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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

 
 הסתירות בסיפור קריעת הים 

בסיפור קריעת הים ניכרות שתי מגמות שונות, 
צם שני סיפורים שונים. עיון ה שהם בעהמתבטאות במ

בתוך הסיפור יביא אותנו בסתירות ובכפילויות שונות 
 להבחנה בשני החוטים המשתזרים בו. 

נגביל את עיוננו לעיקר הסיפור, כלומר, לפרק י"ד )למעט 
שני פסוקי הסיכום בסוף הפרק(. אמנם גם בפסוקי 
הפתיחה של הפרשה יש יסודות של שני הסיפורים, 

ם יש השלכות שלהם, אבל באלה לא נעיין, בשירת היו
 עצמו. אלא רק בפרק י"ד

 :ד"ירק פ .1
אל וישבו שרבני י דבר אל (ב) אל משה לאמרה' וידבר 
לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן  ויחנו

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

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

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

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

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

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

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

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

במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו 
ויאמר משה אל העם  (יג) עבד את מצרים ממתנו במדבר

אשר יעשה לכם  ה'אל תיראו התיצבו וראו את ישועת 
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 ההלך ל םיקל-ויסע מלאך הא (יט) ברכבו ובפרשיו
ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם מחנה 

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

 ה'ולך ל הים ויויט משה את ידו ע (כא) אל זה כל הלילה
את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים 

ך הים שראל בתוויבאו בני י (כב) לחרבה ויבקעו המים
 הם חומה מימינםביבשה והמים ל

ל סוס וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כ (כג) ומשמאלם
ויהי באשמרת  (כד) פרשיו אל תוך היםה רכבו ופרע

ן ויהם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענ ה'הבקר וישקף 
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו  (כה) ריםמחנה מצ את

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

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

וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה  (לא) שפת הים
 וובמשה עבד ה'ויאמינו ב ה'ם את במצרים וייראו הע ה'
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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%9C%D7%90
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-אשמות י"ד נעיין תחילה בפסוקים הראשונים בפרק )
 (:ד

אֹמר:ְיד  )א( ו   ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ל  בֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ בֵּ )ב( ד 
ל  ע  י ב  ָים ִלְפנֵּ ין ה  ין ִמְגֹדל ּובֵּ ִחיֹרת בֵּ י ִפי ה  ֲחנּו ִלְפנֵּ בּו ְוי  ְוָישֻׁ

ָים: ל ה  ֲחנּו ע  ר פ   ְצֹפן ִנְכחֹו ת  ל )ג( ְוָאמ  י ִיְשָראֵּ ְרֹעה ִלְבנֵּ
ם ָבָאֶר  ִכים הֵּ ר ְנבֻׁ ִמְדָבר:ץ ָסג  יֶהם ה  ב  ֲעלֵּ ְקִתי ֶאת לֵּ )ד( ְוִחז 

ילֹו ְוָיְדעּו  ְרֹעה ּוְבָכל חֵּ יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבפ  ֲחרֵּ ף א  ְרֹעה ְוָרד  פ 
ן: י ֲעשּו כֵּ ִים ִכי ֲאִני ה' ו   ִמְצר 

יחנו על הים,  ה' פורש בפני משה את תכניתו: בני ישראל
קעו בדרך ונתבמקום שייראה לפרעה שהם התברברו 

. אני, ה', אחזק את נטייתו בשטח "הריגה"ללא מוצא 
של פרעה לנצל את מצוקת ישראל, וכך פרעה ירדוף 
אחרי בני ישראל. מטרת כל התכסיס הזה הוא שה' יפרע 

 מפרעה ומצבאו, וכך מצרים ילמדו לירא את ה'.
אן כהצגה מבויימת בעלת תוצאה קריעת הים מצטיירת כ

ראל מעולם לא היו בסכנה, , בני ישידועה מראש: בעצם
ה בלתי צפויה. ה' תכנן וקריעת הים איננה תגובה למצוק

 את הכל מראש, וגילה את תכניתו למשה.
 

נדלג קדימה לשלב שבו ישראל כבר עומדים על הים וה' 
 י"ח(: -ט"ו שמות י"ד מורה למשה על בקיעת הים )

לָ  )טו( ק אֵּ ה ִתְצע  יֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה מ  בֵּ ו  י י ד  ר ֶאל ְבנֵּ
ל ְוִיָסעּו: ה ֶאת ָיְדָך  ִיְשָראֵּ ְטָך ּוְנטֵּ ם ֶאת מ  ָתה ָהרֵּ )טז( ְוא 

ָבָשה: י  ָים ב  ל ְבתֹוְך ה  י ִיְשָראֵּ הּו ְוָיֹבאּו ְבנֵּ ָים ּוְבָקעֵּ ל ה   ע 
ב  ק ֶאת לֵּ זֵּ ֲאִני ִהְנִני ְמח  יֶהם )יז( ו  ֲחרֵּ ִים ְוָיֹבאּו א  ִמְצר 

ילֹו ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו:ה ְבפ  ְוִאָכְבדָ  )יח( ְוָיְדעּו  ְרֹעה ּוְבָכל חֵּ
ְרֹעה ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו: ִים ִכי ֲאִני ה' ְבִהָכְבִדי ְבפ   ִמְצר 

מפסוקים אלו משמע שמשה צעק אל ה' מפני הסכנה 
יבקע את הים, והוא )ה'( שנקלעו אליה, וה' ענה לו ש

 רים. פרע מהמציחזק את לב פרעה וי
אך משמע אותם לשונות מפתיחת הפרק חוזרים כאן, 

לכאורה אם כן, . כאן שזהו חידוש שטרם נודע למשה
ד'(  -תחילת הפרק )פסוקים א' בין  בפנינו סתירה

מציירת תכנון מראש של קריעת הים, תכנון אותו ה
י"ח מציירים ציור  -ט"ו פסוקים ובין הודיע ה' למשה; 
אל ה' ונענה בתכנית חדשה רה צועק של משה שמתוך צ

יה זהה לתכנית המתוארת של ה', אשר מבחינת תכנ
 בפתיחת הפרשה.

 
ישנן סתירות וכפילויות נוספות בפרשה, ונביא בנוסף, 

 בשלב זה כמה מהן:
בפסוק ד', אחרי הציווי על התכנית, כתוב "ויעשו כן",  א.

הציווי וחנו על הים במקום מילאו אחר  -כלומר 
ר להם. אם כן, בני ישראל כבר יצאו ייק שנאמהמדו
ים, ובשלב זה של הסיפור הם כבר הספיקו לחנות ממצר

בקצה המדבר )ראו גם לעיל, פרק י"ג פסוק כ'(. אולם, 
בפסוק ח' כתוב "וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל 

אז, יוצאים ביד רמה", ומשמע שהיציאה התרחשה רק 
 מאוחר יותר מפסוק ד'. 

הפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, כתוב "וי בפסוק ה' ב.
ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו. 
ויאסור את רכבו...", כלומר כדי שפרעה ירדוף אחרי בני 
ישראל לא היה צורך בחיזוק לבו, אלא הוא מעצמו 

"ויחזק  ד לאחר מכן כתובהחליט לרדוף. לעומת זאת מי
אחרי בני ישראל.."  ם וירדוףה' את לב פרעה מלך מצרי

 ק הלב היה נצרך. חיזו -)ח'(, ואם כן 
ט':  -הרדיפה עצמה מתוארת פעמיים בפסוקים ח'  ג.

 "וירדוף אחרי בני ישראל... וירדפו מצרים אחריהם".
בפסוק ט' כתוב "וישיגו אותם חונים על הים" כלומר  ד.

לאחר מכן כתוב "ופרעה הקריב" הגיעו אליהם. אולם, 
 עוד לא הגיע, אלא רק התקרב. '( כלומר)י
בפסוק י"ג משה אומר אל העם "התייצבו וראו את  ה.

ישועת ה'". אם כן, בני ישראל אמורים להתייצב, כלומר 
לעמוד במקומם. לעומת זאת, מייד לאחר מכן ה' אומר  -

 למשה "דברי אל בני ישראל ויסעו" )י"ד(.
תוך כנסו אל שבפסוק כ"ג מסופר כיצד מצרים נ לאחר ו.

"...וישב הים  הים אחרי בני ישראל, נאמר בפסוק כ"ז
"; אם הם לקראתולפנות בקר לאיתנו, ומצרים נסים 

 בתוך הים, כיצד הם נסים לקראת הים?
ישנם עוד סתירות וכפילויות, ונדון בהן תוך כדי דיון 

 מסודר בפרק.
 

 ישוב הסתירות על ידי חלוקת הסיפור לשתי בחינות 
 ורנות בסיפשתי הבחי

הנ"ל ונוספות סתירות הרב יהודה ראק מציע לענות על ה
 הרב יהודה ברויארחה ע"י פותש על פי 'שיטת הבחינות'

רויאר על אודות שיטתו ואת ב ברה ירבד תא .זצ"ל
פרשנותו באמצעות שיטתו ניתן למצוא בספריו "פרקי 
מועדות'" ו"פרקי בראשית" וכן בספר "'שיטת הבחינות' 

יאר". לפי שיטת הבחינות, הקב"ה רדכי ברושל הרב מ
סיפורים )או קטעים כתב את התורה במבנה ריבודי, עם 

הלכתיים( מקבילים, 'בחינות' שונות, שכל אחד מהם 
יכול לעמוד ולהקרא בפני עצמו, באופן שתתכנה סתירות 
ביניהם. לעיתים רבות הסיפורים משולבים זה בזה 

את  רף מטשטשליצירת סיפור מצורף. הסיפור המצו
נקודות המעבר מסיפור לסיפור, אבל גם משמר את 

ים ביניהם. כל סיפור מביע תוכן הקשיים שבמעבר
עצמאי, שהוא חשוב כשלעצמו, ויש יחס ביניהם המצדיק 
את שילובם לסיפור אחד. באמצעות הקשיים הנובעים 
מצירוף הבחינות, כגון כפילויות וסתירות, ניתן לחשוף 

ות ולאחר מכן לעמוד על ' העצמאיאת שתי ה'בחינות
 משמעויותיהן

המפתח להבנת הבחינות בפרק שלנו על פי הרב ראק, 
הוא הסתירה הראשונה שעמדנו עליה לעיל: מחד, כל 
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האירוע של קריעת ים סוף מתואר כמהלך מתוכנן, אשר 
היא ללמד את מצרים לקח: "וידעו מצרים כי  מטרתו

 -סוקים א' פותחת בפאני ה'" )פסוק ד'(; זוהי הבחינה ה
י"ח שייכים לבחינה  -ד'. לעומת זאת, פסוקים ט"ו 

, בני ישראל היו בדרכם אחרת; בבחינה זו, השנייה
ביציאה ממצרים, בתגובה לכך פרעה החליט לרדוף 

ק בשלב זה החליט אחריהם ובני ישראל נקלעו לצרה. ר
ה' להציל את בני ישראל על ידי קריעת הים, באמצעות 

י שהוא יכנס אל תוך הים. עיקר פרעה כד חיזוק לב
תפקידה של קריעת ים סוף בבחינה זו איננה לימוד 

 -"כי אני ה'", אלא הצלת בני ישראל. כלומר מצרים 
הסיפור איננו חלק מן המאבק המתמשך בין ה' לבין 

 חלק ממערכת היחסים שבין ה' לישראל.  מצרים, אלא
כי אני ו מצרים אמנם גם בבחינה השנייה ה' מוסיף "וידע
י אני ה'" היא ה' )י"ח(, אך בבחינה זו ידיעת מצרים "כ

מטרה משנית, העולה רק בעקבות העובדה שהמצרים 
רדפו אחרי בני ישראל עד ים סוף. כך משמע גם בלשון 

בהכבדי בפרעה" )י"ח(:  הפסוק "וידעו מצרים כי אני ה'
ידיעה זו איננה מטרת ההכבדות בפרעה, אך הידיעה 

רוכה שלה. בפסוק ד', לעומת זאת, תוצאה ב תהיה
 השייך לבחינה הראשונה, המילים "וידעו מצרים כי אני

מטרתה  -ה'" הן המילים האחרונות של התכנית 
 הסופית.

 
 י"ח לשתי הבחינות -חלוקת פסוקים א' 

לק באופן שיטתי את פסוקי הפרק בין כעת, עלינו לח
ות רות השונהבחינות השונות, בהתאם לכפילויות והסתי

לאורך הפרק. תוך כדי החלוקה נציין את ההבדלים בין 
 הבחינות ואת משמעותם. 

לשם החלוקה, נביא תחילה את לשון החלק הראשון של 
 .י"ח( -הפרק פסוקים )א' 

 :Iהסיפור על פי חלוקה  .2
אמֹ  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ בֵּ ְיד  ל  ר:)א( ו  י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ בֵּ )ב( ד 

י ִפי ֲחנּו ִלְפנֵּ בּו ְוי  ִחירֹ  ְוָישֻׁ ל ה  ע  י ב  ָים ִלְפנֵּ ין ה  ין ִמְגֹדל ּובֵּ ת בֵּ
יָ  ל ה  ֲחנּו ע  ל  ם:ְצֹפן ִנְכחֹו ת  י ִיְשָראֵּ ְרֹעה ִלְבנֵּ ר פ  )ג( ְוָאמ 

ִמְדָבר: יֶהם ה  ר ֲעלֵּ ם ָבָאֶרץ ָסג  ִכים הֵּ ב )ד( ְוִח  ְנבֻׁ ְקִתי ֶאת לֵּ ז 
ְרֹעה  יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבפ  ֲחרֵּ ף א  ְרֹעה ְוָרד  ילֹו ְוָיְדעּו ּוְבָכל פ  חֵּ

ן: י ֲעשּו כֵּ ִים ִכי ֲאִני ה' ו  ִים ִכי  ִמְצר  ד ְלֶמֶלְך ִמְצר  יֻׁג  )ה( ו 
ה  יֹאְמרּו מ  ֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ו  ְרֹעה ו  ב פ  ְך ְלב  ָהפֵּ יֵּ ח ָהָעם ו  ָבר 

נּו: זֹאת ָעְבדֵּ ל מֵּ ְחנּו ֶאת ִיְשָראֵּ ֶיְאֹסר  ָעִשינּו ִכי ִשל  ֶאת )ו( ו 
חִרכְ  מֹו ָלק  אֹות ֶרֶכב ָבחּור  ִעמֹו: בֹו ְוֶאת ע  ש מֵּ ח שֵּ ִיק  )ז( ו 

ל כֻׁלֹו:  ב ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָשִלִשם ע  ק ה' ֶאת לֵּ זֵּ ְיח  )ח( ו 
יִ  ִים ו  ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצר  ל פ  י ִיְשָראֵּ ל ּוְבנֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ֲחרֵּ ְרֹדף א 

יִ )ט( ה: ֹיְצִאים ְבָיד ָרמָ  ִשיגּו ו  י  יֶהם ו  ֲחרֵּ ִים א  ְרְדפּו ִמְצר 
ל  ילֹו ע  ְרֹעה ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ָים ָכל סּוס ֶרֶכב פ  ל ה  אֹוָתם ֹחִנים ע 

ל ְצֹפן: ע  י ב  ִחיֹרת ִלְפנֵּ י  ִפי ה  ִיְשאּו ְבנֵּ ְרֹעה ִהְקִריב ו  )י( ּופ 
ִים ֹנסֵּ  ה ִמְצר  יֶהם ְוִהנֵּ ינֵּ ל ֶאת עֵּ חֲ ִיְשָראֵּ ִייְראּו ע  א  יֶהם ו  רֵּ

ל ֶאל ה': י ִיְשָראֵּ ִיְצֲעקּו ְבנֵּ יֹאְמרּו ֶאל ֹמֶשה  ְמֹאד ו  )יא( ו 
ִמְדבָ  ְחָתנּו ָלמּות ב  ִים ְלק  ין ְקָבִרים ְבִמְצר  ה ֲהִמְבִלי אֵּ ר מ 

ָדָבר  זֹאת ָעִשיָת ָלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצָרִים: )יב( ֲהלֹא ֶזה ה 
ְרנֲאֶשר ִד  ל ִממֶ ב  אֹמר ֲחד  ִים לֵּ ֶליָך ְבִמְצר  ְבָדה ֶאת ּו אֵּ ע  נּו ְונ 

ִמְדָבר: נּו ב  תֵּ ִים ִממֻׁ )יג(  ִמְצָרִים ִכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצר 
יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָ  ת ו  ְצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּוע  ל ִתיָראּו ִהְתי  ָעם א 

יֹום כִ  ֲעֶשה ָלֶכם ה  ִים י ֲאשֶ ה' ֲאֶשר י  ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצר 
ד עֹוָלם: יֹום לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ע  ם ָלֶכם  ה  )יד( ה' ִיָלחֵּ

ֲחִרשּון:  ֶתם ת  ה ִתְצע  ְוא  יֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה מ  ָלי )טו( ו  ק אֵּ
ל ְוִיָסעּו: י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ בֵּ ְטָך  ד  ם ֶאת מ  ָתה ָהרֵּ )טז( ְוא 

ה י ִיְש ֶאת ָיְד  ּוְנטֵּ הּו ְוָיֹבאּו ְבנֵּ ָים ּוְבָקעֵּ ל ה  ל ְבתֹוְך ָך ע  ָראֵּ
ָבָשה: י  ָים ב  ִים ְוָיֹבאּו  ה  ב ִמְצר  ק ֶאת לֵּ זֵּ ֲאִני ִהְנִני ְמח  )יז( ו 
יֶהם ְוִאכָ  ֲחרֵּ ילֹו ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו:א  ְרֹעה ּוְבָכל חֵּ  ְבָדה ְבפ 

ִים כִ  ְרֹעה ְבִרְכבי ֲאִני )יח( ְוָיְדעּו ִמְצר  ֹו ה' ְבִהָכְבִדי ְבפ 
 ּוְבָפָרָשיו:

ד' תיקרא  -להלן, הבחינה אשר אליה שייכים פסוקים א' 
י"ח,  -; הבחינה האחרת, של פסוקים ט"ו Iבחינה 

 .IIה תיקרא בחינ
(, ולכן נמשיך עם I-ד' כבר שייכנו )ל -את פסוקים א' 

פסוק ה': "ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב 
אר כמתחרט פרעה ועבדיו...". בפסוק זה פרעה מתו

באופן עצמאי על רדיפה, בניגוד לפסוק ח'  ומחליט
)בחלקו הראשון( המתאר שה' חיזק את לב פרעה. פסוק 

את הגשמת התכנית האלוקית  ח', אם כן, מתאר
, ולכן פסוק ח' )לפחות חלקו הראשון( ד' -מפסוקים א'

 .II-, בעוד פסוק ה' שייך לI-שייך ל
ז' מהווים המשך ישיר של פסוק ה' )השייך  -פסוקים ו' 

(, וברור שהם אינם יכולים לבוא לפני חיזוק הלב II-ל
ה ז' הם יחיד -(. לכן, פסוקים ה' I-בפסוק ח' )השייך ל

 .II-אחת, השייכת ל
ועושה: לאחר הציווי על התכנית ה' אומר  I-נמצא, שב

האלוקית בני ישראל עושים את חלקם וחונים במקום 
המבוקש )"ויעשו כן" ]ד'[(, , ומייד ה' עושה את חלקו 

, הסיפור לא II-ומחזק את לב פרעה )ח'(. לעומת זאת, ב
 מתחיל עם יוזמה של ה', אלא עם מהלך של מצרים,

 המתחרטים על שילוח בני ישראל.
: "ויחזק ה' 1ולל את שני החלקים הבאים: ח'פסוק ח' כ

: "וירדוף אחרי בני 2את לב פרעה מלך מצרים"; ח'
ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה". אלו הם שני 
משפטים נפרדים, אשר יש לדון לגבי כל אחד מהם לאיזו 

 בחינה הוא שייך. 
מתאר את יציאת בני ישראל  2. ח'I-כבר שייכנו ל 1את ח'

, בני ישראל כבר I-תה, בשלב זה של הסיפור. בממצרים ע
 .II-שייך ל 2חונים על הים בשלב זה של הסיפור, ולכן ח'

: "וירדפו מצרים אחריהם"( מהווה 1תחילת פסוק ט' )ט'
( כפי שציינו לעיל, שהרי II-)השייך ל 2ח'-כפילות ביחס ל
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שניהם מתארים את רדיפת המצרים אחרי בני ישראל, 
 .I-שייך ל 1; לכן, ט'2אחרי ח' 1את ט'ואין צורך לומר 

, הבאה IIההבדל בין שני תיאורי הרדיפה ניכר: בחינה 
לספר על הצלת ה' את בני ישראל מן הסכנה שנקלעו 

דפים אליה, מדגישה את הסכנה הגדולה בכך שמצרים רו
אחרי בני ישראל מיד עם יציאתם ממצרים: בני ישראל 

 ד בעקבותיהם. יוצאים, והמצרים מי
התכנית האלוקית מתחדדת בכך  Iלעומת זאת, בבחינה 

שה' מחזק את לב פרעה והוא מתחיל לרדוף אחרי בני 
ישראל רק אחרי שבני ישראל חונים על הים, במקום 

 המיועד לשם המשך הגשמת התכנית. 
)"וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב  2ט' פסוק

צפון"(  פרעה ופרשיו וחילו, על פי החירות לפני בעל
מתאר שישראל כבר חונים על הים, במקום המדוייק 

-שייך ל 2(. לכן, גם ט'I-המתואר לעיל בפסוק ב' )השייך ל
Iונמצא פסוק ט' כולו שייך ל ,-I. 

: "ופרעה 1ק י' )י'כפי שציינו לעיל, חלקו הראשון של פסו
הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע 

(, שהרי I-תירה לפסוק ט' )השייך לאחריהם"( עומד בס
פסוק ט' מתאר שהמצרים כבר השיגו את בני ישראל, 

מתאר שפרעה  1כלומר, הגיעו עד אליהם, בעוד שפסוק י'
סוק רק מתקרב, אך עדיין איננו מגיע אל ישראל. לכן, פ

היא  II-ל 1. ראיה נוספת לשיוך פסוק י'II-שייך ל 1י'
ם ישראל נוסעים, משמע שג -" אחריהםהביטוי "נוסע 

שישראל כבר חונים על  I-ולא חונים, בניגוד למסופר ב
 הים.

, נסתכל לקמן בפסוק ט"ו, אותו 2כדי לשייך את פסוק י'
. בפסוק ט"ו כתוב: "ויאמר ה' אל משה: II-שייכנו כבר ל

ה תצעק אלי?'", ומכאן, שמשה צעק אל ה'. אולם, לא מ
שהוא צעק. נזכר בשום מקום לגבי משה באופן ספציפי 

על כרחנו אנו אומרים שצעקת משה כלולה בצעקת בני 
: "ויצעקו בני ישראל אל ה'". כתגובה 2ישראל בפסוק י'

לצעקה זו של בני ישראל, ומשה בתוכם, אמר ה' למשה: 
הוא הכרחי להבנת  2צא, שפסוק י'"מה תצעק אלי?". נמ

 II, ובחינה II-פסוק ט"ו. מכיוון שפסוק ט"ו שייך ל
, II-שייך גם הוא ל 2, פסוק י'2לכלול את פסוק י' מוכרחת

 .IIופסוק י' כולו הוא יחידה אחת השייכת לבחינה 
י"א מתארים תגובות שונות מאוד של -פסוקים י' ו  

', ישראל ישראל לסכנה המרחפת מעליהם. בפסוק י
תפקידה  -צועקים אל ה'. זוהי תגובה חיובית ורצויה 

אדם לתפילה אל ה'. החיובי של הסכנה הוא בהבאת ה
י"ב מתוארת תלונה של בני  -לעומת זאת, בפסוקים י"א 

ישראל, מסוג התלונות שבספר במדבר הביאו לכעס של 
. חז"ל יישבו את הסתירה בכך שישראל ה' ולעונשים

, כלומר מדובר בציבורים שונים בתוך ות'נעשו 'כתות כת
עם ישראל. אולם בפסוקים אין רמז לכך. ייתכן 

ב הריאלי בין הבחינות השונות אכן היה שהשילו

בתגובות שונות של אנשים שונים, אך מכל מקום, 
מנקודת מבט של פשוטו של מקרא מדובר בתיאורים 
, שונים, ולכן מסתבר שמדובר בבחינות השונות. פסוק י'

י"ב, אם כן,  -, ופסוקים י"אII-כפי שאמרנו, שייך ל
 .I-שייכים ל

אימות למגמות הבחינות. התגובות השונות של העם מת
, העובדה שמדובר בתכנית אלוקית במסגרת מלחמת I-ב

ה' במצרים מתחדדת בכך שלמרות שישראל התלוננו, 
ואולי לא היו ראויים להנצל, התכנית ממשיכה כדרכה. 

ראל לא מעלה ולא מורידה, כיוון שמגמת ה' התנהגות יש
בר , מדוII-בתכניתו איננה קשורה אליהם. לעומת זאת, ב

בסיפור על מערכת היחסים שבין ה' לישראל. בסיפור זה 
 -התורה מדגישה את מה שנדרש כדי לזכות בישועת ה' 

 תפילה וזעקה אל ה'.
י"ד )"ויאמר משה  -בדברי משה אל העם בפסוקים י"ג 

ם: אל תיראו, התיצבו וראו את ישועת ה'..."( ניכר אל הע
חושש, שמשה כבר יודע על התכנית האלוקית ואיננו 

, בה גם משה צועק עם בני IIוזאת בניגוד לעולה מבחינה 
ישראל אל ה'. גם הדרישה "התייצבו וראו את ישועת 
ה'", כלומר, "עמדו על מקומכם", עומדת בסתירה 

(, שעל בני ישראל לנסוע. II-לנאמר בפסוק ט"ו )השייך ל
, ומהווים תגובה של I-י"ד שייכים ל -לכן, פסוקים י"ג 

 י"ב. -נת בני ישראל בפסוקים י"א משה לתלו
 .II-י"ח כבר שייכנו ל -את פסוקים ט"ו 

נשים לב, שעולה מדברים אלה שהציווי על בקיעת הים 
, ישראל חונים על I. בבחינה IIנאמר למשה רק בבחינה 

מחכים לישועת ה', ואין ציווי למשה על בקיעת הים ו
 הים.

 
 כ"ט לשתי הבחינות -חלוקת פסוקים י"ט 

 ני שנמשיך בחלוקה, נביא את פסוקי ההמשך:לפ
ְך ָהאלוקים  ְלא  ע מ  ִיס  ל )יט( ו  ה ִיְשָראֵּ ֲחנֵּ י מ  ְך ִלְפנֵּ ֹהלֵּ ה 

ֲעֹמד  י  יֶהם ו  מּוד ֶהָעָנן ִמְפנֵּ ע ע  ִיס  יֶהם ו  ֲחרֵּ א  ֶלְך מֵּ יֵּ ו 
יֶהם: ֲחרֵּ א  ל מֵּ ה ִיְשָראֵּ ֲחנֵּ ין מ  ִים ּובֵּ ה ִמְצר  ֲחנֵּ ין מ  ָיבֹא בֵּ  )כ( ו 

ב ֶזה ֶאל ָלְיָלה ְולֹא ָקר  ָיֶאר ֶאת ה  ֹחֶשְך ו  ְיִהי ֶהָעָנן ְוה  ֶזה ָכל  ו 
ָלְיָלה: ָים  ה  יֹוֶלְך ה' ֶאת ה  ָים ו  ל ה  יֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ע  )כא( ו 

ִיָבְקעּו  ָים ֶלָחָרָבה ו  ָיֶשם ֶאת ה  ְיָלה ו  ל  ָזה ָכל ה  ְברּוח  ָקִדים ע 
ָמִים: ִים )כב ה  מ  ָבָשה ְוה  י  ָים ב  ל ְבתֹוְך ה  י ִיְשָראֵּ ָיֹבאּו ְבנֵּ ( ו 

ִים  ֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם:לָ  ִיְרְדפּו ִמְצר  )כג( ו 
ָים: ְרֹעה ִרְכבֹו ּוָפָרָשיו ֶאל תֹוְך ה  יֶהם ֹכל סּוס פ  ֲחרֵּ ָיֹבאּו א   ו 

ֹבֶקר  ְשֹמֶרת ה  ְיִהי ְבא  ִים )כד( ו  ה ִמְצר  ֲחנֵּ ף ה' ֶאל מ  י ְשקֵּ ו 
ָיָהם אֵּ  ש ְוָעָנן ו  מּוד אֵּ ה ִמְצָרִים:ְבע  ֲחנֵּ ת  ת מ  ר אֵּ ָיס  )כה( ו 

י  ִים ָאנּוָסה ִמְפנֵּ יֹאֶמר ִמְצר  ת ו  דֻׁ הּו ִבְכבֵּ ֲהגֵּ ְינ  ְרְכֹבָתיו ו  ן מ  ֹאפ 
ל ִכי ה' ִנְלָחם ָלֶהם ְבִמְצָרִים:  יֹאֶמר ִיְשָראֵּ ה' ֶאל )כו( ו 

ל ִמְצר   ִים ע  מ  בּו ה  ָים ְוָישֻׁ ל ה  ה ֶאת ָיְדָך ע  ל ֹמֶשה ְנטֵּ ִים ע 
ל ָפָרָשיו: ָיָשב  ִרְכבֹו ְוע  ָים ו  ל ה  יֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ע  )כז( ו 

ר ה'  עֵּ ְינ  ִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ו  יָתנֹו ּוִמְצר  ָים ִלְפנֹות ֹבֶקר ְלאֵּ ה 
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ִים ְבתֹוְך ָים: ֶאת ִמְצר  סּו ֶאת  ה  ְיכ  ִים ו  מ  בּו ה  ָישֻׁ )כח( ו 
ָפָר  יֶהם ָהֶרֶכב ְוֶאת ה  ֲחרֵּ ָבִאים א  ְרֹעה ה  יל פ  ִשים ְלֹכל חֵּ

ד ֶאָחד: ר ָבֶהם ע  ָים לֹא ִנְשא  ל ָהְלכּו  ב  י ִיְשָראֵּ )כט( ּוְבנֵּ
ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְש  מ  ָים ְוה  ָבָשה ְבתֹוְך ה  י   מֹאָלם:ב 

 2י"ט-מדבר על מלאך, ו   1לפסוק י"ט שני חלקים: י"ט
לפני  הולךהענן. מתואר שהמלאך היה " מדבר על עמוד

משמע שישראל הולכים, והמלאך  -מחנה ישראל" 
מאחריהם.  הולךהוא  -לפניהם; ולאחר שהמלאך זז 

, בה ישראל נוסעים, מצרים IIתיאור זה מתאים לבחינה 
נאמר למשה לומר לבני ישראל לנסוע רודפים אחריהם, ו

 -וא כשמו )"ויסעו" ]ט"ו[(. לעומת זאת, עמוד הענן ה
עומד. הוא עובר מלעמוד לפניהם ועומד מאחריהם. 
משמע שבני ישראל אינם הולכים, אלא נמצאים במקום 

, בה ישראל חונים על הים, Iאחד. זה מתאים לבחינה 
 1לכן, י"ט עומדים, מחרישים, ומצפים לה' שילחם להם.

 .I-ל 2י"ט-, ו  II-שייך ל
ר על "מחנה", , שהרי הוא מדבI-ניכר שפסוק כ' שייך ל

כלומר, ישראל חונים, ומצרים הגיעו עד אליהם, וחנו גם 
הם; כמו כן, הפסוק מדבר על הענן, הנזכר בפסוק 

, וגם התיאור "ולא קרב זה אל זה כל I-הקודם, ב
ני המחנות הלילה" נראה מתאים יותר למצב שבו ש

עומדים ונייחים, במשך הלילה. בפסוק כ' הענן מאיר את 
ה שבענן מעורבת גם אש, כפי שמתואר הלילה. כנרא

בפרק הקודם: "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן 
לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם..." )פרק 
י"ג, פסוק כ"א(, וגם בהמשך הפרק אצלנו: "...בעמוד 

 פסוק כ"ד(.אש וענן..." )
 

 פסוק כ"א מכיל שלושה משפטים: 
 ( ויט משה את ידו על הים.1)כ"א

( ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, 2כ"א)
 וישם את הים לחרבה.

 ( ויבקעו המים.3)כ"א
משה מקיים את הציווי על בקיעת הים של  1בפסוק כ"א

מתאים ללשון הציווי בפסוק  3. גם פסוק כ"אIIבחינה 
: "...ונטה את ידך על הים ובקעהו". II-השייך ל ט"ז,

עות המים היא תוצאה אולם, בציווי הנ"ל משמע שהבק
מיידית של נטיית יד משה על הים, בעוד בפסוק כ"א 
נכנס באמצע תיאור של "רוח קדים עזה כל הלילה" 

(. גם מצד עצמו התיאור איננו סביר: מסתבר 2)כ"א
יעת הים היא שמטרת נטיית היד היא להדגיש שבק

מעשה ה' ואת שליחותו של משה )כפי שהפרק מסכם: 
שה עבדו" ]ל"א[(, שהרי על ידי המעשה "ויאמינו בה' ובמ

המצווה על ידי ה', נטיית היד, מייד המים נבקעים. 
לעומת זאת, אם אחרי נטיית היד יש המתנה של לילה 
שלם, ורק בסוף הלילה המים נקבעים, הרי שהקשר בין 

לבין הבקעות המים איננו ניכר. משום כך,  נטיית היד

)ויש  II-ים לשייכ 3כ"א-ו   1נראה שרק פסוקים כ"א
לקרוא את הפסוק כך: "ויט משה את ידו על הים, 

)"ויולך ה' את הים  2ויבקעו המים"(, אבל פסוק כ"א
ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה"( שייך 

 .I-ל
( במנותק מהחלקים I-ל )השייך, כאמור, 2נקרא את כ"א

האחרים של הפסוק, ותוך התעלמות מכל עניין בקיעת 
: "ויולך ה' את הים ברוח קדים II-המופיע רק בהים, 

עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה". ישראל והמצרים 
עומדים, כל אחד במחנהו, כאשר ביניהם עמוד הענן 
מאיר את החושך, במשך כל הלילה. רוח מזרחית בעלת 

מה מייבשת את הים במשך הלילה, עד שהים הופך עצ
לבקיעה של הים, או  לחרבה. נשים לב לכך שאין כל זכר

לאיזה מסלול צר בתוך הים, אלא הים כולו מתייבש. 
תיאור זה תורם למגמת הבחינה: המטרה איננה רק 
להציל את ישראל, באופן שמספיקה מסילה צרה דרך 

ים. המטרה היא הים, כדי להביאם אל הצד השני של ה
להמחיש בעיני המצרים את כחו ועצמתו של ה'. המחשה 

ידי הושבת המצרים במחנה מול הים, באופן  זו נעשית על
שהם מסתכלים ומביטים במשך לילה שלם על העצמה 

 והכח של ה', המייבש ים שלם ברוח הקדים מאתו.
פסוק כ"ב )"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים 

מימינם ומשמאלם"( מניח בקיעה של המים להם חומה 
על כך, בפסוק כאשר עדיין יש מים בשני הצדדים. נוסף 

-זה בני ישראל נוסעים ולא חונים. לכן, פסוק כ"ב שייך ל
II.  בפסוק כ"ג המצרים באים "אחריהם... אל תוך

הים", כלומר ישראל כבר נכנסו אל הים. לכן, גם פסוק 
 .II-זה שייך ל

יהי באשמורת הבוקר, וישקף ה' אל מחנה פסוק כ"ד )"ו
רים"( מצרים בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצ

מתרחש באשמורת הבוקר, כלומר, בחלק האחרון של 
, I-הלילה, לקראת הבוקר. תיאור זה מתאים לתיאור ב

לפיו ה' ייבש את הים במשך הלילה. גם עמוד האש 
 והענן, והתיאור שמצרים נמצאים ב"מחנה" מתאימים
לבחינה זו. אחרי שהמצרים ראו במשך הלילה את כח ה' 

ן שה' יגשים את תכניתו ואת ידו החזקה, הגיע הזמ
"ואכבדה בפרעה ובכל חילו..." )לעיל פסוק ד'(, ולשם כך 

 .I-"ויהם את מחנה מצרים"; לכן, פסוק כ"ד שייך ל
המשך  -פסוק כ"ה הוא המשך ישיר של פסוק כ"ד 

כ"ה, המתאר את ניסת מלחמת ה' במצרים. פסוק 
מצרים "מפני ישראל", גם עומד בסתירה לנאמר 

(, שהמים שבו על II-כ"ח )השייך ל בהמשך, בפסוק
מצרים "הבאים אחריהם בים". לכן, ברור שפסוק כ"ה 

. בבחינה זו, שני המחנות )של מצרים ושל I-שייך ל
ישראל( נמצאים על שפת הים. ה' נלחם במצרים, 

מת ה' בהם קשורה בקרבתם ומצרים מבינים שמלח
 לישראל, ונסים מפני ישראל.
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משה: נטה את ידך על הים, פסוק כ"ו )"ויאמר ה' אל 
וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו"( מניח 
שהמצרים כבר בתוך הים. דבר זה נאמר קודם לכן רק 

 .II-. לכן גם פסוק כ"ו שייך לII-בפסוק כ"ג, השייך ל
 שה משפטים: פסוק כ"ז מכיל שלו

ָים.1)כ"ז ל ה  יֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ע   ( ו 
ָיָשב 2)כ"ז ִים ָנִסים ( ו  יָתנֹו ּוִמְצר  ָים ִלְפנֹות ֹבֶקר ְלאֵּ ה 

 ִלְקָראתֹו.
ָים.3)כ"ז ִים ְבתֹוְך ה  ר ה' ֶאת ִמְצר  עֵּ ְינ   ( ו 

: "ויט משה את ידו על הים"( 1תחילת פסוק כ"ז )כ"ז
, ולכן גם II-בפסוק כ"ו, השייך למהווה קיום של הציווי 

ית של . התוצאה המבוקשת המיידII-שייך ל 1פסוק כ"ז
נטיית יד זו, כפי שנאמר בפסוק כ"ו, היא "וישובו המים 
על מצרים...". שיבת מים זו מתקיימת רק בפסוק כ"ח: 

ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל  וישובו המים"
ם עד אחד". פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בה

 . II-אם כן, פסוק כ"ח שייך אף הוא ל
וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, : "2המשך פסוק כ"ז )כ"ז

ומצרים נסים לקראתו"(, החוצץ בין שני מרכיבים אלה, 
: הזמן הוא "לפנות I-, והוא אכן מתאים לI-שייך ל

 -בוקר", כהמשך לתיאורי הזמנים הקודמים בבחינה זו 
"אשמורת הבוקר" )כ"ד(; הים "שב "כל הלילה" )כ'( ו  

היה  -כלומר, הים כולו  -לאיתנו", אחרי שהים 
"לחרבה"; המצרים "נסים", כפי שאמרו בפסוק כ"ה 
'אנוסה מפני ישראל'; והניסה היא "לקראתו", כלומר, 
לקראת הים, שהרי בבחינה זו הם עדיין לא נכנסו אל 
הים, ורק עתה מתוך בלבולם הם נסו מפני ישראל 

חונים על הים, לכיוון הלא נכון )מבחינתם(, אל תוך ה
: "וינער ה' את מצרים 3ז )כ"זהים. גם סוף פסוק כ"

המים שבים על מצרים  II-, שהרי בI-בתוך הים"( שייך ל
ומכסים אותו רק בפסוק הבא )כ"ח: "וישובו המים..."(. 

)"וישב הים לפנות בקר" עד סוף  3-2נמצא, שפסוק כ"ז
 .I-להפסוק( שייך 

ט . פסוק כ"II-כאמור, פסוק כ"ח שייך באופן ברור ל
חוזר חזרה שירית ומדגיש את הניגוד בין מה שארע 
למצרים לבין הליכת ישראל בתוך הים, ולכן גם פסוק 

 .II-כ"ט שייך ל
 

כדי לקרוא באופן רציף את כל אחת מהבחינות, נביא 
 כאן את כל אחת מהבחינות במלואה:

 
 I הסיפור על פי בחינה

אֹמר: ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ בֵּ ְיד  ר )א( ו  בֵּ ל  )ב( ד  י ִיְשָראֵּ ֶאל ְבנֵּ
ל  ע  י ב  ָים ִלְפנֵּ ין ה  ין ִמְגֹדל ּובֵּ ִחיֹרת בֵּ י ִפי ה  ֲחנּו ִלְפנֵּ בּו ְוי  ְוָישֻׁ

ָים: ל ה  ֲחנּו ע  ל  ְצֹפן ִנְכחֹו ת  י ִיְשָראֵּ ְרֹעה ִלְבנֵּ ר פ  )ג( ְוָאמ 
ם ָבָאֶר  ִכים הֵּ ִמְדָבר:ץ סָ ְנבֻׁ יֶהם ה  ר ֲעלֵּ ְקִתי ֶאת  ג  ב )ד( ְוִחז  לֵּ

ילֹו ְוָיְדעּו  ְרֹעה ּוְבָכל חֵּ יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבפ  ֲחרֵּ ף א  ְרֹעה ְוָרד  פ 

ן: י ֲעשּו כֵּ ִים ִכי ֲאִני ה' ו  ְרֹעה 1)ח ִמְצר  ב פ  ק ה' ֶאת לֵּ זֵּ ְיח  ( ו 
ִים: ִים  ֶמֶלְך ִמְצר  ִיְרְדפּו ִמְצר  חֲ )ט( ו  י ִשיגּו אֹוָתם א  יֶהם ו  רֵּ

ָים כָ  ל ה  ל ִפי ֹחִנים ע  ילֹו ע  ְרֹעה ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ל סּוס ֶרֶכב פ 
ל ְצֹפן: ע  י ב  ִחיֹרת ִלְפנֵּ ין  ה  יֹאְמרּו ֶאל ֹמֶשה ֲהִמְבִלי אֵּ )יא( ו 

ה זֹאת ָעִשיָת לָ  ִמְדָבר מ  ְחָתנּו ָלמּות ב  ִים ְלק   נּוְקָבִרים ְבִמְצר 
דָ  ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצָרִים: ֶליָך )יב( ֲהלֹא ֶזה ה  ְרנּו אֵּ ָבר ֲאֶשר ִדב 

ְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ִכי טֹוב ָלנּו  ע  ל ִמֶמנּו ְונ  אֹמר ֲחד  ִים לֵּ ְבִמְצר 
ִמְדָבר: נּו ב  תֵּ ִים ִממֻׁ יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל  ֲעֹבד ֶאת ִמְצר  )יג( ו 

ל ִתיָראּו ִהְת  ֲעֶשה י צְ ָהָעם א  ת ה' ֲאֶשר י  בּו ּוְראּו ֶאת ְישּוע 
יֹום לֹא ֹתִספּו לָ  ִים ה  יֹום ִכי ֲאֶשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצר  ֶכם ה 

ד עֹוָלם: ֲחִרשּון:  ִלְרֹאָתם עֹוד ע  ֶתם ת  ם ָלֶכם ְוא  )יד( ה' ִיָלחֵּ
י2)יט ֲחרֵּ א  ֲעֹמד מֵּ י  יֶהם ו  מּוד ֶהָעָנן ִמְפנֵּ ע ע  ִיס  )כ(  :ֶהם( ו 

ין מ   ִים ּובֵּ ה ִמְצר  ֲחנֵּ ין מ  ָיבֹא בֵּ ְיִהי ֶהָעָנן ו  ל ו  ה ִיְשָראֵּ ֲחנֵּ
ָלְיָלה: ב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל ה  ָלְיָלה ְולֹא ָקר  ָיֶאר ֶאת ה  ֹחֶשְך ו   ְוה 

ְיָלה 2)כ"א ל  ָזה ָכל ה  ָים ְברּוח  ָקִדים ע  יֹוֶלְך ה' ֶאת ה  ( ו 
ָים ֶלחָ  ָיֶשם ֶאת ה  ֹבֶקר  ָבה:ָר ו  ְשֹמֶרת ה  ְיִהי ְבא  )כד( ו 

י ְש  ת ו  ָיָהם אֵּ ש ְוָעָנן ו  מּוד אֵּ ִים ְבע  ה ִמְצר  ֲחנֵּ ף ה' ֶאל מ  קֵּ
ה ִמְצָרִים: ֲחנֵּ הּו  מ  ֲהגֵּ ְינ  ְרְכֹבָתיו ו  ן מ  ת ֹאפ  ר אֵּ ָיס  )כה( ו 

ל ִכי ה' י ִיְשָראֵּ ִים ָאנּוָסה ִמְפנֵּ יֹאֶמר ִמְצר  ת ו  דֻׁ ְלָחם נִ  ִבְכבֵּ
ָיָשב ה  3-2)כ"זָלֶהם ְבִמְצָרִים:  יָתנֹו ( ו  ָים ִלְפנֹות ֹבֶקר ְלאֵּ

ָים: ִים ְבתֹוְך ה  ר ה' ֶאת ִמְצר  עֵּ ְינ  ִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ו   ּוִמְצר 
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ְרֹעה   ב פ  ְך ְלב  ָהפֵּ יֵּ ח ָהָעם ו  ִים ִכי ָבר  ד ְלֶמֶלְך ִמְצר  יֻׁג  )ה( ו 
ה זֹאת ָעִשינּוו   יֹאְמרּו מ  ְחנּו ֶאת  ֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ו  ִכי ִשל 

נּו: ָעְבדֵּ ל מֵּ ח ִעמֹו: ִיְשָראֵּ מֹו ָלק  ֶיְאֹסר ֶאת ִרְכבֹו ְוֶאת ע   )ו( ו 
אֹות ֶרֶכב ָבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָשִלִשם  ש מֵּ ח שֵּ ִיק  )ז( ו 

ל כֻׁלֹו: ִיְרדֹ 2)ח ע  ל ֹיצְ ף ( ו  י ִיְשָראֵּ ל ּוְבנֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ֲחרֵּ ִאים א 
ל ֶאת ְבָיד ָרָמה:  י ִיְשָראֵּ ִיְשאּו ְבנֵּ ְרֹעה ִהְקִריב ו  )י( ּופ 

ִיְצֲעקּו  ִייְראּו ְמֹאד ו  יֶהם ו  ֲחרֵּ ע  א  ִים ֹנסֵּ ה ִמְצר  יֶהם ְוִהנֵּ ינֵּ עֵּ
ל ֶאל ה': י ִיְשָראֵּ יֹאֶמר ה' ֶאל ֹמשֶ  ְבנֵּ ק ה )טו( ו  ה ִתְצע  מ 

י ִיְשָראֵּ  ר ֶאל ְבנֵּ בֵּ ָלי ד  ְטָך  ל ְוִיָסעּו:אֵּ ם ֶאת מ  ָתה ָהרֵּ )טז( ְוא 
ל ְבתֹוְך  י ִיְשָראֵּ הּו ְוָיֹבאּו ְבנֵּ ָים ּוְבָקעֵּ ל ה  ה ֶאת ָיְדָך ע  ּוְנטֵּ

ָבָשה: י  ָים ב  ִים ְוָיֹבאּו  ה  ב ִמְצר  ק ֶאת לֵּ זֵּ ֲאִני ִהְנִני ְמח  )יז( ו 
חֲ  ילֹו בְ רֵּ א  ְרֹעה ּוְבָכל חֵּ  ִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו:יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבפ 

ְרֹעה ְבִרְכבֹו  ִים ִכי ֲאִני ה' ְבִהָכְבִדי ְבפ  )יח( ְוָיְדעּו ִמְצר 
ְך ָהאלוקים 1)יט ּוְבָפָרָשיו: ְלא  ע מ  ִיס  ה ( ו  ֲחנֵּ י מ  ְך ִלְפנֵּ ֹהלֵּ ה 

יהֶ  ֲחרֵּ א  ֶלְך מֵּ יֵּ ל ו  ל 1,3)כא ם:ִיְשָראֵּ יֵּט ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ע  ( ו 
ָמִים: ִיָבְקעּו ה  ָבָשה  ו  י  ָים ב  ל ְבתֹוְך ה  י ִיְשָראֵּ ָיֹבאּו ְבנֵּ )כב( ו 

ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם: מ  ִיְרְדפּו  ְוה  )כג( ו 
ְרֹעה ִרְכבֹו ּוִמצְ  יֶהם ֹכל סּוס פ  ֲחרֵּ ָיֹבאּו א  ִים ו  ָרָשיו ֶאל פָ ר 

ָים: ָים  תֹוְך ה  ל ה  ה ֶאת ָיְדָך ע  יֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְנטֵּ )כו( ו 
ל ָפָרָשיו: ל ִרְכבֹו ְוע  ִים ע  ל ִמְצר  ִים ע  מ  בּו ה  יֵּט 1)כז ְוָישֻׁ ( ו 

ָים:  ל ה  סּו ֶאת ָהֶרֶכב )כחֹמֶשה ֶאת ָידֹו ע  ְיכ  ִים ו  מ  בּו ה  ָישֻׁ ( ו 
ָפָר  ָים לֹא ִש ְוֶאת ה  יֶהם ב  ֲחרֵּ ָבִאים א  ְרֹעה ה  יל פ  ים ְלֹכל חֵּ

ד ֶאָחד: ר ָבֶהם ע  ָבָשה  ִנְשא  י  ל ָהְלכּו ב  י ִיְשָראֵּ )כט( ּוְבנֵּ
ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם: מ  ָים ְוה    ְבתֹוְך ה 


