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 ו'התשע טבש                                   בס"ד 

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

                           מטרתה של קריעת ים סוף

       שלח )על פי שיעור של הרב יאיר קאהן(בפרשת ל

 
 מכילתא בשלח, מסכתא דשירה פרשה ג': .1

אליעזר אומר מנין אתה אומר שראתה רבי  -לי -"זה א
  שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל ..."

 :שמות י"ד, ל"א .2
"וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים 

  ה' ובמשה עבדו"-ה' ויאמינו ב את וייראו העם
 :ויקרא ט' כ"ג .3

"ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת 
  החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם"

 מדרש תהלים מזמור ל"ג: .4
"בזמן שרואין אותו מיד מרננים, שנאמר וירא ישראל 

התחילו מרננים אז ישיר משה, וכן את היד הגדולה מיד 
הוא אומר ויבא משה ואהרן אל אהל מועד וגו' ותצא אש 
מלפני ה' וגו' וירא כל העם וירונו, וכן בימי שלמה ראה 
מה כתיב וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד ה' על 

  טוב כי לעולם חסדו" כי הבית וגו' וישתחוו והודות לה'
 :ל"א-שמות י"ד, ל' .5

 "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים
 מת על שפת הים: מצרים את ישראל וירא     
 אשר עשה ה' במצרים היד הגדולה את ישראל וירא     

  עבדו" ה' ובמשה-וייראו העם את ה' ויאמינו ב 
 :ד-ד אשמות י" .6
ל " י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ אֹמר: )ב( ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ )א( ַוְיַדבֵּ

י ַבַעל  ין ַהָים ִלְפנֵּ ין ִמְגֹדל ּובֵּ י ִפי ַהִחיֹרת בֵּ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפנֵּ ְוָישֻׁ
ל  י ִיְשָראֵּ ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָים: )ג( ְוָאַמר ַפְרֹעה ִלְבנֵּ

ם ָבָאֶרץ סָ  ִכים הֵּ ב ְנבֻׁ יֶהם ַהִמְדָבר: )ד( ְוִחַזְקִתי ֶאת לֵּ ַגר ֲעלֵּ
ילֹו ְוָיְדעּו  יֶהם ְוִאָכְבָדה ְבַפְרֹעה ּוְבָכל חֵּ  ַפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחרֵּ

 :ל"ב-שמות י"ב, ל"א .7
ומו צאו מתוך עמי "ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר ק

גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדברכם: גם 
צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם 

  אותי" גם
 

 :שמות י"ד ה' רש"י .8
איקטורין שלח עמהם, וכיון  -"ויוגד למלך מצרים 

שהגיעו לשלושת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן 
   חוזרין למצרים, באו והגידו לפרעה"

 :שמות י"ד, ג' .9
הם סגר עלי בארץ הם נבוכים "ואמר פרעה לבני ישראל

   המדבר"
 :שמות י"ד ה' .10

כי ברח העם ויהפוך לבב פרעה  מצרים "ויוגד למלך
ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את 

  ישראל מעבדנו"
 :מ"ב-שמות י"ב, מ' .11

אשר ישבו במצרים שלושים שנה  ישראל "ומושב בני
מאות  שנה: ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות וארבע

שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ 
ה' להוציאם מארץ מצרים -מצרים: ליל שמורים הוא ל

שראל ה' שמורים לכל בני י-הוא הלילה הזה ל
   לדורותם"

 שמות י"ג, ג': .12
משה אל העם זכור את היום הזה  "ויאמר

  ממצרים מבית עבדים" יצאתם אשר
 שמות ט"ו, ט': .13

"אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו 
  חרבי תורישמו ידי" אריק נפשי

 :'שמות י"ד, ט .14
"וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל 
סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל 

   צפון"
 שמות י"ד י': .15

מצרים נוסע  והנה "וישאו בני ישראל את עיניהם
   אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'"

 שמות י"ד יד: .16
    תחרישון" לכם ואתם ילחם "...ה'

 

http://www.sefaria.org/Exodus.14.31?lang=he
http://www.sefaria.org/Leviticus.9.23?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.30-31?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.12.31-32?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.5?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.5?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.3?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.3?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.12.40-42?lang=he
http://www.sefaria.org/Exodus.14.9?lang=he
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 שמות י"ד כג: .17
"וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה רכבו 

 ופרשיו אל תוך הים" 
 שמות י"ד כה: .18

להם  נלחם מפני ישראל כי ה' אנוסה "ויאמר מצרים
   במצרים"

 שמות י"ד ד: .19
 "ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה' " 

 שמות י"ד יז: .20
  ו"ברכבו ובפרשי "ואכבדה בפרעה ובכל חילו

 ד':-שמות ט"ו, ג' .21
פרעה וחילו ירה בים  מרכבות "ה' איש מלחמה ה' שמו:

    ומבחר שלישיו טבעו בים סוף"
 שמות י"ד לא: .22

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים 
 בה' ובמשה עבדו"  ויאמינו וייראו העם את ה'

 שמות י"ד ל: .23
 הים"  שפת "וירא ישראל את מצרים מת על

  י"ח: שמות ט"ו, .24
 "ה' ימלוך לעולם ועד" 

 


