
Moses's and Miriam's Song of the Sea שירת הים (Exodus 14:29–15:21). Use the special melody 
for the passages colored in red. (See page 525.)

ה  ִים ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ה ְּב֣תֹוְך ַהָּי֑ם ְוַהַּמ֤ ל ָהְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ םּוְבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ִמֽ
ִים  ִים ַוַּי֤ ְרא ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצַר֔ ל ִמַּי֣ד ִמְצָר֑ ה ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ַוּ֨יֹוַׁשע ְיהָו֜

ִים  ה ְיהָו֙ה ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגדָֹל֗ ְרא ִיְׂשָרֵא֜ ת ַהָּיֽם׃ ַוַּי֨ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ֵמ֖
ם ֶאת־ְיהָו֑ה  יְר֥אּו ָהָע֖ ה ַעְבּֽדֹו׃ַוִּיֽ ה ּוְבֹמֶׁש֖ יהָו֔ ינּ֙ו ַּבֽ ֲאִמ֙  ַוַּיֽ

ר  ה ַוּיֹאְמ֖רּו ֵלאֹמ֑ יהָו֔ ה ַהּזֹא֙ת ַלֽ ל ֶאת־ַהִּׁשיָר֤ י ִיְׂשָרֵא֜ יר־ֹמֶׁש֩ה ּוְבֵנ֨ ז ָיִׁשֽ יָרהָא֣ ָאִׁש֤
ה  יׁשּוָע֑ י ִלֽ  ְיִהי־ִל֖ ּה ַוֽ י ְוִזְמָר֙ת ָי֔ ה ַבָּיֽם׃ ָעִּז֤ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יהָו֙ה ִּכֽ ַלֽ

ה ְיהָו֖ה ְׁשֽמֹו׃  יׁש ִמְלָחָמ֑ ְנהּו׃ ְיהָו֖ה ִא֣ י ַוֲארְֹמֶמֽ י ָאִב֖ הּו ֱאֹלֵה֥ ֶז֤ה ֵאִלי֙ ְוַאְנֵו֔
ת  יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף׃ ְּתהֹֹמ֖ ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ה ַבָּי֑ם ּוִמְבַח֥ ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ ת ַּפְרעֹ֛ ַמְרְּכבֹ֥

ֶבן׃  ץ ְיַכְסֻי֑מּו ָיְר֥דּו ִבְמצֹוֹ֖לת ְּכמֹו־ָאֽ יְנָ֥ך ְיהָו֖ה ִּתְרַע֥ ַח ְיִמֽ י ַּבּכֹ֑ ה ֶנְאָּדִר֖ יְנָ֣ך ְיהָו֔ ְיִמֽ
יָ֙ך אֹוֵיֽב׃ ׁש׃ ּוְב֤רּוַח ַאֶּפ֙ ְנָ֔ך יֹאְכֵל֖מֹו ַּכַּקֽ יָך ְּתַׁשַּל֙ח ֲחרֹ֣ ס ָקֶמ֑ ב ְּגאֹוְנָ֖ך ַּתֲהרֹ֣  ּוְברֹ֥

ף  ר אֹוֵי֛ב ֶאְרּדֹ֥ ת ְּבֶלב־ָיֽם׃ ָאַמ֥ ְפ֥אּו ְתהֹֹמ֖ ים ָקֽ ִים ִנְּצ֥בּו ְכמֹו־ֵנ֖ד ֹנְזִל֑ ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔
ְפָּת ְברּוֲחָ֖ך  י׃ ָנַׁש֥ מֹו ָיִדֽ י ּתֹוִריֵׁש֖ יק ַחְרִּב֔ י ָאִר֣ מֹו ַנְפִׁש֔ ל ִּתְמָלֵא֣ יג ֲאַחֵּל֣ק ָׁשָל֑ ַאִּׂש֖

ים׃ ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ֲללּ֙ו ַּכֽ מֹו ָי֑ם ָצֽ ָכה ִּכָּס֣ י ָּכֹמ֖ ה ִמ֥ ֵאִל֙ם ְיהָו֔ ָכה ָּבֽ י־ָכֹמ֤  ִמֽ
ֶלא׃ ֵׂשה ֶפֽ א ְתִהֹּ֖לת עֹ֥ ֶדׁש נֹוָר֥ ר ַּבּקֹ֑ יָת ֶנְאָּד֣ ֶרץ׃ ָנִח֥ מֹו ָאֽ יְנָ֔ך ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ ְיִמ֣  ָנִט֙

יל  ים ִיְרָּג֑זּון ִח֣ ְמ֥עּו ַעִּמ֖ ָך׃ ָׁשֽ ְלָּת ְבָעְּזָ֖ך ֶאל־ְנֵו֥ה ָקְדֶׁשֽ ְלָּת ֵנַה֥ ְבַחְסְּדָ֖ך ַעם־֣זּו ָּגָא֑
ל  גּו ּכֹ֖ ַעד ָנֹמ֕ אֲחֵז֖מֹו ָר֑ ֹֽ ב י י מֹוָא֔ י ֱא֔דֹום ֵאיֵל֣ ז ִנְבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣ ֶׁשת׃ ָא֤ י ְּפָלֽ ז יְֹׁשֵב֖ ָאַח֔

ֶבן  ל ְזרֹוֲעָ֖ך ִיְּד֣מּו ָּכָא֑ ַחד ִּבְגדֹ֥ ָת֙ה ָוַפ֔ ם ֵאיָמ֙ ל ֲעֵליֶה֤ ַען׃ ִּתֹּפ֨ י ְכָנֽ ר יְֹׁשֵב֥ ַעד־ַיֲעבֹ֤
יָת׃ ר ַעם־֥זּו ָקִנֽ ד־ַיֲעבֹ֖ ה ַעֽ ְתָ֔ך ָמ֧כֹון ַעְּמָ֙ך ְיהָו֔ ר ַנֲחָלֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֙  ְּתִבֵא֗

יָך׃ ׁש ֲאדָֹנ֖י ּכֹוְנ֥נּו ָיֶדֽ ְלָּת ְיהָו֑ה ִמְּקָד֕ ד׃ְלִׁשְבְּתָ֛ך ָּפַע֖ ם ָוֶעֽ ה ׀ ִיְמֹ֖לְך ְלעָֹל֥  ְיהָו֥
י ַהָּי֑ם ּוְבֵנ֧י  ם ֶאת־ֵמ֣ ם ַוָּיֶׁ֧שב ְיהָו֛ה ֲעֵלֶה֖ ה ְּבִרְכּ֤בֹו ּוְבָפָרָׁשי֙ו ַּבָּי֔ י ָב֩א ֨סּוס ַּפְרעֹ֜ ִּכ֣

ה ְּב֥תֹוְך ַהָּיֽם׃  ל ָהְל֥כּו ַבַּיָּבָׁש֖ ִיְׂשָרֵא֛

יָה ל־ַהָּנִׁשי֙ם ַאֲחֶר֔ אןָ ָכֽ ּה ַוֵּתֶצ֤ ף ְּבָיָד֑ ן ֶאת־ַהֹּת֖ ה ֲא֧חֹות ַאֲהרֹ֛ ם ַהְּנִביָא֜ ַוִּתַּק֩ח ִמְרָי֨
ם ִמְרָי֑ם  ַען ָלֶה֖ ים ּוִבְמחֹֹֽלת׃ ַוַּת֥ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ְּבֻתִּפ֖ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יהָו֙ה ִּכֽ ירּו ַלֽ ִׁש֤

ה ַבָּיֽם׃ ָרָמ֥


