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פסח תשע"ג
אמונתו של נחשון בן עמינדב

ז"ל The Pesach shiur is sponsored in memory of Rabbi J. Gershon Neumann
הרב קלמן גרשון הכהן ז"ל בן בנימין הכהן ושרה ע"ה
שמות פרק יד

ֲה ָל ֶכ ַה  ִ!י ֲא ֶר
עת יְ קֹוָק ֲא ֶר ַיע ֶ
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]י[ ויבאו בני ישראל בתו 1הי ביבשה א בי למה ביבשה וא ביבשה למה בתו 1הי אלא מכא*
אתה למד שלא נקרע לה הי עד שבאו לתוכו עד חוטמ* ואחר כ 1נעשה לה יבשה.
מסכת סוטה דף לו ע"ב – לז ע"א

דתניא ,היה ר"מ אומר :כשעמדו ישראל על הי ,היו שבטי מנצחי זה ע זה ,זה אומר אני יורד
תחלה לי וזה אומר אני יורד תחלה לי ,קפ@ | שבטו של בנימי* וירד לי תחילה ,שנאמר) :תהלי
סח( ש בנימי* צעיר רוד ,אל תקרי רוד אלא רד י ,והיו שרי יהודה רוגמי אות ,שנאמר:
)תהלי סח( שרי יהודה רגמת ,לפיכ 1זכה בנימי* הצדיק ונעשה אושפיזכ* לגבורה ,שנאמר) :דברי
לג( ובי* כתפיו שכ*; אמר לו רבי יהודה :לא כ 1היה מעשה ,אלא זה אומר אי* אני יורד תחילה לי
וזה אומר אי* אני יורד תחילה לי ,קפ@ נחשו* ב* עמינדב וירד לי תחילה ,שנאמר) :הושע יב( סבבוני
בכחש אפרי ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד ע אל ,ועליו מפרש בקבלה) :תהלי סט( הושיעני
אלהי כי באו מי עד נפש ,טבעתי ביו* מצולה ואי* מעמד וגו' )תהלי סט( אל תשטפני שבולת מי
ואל תבלעני מצולה וגו' ,באותה שעה היה משה מארי 1בתפלה ,אמר לו הקב"ה :ידידיי טובעי בי
ואתה מארי 1בתפלה לפני? אמר לפניו :רבונו של עול ,ומה בידי לעשות? אמר לו) :שמות יד( דבר אל
בני ישראל ויסעו ,ואתה הר את מט 1ונטה את יד 1וגו' ,לפיכ 1זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל,
שנאמר) :תהלי קיד( היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו ,מה טע היתה יהודה לקדשו וישראל
ממשלותיו? משו דהי ראה וינוס.
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.

לעי"נ גרשון אלטר בן יהודה וולף ז"ל
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.

