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  יד פרק שמות
 ֲאֶ�ר ִ!י ַה� � ָלֶכ� ַיֲעֶ�ה ֲאֶ�ר ְיקָֹוק ְי��ַעת ֶאת �ְרא� ִהְתַיְ�ב� יָרא�ִ� �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 ִ�ְצַעק ַ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 ְוִאָ!ְבָדה ��ֲחֵריֶה
 ֶהָעָנ* ַע�5ד ַוִ�ַ/ע �ֵ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 ָ��ַה ַ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� פ�ַוִ�ְרְ-) 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� ְרְ!בָֹתיוַמ 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 ֵאלִיְ�ָר ַ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

 
 פרשה כא ) וילנא(שמות רבה 

 מכא* אלא הי� בתו1 למה ביבשה וא� ביבשה למה בי� א� ביבשה הי� בתו1 ישראל בני ויבאו ]י[
 .יבשה לה� נעשה כ1 ואחר חוטמ* עד לתוכו שבאו עד הי� לה� נקרע שלא למד אתה

 
 א " לז ע–ב "מסכת סוטה דף לו ע

 יורד אני אומר זה, זה ע� זה מנצחי� שבטי� היו, הי� על ישראל כשעמדו: אומר מ"ר היה, דתניא
 תהלי�(: שנאמר, תחילה לי� וירד בנימי* של שבטו | קפ@, לי� תחלה יורד אני אומר וזה לי� תחלה

: שנאמר, אות� רוגמי� יהודה שרי והיו, י� רד אלא רוד� תקרי אל, רוד� צעיר בנימי* ש� )סח
 דברי�(: שנאמר, לגבורה אושפיזכ* ונעשה הצדיק בנימי* זכה לפיכ1, רגמת� יהודה שרי )סח תהלי�(

 לי� תחילה יורד אני אי* אומר זה אלא, מעשה היה כ1 לא: יהודה רבי לו אמר; שכ* כתפיו ובי* )לג
 סבבוני )יב הושע(: שנאמר, תחילה לי� וירד עמינדב ב* נחשו* קפ@, לי� תחילה יורד אני אי* אומר וזה

 ניהושיע )סט תהלי�(: בקבלה מפרש ועליו, אל ע� רד עוד ויהודה ישראל בית ובמרמה אפרי� בכחש
 מי� שבולת תשטפני אל )סט תהלי�(' וגו מעמד ואי* מצולה ביו* טבעתי, נפש עד מי� באו כי אלהי�

 בי� טובעי� ידידיי: ה"הקב לו אמר, בתפלה מארי1 משה היה שעה באותה', וגו מצולה תבלעני ואל
 אל דבר )יד שמות(: לו אמר? לעשות בידי ומה, עול� של רבונו: לפניו אמר? לפני בתפלה מארי1 ואתה

, בישראל ממשלה לעשות יהודה זכה לפיכ1', וגו יד1 את ונטה מט1 את הר� ואתה, ויסעו ישראל בני
 וישראל לקדשו יהודה היתה טע� מה, ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה )קיד תהלי�(: שנאמר

 . וינוס ראה דהי� משו�? ממשלותיו
 
 

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. 


