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10 ַעד 6 ְלִגיָלֵאי - ב-י אְלפִ  - ְּבַׁשַּלחת ְלָפָרׁשַ ד ְוִחּדּון ִחידֹו
 

  ַהַּלְיָלה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשהֹוִלי ַעּמּוד  א

  ְּבֵׁשם ֶּפֶסל ִלְפֵני ָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ב

   ַעל נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה ָעַמד ֲעָמֵלק ְּבִמְלֶחֶמת  ג

  ...ּבְ  ?ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלְרֹּדף ַהִּמְצִרים ֶאת ַּפְרֹעה ִׁשְכַנע ֵּכיַצד  ד

  ִאְכלּו :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָאַמר נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה  ה

  ____  ִלי-ֵא  ֶזה  ו
ֵקי  ______ָאִבי ֱא

 

   ֲעָמֵלק ִמְלֶחֶמת ַעל ְּבֵסֶפר ִלְכֹּתב ִצָּוה ֹמֶׁשה  ז

  ִמִּמְצַרִים ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ח

   ַּגם ַהָּׁשַמִים ִמן ָיַרד ַהָּמן ִעם  ט

   ֶׁשל ַעְצמֹוָתיו ֶאת ִעּמֹו ָלַקח נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה  י

  ֶאָחד ְּבֵלב  כ

  ִיְׂשָרֵאלְּבֵני  ָלְקטּו ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום  ל

  ָׁשם ָהיּו ַהַּמִים  מ

  ְּכמֹו ְוִנְּצבּו ֶנֶעְמדּו סּוף ָים ֵמי  נ

   ִסיַני ְלֵבין ֵאיִלים ֵּבין ַהִּנְמָצא ִמְדָּבר ֶׁשל ֵׁשם  ס

  ַּבִּמְדָּבר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלּוּו  ע

  ....ֶּדֶר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָלַקַחת ָרָצה לֹא ַהָּקָּב"ה  פ

  ַמִים ְוהֹוִציא נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה ִהָּכה ָעָליו  צ

  ְלִהְתַיֵּבׁש ַלָּים ֶׁשָּגְרָמה ַעָּזה רּוחַ   ק

  ה' ֲאִני ִּכי  ר

  ְּכפּוָלה ָמָנה ָאְספּו ֶזה ְליֹום  ש

   ִּתְׁשְּתקּו  ת



  

  

  

  

                  בס"ד

  
 

11 

ב-י אְלפִ  - ְּבַׁשַּלחת ְלָפָרׁשַ ד ְוִחּדּון ִחידֹו
 

,ְּבַהְצָלָחה
  

  

  ַרִׁש"י ְלִפי ֲחָזִקים  א

  ְמֻאָחִדים ָהיּו ַהִּמְצִרים ב

  ְלִפי ָהְיָתה ַהָּמן ִקְצַּבת  ג

  ...לְ  ּדֹוֶמה ָהָיה ַהָּמן ַטַעם  ד

  ַהָּים ְּבתֹו ָעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  ה

  "ַוַּיְׁשֵקף"לְ  ִנְרֶּדֶפת ִמָּלה  ו

  ַהָּמן ַמְרֵאה  ז

  ָּכֵלב ֶׁשל ְּבנֹו  ח

  ...לְ  ֶהָעָנן ַעּמּוד ְיֵדיל עַ  ֶנֶהְפָכה ָהֲאָדָמה  ט

  ֶאת ֶׁשִּיְראּוִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני ִהְבִטיחַ  ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה  י

  ָהיּו ֹמֶׁשה ְיֵדי  כ

  ַלָּמן נֹוָסִפים ֵׁשמֹות  ל

  )ַרִׁש"י( ִאיְקטֹוִרין  מ

  ָנֹמגּו  נ

  ...לְ  ִיְתַּגְעְּגעּוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   ס

  ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י -" ֵאֶבר"  ע

  ִנְקָרא ַהִחירֹות ִּפי  פ

  ְלִמְׁשֶמֶרת ִהִּניחּו ַהָּמן ֶאת  צ

  ?סּוף ָים ִּבְקִריַעת ַלַּמִים ָקָרה ָמה  ק

  ַּבֲעָמֵלקְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָלֲחמּו ֶׁשּבֹו ַהָּמקֹום ֵׁשם  ר

  ַּבָּים ָטְבעּו ֵהם ֶׁשַּגם ַהָּצָבא ַעל ַהְּמֻמִּנים ֶׁשל ְׁשָמם  ש

   ָיְצאּו ַהֹּבֶקר ַעד ֶׁשִּנְׁשַאר ִמַּמה  ת
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 10 ַעד 6 ְלִגיָלֵאי - ב-י אְלפִ  - ְּבַׁשַּלחת ְלָפָרׁשַ ד ְוִחּדּון ִחידֹו

 ֵאׁש ַהַּלְיָלה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשהֹוִלי ַעּמּוד  א

 ַהִחירֹות ִּפי ְּבֵׁשם ֶּפֶסל ִלְפֵני ָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ב

 ִּגְבָעה  ַעל נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה ָעַמד ֲעָמֵלק ְּבִמְלֶחֶמת  ג

 ְּדָבִרים ...ּבְ  ?ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלְרֹּדף ַהִּמְצִרים ֶאת ַּפְרֹעה ִׁשְכַנע ֵּכיַצד  ד

 ַהּיֹום ִאְכלּו :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָאַמר נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה  ה

  ____  ִלי-ֵא  ֶזה  ו
ֵקי  ______ָאִבי ֱא

, ְוַאְנֵוהּו
 ַוֲארֹוְמֶמְנהּו

  ִזָּכרֹון ֲעָמֵלק ִמְלֶחֶמת ַעל ְּבֵסֶפר ִלְכֹּתב ִצָּוה ֹמֶׁשה  ז

 ֲחֻמִׁשים ִמִּמְצַרִים ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ח

 ַטל  ַּגם ַהָּׁשַמִים ִמן ָיַרד ַהָּמן ִעם  ט

 יֹוֵסף  ֶׁשל ַעְצמֹוָתיו ֶאת ִעּמֹו ָלַקח נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה  י

 ֶאָחד ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב  כ

 ִמְׁשֶנה ֶלֶחם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלְקטּו ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום  ל

 ָמִרים ָׁשם ָהיּו ַהַּמִים  מ

 ֵנד ְּכמֹו ְוִנְּצבּו ֶנֶעְמדּו סּוף ָים ֵמי  נ

  יןִס  ִסיַני ְלֵבין ֵאיִלים ֵּבין ַהִּנְמָצא ִמְדָּבר ֶׁשל ֵׁשם  ס

  ָּכבֹוד ַעְנֵני ַּבִּמְדָּבר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלּוּו  ע
 ֵאׁש ַעּמּוד

 ְּפִליְׁשִּתים ....ֶּדֶר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָלַקַחת ָרָצה לֹא ַהָּקָּב"ה  פ

 צּור ַמִים ְוהֹוִציא נּויַרּבֵ  ֹמֶׁשה ִהָּכה ָעָליו  צ

 ָקִדים ְלִהְתַיֵּבׁש ַלָּים ֶׁשָּגְרָמה ַעָּזה רּוחַ   ק

 רֹוְפֶא ה' ֲאִני ִּכי  ר

 ַׁשָּבת ְּכפּוָלה ָמָנה ָאְספּו ֶזה ְליֹום  ש

 ַּתֲחִריׁשּון  ִּתְׁשְּתקּו  ת
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 ב-י אְלפִ  - ְּבַׁשַּלחת ְלָפָרׁשַ ד ְוִחּדּון ִחידֹו

,ְּבַהְצָלָחה
  

  

 םילִ יֵא  ַרִׁש"י ְלִפי ֲחָזִקים  א

 ֶאָחד ְּבֵלב ְמֻאָחִדים ָהיּו ַהִּמְצִרים ב

 ּגְֻלֹּגֶלת ְלִפי ָהְיָתה ַהָּמן ִקְצַּבת  ג

 ְּדַבׁש ...לְ  ּדֹוֶמה ָהָיה ַהָּמן ַטַעם  ד

 ַּבַּיָּבָׁשה ַהָּים ְּבתֹו ָעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  ה

 ַוַּיֵּבט "ַוַּיְׁשֵקף"לְ  ִנְרֶּדֶפת ִמָּלה  ו

 דע גַ ַר זֶ  ַהָּמן ַמְרֵאה  ז

 חּור ָּכֵלב ֶׁשל ְּבנֹו  ח

 ִטיט ...לְ  ֶהָעָנן ַעּמּוד ְיֵדיל עַ  ֶנֶהְפָכה ָהֲאָדָמה  ט

 ה' ְיׁשּוַעת ֶאת ֶׁשִּיְראּוִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני ִהְבִטיחַ  ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה  י

 ְּכֵבדֹות ָהיּו ֹמֶׁשה ְיֵדי  כ

 ֶלֶחם, ְלַׁשד ַלָּמן נֹוָסִפים ֵׁשמֹות  ל

 ְמַרְּגִלים )ַרִׁש"י( ִאיְקטֹוִרין  מ

 ָנַמּסּו ָנֹמגּו  נ

 ַהָּבָׂשר ִסיר ...לְ  ִיְתַּגְעְּגעּוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   ס

 עֹוֶפֶרת ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י -" ֵאֶבר"  ע

 ִּפיתֹום ִנְקָרא ַהִחירֹות ִּפי  פ

 ִצְנֶצֶנת ְלִמְׁשֶמֶרת ִהִּניחּו ַהָּמן ֶאת  צ

 ָקְפאּו ?סּוף ָים ִּבְקִריַעת ַלַּמִים ָקָרה ָמה  ק

 ְרִפיִדים ַּבֲעָמֵלקְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָלֲחמּו ֶׁשּבֹו ַהָּמקֹום ֵׁשם  ר

 ָׁשִליִׁשים ַּבָּים ָטְבעּו ֵהם ֶׁשַּגם ַהָּצָבא ַעל ַהְּמֻמִּנים ֶׁשל ְׁשָמם  ש

 ּתֹוָלִעים  ָיְצאּו ַהֹּבֶקר ַעד ֶׁשִּנְׁשַאר ִמַּמה  ת


