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 פרק יד
 קריעת ים סוף                                          סיכום                                                          

 
 ,אליל מצריםבעל צפון, בנ"י חנו בכוונה לפני ( לאחור עפ"י ציווי ה'. ו* בני ישראל שב

כדי להטעות את המצרים, שיחשבו שבזכות אליל זה, ישראל אינם מצליחים 
 .)בדרכם

 אינם יודעיםועים בדרכם ותשהעם  על כן חשבו ,שישראל שבו לאחורלפרעה נודע 
 , דבר שעורר מחדש את רצונו לפגוע בישראל.לאן ללכת

, רדף עמם ואת כל רכב מצרים )נבחרים( רכב בחור 600פרעה לקח בעקבות כך 
 אחר בני ישראל והשיגם ליד ים סוף.

 
 אל ה'. עקומהמצרים וצ פחדו. 1: מצריםהתגובות העם בראותם את * 

 ממצרים. אתנוהוצ למה -על משה  התלוננו. 2
 ם ממצרים.כ: ה' יצילתגובת משה* 

יסעו, ואני ש י ישראל: תפסיק להתפלל כי אין זמן. תאמר לבנדברי ה' למשה* 
 אעניש את

 המצרים בים סוף.
א. לעצור את החיצים כדי:  תמקם בין מחנה מצרים לבין מחנה ישראלה עמוד הענן* 

 לעשות ערפל למצרים. ב.      והאבנים שהמצרים ירו לכיוון ישראל.
 

) רוח מזרחית( ביא רוח קדיםהרים ידו על הים, ה' המשה נס קריעת ים סוף: * 
כמו חומה  וכשהמים עמד ביבשה בתוך הים ברוע י ישראלאת הים, ובנ שבקעה

 משני הצדדים.
סוף. ה' נלחם בהם ע"י רעש ומהומה  לים וונכנס י ישראלאחרי בנ דפור המצרים* 

מצרים") ובשריפת גלגלי מרכבותיהם ("ויסר את אופן מרכבותיו").  ("ויהם את מחנה
טה ידו על המשה . של היום השביעי מאז שיצאו ממצרים כל זאת באשמורת הבוקר

 טביע את המצרים.ההים, הים נסגר ו
 בה' ובמשה עבדו. האמינומה', ו ישראל יראו * בעקבות הנס

חלה, אם כן, ביציאתם  השלמת המעשה של גאולת ישראל משעבוד מצרים לא
ממצרים בט"ו ניסן, אלא רק לאחר קריעת ים סוף, בליל שביעי של פסח. קריעת ים 
סוף מהווה המשך למכות מצרים, ונזכרים בה עניינים דומים כגון חיזוק לב פרעה, יד 
ה' המכה את המצרים, רוח קדים כמו במכת ארבה, "וידעו מצרים כי אני ה'" והטיית 

 וחזת במטהוידו של משה הא
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 שאלות ותשובות פרק יד'
 תשובה שאלה 
1 

 יד
 בגרות

רדיפת 
מצרים 

אחרי 
 ישראל

א. איזה מהלך של בני ישראל גרם 
לפרעה להחליט לרדוף אחריהם ומדוע? 

 ג' ורש"י). -(פס' ב'
ב. מדוע חפץ גם ה' בכך שפרעה ירדוף 

 אחרי בני ישראל? (ד)

לאחור לכיוון א. בני ישראל עשו מסלול שבו הם שבו 
מצרים, דבר שגרם לפרעה לחשוב שהם תועים במדבר 
ואינם יודעים כיצד למצוא דרכם בו. דבר זה עורר שוב 

 את רצונו לתפוס אותם.
ב. ה' חפץ שפרעה ירדוף אחרי ישראל כדי להעניש את 

 פרעה וכל חילו.

2 
 די

 בגרות
 

רדיפת 
מצרים 

אחרי 
 ישראל

 (ה', 
 י"ב) -י'

שגרמה לפרעה  מהי הסיבה הנוספת
לרדוף אחריהם ומהו סדר התרחשות 
הדברים בכל אחד מימי השבוע הראשון 

 ליציאתם ממצרים? (פסוק ה' ורש"י).

. פרעה התחרט על שליחתו את ישראל לגמרי 1
ממצרים וחזר לתכנית הקודמת, שלפיה הם אמורים 

 כביכול לחזור אחרי שלושה ימים.
. ביום . בשלושת הימים הראשונים הלכו ישראל2

הרביעי דווחו אנשי פרעה אליו שאינם חוזרים. בימים 
החמישי והשישי רדפו המצרים אחריהם. בסוף הלילה 
נכנסו לים ועברו אותו (בתחילתו הנהיג ה' רוח קדים כדי 

פס' כ"א, ולפנות בוקר  –להסיט את המים "כל הלילה" 
פס' כ"ז) וביום השביעי אמרו את  –כבר שב הים לאיתנו 

 ים (זהו יום שביעי של פסח).שירת ה
3 

 פרק יד
 

צעקת 
ישראל 
ומשה 
 אל ה'

 (י', ט"ו)

א. מהן לפי רש"י הצעקה שצעקו ישראל 
 (פס' י') והצעקה שצעק משה (פס' טו)?

ב. מדעו אמר ה' למשה "אל תצעק 
 אלי"?

הצעקה שצעקו ישראל וכן הצעקה שצעק משה שתיהן 
ללו תפילה לה'. עשו ישראל כמעשה אבותיהם שהתפ

 לשון תפילה). –לה'. (דרשו "לשוח" וכן "ויפגע" 
ה' אמר למשה שעכשיו לא זמן מתאים להתפלל כי 
ישראל נתונים בצרה שצריך לעשות מעשה ולעזור 

 להם.
דבר אחר: אין לך מה לצעוק כי אני הוא שמביא להם 
את הישועה מכך, כל מה שהם צריכים לעשות זה 

 כם.להמשיך ללכת כי הים לא יעמוד בדר
 יד4

 בגרות
צעקת 
ישראל 

 לה'
 י"ב) -(י'

מי היו שתי הקבוצות מבני ישראל 
שהגיבו לרדיפת המצרים אחריהם, מה 
הייתה תגובת כל אחת מהן ואל מי פנו 

 בתגובתם? 

אנשים יותר מאמינים צעקו אל ה' ואנשים אחרים 
התלוננו בפני משה שהיה עדיף להם לעבוד את 

 המצרים מאשר למות במדבר.

 יד 5
 בגרות

קריעת 
 ים סוף

 (כ"א)

מה נגרם כתוצאה מרוח הקדים 
בקריעת ים סוף ומה נגרם בעטיה 

 בעשר המכות? 

רוח קדים הסיטה את מי הים ממקומם לעמוד משני 
 צדדים וליצור יבשה בתווך. 

 בעשר המכות הביאה רוח הקדים את הארבה (י', יג).

 יד 6
 בגרות

 (כ" 

דו מה הייתה מטרת הטיית משה את י
על הים בפעם הראשונה ומה הייתה 

 מטרת הדבר בפעם השנייה? 

בפעם הראשונה קריעת הים (רוח קדים), ובפעם 
השנייה השבת הים למצבו הראשון (ותוך כך טבעו בו 

 המצרים).
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