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פסח תשע"ג
מׁשה ַע ְבּדֹו
ּוב ֶ
ַא ִמינּו ַּבה' ְ
וַּי ֲ
This week's shiur is in honor of the forthcoming wedding of
Ilana Leah Goldman & Shalom Yaakov Guyer
שמות פרק יד

ֲה ָל ֶכ ַה  ִ!י ֲא ֶר
עת יְ קֹוָק ֲא ֶר ַיע ֶ
רא ֶאת יְ ַ
ַב ְ
ירא ִה ְתי ְ
ֹאמר מ ֶֹה ֶאל ָה ָע ל ִ ָ
)יג( ַו ֶ
 ַ ֲח ִרי* :פ
ית ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ַה  לֹא ת ִֹסיפ ִל ְרא ָֹת ע ד ַעד ע ָל) :יד( יְ קֹוָק יִ ָ) ֵח ָל ֶכ וְ ֶ
ְר ִא ֶ
ה ָה ֵר ֶאת ַמ ְ 1ָ 2נְ ֵטה
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ַמה ִ ְצ ַעק ֵא ָלי ַ,ֵ -ר ֶאל ְ,נֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ יִ ָ/ע) :טז( וְ ָ
)טו( ַו ֶ
ַאנִ י ִהנְנִ י ְמ ַחֵ3ק ֶאת ֵלב ִמ ְצ ַריִ  וְ ָיבֹא
ַָ ,ה) :יז( ו ֲ
ב ָק ֵעה וְ ָיבֹא ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְ,ת ְַ 1ה ָ ַָ ,
ָד ַָ 1על ַה ָ ְ
ֶאת י ְ
ָדע ִמ ְצ ַריִ  ִ!י ֲאנִ י יְ קֹוָק ְִ ,ה ָ! ְב ִדי ְַ ,פ ְרעֹה
ב ָפ ָר ָיו) :יח( וְ י ְ
ב ָכל ֵחיל ְִ ,ר ְכְ ,
יה וְ ִא ָ! ְב ָדה ְַ ,פ ְרעֹה ְ
ח ֵר ֶ
ֲ
יה ַו ִ ַ/ע ַע5ד ֶה ָענָ*
ח ֵר ֶ
ֵל ְֵ 1מ ֲ
ָ 1ה ֱאל ִֹהי ַהה ֵֹל ְִ 1ל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה יִ ְ ָר ֵאל ַו ֶ
ב ָפ ָר ָיו) :יט( ַו ִ ַ/ע ַמ ְל ְ
ְִ ,ר ְכְ ,
ָאר ֶאת
בי* ַמ ֲחנֵה יִ ְ ָר ֵאל וַיְ ִהי ֶה ָענָ* וְ ַהח ֶֹ ְַ 1ו ֶ
יה) :כ( ַו ָ בֹא ֵ,י* ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ  ֵ
ח ֵר ֶ
ֵיה ַו ַ ֲעמֹד ֵמ ֲ
ִמ ְ6נ ֶ
רח ָק ִדי
ַה ָ)יְ ָלה וְ לֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה ָ!ל ַה ָ)יְ ָלה) :כא( ַו ֵט מ ֶֹה ֶאת יָד ַעל ַה ָ  ַו ֶל ְ 1יְ קֹוָק ֶאת ַה ָ ְַ ,
ַָ ,ה וְ ַה ַ5יִ 
ָ ֶאת ַה ָ ֶל ָח ָר ָבה ַו ִ ְָ ,קע ַה ָ5יִ ) :כב( ַו ָ בֹא ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְ,ת ְַ 1ה ָ ַָ ,
ַעָ3ה ָ!ל ַה ַ)יְ ָלה ַו ֶ
פ ָר ָיו ֶאל  ְ1
יה !ֹל סס ְַ 6רעֹה ִר ְכָ ,
ח ֵר ֶ
ֹאל) :כג( ַו ִ ְר ְ-פ ִמ ְצ ַריִ  ַו ָ בֹא ֲ
מ ְ7מ ָ
ימינָ ִ
ָל ֶה ח ָֹמה ִמ ִ
ָה ֵאת ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ָריִ :
ַ ֵק 8יְ קֹוָק ֶאל ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ  ְַ ,ע5ד ֵא וְ ָענָ* ַו ָ
מ ֶֹרת ַהֶֹ ,קר ַו ְ
ַה ָ) :כד( וַיְ ִהי ְְ ,
:נסה ִמ ְ6נֵי יִ ְ ָר ֵאל ִ!י יְ קֹוָק נִ ְל ָח ָל ֶה
ָ
ֹאמר ִמ ְצ ַריִ 
ַהגֵה ְִ ,כ ֵבד9ת ַו ֶ
ָסר ֵאת א ַֹפ* ַמ ְר ְ!ב ָֹתיו וַיְ נ ֲ
)כה( ַו ַ
ָב ַה ַ5יִ  ַעל ִמ ְצ ַריִ  ַעל ִר ְכ ,וְ ַעל
ָד ַָ 1על ַה ָ וְ י 9
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה נְ ֵטה ֶאת י ְ
ְִ ,מ ְצ ָריִ  :פ )כו( ַו ֶ
ַער יְ קֹוָק
ָסי ִל ְק ָראת וַיְ נ ֵ
מ ְצ ַריִ  נ ִ
יתנ ִ
ָב ַה ָ ִל ְפנ ת ֶֹ ,קר ְל ֵא ָ
ָָ 6ר ָיו) :כז( ַו ֵט מ ֶֹה ֶאת יָד ַעל ַה ָ ַו ָ
ָב ַה ַ5יִ  וַיְ ַכֶ /את ָה ֶר ֶכב וְ ֶאת ַה ָָ 6ר ִי ְלכֹל ֵחיל ְַ 6רעֹה ַה ִָ ,אי
ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ְ,ת ְַ 1ה ָ) :כח( ַו 9
ַָ ,ה ְ,ת ְַ 1ה ָ וְ ַה ַ5יִ  ָל ֶה ח ָֹמה
בנֵי יִ ְ ָר ֵאל ָה ְלכ ַב ָ
יה ַ ָ ,לֹא נִ ְר ֶָ ,ה ַעד ֶא ָחד) :כט( ְ
ח ֵר ֶ
ֲ
ַרא יִ ְ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ  ֵמת ַעל
ֹאל) :ל( ַו ַע יְ קֹוָק ַַ  ,ההא ֶאת יִ ְ ָר ֵאל ִמ ַד ִמ ְצ ָריִ  ַו ְ
מ ְ7מ ָ
ימינָ ִ
ִמ ִ
ַא ִמינ
ירא ָה ָע ֶאת יְ קֹוָק ַו ֲ
ַרא יִ ְ ָר ֵאל ֶאת ַה ָד ַה ְ;ד ָֹלה ֲא ֶר ָע ָה יְ קֹוָק ְִ ,מ ְצ ַריִ  ַו ִ ְ
ְ ַפת ַה ָ) :לא( ַו ְ
במ ֶֹה ַע ְב: -
ַ,יקֹוָק ְ
רש"י

)יג( כי אשר ראית את מצרי וגו' < מה שראית אות אינו אלא היו ,היו הוא שראית אות
ולא תוסיפו עוד) :יד( ה' ילח לכ < בשבילכ .וכ* )פסוק כה( כי ה' נלח לה ,וכ* )איוב יג ח( א
לאל תריבו* ,וכ* )בראשית כד ז( ואשר דבר לי וכ* )שופטי ו לא( האת תריבו* לבעל) :טו( מה תצעק
אלי < למדנו שהיה משה עומד ומתפלל ,אמר לו הקב"ה לא עת עתה להארי 1בתפלה שישראל נתוני*
בצרה .דבר אחר מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי ולא עלי ,1כמו שנאמר להל* )ישעיה מה יא( על בני ועל
פועל ידי תצוני :דבר אל בני ישראל ויסעו < אי* לה אלא ליסע שאי* הי עומד בפניה ,כדאי זכות
אבותיה וה והאמונה שהאמינו בי ויצאו ,לקרוע לה הי) :יט( ויל מאחריה < להבדיל בי* מחנה
מצרי ובי* מחנה ישראל ,ולקבל חצי ובליסטראות של מצרי .בכל מקו הוא אומר מלא 1ה' ,וכא*
מלא 1האלהי ,אי* אלהי בכל מקו אלא די* ,מלמד שהיו ישראל נתוני* בדי* באותה שעה א
להנצל א להאבד ע מצרי :ויסע עמוד הענ < כשחשיכה והשלי עמוד הענ* את המחנה לעמוד
האש ,לא נסתלק הענ* כמו שהיה רגיל להסתלק ערבית לגמרי ,אלא נסע והל 1לו מאחריה להחשי1
למצרי) :כ( ויבא בי מחנה מצרי < משל למהל 1בדר 1ובנו מהל 1לפניו .באו לסטי לשבותו ,נטלו
מלפניו ונתנו לאחריו ,באו זאבי מאחריו ,נתנו לפניו ,באו לסטי לפניו וזאבי מאחריו ,נתנו על
זרועו ונלח בה ,כ) 1הושע יא ג( ואנכי תרגלתי לאפרי קח על זרועותיו :ויהי הענ והחש <
למצרי :ויאר < עמוד האש את הלילה לישראל ,והול 1לפניה כדרכו ללכת כל הלילה ,והחש 1של
ערפל לצד מצרי :ולא קרב זה אל זה < מחנה אל מחנה) :כא( ברוח קדי עזה < ברוח קדי שהיא
עזה שברוחות ,היא הרוח שהקב"ה נפרע בה מ* הרשעי ,שנאמר )ירמי' יח יז( ברוח קדי אפיצ,
)הושע יג טו( יבא קדי רוח ה') ,יחזקאל כז כו( רוח הקדי שבר 1בלב ימי) ,ישעי' כז ח( הגה ברוחו
הקשה ביו קדי :ויבקעו המי < כל מי שבעול) :כג( כל סוס פרעה < וכי סוס אחד היה אלא מגיד
שאי* כול חשובי* לפני המקו אלא כסוס אחד) :כד( באשמרת הבקר < שלשת חלקי הלילה קרויי*
אשמורות ,ואותה שלפני הבקר קורא אשמורת הבקר .ואומר אני לפי שהלילה חלוק למשמרות שיר
של מלאכי השרת ,כת אחר כת לשלשה חלקי ,לכ 1קרוי אשמורת ,וזהו שתרג אונקלוס במטרת:
<<<

2

וישק < ויבט ,כלומר פנה אליה להשחית ,ותרגומו ואסתכי ,א 8הוא לשו* הבטה ,כמו )במדבר כג
יד( שדה צופי < חקל סכותא :בעמוד אש וענ < עמוד ענ* יורד ועושה אותו כטיט ועמוד אש מרתיחו,
וטלפי סוסיה משתמטות :ויה < לשו* מהומה ,אישטורדישו"* בלעז ]מבוכה[ ערבב ,נטל סגניות
שלה .ושנינו בפרקי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי כל מקו שנאמר בו מהומה ,הרעמת קול
הוא ,וזה אב לכול* )שמואל א' ז י( וירע ה' בקול גדול וגו' על פלשתי ויהומ) :כה( ויסר את אפ
מרכבתיו < מכח האש נשרפו הגלגלי והמרכבות נגררות ,והיושבי בה נעי ואיבריה* מתפרקי*:
וינהגהו בכבדת < בהנהגה שהיא כבדה וקשה לה ,במדה שמדדו )שמות ט לד( ויכבד לבו הוא ועבדיו,
א 8כא* וינהגהו בכבדות :נלח לה במצרי < במצריי .דבר אחר במצרי ,באר Eמצרי ,שכש
שאלו לוקי על הי ,כ 1לוקי אות שנשארו במצרי) :כו( וישבו המי < שזקופי ועומדי
כחומה ,ישובו למקומ ויכסו על מצרי) :כז( לפנות בקר < לעת שהבוקר פונה לבא :לאיתנו < לתקפו
הראשו* :נסי לקראתו < שהיו מהוממי ומטורפי ורצי* לקראת המי :וינער ה' < כאד שמנער
את הקדירה והופ 1העליו* למטה והתחתו* למעלה ,כ 1היו עולי* ויורדי* ומשתברי* בי ,ונת* הקב"ה
בה חיות לקבל היסורי* :וינער < ושניק ,והוא לשו* טרו 8בלשו* ארמי והרבה יש במדרשי אגדה:
)כח( ויכסו את הרכב וגו' לכל חיל פרעה < כ 1דר 1המקראות לכתוב למ"ד יתירה ,כמו )להל* כג( לכל
כליו תעשה נחשת ,וכ* )ש יט( לכל כלי המשכ* בכל עבודתו) ,במדבר ד לב( ויתדות ומיתריה לכל
כליה ,ואינה אלא תיקו* לשו*) :ל( וירא ישראל את מצרי מת < שפלט* הי על שפתו ,כדי שלא
יאמרו ישראל כש שאנו עולי מצד זה כ 1ה עולי* מצד אחר רחוק ממנו וירדפו אחרינו) :לא( את
היד הגדלה < את הגבורה הגדולה שעשתה ידו של הקב"ה .והרבה לשונות נופלי* על לשו* יד ,וכול*
לשו* יד ממש ה* ,והמפרשו יתק* הלשו* אחר עני* הדבור:
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן ז

:מר ֲח ָכ ֵמינִ ,ז ְכר נָ
ֵיה ) ְמ ת כא(ְ :
ְל * ַר ֵ,נִ ,ז ְכר נ ִל ְב ָר ָכה :וְ ֵא ֶ)ה ַה ִִ 6ָ ְ 5טי ֲא ֶר ָ ִי ִל ְפנ ֶ
ידי
יל ָא' :יָכ ל יִ ְהי ַה ַ ְל ִמ ִ
יתא ְִ ,מ ִכ ְ
י* להָ ,ָ :בא ַק ָ5א טו .(.וְ ִא ִָל ְב ָר ָכה9 :ה ְו ִא ָFה ְל ִאי ) ִק ִ
ר:'1
ֵיה ְ! ְ 9ל ָח* ָע ְ
ֵיה" ָע ְר ֵכ ִל ְפנ ֶ
ל ְמ ִדי* וְ ֵאינָ ְמ ִבינִ י ַ ְלמד ל ַמרֲ " :א ֶר ָ ִי ִל ְפנ ֶ
רי
ירי ד(ָ " :ב ִאיִ ָ ,
]א[ ַ-ע!ִ ,י ִע ַGר ַה;ָלת ֵאינ ֶא ָ)א ִִ ְ ,ביל ֶח ְסר * ֱאמנָה!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ִיר ַה ִִ F
ָדיו ֱאמנָה" ,וְ ַת ְר;מ :
ֶאמנָה הא ְִ ,חינַת ְ ִפ ָ)ה!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ְמ ת י"ז(" :וַיְ ִהי י ָ
ֵמרֹא ֲא ָמנָה" )א(; ו ֱ
י* ְִ ,צל ' .וְ זֶה ְִ ,חינַת נִ ִ/י ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ֶַ 2בע!ִ ,י ַה ְ ִפ ָ)ה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ֶַ 2בע!ִ ,י ַה ֶַ 2בע ְמ ַח ֵב ֵ!* ,וְ ַה ְ ִפ ָ)ה
' ְִ 6ר ָ
ביָד ְל ַח ֵָ -ָ -בר ִ! ְרצ נ  :וְ ִע ַGר
ַא ִמי* ֶ ֵ ְמ ַח ְֵ -
יֱ 1אמנָהֲ ֶ ,
ְמ ַָIה ַה ֶַ 2בע ,וְ ֶזה ְַ -בר נֵס ,וְ ָלזֶה ָצ ִר ְ
ֱאמנָהִ ,ְ ,חינַת ְ ִפ ָ)הִ ,ְ ,חינַת נִ ִ/יֵ ,אינ ֶא ָ)א ְֶ ,א ֶר Eיִ ְ ָר ֵאל!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ְ ִה ִ)י ל"ז(ָ ְ " :כ* ֶא ֶרE
ב ְ ִביל זֶה,
אית כ"ח(" :וְ זֶה ַ ַער ַה ָָ Fמיִ "ִ .
ֲל ת ַה ְ ִפ) ת!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ְֵ ,ר ִ
ר ֵעה ֱאמנָה" .וְ ָ ִע ַGר ע ִ
ְ
F9ת ֶא ֶרִ ֶ ,Eהיא ְִ ,חינַת ֱאמנָהִ ,ְ ,חינַת ְ ִפ ָ)הָ ,היָה
בזֶה ָ6גַ ִ,יר ַ
ב ָר ָה " ַ5ָ ,ה ֵא ַדע" ) ָ ט"ו(ָ ,
ְ! ֶ ָ6גַ ְ
9ס ָחא ת ַה ְ ִפ ָ)ה ,וְ ה ִריד א ָת
ָרד ִמ ְצ ַריִ !ִ ,י ֵה ְִ ,חינַת ְנֵי ָע ָר נ ְ
בנָיו י ְ
;ָלת ִמ ְצ ַריִ  .וְ ַדוְ ָקא ַי ֲעקֹב ָ
ָסי ִל ְק ָראת "ֵ ֶ ,אי* ָ ְמק 
מ ְצ ַריִ  נ ִ
ַ 16ה/ִ ִIי!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ְמ ת י"ד(ִ " :
מ ְצ ַריִ  הא ִה ְ
ְ,גָלתִ .
אתי ֶאת ָה ִעיר ֶא ְפרֹ ֶאת ַ! ַ6י" .וְ ָכל
ַה/ִ ִIי ,וְ ֵאי* ָ ְמק  ַה ְ ִפ ָ)ה!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ָ ט(" :וְ ָהיָה ְ! ֵצ ִ
כ ֶ 6גְ ִמי* ֱֶ ,אמנָהְ ,ִ ,ת ִפ ָ)הֶ ,ְ ,א ֶרE
ַה ָ; 9ל ת ְמכ ִI9י ְִ ֵ ,מ ְצ ַריִ  )ב(ַ ,על ֵ ֶ ֵה ְמ ֵצ ִרי ְליִ ְ ָר ֵאלְ .
יח ֶ-ָ *,וִ ד ָ,א,
:מר ֲח ָכ ֵמינִ ,ז ְכר נָ ִל ְב ָר ָכה ) ַסנְ ֶה ְד ִרי* צזֵ ' :(.אי* ָמ ִ ַ
יִ ְ ָר ֵאל ,הא י ֵרד ְלגָלת :וְ זֶה ֶ ְ
מ ַכ ִ/י ָ!ל
רטה ִמ* ַה ִ!יס'; ַהיְ נְ ִ ֶ ,כל ָה ֶא ִ6יק ְר ִסי ֶ ֵאי* ָל ֶה ֱאמנָה ְ,נִ ִ/יְ ,
ֶא ָ)א ַעד ֶ ִ ְכ ֶלה ְָ 6
ָתJ
 ִת ָ
ַה/ִ ִIי ְֶ ,ד ֶר ְַ 1ה ֶַ 2בע!ִ .י ִע ַGר ַה/ִ ִIי ְֶ ,א ֶר Eיִ ְ ָר ֵאל!ִ ,י ) ַעֲנִ ית יֶ ' (.א ֶר Eיִ ְ ָר ֵאל  ָתה ְ ִח ָ)ה'ְ ,
ַהֹ ָ!ל ָה ִעיר" )רת א(ַ ֶ ,על ָָ -בר נִ ִ/י ְ ֵמ ִהי* ָהע ָל .וְ זֶה ) ְ ִה ִ)י מ"ב(:
ֵמ ַה ְה מ תֵ ֶ ,ה ְל *" :ו ֵ
" ְה  ֶאל ְה  ק ֵרא"!ִ ,י יֵ נִ ִ/י* ִע ָ) ִאי*ֶ ,הא ְִ ,חינַת ְה  ִע ָ):ה; וְ יֵ נִ ִ/י ַ ָ ִאי*ֵ ֶ ,ה ְִ ,חינַת
!ָ ֶ 1:לל ִמ ָ!ל ַה/ִ ִIיִ ,מ ְFנֵי ַה ְה מ תְ -ָ ,מיָא ְל ֶעגְ ָלא ) ַעֲנִ ית כהֶ ,(:הא ְִ ,חינַת
מ ְל ְ
ְה ָמא ַת ָ:הַ .
ָתֶ ,Jהא
יטא ִ ְפו ֵ
פ ִר ָ
יְ ;"1
ָת ְָ 1ס ִביב ֶת ָ
ֶאמנ ְ
;ליִ ,ְ ,חינַת ֱאמנָה!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ְ ִה ִ)י פ"ט(" :ו ֱ
ִע ִ
ְִ ,חינַת ְ ִפ ָ)ה!ְ ,מ ֶ ָ!תב ) ָ נ"א(ֲ " :אדֹנָי ְ ָפ ַתי ִ ְפ ָח" ,וְ הא ְ! ָללת ַה/ִ ִIי :וְ זֶה ֵ6רַ ' :עד ֶ ִ ְכ ֶלה
ָתְ ,Jמ ַכ ִ/י
יטא ִ ְפו ֵ
ְ -ִ 1:פ ִר ָ
ללי ְַ 5ַ ,ל ְ
:ד ַה ְמ ַכ ִ/י ְ! ָל ִל ת ַה/ִ ִIיַ ,ה ְ! ִ
רטה ִמ* ַה ִ!יס'; ִ!י יֵ ְ,נֵי ָ
ְָ 6
יח!ִ ,י ִע ַGר ַה;ְ 9א ָ)ה ָלי ָ,זֶה!ְ ,מ
כ ֶ ִ ְכ ֶלה זֹאת וְ ִת ְת ַר ֶ,ה ֱאמנָה ָ,ע ָל: ,ז יָב א ָמ ִ ַ
ְֶ ,ד ֶר ְַ 1ה ֶַ 2בעְ .
רי ֵמרֹא ֲא ָמנָה":
ֶ ָ!תבָ " :ב ִאיִ ָ ,
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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