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 שמות פרק יד 

 ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
ב� ִיְ�ָרֵאל ��ֵבי# ִמְג�ֹל ֵ�י# ַהִחירֹת ִ!י ִלְפֵני ְוַיֲחנ� ְוָי� 

 ְו+ַמר) ג( :ַהָ&% ַעל ַתֲחנ� ִנְכח( ְצפֹ# ַ�ַעל ִלְפֵני ַהָ&%
 ֲעֵליֶה% ָסַגר ָ�+ֶר, ֵה% ְנב�ִכי% ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני ַ!ְרעֹה

 2ֲחֵריֶה% ְוָרַד1 ַ!ְרעֹה ֵלב ֶאת ְוִח0ְַקִ/י) ד( :ַהִ.ְדָ�ר

 תרגום יונתן
 ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְוַלֲאִביָר% ְלָדָת# ַ!ְרעֹה ְוֵיַמר) ג(

#� ֵ�ית ַעָ.א ִהינ�# ְמַטְרִפי# ְ�ִמְצַרִי% ְ�ִמְ�ַ/ְייר
 ַנְגד(י ְצפ(# ַטֲעַוות ֲעֵליה(# ָטַרד 2�ְְרָעא ִיְ�ָרֵאל

 :ְ�ַמְדְ�ָרא

 ָהָע% ָבַרח 4ִי ִמְצַרִי% ֶל6ְְלֶמ ַו&�5ַד) ה( :ֵכ# ַוַ&ֲע�� ְיקָֹוק ֲאִני 4ִי ִמְצַרִי% ְוָיְדע� ֵחיל( �ְבָכל ְ�ַפְרעֹה ְוִא4ְָבָדה
 :ֵמָעְבֵדנ� ִיְ�ָרֵאל ֶאת ִ�ַ�ְחנ� 4ִי ָעִ�ינ� 0ֹאת ַמה ַו&ֹאְמר� ָהָע% ֶאל ַוֲעָבָדיו ַ!ְרעֹה ְלַבב ַוֵ&ָהֵפ6ְ

 

 י "רש
 מקרבי# היו מצרי% לצד לאחוריה% 7 וישבו) ב(

 שיאמר פרעה את להטעות כדי השלישי יו% כל
 ואמר) ג פסוק (שנאמר כמו, בדר6 ה% תועי%
 7 החירת פי לפני ויחנו :'וגו ישראל לבני פרעה
 ש% על החירות פי נקרא ועכשיו, פיתו% הוא

 גבוהי% סלעי% שני וה%, חורי# בני שנעשו
 לפני :הסלעי% פי קרוי שביניה% והגיא, וזקופי%

 כדי, מצרי% אלהי מכל נשאר הוא 7 צפ� בעל
 איוב פירש ועליו. את#יר קשה שיאמרו, להטעות#

 ואמר) ג( :ויאבד% לגוי% משגיא) כג יב איוב(
 לבני :לאחוריה% שבי% שה% כשישמע 7 פרעה
 ילח%' ה) יד פסוק (וכ#. ישראל בני על 7 ישראל

 7 הוא אחי לי אמרי) יג כ בראשית(, עליכ% 7 לכ%
 ובלעז ומשוקעי% כלואי% 7 ה� נבכי� :עלי אמרי

  ם"רשב
 שבו לפיכ6. י% נבכי לפניה% 7 ה� נבוכי�) ג(

 המדבר עליה% סגר כי, ילכו היכ# ידעו שלא אחור
 וחיות ועקרב שר1 נחש מקו% שהוא דרכ% את

 שבו ולפיכ6, מאחריה% ש% ודואגי% רעות
 ועתה המדבר בקצה באית% חוני% שהיו ממקו%

 והרי הי% על לחנות הי% ובי# מגדול בי# באו
 מקו% לה% אי# הרי. לפניה%, י% נבכי, נבוכי%
 סגורי% 7 נבוכי� :לאחור ולא לפני% לא לנוס
, י% נבכי עד הבאת' כדכת. שלפניה% י% בנבכי
 ששבו מתו6 7 הע� ברח כי) ה( :נהרות מבכי
 וכ# אותנו מעבוד, קמ, חט1 7 מעבדינו :אחור

 לח% באכלנו. האש באכל. השבועה את משמרו
 :לשובע

 
. י% נבכי) טז לח ש%(, נהרות מבכי) יא כח איוב(, הבכא קבעמ) ז פד תהלי% (כמו, ]לחוצי% [,"שירי

 7 בפרעה ואכבדה) ד( :ילכו ולהיכ# ממנו לצאת יודעי# שאינ#, במדבר ה% כלואי% ה% נבוכי%
', וגו אתו ונשפטתי) כב לח יחזקאל (אומר הוא וכ#. ומתכבד מתגדל שמו ברשעי% מתנק% ה"כשהקב
, קשת רשפי שבר שמה) ד עו תהלי% (ואומר', וגו ודעתיונ והתקדשתי והתגדלתי) כג ש% (כ6 ואחר
 7 חילו ובכל בפרעה :עשה משפט' ה נודע) יז ט ש% (ואומר, אלהי% ביהודה נודע) ב פסוק ש% (כ6 ואחר
 אמרו ולא, משה לקול ששמעו שבח# להגיד 7 כ� ויעשו :הפורענות התחילה וממנו בעבירה התחיל הוא

 למל� ויגד) ה( :עמר% ב# דברי אלא לנו אי# אמרו אלא, לברוח יכי%צר אנו, רודפינו אל נתקרב היא6
 חוזרי# שאינ# וראו ולשוב ליל6 שקבעו ימי% לשלשת שהגיעו וכיו#, עמה% שלח איקטורי# 7 מצרי�

, לי% ירדו שביעי וליל, אחריה% רדפו ובששי בחמישי. הרביעי ביו% לפרעה והגידו באו, למצרי%
 נהפ6 7 ויהפ� :השביעי ביו% השירה קורי# אנו לכ#, פסח של שביעי ו%י והוא, שירה אמרו בשחרית

 היו לשעבר שהרי, עבדיו לבב ונהפ6, עמי מתו6 צאו קומו) לא יב שמות (לה% אמר שהרי, שהיה ממה
 ממונ% בשביל אחריה% לרדו1 נהפכו ועכשיו, למוקש לנו זה יהיה מתי עד) ז י ש% (לו אומרי%

 :אותנו דמעבו 7 מעבדנו :שהשאילו%
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 שמות פרק יג 
 ְולֹא ָהָע% ֶאת ַ!ְרעֹה ְ�ַ�ַ�ח ַוְיִהי) יז(

 4ִי ְ!ִלְ�ִ/י% ֶאֶר, ֶ�ֶר6ְ ֱאלִֹהי% ָנָח%
 ִיAֵָח% ֶ!# ֱאלִֹהי% +ַמר 4ִי ה�א ָקר(ב
 :ִמְצָרְיָמה ְוָ�ב� ִמְלָחָמה ִ�ְראָֹת% ָהָע%

 ֶ�ֶר6ְ ָהָע% תֶא ֱאלִֹהי% ַוַ&Bֵב) יח(
ִ�י% ס�1 ַי% ַהִ.ְדָ�ר � ְבֵני ָעל� ַוֲחמ
 :ִמְצָרִי% ֵמֶאֶר, ִיְ�ָרֵאל

 בעל הטורים
 שער6 לה% שולח# 7ויסב אלהי% את הע% דר6 המדבר ) יח(

והסיב# לאכול אי# ויסב אלא הסבה כמה דאת אמר היוכל אל 
על מזוייני% . וחמושי%). יט, תהלי% עח(לערו6 שלח# במדבר 

ש% חמשה מיני כלי זיי# הנזכרי% בפסוק מג# וצנה ורומח 
ויצאו יושבי ערי ) ט, יחזקאל לט(וחצי% ומקל יד דכתיב 

ישראל ובערו והשיקו בנשק ומג# וצנה בקשת ובחצי% ובמקל 
 :יד וברומח

 
  פרשה כ -שמות רבה 

, סביב אש חומת' ה נא% לה אהיה ואני) ב זכריה (אומר שהוא כש% ה"הקב שהקיפ# ויסב מהו ]יח[
 בשעה כ6, ינזקו שלא הצא# את סובב והיה הצא# על באי# זאבי# וראה צאנו רועה שהיה רועה וכגו#

 על לבא היא6 העצה את ונותני# עומדי# ועמלק וכנע# ומואב אדו% אלופי היו ממצרי% ישראל שיצאו
 ז"בעוה ולא, הע% תא אלהי% ויסב שנאמר עליה% יבואו שלא אות# סבב כ6 ה"הקב כשראה ישראל
 א"ד, לעמו סביב' וה לה סביב הרי% ירושלי%) קכה תהלי% (אומר דוד שכ6 מני#, כ6 ל"לע אלא בלבד
 לה% עשה שכ6 שיסב עד יאכל לא שבישראל עני' אפי רבותינו אמרו מכא# הע% את אלהי% ויסב
 . אלהי% ויסב שנאמר ה"הקב
 

  פרשה כה -שמות רבה 
 אמר, מסכתי ביי# ושתו בלחמי לחמו לכו) ט משלי) (דכתיב] (ד"הה [לח% לכ% ממטיר הנני א"ד ]ז[

 כמה המשפטי% ואת החוקי% את שקבלת% מפני מהבאר ולשתות המ# מ# לאכול לכ% גר% מי ה"הקב
 יי# ובזכות מ# של לחמו נטלת% לחמי בזכות הוי', וגו ומשפט חק לו ש% ש%) טו שמות (שנאמר

 על שאמרו כש% המ# על שירה אמרו לא ולמה, מסכתי ביי# שתוו שנאמר הבאר מי שתית% שמסכתי
 אמר, כל אי# יבשה נפשנו ועתה) יא במדבר (שנאמר תפלות דברי מוציאי# היו המ# על אלא הבאר
 על אלא שירה לומר רשות לה% נת# לא לפיכ6 קלוסיכ% ולא תרעומותיכ% לא מבקש איני ה"הקב

 מ# לח% לכ% ממטיר הנני א"ד, לה ענו באר עלי) כא במדבר (שנאמר אותה מחבבי# שהיו מפני הבאר
 ממצרי% כשיצאו זה דבר ישראל אמרו אימתי צוררי נגד שלח# לפני תערו6) כג תהלי% (ד"הה השמי%

 מה, במדבר שלח# לערו6 אל היוכל) עח תהלי% (ואמרו במדבר למות אלו עתידי# אומרי% אומות והיו
) 'ח דברי%(' שנא מ# והאכיל%, הע% את אלהי% ויסב נאמרש כבוד ענני תחת הסיב# ה"הקב עשה

 ודלתי ממעל שחקי% ויצו) עח תהלי%(' שנא המבול ממי יותר מ# של גבהו והיה, במדבר מ# המאכיל6
 מסובי# ישראל את רואי# אומות והיו, נפתחו השמי% וארובות) ז בראשית (כתיב ובמבול, פתח שמי%

 זה ראשי בשמ# דשנת צוררי נגד שלח# לפני תערו6) כג הלי%ת (שנאמר ה"להקב ומקלסי# ואוכלי#
 ואוכלי# מסובי# וה% לה% שלו% עושה הוא לבוא לעתיד וכ#, הבאר זה, רויה כוסי) ג"כ תהלי%(, השליו

 יאכלו עבדי הנה) סה ישעיה (שנאמר) ונימסי# א"נ (ונימוסי# מנהג% רואי# כוכבי% ועובדי עד# בג#
 . 'וגו תרעבו ואת%

 
 שמות הקדמה לספר ן "רמב

 שה% האבות ובמקרי נוצר כל ויצירת העול% בחדוש היצירה ספר שהוא בראשית ספר הכתוב השלי%
 ואחרי לה% לבא עתיד כל ולהודיע לרמוז דברי% ציורי מקריה% שכל מפני לזרע% יצירה כעני#

 שמות הואל ספר ונתיחד הה% הרמזי% מ# הבא המעשה בעני# אחר ספר התחיל היצירה שהשלי%
 על א1 ומספר% מצרי% יורדי בשמות והתחיל חזר ולכ# ממנו ובגאולה' בפי הנגזר הראשו# הגלות בעני#

 עד נשל% איננו הגלות והנה. הוחל מאז כי הגלות ראשית הוא ש% ירידת% כי בעבור זה נכתב שכבר פי
 עדיי# עבדי% מבית שיצאו פי על א1 ממצרי% וכשיצאו. ישובו אבות% מעלת ואל מקומ% אל שוב% יו%

 ה"הקב ושב המשכ# ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר נבוכי% לה% לא באר, היו כי גולי% יחשבו
 ואז המרכבה ה% וה% אהליה% עלי אלוה סוד שהיה אבות% מעלות אל שבו אז ביניה% שכינתו והשרה
 :תמיד ותוא מלא' ה כבוד ובהיות המשכ# עני# בהשלימו הזה הספר נשל% ולכ# גאולי% נחשבו
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 מה,  ד– ברכת הריח וברכת הודאה ח"או – ליקוטי הלכות
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�ִרי% Cְ�ִֶריִכי# ִלְס�ֹל קֶֹד% ֶ�ָ�ִאי# ְלֶאֶר, B&ִִלי% ְוַה� ִיְ�ָרֵאל �ְצִריִכי% 7ְוֶזה ְ�ִחיַנת 5ֶֹדל ַהDְִלט
ְוַכ.�ָבא ' ַוַ&Bֵב ֱאלִֹקי% ְוכ�,  ִיְ�ָרֵאל �ְכמ( 4ָ�ֶת�ב7ָרִכי% קֶֹד% ֶ�ָ�ִאי# ְלֶאֶר, ְלַסֵ�ב ְ�ַכָ.ה ְ�

ַוֲהִביֵאנ� , ל 4ַ�ַָ�נ(ת"י ַז"4ִי ִאיָתא ְ�ִכְתֵבי ָהֲאִר :ל"ְוַה4ֹל ה�א ִ�ְ�ִביל ִק��, ַהAִָ�ִחי% ַהAַ. ְלֵעיל
ֶ�ְ�ָכל ָמק(% ָ�ע(ָל% ֶ�ֶאָחד ִמִ&ְ�ָרֵאל ִנְדֶחה ְלָ�% ְ�ָגל�ת ' ְנפ(ת ָה+ֶר, ְוכ�ְלָ�ל(% ֵמ2ְרַ�ע 4ַ

 7 ְיֵדי ֶזה ְמָבֵרר ִניצ(צ(ת ִמEָ% ְוַעל 2�ְ7ְרַ�ע 4ְַנפ(ת ָה+ֶר, ֶנֱחָ�ב 4ְִא�� 4ָל ִיְ�ָרֵאל 5ָל� ְלָ�% ְוַעל 
0ֶ�ֶה� ס(ד ַמה Eִֶ&ְ�ָרֵאל ְמפ�0ִָרי# ַעְכָ�ו 5ָ�ַל�ת . ַעֵ&# ָ�% ַ�ֲאִריכ�ת,  ִיְ�ָרֵאל7ְיֵדי ֶזה ָ�ִאי# ְלֶאֶר, 

ְוִאי ֶאְפָ�ר . ְוִהAֵה ֶזה ָהִעְנָי# ה�א ָ�ָבר ִנְסָ/ר ְוֶנְעָל% ְמאֹד. ִ�ְמק(מ(ת ָהְרח(ִקי% ֵמַהFְד�Eָה ְמאֹד
ִנְדח� . 4ְמ( ִ�ְמִדינ(ת ָמאְסְקֶווע. ִאי% ֶ�ִ�ְמִדינ(ת ָהְרח(ִקי% ִמיִ�יב(ת ִיְ�ָרֵאל4ִי +נ� ר(, ַלֲהִבינ(

ָעִטי% �ַעד ֶ�ֵ&� ֲעָיר(ת . ְוָדִרי% ֵ�י# ַהְרֵ�ה ע(ְבֵדי 4(ָכִבי% ְיה�ִדי% ְמֵתי ְמַעט. ְלָ�% ְיה�ִדי% מ
ְוִהAֵה +נ� . % ִיְ�ְרֵאִלי% 4ִי ִא% ֶאָחד א( ְ�ַנִי% ְ�ִעיר 5ְד(ָלהֶ�ֵאי# ִנְמָצִאי% ָ�. ָהְרח(ִקי% י(ֵתר

. ר(ִאי% ְ�ֵעיֵנינ� ֶ�רֹב ֵא�� ַהְ&ה�ִדי% ַהָ�ִרי% ִ�ְמק(מ(ת 4ֵָאֶ�ה ר�ָ�% 4ְכ�ָ�% ֵאיָנ% ַצִ�יִקי% 4ְָלל
ִיְתָ�ַר6ְ ְוִאי ֶאְפָ�ר ְלַהֲאִרי6ְ ָ�ֶזה ֶ��ֹא ְלַדֵ�ר ַעל ' ֵמהְוַהְלַואי ָהי� ֵ�ינ(ִני% 4ִי ֵה% ְרח(ִקי% ְמאֹד 

ְוִא% #4ֵ ֵאי6ְ ֶאְפָ�ר . 4ִי %5ַ !(ְ�ֵעי ִיְ�ָרֵאל ְמֵלִאי% ִמְצו(ת 4ִָר.(#, ֵאיֶזה ִמִ&ְ�ָרֵאל ַחס ְוָ�ל(%
� ְיֵדי ֲאָנִ�י% 4ֵָא�� ִיְתָ�ְרר7ֶ�ַעל . ְלָהִבי# זֹאת �ֲאָבל ֶ�ֱאֶמת , ַהAִיצ(צ(ת ֵמִעְמֵקי ַהFְִל!(ת 4ֵָא�

ֶ�ִעFַר ַה5ָל�ת ה�א ַה5ָל�ת , ְוַה4ְָלל. ִהיא ִנְפְלא(ת ְ/ִמי% ֵ�ִעי% ְוִאי ֶאְפָ�ר ְלָהִבי# זֹאת
�ת ה�א ִ�ְ�ִביל ְלָבֵרר ַהAִָ�ִחי%  ִיְ�ָרֵאל ֶ�ה�א 4ְַלל ַהFְד�Eָה ְוִעFַר ַה5ָל7ְוַהִהְתַרֲחק�ת ֵמֶאֶר, 

ֶ�ֵה% ַהAִיצ(צ(ת Aִ�ְֶדח� ְ�ִעְמֵקי ַהFְִל!(ת ִ�ְבִחיַנת לֹא 5ָל� ִיְ�ָרֵאל ֵ�י# ָהע(ְבֵדי 4(ָכִבי% ֶאָ�א 4ְֵדי 
4ִי ֶ�ֱאֶמת , י% ֵמִעְמֵקי ַהFְִל!(ת0ֶ�ֶה� ְ�ִחיַנת ַהAִיצ(צ(ת ַהִ.ְתָ�ְרִר, ֶ�ִ&ְתַוBְפ� ֲעֵליֶה% 5ִֵרי%

 ִיְ�ָרֵאל 5ָָלה א(ָת% ִמEָ% 7ִלְכא(ָרה ָקֶ�ה ְלָהִבי# ִעְנַי# ַה5ָל�ת ֶ�ֵ.ֲחַמת ֶ�ָחְטא� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֶאֶר, 
ְוַהָ�ָבר ָקֶ�ה ְמאֹד ֵאי6ְ ִיְהֶיה . ַעד ֶ�ְ&ַתFְנ� ְוָי��ב� ֵאָליו ְוָיִביא ָלנ� 5(ֵאל ִצְדֵקנ�. ְלֶאֶר, ָהַעִ.י%
 ,��ְקד�Eֵָתנ� ֶ�ִהוא ֶאֶר, .  ָל+ֶר, ָי��ב� ִיְ�ָרֵאל7ִ/ְקָוה ֶ�ְ�ח � ִיְ�ָרֵאל 7�ָמה ִא% ִ�ְמק(% ִח&�ֵתנ

�ְ�ָרֵאל ַהֵ&ֶצר ָהָרע ַעד ִא% ָ�% ִהְת5ֵַ�ר ַעל ִי. 'ֶאֶר, ַהFְד�Eָה Eָ�ֶ% ִעFַר ְקד�Eַת ִיְ�ָרֵאל ְוכ
 ,�ָ�% ְיַתFְנ� ',  ָל+ֶר, ֶ�ִהיא ֶאֶר, ָהַעִ.י% ֲאִויר ַהDֵָמא ְוכ�7ֶ�ֶהֱחִטי+% ֵאי6ְ ִיְהֶיה ִ/ְקָוה ֶ�ְ�ח

ְוֵאינ( ָחֵפ, . ֵתינ�ִיְתָ�ַר6ְ ר(ֶצה ְ�ַתFָנ(' ֲהלֹא ה!! ֶאֶפס ִ/ְקָוה, ְוִא% #4ֵ ַחס ְוָ�ל(%? ְוָי��ב� ִיְ�ָרֵאל
��#, ִלְנקֹ% ָ�נF/ִ ר(ת ֵה% ִ�ְ�ִבילCָת ְוַה)&��ִבFְַ�ֶ/% ִמEָ% ֶאת ֱאלֶֹקי6ָ , 4ְמ( 4ָ�ֶת�ב, ַרק 4ָל ַה5ָל

�ִיְתָ�ַר6ְ ' ַרְ�נ� ֶאת ה ִיְ�ָרֵאל לֹא Fַ�ְִ�נ� ְוִחַ!ְ�נ� ְוָד7ֲאָבל ֵאי6ְ ִיָ/ֵכ# ֶזה ֶ�ְ�ֶאֶר, . '�ָמָצאָת ְוכ
 ,�ֲאָבל ֶ�ֱאֶמת 4ָל ֶזה ה�א ִנְפְלא(ת ְ/ִמי% ?  ָל+ֶר, ְ�ֶאֶר, ָהַעִ.י% ִנְדרֹ� �ְנַב�Fֵ א(ת(7�ְבח
 :ְוֵה% ִמBְִתֵרי ִ!ְלא(ָתיו. ֵ�ִעי%

 
 
 
 
  
 


