EXODUS 14
19) And the Angel of the Elohim that went before the camp of Israel withdrew and went behind them,
and the pillar of cloud also moved from before their face and stood behind them.
20) And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; Throughout the night the
cloud brought darkness to one side, and light to the other side, so that neither went near the other all
the night.
21) And Moses stretched out his hand over the sea, and the Divine Force caused the
sea to go back by a great east wind all that night, and made the sea dry land, and the
waters were divided.

19
 מֵ אַ ח ֲֵריהֶ ם, ַו ַיעֲמֹ ד, ִּמפְ נֵיהֶ ם, מֵ אַ ח ֲֵריהֶ ם; ַו ִּיסַ ע עַּמּוד הֶ ָענָן, ַו ֵילְֶך, הַ הֹ לְֵך לִּ פְ נֵי מַ ֲחנֵה י ְִּש ָראֵ ל,וַיִּ סַ ע מַ לְ אַ ְך הָ אֱֹלהִּ ים
20
הַ לָיְ לָה- כָל,זֶה-קָ ַרב זֶה אֶ ל-הַ ָל ְילָה; וְ ל ֹא- ַויָאֶ ר אֶ ת, ַויְהִּ י הֶ ָענָן וְ הַ חֹ שֶ ְך, ּובֵ ין מַ ֲחנֵה י ְִּש ָראֵ ל,ַו ָיב ֹא בֵ י ן מַ ֲחנֵה ִּמצְ ַריִּם
21
 הַ ּמָ יִּ ם,הַ יָם לֶחָ ָרבָ ה; ַויִּבָ קְ עּו- ַו ָישֶ ם אֶ ת,הַ ַל ְילָה-הַ יָם בְ רּוחַ קָ דִּ ים ַעזָה כָל- וַיֹולְֶך יְהוָה אֶ ת,הַ יָם- עַל,יָדֹו-ַויֵט מֹ שֶ ה אֶ ת

19

 ַו ֵילְֶך, הַ הֹ לְֵך לִּ פְ נֵי מַ ֲחנֵה יִּ ְש ָראֵ ל,וַיִּ סַ ע מַ לְ אַ ְך הָ אֱֹלהִּ ים,
 מֵ אַ ח ֲֵריהֶ ם, ַו ַיעֲמֹ ד, ִּמפְ נֵיהֶ ם,מֵ אַ ח ֲֵריהֶ ם; וַיִּ סַ ע עַּמּוד הֶ ָענָן
20

 וַיְ הִּ י הֶ ָענָן וְ הַ חֹ שֶ ְך, ּובֵ ין מַ ֲחנֵה יִּ ְש ָראֵ ל, ַו ָיב ֹא בֵ ין מַ ֲחנֵה ִּמצְ ַריִּ ם,
הַ לָיְ לָה- כָל,זֶה-קָ ַרב זֶה אֶ ל-הַ לָיְ לָה; וְ ל ֹא-ַויָאֶ ר אֶ ת
21

הַ יָם בְ רּוחַ קָ ִּדים ַעזָה- וַיֹולְֶך יְ הוָה אֶ ת,הַ יָם- עַל,יָדֹו-ַויֵט מֹ שֶ ה אֶ ת
 הַ ּמָ יִּ ם,הַ יָם לֶחָ ָרבָ ה; וַיִּ בָ קְ עּו- ַויָשֶ ם אֶ ת,הַ לַיְ לָה-כָל

