Beshalach 5781 – Seeing is believing

Shemot 14:30-31
ל־ש ַ ּ֥פת הַ ָיָּֽם׃ ַו ַּ֨י ְרא י ְִש ָראֵָ֜ ל אֶ ת־הַ יָ ַּ֣ד
ְ ַת־מצְ ַ ַ֔ריִם ֵ ֵ֖מת ע
ִ
ֶֹושע יְה ָ֜ ָוה בַ ּ֥ יֹום הַ ה֛ ּוא אֶ ת־י ְִש ָר ֵ ֵ֖אל ִמיַ ַּ֣ד ִמצְ ָ ָ֑ריִם וַיַ ְַּ֤רא י ְִש ָראֵ ֙ל א
ַ ּ֨וַי
)ֹשה עַ ְבדָֹּֽו׃ (פ
ֵ֖ ֶ ּובמ
ְ הַ גְ דֹלָָ֗ ה אֲ ֶּ֨שר עָ ָשה יְהוָה֙ ְב ִמצְ ַ ַ֔ריִם ו ִ ַָּֽי ְיר ּ֥אּו הָ ָ ֵ֖עם אֶ ת־יְהוָ ָ֑ה ָּֽו ַַיאֲ ִ ֙מינּו֙ ַ ָּֽביה ַ֔ ָוה
Thus the LORD delivered Israel that day from the Egyptians. Israel saw the Egyptians dead on the shore
of the sea. And when Israel saw the wondrous power which the LORD had wielded against the
Egyptians, the people feared the LORD; they had faith in the LORD and His servant Moses.

Shemot 14:10-13

יהם ו ִּ ֵַֽי ְׂיראוּ֙ ְׂמ ֹ֔אד וַיִ צְ ע ֲֵּ֥קּו ְב ֵנֵֽי־יִ ְשר ֵ ֹ֖אל אל־יְ הוֵֽה׃
ֶ֗ ּופַ ְר ֹ֖עה הִ קְ ִ ִ֑ריב וַיִּ ְׂשא ּ֩ו ְׂב ֵנֵֽי־יִּ ְׂש ָר ֵ֨ ֵאל אֶ ת־עֵינֵיהֶֶ֜ ם וְ הִ נֵ ֵּ֥ה ִמצְ ַ ַ֣ריִ ם ׀ נ ֵ ַ֣ס ַע אַ ח ֲֵר
יאנּו ִמ ִמצְ ֵֽריִ ם׃ הֲלא־זַ֣ה
ֹ֖ ִאמרּוּ֮ אל־מש ֒ה ַ ֵֽה ִמבְ ִ ִ֤לי אֵ ין־קְ ב ִרים֙ בְ ִמצְ ַַ֔ריִ ם לְ קַ חְ ֹ֖תנּו ל ַ֣מּות בַ ִמ ְדבִ֑ר מַ ה־זאת֙ ע ִ ַ֣שית ַ֔לנּו לְ הֹוצ
ְ וַי
ת־מצְ ַַ֔ריִ ם ִממ ֵ ֹֻּ֖תנּו בַ ִמ ְד ֵֽבר׃ ו ַַּ֨יאמר
ִ ת־מצְ ִ֑ריִ ם ִ ַ֣כי ֵּ֥טֹוב ַּ֨לנּו֙ ע ֲַ֣בד א
ִ ֵאמר ח ַ ֲֵּ֥ד ל ִמ ֹ֖מנּו וְ ַ ֵֽנ ַעבְ ַ֣דה א
ַ֔ הַ ד ֶ֗בר אֲש ֩ר ִד ַּ֨ ַב ְרנּו אֵ לִ֤יָך בְ ִמצְ ַ ֙ר ִים֙ ל
ת־מצְׂ ַ ּ֙ריִּ םּ֙ הַ יֹ֔ ֹום ֹ֥לא
ִּ ֶהוה אֲשר־ ַיע ֲֵּ֥שה לכֹ֖ם הַ יִ֑ ֹום ִּ֗ ִּכי אֲ שֵֶ֨ ר ְׂר ִּאי ֶ ֶ֤תם א
ַ֔ ְל־ת ָיראו ִ ֵֽה ְתיַצְ ֶ֗בּו ו ְּׂראוּ֙ את־יְ שּועַ ַ֣ת י
ִּ ַמ ַ֣שה אל־העםּ֮ א
ד־עֹולם׃
ֵֽ ָ
ַת ִּ ִ֛סיפו לִּ ְׂרא ָ ֹ֥תם ֖עֹוד ע
As Pharaoh drew near, the Israelites caught sight of the Egyptians advancing upon them. Greatly
frightened, the Israelites cried out to the LORD. And they said to Moses, “Was it for want of graves in
Egypt that you brought us to die in the wilderness? What have you done to us, taking us out of Egypt? Is
this not the very thing we told you in Egypt, saying, ‘Let us be, and we will serve the Egyptians, for it is
better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness’?” But Moses said to the people, “Have
no fear! Stand by, and witness the deliverance which the LORD will work for you today; for the Egyptians
whom you see today you will never see again.

Ramban on Shemot 14:13
כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד על דעת רבותינו היא מצות לא תעשה לדורות (מכילתא
התיצבו במקומכם וראו את ישועת ה 'שיושיע אתכם היום מידם ואל תשובו,  ואם כן יאמר הכתוב אל תיראו.)כאן
 כי מצרים אשר ראיתם אותם היום הקב''ה מצוה אתכם עוד שלא תוסיפו ברצונכם לראותם מעתה ועד,לעבודתם
' וכן ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה. ולא הוזכרה למעלה,עולם ותהיה מצוה מפי משה לישראל
: לא הבטחה,)שהיא מצוה באמת, אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד( דברים יז טז

Rashi on Exodus 14:22
AND THE WATERS WERE DIVIDED — all the waters in the world (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 14:2:2).
: כָל ַמיִם ֶשבָ עֹולָ ם. ויבקעו המים

