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Just after midnight go near a large body of water (River, Lake,
Sea, water fall or even a cup/vessel with water) and make a
connection of the Splitting of the Red Sea.
We read the portion of Beshalach (Exodus 13:17 – 17:16) and
recite the “Song of the Sea” (Shirat Hayam) while standing by the
water.
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Zohar Beshalach
Before the reading of Beshalach from the Torah we read this
special Zohar section.
ימר ׁ ִש ָיר ָתא
זַכאן לְ ֵמ ָ
יהוןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּד ָּ
ַכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ּ ַתנְ יָא ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא ,ז ָּ
ימר לָ ּה ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .וְ ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא,
זַכאן לְ ֵמ ָ
ָ ּדא ְּב ַהאי ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ָּ
שר אֲ ִמ ָירן ,וְ כ ּ ָֹלא
ש ִרין ּו ְת ֵרין ַא ְתוָ ון ַק ִ ּד ׁ ִ
יפןּ ,ו ְב ֶע ֶׂ
ִא ְת ְּבנֵי ְּב ֶע ְ ׂ
ישן ְ ּגלִ ָ
ישא ,וְ ָהא
ישא ,וְ כ ּ ָֹלא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִא ְּת ַע ְרנָא ִמ ּ ֵלי.

"Rabbi Abba said, blessed are those who merit to say this
song (Song of the Sea) in this world, they will say it in the
world to come', This song was built from 22 Holy letters
and with ten sayings. All of it is a Holy name.
ש ָר ֵאל ַעל י ּ ַָמא ,וַ הֲ ו ּו
עוןְּ ,ב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲ ֹוו ַקיְ ִ
ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ימין יִ ְ ׂ
ַא ְמ ֵרי ׁ ִש ָיר ָתאִ ,א ְת ְ ּגלֵ י ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילוי,
יכוי וְ ֵח ֹ
יך ה ּוא ָעלַ יְ יה ּו ,וְ ָכל ְר ִת ֹ
לון ָּכל ִאי ּנ ּון נִ ִּסין ּוגְ ב ּו ָראן ,וְ ָכל ַחד וְ ַחד
יהוןּ ְ ,ד ָע ַבד ֹ
ְּבגִ ין ְ ּדיִ נְ ְ ּדע ּון לְ ַמלְ ֵּכ ֹ
יאי ָעלְ ָמא.
י ַָדע וְ ִא ְס ּ ַת ַּכלַ ,מה ְ ּדלָ א י ְָדע ּו וְ ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו ׁ ְש ַאר נְ ִב ֵ

"Rabbi Shimon said , at the time that the Israelites stood
by the sea and were singing, the Holy One Bless be He,
revealed himself to them with all of his angels and armies
so they can recognize the king that did all those miracles
and wonders, and every one knew and looked at what the
prophets of the world.
ימא ְ ּדלָ א י ְָד ִעין וְ לָ א ִא ְד ָּבק ּו ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאהִ ,מן ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא
ְ ּד ִאי ּ ֵת ָ
חמיּ ְ ,ד ֻכ ְּלה ּו ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו ,וְ י ְָדע ּו ִמ ִּלין וְ ָא ְמר ּוּ ְ .ד ִאי לָ או ָה ִכי,
ּ ֶת ֵ
ֵא ְ
יך ָא ְמר ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ִּלין אֲ ְח ִדיןּ ְ ,דלָ א ָסט ּו ִא ּ ֵלין ֵמ ִא ּ ֵליןּ ,ו ַמה ְ ּד ָא ַמר ָ ּדא,
ָא ַמר ָ ּדא ,וְ לָ א ַא ְק ִ ּדים ִמ ּ ָלה ָ ּדא ,לְ ִמ ּ ָלה ָ ּדאֶ ,א ּ ָלא ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ׁ ִש ּק ּולָ א
חֲ ָדא ,וְ ר ּו ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּבפ ּו ָמא ְ ּד ָכל ַחד וְ ַחדּ ,ו ִמ ִּלין ִא ְּת ָמר ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכ ִאלּ ּו
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נָ ְפ ִקין ִמ ּפ ּו ָמא ַחדֶ .א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ּכ ּו ְּלה ּו ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו ,וְ י ְָדע ּו
ִמילִ ין ִע ּ ָל ִאין ,וְ ר ּו ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּבפ ּום ָּכל ַחד וְ ַחד.
וַ אֲ ִפ ּ
הון ,הֲ ֹוו ַא ְמ ֵרי ׁ ִש ָיר ָתא ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא ,וַ הֲ ו ּו ָח ָמאן
יל ּו ִאי ּנ ּון ְ ּד ִב ְמ ֵעי ִא ְּמ ֹ
יאה .וְ ַעל ַּכ ְך הֲ ֹוו ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י,
ּ ֻכ ְּלה ּוַ ,מה ְ ּדלָ א ָח ָמא יְ ֶחזְ ֵקאל נְ ִב ָ
ְ ּכ ִא ּל ּו ָח ָמאן ֵעינָא ְּב ֵעינָא .וְ ַכד ִס ְּיימ ּו ִמ ִּליןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְת ַּב ְּס ָמאן ְּבנַ ְפ ׁ ַשיְ יה ּו,
נַטלָ א ִמ ּ ַת ּ ָמןִ ,מ ְּסגִ יא ּות
בון לְ ֵמחֱ ֵמי ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ,וְ לָ א הֲ ֹוו ָּב ָעאן לְ ְ
וְ ּ ָת ָא ֹ
ִּתיא ּו ְב ּ ָתא.

Even babies in their mothers’ wombs were singing with
everyone as it comes out from one mouth.
They saw visions that even the prophet Ezekiel didn’t see.
ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאָ ,א ַמר מ ׁ ֶֹשה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָּ ,בנַ יִ ְך ִמ ְּסגִ יא ּות
ִּתיא ּו ְב ּ ָתא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ָּב ְך ,לָ א ָּב ָעאן לְ נ ְַטלָ א ִמן י ּ ַָמאַ .מה ָע ֵבד ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יה לְ ַבר לְ ַמ ְד ְּב ָרא ,וְ ַת ּ ָמן ִא ְת ְ ּגלֵ י וְ לָ א ִא ְת ְ ּגלֵ י.
יך ה ּואַ ,א ְס ִּתים יְ ָק ֵר ּ
ש ָר ֵאלַּ ,כ ּ ָמה )ס''א זמנין לנטלא מתמן ,ולא בעי'( זִ ְמנִ ין אֲ ֵמינָא
ָא ַמר ֹ
לון מ ׁ ֶֹשה לְ יִ ְ ׂ
לון זִ יוָ א יְ ָק ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
לְ נַ ְטלָ א ִמ ּ ַת ּ ָמן וְ לָ א ָּב ִעית ּון ַעד ִ ּדי ַא ְחזֵי ֹ
נַטל ּוַ ,עד ְ ּד ָא ִחיד ְּבה ּו מ ׁ ֶֹשה
ה ּוא ְּב ַמ ְד ְּב ָראּ ,ו ִמ ּיַד הֲ ֹוו ּ ָת ָא ִבין ,וְ לָ א ְ
לון זִ יוָ א יְ ָק ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ַמ ְד ְּב ָראּ ְ ,כ ֵדין ִמ ְּסגִ יא ּות
וְ ַא ְח ֵמי ֹ
לון מ ׁ ֶֹשה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ּו ְרע ּו ָתא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אַ ,אנְ ִטיל ֹ
ש ָר ֵאל ִמ ּיָם ס ּוף וַ ּי ְֵצא ּו ֶאל ִמ ְד ַּבר ׁש ּורַ .מאי ִמ ְד ַּבר
וַ י ּ ַַסע מ ׁ ֶֹשה ֶאת יִ ְ ׂ
יה ,זִ יוָ א יְ ָק ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ׁש ּורַ .מ ְד ְּב ָראּ ַ ,דהֲ ֹוו ָּב ָעאן לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב ּ
ישא ,וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי ִמ ְד ַּבר ׁש ּורִ :א ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ָתא ׁ ָשם) .שמות טו( וַ ּיֵלְ כ ּו
ַק ִ ּד ׁ ָ
ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ל ֹא ָמ ְצא ּו ָמיִ ם .וְ ֵאין ַמיִ ם ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר
ֵיסא ,וְ ִכי ַמאן י ַָהב לְ ה ּו
הוי ָּכל ָצ ֵמא לְ כ ּו לַ ּ ַמיִ םָ .א ַמר ִר ִּבי י ָ
)ישעיה נה( ֹ
יתא.
או ַריְ ָ
לון ֹ
יבת ֹ
יתא ָה ָכא ,וְ ָהא ַעד ְ ּכ ַען לָ א ִא ְתיְ ִה ַ
או ַריְ ָ
ֹ
ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רִ ,אי ּנ ּון נָ פק ּו לְ ַמ ְד ְּב ָרא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ְ
יה ִמ ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִאי ּנ ּון ָאזְ ל ּו לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א )לקודשא בריך
ַ
נָטל זִ יוָ א יְ ָק ָרא ִ ּדילֵ ּ
אולִ יפנָא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּת ֹו ָרה ִא ְק ֵרי,
הוא( ּ ֵב ּ
יה ,וְ לָ א ַא ׁ ְש ְ ּכח ּוה ּו .וְ ֹ ְ
וְ ֵאין ַמיִ ם ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרה ,וְ ֵאין ּת ֹו ָרה ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
- End Zohar Section -
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פרשת בשלח Beshalach -
)(Exodus 13:17 – 17:16
יז וַ יְ ִהיְּ ,ב ׁ ַש ּ ַלח ּ ַפ ְרעֹה ֶאתָ -ה ָעם ,וְ לֹא-נָ ָחם אֱ ל ִֹהים ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתיםּ ִ ,כי
רוב ה ּואּ ִ :כי ָא ַמר אֱ ל ִֹהיםֶ ּ ,פן-יִ ָ ּנ ֵחם ָה ָעם ִּב ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה--וְ ׁ ָשב ּו
ָק ֹ
ִמ ְצ ָריְ ָמה .יח וַ ּי ּ ֵַסב אֱ ל ִֹהים ֶאתָ -ה ָעם ֶ ּד ֶר ְך ַה ִּמ ְד ָּבר ,יַם-ס ּוף; וַ חֲ ֻמ ׁ ִשים ָעל ּו
מות ֹיו ֵסףִ ,ע ּמ ֹוּ ִ :כי
ש ָר ֵאלֵ ,מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם .יט וַ ִּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאתַ -ע ְצ ֹ
ְבנֵי-יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,לֵ אמֹרָ ּ ,פקֹד יִ ְפקֹד אֱ ל ִֹהים ֶא ְת ֶכם,
ַה ׁ ְש ּ ֵב ַע ִה ׁ ְש ִּב ַ
יע ֶאתְּ -בנֵי יִ ְ ׂ
יתם ֶאתַ -ע ְצמ ַֹתי ִמ ּזֶה ִא ְּת ֶכם .כ וַ ִּי ְסע ּוִ ,מ ּ ֻס ּכֹת; וַ ּיַחֲ נ ּו ְב ֵא ָתםִּ ,ב ְקצֵ ה
וְ ַהעֲ ִל ֶ
ְ
ְ
נֵיהם ֹיו ָמם ְּב ַע ּמ ּוד ָענָ ן ,לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶ ּד ֶרך ,וְ לַ יְ לָ ה
ַה ִּמ ְד ָּבר .כא וַ יהוָ ה הֹלֵ ך ִל ְפ ֶ
יש ַע ּמ ּוד ֶה ָענָ ן,
ְּב ַע ּמ ּוד ֵא ׁשְ ,ל ָה ִאיר לָ ֶהם--לָ לֶ ֶכתֹ ,יו ָמם וָ לָ יְ לָ ה .כב לֹא-י ִָמ ׁ
ֹיו ָמםְ ,ו ַע ּמ ּוד ָה ֵא ׁש ,לָ יְ לָ הִ --ל ְפנֵיָ ,ה ָעם} .פ{
ָשב ּו ְויַחֲ נ ּו ִל ְפנֵי
ש ָר ֵאלְ ,וי ׁ ֻ
א וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הוָ הֶ ,אל-מ ׁ ֶֹשה ּ ֵלאמֹר .ב ַ ּד ּ ֵברֶ ,אלְּ -בנֵי יִ ְ ׂ
חו ַתחֲ נ ּו ַעלַ -ה ּיָם .ג וְ ָא ַמר
ּ ִפי ַה ִחירֹתֵ ּ ,בין ִמגְ ּדֹל ּו ֵבין ַה ּיָםִ :ל ְפנֵי ַּב ַעל ְצפֹן ,נִ ְכ ֹ
יהםַ ,ה ִּמ ְד ָּבר .ד וְ ִח ַ ּז ְק ִּתי
ּ ַפ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,נְ בֻ ִכים ֵהם ָּב ָא ֶרץ; ָסגַ ר עֲ לֵ ֶ
ילו ,וְ י ְָדע ּו ִמ ְצ ַריִ ם
יהם ,וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְּב ַפ ְרעֹה ּו ְב ָכלֵ -ח ֹ
ֶאת-לֵ בַ ּ -פ ְרעֹהְ ,ו ָר ַדף ַאחֲ ֵר ֶ
ִ ּכי-אֲ נִ י יְ הוָ ה; וַ ּיַעֲ ׂש ּוֵ -כן .ה וַ ּי ַֻּגד ְל ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ םּ ִ ,כי ָב ַרח ָה ָעם; וַ ּי ֵָה ֵפ ְך ְל ַבב
ש ָר ֵאל
ּ ַפ ְרעֹה וַ עֲ ָב ָדיוֶ ,אלָ -ה ָעם ,וַ ּי ְ
שינ ּוּ ִ ,כיִ ׁ -ש ּ ַל ְחנ ּו ֶאת-יִ ְ ׂ
ֹאמר ּו ַמהּ -זֹאת ָע ִ ׂ
אות ֶר ֶכב
ֵמ ָע ְב ֵדנ ּו .ו וַ ּי ְֶאסֹרֶ ,אתִ -ר ְכ ּב ֹו; ְו ֶאתַ -ע ּמ ֹו ,לָ ַקח ִע ּמ ֹו .ז וַ ִּי ַ ּקחֵ ׁ ,ש ׁשֵ -מ ֹ
ָּבח ּור ,וְ כֹלֶ ,ר ֶכב ִמ ְצ ָריִ ם; וְ ׁ ָש ִל ׁ ִשםַ ,עלֻ ּ -כ ּל ֹו .ח וַ יְ ַח ּזֵק יְ הוָ הֶ ,את-לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה
מה .ט
ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ ִּי ְר ּדֹףַ ,אחֲ ֵרי ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל; ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,י ְֹצ ִאים ְּביָד ָר ָ
או ָתם חֹנִ ים ַעלַ -ה ּיָםָּ ,כל-ס ּוס ֶר ֶכב ּ ַפ ְרעֹה,
ַשיג ּו ֹ
וַ ִּי ְר ְ ּדפ ּו ִמ ְצ ַריִ ם ַאחֲ ֵר ֶ
יהם ,וַ ּי ּ ִ ׂ
ילוַ --עלִ ּ -פיַ ,ה ִחירֹתִ ,ל ְפנֵיַּ ,ב ַעל ְצפֹן .י ּו ַפ ְרעֹהִ ,ה ְק ִריב; וַ ִּי ְ ׂשא ּו
ּו ָפ ָר ׁ ָשיו וְ ֵח ֹ
יהם ,וַ ִּי ְירא ּו ְמאֹד ,וַ ִּי ְצעֲ ק ּו
ֵיהם ְו ִה ּנֵה ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַאחֲ ֵר ֶ
ש ָר ֵאל ֶאתֵ -עינ ֶ
ְבנֵי-יִ ְ ׂ
ֹאמר ּוֶ ,אל-מ ׁ ֶֹשה ,הֲ ִמ ְּב ִלי ֵאיןְ -ק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם,
ש ָר ֵאלֶ ,אל-יְ הוָ ה .יא וַ ּי ְ
ְבנֵי-יִ ְ ׂ
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .יב הֲ לֹא-
הו ִצ ָ
ית ּ ָלנ ּוְ ,ל ֹ
ש ָ
ְל ַק ְח ּ ָתנ ּו לָ מ ּות ַּב ִּמ ְד ָּברַ :מהּ -זֹאת ָע ִ ׂ
זֶה ַה ָ ּד ָבר ,אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְרנ ּו ֵאלֶ ָ
יך ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹר ,חֲ ַדל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ,וְ נַ ַע ְב ָדה ֶאת-
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל-
טוב לָ נ ּו עֲ בֹד ֶאתִ -מ ְצ ַריִ םִ ,מ ּ ֻמ ֵתנ ּו ַּב ִּמ ְד ָּבר .יג וַ ּי ֶ
ִמ ְצ ָריִ םּ ִ :כי ֹ
ָה ָעםַ ,אלִּ -ת ָירא ּוִ --ה ְת ַי ְּצב ּו ּו ְרא ּו ֶאת-יְ ׁש ּו ַעת יְ הוָ ה ,אֲ ׁ ֶשר-יַעֲ ֶׂשה לָ ֶכם ַהי ֹּום:
עולָ ם .יד
עודַ ,עדֹ -
יתם ֶאתִ -מ ְצ ַריִ ם ַהי ֹּום--לֹא ת ִֹספ ּו ִל ְרא ָֹתם ֹ
ִ ּכי ,אֲ ׁ ֶשר ְר ִא ֶ
יְ הוָ ה ,יִ ּ ָל ֵחם לָ ֶכם; ְו ַא ּ ֶתםַ ּ ,תחֲ ִר ׁש ּון} .פ{
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. וְ יִ ּ ָסע ּו,ש ָר ֵאל
ֶ טו וַ ּי
ׂ ְ ִי- ְּבנֵי- ִּת ְצ ַעק ֵאלָ י; ַ ּד ּ ֵבר ֶאל- ַמה,מ ׁ ֶֹשה-ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי- ּו ְב ָק ֵעה ּו; ְו ָיבֹא ּו ְבנֵי-- ַה ּיָם-י ְָד ָך ַעל- ּונְ ֵטה ֶאת, ַמ ְּט ָך-וְ ַא ּ ָתה ָה ֵרם ֶאת
;יהם
ֶ  ַאחֲ ֵר, וְ ָיבֹא ּו,לֵ ב ִמ ְצ ַריִ ם- ִהנְ נִ י ְמ ַח ֵ ּזק ֶאת, יז וַ אֲ נִ י.ַב ׁ ָשה
ָּ  ַּב ּי,תו ְך ַה ּיָם
ֹ ְּב
אֲ נִ י- ִ ּכי, יח וְ י ְָדע ּו ִמ ְצ ַריִ ם. ְּב ִר ְכ ּב ֹו ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיו,ילו
ֹ  ֵח-וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְּב ַפ ְרעֹה ּו ְב ָכל
. ְּב ִר ְכ ּב ֹו ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיו, ְּב ִה ָּכ ְב ִדי ְּב ַפ ְרעֹה,יְ הוָ ה

טז

The following three verses make the 72 names of God.
Each verse has 72 letters.

יהם; וַ ִּי ּ ַסע
ֶ  ֵמ ַאחֲ ֵר, וַ ּיֵלֶ ְך,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַההֹלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמחֲ נֵה י,יט וַ ִּי ּ ַסע ַמ ְל ַא ְך ָהאֱ ל ִֹהים
.יהם
ֶ  ֵמ ַאחֲ ֵר, וַ ּיַעֲ מֹד,נֵיהם
ֶ  ִמ ּ ְפ,ַע ּמ ּוד ֶה ָענָ ן

19 And the angel of God, who went before the camp of Israel,
removed and went behind them; and the pillar of cloud removed from
before them, and stood behind them;
-ָאר ֶאת
ֶ  וַ ּי, וַ יְ ִהי ֶה ָענָ ן ְו ַהח ׁ ֶֹש ְך,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ּו ֵבין ַמחֲ נֵה י,כ וַ ָ ּיבֹא ּ ֵבין ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם
. ַה ּ ָליְ לָ ה- ָּכל,זֶה- ָק ַרב זֶה ֶאל-ַה ּ ָליְ לָ ה; וְ לֹא

20 and it came between the camp of Egypt and the camp of Israel; and
there was the cloud and the darkness here, yet gave it light by night
there; and the one came not near the other all the night
- ַה ּיָם ְּבר ּו ַח ָק ִדים ַע ָ ּזה ָּכל- וַ י ֹּולֶ ְך יְ הוָ ה ֶאת, ַה ּיָם- ַעל,יָד ֹו-כא וַ ּיֵט מ ׁ ֶֹשה ֶאת
. ַה ּ ָמיִ ם, ַה ּיָם לֶ ָח ָר ָבה; וַ ִּי ָּב ְקע ּו-ָשם ֶאת
ֶׂ  וַ ּי,ַה ּ ַליְ לָ ה

21 And Moses stretched out his hand over the sea; and YHVH caused
the sea to go back by a strong east wind all the night, and made the sea
dry land, and the waters were divided.
With the power of YHVH that was revealed in verse 21 above, meditate to
overcome the limitations of the physical world. Have a consciousness of mind
over matter.
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The 72 names of God
Scan the chart from right to left, top to bottom

zdk

`k`

dll

ydn

mlr

hiq

ili

ede

mwd

ixd

dan

lfi

rdd

e`l

cl`

ifd

edg

dln

iii

jlp

ldt

eel

ilk

e`l

xye

akl

me`

iix

d`y

zxi

``d

dzp

fii

rdx

mrg

ip`

cpn

wek

gdl

egi

din

lyr

ixr

l`q

dli

lee

kin

ddd

iet

dan

zip

`pp

mnr

ygd

ipc

ede

ign

epr

ddi

ane

xvn

gxd

lii

mnp

men

iid

nai

d`x

eag

ri`

wpn

anc

ימינָ ם
ִ  ִמ,חו ָמה
ֹ ַב ׁ ָשה; וְ ַה ּ ַמיִ ם לָ ֶהם
ָּ  ַּב ּי,תו ְך ַה ּיָם
ֹ ש ָר ֵאל ְּב
ׂ ְ ִי-כב וַ ָ ּיבֹא ּו ְבנֵי
 ִר ְכ ּב ֹו, ּכֹל ס ּוס ּ ַפ ְרעֹה--יהם
ֶ  וַ ָ ּיבֹא ּו ַאחֲ ֵר, כג וַ ִּי ְר ְ ּדפ ּו ִמ ְצ ַריִ ם.ּו ִמ ּ ְ ׂשמֹאלָ ם
 ַמחֲ נֵ ה-ַש ֵקף יְ הוָ ה ֶאל
ְ ׁ  וַ ּי, ְּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ּב ֶֹקר, כד וַ יְ ִהי. ַה ּיָם, ּת ֹו ְך- ֶאל:ּו ָפ ָר ׁ ָשיו
 ֵאת א ַֹפן, כה וַ ּי ַָסר. ֵאת ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ָריִ ם,ָהם
ָ  ְּב ַע ּמ ּוד ֵא ׁש וְ ָענָ ן; וַ ּי,ִמ ְצ ַריִ ם

, ִ ּכי יְ הוָ ה-- ָאנ ּו ָסה ִמ ּ ְפנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל,ֹאמר ִמ ְצ ַריִ ם
ֶ  ִּב ְכ ֵב ֻדת; וַ ּי, וַ יְ נַ הֲ גֵ ה ּו,ַמ ְר ְ ּכב ָֹתיו
{ }פ.נִ ְל ָחם לָ ֶהם ְּב ִמ ְצ ָריִ ם

, ִמ ְצ ַריִ ם-ָשב ּו ַה ּ ַמיִ ם ַעל
ֻ ׁ  ַה ּיָם; ְוי-י ְָד ָך ַעל- נְ ֵטה ֶאת,מ ׁ ֶֹשה-ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל
ֶ כו וַ ּי
ָשב ַה ּיָם ִל ְפ ֹנות
ָ ׁ  וַ ּי, ַה ּיָם-ָדו ַעל
ֹ י- כז וַ ּיֵט מ ׁ ֶֹשה ֶאת. ּ ָפ ָר ׁ ָשיו- ִר ְכ ּב ֹו ְו ַעל-ַעל
.תו ְך ַה ּיָם
ֹ  ְּב, ִמ ְצ ַריִ ם-אתו; וַ יְ נַ ֵער יְ הוָ ה ֶאת
ֹ  נָ ִסים ִל ְק ָר, ּו ִמ ְצ ַריִ ם,ית ֹנו
ָ ּב ֶֹקר ְל ֵא
 ַה ָּב ִאים, ְלכֹל ֵחיל ּ ַפ ְרעֹה, ַה ּ ָפ ָר ׁ ִשים- ָה ֶר ֶכב וְ ֶאת- וַ יְ ַכ ּס ּו ֶאת,ָשב ּו ַה ּ ַמיִ ם
ֻ ׁ כח וַ ּי
,ַב ׁ ָשה
ָּ ש ָר ֵאל ָה ְלכ ּו ַב ּי
ֶ ַאחֲ ֵר
ׂ ְ ִ כט ּו ְבנֵי י. ֶא ָחד- ַעד,נִ ׁ ְש ַאר ָּב ֶהם- לֹא:יהם ַּב ּיָם
.שמֹאלָ ם
ִ  ִמ,תו ְך ַה ּיָם; וְ ַה ּ ַמיִ ם לָ ֶהם ח ָֹמה
ֹ ְּב
ׂ ְ ּ ימינָ ם ּו ִמ

29 But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the
sea; and the waters were a wall unto them on their right hand, and on
their left.
The Torah is the aspect of water and Chassadim (Energy of loving kindness).
Meditate to have your connect to the Torah and Zohar protect and guide you.
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At this point look at the water (river, sea, lake, water fall etc.) with appreciation of the
miracles that God made to take us out of Egypt.

ש ָר ֵאלִ --מ ּיַד ִמ ְצ ָריִ ם; וַ ּי ְַרא יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת-
ל וַ י ֹּו ׁ ַשע יְ הוָ ה ַּבי ֹּום ַהה ּואֶ ,את-יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶאתַ -ה ּיָד ַה ְ ּגדֹלָ ה ,אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה
ש ַפת ַה ּיָם .לא וַ ּי ְַרא יִ ְ ׂ
ִמ ְצ ַריִ םֵ ,מת ַעלׂ ְ -
יְ הוָ ה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ ִּי ְירא ּו ָה ָעםֶ ,את-יְ הוָ ה; וַ ּיַאֲ ִמינ ּוַּ ,ביהוָ הּ ,ו ְבמ ׁ ֶֹשהַ ,ע ְב ּד ֹו.
Meditate here to see Mashiach and merit the Final Redemption.

אמר ּו,
ש ָר ֵאל ֶאתַ -ה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת ,לַ יהוָ ה ,וַ ּיֹ ְ
א ָאז י ׁ ִָשיר-מ ׁ ֶֹשה ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ס ּוס
ָא ׁ ִש ָירה לַ יהוָ ה ִ ּכי-גָ אֹה ָּג ָאה,
לֵ אמֹר:
ָע ִ ּזי וְ זִ ְמ ָרת י ָּה ,וַ יְ ִהיִ -לי
ב
ַב ּיָם.
בו ָר ָמה
וְ ר ְֹכ ֹ
אֱ ל ֵֹהי
ֵא ִלי ְו ַאנְ וֵ ה ּו,
זֶה
יש ּו ָעה;
ִל ׁ
ִמ ְל ָח ָמה; יְ הוָ ה,
יש
ג יְ הוָ ה,
ָא ִבי וַ אֲ ר ְֹמ ֶמנְ ה ּו.
ִא ׁ
ּו ִמ ְב ַחר
ילו ,י ָָרה ַב ּיָם;
ד ַמ ְר ְ ּכבֹת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֵח ֹ
מו.
ׁ ְש ֹ
מו ָ -א ֶבן.
צולֹתּ ְ ,כ ֹ
ה ְּתהֹמֹת ,יְ ַכ ְסיֻמ ּו; י ְָרד ּו ִב ְמ ֹ
ׁ ָש ִל ׁ ָשיוֻ ,ט ְּבע ּו ְביַם-ס ּוף.
יְ ִמינְ ךָ
ַּב ּכ ַֹח;
נ ְֶא ָ ּד ִרי
יְ הוָ ה,
יְ ִמינְ ָך
ו
ּ ַתהֲ רֹס
אונְ ָך,
ְ ּג ֹ
ּו ְברֹב
ז
אויֵב.
ֹ
ִּת ְר ַעץ
יְ הוָ ה,
ָק ֶמ ָ
ח ּו ְבר ּו ַח
מוַּ ,כ ַ ּק ׁש.
ֹאכלֵ ֹ
ְּת ׁ ַש ּ ַלח ,חֲ רֹנְ ָך--י ְ
יך;
ַא ּפ ָ
מו-נֵד
ְכ ֹ
נִ ְּצב ּו
ַמיִ ם,
נ ֶֶע ְרמ ּו
יך
ֶ
ָא ַמר
ט
ָק ְפא ּו ְתהֹמֹתְּ ,בלֶ ב-יָם.
נֹזְ ִלים;
מו
ִּת ְמלָ ֵא ֹ
ׁ ָשלָ ל;
אֲ ַח ּ ֵלק
שיג,
ֶא ְר ּדֹף
אויֵב
ֹ
ַא ּ ִ ׂ
י נָ ׁ ַש ְפ ּ ָת
מו י ִָדי.
יש ֹ
ָא ִריק ַח ְר ִּביּ ,ת ֹו ִר ׁ ֵ
נַ ְפ ׁ ִשי --
ְּב ַמיִ ם,
עו ֶפ ֶרת,
ַּכ ֹ
ָצ ְלל ּו,
יָם;
מו
ִ ּכ ּ ָס ֹ
ְבר ּוחֲ ָך,
ִמי
יא ִמיָ -כמ ָֹכה ָּב ֵא ִלם יְ הוָ ה,
ַא ִ ּד ִירים.
ָּכמ ָֹכה
ֶפלֶ א.

נ ְֶא ָ ּדר

ֹנו ָרא

ַּב ּק ֶֹד ׁש;

ְת ִה ּלֹת,

ֹשה
ע ֵׂ

This verse has 42 letters in three parts of 14 letters each.
It connects to the three hands of God and the 42 letters name of
God that we know as the Ana B’Koach.
Scan the sacred names below that represent the hands of God
from right to left, top to bottom
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מו,
יְ ִמינְ ָךִּ --ת ְבלָ ֵע ֹ
ית,
נָ ִט ָ
יב
ְב ָע ְ ּזךָ,
ָ
ֵה ְל ּ ָת
נ ַ
ָּג ָא ְל ּ ָת;
ַעם-ז ּו
ְב ַח ְס ְ ּדך,
ִחיל
ַע ִּמים ,יִ ְר ָּגז ּון;
ׁ ָש ְמע ּו
יד
ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ַא ּל ּו ֵפי
נִ ְבהֲ ל ּו,
ָאז
טו
ּ ְפלָ ׁ ֶשת.
י ׁ ְֹש ֵבי
ָא ַחז,
נָ מֹג ּו,
זֵמו ָר ַעד;
מו ָאב ,יֹאחֲ ֹ
ֹ
ֵאילֵ י
דום --
אֱ ֹ
ימ ָתה
ֵא ָ
יהם
עֲ לֵ ֶ
ִּת ּפ ֹל
טז
ְכנָ ַען.
י ׁ ְֹש ֵבי
ּכֹל
ָ
ַעד -
ָּכ ָא ֶבן:
רועֲ ך יִ ְ ּדמ ּו
ִּבגְ דֹל זְ ֹ
וָ ַפ ַחד,
ָ
ַעם-ז ּו
ַעד-יַעֲ בֹר
יְ הוָ ה,
ַע ְּמך
יַעֲ בֹר
כון
ָמ ֹ
מו ְּב ַהר נַ חֲ לָ ְת ָך --
מו ,וְ ִת ּ ָט ֵע ֹ
יז ְּת ִב ֵא ֹ
ית.
ָקנִ ָ
ּכ ֹונְ נ ּו
אֲ דֹנָ י
ִמ ְּק ָד ׁש,
יְ הוָ ה;
ּ ָפ ַע ְל ּ ָת,
ְל ׁ ִש ְב ְּת ָך
י ֶָד ָ
יט ִ ּכי
יח יְ הוָ ה יִ ְמל ְֹךְ ,לעֹלָ ם וָ ֶעד.
יך.
ָשב יְ הוָ ה עֲ לֵ ֶהם,
וַ ּי ׁ ֶ
ָבא ס ּוס ּ ַפ ְרעֹה ְּב ִר ְכ ּב ֹו ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיוַּ ,ב ּיָם,
ְ
תוך ַה ּיָם.
ַב ׁ ָשהְּ ,ב ֹ
ש ָר ֵאל ָה ְלכ ּו ַב ּי ָּ
ֶאתֵ -מי ַה ּיָם;
ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ָא ֶרץ.

יג

ית
נָ ִח ָ
ֶאל-נְ וֵ ה

חות ַאהֲ רֹןֶ ,אתַ -ה ּתֹףְּ --בי ָָד ּה; וַ ּ ֵתצֶ אן ָכלַ -ה ָ ּנ ׁ ִשים
יאה אֲ ֹ
כ וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָם ַה ְּנ ִב ָ
יהְּ ,ב ֻת ּ ִפים ּו ִב ְמחֹלֹת .כא וַ ּ ַת ַען לָ ֶהםִ ,מ ְריָםִ ׁ :שיר ּו לַ יהוָ ה ִ ּכי-גָ אֹה ָּג ָאה,
ַאחֲ ֶר ָ
בו ָר ָמה ַב ּיָם.
ס ּוס וְ ר ְֹכ ֹ
ש ָר ֵאל ִמ ַ ּים-ס ּוף ,וַ ּי ְֵצא ּו ֶאלִ -מ ְד ַּברׁ -ש ּור; וַ ּי ְֵלכ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת-
כב וַ ּי ּ ַַסע מ ׁ ֶֹשה ֶאת-יִ ְ ׂ
י ִָמים ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ לֹאָ -מ ְצא ּו ָמיִ ם .כג וַ ָ ּיבֹא ּו ָמ ָר ָתה--וְ לֹא י ְָכל ּו ִל ׁ ְש ּתֹת ַמיִ ם
ִמ ּ ָמ ָרהּ ִ ,כי ָמ ִרים ֵהם; ַעלֵּ -כן ָק ָראְ ׁ -ש ָמ ּהָ ,מ ָרה .כד וַ ִּי ּל ֹנ ּו ָה ָעם ַעל-מ ׁ ֶֹשה
ַשלֵ ְך ֶאלַ -ה ּ ַמיִ ם,
ּ ֵלאמֹרַ ,מהִּ -נ ׁ ְש ּ ֶתה .כה וַ ִּי ְצ ַעק ֶאל-יְ הוָ ה ,וַ י ֹּו ֵרה ּו יְ הוָ ה ֵעץ ,וַ ּי ׁ ְ
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מו ַע
ֹ  ׁ ָש-ֹאמר ִאם
ֶ  כו וַ ּי. ְו ׁ ָשם נִ ּ ָסה ּו,לו חֹק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ֹ וַ ִּי ְמ ְּתק ּו ַה ּ ָמיִ ם; ׁ ָשם ָ ׂשם
ָ קול יְ הוָ ה אֱ ל ֶֹה
 וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת, ְו ַהאֲ זַ נְ ּ ָת ְל ִמ ְצוֹ ָתיו,שה
ָ ׁ  ְו ַה ּי,יך
ֹ ִּת ׁ ְש ַמע ְל
ֶׂ ֲָשר ְּב ֵעינָ יו ּ ַתע
ָ ֶשים ָעל
 ִ ּכי אֲ נִ י,יך
ׂ ִ  ָא- לֹא,ש ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ׂ ַ - ַה ּ ַמחֲ לָ ה אֲ ׁ ֶשר- ָּכל-- ֻח ָ ּקיו-ָּכל
. ר ְֹפ ֶא ָך,יְ הוָ ה
- End of Portion of Beshalach The image below is of the Song of the Sea (Shirat Hayam) as it appears in the
Torah Scroll. It is written in 30 rows arranged in three columns.
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