בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
פרשת בשלח
יום א
שמות פרק יג ,יז-כב
ֹלהים פֶ ן
ֹלהים דֶ ֶרְך ֶא ֶרץ פְ ל ְִש ִתים כִ י ָקרֹוב הּוא כִ י ָא ַמר אֱ ִ
(יז) ַויְ ִהי בְ ַשלַח ַפ ְרעֹה ֶאת הָ עָ ם וְ ל ֹא נָחָ ם אֱ ִ
ֹלהים ֶאת ָהעָ ם ֶד ֶרְך ַה ִמ ְדבָ ר יַם סּוף וַחֲ מֻ ִשים
ִינָחֵ ם ָהעָ ם בִ ְרא ָֹתם ִמלְחָ ָמה וְ שָ בּו ִמצְ ָריְמָ ה( :יח) ַויַסֵ ב אֱ ִ
יֹוסף עִ מֹו כִ י ַה ְשבֵ עַ ִה ְש ִביעַ ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל
עָ לּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים( :יט) ַוי ִַקח מֹשֶ ה ֶאת עַ צְ מֹות ֵ
ִיתם ֶאת עַ צְ מ ַֹתי ִמזֶה ִא ְתכֶם( :כ) וַ י ְִסעּו ִמסֻ כֹת ַויַחֲ נּו ְב ֵא ָתם
ֹלהים ֶא ְתכֶם וְ הַ ֲעל ֶ
לֵאמֹר ָפקֹד יִפְ קֹד אֱ ִ
לָהם
ה ֵלְך לִפְ נֵיהֶ ם יֹומָ ם ְבעַ מּוד עָ נָן לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶד ֶרְך וְ ַליְ לָה ְבעַ מּוד ֵאש ל ְָה ִאיר ֶ
בִ ְקצֵ ה הַ ִמ ְדבָ ר( :כא) וַה' ֹ
ָל ֶלכֶת יֹומָ ם וָ ָל ְילָ ה( :כב) ל ֹא י ִָמיש עַ מּוד הֶ עָ נָן יֹומָ ם וְ עַ מּוד הָ ֵאש ָל ְילָ ה ִלפְ נֵי ָהעָ ם :פ
שאלות
 oמדוע ה' לא הנהיג את העם בצאתם ממצרים דרך ארץ פלישתים
 oמה פירוש הפסוק "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"?
 oאיזה צןןאה של יוסף מקיים משה?
 oאיך ידעו בני ישראל את הדרך?
 oמה הוביל אותם ביום ומה הוביל אותם בלילה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום ב
שמות פרק יד ,א-ז (א) ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה לֵ אמֹר( :ב) דַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל וְ יָשֻ בּו וְ יַחֲ נּו ִלפְ נֵי פִ י ַה ִחירֹת
בֵ ין ִמגְ דֹל ּובֵ ין ַהיָם לִ פְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן ִנכְ חֹו ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם( :ג) וְ ָא ַמר פ ְַרעֹה ִל ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ְנבֻכִ ים ֵהם בָ ָא ֶרץ
ּובכָ ל ֵחילֹו וְ י ְָדעּו ִמ ְצ ַריִ ם
יהם וְ ִאכ ְָב ָדה ְב ַפ ְרעֹה ְ
סָ גַר ֲע ֵליהֶ ם הַ ִמ ְדבָ ר( :ד) וְ ִח ַז ְק ִתי ֶאת לֵב פ ְַרעֹה וְ ָרדַ ף ַאחֲ ֵר ֶ
ֹאמרּו ַמה
כִ י אֲ נִ י ה' ַו ַיעֲשּו כֵ ן( :ה) ַויֻגַד לְמֶ לְֶך ִמצְ ַריִם כִ י בָ ַרח הָ עָ ם ַויֵהָ פְֵך לְבַ ב פ ְַרעֹה ַועֲבָ ָדיו ֶאל ָהעָ ם וַי ְ
ז ֹאת עָ ִשינּו כִ י ִשל ְַחנּו ֶאת י ְִש ָר ֵאל מֵ עָ בְ דֵ נּו( :ו) וַ י ְֶאסֹר ֶאת ִרכְ בֹו וְ ֶאת עַ מֹו לָ ַקח עִ מֹו( :ז) ַו ִי ַקח ֵשש ֵמאֹות
ֶרכֶב בָ חּור וְ כֹל ֶרכֶב ִמצְ ָריִם וְ שָ ל ִִשם עַ ל כֻלֹו:
שאלות
 oלאן רוצה ה' יתברך שבני ישראל ילכו?
 oמה יחשוב פרעה כשידע שבני ישראל "טעו" בדרך?
 oמה יעשה פרעה כשיבין שבני ישראל תעו בדרך?
 oאיך לדעתך ידע פרעה שבני ישראל תעו בדרך?
 oמה הוא עושה ,מה כוונתו של פרעה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום ג
פרק יד ,ח-יד
ּובנֵי י ְִש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְביָד ָר ָמה( :ט)
(ח) ַויְחַ זֵק ה' ֶאת לֵב פ ְַרעֹה ֶמלְֶך ִמצְ ַריִם ַו ִי ְרדֹף ַאחֲ ֵרי ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ְ
אֹותם חֹנִ ים עַ ל ַהיָם כָל סּוס ֶרכֶב פ ְַרעֹה ּופ ָָר ָשיו וְ ֵחילֹו עַ ל פִ י ַה ִחירֹת
ָ
ַו ִי ְר ְדפּו ִמצְ ַריִם ַאחֲ ֵריהֶ ם ַוי ִַשיגּו
ִיראּו ְמאֹד
יהם ַוי ְ
לִפְ נֵי בַ עַ ל צְ פֹן( :י) ּופ ְַרעֹה ִה ְק ִריב ַו ִי ְשאּו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ֶאת עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵה ִמ ְצ ַריִם נ ֵֹסעַ ַאחֲ ֵר ֶ
ֹאמרּו ֶאל מֹשֶ ה הַ ִמבְ לִ י ֵאין ְקבָ ִרים ְב ִמ ְצ ַריִם ְל ַק ְח ָתנּו לָמּות בַ ִמ ְדבָ ר
וַיִ ְצעֲקּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֶאל ה'( :יא) וַי ְ
יאנּו ִמ ִמצְ ָריִם( :יב) הֲ ל ֹא ֶזה הַ דָ בָ ר אֲ ֶשר ִדבַ ְרנּו ֵאלֶיָך ְב ִמ ְצ ַר ִים לֵאמֹר חֲ ַדל
ית ָלנּו לְ הֹוצִ ָ
מַ ה ז ֹאת עָ ִש ָ
ֹאמר מ ֶֹשה ֶאל ָהעָ ם ַאל
ִממֶ נּו וְ נַעַ בְ דָ ה ֶאת ִמצְ ָריִם כִ י טֹוב לָ נּו ֲעבֹד ֶאת ִמצְ ַריִם ִממֻ ֵתנּו בַ ִמ ְדבָ ר( :יג) וַ י ֶ
יתם ֶאת ִמ ְצ ַר ִים ַהיֹום ל ֹא ת ִֹספּו
יראּו ִה ְתיַצְ בּו ְּוראּו ֶאת יְשּועַ ת ה' אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה ָלכֶם הַ יֹום כִ י אֲ ֶשר ְר ִא ֶ
ִת ָ
ל ְִרא ָֹתם עֹוד עַ ד עֹולָם( :יד) ה' ִילָחֵ ם ָל ֶכם וְ ַא ֶתם ַתחֲ ִרשּון :פ
שאלות
 oפרעה וחילו רדפו אחרי בני ישראל ,איפה מצאו אותם?
 oמה התגובה של בני ישראל כאשר רואים את פרעה וחילו?
 oמה הם אומרים למשה?
 oאיל משה מעודד אותם?
 oמי ילחם לבני ישראל?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום ד
פרק יד ,טו-כ
(טו) ַוי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה מַ ה ִתצְ עַ ק ֵאלָי דַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל וְ י ִָסעּו( :טז) וְ ַא ָתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְטָך ּונְ ֵטה ֶאת
י ְָדָך עַ ל הַ יָם ּובְ ָקעֵ הּו וְ ָיבֹאּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל בְ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה( :יז) וַאֲ נִ י ִה ְננִ י ְמ ַח ֵזק ֶאת לֵ ב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָיבֹאּו
פַרעֹה
ּובפ ָָרשָ יו( :יח) וְ י ְָדעּו ִמ ְצ ַריִם כִ י אֲ נִי ה' ְב ִהכ ְָב ִדי ְב ְ
ּובכָל חֵ ילֹו בְ ִרכְ בֹו ְ
ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ ִאכָבְ דָ ה בְ פ ְַרעֹה ְ
יהם וַ יִ ַסע עַ מּוד ֶהעָ נָן
הלְֵך לִפְ נֵי ַמחֲ נֵה י ְִש ָר ֵאל ַו ֵילְֶך ֵמ ַאחֲ ֵר ֶ
ֹלהים ַה ֹ
בְ ִרכְ בֹו ּובְ פ ָָרשָ יו( :יט) וַ י ִַסע ַמל ְַאְך הָ אֱ ִ
ִמפְ נֵיהֶ ם וַ ַי ֲעמֹד ֵמ ַאחֲ ֵריהֶ ם( :כ) ַויָב ֹא בֵ ין מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִם ּובֵ ין ַמחֲ נֵה י ְִש ָר ֵאל ַו ְי ִהי ֶהעָ נָן וְ ַהח ֶֹשְך וַ י ֶָאר ֶאת
הַ ָל ְילָ ה וְ ל ֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה כָ ל הַ ָליְ לָה:
שאלות
 oה' יתברך אומר למשה בפסוק טו שני דברים ,מה הם?
 oאיך יבקע ים סוף?
 oמה יעשו המצרים ?
 oלאן הלך עמוד העננן,מדוע?
 oוְ ל ֹא ָק ַרב זֶ ה ֶאל ֶזה כָל ַה ָל ְילָ ה:מי לא קרב זה אל זה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום ה
פרק יד ,כא-כט
לֶח ָרבָ ה
רּוח ָק ִדים עַ ָזה ָכל ַהלַ ְי ָלה וַ י ֶָשם ֶאת ַהיָם ָ
(כא) ַויֵט מֹשֶ ה ֶאת יָדֹו עַ ל ַהיָם ַויֹולְֶך ה' ֶאת ַהיָם בְ ַ
ּומ ְשמ ֹאלָ ם( :כג)
ימינָם ִ
חֹומה ִמ ִ
ַו ִיבָ ְקעּו הַ מָ יִם( :כב) ַו ָיבֹאּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל בְ תֹוְך ַהיָם בַ יַבָ שָ ה וְ ַה ַמיִם לָ ֶהם ָ
יהם כֹל סּוס פ ְַרעֹה ִרכְ בֹו ּופ ָָרשָ יו ֶאל תֹוְך ַהיָם( :כד) ַוי ְִהי ְב ַא ְשמ ֶֹרת ַהב ֶֹקר
ַו ִי ְר ְדפּו ִמצְ ַריִם ַו ָיבֹאּו ַאחֲ ֵר ֶ
אפַן ַמ ְרכְ ב ָֹתיו
ַוי ְַש ֵקף ה' ֶאל מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִם בְ עַ מּוד ֵאש וְ עָ נָן ַויָהָ ם ֵאת ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ָריִם( :כה) ַוי ַָסר ֵאת ֹ
ֹאמר ה' ֶאל
ַו ְינַהֲ גֵהּו בִ כְ בֵ דֻת וַי ֹאמֶ ר ִמצְ ַריִ ם ָאנּוסָ ה ִמפְ נֵי י ְִש ָר ֵאל כִ י ה' ִנל ְָחם ל ֶָהם ְב ִמ ְצ ָריִם :פ (כו) וַ י ֶ
מֹשֶ ה ְנ ֵטה ֶאת י ְָדָך עַ ל הַ יָם וְ יָשֻ בּו הַ ַמיִם עַ ל ִמצְ ַריִם עַ ל ִרכְ בֹו וְ עַ ל פ ָָר ָשיו( :כז) ַויֵט מ ֶֹשה ֶאת יָדֹו עַ ל ַהיָם
ּומצְ ַריִם נ ִָסים ל ְִק ָראתֹו ַויְ נַעֵ ר ה' ֶאת ִמ ְצ ַר ִים ְבתֹוְך ַהיָם( :כח) וַ יָשֻ בּו
יתנֹו ִ
ַויָשָ ב ַהיָם לִ פְ נֹות ב ֶֹקר ל ְֵא ָ
יהם בַ יָם ל ֹא נ ְִש ַאר בָ ֶהם עַ ד ֶא ָחד:
הַ מַ יִם ַו ְי ַכסּו ֶאת הָ ֶרכֶב וְ ֶאת הַ פ ָָר ִשים ְלכֹל ֵחיל פ ְַרעֹה הַ בָ ִאים ַאחֲ ֵר ֶ
ּומ ְשמ ֹאלָם:
ימינָם ִ
(כט) ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל הָ לְכּו בַ יַבָ ָשה בְ תֹוְך ַהיָם וְ הַ מַ יִם לָהֶ ם ח ָֹמה ִמ ִ
שאלות
 oהסבר את הביטוי וַ יָשֶ ם ֶאת הַ יָם לֶחָ ָרבָ ה.
 oהמים הפכו ל____________ מימינם ומשמאלם
 oמה כתוב בתורה במקום "המצרים החלו לשקוע בבוץ"?
 oמה כתוב בתורה במקום "המצרים רצו לברוח מהים"?
 oמה קרה לכל חיל פרעה ?

