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This week's shiur is in honor of the forthcoming wedding of  

Ilana Leah Goldman & Shalom Yaakov Guyer 
 
 
 

  יד פרק שמות
 ֲאֶ�ר ִ!י ַה� � ָלֶכ� ַיֲעֶ�ה ֲאֶ�ר ְיקָֹוק ְי��ַעת ֶאת �ְרא� ִהְתַיְ�ב� א�ִ�יָר �ל ָהָע� ֶאל מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) יג(

 פ: ַ�ֲחִרי��* ְו�ֶ�� ָלֶכ� ִיָ(ֵח� ְיקָֹוק) יד( :ע ָל� ַעד ע ד ִלְראָֹת� תִֹסיפ� לֹא ַה� � ִמְצַרִי� ֶאת ְרִאיֶת�
 �ְנֵטה ַמ1ָ2ְ ֶאת ָהֵר� ְו�ָ�ה) טז( :ְוִיָ/ע� ִיְ�ָרֵאל ְ,ֵני ֶאל ַ-ֵ,ר ֵאָלי ְצַעקִ� ַמה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) טו(

 ְוָיבֹא� ִמְצַרִי� ֵלב ֶאת ְמַח3ֵק ִהְנִני ַוֲאִני) יז( :ַ,ַ�ָ,ָ�ה ַהָ�� ְ,ת 1ְ ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ְוָיבֹא� �ְבָקֵעה� ַהָ�� ַעל ָיְד1ָ ֶאת
 ְ,ַפְרעֹה ְ,ִהָ!ְבִדי ְיקָֹוק ֲאִני ִ!י ִמְצַרִי� ְוָיְדע�) יח( :�ְבָפָרָ�יו ְ,ִרְכ,  ֵחיל  �ְבָכל ְ,ַפְרעֹה ִאָ!ְבָדהְו �ֲחֵריֶה�

 ֶהָעָנ* ַע�5ד ִ�ַ/עַו ֵמ�ֲחֵריֶה� ַוֵ�ֶל1ְ ִיְ�ָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ַההֵֹל1ְ ָהֱאלִֹהי� ַמְל�1ְ ַוִ�ַ/ע) יט( :�ְבָפָרָ�יו ְ,ִרְכ, 
 ֶאת ַוָ�ֶאר ְוַהח1ְ�ֶֹ ֶהָעָנ* ַוְיִהי ִיְ�ָרֵאל ַמֲחֵנה �ֵבי* ִמְצַרִי� ַמֲחֵנה ֵ,י* ַוָ�בֹא) כ( :ֵמ�ֲחֵריֶה� ַוַ�ֲעמֹד ִמ6ְֵניֶה�
 ָקִדי� ְ,ר�ַח ַהָ�� ֶאת ְיקָֹוק ַו� ֶל1ְ �ַהָ� ַעל ָיד  ֶאת מֶֹ�ה ַוֵ�ט) כא( :ַהָ(ְיָלה ָ!ל ֶזה ֶאל ֶזה ָקַרב ְולֹא ַהָ(ְיָלה

 ְוַה5ִַי� ַ,ַ�ָ,ָ�ה ַהָ�� ְ,ת 1ְ ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוָ�בֹא�) כב( :ַה5ִָי� ַוִ�ָ,ְקע� ֶלָחָרָבה ַהָ�� ֶאת ַוָ�ֶ�� ַהַ(ְיָלה ָ!ל ַע3ָה
 � 1ְ ֶאל �ָפָרָ�יו ִרְכ,  6ְַרעֹה ס�ס !ֹל �ֲחֵריֶה� ַוָ�בֹא� ִמְצַרִי� ַוִ�ְרְ-פ�) כג( :�ִמ7ְמֹאָל� ִמיִמיָנ� חָֹמה ָלֶה�
 :ִמְצָרִי� ַמֲחֵנה ֵאת ַוָ�ָה� ְוָעָנ* ֵא� ְ,ַע�5ד ִמְצַרִי� ַמֲחֵנה ֶאל ְיקָֹוק ַוַ�ְ�ֵק8 ַה,ֶֹקר ְ,�ְ�מֶֹרת ַוְיִהי) כד( :ַהָ��

 ָלֶה� ִנְלָח� ְיקָֹוק ִ!י ִיְ�ָרֵאל ִמ6ְֵני :נ�ָסה ִמְצַרִי� ַו�ֹאֶמר ִ,ְכֵבד9ת ַוְיַנֲהֵגה� בָֹתיוַמְרְ! אַֹפ* ֵאת ַוָ�ַסר) כה(
ב� ַהָ�� ַעל ָיְד1ָ ֶאת ְנֵטה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כו( פ: ְ,ִמְצָרִי�  ְוַעל ִרְכ,  ַעל ִמְצַרִי� ַעל ַה5ִַי� ְוָי�9

 ְיקָֹוק ַוְיַנֵער ִלְקָראת  ָנִסי� �ִמְצַרִי� ְלֵאיָתנ  ,ֶֹקר ִלְפנ ת ַהָ�� ַוָ�ָ�ב ַהָ�� ַעל ָיד  ֶאת מֶֹ�ה ַוֵ�ט )כז( :6ָָרָ�יו
ב�) כח( :ַהָ�� ְ,ת 1ְ ִמְצַרִי� ֶאת  ַהָ,ִאי� 6ְַרעֹה ֵחיל ְלכֹל ַה6ָָרִ�י� ְוֶאת ָהֶרֶכב ֶאת ַוְיַכ/� ַה5ִַי� ַוָ��9

 חָֹמה ָלֶה� ְוַה5ִַי� ַהָ�� ְ,ת 1ְ ַבַ�ָ,ָ�ה ָהְלכ� ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני) כט( :ֶאָחד ַעד ָ,ֶה� ִנְ��ר לֹא ַ,ָ�� �ֲחֵריֶה�
 ַעל ֵמת ִמְצַרִי� ֶאת ִיְ�ָרֵאל ַוַ�ְרא ִמְצָרִי� ִמַ�ד ִיְ�ָרֵאל ֶאת ַהה�א ַ,� � ְיקָֹוק ַו� ַ�ע) ל( :�ִמ7ְמֹאָל� ִמיִמיָנ�

 ַוַ�ֲאִמינ� ְיקָֹוק ֶאת ָהָע� ַוִ�יְרא� ְ,ִמְצַרִי� ְיקָֹוק ָעָ�ה ֲאֶ�ר ַהְ;דָֹלה ַהָ�ד ֶאת ִיְ�ָרֵאל ַוַ�ְרא) לא( :ַהָ�� ְ�ַפת
 : ַעְב-  �ְבמֶֹ�ה ַ,יקָֹוק

 

 י "רש
 אות� שראית� הוא היו�, היו� אלא אינו אות� שראית� מה > 'וגו מצרי� את ראית� אשר כי) יג(

 א�) ח יג איוב (וכ*, לה� נלח�' ה כי) כה פסוק (וכ*. בשבילכ� > לכ� ילח�' ה) יד( :עוד תוסיפו ולא
 תצעק מה) טו( :לבעל תריבו* האת�) לא ו שופטי� (וכ* לי דבר ואשר) ז כד בראשית (וכ*, תריבו* לאל
 נתוני* שישראל בתפלה להארי1 עתה עת לא ה"הקב לו אמר, ומתפלל עומד משה שהיה למדנו > אלי

 ועל בני על) יא מה ישעיה (להל* שנאמר כמו, עלי1 ולא תלוי הדבר עלי אלי תצעק מה אחר דבר. בצרה
 זכות כדאי, בפניה� עומד הי� שאי* ליסע אלא לה� אי* > ויסעו ישראל בני אל דבר :תצוני ידי פועל

 מחנה בי* להבדיל > מאחריה� ויל�) יט( :הי� לה� לקרוע ,ויצאו בי שהאמינו והאמונה וה� אבותיה�
 וכא*', ה מלא1 אומר הוא מקו� בכל. מצרי� של ובליסטראות חצי� ולקבל, ישראל מחנה ובי* מצרי�
 א� שעה באותה בדי* נתוני* ישראל שהיו מלמד, די* אלא מקו� בכל אלהי� אי*, האלהי� מלא1
 לעמוד המחנה את הענ* עמוד והשלי� כשחשיכה > הענ� עמוד ויסע :מצרי� ע� להאבד א� להנצל
 להחשי1 מאחריה� לו והל1 נסע אלא, לגמרי ערבית להסתלק רגיל שהיה כמו הענ* נסתלק לא, האש

 נטלו, לשבותו לסטי� באו. לפניו מהל1 ובנו בדר1 למהל1 משל > מצרי� מחנה בי� ויבא) כ( :למצרי�
 על נתנו, מאחריו וזאבי� לפניו לסטי� באו, לפניו נתנו, ומאחרי זאבי� באו, לאחריו ונתנו מלפניו
 > והחש� הענ� ויהי :זרועותיו על קח� לאפרי� תרגלתי ואנכי) ג יא הושע (כ1, בה� ונלח� זרועו

 של והחש1, הלילה כל ללכת כדרכו לפניה� והול1, לישראל הלילה את האש עמוד > ויאר :למצרי�
 שהיא קדי� ברוח > עזה קדי� ברוח) כא( :מחנה אל מחנה > הז אל זה קרב ולא :מצרי� לצד ערפל
, אפיצ� קדי� ברוח) יז יח' ירמי (שנאמר, הרשעי� מ* בה נפרע ה"שהקב הרוח היא, שברוחות עזה

 ברוחו הגה) ח כז' ישעי(, ימי� בלב שבר1 הקדי� רוח) כו כז יחזקאל(', ה רוח קדי� יבא) טו יג הושע(
 מגיד אלא היה אחד סוס וכי > פרעה סוס כל) כג( :שבעול� מי� כל > מי�ה ויבקעו :קדי� ביו� הקשה
 קרויי* הלילה חלקי שלשת > הבקר באשמרת) כד( :אחד כסוס אלא המקו� לפני חשובי* כול� שאי*

 שיר למשמרות חלוק שהלילה לפי אני ואומר. הבקר אשמורת קורא הבקר שלפני ואותה, אשמורות
 :במטרת אונקלוס שתרג� וזהו, אשמורת קרוי לכ1, חלקי� לשלשה כת אחר כת, השרת מלאכי של
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 כג במדבר (כמו, הבטה לשו* הוא א8, ואסתכי ותרגומו, להשחית� אליה� פנה כלומר, ויבט > וישק�
, מרתיחו אש ועמוד כטיט אותו ועושה יורד ענ* עמוד > וענ� אש בעמוד :סכותא חקל > צופי� שדה) יד

 סגניות נטל, ערבב�] מבוכה [בלעז *"אישטורדישו, מהומה לשו* > ויה� :משתמטות סוסיה� וטלפי
 קול הרעמת, מהומה בו שנאמר מקו� כל הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר רבי בפרקי ושנינו. שלה�

 אפ� את ויסר) כה( :ויהומ� פלשתי� על' וגו גדול בקול' ה וירע�) י ז' א שמואל (לכול* אב וזה, הוא
 :מתפרקי* ואיבריה* נעי� בה� והיושבי�, נגררות והמרכבות הגלגלי� נשרפו האש מכח > מרכבתיו
, ועבדיו הוא לבו ויכבד) לד ט שמות (שמדדו במדה, לה� וקשה כבדה שהיא בהנהגה > בכבדת וינהגהו

 שכש�, מצרי� בארE, במצרי� אחר דבר. במצריי� > במצרי� לה� נלח� :בכבדות וינהגהו כא* א8
 ועומדי� שזקופי� > המי� וישבו) כו( :במצרי� שנשארו אות� לוקי� כ1, הי� על לוקי� שאלו

 לתקפו > לאיתנו :לבא פונה שהבוקר לעת > בקר לפנות) כז( :מצרי� על ויכסו למקומ� ישובו, כחומה
 שמנער כאד� > 'ה וינער :המי� לקראת ורצי* ומטורפי� מהוממי� שהיו > לקראתו נסי� :הראשו*

 ה"הקב ונת*, בי� ומשתברי* ויורדי* עולי* היו כ1, למעלה והתחתו* למטה העליו* והופ1 הקדירה תא
  :אגדה במדרשי יש והרבה ארמי בלשו* טרו8 לשו* והוא, ושניק > וינער :היסורי* לקבל חיות בה�

 לכל) כג להל* (כמו, יתירה ד"למ לכתוב המקראות דר1 כ1 > פרעה חיל לכל' וגו הרכב את ויכסו) כח(
 לכל ומיתריה� ויתדות�) לב ד במדבר(, עבודתו בכל המשכ* כלי לכל) יט ש� (וכ*, נחשת תעשה כליו

 שלא כדי, שפתו על הי� שפלט* > מת מצרי� את ישראל וירא )ל( :לשו* תיקו* אלא ואינה, כליה�
 את) לא( :ינואחר וירדפו ממנו רחוק אחר מצד עולי* ה� כ1 זה מצד עולי� שאנו כש� ישראל יאמרו
 וכול*, יד לשו* על נופלי* לשונות והרבה. ה"הקב של ידו שעשתה הגדולה הגבורה את > הגדלה היד
 :הדבור עני* אחר הלשו* יתק* והמפרשו, ה* ממש יד לשו*
 

  מהדורא קמא סימן ז -ן "ספר ליקוטי מוהר
ִזְכר ָנ� , :ְמר� ֲחָכֵמינ� ):ְ�מ ת כא(ֲאֶ�ר ָ�ִ�י� ִלְפֵניֶה� ְוֵאֶ(ה ַה6ָ�ְ5ִִטי�  :ִזְכר נ  ִלְבָרָכה, ְל� * ַרֵ,נ�

ְ�ו� ִאFָה ְלִאי� : ִלְבָרָכה ָיכ ל ִיְהי� ַהַ�ְלִמיִדי� ': ְוִאיָתא ִ,ְמִכיְלָ�א.). ָ,ָבא ַק5ָא טו :ִק-�ִ�י* לה(ה9
ְלָח* ָער�1ְ" ָ�ִ�י� ִלְפֵניֶה�ֲאֶ�ר : "ל ְמִדי* ְוֵאיָנ� ְמִביִני� ַ�ְלמ�ד ל ַמר  :'ָעְרֵכ� ִלְפֵניֶה� ְ!�9

ָ���ִרי , ָ�ב ִאי): "ִ�יר  ַהFִיִרי� ד(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ִ!י ִעGַר ַהָ;ל�ת ֵאינ  ֶאָ(א ִ,ְ�ִביל ֶחְסר * ֱאמ�ָנה,  ַ-ע]א[
: ְוַתְר;�מ , "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ�ָנה" ):ז"ְ�מ ת י(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ָ(הֶוֱאמ�ָנה ה�א ְ,ִחיַנת ְ�ִפ; )א" (ֵמרֹא� ֲאָמָנה

ְוַהְ�ִפָ(ה , ִ!י ַה2ֶַבע ְמַחֵ�ב ֵ!*, ִ!י ַהְ�ִפָ(ה ְלַמְעָלה ֵמַה2ֶַבע, ְוֶזה ְ,ִחיַנת ִנִ/י� ְלַמְעָלה ֵמַה2ֶַבע. '6ְִריָ�* ִ,ְצל '
ְוִעGַר  :ֶ�ַ�ֲאִמי* ֶ�ֵ�� ְמַחֵ-� �ְבָיד  ְלַחֵ-� ָ-ָבר ִ!ְרצ נ , ְוָלֶזה ָצִרי1ְ ֱאמ�ָנה, ה ְ-ַבר ֵנסְוֶז, ְמIָ�ַה ַה2ֶַבע

 ְ�ָכ* ֶאֶרE): "ז"ְ�ִהִ(י� ל(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ֵאינ  ֶאָ(א ְ,ֶאֶרE  ִיְ�ָרֵאל, ְ,ִחיַנת ִנִ/י�, ְ,ִחיַנת ְ�ִפָ(ה, ֱאמ�ָנה
, �ִבְ�ִביל ֶזה". ְוֶזה ַ�ַער ַהFָָמִי�): "ח"ְ,ֵראִ�ית כ(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ְוָ�� ִעGַר ֲעִל� ת ַהְ�ִפ( ת". �ְרֵעה ֱאמ�ָנה

ָהָיה , ִחיַנת ְ�ִפָ(הְ,, ֶ�ִהיא ְ,ִחיַנת ֱאמ�ָנה, �ָבֶזה 6ַָג� ִ,ירFַ9ת ֶאֶרE, )ו"ָ�� ט" (ַ,5ָה ֵאַדע"ְ!6ָ�ֶַג� �ְבָרָה� 
ְוה ִריד א ָת� , ִ!י ֵה� ְ,ִחיַנת ְ�ֵני�  ָעָ�ר נ9ְסָחא ת ַהְ�ִפָ(ה, ְוַדְוָקא ַיֲעקֹב �ָבָניו ָיְרד� ִמְצַרִי�. ָ;ל�ת ִמְצַרִי�

ֶ�ֵאי* ָ�� ְמק � , "ִי� ָנִסי� ִלְקָראת �ִמְצַר" ):ד"ְ�מ ת י(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , �ִמְצַרִי� ה�א ִה1ְ�6 ַהIִִ/י�. ְ,ָגל�ת
ְוָכל ". ְוָהָיה ְ!ֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹ� ֶאת ַ!6ַי): "ָ�� ט(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ְוֵאי* ָ�� ְמק � ַהְ�ִפָ(ה, ַהIִִ/י�

ְ,ֶאֶרE  , ִ,ְתִפָ(ה, �ְכ6�ֶ ְגִמי* ֶ,ֱאמ�ָנה. לַעל ֵ�� ֶ�ֵה� ְמֵצִרי� ְלִיְ�ָרֵא, )ב(ַהָ;ל9� ת ְמכIִ9י� ְ,ֵ�� ִמְצַרִי� 
, ֵאי* ָמִ�יַח ֶ,*  ָ-ִוד ָ,א'.): ַסְנֶהְדִרי* צז(ִזְכר ָנ� ִלְבָרָכה , ְוֶזה ֶ�:ְמר� ֲחָכֵמינ� :ה�א י ֵרד ְלָגל�ת, ִיְ�ָרֵאל

�ְמַכִ/י� ָ!ל , ְכל� ָהֶא6ִיק ְרִסי� ֶ�ֵאי* ָלֶה� ֱאמ�ָנה ְ,ִנִ/י�ֶ�ִ�, ַהְינ�'; ֶאָ(א ַעד ֶ�ִ�ְכֶלה 6ְר�ָטה ִמ* ַהִ!יס
�ְ�ִתָ�ָתJ ', ֶאֶרE  ִיְ�ָרֵאל � ָתה ְ�ִחָ(ה'.) ַ�ֲעִנית י(ִ!י , ִ!י ִעGַר ַהIִִ/י� ְ,ֶאֶרE  ִיְ�ָרֵאל. ַהIִִ/י� ְ,ֶדֶר1ְ ַה2ֶַבע

): ב"ְ�ִהִ(י� מ(ְוֶזה . ֶ�ַעל ָ-ָבר ִנִ/י ְ�ֵמִהי* ָהע ָל�, )ר�ת א" (ַוֵ�הֹ� ָ!ל ָהִעיר: "*ֶ�ֵה� ְל� , ֵמַהְ�ה מ ת
ֶ�ֵה� ְ,ִחיַנת , ְוֵי� ִנִ/י� ַ�ָ�ִאי*; ֶ�ה�א ְ,ִחיַנת ְ�ה � ִעָ(:ה, ִ!י ֵי� ִנִ/י* ִעָ(ִאי*, "ְ�ה � ֶאל ְ�ה � ק ֵרא"

ֶ�ה�א ְ,ִחיַנת , :)ַ�ֲעִנית כה(ָ-ְמָיא ְלֶעְגָלא , ִמFְֵני ַהְ�ה מ ת, �ַמְל:1ְ ֶ�ָ!ל�ל ִמָ!ל ַהIִִ/י�. :הְ�ה ָמא ַתָ�
ֶ�ה�א , �ְפִריָטא ִ�ְפָוֵתJ; "ֶוֱאמ�ָנְת1ָ ְסִביב ֶתי1ָ): "ט"ְ�ִהִ(י� פ(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ְ,ִחיַנת ֱאמ�ָנה, ִע;�ִלי�

ַעד ֶ�ִ�ְכֶלה ': ְוֶזה 6ֵר�� :ְוה�א ְ!ָלל�ת ַהIִִ/י�, "ֲאדָֹני ְ�ָפַתי ִ�ְפָ�ח): "א"ָ�� נ(ְ!מ  ֶ�ָ!ת�ב , ִחיַנת ְ�ִפָ(הְ,
ְמַכִ/י� , ְפִריָטא ִ�ְפָוֵתJַהְ!ל�ִלי� ַ,5ְַל:1ְ ִ-, ִ!י ֵי� ְ,ֵני  :ָד� ַהְמַכִ/י� ְ!ָלִל��ת ַהIִִ/י�'; 6ְר�ָטה ִמ* ַהִ!יס

ָ(ה ָ�ל�י ָ,ֶזה, :ז ָיב א ָמִ�יַח, �ְכֶ�ִ�ְכֶלה זֹאת ְוִתְתַרֶ,ה ֱאמ�ָנה ָ,ע ָל�. ְ,ֶדֶר1ְ ַה2ֶַבע ְ!מ  , ִ!י ִעGַר ַהְ;א9
  ":ָ���ִרי ֵמרֹא� ֲאָמָנה, ָ�ב ִאי" :ֶ�ָ!ת�ב
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