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 תשע"ט טשב                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

 שתי בחינות בקריעת ים סוף

 (ודה ראקיהשל הרב  )על פי שיעור שלחבפרשת ל

 
 : י"דשמות  .1

אל דבר אל בני ישר (ב) אל משה לאמרה' וידבר )א( 
לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל  וישבו ויחנו

ראל ואמר פרעה לבני יש (ג) צפן נכחו תחנו על הים
וחזקתי את לב  (ד) סגר עליהם המדבר נבכים הם בארץ

פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו 
ויגד למלך מצרים כי ברח  (ה) ויעשו כןה' צרים כי אני מ

העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת 
ויאסר את רכבו  (ו) עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב  (ז) ואת עמו לקח עמו
את לב פרעה מלך  ה'ויחזק  (ח) מצרים ושלשם על כלו

ביד רי בני ישראל ובני ישראל יצאים מצרים וירדף אח
וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על  (ט) רמה

רעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני הים כל סוס רכב פ
ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם  (י) בעל צפן

אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני  והנה מצרים נסע
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים  (יא) ה'ישראל אל 

למות במדבר מה זאת עשית לנו במצרים לקחתנו 
הלא זה הדבר אשר דברנו אליך  (יב) להוציאנו ממצרים

ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו במצרים לאמר חדל 
ויאמר משה אל העם  (יג) ם ממתנו במדברעבד את מצרי

אשר יעשה לכם  ה'צבו וראו את ישועת אל תיראו התי
היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו 

  ילחם לכם ואתם תחרישון 'ה (יד) לראתם עוד עד עולם
אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני  ה'ויאמר  (טו)

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על  (טז) ישראל ויסעו
ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים הים 
ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו  (יז) ביבשה

עה ובכל חילו ברכבו אחריהם ואכבדה בפר
בהכבדי בפרעה  ה'וידעו מצרים כי אני  (יח) ובפרשיו

פני ים ההלך לקל-ויסע מלאך הא (יט) ברכבו ובפרשיו
ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם מחנה 

ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה  (כ) ויעמד מאחריהם
הלילה ולא קרב זה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את 

 ה'ולך ויט משה את ידו על הים וי (כא) אל זה כל הלילה
את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים 

ך הים ויבאו בני ישראל בתו (כב) לחרבה ויבקעו המים
 הם חומה מימינםביבשה והמים ל

ל סוס וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כ (כג) ומשמאלם
ויהי באשמרת  (כד) פרשיו אל תוך היםפרעה רכבו ו
ן ויהם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענ ה'הבקר וישקף 
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו  (כה) ריםאת מחנה מצ

נלחם  ה'בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי 
אל משה נטה את ידך על  ה'ויאמר  (כו) יםלהם במצר

ויט  (כז) ל פרשיוהים וישבו המים על מצרים על רכבו וע
משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו 

מצרים בתוך  את ה'ומצרים נסים לקראתו וינער 
וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים  (כח) הים

לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד 
י ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים ובנ (כט) אחד

ביום ההוא  ה'ויושע  (ל) להם חמה מימינם ומשמאלם
וירא ישראל את מצרים מת על  את ישראל מיד מצרים

ישראל את היד הגדלה אשר עשה וירא  (לא) שפת הים
 וובמשה עבד ה'ויאמינו ב ה'ם את במצרים וייראו הע ה'
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אֹמר: ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ר )א( ַוְיַדבֵּ ל  )ב( ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶאל ְבנֵּ
י ַבַעל ין ַהָים ִלְפנֵּ ין ִמְגֹדל ּובֵּ י ִפי ַהִחיֹרת בֵּ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפנֵּ  ְוָישֻׁ

ל  ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים: י ִיְשָראֵּ )ג( ְוָאַמר ַפְרֹעה ִלְבנֵּ
ם ָבָאֶר  ִכים הֵּ יֶהם ַהִמְדָבר:ץ סָ ְנבֻׁ ב )ד( ְוִחַזְקִתי ֶאת  ַגר ֲעלֵּ לֵּ

ילֹו ְוָיְדעּו  יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבַפְרֹעה ּוְבָכל חֵּ ַפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחרֵּ
ן:ִמְצַרִים ִכי ֲאִני ה' ַויַ  ב ַפְרֹעה 1)ח ֲעשּו כֵּ ק ה' ֶאת לֵּ ( ַוְיַחזֵּ

יֶהם ַוַיִשיגּו אֹוָתם ַאחֲ )ט( ַוִיְרְדפּו ִמְצַרִים  ֶמֶלְך ִמְצַרִים: רֵּ
ילֹו ַעל ִפי ֹחִנים ַעל ַהָים כָ  ל סּוס ֶרֶכב ַפְרֹעה ּוָפָרָשיו ְוחֵּ

י ַבַעל ְצֹפן: ין )יא( ַויֹאְמרּו ֶאל ֹמשֶ  ַהִחיֹרת ִלְפנֵּ ה ֲהִמְבִלי אֵּ
 נּוְקָבִרים ְבִמְצַרִים ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבִמְדָבר ַמה זֹאת ָעִשיָת לָ 

ֶליָך )יב( ֲהלֹא ֶזה ַהדָ  ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצָרִים: ָבר ֲאֶשר ִדַבְרנּו אֵּ
אֹמר ֲחַדל ִמֶמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ִכי טֹוב ָלנּו  ְבִמְצַרִים לֵּ

נּו ַבִמְדָבר: תֵּ )יג( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל  ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִממֻׁ
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%90
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בּו ּוְראּו ֶאת ְישּוַעת ה' ֲאֶשר ַיֲעֶשה ַיצְ ָהָעם ַאל ִתיָראּו ִהְת 
ֶכם ַהיֹום ִכי ֲאֶשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹום לֹא ֹתִספּו לָ 

ם ָלֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרשּון: )יד( ה' ִיָלחֵּ  ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם:
י2)יט ַאֲחרֵּ יֶהם ַוַיֲעֹמד מֵּ )כ(  :ֶהם( ַוִיַסע ַעמּוד ֶהָעָנן ִמְפנֵּ

ין מַ  ה ִמְצַרִים ּובֵּ ין ַמֲחנֵּ ל ַוְיִהי ֶהָעָנן ַוָיבֹא בֵּ ה ִיְשָראֵּ ֲחנֵּ
 ְוַהֹחֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל ַהָלְיָלה:

( ַויֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָים ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהַלְיָלה 2)כ"א
)כד( ַוְיִהי ְבַאְשֹמֶרת ַהֹבֶקר  ָבה:ָר ַוָיֶשם ֶאת ַהָים ֶלחָ 

ת ַוַיְש  ש ְוָעָנן ַוָיָהם אֵּ ה ִמְצַרִים ְבַעמּוד אֵּ ף ה' ֶאל ַמֲחנֵּ קֵּ
ה ִמְצָרִים: ת ֹאַפן  ַמֲחנֵּ הּו )כה( ַוָיַסר אֵּ ַמְרְכֹבָתיו ַוְיַנֲהגֵּ

ל ִכי ה' י ִיְשָראֵּ ת ַויֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְפנֵּ דֻׁ ְלָחם נִ  ִבְכבֵּ
יָתנֹו ( ַוָיָשב הַ 3-2)כ"זָלֶהם ְבִמְצָרִים:  ָים ִלְפנֹות ֹבֶקר ְלאֵּ

ר ה' ֶאת ִמְצַרִים ְבתֹוְך ַהָים:  ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנעֵּ
 IIר על פי בחינה הסיפו .3

ְך ְלַבב ַפְרֹעה  ָהפֵּ )ה( ַויַֻׁגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִכי ָבַרח ָהָעם ַויֵּ
ִכי ִשַלְחנּו ֶאת  ֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַויֹאְמרּו ַמה זֹאת ָעִשינּווַ 

נּו: ָעְבדֵּ ל מֵּ  )ו( ַוֶיְאֹסר ֶאת ִרְכבֹו ְוֶאת ַעמֹו ָלַקח ִעמֹו: ִיְשָראֵּ
אֹות ֶרֶכב ָבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָשִלִשם )ז( ַויִ  ש מֵּ ַקח שֵּ

ל ֹיצְ ף ( ַוִיְרדֹ 2)ח ַעל כֻׁלֹו: י ִיְשָראֵּ ל ּוְבנֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ִאים ַאֲחרֵּ
ל ֶאת ְבָיד ָרָמה:  י ִיְשָראֵּ )י( ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוִיְשאּו ְבנֵּ

ַע  ה ִמְצַרִים ֹנסֵּ יֶהם ְוִהּנֵּ ינֵּ יֶהם ַוִייְראּו ְמֹאד ַוִיְצֲעקּו עֵּ ַאֲחרֵּ
ל ֶאל ה': י ִיְשָראֵּ ַמה ִתְצַעק ה )טו( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמשֶ  ְבנֵּ

י ִיְשָראֵּ  ר ֶאל ְבנֵּ ָלי ַדבֵּ ם ֶאת ַמְטָך  ל ְוִיָסעּו:אֵּ )טז( ְוַאָתה ָהרֵּ
י ִיְשָראֵּ  הּו ְוָיֹבאּו ְבנֵּ ה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים ּוְבָקעֵּ ל ְבתֹוְך ּוְנטֵּ

ב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו  ַהָים ַבַיָבָשה: ק ֶאת לֵּ )יז( ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחזֵּ
ילֹו בְ רֵּ ַאחֲ   ִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו:יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבַפְרֹעה ּוְבָכל חֵּ

)יח( ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִכי ֲאִני ה' ְבִהָכְבִדי ְבַפְרֹעה ְבִרְכבֹו 
ה ( ַוִיַסע ַמְלַאְך ָהאלוקים 1)יט ו:ּוְבָפָרָשי י ַמֲחנֵּ ְך ִלְפנֵּ ַהֹהלֵּ

יהֶ  ַאֲחרֵּ ֶלְך מֵּ ל ַויֵּ ( ַויֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ַעל 1,3)כא ם:ִיְשָראֵּ
ל ְבתֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה  ַוִיָבְקעּו ַהָמִים: י ִיְשָראֵּ )כב( ַוָיֹבאּו ְבנֵּ

)כג( ַוִיְרְדפּו  ִמְשמֹאָלם:ְוַהַמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּו
יֶהם ֹכל סּוס ַפְרֹעה ִרְכבֹו ּוִמצְ  ָרָשיו ֶאל פָ ַרִים ַוָיֹבאּו ַאֲחרֵּ

ה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים  תֹוְך ַהָים: )כו( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְנטֵּ
בּו ַהַמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכבֹו ְוַעל ָפָרָשיו: ט ( ַויֵּ 1)כז ְוָישֻׁ

בּו ַהַמִים ַוְיַכסּו ֶאת ָהֶרֶכב )כחֹמֶשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים:  ( ַוָישֻׁ
יֶהם ַבָים לֹא ִש ְוֶאת ַהָפָר  יל ַפְרֹעה ַהָבִאים ַאֲחרֵּ ים ְלֹכל חֵּ

ל ָהְלכּו ַבַיָבָשה  ִנְשַאר ָבֶהם ַעד ֶאָחד: י ִיְשָראֵּ )כט( ּוְבנֵּ
  ם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם:ְבתֹוְך ַהָים ְוַהַמִים ָלהֶ 


