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τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ
υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν
ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν
λέγοντες ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται
ἵππον καὶ ἀναβάτην
ἔρριψεν εἰς θάλασσαν
2
βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς
ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν
οὗτός μου θεός καὶ δοξάσω
αὐτόν θεὸς τοῦ πατρός μου
καὶ ὑψώσω αὐτόν
3
κύριος συντρίβων
πολέμους κύριος ὄνομα
αὐτῷ
4
ἅρματα Φαραω καὶ τὴν
δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς
θάλασσαν ἐπιλέκτους
ἀναβάτας τριστάτας
κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ
θαλάσσῃ
5
πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς
κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ
λίθος
6
ἡ δεξιά σου κύριε
δεδόξασται ἐν ἰσχύι ἡ
δεξιά σου χείρ κύριε
ἔθραυσεν ἐχθρούς
7
καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης
σου συνέτριψας τοὺς
ὑπεναντίους ἀπέστειλας
τὴν ὀργήν σου καὶ
κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς
καλάμην
8
καὶ διὰ πνεύματος τοῦ
θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ
ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ
ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν
μέσῳ τῆς θαλάσσης
9
εἶπεν ὁ ἐχθρός διώξας
καταλήμψομαι μεριῶ σκῦλα
ἐμπλήσω ψυχήν μου ἀνελῶ
τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύσει ἡ
χείρ μου
10
ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά
σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς
θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ
μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
1

ּובנ ֵ֙י יִ ְש ָר ֵ֜אל אֶׁ ת־
ְ ֩ משֶׁ ה
ֹ  ָאָ֣ז י ִ ִָֽׁשיר־1
ֹאמ ֖רּו
ְ ליה ָוָ֔ה וַי
ִֽׁ ַ ֵ֙ ירָ֤ה הַ ז ֹאת
ָ הַ ִש
ליה ָוה ֵ֙ ִ ִֽׁכי־ ָג ָ֣ ֹאה ג ָ֔ ָָאה
ִֽׁ ַ ירה
ָ ש
ָ֤ ִ ָלאמֹֹ֑ ר א
ר ְכב֖ ֹו ָר ָמ֥ה בַ יָ ִֽׁם׃
ֹ ְס֥ ּוס ו
ישּוע ֹ֑ה
ָ
י־לי ִ ִֽׁל
֖ ִ  עָ ִז ָ֤י וְ זִ ְמ ָרת ֵ֙ ָ֔ ָיּה וַ ִֽׁ ַֽיְ ִה2
זֶׁ ָ֤ה א ִלי ֵ֙ וְ אַ נְ וָ֔הּו אֱֹלה֥י אָ ִ ֖בי
ַואֲרֹ ְמ ֶׁ ִֽׁמנְ הּו׃
יְ הוָ ֖ה ִאָ֣יש ִמ ְלחָ ָמֹ֑ה יְ הוָ ֖ה ְש ִֽׁמֹו׃

3

בת פַ ְר ֹֹ֛עה וְ חיל֖ ֹו י ָָרָ֣ה בַ יָ ֹ֑ם
ֹ ֥  מַ ְר ְכ4
ַם־סּוף׃
ִֽׁ ש ִל ָש֖יו טֻ ְבע֥ ּו ְבי
ִֽׁ ָ ּומ ְב ַח֥ר
ִ

צֹוֹלת
֖ מת יְ כַ ְסיֻ ֹ֑מּו י ְָר ֥דּו ִב ְמ
ֹ ֖ ֹ ְתה5
מֹו־אבֶׁ ן׃
ִֽׁ ָ
ְכ
֥כחַ יְ ִ ִֽׁמינְ ך
ֹ ֹ֑ ַ יְ ִ ִֽׁמינְ ךָ֣ יְ ה ָוָ֔ה נ ְֶׁא ָד ִ ֖רי ב6
יְ הוָ ֖ה ִת ְר ַע֥ץ אֹויִֽׁב׃
ֵ֙ רס ָק ֶׁמֹ֑יך ְתשַ לַ ח
ֹ ָ֣ ה
ֲ ַרב גְ אֹונְ ך֖ ת
ֹ ֥ ּוב
ְ 7
ֹאכל֖מֹו כַ ַ ִֽׁקש׃
ְ חֲרֹ נְ ָ֔ך י
ָ֣

ּוב ָ֤רּוחַ אַ פֶׁ ֵ֙יך ֵ֙ נֶׁ ָ֣עֶׁ ְרמּו ָ֔ ַמיִ ם נִ ְצב֥ ּו
ְ 8
מת ְבלֶׁ ב־
ֹ֖ ה
ֹ ְכמֹו־נ ֖ד ֹנזְ ִלֹ֑ים ָ ִֽׁק ְפא֥ ּו ְת
יָ ִֽׁם׃
שיג אֲחַ ל ָ֣ק
֖ ִ ַדף א
ֹ ֥  אָ ַמ֥ר אֹוי ֹ֛ב אֶׁ ְר9
שָ ָל ֹ֑ל ִת ְמלָ אָ֣מֹו נ ְַפ ִָ֔שי אָ ִ ָ֣ריק חַ ְר ִָ֔בי
תֹוריש֖מֹו י ִ ִָֽׁדי׃
ִ
ֵ֙  נ ַָש ְ֥פתָ ְברּוחֲך֖ ִכ ָסָ֣מֹו יָ ֹ֑ם ָ ִֽׁצלֲלּו10
ירים׃
ִֽׁ ִ עֹופ ֶׁרת ְב ַמ֖יִ ם אַ ִד
ֶׁ ָ֔ כ
ִֽׁ ַ

τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς
κύριε τίς ὅμοιός σοι
δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις
θαυμαστὸς ἐν δόξαις
ποιῶν τέρατα
12
ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου
κατέπιεν αὐτοὺς γῆ
13
ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ
σου τὸν λαόν σου τοῦτον
ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας
τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα
ἅγιόν σου
14
ἤκουσαν ἔθνη καὶ
ὠργίσθησαν ὠδῖνες ἔλαβον
κατοικοῦντας Φυλιστιιμ
15
τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες
Εδωμ καὶ ἄρχοντες
Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς
τρόμος ἐτάκησαν πάντες οἱ
κατοικοῦντες Χανααν
16
ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς
φόβος καὶ τρόμος μεγέθει
βραχίονός σου
ἀπολιθωθήτωσαν ἕως ἂν
παρέλθῃ ὁ λαός σου κύριε
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου
οὗτος ὃν ἐκτήσω
17
εἰσαγαγὼν
καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς
ὄρος κληρονομίας σου εἰς
ἕτοιμον κατοικητήριόν σου
ὃ κατειργάσω κύριε
ἁγίασμα κύριε ὃ ἡτοίμασαν
αἱ χεῖρές σου
18
κύριος βασιλεύων τὸν
αἰῶνα καὶ ἐπ᾽ αἰῶνα καὶ ἔτι
19
ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος
Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ
ἀναβάταις εἰς θάλασσαν
καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς
κύριος τὸ ὕδωρ τῆς
θαλάσσης οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ
ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν
μέσῳ τῆς θαλάσσης
20
λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ
προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων
τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ
αὐτῆς καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι
αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς
μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν
11

מכָ ה
ֹ ֖ ָמכָ ה ָ ִֽׁבא ִלם ֵ֙ יְ ה ָוָ֔ה ִ ֥מי כ
ֹ ָ֤ ָ ִ ִֽׁמי־כ11
נֹורא ְת ִה ֖לת ֹ֥עשה
֥ ָ ק ֶׁדש
ֹ ֹ֑ ַנ ְֶׁא ָדָ֣ר ב
ֶׁ ִֽׁפלֶׁ א׃
מינְ ָ֔ך ִת ְבלָ ע֖מֹו ָ ִֽׁא ֶׁרץ׃
ָ֣ ִ ְנ ִָט ֵ֙יתָ ֵ֙ י

12

ָ נ ִ ָ֥חיתָ ְבחַ ְס ְדך֖ עַ ם־זָּ֣ו ג ָָא ְֹ֑לת13
שך׃
ִֽׁ ֶׁ ֥לתָ ְבעָ זְ ך֖ אֶׁ ל־נְ ו֥ה קָ ְד
ְ נ ַה
ש ְמע֥ ּו עַ ִ ֖מים יִ ְר ָגזֹּ֑ון ִחָ֣יל אָ ָ֔ ַחז
ִֽׁ ָ 14
לשֶׁ ת׃
ִֽׁ ָ יֹ ְשב֖י ְפ
הלּו ֵ֙ אַ לּופ ָ֣י א ֱָ֔דֹום איל ָ֣י
ֲ  ָאָ֤ז נִ ְב15
ֹשב֥י
ְ כל י
ֹ ֖ חז ֖מֹו ָרֹ֑עַ ד ָנ ֹֹ֕מגּו
ֲ מֹואב ִֽׁי ֹא
ָ ָ֔
ְכנָ ִֽׁעַ ן׃
ָפחַ ד
ַ ָ֔ יהָ֤ם אימָ ֵ֙תָ ה ֵ֙ ו
ֶׁ  ִת ֹֹּ֙פל עֲל16
ִבגְ ֥דֹ ל זְ רֹועֲך֖ יִ ְדמָ֣ ּו כָ ָאֹ֑בֶׁ ן עַ ד־
בר עַ ם־זּ֥ו
ֹ֖ ע
ֲ ַיעֲבָֹ֤ ר עַ ְמך ֵ֙ יְ ה ָוָ֔ה ַ ִֽׁעד־ ַי
קָ ִ ִֽׁניתָ ׃
ל ְת ָ֔ך
ִֽׁ ָ ח
ֲ  ְת ִב ֵ֗אמֹו וְ ִתטָ ע ֵ֙מֹו ֵ֙ ְב ַהָ֣ר ַנ17
מָ כ֧ ֹון ְל ִש ְב ְתךֹ֛ פָ ַע ְ֖לתָ יְ הוָ ֹ֑ה ִמ ְק ָ ֹ֕דש
אֲדֹנָ ֖י כֹונְ נּ֥ו י ֶׁ ִָֽׁדיך׃

ָעד׃
ִֽׁ ֶׁ יְ הוָ ֥ה׀ יִ ְמ ֹ֖לְך ְלעֹ ָל֥ם ו

18

 ִכָ֣י בָ א ֩ ס ֵּ֙וס פַ ְרעֵֹ֜ ה ְב ִר ְכבָ֤ ֹו19
ּובפָ ָרשָ יו ֵ֙ בַ ָ֔ ָים וַיָ ֧שֶׁ ב יְ הוָ ֹ֛ה עֲל ֶׁה֖ם
ְ
ּובנ ֧י יִ ְש ָראֹ֛ל הָ ְלכ֥ ּו
ְ אֶׁ ת־מָ֣י הַ יָ ֹ֑ם
בַ יַבָ ָש֖ה ְבת֥ ֹוְך הַ יָ ִֽׁם׃ פ

יאה אֲח֧ ֹות
ָ ֵ֜  ו ִַתקַ ח ֩ ִמ ְר ָי ֵ֙ם הַ נְ ִב20
תף ְבי ָָדֹּ֑ה וַת ֶׁצָ֤אן ָ ָ ִֽׁכל־
ֹ ֖ ַהֲרֹ ן אֶׁ ת־ה
ֹ֛ ַא
ּוב ְמח ִֹֹֽׁלת׃
ִ ֲריהָ ְבתֻ ִ ֖פים
ָ֔ ֶׁ ָשים ֵ֙ אַ ח
ִ הַ נ

ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν
Μαριαμ λέγουσα ᾄσωμεν
τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ
δεδόξασται ἵππον καὶ
ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς
θάλασσαν
21

ֵ֙ ליה ָוה
ִֽׁ ַ שירּו
ָ֤ ִ ַתעַ ן לָ ֶׁה֖ם ִמ ְריָ ֹ֑ם
֥ ַ  ו21
ר ְכב֖ ֹו ָר ָמ֥ה
ֹ ְִ ִֽׁכי־ ָג ָֹ֣אה ג ָ֔ ָָאה ס֥ ּוס ו
בַ יָ ִֽׁם׃ ס

