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  טו פרק שמות

 ס�ס ָ �ה ָגאֹה ִ�י ַליקָֹוק �ִ
יָרה ֵלאמֹר ַו�ֹאְמר� ַליקָֹוק ַה�ֹאת ַהִ�יָרה ֶאת ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני מֶֹ
ה ָיִ
יר �ז) א(
 ִאי
 ְיקָֹוק) ג( :ַוֲארְֹמֶמְנה� �ִבי ֱאלֵֹהי ְו)ְנֵוה� ֵאִלי ֶזה ִלי
�ָעה ִלי ַוְיִהי ָי' ְוִזְמָרת יָעִ�) ב( :ַבָ�$ ָרָמה ְורְֹכב"

ְ.ע� ָ
ִלָ
יו �ִמְבַחר ַבָ�$ ָיָרה ְוֵחיל" ַ-ְרעֹה ַמְרְ�בֹת) ד( :ְ
מ" ְיקָֹוק ִמְלָחָמה  ְיַכְסי/מ� 2ְהֹמֹת) ה( :ס�1 ְבַי$ ט/
 2ֲַהרֹס ְ א"ְנ5ָ �ְברֹב) ז( :א"ֵיב 2ְִרַע7 ְיקָֹוק ְיִמיְנ5ָ ַ.�ַֹח ֶנְא6ִָרי ְיקָֹוק ְיִמיְנ5ָ) ו( :�ֶב4 ְ�מ" ִבְמצ"לֹת ד�ָיְר

9ַ
 יֹאְכֵלמ" ֲחרְֹנ5ָ 2ְַ
8ַח ָקֶמי5ָ� :ָי$ ְ.ֶלב ְתהֹמֹת ְפא�ָק נְֹזִלי$ ֵנד ְכמ" ִנְ:ב� ַמִי$ ֶנֶעְרמ� )ֶ-י5ָ �ְבר�ַח) ח( :ַ
�ָ=מ" ְבר�ֲח5ָ ָנַ
ְפ2ָ) י( :ָיִדי 2"ִריֵ
מ" ַחְרִ.י �ִריק ַנְפִ
י 2ְִמָלֵאמ" ָ
ָלל ֲאַח8ֵק )ִ>יג ֶאְר1ֹ6 א"ֵיב �ַמר) ט(ִ 

 עֵֹ�ה ְתִה8ֹת נ"ָרא ַ.9ֶֹד
 ֶנְא6ָר מָֹכהָ� ִמי ְיקָֹוק ָ.ֵאִל$ ָכמָֹכה ִמי) יא( :)6ִיִרי$ ְ.ַמִי$ ַ�ע"ֶפֶרת ָצֲלל� ָי$
  :ָקְדֶ
5ָ ְנֵוה ֶאל ְבָע5ָ�ְ ֵנַהְל2ָ ָ �ְל2ָ ז� ַע$ ְבַחְס5ָ6ְ ָנִחיָת) יג( :�ֶר7 2ְִבָלֵעמ" ְיִמיְנ5ָ ָנִטיָת) יב( :ֶפֶלא

 ָנמֹג� ָרַעד יֹאֲחֵזמ" מ"�ב ֵאיֵלי ֱאד"$ )�8ֵפי ִנְבֲהל� �ז) טו( :ְ-ָלֶ
ת יְֹ
ֵבי �ַחז ִחיל ִיְרָ ז�4 ַעִ<י$ ָ
ְמע�) יד(
 ַע$ ַיֲעבֹר ַעד ְיקָֹוק ַעְ<5ָ ַיֲעבֹר ַעד ָ��ֶב4 ִי6ְמ� ְזר"ֲע5ָ ִ.ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶה$ 2ִ-ֹל) טז( :ְכָנַע4 יְֹ
ֵבי �ֹל
 ְיקָֹוק) יח( :ָיֶדי5ָ �"ְננ� ֲאדָֹני ִמ9ְָד
 ְיקָֹוק ָ-ַעְל2ָ ְלִ
ְב5ָ2ְ ָמכ"4 ַנֲחָלְת5ָ ַהרְ. ְוִתָ?ֵעמ" 2ְִבֵאמ") יז( :ָקִניָת ז�


ב ַ.ָ�$ �ְבָפָרָ
יו ְ.ִרְכ." ַ-ְרעֹה ס�ס ָבא ִ�י) יט( :ָוֶעד ְלעָֹל$ ִיְמל5ְֶֹ� ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני ַהָ�$ ֵמי ֶאת ֲעֵלֶה$ ְיקָֹוק ַוָ

ה כ�ָהְלָ.ָ� : ַהָ�$ ְ.ת"5ְ ַבַ

 

 י"רש
 וכ4, יהושע ידבר אז) יב י יהושע (וכ4, שירה שישיר בלבו עלה הנס כשראה אז @ משה ישיר אז) א(
 וכ4, שישיר לבו לו אמר, ישיר כא4 א1, לה שיעשה בלבו חשב, פרעה לבת יעשה ובית) ח ז' א מלכי$(

) יב י יהושע (עשה וכ4 שידבר לבו לו אמר הנס כשראה, ביהושע וכ4. 'לה אשירה לאמר ויאמרו, עשה
 באר עלי אחריו פירש, ישראל ישיר אז) יז כא במדבר (בה שפתח הבאר שירת וכ4, ישראל לעיני ויאמר

 למדנו. בנה ולא לבנות שבקש ישראל חכמי בו פירשו, במה שלמה יבנה אז) ז יא מלכי$. (לה ענו
 מכא4, לברכה זכרונ$ רבותינו אמרו מדרשו אבל. פשוטו ליישב זהו, נאמרה המחשבה ש$ על ד"שהיו
 ואי4. בנה ולא לבנות בקש, שפירשוהו, שלמה משל חו7 בכול4 וכ4, התורה מ4 המתי$ לתחיית רמז

 יעשה ככה) ה א איוב (כגו4, מיד וה4 עתיד בלשו4 הנכתבי$ דברי$ כשאר הזה הלשו4 וליישב לומר
 בי4 בו ונופל, תמיד ההוה דבר שה4 לפי, הענ4 יהיה אשר ויש) כ ש$(, נויח' ה פי על) כג ט במדבר(, איוב
 @ גאה גאה כי :הזה בלשו4 ליישבו יכול אינו לשעה אלא היה שלא זה אבל, עבר לשו4 בי4 עתיד לשו4

, לעשות וד$ לבשר אפשר שאי דבר שעשה לומר הכפל בא אחר דבר. כתרגומו גאה כל על שנתגאה
 לעשות אפשר שאי וכל בי$ רמה ורוכבו סוס וכא4 הסוס מ4 מפילו עליו תגברומ בחבירו נלח$ כשהוא

 פסוק (כפולה תמצא השירה כל וכ4, עשה גאות כי) ה יב ישעיהו (כמו, גאות לשו4 בו נופל זולתו ידי על
 על גאה גאה כי אחר דבר. כול$ וכ4, שמו' ה מלחמה איש' ה) ג פסוק (לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי) ב

 :בו ואי4 אותו שמקלסי4 וד$ בשר מל5 כמדת ולא, תוספת בו יש עוד בו שאקלס מה וכל, השירות כל
 :נפרדי4 ואינ4 לעומק אות$ ומורידי4 לרו$ אות$ מעלי4 והמי$ בזה זה קשורי4 שניה$ @ ורכבו סוס
 אחד בוכתו, רמה אומר אחד כתוב אגדה ומדרש. נורא אתו4 לגוא יתרמא) ו ג דניאל (וכ4 השלי5 @ רמה
, פנתה אב4 ירה מי) ו לח איוב (כמו, לתהו$ ויורדי4 לרו$ עולי4 שהיו מלמד, ירה) ד פסוק (אומר

  ...:למטה מלמעלה
 מכוו4 מטה של מקדש @ לשבת� מכו� :תביאנו נאמר לא לכ5 לאר7 יכנס שלא משה נתנבא @ תבאמו) יז(

 שלאחריו הש$ מתיבת ידולהפר גדול זק1 עליו הטע$ @ מקדש :פעלת אשר מעלה של כסא כנגד
 ידי א1) יג מח ישעיהו (שנאמר, אחת ביד נברא שהעול$ המקדש בית חביב. 'ה ידי5 כוננו אשר המקדש

 שכל לבא לעתיד, ועד לעול$ ימלו5' שה בזמ4, ידי$ בשתי יבנה ואימתי. ידי$ בשתי ומקדש, אר7 יסדה
 כט ירמיהו (אבל, פתוחה היא לפיכ5 סודי בו ו"והוי הוא עולמות לשו4 @ ועד לעל�) יח( :שלו המלוכה

 :היא קמוצה, שימוש בו ו"שהוי, ועד היודע ואנכי) כג

    
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


