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֣  ||ל ֶאת־ִיְׂשָראֵ֖  |||ּוא �ם ַהה֛ ַּבּי֥  \ה �ַׁשע ְיהוָ֜ ַוּי֨   14:30 ֤  |ִים ד ִמְצָר֑ ִמַּי ֙ ַוַּי  ת ַהָּיֽם׃ ַעל־ְׂשפַ֥  |||ת מֵ֖  ||ִים  ֶאת־ִמְצַר֔  ||| ְרא ִיְׂשָרֵאל

 

 ת ַהָּיֽם׃ ַעל־ְׂשפַ֥  ||ת מֵ֖  |||ִים ל ֶאת־ִמְצַר֛ ִיְׂשָראֵ֧  ְראַוּיַ֨  |              14:30

 
 שפלטן הים על שפתו, כדי שלא יאמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך הם עולין מצד אחר רחוק ממנו וירדפו אחרינו: -וירא ישראל את מצרים מת  :רש"י

 
 רוח היום:הים] ראו מיד את הים שב על פני המצרים וטבעו בתוכו. זהו עיקר פשוטו. ובעניין זה פרשתי בבראשית וישמע את קול י"י אלהים מתהלך בגן לכשהיו ישראל על שפת [ -על שפת הים  :רשב"ם

 
 
 

֣  \ל ְרא ִיְׂשָראֵ֜ ַוּיַ֨   14:31 יְרא֥  ||ִים ְּבִמְצַר֔  \ ה ְיהָוה֙ ר ָעׂשָ֤ ֲאׁשֶ֨  |||ה ד ַהְּגֹדלָ֗ ֶאת־ַהָּי ֑  |||ם ּו ָהעָ֖ ַוִּיֽ יהוָ֔  ||| ַוַּיֲֽאִמ֙ינּו֙  |ה ֶאת־ְיהָו  ַעְבּֽד�׃ |||ה ּוְבֹמׁשֶ֖  ||ה ַּבֽ

יהָו֖  || ינּוַוַּיֲֽאמִ֕  |                     ַעְבּֽד�׃ה ּוְבֹמׁשֶ֥  |||ה ַּבֽ

 
 :משה עבדיה ובנביותוהימינו במימרא דיי מן קדם יי  וחזא ישראל ית גבורת ידא רבתא דעבד יי במצרים ודחילו עמאאונקלוס: 

 
 
 
 



יר־ֹמֶׁשה֩ ָא֣   15:01 יהוָ֔  ||| ה ַהּזֹאת֙ ֶאת־ַהִּׁשיָר֤  \ל י ִיְׂשָראֵ֜ ּוְבנֵ֨  ז ָיִׁשֽ יהָוה֙ ָאִׁש֤  |ר ּו ֵלאמֹ֑ ַוּיֹאְמ֖ר  ||ה ַלֽ י־ָגאֹ֣  ||| יָרה ַלֽ  ה ַבָּיֽם׃ ָרמָ֥  |||� ּוס ְוֹרְכב֖ ס֥  ||ה ה ָּגאָ֔ ִּכֽ

 

 ְיִהי־לִ֖  ||ּה יָ֔  ||| י ְוִזְמָרת֙ ָעִּז֤   15:02 ֑  |||י ַוֽ יׁשּוָע ֤  |ה ִלֽ ֙ ֶז ְנהּו׃  |||י י ָאִב֖ ֱא�הֵ֥  ||הּו ְוַאְנוֵ֔  ||| ה ֵאִלי  ַוֲאֹרְמֶמֽ

 

 ְׁשֽמ�׃  ||ה ְיהָו֖  |ה יׁש ִמְלָחָמ֑ ִא֣  ||ה ְיהָו֖   15:03

 
֑ ָיָר֣  ||� ְוֵחיל֖  |||ה ת ַּפְרעֹ֛ ַמְרְּכבֹ֥   15:04 ִלׁשָ֖ ּוִמְבחַ֥  |ם ה ַבָּי  ּו ְבַים־ֽסּוף׃ ֻטְּבע֥  ||יו ר ָׁשֽ

 
֑  ||ת ְּתֹהמֹ֖   15:05 ֶבן׃  ||ת ּו ִבְמצ��֖ ָיְר֥ד   |מּו ְיַכְסֻי  ְּכמ�־ָאֽ

 
יְנ֣� ְיהוָ֔   15:06 יְנ֥� ְיהָו֖  |ַח ַּבּכֹ֑  |||י ֶנְאָּדִר֖  ||ה ְיִמֽ  ץ א�ֵיֽב׃ ִּתְרעַ֥  ||ה ְיִמֽ

 
ׁש׃  |||מ� יֹאְכלֵ֖  ||ְנ֔� ֲחֹר֣  |||  ְּתַׁשַּלח֙  |י� ס ָקֶמ֑ ַּתֲהֹר֣  ||ב ְּגא�ְנ֖� ּוְבֹר֥   15:07  ַּכַּקֽ

 
֣  |||ּוַח ַאֶּפ֙י�֙ ּוְב֤ר   15:08 ְפא֥  |ים ֹנְזלִ֑  |||ד ּו ְכמ�־ֵנ֖ ִנְּצב֥  ||ִים ֶעְרמּו מַ֔ ֶנ  ְּבֶלב־ָיֽם׃  ||ת ּו ְתֹהמֹ֖ ָקֽ

 

֛ ָאמַ֥   15:09 ֣  ||יג ף ַאִּׂש֖ ֶאְרֹּד֥  |||ב ר א�ֵי ֑ ֲאַחֵּל י׃  \מ� ּת�ִריׁשֵ֖  |||י יק ַחְרּבִ֔ ָאִר֣  ||י מ� ַנְפׁשִ֔ ִּתְמָלֵא֣  |ל ק ָׁשָל  ָיִדֽ

 

֑ ִּכָּס֣  ||ְפָּת ְברּוֲח֖� ָנׁשַ֥   15:10 ֲללּו֙  |ם מ� ָי ע�פֶ֔  ָצֽ ים׃  |||ִים ְּבמַ֖  ||ֶרת ַּכֽ  ַאִּדיִרֽ

 
 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו פסוק י 

דירים שנא' צללו כעופרת וגומ'. (אמ') הקדוש ברוך הוא נקרא אדיר שנא' אדיר במרום ייי (תה' צג ד) יש' נקראו אדירים שנא' ואדירי כל חפצי בם (שם טז ג) [מצ'] נקראו א צללו כעופרת במים אדירים
רים שנא' צללו ם רבים אדי' (שם צג ד) נגלה הקדוש ברוך הוא שנ[קרא אדיר] על ידי יש' שנקראו אדירים ויפרע מן המצ' שנקר[או אדירים] במים שנקראו אדימ[ים נקראו אדירים] שנא' מקולות מי

 כעופרת במים א[די]רים סל' פסו' 
 

 ות שהן אדירים, במים של ים אף על פי שהן אדירים כמשברי ים:במימ -ללו כעופרת [במים אדירים] צ: רשב"ם
 

 , כאלו אמר צללו במים אדירים כעופרת. צללו. דבק עם במים אדיריםו  :(פירוש הארוך) אבן עזרא



 
 ולו שמינה פרעה על כל רכב מצרים:אשי עם צללו כעופרת במים. ומהם היו השלישים על כ. שרים וראדירים: ספורנו

 
 [מכאן דמצרים נקראו אדירים] [מנחות נ"ג א']: -במים אדירים  :תורה תמימה

ק, ויש להסמיך זה שהמצרים מכונים שיעור הכתוב שהאדירים שהם המצרים צללו כעופרת במים. ומה שהכריחו לפרש כן י"ל משום דהטעם אשר על במים מורה כן שהוא בטפחא שהוא מפסיו :הערות
תב מים כבירים או מים עזים והשם אדירים יונח רק בנוגע למשברי הים וגליו כמו בשם אדירים בפסוק דיחזקאל ל"ב נהה על המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדירים. גם י"ל דמדייק מדלא כ

 ירים לרמז שאדירים קאי על מצרים: בתהלים צ"ג אדירים משברי ים (יעוין ברש"י שם) ולכן דריש מה שדריש ועיין באו"ח סי' מ"ח שמטעם דרשה זו צריך להפסיק בין במים ובין אד
 

י־ָכמֹ֤   15:11 ֵאִלם֙ ִמֽ ֶלא׃ עֹ֥  ||ת א ְתִה�֖ נ�ָר֥  |ֶדׁש ר ַּבּקֹ֑ ֶנְאָּד֣  |||ָכה י ָּכמֹ֖ ִמ֥  ||ה ְיהוָ֔  |||ָכה ָּבֽ  ֵׂשה ֶפֽ
 

ֶרץ׃  ||מ� ִּתְבָלעֵ֖  |יְנ֔� ְיִמ֣  || ָנִט֙יָת֙   15:12  ָאֽ
 

�׃ ֶאל־ְנֵו֥  ||ְלָּת ְבָעְּז֖� ֵנהַ֥  |ְלָּת ּו ָּגָא֑ ַעם־ז֣  ||יָת ְבַחְסְּד֖� ָנִח֥   15:13  ה ָקְדֶׁשֽ
 

ְמע֥   15:14 ֶׁשת׃  |||י ֹיְׁשבֵ֖  ||ז יל ָאחַ֔ ִח֣  |ּון ִיְרָּגז֑  ||ים ּו ַעִּמ֖ ָׁשֽ  ְּפָלֽ

 

֣  ||�ם י ֱאד֔ ַאּלּוֵפ֣  ||| ז ִנְבֲהלּו֙ אָ֤   15:15 ֖  |||ב י מ�אָ֔ ֵאיֵל אֲחֵז ֹֽ  י ְכָנַֽען׃ ֹיְׁשבֵ֥  |||ל ּכֹ֖  ||גּו ָנמֹ֕  |ַעד ָר֑  \מ� י

֣ B) 2�ם י ֱאד֔ ַאּלּוֵפ֣ B ִנְבֲהלּו֙ A) 1ז אָ֤   ֖ Aב י מ�אָ֔ ֵאיֵל אֲחֵז ֹֽ  י ְכָנַֽען׃ ֹיְׁשבֵ֥ Bל ּכֹ֖ גּו ָנמֹ֕ A) 3ַעד ָר֑ מ� י
 

 ֣ ֑  |||ה ָהְיתָ֖  ||ם ִתי עָ֔ ַרָּב֣  \ ָהִעיר֙  |||ד ה ָבָד֗ ָיְׁשָב֣  \ ה׀ ֵאיָכ ס׃ סָהְיתָ֖  ||�ת ַּבְּמִדינ֔  \ ִתי֙ ָׂשָר֙  |||ם ִתי ַבּג�יִ֗ ַרָּב֣  |ה ְּכַאְלָמָנ  ה ָלַמֽ
 ֣ ֑ ָהְיתָ֖ P) 2ם ִתי עָ֔ ַרָּב֣  ָהִעיר֙ Sד ה ָבָד֗ ָיְׁשָב֣ P) 1ה׀ ֵאיָכ ס׃ סָהְיתָ֖ P�ת ַּבְּמִדינ֔  ִתי֙ ָׂשָר֙ S) 3ם ִתי ַבּג�יִ֗ ַרָּב֣ Sה ה ְּכַאְלָמָנ  ה ָלַמֽ

 
ד־ַיֲעבֹ֖  ||ה ְיהוָ֔  |||ר ַעְּמ�֙ ַעד־ַיֲעבֹ֤  |ֶבן ּו ָּכָא֑ ִיְּדמ֣  |||ל ְזר�ֲע֖� ִּבְגֹד֥  ||ַחד ָופַ֔  ||| ם ֵאיָמָ֙תה֙ ל ֲעֵליהֶ֤ ִּתּפֹ֨   15:16 יָת׃ ַעם־ז֥  |||ר ַעֽ  ּו ָקִנֽ

 

ְת֔� ְּבַה֣  \ ְוִתָּטֵע֙מ�֙  |||מ� ְּתִבאֵ֗   15:17 ֑  \ְלָּת ָּפעַ֖  |||�ן ְלִׁשְבְּת֛� ָמכ֧  ||ר ַנֲחָלֽ י�׃ ּכ�ְננ֥  |||י ֲאֹדָנ֖  || ׁשִמְּקָד֕  |ה ְיהָו  ּו ָיֶדֽ

ְת֔� ְּבַה֣  ||| ְוִתָּטֵע֙מ�֙ מ� ְּתִבאֵ֤             ||ר ַנֲחָלֽ
 

 מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו סימן יז 
 . מקדש של מעלה: מקדש אדני . פסוק זה אמרו משה שהיה צריך לומר תביאנו ותטענו, אלא מכאן שהיה יודע שלא יכנס לארץ ישראל:תבאמו ותטעמו

 



 
 יְָדך׃יוי ַמקְדָשא יוי ַאתְקנִָהי ַאתֵקינָתא  ַתֵעיִלינּון ְוַתשֵרינּון ְבטּוָרא ְדַאחָסנְָתך ְאַתר ְמֻתַקן ְלֵבית ְשִכינְָתךאונקלוס: 

 
 רש"י שמות פרשת בשלח פרק טו פסוק יז 

 הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת השם שלאחריו המקדש אשר כוננו ידיך ה'. -מקדש 
 

ד׃ ְלֹעלָ֥  |� ה׀ ִיְמ�֖ ְיהָו֥   15:18  ם ָוֶעֽ

 
֧  ||ם ַּבּיָ֔  ||| � ּוְבָפָרָׁשיו֙ ְּבִרְכּב֤  \ה ּוס ַּפְרעֹ֜ ס֨  י ָבא֩ ִּכ֣   15:19 ֛ ַוָּי ֑ ֶאת־ֵמ֣  |||ם ֲעֵלהֶ֖  \ה ֶׁשב ְיהָו ֧  |ם י ַהָּי   �� ַהָּיֽם׃ פְּבת֥  ||ה ַבַּיָּבׁשָ֖ ּו ָהְלכ֥  |||ל י ִיְׂשָראֵ֛ ּוְבֵנ

 


