמ� ָרַעד {ס} ָנֹמגּו {ר}ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען. {ס}

15,16 ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה {ר} ָוַפַחד {ס} ִּבְגֹדל ְזר�ֲע� ִיְּדמּו ָּכָאֶבן: {ס} ַעד {ר}ַיֲעֹבר ַעְּמ�
ְיהָוה {ס} ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו {ר}ָקִניָת. {ס}

15,17 ְּתִבֵאמ� ְוִתָּטֵעמ� ְּבַהר ַנֲחָלְת� {ס} ָמכ�ן {ר}ְלִׁשְבְּת� ָּפַעְלָּת ְיהָוה {ס} ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכ�ְננּו
{ר}ָיֶדי�. {ס}

15,18 ְיהָוה ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד. {ס}

15,19 ִּכי {ר}ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּב� ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים {ס} ַוָּיֶׁשב ְיהָוה ֲעֵלֶהם {ר}ֶאת ֵמי ַהָּים {ס}
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבת�� ַהָּים. {ר}{ש}

15,20 ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאח�ת ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאןָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹח�ת.

15,21 ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים: ִׁשירּו ַליהָוה ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכב� ָרָמה ַבָּים. {ס}

15,22 ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְלכּו ְׁש�ֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו
ָמִים.

15,23 ַוָּיֹבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה.

15,24 ַוִּי�נּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה ִּנְׁשֶּתה.

15,25 ַוִּיְצַעק ֶאל ְיהָוה ַוּי�ֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵל� ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם ל� ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם



ִנָּסהּו.

15,26 ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמ�ַע ִּתְׁשַמע ְלק�ל ְיהָוה ֱא�ֶהי� ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצ� ָתיו ְוָׁשַמְרָּת
ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶלי� ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֹרְפֶא�. {ס}

15,27 ַוָּיֹבאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים.

16,1 ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיֹבאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ַּבֲחִמָּׁשה
ָעָׂשר י�ם ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

16,2 וילינו (ַוִּיּל�נּו) ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַּבִּמְדָּבר.

16,3 ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר
ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלֹׂשַבע: ִּכי ה�ֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב.

{ס}

16,4 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר י�ם ְּבי�מ�
ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל� ְּבת�ָרִתי ִאם לֹא.

16,5 ְוָהָיה ַּבּי�ם ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו י�ם י�ם.

16,6 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָוה ה�ִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

16,7 ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכב�ד ְיהָוה ְּבָׁשְמע� ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל ְיהָוה ְוַנְחנּו ָמה ִּכי תלונו (ַתִּלינּו)
ָעֵלינּו.

16,8 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ִלְׂשֹּבַע ִּבְׁשֹמַע ְיהָוה ֶאת
ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ְיהָוה.

16,9 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה: ִּכי ָׁשַמע ֵאת
ְּתֻלֹּנֵתיֶכם.

16,10 ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכב�ד ְיהָוה ִנְרָאה ֶּבָעָנן.
{פ}

16,11 ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.

16,12 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבֹּבֶקר ִּתְׂשְּבעּו
ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱא�ֵהיֶכם.

16,13 ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה.

16,14 ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכֹפר ַעל ָהָאֶרץ.

16,15 ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה.

16,16 ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכל�: ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִאיׁש
ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהל� ִּתָּקחּו.

16,17 ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט.

16,18 ַוָּיֹמּדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר: ִאיׁש ְלִפי ָאְכל� ָלָקטּו.

16,19 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם: ִאיׁש ַאל י�ֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר.

16,20 ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ַוּי�ִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ַוָּיֻרם ּת�ָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקֹצף ֲעֵלֶהם ֹמֶׁשה.



16,21 ַוִּיְלְקטּו ֹאת� ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכל� ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס.

16,22 ַוְיִהי ַּבּי�ם ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָּיֹבאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלֹמֶׁשה.

16,23 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבת�ן ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַליהָוה ָמָחר: ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת
ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהֹּבֶקר.

16,24 ַוַּיִּניחּו ֹאת� ַעד ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּב�.

16,25 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּי�ם ִּכי ַׁשָּבת ַהּי�ם ַליהָוה: ַהּי�ם לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה.

16,26 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּי�ם ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּב�.

16,27 ַוְיִהי ַּבּי�ם ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו. {ס}

16,28 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה: ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר ִמְצ� ַתי ְות�ֹרָתי.

16,29 ְראּו ִּכי ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּי�ם ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם י�ָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו
ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמ� ַּבּי�ם ַהְּׁשִביִעי.

16,30 ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּי�ם ַהְּׁשִבִעי.

16,31 ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמ� ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמ� ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש.

16,32 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם: ְלַמַען ִיְראּו
ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבה�ִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

16,33 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן ְוַהַּנח ֹאת� ִלְפֵני ְיהָוה
ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם.

16,34 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת.

16,35 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּבָאם ֶאל ֶאֶרץ נ�ָׁשֶבת: ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ֹּבָאם
ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען.

16,36 ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא. {פ}

17,1 ַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ְיהָוה ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים
ִלְׁשֹּתת ָהָעם.

17,2 ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַמה ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה
ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָוה.

17,3 ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִמית ֹאִתי
ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא.

17,4 ַוִּיְצַעק ֹמֶׁשה ֶאל ְיהָוה ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה ע�ד ְמַעט ּוְסָקֻלִני.

17,5 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּת� ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמְּט� ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּב� ֶאת ַהְיֹאר
ַקח ְּבָיְד� ְוָהָלְכָּת.

17,6 ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶני� ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבֹחֵרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן
ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל.

17,7 ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמק�ם ַמָּסה ּוְמִריָבה: ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַנֹּסָתם ֶאת ְיהָוה ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ְיהָוה
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין. {פ}

17,8



ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם.

17,9 ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיה�ֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה
ּוַמֵּטה ָהֱא�ִהים ְּבָיִדי.

17,10 ַוַּיַעׂש ְיה�ֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ל� ֹמֶׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה.

17,11 ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ֹמֶׁשה ָיד� ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָיד� ְוָגַבר ֲעָמֵלק.

17,12 ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד
ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש.

17,13 ַוַּיֲח�ׁש ְיה�ֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמ� ְלִפי ָחֶרב. {פ}

17,14 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ְּכֹתב זֹאת ִזָּכר�ן ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיה�ֻׁשַע: ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר
ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים.

17,15 ַוִּיֶבן ֹמֶׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמ� ְיהָוה ִנִּסי.

17,16 ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליהָוה ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדר. {פ}
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