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לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
האימהות  של  בידיהן  נמצא  הילדים  גורל 
והנשים. השמירה על הילדים מפני התרבות 
והאווירה ברחוב באחריותן. כמו מרים אחותו 
מפני  אחיה  על  ששמרה  רבינו,  משה  של 
גזירתו של פרעה להשליך את התינוקות ליאור 

• התוועדות עם הרבי

מוטיב מרכזי בסיפור גלות מצרים הוא היאור, 
ומהצד  אליל,  בו  ראו  המצרים  הנילוס.  נהר 
השני משה רבינו נאבק בתפיסה הזו. מסתבר 
כל  של  לחיים  מאד  רלבנטי  הזה  שהמאבק 

אחד מאיתנו • שיעור בלקוטי שיחות

זכתה  לאישה שלא  הרבי  מכתב תשובה של 
כבר  שהיא  לרבי  וכתבה  משלה  לילדים 
האם  אמא.  להיות  תקווה  ואיבדה  מיואשת 
האם  אבוד?  שהמצב  מוכיח  המבוגר  הגיל 
ידיים  חוות דעת של רופא היא סיבה להרים 

בייאוש? • מכתב מבואר

בין  השוואה  לערוך  שיכולים  מאד  "משמח 
העמדה האדיבה של משפחת המלוכה כלפי 
הרמב"ם בזמנו של הרמב"ם ובין העמדה של 
היהדות בת זמננו תחת שלטונו הנדיב של הוד 
הרבי  של  מיוחדת  ברכה  אגרת   • מלכותו" 
למלך מרוקו חסן השני, לרגל חגיגות 850 

שנה להולדת הרמב"ם

ספר  הרבי".  של  התורה  "ספר  של  סיפורו 
תורה קטן שעבר גלגולים רבים ומספר סיפור 
של מסירות נפש לתורה ולאמונה  • תמונה 

מספרת

רשימה שכתב הרבי הריי"צ ופורסמה בקובץ 
ר'  החסיד  בשם  מספר  הוא  ובה  "התמים", 
מפטירתו  זיכרונותיו  על  מפהאהר  דב  גרשון 
של אחד מזקני חסידי אדמו"ר הזקן, שביקש 
לפגוש את אדמו"ר הזקן בהיכלו בעולם האמת 

• דברי הימים
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נס ב על  מועלה  הרבי  דברי 
"המיילדות  של  גבורתן 
העבריות", שלא שעו לגזירתו 
של פרעה להרוג את הילדים, 
הילדים".  את  "ותחיין  לב  ובאומץ 
הרבי רואה בזה מסר חינוכי מהמעלה 
הראשונה: מעבר להתמסרות על קיומו 
של דור ההמשך של עם ישראל במובן 
הוראה  גם  כאן  יש  פשוט,  והכי  הפיזי 
נגד  חשבון  ובלי  באומץ  ללכת  לחיים 
ברחוב,  המנשבות  התרבות  רוחות 
ולהנחיל  יהודית  גאווה  על  לשמור 
ואמיתי  נאמן  יהודי  חינוך  לילדים 
עוסקת  הזה  בנושא  פשרות.  ללא 
השיעור  וגם  הרבי  עם  ההתוועדות 

בלקוטי שיחות.

במדור  עניין,  באותו  לעניין  מעניין 
הרבי  של  מכתב  הבאנו  המכתבים 
וכתבה  לילדים  זכתה  שלא  לאישה 
בייאוש ש"כבה הניצוץ האחרון" ואבדה 
מסביר  הרבי  לילדים.  לזכות  תקוותה 
גם מבחינה השקפתית  שזו טעות,  לה 
הדבר  "אין  וכי  מעשית  מבחינה  וגם 
האדם  של  ביטחונו  בחוזק  אלא  תלוי 

ובהתקשרותו עם בורא העולם".

הסתלקות  יום  טבת,  כ'  לרגל 
הרמב"ם, הבאנו אגרת מיוחדת ששיגר 
בשנת  השני  חסן  מרוקו  למלך  הרבי 
גם במרוקו  חגיגות  נערכו  תשמ"ה, בה 

לציון 850 שנה להולדת הרמב"ם.

הסתלקות  יום  טבת,  כ"ד  בעניין 
שכתב  רשימה  הבאנו  הזקן,  אדמו"ר 
ימיו  את  המתארת  הריי"צ  הרבי 
האחרונים של חסיד שהשתוקק לפגוש 
את אדמו"ר הזקן בהיכלו בעולם האמת.



בנוגע לאופן ההולדת של משה רבינו – מסופר 
בחומש, וביתר ביאור בגמרא ומדרשים, שהיה זה 

בזכות נשים צדקניות.

משה[,  של  ]אביו  לעמרם  בנוגע  בגמרא  כתוב 
ש"גדול הדור היה, כיון שראה שאמר ]שגזר[ פרעה 
אמר:  תשליכוהו',  היאורה  הילוד  הבן  'כל  הרשע: 
וגירש את אשתו", שהרי  אנו עמלין', עמד  'לשוא 
ישראל,  לילדי  קיום  להיות  יכול  לא  טבע  פי  על 
וכיון  אחרת.  עצה  שאין  כך  פרעה,  גזירת  בגלל 
ההוא,  בדור  ישראל  ומנהיג  שופט  היה  שעמרם 

הרי זה פעל ש"עמדו כולם וגירשו את נשותיהן".

גם  סבורה  הייתה  וכן  )מרים,  בתו  לו  "אמרה 
משל  יותר  גזירתך  קשה  'אבא!  ]אשתו[(:  יוכבד 
מזה  וכתוצאה  אשתו",  את  והחזיר  עמד  פרעה. 
ידי  ועל   – נשותיהן"  את  והחזירו  כולן  "עמדו 
ילדי  ונולדו  ישראל,  של  מושיען  משה,  נולד  זה 
ישראל, כיון שבטלה גזירת פרעה "כל הבן הילוד 

היאורה תשליכוהו".

הדור  שבאותו  צדקניות  נשים  שבזכות  וזהו 
נגאלו אבותינו ממצרים. שהרי לולי מרים ויוכבד, 
המיילדות העבריות, לא היה כל ענין ישועתן של 

ישראל על ידי מושיען של ישראל.

שזוהי  כיון  בתורה,  נכתב  זה  מאורע  סיפור 
הוראה נצחית לכל הדורות ולכל המקומות.

לא  ולכן  המלכות,  גזירת  מפני  התיירא  עמרם 
תשב  ואשתו  וילמד  ישב  שהוא  לו  איכפת  היה 
ותלמד מה שהיא צריכה ללמוד ויתנהגו כדבעי, רק 
מה, מה יהיה עם הילדים? ]סבר עמרם ש[אם אין 
אפשרות לחנך אותם שלא על ידי הנילוס, שהוא 
ה"עבודה זרה" של מצרים, אזי מוטב שלגמרי לא 

ייוולדו ילדים, חס ושלום.

]אך[ באה מרים ואמרה שלא זו הדרך שעל ידה 
תבוא גאולתן של ישראל. אלא הדרך היא שיהודי 
צריך לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, ואחר כך 
הדברים  שיסתדרו  הוא  ברוך  מהקדוש  לדרוש 
בטוב הנראה והנגלה. ואכן פעלו דבריה על עמרם 
וחזר ולקח את אשתו בחופה ושמחה גדולה, ועל 
דור  דור שהיה  והעמידו  נולד משה רבינו,  זה  ידי 

בהר  התורה  את  וקיבל  ממצרים  שיצא  הגאולה 
סיני.

מוטל  הילדים  גורל   – זה  לדורנו  בנוגע  גם  כך 
שיהיו  להשתדל  הוא  שעניינן  ישראל,  נשי  בידי 
מישהו  בא  וכאשר  הראוי.  באופן  שיתנהגו  ילדים 
וצועק שנמצאים במדינה שיש בה גזירה שצריכים 
לילך עם הזרם של ה"עבודה זרה" שבמדינה, ואם 
באופן  לחנכם  צריך  פלוני  במקום  ילדים  רוצים 
משום  תשליכוהו",  "היאורה  להיות  שמוכרח  כזה 
שוטרים  ושולח  צעקות  פרעה  מקים  שאחרת 

ומכריח וכן הלאה – אין להתפעל מגזירה זו!

כל זמן שיכולה להיות פעולה בדרך הטבע ]כדי 
זרה'  ה'עבודה  תרבות  מפני  הילדים  על  לשמור 
במדינה[, אזי ]כך צריך לעשות, כשם שיוכבד אימו 
של משה החביאה אותו כדי להצילו כשאפשר היה 

-[ "ותצפנהו".

אזי  טבע,  פי  על  הדרכים  כל  נגמרו  וכאשר 
מרים  של  התייצבותה  מרחוק"...  אחותו  "ותתצב 
לא הייתה מצד הבנה והשגה. זה לא היה כדי לבחון 
חס ושלום את הקדוש ברוך הוא מה יקרה כאן, וגם 
אלא  ינצח...  מי  לראות  עמרם  עם  כוח  מבחן  לא 
כיון  הוא.  ברוך  הקדוש  של  בשליחותו  התייצבה 
את  ומלאו  ורבו  "פרו  ציווה  הוא  ברוך  שהקדוש 
הארץ", לכן השתדלה שיעשו כן. ומה יהיה אחר כך 
בנוגע ל"כבשוה" ]כהמשך הפסוק: "פרו ורבו ומלאו 
את הארץ וכבשוה"[? – הייתה בטוחה שצריכים רק 

לגשת ולהביט, ואז תראה שם אלקות!

לסמוך  שאפשר  יחשבו  לא  ישראל  ובנות  נשי 
עבודה  להן  ואין  עמרם,  כמו  אפילו  אחרים,  על 
ב"מיילדות  צורך  יש  אלא  שכמן.  על  שמוטלת 
פרעה  מגזירת  מתפעלות  שאינן  העבריות", 
ומגדלות ילדי ישראל, ואז בטוחים ש"הם הכירוהו 
ראו  במצרים,  וגדלו  שנולדו  ]הילדים  תחילה" 

ראשונים את הקדוש ברוך הוא בקריעת ים סוף[.

וכך מעמידים על ידי נשי ובנות ישראל בדורנו 
זה "דור ישרים יבורך", שעליהם יאמרו כל אב ואם: 
ראו גידולים שגידלנו! וילכו עמהם לקראת משיח 

צדקנו, בקרוב בימינו ממש.

"שנשי ובנות ישראל לא יחשבו 
שאפשר לסמוך על אחרים"

)מהתוועדות פורים תשכ"ג(

התוועדות עם הרבי
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מלחמה 
ביאור
מוטיב מרכזי בסיפור 
גלות מצרים הוא 
היאור, אגם הנילוס. 
המצרים ראו בו אליל, 
ומהצד השני משה 
רבינו נאבק בתפיסה 
הזו. מסתבר שהמאבק 
הזה רלבנטי מאד 
לחיים של כל אחד 
מאיתנו. 
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק טז, שיחה שניה 
לפרשת שמות.

אלילים מודרניים
קראנו  הקודמות  בפרשות  במהפך.  מתחיל  שמות  חומש 
מתחלף  דור  ועכשיו  למצרים,  שיורדת  יעקב  משפחת  על 

והתקופה היפה מסתיימתא:

ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים  ָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא... ַוּיָ ַוּיָ
ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף... ֲאֶשׁ

ֲעֹבָדה  יֶהם ּבַ ָפֶרְך. ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיְשׂ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ַוּיַ
ר  ל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁ ֶדה ֵאת ּכָ ּשָׂ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ ה ּבְ ָקָשׁ

ָפֶרְך... ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ
ָהִעְבִרּיֹות  ֶאת  ְדֶכן  ַיּלֶ ּבְ ת...  ָהִעְבִרּיֹ ֹדת  ַלְמַיּלְ ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  אֶמר  ַוּיֹ

ת ִהוא ָוָחָיה... ן ֹאתֹו ְוִאם ּבַ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ּבֵ
ִליֻכהּו ְוָכל  ְשׁ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר: ּכָ ַוְיַצו ּפַ

ַחּיּון. ת ּתְ ַהּבַ

זה סיפור שקורה בשלבים. בתחילה יוסף מתגלגל למצרים, 
ואחריו יעקב אבינו יורד למצרים עם כל משפחתו לפי ציווי 
ה'. בינתיים האופק נראה ורוד. במשך תקופה ארוכה החיים 
שלו  הבנים  ודור  שיעקב  אחרי  מנוחות.  מי  על  מתנהלים 
מסתלק, מלך חדש עולה על הכס המצרי – הבעיות מתחילות.

שעבוד מצרים מתחיל, בשלבים שהולכים ומחריפים. קודם 
בידי המיילדות,  הילדים  גזירת המתת  כך  פרך, אחר  עבודת 

ואז "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו".

נשים לב לעובדה מעניינת:

התורה אינה מספרת רק אודות כללות גזירת פרעה, 
"אם בן הוא והמיתן אותו1", אלא גם על אופן ביצוע 

הגזירה2, "היאורה תשליכוהו".
מצרים,  בגלות  עיקרי  ענין  שזהו   ].  .[ מובן  ]ומכך[ 
גלות  של  הכללי  תוכנה  ביטוי  לידי  בא  אף  ובכך 

מצרים.

הסיפור כולו סובב סביב היאור, הוא הנילוס. ניזכר בהמשך 
הסיפור: משה שהונח בתיבה על שפת היאור, היאור כמקום 
מהכאה  שמתחילות  והמכות  פרעה  עם  משה  של  מפגש 
מתרחשת  שבה  כזירה  היאור  את  רואים  אנו  וכאן  ביאור, 

הגזירה האיומה מכולן של המתת התינוקות.

כל זה מסמן לנו שהיאור הוא לא פרט בתפאורה או בעלילה 

1. פרשתנו א, טז.
2. ואף שהיא גזירה אחרת – הרי לכאורה עיקר החידוש בגזירה זו הוא "ויצו גו' לכל עמו גו'" 

)לא רק "למיילדות העבריות"(.

א. שמות א.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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של הסיפור. זה סמל למשהו חשוב ועיקרי מאד 
בכל סיפור גלות מצרים.

אלילים מודרניים
כדי להבין מה תפקידו המרכזי כל כך של היאור 
היה  מה  להבין  צריכים  אנחנו  המצרי,  בסיפור 

היאור עבור המצרים עצמם:

היו  פרעה  גזירת  של  והמכוון  התכלית 
 – הנילוס3  אל  תשליכוהו",  "היאורה 
אומרת,  זאת  מצרים.  של  זרה  העבודה 
פרעה רצה שבני ישראל 'יושלכו' ו'יוטבעו' 

בעבודה הזרה של מצרים4.

סגדו  המצרים  מצרים.  של  האליל  היה  היאור 
"ַּפְרֹעה  חז"לב:  שאומרים  כפי  אותו.  ועבדו  לו 
כל  היה  הוא  לכן  ַלְיאֹור".  עֹוְבִדין  ָהיּו  ְוַהִּמְצִרִּיים 
מצרים.  של  החיים  ובאורח  בתרבות  מרכזי  כך 
לכן פרעה היה יורד ליאור ומשה מוצא אותו שם 
ומתרה בו על המכות שעומדות לנחות על ארצו.

אם נבין מדוע המצרים סגדו ליאור, נוכל להבין 
מה מסמל היאור בהקשר של גלות מצרים. מדוע 

באמת המצרים עבדו את היאור? – מסביר הרבי:

הסיבה לכך שהמצריים היו עובדים לנילוס 
המקור  היה  זה  נהר  כי  בפשטות,  היא, 

)בדרך הטבע( לפרנסתם.
יורדים  שאין  ארץ  היא  מצרים  כידוע5, 
תלויה  וכו'  תבואתה  וצמיחת  גשמים,  בה 
את  ומשקה"  "עולה  הנילוס  של  בהיותו 
השדות. ולכן, סוף־סוף6 הדבר נותן מקום 
לבוא לכלל טעות ולסבור שמקור פרנסתה 
ברוך  הקדוש  אינו  מצרים  של  ומחייתה 
הוא, חס ושלום, אלא הדבר תלוי ב)טבע 
העבודה  הנילוס  נעשה  ולפיכך  ה(נילוס7. 

3. להעיר מפרש"י ר"פ מקץ.
4. ראה גם לקו"ש ח"א ע' 111.

5. פרש"י ר"פ מקץ. ויגש מז, י. וארא שם )ושם, יט(. סוטה יג, א ד"ה כדי. 
וראה ספרי )ויל"ש( עקב יא, י. פרש"י שם. ב"ר שבהערה 26. ועוד.

6. ראה גם רמב"ם הל' ע"ז רפ"א ורפ"ב. וביאורו בסהמ"צ להצ"צ מצות 
מילה פ"ג.

7. ראה בארוכה לקו"ש ח"ו ע' 30 – ובלקח טוב )וארא ז, יג( שהי' פרעה 
הוא  ודאי  ממנו  נזונין  ואנו  וכרמנו  שדותנו  משקה  וזה  הואיל  "אומר 

אלוקה".

זרה של מצרים.

באיתני  בני האדם  הבריאה, התבוננו  מראשית 
עצום,  כוח  בהם  שיש  והבינו  שסביבם  הטבע 
וחום  לאור  מקור  היא  השמש  וחיוניות.  אנרגיה 
ובלעדיה לא יהיו חיים על כדור הארץ. גם מחזור 
הגשמים הוא פלא טבע שמהווה את מחזור החיים 
של בעלי החיים והצמחים. ההתפעמות מהחוזק 
והעוצמה של הטבע הביא את בני האדם למסקנה 
על  ושליטה  עצמאיים  חיים  כוחות  יש  לטבע  כי 

העולם.

ראו  המצרים  מדוע  להבין  מאד  שאפשר  כך 
ברובה,  מדברית  ארץ  היא  מצרים  אליל.  ביאור 
גשמים כמעט ולא יורדים שם, והיאור הוא עורק 
אפשר  המצרית.  והחקלאות  המים  של  החיים 
כולה  שמצרים  ולראות  עדכנית  במפה  להסתכל 
של  הזרימה  תוואי  לאורך  ורק  וצחיחה,  צהובה 
שהחיים  כך  ופורייה.  ירוקה  הנילוס האדמה 
הגאות  במחזורי  תלויים  ממש  היו  המצריים 
אותנו  מלמדים  שחז"ל  כפי  הנילוס,  של  והשפל 
"שכל שבח ארץ מצרים על ידי נילוס הוא. שאין 
ומשקה  עולה  נילוס  אלא  שם,  יורדים  גשמים 
אותה דרך יאורים ]תעלות[ העשויים בידי אדם".

למעצמה  מצרים  את  שהפך  זה  הוא  היאור 
הבינו  המצרים  תקופה.  באותה  בעולם  הגדולה 
שיש בו איזה כוח נסתר, עוצמה בראשיתית של 
חיים – ולכן התייחסו אליו כאל. כך שהיאור סימל 
של  ריבונו  במקום  המצרית:  העולם  תפיסת  את 
עולם, העולם הוא הריבון. הטבע וכוחות המשחק 
ומנהלים  המציאות  את  שקובעים  הם  הגשמיים 
והסמל  כך אמרה המצריּות,  ושלום(,  )חס  אותה 
עצמו  בכוחות  שכאילו  היאור  היה  שלה  הגדול 
היה "עולה ומשקה" ומרווה ומזין את האימפריה 

המצרית.

כעת נבין מה הייתה משמעות הגזירה להשליך 
לרמת  מעבר  היהודיים,  התינוקות  את  ליאור 

הפשט של הריגת הילדים:

"היאורה  פרעה,  של  גזירתו  הייתה  וזו 
עצמם  יתנו  ישראל  בני  שגם  תשליכוהו", 
תחת מרות זו, תחת גדרי הטבע והנהגתו, 

חס ושלום.

הגלות המצרית לא הייתה רק שעבוד פיזי אלא 
האמינה  ישראל  בני  משפחת  מנטלי.  שעבוד  גם 
שנמצא  הוא,  ברוך  בקדוש  לגמרי,  אחר  בכוח  ב. ראה תנחומא וארא יג. שמו"ר פ"ט, ט. פרש"י וארא ז, יז.
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את  שמנהל  זה  והוא  שהוא,  טבע  כוח  כל  מעל 
זה  לסבול,  היה  יכול  לא  פרעה  זה  ואת  העולם. 
היה אנטיתזה לאמונה ולהתנהלות המצרית ולכל 
השגשוג שעליו הייתה בנויה מצרים. פרעה רצה 
רצה  הוא  המצרי,  החינוך  את  עליהם  גם  לכפות 
שגם הם ייכנסו למעגל העבודה ושגם הם ישקיעו 
בחקלאות ובפיתוח של מצרים. שיפסיקו להרים 
עיניים לשמיים ולהתפלל לברכת ה', אלא יפשילו 

שרוולים ויתחילו לעבוד.

אפשר לומר שפרעה רצה 'להטביע ביאור' את 
כל מי שנולד למשפחה יהודית. הוא רצה לכפות 
עליהם את הרוח המצרית. לצד העינויים והסבל 
הפיזיים, הוא הפעיל עליהם לוחמה פסיכולוגית 
ושטיפת מוח להאמין שהיאור הוא זה שנותן את 
החיים ומכתיב את קצב החיים ולכן צריך לעבוד 
הורה   – ַּתְשִׁליֻכהּו"  ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  "ּכׇל  אותו. 
פרעה, והתכוון לכך שצריך להשליך בכוח את בני 

ישראל אל תפיסת העבודה הזרה המצרית.

"עבודה זרה" נשמע לנו כמו מושג פרימיטיבי 
אך  ימינו.  של  החיים  למציאות  שייך  שלא 
החסידות מלמדת אותנו שהסגידה לכוחות זרים 
אנחנו  אם  גם  רבה,  ובעוצמה  קיימת,  גם  קיימת 
לא תמיד יודעים לקרוא לה בשם הנכון. הטעות 
של עובדי האלילים בתקופה הקדומה לא עברה 
צורה  ולבשה  צורה  פשטה  רק  היא  העולם,  מן 

חדשה.

'להתפלל'  שצריך  חושב  לא  אחד  אף  היום 
רבים- אבל  קטורת,  לו  להקטיר  או  לנילוס 

הפועלים  ולכוחות  לטבע  שיש  חושבים  רבים 
חושבים  רבים  כך למשל,  וחשיבות.  בו עצמאות 
יכולתם  חכמתם,  בזכות  להם  מגיעה  שהפרנסה 
כמעט  זו  למעשה,  שלהם.  החריצות  או  הפיזית 
ככל  האנשים:  רוב  בעיני  פשוטה  חיים  עובדת 
יותר  לנו  תספק  היא  בעבודה,  יותר  שנתאמץ 
ובאופן  ובתרופות,  כסף. הבריאות תלויה ברופא 
כללי האושר בחיים תלוי בציות לכללים שניסחו 

עבורנו המומחים השונים.

באותה  שמדובר  נבין  היטב  בכך  נתבונן  אם 
טעות עקרונית. הפרנסה מגיעה אך ורק משמים. 
ַהָּׁשָנה  ֵמֹראׁש  לֹו  ְקצּוִבים  ָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו  "ָּכל 
ה'  מצוות  את  עושים  אנחנו  ַהִּכּפּוִרים"ג.  יֹום  ְוַעד 
של  בסופו  מגיע  הכול  אבל  לעבודה,  ויוצאים 
דבר מריבונו של עולם. הגישה היהודית אומרת 

פועל  שה'  ה',  של  עבודה  כלי  רק  הוא  שהטבע 
לומר  עליי  לי,  טוב  ומעליו. אם  בתוכו  וגם  דרכו 
תודה לה'; ואם לא טוב לי, עליי להתחזק בביטחון 

בה', להתפלל אליו, לומר תהילים ולתת צדקה.

בני  על  בכוח  לכפות  רצו  שהמצרים  מה  את 
להאמין  אותנו  מכוון  המודרני  העולם  ישראל, 
הם  העבודה  וכללי  השוק  כוחות  לפיו:  ולחיות 
של  הידע  וכסף.  הצלחה  קריירה,  שמביאים 
הרופאים הוא לבדו יביא לנו בריאות. וכן הלאה. 
זה  הזה",  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  "כוחי 
מצליח  כשאני  הזו.  העולם  תפיסת  של  הסלוגן 
לנצל את כוחות הטבע לטובתי, אני יכול לזקוף 

את ההישגים לזכותי.

הכוונה  זו  כי  הרבי  מסביר  אחד  במקום 
ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  "ּכׇל  פרעה  בדברי 
רק  לא  פרעה  ְּתַחּיּון".  ַהַּבת  ְוכׇל  ַּתְשִׁליֻכהּו 
אלא  ליאור,  הבנים  את  להשליך  מצווה 

מוסיף ומדגיש: "וכל הבת תחיון"!

להרוג  יש  הבנים  את  לעמו:  אמר  פרעה 
להשמיד  יש  הבנות  את  ואילו  פיזית, 
מבחינה רוחנית. גדלו אותן לפי רוח מצרים 
הבנות  את  היהודים.  של  רוחם  לפי  ולא 
"תחיון" – אתם תקבעו אילו חיים יהיו להן!

של  חשיבותו  את  לנו  מדגישים  הדברים 
חינוך יהודי לילדים.

האומרת,  גישה  יש  חינוך,  על  כשמדברים 
את  להבטיח  צריך  ובראשונה  שבראש 
בחיים.  'מסודר'  שיהיה  הילד,  של  העתיד 
ראשו  את  מבלבלים  צעיר  מגיל  כבר 
בדיבורים על מקצוע ועל שאיפות קריירה 
ביותר  החשוב  שהדבר  למוחו  ומחדירים 
בעולם הוא להיות בעל מקצוע טוב, שאם 

לא כן, אין לו סיכוי 'להתקדם' בחיים.

מאותה  יונקת  זו  שגישה  היא,  האמת 
לילדי  אסון  והיא  קדומה  'פרעונית'  גזירה 
הוא  באמת  ביותר  החשוב  הדבר  ישראל. 
ידע  אמיתי,  יהודי  חינוך  לילדים  להעניק 
הערכים  והחדרת  בתורה  ומעמיק  רחב 

היהודיים.

כך יגדל הילד ליהודי בעל שורשים עמוקים. 
זו צריכה להיות הדאגה הראשונה, ורק אחר 
כך באים הפרטים המשניים בחשיבות, כמו 

לימודי מקצוע וכדומה.
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ג. ביצה טו, ב.
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דור חדש
לב  נשים  שלנו,  הפתיחה  לסיפור  נחזור  אם 
שהתורה מדגישה עובדה חשובה. הגזירה הנוראה 
נגזרה  התינוקות,  את  ליאור  להשליך  פרעה  של 
היורדים  דור  וכל  והשבטים  שיעקב  אחרי  רק 
למצרים – כבר הסתלקו. רק אז התחיל הקמפיין 

של "היאורה תשליכוהו".

מדוע? – נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

תשליכוהו"  "היאורה  הגזירה  של  יכולתה 
זה  ידי  על  היא  ישראל,  בני  על  לשלוט 

שארעה להם תחילה הירידה למצרים.
ישראל,  בארץ  שהיו  זמן  ש[כל  ]משום 
"ארץ אשר ]ה' אלוקיך דורש אותה תמיד[ 
עיני ה' אלוקיך בה8" – היינו, שבה נראית 
בגלוי השגחתו של הקדוש ברוך הוא על 

כל פרט ופרט,
שארץ  בכך  גם  ביטוי  לידי  בא  והדבר 
"למטר  אשר  ארץ  תמיד9  הייתה  ישראל 
השמים תשתה מים10", ובפרט על פי דברי 
חז"ל11 "ארץ ישראל משקה אותה הקדוש 

ברוך הוא בעצמו" -
"כוחי  ולומר  לטעות  מקום  כל  היה  לא 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה12", היינו 
 – וזריעתו  האדם  חרישת  של  בכוחן  שדי 
שכן הכל רואים בנקל "כי הוא הנותן לך 

כח לעשות חיל13".

לשעבוד במצרים קדם סיפור שלם: יעקב אבינו 
וילדיו עוזבים את ארץ הקודש, ויורדים למצרים. 
זוהי תחילת הסיפור. לאחר מכן יעקב והשבטים 
פטירתם  לאחר  ורק  במצרים,  בניחותא  חיים 
ניחתות הגזירות הקשות, מתחילה עבודת הפרך 

ונגזרת גזירת "היאורה תשליכוהו".

8. עקב שם, יב.
9. גם קודם גלות ויצי"מ.

10. עקב שם, יא. וראה הנסמן בלקו"ש שם הערה 41.
11. תענית י, א. וראה הנסמן בלקו"ש שם הערה 40.

12. עקב ח, יז.
13. שם, יח.

גם את מה שקרה במובן  התהליך הזה משקף 
הרוחני:

בארץ ישראל קל לשמר את האמונה היהודית, 
הקדושים  האבות  זוכים  ישראל  שבארץ  משום 
להתגלותו של ה'. הם זוכים לראות ולחוש כיצד 
ה' מנהל את חייהם על כל צעד ושעל. לכל אורך 
הדרך אנו רואים כיצד ה' מתגלה לאבות ומדריך 
שוב  ולצאצאיהם  להם  מתרחשים  וכיצד  אותם, 
בכך  גם  מתבטא  הדבר  ונפלאות.  ניסים  ושוב 
ומשקה",  ש"עולה  נילוס  אין  ישראל  שבארץ 
שיורדים  בגשמים  תלויים  והמזון  המים  אלא 
מהשמיים. החקלאים נושאים את עיניהם למעלה, 

ומסתמכים על בורא העולם שיוריד להם גשם.

על כן, כשבני ישראל התגוררו בארץ ישראל לא 
הייתה שום אפשרות להחליש את האמונה שלהם 
בכך שהם תלויים רק בה' ולא בידי שום כוח טבע. 
בסייעתא  היא  שלהם  הצלחה  שכל  ידעו  הם 
רק  חיל".  לעשות  כוח  לך  הנותן  "הוא  דשמיא, 
אחרי שהם חיו כבר תקופה במצרים, כשהאווירה 
אז   – הריבון  הוא  שהיאור  היא  ברחוב  השלטת 
ה'יאור'  ישראל אל  בני  לנסות לדחוף את  אפשר 

המצרי ואל דרך החיים המצרית.

למצרים  הירידה  מספיק.  לא  עדיין  זה  אבל 
לכשעצמה עדיין לא מאפשרת להשליך ליאור את 
עוד  צריך  יקרה,  שזה  בשביל  היהודית.  האמונה 

משהו. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

בין  ובניו  יעקב  שהיו  זמן  כל  מזו:  ויתירה 
מקום  היה  לא  במצרים  אף  הנה  החיים, 

שתיגזר עליהם גזירת פרעה14.
שכן, מאחר שבהיותם בארץ ישראל ראו 
ברוך  הקדוש  בידי  תלוי  שהשפע  בגלוי 
הוא, אזי אפילו בבואם למקום שבו נראית 
בכך  היה  לא  הטבע,  הנהגת  רק  וניכרת 
ולהסתיר  להעלים  מהם,  להשכיח  כדי 
לכן,  קודם  באלקות  ראייתם  את  מהם, 
לא  במצרים  שגם  בהם  פעלה  זו  וראייה 
תסור מהם הידיעה שהטבע מונהג על ידי 

הקדוש ברוך הוא,
יעקב(,  )ובחיי  יעקב  אצל  שכן  ומכל 
ש"מברכתו של יעקב ואילך היה פרעה בא 
ומשקה  לקראתו  עולה  והוא  הנילוס  אל 

14. ראה שמו"ר פ"א, ח. פרש"י וארא ו, טז.
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את הארץ15" – היינו, שזה שהנילוס משקה 
את הארץ תלוי בברכתו של יעקב16.

וכל  אחיו  וכל  יוסף  לאחר ש"וימת  ורק 
עוד  נותרו  לא  כאשר  ההוא17",  הדור 
ישראל18,  בארץ  שהיו  מאלו  החיים  בין 
וממילא חלה במלוא משמעותה ה"ירידה" 
הייתה  אזי  הטבע,  הנהגת  תחת  למצרים, 

אפשרית הגזירה "היאורה תשליכוהו".

כדי להתחיל בלוחמה הפסיכולוגית היה צריך 
לקום "מלך חדש אשר לא ידע את יוסף". זה יכול 
היה לעבוד רק על הדור החדש שלא חווה מעולם 
חיים של ארץ ישראל, חיים של התגלות אלוקית, 
שלא  דור  בלבד.  ה'  ביד  שהכול  מרגישים  בהם 
הנילוס  מי  כיצד  זוכר  ולא  יעקב,  סבא  את  הכיר 
מתקרב  שהיה  פעם  בכל  לקראתו  עולים  היו 
אליהם – אותו יאור שהמצרים חשבו שהוא מקור 
על  מתבססת  שלו  האמונה  שכל  דור  החיים. 
מוחשית  הרגשה  על  ולא  על הסברים,  סיפורים, 
של 'ארץ ישראל'. כאשר קם דור חדש שכבר נולד 
וגדל במצרים, יכלו המצרים להתחיל לטפטף אל 

ליבם ומוחם את האמונה המצרית.

שלנו.  לחיים  גם  הדברים  את  'לתרגם'  אפשר 
להיחלש  עלולה  ה'  מאת  שהכול  שלנו  האמונה 
אל מול הרוחות המנשבות בעולם, מול התפיסה 
ולא  הטבע  בדרך  רק  מגיעה  שהפרנסה  הרווחת 
בגנטיקה  תלויה  והבריאות  לתפילות,  קשורה 
ישנו  אך  יעזרו.  לא  ותפילות  וסגולות  וברפואה, 
ונוכחים  ישראל'  ב'ארץ  נמצאים  אנו  בו  מצב 
העולם.  את  מנהל  לבדו  ה'  כי  במוחש  להרגיש 
אם יוצא לנו להיות עדים או לחוות בעצמנו נס, 
רוחנית של אמונה  חיים  זה מגביה אותנו לרמת 

15. פרש"י ויגש שם.
16. ראה בארוכה לקו"ש שם ע' 31. ולהעיר מפרש"י ר"פ ויחי.

17. פרשתנו א, ו.
18. ראה שמו"ר שם: כ"ז שהי' אחד מהם קיים מאותן שירדו למצרים כו' 
)וברשב"ם )וספורנו( עה"פ: )כל( שבעים נפש(. – וצ"ע שהרי הייתה שרח 
בת אשר )סדר עולם פ"ט. וראה סוטה יג, א. מכילתא בשלח יג, יט. פרש"י 
פנחס כו, מו. ועוד(. ואולי קטנה ביותר הייתה באותה שעה. ובמדרש לקח 
טוב פינחס )כו, יב(: שאול בן הכנענית הוא זמרי . . ואל תתמה שהרי שאול 
בן הכנענית הי' מיורדי מצרים וחי' עד סוף מ' שנה של מדבר, והא כתיב 
וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, תשובתך שהרי סרח בת אשר היתה 
מיורדי מצרים והיית והיא נחשבת בערבות יריחו ואין למדין מן הכללות 
החשבון].   מן  שלשה  או  שנים  אין  ושם:  מו.  שם,  לקמן  הוא  ]ועד"ז  כו' 
ועכצ"ל דמדרשות חלוקות הן. והרשב"ם והספורנו – הם אליבא דשמו"ר, 
או )ויותר נכון( ע"ד הפשט. ומה שהזכיר שרח בפ' פנחס – ראה רמב"ן 
שם. ולהמדובר בפנים יותר נ"ל לומר דקאי לכל מדרז"ל הנ"ל – דלשלול 
צ"ל   – אז  דבנ"י  ככולו  מרובו  תשליכוהו"  "היאורה  דגזירת  האפשריות 
מתי  של  זכירה  מספיקה  ואין  שביניהם,  מהחשובים  כו"כ  של  השפעה 

מספר. וק"ל.

כאשר  רק  בעינינו.  אלוקות  וראיית  מוחלטת 
חולף הזמן והנס שחווינו מתעמעם, אנו עלולים 
ההשקפה  ואז  החיים  שטף  אל  בחזרה  להיסחף 

שברחוב יכולה לחדור אלינו.

כתבה  אמריקאית  נערה  תשכ"ט,  בשנת 
לטיול  נסעה  היא  חוויותיה.  על  לרבי 
בארץ ישראל, וסרט הצילום של התמונות 
משמעות  מה  אבד.   – למזכרת  שצילמה 

הדברים? שאלה, וכך כתב לה הרבי:

במענה למכתבך, בו את שואלת האם ישנה 
משמעות כלשהי לעובדה שסדרת שקופיות 

שלקחת מארץ ישראל ומירושלים אבדה.

לאמיתו של דבר, כל דבר שקורה בעולם, 
בעל  הינו  האדם,  של  האישיים  ובחייו 
שאפשר  דברים  הרבה  ומכיל  משמעות 
בהתאם  במיוחד  נכון  זה  מזה.  ללמוד 
במשמעות  טוב,  שם  הבעל  של  להוראתו 
צריך  ורואה  שומע  שיהודי  דבר  שכל  זו 
עבודתו  את  לשפר  כיצד  הוראה  לשמש 

לבוראו.

רבים,  יהודים  מזה:  ללמוד  שאפשר  מה 
טבעי  באופן  נוטים  "דתיים",  יהודים  כולל 
ארץ  של  הטובות  הסגולות  את  לראות 
ורחבה".  "ארץ טובה  ישראל, שהיא אמנם 
לדבר  לב  שם  לא  אדם  לפעמים  זאת,  עם 
שכל  והוא,  ישראל,  בארץ  שיש  המהותי 
כלל  בעל-ערך  אינו  שלה  הגשמי  היופי 
בהשוואה לתכונה המהותית שלה – היותה 
התורה  אומרת  שעליה  ארץ  הקודש,  ארץ 
ועד  השנה  מרשית  בה,  אלקיך  ה'  ש"עיני 

אחרית שנה".

ישראל  ארץ  של  הזו  המהותית  התכונה 
צריכה להשרות על כל אחד מידה עצומה 
להתבטא  צריכה  אשר  כבוד,  יראת  של 
את  להביא  והולכים  גדלים  במאמצים 
עם  התאמה  לידי  היומיומית  התנהגותו 

הקדושה של ארץ ישראל.

כדי  דייה  להיות חזקה  ההשפעה מוכרחת 
שלביקור  כך  מתמשך,  אופי  לה  שיהיה 
על  תמידי  אפקט  יהיה  הקודש  בארץ 
וההתנהגות  האדם  של  ההשקפה  כל 

היומיומית כתוצאה מכך.

מוגבל  ישראל  בארץ  ביקור  אם  זאת,  עם 
תמונות  ולצילום  באתרים  לצפייה 
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והנופים  היפים  המקומות  של  ושקופיות 
לא  להיות  הופכת  ישראל  ארץ  אזי  וכו', 
אחת  ארץ  תיירותית,  מאטרקציה  יותר 
מני רבות. ביקור כזה תורם מעט לעתידה 
האמיתי ולגורלה של ארץ ישראל, שעליה 
אנחנו אומרים בתפילותינו, "ומפני חטאינו 

גלינו מארצנו".

להיות,  צריכה  המיידית  המסקנה  לכן, 
שללו  אשר  גורמים  אותם  כל  את  לסלק 
אותנו מארץ ישראל, ולחזק את כל אותם 
ישראל  ארץ  את  לנו  יחזירו  אשר  גורמים 

באופן יציב ותמידי.

להדגיש  מכוונות  אינן  האמורות  השורות 
להתמקד  דווקא  אלא  שאבדו,  אפשרויות 
באפשרויות העתיד. שכן, את בוודאי נזכרת 
מזמן לזמן בזיכרונות מהביקור שלך בארץ 
ב"ארמונו"  לביקור  שווה  אשר  ישראל, 
לקוות  יש  ולכן,  הקב"ה.  של  האישי 
להתעלות  במקביל  יביאו  אלה  שזיכרונות 
 – שמים  וביראת  היומיומית  בהתנהגות 
בנוכחותו של  נמצא תמיד  משום שהאדם 

הקב"ה.

רועה האמונה
במובן  תשליכוהו"  "היאורה  בסיפור  נמשיך 
זה  הוא  רבינו  משה  איך  להבין  וננסה  הרוחני, 
את  נקרא  מהגזירה.  ישראל  בני  את  שמציל 

הדברים בלשונו של הרבי:

ישראל.  של  מושיען  הוא  ענינו של משה 
רועה   -[ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  להיותו  וזאת 
נאמן[, הממשיך את האמונה בישראל כך 

שתשפיע עליהם במעשה בפועל.
היינו, שגם במקום שבו לא היתה כל ראייה 
באלקות, ואפילו לא הבנה והשגה19, פעל 

משה שתאיר בבני ישראל האמונה בה'.
קודם  גם  בהם  היה  האמונה  שכח  ואף 
לכן, שהרי ישראל בטבעם "מאמינים בני 
הם, מכל מקום, אמונה סתם  מאמינים20" 
שתהיה  מנת  על  זה21.  עבור  די  בה  אין 

19. להעיר ממרז"ל שמצרים מלאה גילולים )שמו"ר ופרש"י עה"פ וארא 
ט, כט. מכילתא תנחומא ופרש"י עה"פ בא יב, א(.

עה"ת  פרש"י  וראה  במצרים(.  בהיותם  לבנ"י  )בשייכות  א  צז,  שבת   .20
שמות ד, ב.

21. עד שיכול להיות גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרייא )ברכות סג, א. 

לאמונה השפעה בחייו והנהגתו של אדם, 
אמונה22",  "ורעה  בו  להתקיים  מוכרח 
זה  ודבר  בפנימיות.  האמונה  המשכת 

נפעל על ידי משה, רעיא מהימנא23.
ומכח זה נצבו בני ישראל נגד גזירתו של 

פרעה.

בפרשה אנו קוראים על ההתגלות של הקדוש 
הוא  שם  הבוער,  בסנה  רבינו  למשה  הוא  ברוך 
ממצרים.  ישראל  בני  את  לגאול  אותו  שולח 
נשלח  שמשה  במה  להתעסק  מרבים  אנחנו 
לעשות לפרעה ולמצרים, אבל חלק חשוב ובלתי 
עשה  שהוא  מה  הייתה  שלו  מהשליחות  נפרד 
ישראל  בני  את  לחלץ  נשלח  משה  ישראל.  לבני 
של  תפקידו  מצרים.  משעבוד  המנטלי  בצד  גם 
משה לשבור את התפיסה המוטעית של עבודת 
היאור ולהחזיר לעם ישראל את האמונה היהודית 

הטהורה.

"רעיא  הקדוש  בזוהר  מכונה  רבינו  משה 
מהימנא". התרגום הפשוט של המילים הללו הוא 
ניתן לתרגם את המילים הללו  "רועה נאמן", אך 
הדברים?  משמעות  מה  האמונה".  ל"רועה  גם 
בצהריים,  כשמש  לנו  ברורה  בה'  שלנו  האמונה 
אבל משום מה זה לא תמיד מנהל לנו את החיים. 
כשאנחנו מגלים שמכרו לנו אוזניות במחיר גבוה 
מדי אנחנו זועמים, כשקולגה קיבל את המשרה 
שחלמנו עליה אנחנו אוכלים את עצמנו מקנאה.

אנחנו  המציאות  במבחן  למה  קורה?  זה  איך 
תחת  שנופלים  קטנים  אנשים  להיות  ממשיכים 
מרות חוקי החיים והטבע? האמונה איננה תפיסת 
מהנשמה  מתוכנו,  מגיעה  היא  נרכשת.  עולם 
הקדושה שלנו. אבל הנשמה, בגלל היותה רוחנית 
ואלוקית, לא תמיד מצליחה לחדור את הקליפה 
המגושמת, נשארת בתת המודע ולא משפיעה על 
המחשבות ועל המעשים שלנו. כאילו יש מחסום 
את  ולנהל  אותנו  מלהוביל  האמונה  את  שעוצר 
מרכז השליטה שבו אנו מקבלים את ההחלטות 

על חיינו.

רבינו.  בדיוק בא לפתור משה  את הכשל הזה 
תפקידו 'לרעות' את האמונה – להזין אותה, לשלוף 
אותה מה'בוידעם' הנסתר ולהפוך אותה לַשליטה 
ממופשטת  תהפוך  שהאמונה  לכך  לגרום  בבית. 

כגירסת הע"י(.
22. תהלים לז, ג. תו"א בהוספות ד"ה כי תשא. לקו"ת ואתחנן ד"ה וידעת 

)הא'( וביאוריו. ועיי"ש ד"ה להבין בתוס' ביאור פ"ג.
23. ראה תניא רפמ"ב.
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לכוח שמנהל את החיים שלנו, שממלא את השכל 
היומיומית  ההתנהגות  את  ומנווט  שלנו  והרגש 
את  "להמשיך  נקרא  זה  החסידות  בלשון  שלנו. 
במצרים  כשחיים  גם  ואז,  בפנימיות".  האמונה 
של  המשחק  לכללי  כניעות  של  אוויר  ונושמים 
העולם, ממשיכים להאמין ולחיות על פי האמונה 

ש"אין עוד מלבדו".

גימפל  ר'  של  המופלא  סיפורו  הנה 
אורמלנד, המאפשר 'להציץ' מעט אל חיים 
שולט  ה'  בה  ישראל',  'ארץ  של  בתחושה 
לכוחות  עצמאות  כל  ואין  לבדו  ומשגיח 

הטבע.

תשכ"ג,  באלול  כ"ח  בליל  התחיל  הסיפור 
הקטן  בנו  הברית.  שבארצות  ג'רזי  בניו 
של ר' גימפל, יעקב, היה אז ילד בן שלוש 
כשרכב  וסבתו,  סבו  עם  ברכב  ונסע  וחצי, 
הסב  חזיתית.  בהם  התנגש  ממול  שבא 
לתוך  הועפו  והילד  הסבתא  במקום.  נהרג 
את  מצאו  ההצלה  כוחות  גדולה.  שלולית 

הילד חסר הכרה, כשפניו בתוך המים.

בארבע לפנות בוקר הוזעק ר' גימפל לבית 
הרפואה, והרופא המטפל הציע לו להמתין 
בעריכת ההלוויה של הסבא, שכן אלו הם 
והלוויה  הילד  של  האחרונים  חייו  רגעי 

תוכל להיות משותפת.

ידיד הציע לו להתקשר למזכירות של הרבי 
הרבי.  של  ברכתו  את  ולבקש  יורק  בניו 
של  שמו  את  המזכיר  העביר  בוקר  לפנות 
הילד לרבי, וחזר כשבפיו תשובה: "תתקשר 
בדיוק  שעה  כעבור  שעה".  בעוד  שוב 
העביר  והמזכיר  שנית,  גימפל  ר'  התקשר 

את הטלפון לרבי.

עברה.  "הגֵזרה  מדהימים:  היו  הרבי  דברי 
עשה את ההלוויה לחמיך, ומה שהרופאים 
לך  אומר  אני   – יחיה  לא  שהילד  אומרים 

שהגֵזרה עברה, והילד יחיה בעזרת השם".

ראשית,  הוראות:  מספר  הרבי  נתן  בנוסף, 
להוסיף לילד את השם בן ציון. שנית, לתת 
ודבר  לצדקה.  דולר  מאות  ושמונה  אלף 
שלישי, לבקש מהרופא המטפל להתקשר 

לרבי.

טיפול  ליעקב  לתת  לרופא  הציע  הרבי 
רפואי מסוים. הרופא עשה כמצוות הרבי, 
אך מצבו של הילד נותר ללא שינוי. למרבה 

היה  עדיין  אך  בחיים,  נשאר  הוא  הפלא 
שרוי בתרדמת וסבל מנזק מוחי חמור.

זמן מה אחר כך, בא ר' גימפל להתוועדות 
של הרבי. לקראת סיום ההתוועדות הורה 
אדמו"רי  כל  של  הניגונים  את  לשיר  הרבי 
חב"ד, ואז פנה אל ר' גימפל ואמר: "עכשיו 
נמצאים כאן עימנו כל רבותינו נשיאינו. זו 

שעת רצון, בקש כל מה שתרצה".

המוגדר  בנו  בעבור  ברכה  ביקש  גימפל  ר' 
כצמח, והרבי חייך ואמר: "בקרוב הוא ידבר, 

ותהיה לך ממנו נחת יהודית חסידית".

הרפואי  ולצוות  עברו,  חודשים  תשעה 
כשבאה  בבוקר,  חדשה.  אחות  הצטרפה 
"מה  בשאלה:  אליו  פנתה  הילד,  למיטת 
פתאום  סודה?".  או  חלב  לשתות,  תרצה 
אימו  "סודה".  וענה:  עיניו  את  הילד  פקח 

התעלפה מרוב שמחה והתרגשות.

ללמוד  ונזקק  שיקום,  להליך  נכנס  הילד 
בכוחות  לאכול  לדבר,   – מהתחלה  הכול 
עצמו וכדומה. השיקום התקדם יפה, אבל 
היה  לא  והוא  מדולדלות  נותרו  הרגליים 

יכול לעמוד עליהן.

בביקורו הבא של ר' גימפל אצל הרבי, הביא 
עמו את הילד. במהלך היחידות ביקש הרבי 
מהאב לצאת ולהשאיר את הילד על ברכיו. 
גימפל  ר'  נקרא  כך  אחר  דקות  עשרים 

בחזרה פנימה, והילד דידה החוצה.

היום  ומשמש  משפחה,  והקים  גדל  יעקב 
כראש ישיבה באטלנטיק.

יציאת מצרים שבכל יום
מה אומרים הדברים לנו, בחיי היומיום שלנו? – 

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

בית  הוא:  ויום  יום  בכל  העבודה  סדר 
המדרש",  לבית  הכנסת  "מבית  הכנסת, 
מנהג  בהם  "הנהג  לקיום  המדרש  ומבית 

דרך ארץ".
התפלה,  עבודת  באה  בתחילה  כלומר, 
ולאחריו  התורה,  לימוד  לאחריה 

ההתעסקות בצרכי הפרנסה.

כל  מתרחש  ממצרים  והגאולה  הגלות  סיפור 
יום בחיינו.
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בבית  בתפילה  היום  את  מתחילים  אנחנו 
בשלב  תורה.  לשיעור  ממשיכים  משם  הכנסת, 
קירבה  חזקה של  לנו תחושה  יש  היום  הזה של 
לקדוש ברוך הוא, כמו בני ישראל בארץ ישראל 
או כמו הדור הראשון של יורדי מצרים. בתפילה 
בבקשה  אליו  ופונים  ה'  לפני  עומדים  אנו 
חזקה  הרגשה  מתוך  והצלחה,  פרנסה  לבריאות, 
וחד משמעית שרק ה' השולט היחיד על כל מה 
שקורה איתנו ואין עוד מלבדו. גם כשאנו לומדים 
תורה, הנחת הבסיס הפשוטה והברורה היא שיש 

לעולם בורא ומנהיג ורק ממנו מגיע לנו הכול.

להביא  כדי  העבודה  ליום  יוצאים  כשאנו  אבל 
פרנסה הביתה, מתגלה לפנינו עולם סואן. חנויות, 
פרסומות, אנשים רצים לכאן ולכאן, תורים בבנק 
שהעניינים  נראה  כאן.  נראית  לא  ה'  יד  ובדואר. 
וחייבים  ארץ",  "דרך  הטבע,  דרך  לפי  מתנהלים 
להיכנס למרוץ הזה כי רק ככה אפשר להתקדם 

בחיים. זו כבר ממש גלות.

היאור  בסיפור  התורה  אותנו  מלמדת  ומה 
והגאולה על ידי משה רבינו? – נקרא את הדברים 

בלשונו של הרבי:

הנ"ל  מכל  ללמוד  יהודי  שעל  ההוראה 
בעבודת ה':

מהתפלה  יציאתו  שעצם  לדעת  עליו  )א( 
הגמור  מהביטול  באלקות,  מהראייה   –

לאלקות – הרי היא כבר ענין של ירידה.
זו היא דבר הנעשה על  הן אמת שירידה 
לעסוק  עליו  מקום,  מכל  ערוך,  שלחן  פי 
רבותינו  )כמאמר  שהוא  משום  רק  בכך 
כפשוטה(  למצרים  הירידה  אודות  ז"ל 
"אנוס על פי הדיבור", היינו שעסקו בכך 

יהיה רק לפי שכן הוא רצון ה'.

הדבר הראשון שצריך ללמוד הוא כיצד עלינו 
להביט על העולם, על הרחוב הסואן ועל השוק. 
ראשית כל עלינו לדעת שזה לא המקום הטבעי 
כאן.  להיות  צריכים  לא  אנחנו  שבעצם  שלנו, 
לסידורים,  או  לקניות  לעבודה,  יוצאים  אנחנו 
"אנוס  אילוץ,  זה  ה'.  רצון  שזה  משום  ורק  אך 
אומרים בהגדה של  כמו שאנו   – פי הדיבור"  על 

פסח. המקום הטבעי שלנו הוא בבית הכנסת, בו 
עומדים לפני ה' וחשים שאין עוד מלבדו.

אווירה  או  אסורים  מראות  ברחוב  אין  אם  גם 
על  ובסביבה  חרדי  ברחוב  מדובר  אם  גם  גסה, 
יכולים  לא  אנחנו  והכשרות,  הקודש  טהרת 
כמו  לא  זה  הכול,  אחרי  כי  שם.  בנוח  להרגיש 
לעמוד בבית ה' עם עיניים בסידור ולהרגיש את 

נוכחותו של הקדוש ברוך הוא.

לסגת  לנו  קוראת  לא  התורה  שני,  מצד  אך 
ולהסתגר בחזרה בבית הכנסת. נקרא את הדברים 

בלשונו של הרבי:

)ב( מאידך, אין לו כל סיבה לחשוש מפני 
ירידה זו.

כי אף שהיא ירידה גדולה ביותר – שהרי 
ו)בשעת  באלקות  ראיה  לא  עתה  לו  אין 
והשגה באלקות  העסק( אפילו לא הבנה 
נתונה לעניני  )כי בשעת עסקיו מחשבתו 
זה שיעורר  ידי  על  מקום,  – מכל  העסק( 
בחינת משה שבנפשו, תבוא אמונתו בה' 

לידי גילוי באופן של "ורעה אמונה",
עד   – הפרטית  הגלות  מן  יוציאו  והדבר 
עיני  "תמיד  אשר  עניניו  בכל  שיראה 
אחרית  ועד  השנה  מראשית  אלקיך,  ה' 

שנה", השגחה פרטית בעניני עסקיו.

משה רבינו מלמד אותנו שאפשר להיות יהודי 
מאמין גם במצרים. משה רבינו מעניק לכל יהודי 
את הכוח לראות כיצד ה' הוא השליט היחיד גם 
בבנק, ברכבת או במכולת. וזאת על ידי שמפנימים 
את האמונה הטבעית שיש לנו בֶגנים ונותנים לה 

להוביל את החיים וההחלטות שלנו.

אמונה  של  הברורה  ההכרה  מתוך  כשחיים 
אמיתית שנמצאת בחיים עצמם, זו גאולה אישית 
מהיאור המצרי המודרני. וכשחיים בהכרה ברורה 
בעסק  גם  הכול  מנהל  הוא  ברוך  שהקדוש  בכך 
ובעבודה, אז גם רואים את זה מול העיניים. שמים 
לב ל"השגחה פרטית" על כל צעד ושעל, ורואים 
איך ה' מסובב את כל הפרטים הקטנים ואת כל 

מה שקורה בחיינו.
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וכו'  האחרון  הניצוץ  שכבה  וכותבת  במכתבה  שמתחילה  מה  פלא 
]שאבדה כל תקווה ללדת ילדים[. כי מאין לאדם ידיעות כאלו ]איך בנאדם 

יכול לדעת דבר כזה[?

המבוגר  הגיל  על[  מבוססת  ]החשיבה שלה  הוא  יסודה  וכנראה שכל 
רז"ל  בדברי  וכמבואר  ללדת,  תוכל  שלא  כלל  ראיה  זה  ואין  אך  שלה, 

ורואים במוחש, שנשים שגילם גדול יותר משלה יולדות בנים ובנות.

ונוסף על זה, הרי המסתכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא רואה אשר 
מפני, בלשון הכתוב, ש"רבו מעשיך ה', גדלו מעשיך ה'", אי אפשר לאדם 
וגם לא אפילו חלק חשוב  בעולם,  אחד להקיף ולהשיג את כל הענינים 
]משמעותי[ מהם וגם לא אפילו רובם של הענינים הנמצאים בהד' אמות 
שלו ]בסביבה הקרובה שלו[ ונוגע לחייו הפרטים. ולכן נפרדו בני אדם 
בהחלט  דעת  מחווה  הישר  האדם  ואין  שונים,  במקצועות  למומחים 
ובתחומים האחרים סומך על המומחה  ]בהחלטיות[ אלא במקצוע שלו 

בזה.

אף שהתורה  הרי  ופוריות[,  עקרות  שלנו,  ]לנושא  דידן  לנדון  ובהנוגע 
ובחוות דעתם תלוי פסקים מיוחדים  מתחשבת עם חוות דעת רופאים, 
אשר בשולחן ערוך, ומהנהגתו של כל אחד ואחת הוא לעשות כהוראת 
צריך  זה  עם  ביחד  אבל   – ממש  בהנוגע למעשה בפועל  הרופאים 
לדעת ברור בלבבו אשר השם יתברך הוא הרופא כל בשר והוא המנהיג 
את עולמו כפשוטו ]במובן הפשוט[, היינו בחיי היום יומיים של כל אחד 

ואחת ובפרט ובפרטי פרטים, ועל אחת כמה וכמה בענינים עיקריים.

כנראה מכתבה ]ממה שכותבת[, לא היה בענין הנ"ל חוות דעת רופא 
מומחה. אבל באם גם היה מקרה כזה אצל מי שהוא, הרי המקרים שטועים 
הרופאים בכגון דא ]בנושאים כאלה[ רבו מלספור ]רבים מאד[. ואין הדבר 

תלוי אלא בחוזק בטחונו של האדם ובהתקשרותו עם בורא העולם...

]מיותר[ להוסיף אשר אין כוונתי בכל הנ"ל למעט חס  בוודאי למותר 
ושלום הענין דבן ובת ]להפחית בערך העניין של לידת ילדים[, ואיני בא 
אלא להראות על האמת המוחלט, שאין כל מקום לעצבות ועל אחת כמה 
וכמה שאין מקום לביטוי שכותבת שכבה הניצוץ האחרון, ליאוש. ואדרבה 

ואדרבה – עליה להתמלא בביטחון ובשמחה.

בהנוגע לשאלתה אודות תחליפי הדירה ]האם לעבור דירה[ והשאלה 
זה  ביתם לחנכו, הרי  ילד לתוך  ששאלה האם לקחת  והעיקרית  השנית 
תלוי בהשפעה שיהיה לזה עליה ועל בעלה שיחיו. ואם על ידי זה יתוסף 
שמחה ותתחזק מדת בטחונה בהשם יתברך אשר ימלא משאלותם לטובה 
בזרעא חייא וקיימא ]ללדת ילדים בריאים[ – בודאי נכון הדבר ]לאמץ ילד[.

מי  על  בהשפעה  טובות  בפעולות  כשרונותיה  תשקיע  אשר  ...ומוטב 
שסביבה, והקדוש ברוך הוא משלם מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים 

ככה ]הרבה יותר ממה שעשו[.

מכתב מבואר

לפנינו מכתב 
תשובה של הרבי 

לאישה שלא זכתה 
לילדים משלה 

וכתבה לרבי שהיא 
כבר מיואשת 

ואיבדה תקווה 
להיות אמא. האם 

הגיל המבוגר 
מוכיח שהמצב 

אבוד? האם חוות 
דעת של רופא היא 
סיבה להרים ידיים 

בייאוש?

אין הדבר תלוי 
אלא בביטחון בה'
)אגרות קודש, חלק י, אגרת ב'תתקפה(

הביאור מופיע 
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.
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מכתב למלך
הרמב"ם.  ללידת  שנה   850 צוינו  תשמ"ה  בשנת 
השנה  על  הכריזה  שבספרד  אנדלוסיה  ממשלת 
כ"שנת הרמב"ם" והנפיקה בול מיוחד הנושא את 
רונלד  הברית  ארצות  ונשיא  הרמב"ם,  של  דמותו 
האמריקאי  בקונגרס  הצדעה  אירוע  ערך  רייגן 
שנה   85 עם  יחד  לרמב"ם  שנה   850 לחגיגת 
ההם  "בימים  הכותרת  תחת  הרבי  של  להולדתו 

בזמן הזה".
גם במרוקו נערכו אירועים וטקסים לציון 850 

שנה להולדתו של הרמב"ם, והרבי שיגר אגרת 
ברכה מיוחדת למלך מרוקו חסן השני לרגל 

המאורע. המכתב נכתב במקור באנגלית, וכאן 
הוא מופיע בתרגום חופשי.
ב"ה, כ"א באייר, תשמ"ה

12 במאי 1985

 הוד מלכותו המלך חסן השני,
מלך המלוכה המרוקנית 

הארמון המלכותי, רבט
שלום וברכה.

יש לי הכבוד והעונג לשגר להוד מלכותו ברכות 
ההולדת  ליום  בקשר  לבביים  ואיחולים  כנות 

המורה  של  ה-850 
הרופא  המהולל,  והחכם 
המפורסם,  והפילוסוף 
בתור  בעולם  הידוע 
ובראשי  'מיימונידס', 
היהודי,  שמו  של  התיבות 
 - מיימון  בן  משה  רבי 

רמב"ם.

יום הולדתו של הרמב"ם 
בשנת  בערך  בניסן,  בי"ד 

ברחבי  לחגיגות  ההזדמנות  היה   ,)1135(  4895
העולם בכל המדינות החופשיות, יחד עם קהילות 
היהודית  הקהילה  כולל  המקומות,  בכל  יהודיות 

ההיסטורית בארץ המבורכת של הוד מלכותו.

לזיקה  גרמו  מרוקו  אזרחי  וכל  מלכותו  הוד 
מיוחדת עם טקס זיכרון היסטורי זה, מכיוון שזה 
מתקיים במדינה שלכם, ובעיר פס, ששם הרמב"ם 
אי-סובלנות  מפני  משפחתו,  עם  מחסה,  מצא 
את  לפתח  ההזדמנות  לרמב"ם  היתה  בפס  דתית. 
רופאים  עם  פעולה  בשיתוף  ברפואה,  שלו  הידע 
טוב  באופן  לימינו  עמדו  אשר  חשובים,  ערבים 
ונקרא  בקהיר  דבר  של  בסופו  התיישב  כאשר 
א-דין  סאלח  הסולטן  של  האישי  כרופאו  לכהן 
הסולטן,  של  פטרונותו  תחת  המלוכה.  ומשפחת 

הרמב"ם היה מסוגל להמשיך לכתוב את יצירותיו 
אותו  זיכו  אשר  ובעברית,  בערבית  המהוללות, 
במקום בולט בקרב המהוללים שבבני האדם בכל 

הזמנים.

בין  השוואה  לערוך  שיכולים  מאוד  משמח 
כלפי  המלוכה  משפחת  של  האדיבה  העמדה 
של  העמדה  ובין  הרמב"ם  של  בזמנו  הרמב"ם 
הוד  של  הנדיב  שלטונו  תחת  זמננו  בת  היהדות 
מלכותו, שממשיך את המסורת של אביך המהולל, 
הוד מלכותו המלך מוחמד החמישי זכרונו לברכה.

למעשה, באווירה תורמת זאת, השלוחים שלנו 
שמונהגים  במרוקו  היהודיות  הקהילות  עם  יחד 
ובראש  הכלל,  מן  יוצאים  רוחניים  מנהיגים  בידי 
ובראשונה ידידנו הכי נכבד, אדם בעל התמסרות 
נשיא  עמאר,  דוד  מר  הכלל,  מן  יוצאים  והישגים 
הקהילה היהודית בקזבלנקה והמזכיר הכללי של 
מסוגלים  היו   - במרוקו  היהודיות  הקהילות  ועד 
חינוכיים  מוסדות  של  שורה  ולנהל  לייסד 
השנים  במשך  אשר  לשבח,  ראויים  ותרבותיים 
גדולים ומנהיגים רוחניים  הקימו תלמידי-חכמים 
אשר חבים חובה לארץ הולדתם ולקהילות שבהן 

נולדו והתחנכו.

כמו  היהודים,  האזרחים 
נתברכו  מרוקו,  אזרחי  כל 
מהוללת,  במונרכיה  למעשה 
ליבה  וטוב  חכמתה  אשר 
בלתי- להחלטה  התחברו 

עקרון  כלפי  לערעור  ניתנת 
מתוך  והדמוקרטיה,  החירות 
לטובתם  אישית  התמסרות 
ולמורשת  האזרחים  כל  של 

המגרב )אזור צפון מערב אפריקה(.

על  נדיבות  ברכות  להרעיף  ימשיך  יתברך  ה' 
הוד מלכותו ועל משפחת המלוכה, ועל כל העם 
הן  ושלווה,  בריאות  של  מלאה  במידה  במרוקו, 

בגשמיות והן ברוחניות.

הרמב"ם  שבו  בנושא  לסיים  לי  יורשה 
"משנה  שלו,  ההלכה  ספר  את  פותח ומסיים 
היא  האלוקות  של  שהידיעה  לכך  ביחס  תורה", 
לא  הזמן  "ובאותו  האנושי:  המין  לעתיד  הבסיס 
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, 
המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהיה  שהטובה 
אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  ולא  כעפר,  מצויין 

לדעת את ה' בלבד".

בברכה.
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יום שישי
כ' טבת

בלימוד  להתחזק  יש  זה  ביום  הרמב"ם.  פטירת  יום 
הרמב"ם היומי לפי תקנתו של הרבי.

שבת קודש פרשת שמות
כ"א טבת

לפי מנהגנו קוראים את הפטרת "הבאים ישרש יעקב" 
בספר ישעיה.

יום שלישי
כ"ד טבת

יום ההסתלקות של אדמו"ר הזקן. זוהי עת רצון שיש 
לנצל להוספה בלימוד תורה, בתפילה ובצדקה )ומי שלא 
ישלים  עצמו,  השנה  ביום  שהיא  סיבה  מאיזו  הספיק 

בימים הבאים(:

ביום זה יש ללמוד לפחות פרק משניות אחד שמתחיל 
באחת מאותיות שמו הקדוש )שניאור זלמן(, וכן ללמוד 
קדישא,  תניא  מספרו  פרק  שלו,  ערוך  בשולחן  סעיף 
בספר  טוב ממאמר  ומה  ונושא מדרושי החסידות שלו 

תורה אור על פרשת השבוע.

מתוך  התפילה  בעבודת  זה  ביום  להוסיף  יש  כן  כמו 
חסידות  מאמרי  וללמוד  הזקן  אדמו"ר  שחיבר  הסידור 
יעקב",  קול  "הקול  המאמר  )בהם  התפילה  בנושא  שלו 

שמופיע בהקדמה ל"סידור עם דא"ח"(.

יש להוסיף גם בנתינת צדקה, ובמיוחד לעניין שקשור 
למוסדות  או  הזקן  אדמו"ר  של  המיוחדת  לעבודתו 
נשיאינו  רבותינו  של  ובעבודתם  בעבודתו  שעוסקים 

ממלאי מקומו.

יקבלו  בה  שמחה,  של  התוועדות  עורכים  כן  כמו 
המשתתפים החלטות טובות בתורה ובמצוות.

מקורות: התוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ' 1016. לוח כולל-חב"ד. ספר-
המנהגים עמ' 32. לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 296. סה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 

270 ו'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286 )ושם הערה 66(, 292, מוגה.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"

המקורות מופיעים בפירוט יותר בספר

כ"א טבת

תרס"ד

שיינא  הרבנית  נולדה 
של  הצעירה  בתו  הורנשטיין, 
שבת  בליל  הריי"צ,  אדמו"ר 
שתים  בשעה  שמות  פרשת 
בליובאוויטש.  בלילה,  עשרה 
כך כתב אביה באחד ממכתביו 
הרש"ב[  ]אדמו"ר  "אבא  אליה: 
חושים  לך  שיש  עלייך  אמר 
זהו  עדינים"  "חושים  עדינים. 
ובייחוד  ביותר,  נכבד  תואר 

כשהוא בא מאישיות כזאת".

כ"ב טבת   

תרל"ח

ר'  החסיד  הגאון  הרב  נפטר 
לוי יצחק, בנו של הרב הקדוש 
רבי ברוך שלום, בנו בכורו של 
שימש  צדק.  הצמח  אדמו"ר 
פודוברנקה,  בעיירה  כרב 
העיר  לרב  התמנה  ימיו  ובסוף 
תרל"ח  בשנת  בישינקוביטש. 
חלה מאד, ונסע לקייב לטיפול 
אצל רופאים מומחים, אך נפטר 
ארבעים  בגיל  שנותיו  במיטב 

וארבע ונטמן בקייב.
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כ"ג טבת

תרס"ה

יצחק  לוי  רבי  הקדוש  הרב  נפטר 
מסירטשין, חתנו של אדמו"ר חיים שניאור 
זלמן מליאדי, בנו של אדמו"ר הצמח צדק. 
שבפולין,  מוורשה  הגיע  יצחק  לוי  רבי 
וחותנו סיכם איתו שאחרי החתונה יעבור 
לגור לידו בליאדי. רבי חיים שניאור זלמן 
חב"ד,  חסידות  דרך  את  חתנו  עם  למד 
והחתן שתה בצמא את דבריו והפך לגדול 
בחסידות ואף לימד חסידות ברבים. לאחר 
פטירתו חותנו, בשנת תר"מ, נותר רבי לוי 
כך  ואחר  כשנתיים,  למשך  בליאדי  יצחק 
עבר לסירטשין, לשם הגיעו חסידים רבים 
של חותנו לבקש את עצתו וברכתו. בסוף 

ימיו חזר לוורשה, שם נפטר ונטמן.

כ"ד טבת  

תקע"ג

במוצאי שבת  הזקן,  הסתלקות אדמו"ר 
בלילה,  וחצי  עשר  בשעה  שמות  פרשת 

בכפר פייענא, בהיותו בן שישים ושבע.

החסידים לא ידעו היכן לטמון את גופו 
הקדוש של אדמו"ר הזקן, והניחו את הארון 
המושכות  את  נטש  העגלון  עגלה.  על 
והתיר לסוסים את הרצועה, ובאורח פלא 
הם ניווטו בעצמם את הדרך ועצרו בסמוך 
כארבע  במרחק  ששכנה  האדיטש,  לעיר 
בית  שכן  שם  מהכפר.  קילומטרים  מאות 
והחסידים  ומכובד,  גדול  יהודי  עלמין 

הבינו כי רצונו של אדמו"ר הזקן להיטמן 
שם.

אמר  הסתלקותו  לפני  אחדים  ימים 
נפשי,  בחיי  אני  "נשבע  הזקן:  אדמו"ר 
מתוך  ה'  את  יעבוד  שיהודי  מקום  שבכל 
לו".  ואעזור  עמו  אהיה   – נפש  מסירות 
ובליל הסתלקותו אמר: "מי שיאחז בידית 
הדלת שלי )יתחבר אליי(, אעשה לו טובה 

בעולם הזה ובעולם הבא". 

תקע"ג

הנשיאות  את  מקבל  האמצעי  אדמו"ר 
של  מאמריו  חב"ד.  חסידות  והנהגת 
היטב  מוסברים  היו  האמצעי  אדמו"ר 
ומשכו אברכים כישרוניים מאד לחסידות 
מספר  מאד  התרבה  בתקופתו  חב"ד. 
לעומת  ושולש  שהוכפל  עד  החסידים, 
מספרם בימי אדמו"ר הזקן. זקני החסידים 
של  לנשיאותו  הראשונה  שבשנה  סיפרו 
הלבנה  ברוסיה  נוספו  האמצעי  אדמו"ר 
)בלרוס( לבדה חמישה עשר אלף חסידים, 
כולו  צ'רניגוב  מחוז  הפך  השנייה  ובשנה 
גבול  על  אוקראינה,  בצפון  מחוז  )כיום 

בלרוס( לחסיִדי-חב"די.

תשי"ב

הרבי הורה לתלמידי הישיבות להשתדל 
ההלכות  את  החתונה  לפני  ללמוד 
הנדרשות על מנת לקבל "סמיכה" להוראת 
הרבי,  הסביר  תכופות,  לעתים  הלכה. 
בהלכה  שונות  שאלות  בבית  מתעוררות 
וצריך שיהיה רב בבית שיוכל לפסוק את 

ההלכה.

 עת 
לדעת
 מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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זעיר,  תורה  ספר  הוא  הרבי"  של  התורה  "ספר 
כחצי מטר גובהו מתחתית "עצי החיים" )המוטות( 
ועד לראש הכתר המצופה זהב שעליו. הרבי חיבב 
בהזדמנויות  אותו  והחזיק  וייקר מאד את הספר, 
בהקפות  איתו  רקד  נדרי,  כל  בתפילת  מיוחדות: 
אל  הקודש  מארון  אותו  הוציא  תורה,  בשמחת 
בימת הקריאה כשעמד כחזן בימים שהייתה בהם 
ו' תשרי,   – קריאה בתורה )כמו בתמונה שלפנינו 
חנה,  הרבנית  אימו  של  לפטירתה  השנה  יום 
שבשנת תשמ"ז חל ביום חמישי בשבוע( ועלה בו 

למפטיר בחגים ובמועדים.

יש סיפור היסטורי מרגש  לספר התורה הקטן 
לפני  שמתחיל  פרטית,  והשגחה  קדושה  ואפוף 

קצת פחות ממאתיים שנה.

פעל  הרוסית  באימפריה  סלאוויטא  בעיירה 
האחים  בבעלות  יהודי,  דפוס  בית  עת  באותה 
שפירא – נכדיו של רבי פנחס מקוריץ, תלמידו של 
המגיד ממזריטש וחברו של אדמו"ר הזקן. השניים 
הדפיסו והפיצו ספרי קודש רבים ובמיוחד ספרי 
נסגר בעקבות עלילה  חסידות, עד שבית הדפוס 
שקרית שהאשימה את האחים ברצח עובד שעמד 

להלשין עליהם שהם עוברים 
בעקבות  הצנזורה.  חוקי  על 
הקדושים  האחים  הפרשה, 
עשרים  כמעט  למשך  נכלאו 
תקופת  ובמהלך  שנה, 
ספר  לכתיבת  דאגו  מאסרם 

התורה הזה.

בירושה  עבר  התורה  ספר 
עד  שפירא,  במשפחת 
השלטון  ידי  על  שהוחרם 
הוחזר  הספר  הקומוניסטי. 
שפירא  אבא  שמואל  ר'  לידי 
שמואל  רבי  של  צאצא   –
אחד  שפירא,  אבא  אברהם 
– בעקבות  האחים הקדושים 
הסכם הדדי שנחתם בין ברית 
פולין  לממשלת  המועצות 
ערך  עם  עתיקות  להחזרת 

היסטורי ותרבותי מיוחד.

שפירא  אבא  שמואל  ר' 
של  דודתו  לבת  נשוי  היה 
הרבי הריי"צ )בת אחותה של 
הריי"צ(,  הרבי  של  אימו  שרה,  שטערנא  הרבנית 
והתגורר בארץ. במשך השנים עלו מספר הצעות 
אך  לרבי,  כך  ואחר  הריי"צ  לרבי  הספר  למכירת 
סכומי  בגיוס  קושי  בגלל  לפועל  יצא  לא  הדבר 
הספר  רכישת  הספר.  לרכישת  שנדרשו  הכסף 
בעבור הרבי התבצעה ביוזמתו של הגאון החסיד 
אביב.  בתל  חב"ד  קהילת  רב  אשכנזי,  משה  הרב 
כשנודע לו על העניין, הוא לקח על עצמו הלוואה 
ספר  את  רכש  לירות,  מאות  חמש  בסך  גדולה 
הרב  תרם  בנוסף,  לרבי.  אותו  והעניק  התורה 
אשכנזי מעיל לספר התורה, וכעבור שנים גם את 

כתר התורה המוזהב.

בכ"ח  הרבי  של  לידיו  הגיע  התורה  ספר 
אלול תשי"ד, וכמה ימים אחר כך הרבי כתב מכתב 
כשבוע  אשכנזי.  משה  לרב  מיוחד  וברכה  תודה 
שפירא  אבא  שמואל  לר'  הרבי  כתב  כך,  אחר 
היום  אנכי  ובשורה  תודה  "איש  נרגשת:  בנימה 
להודיע אשר הרב החסיד אי"א נו"נ עוסק בצרכי 
גאראדעצקי  שיחיה  אליהו  בנימין  מוה"ר  ציבור 
הביא את הספר תורה, כיומיים לפני ראש השנה, 
למפטיר  לתורה  בה  עליתי  השנה  ראש  וביום 
דעתי.  את  שהניח  כמו  כבודו  דעת  ותנוח  היום, 
ויהי רצון מהשם יתברך לזכות את כל אחד מאתנו 
לגרום נחת רוח איש לרעהו ולעשות את זה מתוך 

בריאות הנכונה ומתוך שמחה".

ספר התורה של הרבי
תאריך: ו' תשרי תשמ"ז

JEM
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לבקר את רבינו הזקן בהיכלו
רשימה שכתב אדמו"ר הריי"צ ופורסמה בעלון "התמים", ובה הוא 
מספר בשם החסיד ר' גרשון דב מפהאהר על זיכרונותיו מפטירתו 

של אחד מזקני חסידי אדמו"ר הזקן, שביקש לפגוש את אדמו"ר 
הזקן בהיכלו בעולם האמת

בעודנו  בבוקר,  טבת  כ"א  השלישי  ביום 
מתפללים, בא ר' דוב המלמד והודיע שסבו החסיד 
ר' יצחק שאול חולה, ונמהר לגמור התפילה ונלך 

לבקרו.

כשנכנסנו אליו כבר הוקל לו מעט, כי בינתיים 
הייתה  דם  ]הקזת  דם  ליפא  ר׳  הרופא  לו  הקיז 
להתפלל,  ַויתכונן  אז[,  נפוצה  רפואית  פעולה 
למד  התפילה  ואחרי  בהתלהבות,  כדרכו  ויתפלל 

את שיעוריו ]הקבועים[.

בקשתו  פי  ועל  הפעם,  עוד  אליו  באנו  בערב 
חזרתי את המאמר, ונשב אצלו כמה שעות.

טבת[.  ]כ"ב  בערב  הרביעי  ביום  ]גם[  היה  כך 
וכאשר  פתאום,  התעלף  ללכת  כשעמדנו  אבל 
האיר  כבר  האם  שאל  עיניו,  את  ופקח  עוררוהו 
היום, כי חפץ הוא להניח תפילין ולהתפלל, שכן 

עליו למהר לנסוע לחג "הביתה".

דעתו  אין  אולי  ַונחשוב  הפחידונו,  אלה  דבריו 
צלולה, אף שמראה פניו העיד על צלילות דעתו. 
כשאמרנו לו שעוד כשעה לפני חצות הלילה, נטל 

ידיו ויקרא את שמע בקול נעימה וישן.

כשהאיר היום זירז את נכדו ר' דוב שיחליף לו 
שעה  ויתפלל  ותפילין  טלית  לבש  לבנה,  כתונת 
חלישותו  בגלל  אך  גדולה,  בהתלהבות  ארוכה 
הוכרח להפסיק פעמים בתפילתו, וכשבאנו אליו 

היה כבר אחרי התפילה.

יוסף שלום – אמר ר' יצחק שאול – ְשלח לקרוא 
ושארי  אליהו  וחיים  פרץ  ואת  ליב  שאול  את 
הפרידה  ברכת  מהם  לקבל  חפצי  כי  החסידים, 
לפני נסעי ל"חג" לביתי, ואתה גרשון דוב ַחזור את 
המאמר, וכשאראה את אביך ]בעולם האמת. אביו 
היה ר' גרשון בער "העילוי מקרוצא", שהיה חסידו 
של אדמו"ר הזקן, ונפטר לפני לידת בנו[ אמסור 

לו פרישת שלום ממך, שהנך מתכונן ללכת בדרך 
הישרה.

בלתי  הרבה  גם  וִאתם  הקרואים  כל  כשנאספו 
קרואים, התמלא ביתו של ר' דוב המלמד, ויאמר 

ר' יצחק שאול: אחיי! הנני נוסע לחג לביתי.

כל הנאספים לטשו עיניהם מבלי דעת מה הוא 
ברצינות:  אמר  ליב  שאול  רבי  הישיש  ורק  שח, 
אתה חושב להגיע לחג לשם? בוודאי, ענה ר' יצחק 
שאול, אך חפצי להתפלל תחילה תפילת המנחה. 
כבוד  הקדשים  קודש  מפי  ששמענו  אתה  זוכר 

קדושת רבנו הזקן אודות תפילת המנחה?

עצמו  שאול  יצחק  ר'  הרים  פתאום  ולפתע 
ממשכבו וישב על מטתו ויבקש לשים כובעו על 
יותר משבעים  זה  ויאמר:  במתניו  וחגורתו  ראשו 
 – ליב  שאול  והוא  אני   – שנינו  אשר  שנה  וחמש 
בואו  בתחילת  הזקן  רבנו  קדושת  מכבוד  שמענו 

לליאזנא לאמור:

]באמרו זאת[ ר' יצחק שאול התאמץ לקום אבל 
לא יכל וישאר יושב על מקומו, ועל פניו הלבנים 

כשלג נראו כתמי אודם ]ואמר[:

יתרון  המנחה.  בתפילת  זהיר  אדם  יהא  לעולם 
וערבית  דשחרית  התפילות  על  המנחה  תפילת 
אדם  שבני  בשעה  היום  באמצע  שהיא  בזה,  הוא 
לתפילת  ומפסיקים  בעניניהם  וטרודים  עסוקים 
המנחה. וזהו "לעולם", עבודת האדם בעולם היא, 
ש"יהא אדם", ֵׂשֶכל המאיר ופועל במדות, "זהיר" – 
יאיר, היינו התגברות הצורה על החומר, וזה ניכר 

בענין "תפילת המנחה".

המאמר,  על  לחזור  שאול  יצחק  ר'  וכשגמר 
אמר:  הגדולה,  חלישותו  עקב  ביגיעה  לו  שעלה 
רבנו  קדושת  כבוד  של  ההילולא  יום  הוא  הערב 
עדת  מאת  מבקש  שאול[  יצחק  ]ר'  הנהו  הזקן. 

דברי הימים

המשך בעמוד 21 <<<
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פרשת שמות

ָפֶרְך )א, יג( ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ַוּיַ
שהיו  הוא  הראשון  הפירוש  "פרך":  למילה  פירושים  שני  יש  בגמרא 
שהיו  היינו  לאנשים,  נשים  ומלאכת  לנשים  אנשים  מלאכת  נותנים 
מעבידים אותם בעבודה שהיא בניגוד לטבע האדם ורגילותו. הפירוש 
תחילה  העם  את  פיתה  פרעה   – רך"  "פה  מלשון  ש"פרך"  הוא  השני 

בדברים רכים ובהבטחת שכר עד שהכניסם למעגל העבודה.

שני הדברים הללו ישנם גם בעבודת הבורא: ראשית, יש לעבוד את ה' 
בעבודה שהיא בניגוד לטבע האדם ובהוספה על הרגילות שלו. גם אם 
עושים עבודה קלה, היא נחשבת לדבר גדול אם עושים אותה בניגוד 
לטבע או ההרגל. שנית, יש לבטל את המידות הרעות של כעס וקנאה 

וכדומה, לנהוג ברכות ובדיבור של "פה רך".
)תורה אור שמות דף נא עמודים ג-ד(

ֹבא ֶאל  ר ַוּיָ ְדּבָ ְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרוֹ ֹחְתנוֹ ּכֵֹהן ִמְדָין, ַוּיִ ּומֹׁשֶ
ַהר ָהֱא-לִֹהים ֹחֵרָבה )ג, א(

מסופר במדרש, שכשהיה משה רועה את צאנו של יתרו במדבר ברח 
הגדי  ועמד  מים  של  לבריכה  שהגיע  עד  אחריו  רץ  ומשה  גדי,  ממנו 
מפני  היית  שרץ  יודע  הייתי  לא  אמר:  אליו  משה  כשהגיע  לשתות. 
שהיית צמא, עייף אתה! הרכיבו על כתפו וחזר אל שאר הצאן. אמר 
הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, חייך אתה 

תרעה צאני ישראל.

וזדון  רשעותו  בגלל  העדר  מן  בורח  אינו  הגדי  נפלא:  רמז  לפנינו 
שהתרחק  יהודי  של  מתוך צימאונו. נשמתו  זאת  עושה  הוא  ליבו, 
במי  צימאונו  את  לרוות  שאפשר  יודע  הוא  אין  אך  לאלוקים,  צמאה 
התורה ולכן הוא פונה לרעות בשדות זרים. רועה ומנהיג אמיתי הוא 
אחריו  רודף  ה'גדי',  לבריחת  הפנימית  הסיבה  את  ומגלה  שמכיר  מי 

ומחזירו למוטב.
)שיחות קודש תש"מ כרך ג, עמוד 222(

פרשת וארא

בשם הפרשה מרומז שמו של אדמו"ר הזקן, שיום הסתלקותו חל 
לרוב בשבוע פרשת וארא.

פעם  פעמיים:  "אור"  רמוז  "וארא"  במילה  א".  "אור  אותיות  "וארא" 
היא  גם  מרמזת  השנייה  א  )האות  ברמז  אחת  ופעם  במפורש  אחת 
ל"אור"(. ושמו של הרבי הוא "שניאור" – שני אורות, על שם שהאיר 

את העולם באור תורת הנגלה ובאור תורת החסידות.
)משיחת שבת פרשת וארא תשמ"א(

ה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' )ו, ב( ר ֱא-לִֹהים ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
"וידבר אלוקים... אני הוי'", כלומר: מידת הדין )שם "אלוקים"( שאני 
עושה בישראל היא לאמיתו של דבר חסד ורחמים )שם "הוי'"(, כי בזה 

יתוקן חטאם.

נשמות בני ישראל במצרים היו גלגול של נשמות דור הפלגה, ומאחר 

 ווארט 
חסידות

ישנו העניין של 
"הקהל" בתורה, 
על ידי זה שכמה 
וכמה מישראל 
נקהלים יחדיו 
על מנת ללמוד 
תורה. ובפרט 
בנוגע ללימוד 

תורת החסידות 
– אלו שהם 
כבר חסידים 

צריכים להקהיל 
יהודים נוספים 

שנמצאים 
בסביבתם 

וללמוד עמהם 
חסידות.

)שיחת שבת פרשת 
מסעי תשכ"ז(

רעיונות קצרים מתורת 
החסידות על פרשת 
השבוע - רעיון אחד 

לכל יום
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שדור הפלגה חטא בחומר ולבנים – כמסופר בתורה: "הבה 
נלבנה לבנים... והחימר היה להם לחומר" – מעבידים אותם 

כעת בחומר ובלבנים, כדי לתקן את חטאם.
)פלח הרימון חלק ב פרשת וארא עמוד לב-לו(

ֶאֶרץ  יִתי ֶאת ֹאֹתַתי ְוֶאת מוְֹפַתי ּבְ ְרעֹה, ְוִהְרּבֵ ה ֶאת ֵלב ּפַ ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
ִמְצָרִים )ז, ג(

מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפניי שאין נחת רוח 
באומות עובדי כוכבים לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה 

ליבו, למען הרבות בו אותותיי ותכירו את גבורתי )רש"י(
פרעה התריס כנגד ה' ואמר: "מי ה' אשר אשמע בקולו". 
של  במרותו  מכיר  שאינו  ובחוצפה  בגאווה  הצהיר  הוא 
על  ככל העולה  חופשי לעשות  ושהוא  הוא  ברוך  הקדוש 
רוחו. על כן עונשו היה שנתקשה לבו, והראו לו מן השמים 
שאינו ברשות עצמו כלל וכלל והוא נטול בחירה חופשית.
)לקוטי שיחות כרך ו, עמוד 63(

ה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם )ז, יב( ְבַלע ַמּטֵ יִנם, ַוּיִ ְהיּו ְלַתּנִ הּו ַוּיִ ִליכּו ִאיׁש ַמּטֵ ׁשְ ַוּיַ
מאחר שחזר ונעשה מטה – בלע את כולם )רש"י(

לפעמים קורה שאדם נמצא בשפל רוחני עמוק כל כך, 
כליל  אותו  ולערער  קשים  בדברים  אותו  'להכות'  שצריך 
חייבת  כזו  ש'בליעה'  לנו,  מורים  כך  על  אותו.  'לבלוע'   –
להיעשות בעזרת "מטה אהרן" – כלומר, על ידי אדם שכל 
כולו חדור בחסד ובאהבת ישראל אמיתיים והוא פועל אך 
של  עירוב  ושלום  חס  כאן  ואין  ישראל,  אהבת  מתוך  ורק 
צריך  לפעולה  שהמניע  רק  ולא  שלו.  באופי  רעות  נטיות 
עצמה  הפעולה  אלא  לאחר,  והאכפתיות  האהבה  להיות 
צריכה להיות "מטה" ולא "תנין", כלומר, בלי רגש של כעס 

כלל אלא כמו מקל יבש ודומם.
)לקוטי שיחות כרך כו, עמוד 57(

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכוֹת ה' ֶאת ַהְיֹאר )ז, כה( ֵלא ׁשִ ּמָ ַוּיִ
וימלא מנין שבעת ימים, שלא שב היאור לקדמותו. שהיתה 
מעיד  היה  חלקים  ושלושה  חודש  רביע  משמשת  המכה 

ומתרה בהם )רש"י(
ואיום בלבד על פרעה,  היו לשם אזהרה  לא  ההתראות 
ולייסרו, בעצם הדבר שמשה  אלא הן עצמן נועדו לצערו 
מדבר דברים כאלה לפני פרעה מלך מצרים. ייסורים אלו 
גדולים יותר כאשר הם באים מיד לאחר המכה, וכך נשבר 

פרעה ונכנע ליבו עוד יותר.

כדי  עד  ולהכניע,  לשבור  יש  ה':  בעבודת  הוראה  מכאן 
ניצחון מוחלט, את ההתנגדות לקדושה. לצורך ניצחון זה 
הקדוש  של  הגנוזים  האוצרות  יהודי  כל  של  לידיו  ניתנו 

ברוך הוא.
)לקוטי שיחות כרך לא, עמוד 39(

הרבה  יאריכו  שלא  החסידים 
בהכנות ויקברוהו בעוד מועד, כדי 
שיספיק לטבול בנהר דינור ולבוא 

אל ההילולא.

ויזרז להתפלל תפילת המנחה.

לגמור  יקותיאל  ר'  הספיק  ולא 
ר'  והנה  שמענו  האחרון,  הקדיש 
יצחק שאול אומר "שמע ישראל ה' 
צהובים  ובפנים  אחד",  ה'  אלקינו 
]משמחה[ מסר את נפשו, במנוחה 
ליוצרה.  גמור,  ובבטחון  גמורה 
העומדים  כל  ענו  עצומה  בבכיה 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
ועד", וחזרו ואמרו "שמע ישראל" 
עם  ]שאומרים  הפסוקים  ושאר 

הנפטר ברגעיו האחרונים[.

השמועה  התפשטה  מהר  חיש 
ר'  הישיש  החסיד  שנפטר  בעיר 
העיר  פינות  ומכל  שאול,  יצחק 
נכדו  לבית  המונים  המונים  נהרו 
החברה  ראשי  המלמד.  דוב  ר' 
לו  להקציב  והחליטו  באו  קדישא 
מקום נכבד בבית הקברות, ולהיות 
השלג רב והאדמה קפואה, האיצו 
מעדת  בהאברכים  הישישים 
כדי  במלאכתם  למהר  החסידים 
על  שאול  יצחק  ר'  צוואת  לקיים 

מילואה.

כשחזרנו לעיר כבר היתה שעה 
מאוחרת בלילה, ונלך כולנו לבית 
הלילה,  כל  שם  ונשב  הכנסת 
ויספרו הזקנים כל אחד את אשר 
שאול  יצחק  ר'  מהחסיד  שמע 

ויזכרוהו לברכה.

התפלל  דוב  ר'  שהמלמד  ואף 
התפילות  שלש  כל  התיבה  לפני 
זקני  גם  הנה  מקום  מכל  כדין, 
יצחק  ר'  החסיד  חברי  החסידים 
הנפטר  אחרי  קדיש  אמרו  שאול 
בם  ענתה  פניהם  והכרת  חברם, 
מעמדו,  על  לו  הם  שמקנאים 
הוא  שבודאי  בטוחים  בהיותם 
זוכה לבקר את רבנו הזקן בהיכלו.

המשך מעמוד 19 <<<

דברי הימים
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לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:1617:3516:3717:3616:2417:3416:3917:37שמות
16:2217:4116:4317:4216:3117:4016:4517:43וארא

כ' בטבת ה'תשפ"ג – כ"ז בטבת ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קט.הל' טוען ונטען פרק ט.הל' מקואות פרק ה-ז.כ' בטבתו'

מ"ע קט.פרק י.פרק ח-י.כ"א בטבתש"ק

כ"ב בטבתא'
פרק יא. הט לבי וגו'. ספר נזיקין והוא 

ספר אחד עשר.. הל' נזקי ממון.. בפרקים 
אלו. פרק א-ב.

מ"ע קט. רלז.פרק יא.

מ"ע רמ.פרק יב.פרק ג-ה.כ"ג בטבתב'
מ"ע רלח.פרק יג.פרק ו-ח.כ"ד בטבתג'
מ"ע רמא.פרק יד.פרק ט-יא.כ"ה בטבתד'
מ"ע רמא.פרק טו.פרק יב-יד.כ"ו בטבתה'
מל"ת רמד. מ"ע רלט.פרק טז.הל' גניבה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.כ"ז בטבתו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

 72 ד'
לפני 

הזריחה
4.385.265.486.509.1411.4912.194.56.25.22ו', כ' בטבת

4.385.265.486.509.1411.5012.204.57.15.23ש"ק, כ"א בטבת
4.385.265.486.509.1411.5012.204.58.05.24א', כ"ב בטבת
4.385.265.486.509.1411.5112.214.58.85.25ב', כ"ג בטבת
4.385.265.486.499.1411.5112.214.59.75.26ג', כ"ד בטבת
4.385.265.486.499.1411.5112.215.00.65.27ד', כ"ה בטבת
4.385.255.476.499.1411.5212.225.01.65.28ה', כ"ו בטבת
4.385.255.476.499.1411.5212.225.02.55.28ו', כ"ז בטבת

20



àúà äîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨¥´
:eàa Búéáe Léà á÷òéìàøNé éða úBîL älàå ©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½

:eàa Búéáe Léà á÷òé úà äîéøöî íéàaä ואּלין ©¨¦−¦§®̈§¨¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«ְִֵ

ּגבר  יעקב עם למצרים ּדעלּו יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשמהת

עלּו: ּביתּה á:äãeäéåואנׁש éåì ïBòîL ïáeàø ֱֵֵֶַַ§¥´¦§½¥¦−¦«¨«
:äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø לוי ׁשמעֹון ראּובן §¥´¦§½¥¦−¦«¨«ְְִִֵֵ

âîéðáeויהּודה: ïìeáæ øëùOé:ïïìeáæ øëùOé ִָ¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¦¨¨¬§ª−
:ïîéðáe:ּובנימן זבּולן ããbיּׂששכר éìzôðå ïc ¦§¨¦«ְְִִִָָָֻ¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàå:øLàå ãb éìzôðå ïc ּגד ונפּתלי ּדן §¨¥«¨¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«ְְִַָָָ

äíéòáLואׁשר: á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå ְֵָ©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´
:íéøöîá äéä óñBéå Lôðéàöé Lôð-ìk éäéå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬

:íéøöîá äéä óñBéå Lôð íéòáL á÷òé-Cøé והוה ¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦ֲַָ

ויֹוסף  נפׁשן ׁשבעין דיעקב ירּכא נפקי נפׁשתא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹּכל

ּבמצרים: åìëåּדהוה åéçà-ìëå óñBé úîiå ְְֲִִַָָ©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ
:àeää øBcäøBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå ©¬©«©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬

:àeää:ההּוא ּדרא וכל אחֹוהי וכל יֹוסף ּומית ©«ְְֲִִֵַָָָֹ

æãàîa eîöòiå eaøiå eöøLiå eøt ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
:íúà õøàä àìnzå ãàîeøt ìàøNé éðáe §®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«§¥´¦§¨¥À¨¯

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöòiå eaøiå eöøLiå©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàּוסגיאּו ואתיּלדּו נפיׁשּו יׂשראל ּובני Ÿ¨«ְְְְְְִִִִֵֵַָָ

פ  מּנהֹון: ארעא ואתמליאת לחדא לחדא ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָּותקיפּו

çLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iåòãé-àì ø ©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå ¤¥«©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ

:óñBé-úà òãé ּדלא מצרים על חדּתא מלּכא וקם ¨©−¤¥«ְְְְִִִַַַָָָָָ

יֹוסף: ּגזרת èéðaמקּים íò äpä Bnò-ìà øîàiå ְְֵֵֵַַ©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´
:epnî íeöòå áø ìàøNéíò äpä Bnò-ìà øîàiå ¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ

:epnî íeöòå áø ìàøNé éða הא לעּמּה ואמר §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«ְֲֵַַַָ

מּננא: ותּקיפין סגן יׂשראל ּבני éäáäעּמא ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ¨¬¨
äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©

:õøàä-ïî äìòå eðaBì äîkçúð äáä −̈§¨¨¬¦¨¨«¤¨¬¨¦§©§−̈®
óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

יערעּננא  ארי ויהי יסּגּון ּדלמא להֹון נתחּכם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהבּו

ּבנא  ויגיחּון סנאנא על אּנּון אף ויּתֹוספּון ְְְְִִִִַַַָָָָָקרב

ארעא: מן ויּסקּון àééøNקרב åéìò eîéNiå ְְְְִִַָָ©¨¦³¨¨Æ¨¥´
úBðkñî éøò ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤¨¥³¦§§Æ

:ññîòø-úàå íút-úà äòøôìåéìò eîéNiå §©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«©¨¦³¨¨Æ
úBðkñî éøò ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN̈¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤¨¥³¦§§Æ

:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì עליהֹון ּומּניאּו §©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«ֲִֵַ

ּבפלחנהֹון  לעּנֹואהֹון ּבדיל מבאיׁשין ְְְְְְְִִִִִֵַַָָׁשלטֹונין

וית  ּפיתֹום ית לפרעה אֹוצרא בית קרוי ְְְְְִִֵֵַָָָָֹּובנֹו

áéõøôéרעמסס: ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå ְֵַַ§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
éða éðtî eö÷iå:ìàøNéïk Búà epòé øLàëå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬

:ìàøNé éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ּוכמא ¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«ְָ

מן  למצראי ועקת ּתקפין וכן סגן ּכן להֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּדמעּנן

יׂשראל: ּבני âééða-úàקדם íéøöî eãáòiå ְְֳִֵֵָָ©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬
:Cøôa ìàøNéìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå ¦§¨¥−§¨«¤©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−

:Cøôa:ּבקׁשיּו יׂשראל ּבני ית מצראי ואפלחּו §¨«¤ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ãéøîça äL÷ äãáòa íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLàíäéiç-úà eøøîéå £¤¨«§¬¨¤−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹
äãáò-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
ּבטינא  קׁשיא ּבפלחנא חּייהֹון ית ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָואמררּו

ּפלחנהֹון  ּכל ית ּבחקלא ּפלחנא ּובכל ְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָּובלבנין

ּבקׁשיּו: בהֹון åèíéøöîּדאפלחּו Cìî øîàiå ְְְְְַַָ©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦
íLå äøôL úçàä íL øLà úiøáòä úãléîì©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬

:äòet úéðMäúãléîì íéøöî Cìî øîàiå ©¥¦−¨«©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ
úéðMä íLå äøôL úçàä íL øLà úiøáòä̈«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−

:äòet יהּודּיתא לחּיתא דמצרים מלּכא ואמר ¨«ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָ

ּתנ  וׁשּום ׁשפרה חדא ּפּועה:ּדׁשּום æèøîàiåיתא ְְְְִִֵָָָָָ©ÀŸ¤
-íà íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦

:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïaøîàiå ¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨©ÀŸ¤
ïa-íà íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦¥¬

:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ּכד ואמר Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨ֲַַַ

שניים מקרא ואחד תרגום
 מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

 למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
21עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.



אם  מתּברא על ותחזין יהּודּיתא ית מֹולדן ְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּתהוין

ּותקּימּנּה: היא ּברּתא ואם יתּה ּתקטלן הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּבר

æéeNò àìå íéäìàä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½
-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac øLàk©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤

:íéãìéäeNò àìå íéäìàä-úà úãléîä ïàøézå ©§¨¦«©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½
-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac øLàk©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤

:íéãìéä עבדא ולא יי קדם מן חּיתא ּודחילא ©§¨¦«ְְְֲֳִִַָָָָָָָָ

ית  וקּימא דמצרים מלּכא עּמהן ּדמּליל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּכמא

ְַָּבנּיא:

çé éðùïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò òecî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«
òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©

:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò ּוקרא £¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«ְָ

דין  מה להן ואמר לחּיתא דמצרים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמלּכא

ּבנּיא: ית וקּימּתין הדין ּפתּגמא ית ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָעבדּתין

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìà-ìà úãléîä ïøîàzå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤
ë àì ék äòøtúBéç-ék úiøáòä úiøönä íéLp ©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´

:eãìéå úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä ואמרא ¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«ֲַָָ

יהּודּיתא  מצריתא כנׁשּיא לא ארי לפרעה ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹחּיתא

עד  אּנּון חּכימן חּיתא iארי לותהן עּלת לא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ëíòäוילידן: áøiå úãléîì íéäìà áèéiå ִִָ©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²
:ãàî eîöòiåíòä áøiå úãléîì íéäìà áèéiå ©©«©§−§«Ÿ©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¯¤¨¨²
:ãàî eîöòiå עּמא ּוסגי לחּיתא יי ואֹוטיב ©©«©§−§«Ÿְְְְִֵַַָָָָ

לחדא: àë-úàּותקיפּו úãléîä eàøé-ék éäéå ְֲִַָ©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤
:íéza íäì Nòiå íéäìàäeàøé-ék éäéå ¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«©§¦¾¦¨«§¬

:íéza íäì Nòiå íéäìàä-úà úãléîä והוה ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«ֲַָ

ּבּתין: להֹון ועבד יי קדם מן חּיתא ּדחילא ְְְֲֳִִִַַַַָָָָָָּכד

áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéääòøt åöéå ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«©§©´©§½Ÿ

eäëéìLz äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½
:ïeiçz úaä-ìëå למימר עּמּה לכל ּפרעה ּופּקיד §¨©©−§©«ְְְִֵֵַַַָָֹ

וכל  ּתרמּנּה ּבנהרא ליהּודאי דיתיליד ּברא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֻּכל

ּתקּימּון: àçwiåפּברּתא éåì úéaî Léà Cìiå ְְְַַָ©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−
:éåì-úa-úà-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå ¤©¥¦«©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©

:éåì:לוי ּבת ית ּונסיב לוי מּדבית ּגברא ואזל ¥¦«ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLäMàä øäzå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«©©¬©¨«¦−̈

ìL eäðtözå àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzåäL ©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½©¦§§¥−§¨¬
:íéçøé ארי יתּה וחזת ּבר וילידת אּתתא ועּדיאת §¨¦«ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

ירחין: ּתלתא ואטמרּתּה הּוא âäìëé-àìåטב ְְְְְִֵַַַַָָ§Ÿ¨«§¨´
äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬Ç
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqaBðéôvä ãBò äìëé-àìå ©−©§©¬©§«Ÿ§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼
úôfáe øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤
úôN-ìò óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬

:øàéäלּה ּונסיבת לאטמרּותּה עֹוד יכילת ולא ©§«Ÿְְְְְֵֵֵֵַַַָָ

וׁשּויאת  ּובזפּתא ּבחמרא וחּפתּה דגֹומא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּתבּותא

נהרא: ּכיף על ּביערא וׁשּויתּה רביא ית ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָּבּה

ã:Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
:Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
לּה: יתעבד מה למידע מרחיק אחתּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואתעּתדת

ääéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
êBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´§

:äçwzå dúîà-úà çìLzå óeqä-úa ãøzå ©½©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¥³¤©
ãé-ìò úëìä äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´
çìLzå óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬

:äçwzå dúîà-úà על למסחי ּפרעה ּבת ּונחתת ¤£¨−̈©¦¨¤«¨ְְְְִֵַַַַָֹ

ית  וחזת נהרא ּכיף על מהּלכן ועּולימתהא ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָָנהרא

ּונסבתּה: אמתּה ית ואֹוׁשטת יערא ּבגֹו ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָּתבּותא

åäëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«
äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®

äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå: ּופתחת ©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«ְַַ

עלֹוהי  וחסת ּבכי עּולימא והא רביא ית ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוחזת

דין: הּוא יהּודאי מּבני æBúçàואמרת øîàzå ְְֲִֵֵֵֶֶַָ©´Ÿ¤£Ÿ»
ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤

 מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה
ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה
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:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïîBúçà øîàzå ¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤©´Ÿ¤£Ÿ»
ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤¦−

:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä לבת אחתּה ואמרת ¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤ְֲֲֵֶֶַַָ

מן  מינקּתא אּתתא לי ואקרי האיזיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹּפרעה

רביא: ית לי ותֹוניק çdì-øîàzåיהּודּיתא ְְְִִַַָָָָ©«Ÿ¤¨¬
íà-úà àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬

:ãìiäCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzåäîìòä ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
ãìiä íà-úà àø÷zå: ּפרעה ּבת לּה ואמרת ©¦§−̈¤¥¬©¨«¤ְֲֶֶַַַָֹ

ּדרביא: אּמּה ית ּוקרת עּולמּתא ואזלת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאיזילי

èäfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiäéëéìéä äòøt-úa dì øîàzå ©¤−¤©§¦¥«©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦
CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®

eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå: ּבת לּה ואמרת ©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«ֲֶֶַַָ

ואנא  לי ואֹונקיהי הדין רביא ית אֹובילי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹּפרעה

ואֹונקּתּה: רביא ית אּתתא ּונסיבת אגר ית ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּתן

éïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦

:eäúéLî-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå §¦¦«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦
íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì̈−§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦

:eäúéLî והוה ּפרעה לבת ואיתיתּה רביא ּורבא §¦¦«ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹ

מּיא  מן ארי ואמרת מׁשה ׁשמּה ּוקרת לבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלּה

ְְֵַׁשחלּתּה:

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøáò-Léàìcâiå íää íéîia | éäéå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³
Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà àöiå äLî¤Æ©¥¥´¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´

:åéçàî éøáò-Léà äkî éøöî ּביֹומּיא והוה ¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−¥«¤¨«ְֲַַָָ

וחזא  אחֹוהי לות ּונפק מׁשה ּורבא ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹהאּנּון

יהּודי  לגבר מחי מצרי ּגבר וחזא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבפלחנהֹון

áéiåמאחֹוהי: Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåC ֲִֵ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ
:ìBça eäðîèiå éøönä-úààøiå äëå äk ïôiå ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§

iå Léà ïéà ék:ìBça eäðîèiå éøönä-úà C ¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«
ּומחא  ּגברא לית ארי וחזא ּולכא לכא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָואתּפני

ּבחלא: וטּמרּה מצראה âééðMäית íBia àöiå ְְְְִֵַָָָָָ©¥¥Æ©´©¥¦½
òLøì øîàiå íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈

:Eòø äkú änì-éðL äpäå éðMä íBia àöiå ¨¬¨©¤−¥¤«©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«
äkú änì òLøì øîàiå íévð íéøáò íéLðà£¨¦¬¦§¦−¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−

:Eòø ּגברין ּתרין והא תנינא ּביֹומא ּונפק ¥¤«ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

:לחבר מחי אּת למא לחּיבא ואמר נצן ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָיהּודאין

ãéeðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiåéî øîàiå ©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«Â©ÂŸ¤¦´
øîà äzà éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN̈«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
ïëà øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−

:øácä òãBð עלנא ודּין רב לגבר ׁשוי מן ואמר ©¬©¨¨«ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָ

מצראה  ית דקטלּתא ּכמא אמר אּת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָהלמקטלי

ּפתּגמא: אתידע ּבקּוׁשטא ואמר מׁשה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּודחיל

åèâøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
î äLî çøáiå äLî-úàáLiå äòøô éðt ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî-õøàaäòøt òîLiå §¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«©¦§©³©§ŸÆ
çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³
-ìò áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©

:øàaä ּובעא הדין ּפתּגמא ית ּפרעה ּוׁשמע ©§¥«ְְְְִֵַַָָָָָֹ

ּפרעה  קדם מן מׁשה וערק מׁשה ית ְְְֲֳִִֶֶַַַַָָֹֹֹלמקטל

ּבירא: על ויתיב דמדין ּבארעא æèïäëìeויתיב ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ§Ÿ¥¬
äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ

:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úàïéãî ïäëìe ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«§Ÿ¥¬¦§−̈
-úà äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ¤

ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä: דמדין ּולרּבא ¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«ְְְִַָָ

רהטּיא  ית ּומלאה ּודלאה ואתאה ּבנן ְְְְְְַַָָָָָָָָָָָׁשבע

דאבּוהן: ענא æéíéòøäלאׁשקאה eàáiå ְְֲֵַַָָָָ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−
:íðàö-úà ÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§¤Ÿ¨«
÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§

íðàö-úà: מׁשה וקם ּוטרדּונּון רעּיא ואתֹו ¤Ÿ¨«ְְֲֶַַָָָָֹ

ענהן: ית ואׁשקי çéìàeòø-ìàּופרקּנּון äðàázå ְְְְִֵֵַַָָ©¨¾Ÿ¨¤§¥−
:íBiä àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáàäðàázå £¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©¨¾Ÿ¨

:íBiä àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«
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דין  מה ואמר אבּוהן רעּואל לות ְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָָואתאה

דין: יֹומא למיתי èéLéàאֹוחיתין ïøîàzå ְִִֵֵֵָ©Ÿ©¾§¨¦´
eðì äìã äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈

:ïàvä-úà ÷Liåãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå ©©−§§¤©«Ÿ©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´
ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc-íâå íéòøä: ¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ואף  רעּיא מּיד ׁשזבנא מצראה ּגברא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָואמרא

ענא: ית ואׁשקי לנא דלא ëøîàiåמדלא ְְְְִֵַָָָָָָָ©¬Ÿ¤
Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½

:íçì ìëàéå Bì ïàø÷Biàå åéúða-ìà øîàiå ¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®
íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæò äf änì: ¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

ית  ׁשבקּתין דנן למה הּוא ואן לבנתּה ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָואמר

לחמא: ויכּול לּה קרן àëäLîּגברא ìàBiå ְְְְֵֵַַַָָ©¬¤¤−
ì:äLîì Bzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−§¤«

ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá ויהב ּגברא עם למיתב מׁשה ּוצבי ¦−§¤«ְְְִִִֵֶַַַָֹ

למׁשה: ברּתּה צּפרה áëàø÷iåית ïa ãìzå ְְִֵֶַָָֹֹ©¥´¤¥½©¦§¨¬
õøàa éúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤

:äiøëðøîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå ¨§¦¨«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øbׁשמּה ית ּוקרא ּבר וילידת ¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«ְְִֵֵַַָָ

נּוכראה: ּבארע הויתי ּדּיר אמר ארי ôּגרׁשם ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

âëíéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìàä-ìà íúòåLíéîiá éäéå ©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«

ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-ìà íúòåL ¦§¨¥²¦¨«£Ÿ−̈©¦§®̈©©¯©©§¨¨²¤
:äãáòä-ïî íéäìàä סּגיאּיא ּביֹומּיא והוה ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«ְֲִַַַַָָָ

יׂשראל  בני ואתנחּו דמצרים מלּכא ּומית ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהאּנּון

ּוסליקת  ּוזעיקּו עליהֹון קׁשי ּדהוה ּפלחנא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָמן

ּפלחנא: מן יי לקדם ãëíéäìàקבלּתהֹון òîLiå ְְְְְֳִֶָָָָָָ©¦§©¬¡Ÿ¦−
-úà Búéøa-úà íéäìà økæiå íú÷àð-úà¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤

:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáàíéäìà òîLiå ©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©¦§©¬¡Ÿ¦−
íäøáà-úà Búéøa-úà íéäìà økæiå íú÷àð-úà¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

á÷òé-úàå ÷çöé-úà: ית יי קדם ּוׁשמיע ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿְְֳִַָָָ

ּדעם  אברהם ּדעם קּימ ּה ית יי ּודכיר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקבלּתהֹון

יעקב: ּודעם äëéða-úàיצחק íéäìà àøiå ְְֲִִַָֹ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéäìà òãiå ìàøNééða-úà íéäìà àøiå ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´

:íéäìà òãiå ìàøNé דבני ׁשעּבּודא יי קדם ּוגלי ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«ְְְְֳִִִֵָָָ

ס  יי: למפרקהֹון ּבמימרּה ואמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָיׁשראל

éòéáøàBðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéäìàä øä-ìàäòø äéä äLîe ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨¤À¨¨¬Ÿ¤²
ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ
äáøç íéäìàä øä-ìà àáiå øaãnä øçà: ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨

רּבא  חמֹוהי ּדיתרֹו ענא ית רעי הוה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּומׁשה

למדּברא  רעיא ׁשפר לבתר ענא ית ּודבר ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָדמדין

לחֹורב: דיי יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי לטּורא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָואתא

áCBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´
äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå äðqä©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−

à:ìkà epðéLà-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiå ¥¤¬ª¨«Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−
äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−

ìkà epðéà: ּבׁשלהֹובית לּה דיי מלאכא ואתּגלי ¥¤¬ª¨«ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ּבאּׁשתא  ּבער אּסנא והא וחזא אּסנא מּגֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּׁשתא

מתאכיל: ליתֹוהי â-äøñàואּסנא äLî øîàiå ְְִִִֵַָָָ©´Ÿ¤¤½¨ª«¨
òecî äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp̈´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©

:äðqä øòáé-àìäàøàå àp-äøñà äLî øîàiå «Ÿ¦§©¬©§¤«©´Ÿ¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä äàønä-úà¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«
רּבא  חזונא ית ואחזי כען אתּפני מׁשה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואמר

אּסנא: מּתֹוקד לא דין מא ãékהדין ýåýé àøiå ִֵֵַַָָָָָ©©¬§§Ÿ̈−¦´
äðqä CBzî íéäìà åéìà àø÷iå úBàøì øñ́̈¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À

:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiåék ýåýé àøiå ©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©©¬§§Ÿ̈−¦´
äðqä CBzî íéäìà åéìà àø÷iå úBàøì øñ́̈¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À

:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå ארי יי וחזא ©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦ְֲֲֵַָָ

מׁשה  ואמר אּסנא מּגֹו יי לּה ּוקרא למחזי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאתּפני

אנא: הא ואמר äíìäמׁשה áø÷z-ìà øîàiå ֲֲֶַַָָֹ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ
éìòð-ìLéìâø ìòî Eäzà øLà íB÷nä ék E ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ

:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBòáø÷z-ìà øîàiå ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©−Ÿ¤©¦§©´
éìòð-ìL íìäéìâø ìòî EøLà íB÷nä ék E £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà לא ואמר ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«ֲַַָ
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הל  אתרא תקרב ארי רגל מעל סינ ׁשרי כא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּוא: קּדיׁש אתר עּלֹוהי קאים åøîàiåּדאּת ְְִִִַַַַָָ©ÀŸ¤
éáà éäìà éëðà÷çöé éäìà íäøáà éäìà E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éäìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéäìàä-ìàéáà éäìà éëðà øîàiåéäìà E ¤¨«¡Ÿ¦«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯

äLî øzñiå á÷òé éäìàå ÷çöé éäìà íäøáà©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ
:íéäìàä-ìà èéaäî àøé ék åéðt אנא ואמר ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«ֲֲַַָ

דיצחק  אלהא דאברהם אלהא דאבּו ְְְְְֱֱֱִַָָָָָָָָָָאלהא

דחיל  ארי לאּפֹוהי מׁשה ּוכבׁשּנּון דיעקב ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹואלהא

דיי: יקרא ּבצית æäàøמלאסּתּכלא ýåýé øîàiå ְְְְְִִֵַַָָָָָ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ
-úàå íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø̈¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëîénò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ©§Ÿ¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−
åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa øLà£¤´§¦§®̈¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈

:åéáàëî-úà ézòãé ék קדמי גלי מגלא יי ואמר ¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«ְְְֲֳִִַַַָָָ

ׁשמיע  קבלּתהֹון וית במצרים ּדי עּמי ׁשעּבּוד ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָית

ית  קדמי גלי ארי מפלחיהֹון קדם מן ְְְֲֳֳֳִֵֵֵַַַָָָָקדמי

çíéøöîּכיביהֹון: ãiî | Bìéväì ãøàå ֵֵ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦
äáBè õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìòäìe§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤¨Æ
íB÷î-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤§³
:éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«
õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî | Bìéväì ãøàå̈«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå מידא לׁשזבּותהֹון ואתּגליתי §©«¦¦−§©§¦«ְְְְְִִִֵֵָָ

ּולאּס לארעא דמצראי ההיא ארעא מן קּותהֹון ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

לאתר  ּודבׁש חלב עבדא לארעא ּופתיא ְְְְְֲֲַַַַָָָָָָָָטבא

ויבּוסאי: וחּואי ּופרּזאי ואמֹוראי וחּתאי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכנענעי

èéìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå Ÿ¨«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥®̈
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«
ּגלי  ואף קדמי עלת יׂשראל ּבני קבילת הא ְְְְְְֳִֵֵֵֵַַַַָָָָָּוכען

להֹון: ּדחקין מצראי ּדי ּדֹוחקא ית éäzòåקדמי ְְֲֲֳִִִֵַָָָָָ§©¨´

-éðá énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬§¥«
:íéøönî ìàøNé-ìà EçìLàå äëì äzòå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤

íéøönî ìàøNé-éðá énò-úà àöBäå äòøt: ּוכען ©§®Ÿ§¥²¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦ְַ

בני  עּמי ית ואּפיק ּפרעה לות ואׁשּלחּנ ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹאיתא

מּמצרים: àéíéäìàä-ìàיׂשראל äLî øîàiå ְְִִִִֵָָ©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½
éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬

:íéøönî ìàøNééî íéäìàä-ìà äLî øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´
éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà̈½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬

:íéøönî ìàøNé ארי אנא מן יי קדם מׁשה ואמר ¦§¨¥−¦¦§¨«¦ְֲֲֲֳֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל  ּבני ית אּפיק וארי ּפרעה לות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹאזיל

áékמּמצרים: øîàiåEl-äæå Cnò äéäà-é ְִִִָ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´
ézçìL éëðà ék úBàäíòä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ

:äfä øää ìò íéäìàä-úà ïeãáòz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−

ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ
:äfä øää ìò íéäìàä-úà מימרי יהי ארי ואמר ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«ְְֲֲִֵֵֵַַ

ׁשלחּת אנא ארי אתא ל ודין ְְְְְֲֲֵֵַַָָָָָָבסעּד

על  יי קדם ּתפלחּון מּמצרים עּמא ית ְְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָּבאּפקּות

הדין: âéäpäטּורא íéäìàä-ìà äLî øîàiå ֵָָ©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧
éäìà íäì ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà̈«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬
BîM-äî éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´©§½

:íäìà øîà äîäpä íéäìàä-ìà äLî øîàiå ¨¬Ÿ©−£¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧
éäìà íäì ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà̈«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬
äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬

íäìà øîà: אתי אנא הא יי קדם מׁשה ואמר Ÿ©−£¥¤«ְֲֲֳֵֶַַָָָָָֹ

דאבהתכֹון  אלהא להֹון ואימר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֱִֵֵֵַַַָָָָלות

אימר  מה ׁשמּה מה לי וימרּון לותכֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָׁשּלחני

ãéøLàלהֹון: äéäà äLî-ìà íéäìà øîàiå ְ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´
äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå äéäà¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−

:íëéìà éðçìLäéäà äLî-ìà íéäìà øîàiå §¨©¬¦£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−
äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå äéäà øLà£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−

:íëéìà éðçìL אהיה אׁשר אהיה למׁשה יי ואמר §¨©¬¦£¥¤«ְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּלחּני  אהיה יׂשראל לבני ּתימר ּכדנן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואמר

åèäkלותכֹון: äLî-ìà íéäìà ãBò øîàiå ְְָ©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´Ÿ
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íëéúáà éäìà ýåýé ìàøNé éða-ìà øîàúŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À
éðçìL á÷òé éäìàå ÷çöé éäìà íäøáà éäìà¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦

äæ íëéìà:øc øãì éøëæ äæå íìòì éîM- £¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìà ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éäìà íäøáà éäìà íëéúáà éäìà ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé éäìàå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå ּכדנן למׁשה יי עֹוד ואמר §¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿְְְֲִֶַַַָֹ

אלהּה דאבהתכֹון אלהא יי יׂשראל לבני ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵַַַָָָָָּתימר

ׁשּלחּני  ּדיעקב ואלהּה ּדיצחק  אלהּה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּדאברהם

ודר: ּדר לכל ּדכרני ודין לעּלם ׁשמי ּדין ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלותכֹון

éùéîçæèzøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éäìà éìà äàøð íëéúáà éäìà ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ

:íéøöîa íëì éeNòä-úàå íëúàzôñàå Cì ¤§¤½§¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¥´§¨«©§º̈
éäìà ýåýé íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³
á÷òéå ÷çöé íäøáà éäìà éìà äàøð íëéúáà£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ
íëì éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬¨¤−

:íéøöîa ותימר יׂשראל סבי ית ותכנֹוׁש אּזיל §¦§¨«¦ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

אלהא  לי אתגלי דאבהתכֹון אלהא יי ְְְְְְְֱֱִִִַַָָָָָלהֹון

ּדכירנא  מדּכר למימר ויעקב יצחק ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּדאברהם

ּבמצרים: לכֹון ּדאתעבד וית æéøîàåיתכֹון ְְְְְְְֲִִִַָָָ¨«Ÿ©À
éðòðkä õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ
õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤

:Láãe áìç úáæéðòî íëúà äìòà øîàå ¨©¬¨−̈§¨«¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´
føtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä õøà-ìà íéøöîé ¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

Láãe áìç úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå: ואמרית §©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«ֲִַָ

ּכנענאי  לארע מצראי מּׁשעּבּוד יתכֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאּסיק

לארעא  ויבּוסאי וחּואי ּופרּזאי ואמֹוראי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָוחּתאי

ּודבׁש: חלב çéäzàעבדא úàáe Eì÷ì eòîLå ְְֲָָָָ§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á
åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ
äzòå eðéìò äø÷ð íéiøáòä éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈

ìL Cøc àp-äëìðäçaæðå øaãna íéîé úL ¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈
:eðéäìà ýåýéìéð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧

ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìàøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º

Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ð íéiøáòä éäìà¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤
ìLeðéäìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL: §³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

לות  יׂשראל וסבי אּת ותיתי למימר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָויקּבלּון

דיהּודאי  אלהא יי לּה ותימרּון דמצרים ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָמלּכא

יֹומין  ּתלתא מהל ּכען נזיל ּוכען עלנא ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאתקרי

אלהנא: יי קדם ּונדּבח èéézòãéּבמדּברא éðàå ְְְְְֱֳַַַָָָָָָ©«£¦´¨©½§¦
ãéa àìå Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬

:ä÷æçíéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå £¨¨«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
ä÷æç ãéa àìå Cìäì: יׁשּבֹוק לא ארי ּגלי ּוקדמי ©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«ְְְֲִֵֵַָָ

ּדחילּה קדם מן ולא למיזל דמצרים מלּכא ְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָיתכֹון

ëíéøöî-úàּתּקיף: éúékäå éãé-úà ézçìLå ִַ§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦
ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð ìëa§ŸÆ¦§§ÇŸ½̈£¤¬¤§Ç¤−§¦§®§©«£¥¥−

:íëúà çlLé-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå §©©¬¤§¤«§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤
a íéøöî-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð ìë ¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥

íëúà çlLé ïë: ּגברּתי מחת ית ּפֹון ואׁשּלח ¥−§©©¬¤§¤«ְְְֲִַַַָָֻ

ּביניהֹון  אעּבד ּדי ּפרׁשותי ּבכל מצראי ית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואמחי

יתכֹון: יׁשּלח ּכן àë-íòäּובתר ïç-úà ézúðå ְְֵַַַָָ§¨«©¦²¤¥¬¨«¨
eëìú àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéòa äfä©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−

:í÷éøíéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå ¥¨«§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦
í÷éø eëìú àì ïeëìú ék äéäå: עּמא ית ואּתן §¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«ְֵֶַָָ

לא  תהכּון ארי ויהי מצראי ּבעיני לרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָהדין

ריקנין: áëdzðëMîתהכּון äMà äìàLå ְִֵָָ§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ
úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ
-úà ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤

:íéøöîdúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¦§¨«¦§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈
íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìòå אּתתא ותׁשאל §©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦ְְְִִַָ

ּומנין  ּדכסף מנין ּביתּה ּומּקריבת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמׁשּבבּתּה

ּבנתיכֹון  ועל ּבניכֹון על ּותׁשוּון ּולבּוׁשין ְְְְְְִִֵֵַַַַָּדדהב

מצרים: ית àïäåּותרֹוקּנּון øîàiå äLî ïòiå ְְִִִָָ©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥Æ
eøîàé ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé-àìŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½

éìà äàøð-àì:ýåýé Eïäå øîàiå äLî ïòiå «Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥Æ
eøîàé ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé-àìŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½

éìà äàøð-àì:ýåýé E והא ואמר מׁשה ואתיב «Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«ְֲֲֵֶַַַָֹ
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לא  יימרּון ארי מּני יקּבלּון ולא לי יהמנּון ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלא

יי: ל áýåýéאתּגלי åéìà øîàiå ְְְִֵָָ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−
È¯˜ ‰ÊÓ ·È˙Î:ähî øîàiå Eãéá äf-äî©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«

:ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
חּוטרא: ואמר ּביד דין מה יי לּה ְְֲֲִֵֵַַַַָָָָואמר

âéäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðìäöøà eäëéìLä øîàiå §¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨

åéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå äöøà eäëìLiå: ©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«
לחּוי  והוה לארעא ּורמהי לארעא רמיהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָואמר

קדמֹוהי: מן מׁשה ã-ìàוערק ýåýé øîàiå ֲֳִִֶַַָֹ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
÷æçiå Bãé çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³¨Æ©©£́¤

:Btëa ähîì éäéå BaäLî-ìà ýåýé øîàiå ½©§¦¬§©¤−§©«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬

:Btëa ähîì ואחֹוד יד אֹוׁשיט למׁשה יי ואמר §©¤−§©«ְְְְֲֵֵֶַַָָֹ

לחּוטרא  והוה ּבּה ואתקף ידּה ואֹוׁשיט ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָּבזנבּה

äéìàּבידּה: äàøð-ék eðéîàé ïòîìýåýé E ִֵ§©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−
éäìàå ÷çöé éäìà íäøáà éäìà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬

:á÷òééìà äàøð-ék eðéîàé ïòîìéäìà ýåýé E ©«£«Ÿ§©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
:á÷òé éäìàå ÷çöé éäìà íäøáà éäìà íúáà£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

אלהא ּבדיל  יי ל אתּגלי ארי ּדיהמנּון ְְְְְֱֲִִִִֵֵָָָָ

ּדיצחק  אלהּה ּדאברהם אלהּה ְְְְְְְֱֱִֵֵַַַָָָָָדאבהתהֹון

ּדיעקב: åàð-àáäואלהּה ãBò Bì ýåýé øîàiå ְֲֵֵַָֹ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³
Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé̈«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−

:âìMk úòøöîEãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå §Ÿ©¬©©¨«¤©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ
úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé àáiå E÷éça§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©

:âìMkּבעטּפ יד ּכען אעיל עֹוד לּה יי ואמר ©¨«¤ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

חורא  ידּה והא ואּפקּה ּבעטּפּה ידּה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָואעיל

æBãéכתלּגא: áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå ְְַָ©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«
B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®

:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå אתיב ואמר ©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«ֲֵַַָ

מעטּפּה ואפקּה לעטּפּה ידּה ואתיב לעטּפ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָיד

ּכב ׂשרּה: הות תבת çeðéîàéוהא àì-íà äéäå ְְְֲִֵַַָָ§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´
eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì̈½§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½

:ïBøçàä úàä ì÷ìàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå §−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ

:ïBøçàä יקּבלּון ולא ל יהמנּון לא אם ויהי ¨©«£«ְְְְְִִֵֵַָָָ

בתראה: אתא לקל ויהמנּון קדמאה אתא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלקל

èì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ
-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä zëôLå§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦

:úLaia íãì eéäå øàéäeðéîàé àì-íà äéäå ©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿
ì íbEì÷ì ïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½

íénä eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ
:úLaia íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà אם ויהי £¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤ִִֵ

יקּבלּון  ולא האּלין אתּיא לתרין אף יהמנּון ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלא

ויהֹון  ליּבׁשּתא ותׁשֹוד דבנהרא מּמּיא ותּסב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּנ

ּביּבׁשּתא: לדמא ויהֹון נהרא מן תּסב ּדי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָמּיא

éLéà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøácæàî íb íL §¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà Eøac:éëðà ïBL ©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹

ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−
ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ואמר ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦ֲַַ

אף  אנא ּדמּלּול גבר לא יי ּבבעּו יי קדם ְְְְְֲֳִֶַַָָָָָָֹמׁשה

עם  ּדמּללּתא מעּדן אף מּדקמֹוהי אף ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָמּתמּלי

אנא: ליׁשן ועּמיק ממלל יּקיר ארי ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעבּד

àéBà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ
àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ

:ýåýé éëðàíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼
àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàµ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ

:ýåýé éëðà לאנׁשא פּומא ׁשוי מן לּה יי ואמר ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«ְֲֲִֵַַַַָָָָָ

ׁש מן עּוירא אֹו אֹו פקחא אֹו חרׁשא אֹו אלמא וי ְְְִִִִֵַַָָָָָ

יי: אנא áéét-íòהלא äéäà éëðàå Cì äzòåE ְֲֲָָָ§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½
éúéøBäå:øaãz øLà Eäéäà éëðàå Cì äzòå §«¥¦−£¤¬§©¥«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´
ét-íòéúéøBäå E:øaãz øLà E אזיל ּוכען ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«ְֱֵַ

תמּליל: ּדי ואּלפּנ ּפּומ עם יהא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּומימרי

âé:çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiåøîàiå ©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©−Ÿ¤
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:çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa יי ּבבעּו ואמר ¦´£Ÿ®̈§©−̈§©¦§¨«ְְֲַַָָ

ּדתׁשלח: ּדכׁשר מן ּביד ּכען ãéóà-øçiåׁשלח ְְְְְְִַַַַָָָ©¦«©©̧
éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýééålä E §Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½

àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´
:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ìýåýé óà-øçiå ¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«©¦«©©̧§Ÿ̈¹
éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézòãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦

Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½
:Baìa çîNå Eàøå ּבמׁשה דיי רּוגזא ּותקיף §¨«£−§¨©¬§¦«ְְְְֵֶַָָֹ

ארי  קדמי ּגלי לואי אחּו אהרן הלא ְֲֲֲֲֳֵֵֵֵַַַַָָָָֹואמר

לקּדמּות נפק הּוא הא ואף הּוא ימּלל ְְְֵֵַַַַָָָָָָמּללא

בלּבּה: ויחּדי ויחזּנåèzîNå åéìà zøaãå ְְְְֱִִֵֵֶֶָ§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-íò äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-íòå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

éúéøBäå eäét:ïeNòz øLà úà íëúàzøaãå ¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«§¦©§¨´
äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³

ét-íòøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬
:ïeNòzּבפּומּה ּפתּגמּיא ית ּותׁשּוי עּמּה ּותמּלל ©«£«ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

יתכֹון  ואּליף ּפּומּה ועם ּפּומ עם יהי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָּומימרי

תעּבדּון: ּדי æèäéäåית íòä-ìà Eì àeä-øaãå ְְִַָ§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨
:íéäìàì Bl-äéäz äzàå äôì El-äéäé àeäÆ¦«§¤§´§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«
äôì El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½

:íéäìàì Bl-äéäz äzàå לעּמא ל הּוא וימּלל §©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«ְִֵַַָָ

לרב: לּה ּתהי ואּת למתרגמן ל יהי הּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻויהי

æéBa-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
:úúàä-úàøLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå ¤¨«Ÿ«Ÿ§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬

:úúàä-úà Ba-äNòz ּתּסב הדין חטרא וית ©«£¤−¤¨«Ÿ«Ÿְְִֵַָָָֻ

אתּיא: ית ּבּה ּדתעּבד ּבידô ְִִֵֵַַָָָָ

éùéùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå §¨«©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤´¤«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©¯Ÿ¤¦§²§¤−¥¬

ìíBìL: ואמר חמּוהי יתר לות ותב מׁשה ואזל §¨«ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹ

במצרים  ּדי אחי לות ואיתּוב ּכען איזיל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָלּה

אזיל  למׁשה יתרֹו ואמר קּימין ּכען העד ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹואחזי

èéáLלׁשלם: Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå ְִָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´
-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî¦§¨®¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤

:ELôðáL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´
-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî¦§¨®¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤

:ELôð למצרים ּתּוב אזיל ּבמדין למׁשה יי ואמר ©§¤«ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָֹ

:למקטל ּדבעֹו ּגברּיא ּכל מיתּו ëçwiåארי ְְְְְֲִִִֵַָָָֻ©¦©̧
øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìàäåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¨«¡Ÿ¦−§¨«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìò íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²

:Bãéa íéäìàä ähî-úàאּתתּה ית מׁשה ּודבר ¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«ְְִֵֶַָֹ

לארעא  ותב חמרא על וארּכבּנּון ּבנֹוהי ְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָוית

בּה ּדאתעבידּו חּוטרא ית מׁשה ּונסיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹדמצרים

ּבידּה: יי קדם מן àëäLî-ìàנּסין ýåýé øîàiå ְֳִִִִֵָָ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
ì Ezëìaíéúônä-ìk äàø äîéøöî áeL §¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨©«Ÿ§¦Æ

éðàå äòøô éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ©«£¦Æ
:íòä-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçàøîàiå £©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«©´Ÿ¤

ì Ezëìa äLî-ìà ýåýéäàø äîéøöî áeL §Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk̈©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
íòä-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô: ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

ּכל  חזי למצרים למּתּוב ּבמהכ למׁשה יי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹואמר

ּפרעה  קדם ותעּבדּנּון ביד ּדׁשויתי ְְְְְֳִִִִִַַַַָָָֹמֹופתּיא

עּמא:ואנ  ית יׁשּלח ולא לּבּה ית אתקיף  א ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

áëéøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNééða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¦§¨¥«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬

:ìàøNé éøëá ּברי יי אמר ּכדנן ּפרעה לות ותימר §Ÿ¦−¦§¨¥«ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֹ

יׂשראל: âëéìàבּוכרי øîàåéða-úà çlL E ְְִִֵָ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ
ì ïàîzå éðãáòéå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©©́§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤

ða:Eøëa Eéìà øîàåéðãáòéå éða-úà çlL E ¦§−§Ÿ¤«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦
ì ïàîzåða-úà âøä éëðà äpä BçlLEøëa E: ©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

סריב  ואם קדמי ויפלח ּברי ית ׁשּלח ל ְְְְֲֳִִִִִַַַַַָָָָָואמרית

:ּבּוכר ּבר ית קטיל אנא הא לׁשּלחּותּה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָאּת

ãëLwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
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:BúéîäLwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå £¦«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîäּבּה וערע מבתא ּבבית בארחא והוה £¦«ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָ

למקטלּה: ּובעא דיי äëøöמלאכא äøtö çwzå ְְְְְְֲִֵַַָָָ©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ
øîàzå åéìâøì òbzå dða úìøò-úà úøëzå©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−§©§¨®©¾Ÿ¤

:éì äzà íéîc-ïúç ékúøëzå øö äøtö çwzå ¦¯£©¨¦²©−̈¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìøò-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîc ית ּוגזרת טנרא צּפֹורה ּונסיבת ¨¦²©−̈¦«ְְִִֵַַָָָָָ

בדמא  ארי ואמרת לקדמֹוהי ּוקריבת ּברּה ְְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָערלת

לנא: חתנא אתיהב הדין åëîדמהלּתא óøiåepn ְְְְְִִֵֵַָָָָָֻ©¦−¤¦¤®
:úìenì íéîc ïúç äøîà æàæà epnî óøiå ¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ©¦−¤¦¤®¨µ

:úìenì íéîc ïúç äøîà אמרת ּבכן מּנּה ונח ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿְְֲִֵֵֶֶָ

חתנא  אתחּיב הדין דמהלּתא דמא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻאּלּולי

æëúàø÷ìפקטֹול: Cì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ְ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬
íéäìàä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî¤−©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:Bì-÷Miåúàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©¦©«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬
íéäìàä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî¤−©¦§®̈¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−

Bì-÷Miå: מׁשה לקּדמּות אזיל לאהרן יי ואמר ©¦©«ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָֹֹ

עלֹוהי  ּדאתגלי ּבטּורא וערעּה ואזל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָלמדּברא

לּה: ּונׁשק דיי çëúàיקרא ïøäàì äLî ãbiå ְְְֵַַָָָ©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²
úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ

:eäeö øLàýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå £¤¬¦¨«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLà וחּוי £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«ְִַ

וית  ׁשּלחּה ּדי דיי  ּפתּגמּיא ּכל ית לאהרן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹמׁשה

פּקדּה: ּדי אתּיא èëïøäàåּכל äLî Cìiå ְִֵַַָָָ©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiåäLî Cìiå ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¬¤¤−

ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå: ואזל §©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«ֲַַ

יׂשראל: ּבני סבי ּכל ית ּוכנׁשּו ואהרן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹמׁשה

ìøLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéåøac- ©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«
ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà אהרן ּומּליל ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«ֲִַַֹ

אתּיא  ועבד מׁשה עם יי מליל ּדי ּפתּגמּיא ּכל ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹית

עּמא: àìã÷ô-ékלעיני eòîLiå íòä ïîàiå ְֵֵַָ©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧
eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé éða-úà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−

:eåçzLiåýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå ©¦§©«£«©©«£¥−¨®̈©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹
eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−

:eåçzLiå ית יי דכיר ארי ּוׁשמעּו עּמא והימן ©¦§©«£«ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ׁשעּבּודהֹון  ית קדמֹוהי גלי וארי יׂשראל ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵַָָָּבני

ּוסגידּו: ְְִָּוכרעּו

éòéáùà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
çlL ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énò-úàäLî eàa øçàå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«§©©À¨µ¤´
éäìà ýåýé øîà-äk äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:øaãna éì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé ּכן ּובתר ¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«ֵַָ

יי  אמר ּכדנן לפרעה ואמרּו ואהרן מׁשה ְְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָֹֹֹעּלּו

קדמי  ויחּגּון עּמי ית ׁשּלח דיׂשראל ְְֱֳִִִֵַַַַַָָָָָאלהא

áøLàּבמדּברא: ýåýé éî äòøt øîàiå ְְְַָ©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´
ì Bì÷a òîLàézòãé àì ìàøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ

:çlLà àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úàøîàiå ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©©´Ÿ¤
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt-úà çlL ©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤

àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ
çlLà: ּדי לי אתּגלי לא דיי ׁשמא ּפרעה ואמר £©¥«©ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ

לי  אתּגלי לא יׂשראל ית לׁשּלחא לממרּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאקּבל

אׁשּלח: לא יׂשראל ית ואף דיי âeøîàiåׁשמא ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ©´Ÿ§½
Cøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä éäìà¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á

ìLeðéäìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL §¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:áøçá Bà øáca eðòbôé-ïtéäìà eøîàiå ¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬

ìL Cøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòäíéîé úL ¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á§¸¤¨¦¹
øáca eðòbôé-ït eðéäìà ýåýéì äçaæðå øaãna©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤

:áøçá Bà עלנא אתּגלי דיהּודאי אלהא ואמרּו ¬¤¨«¤ְְֱֲֲִִִֵַָָָָָָ

ּונדּבח  ּבמדּברא יֹומין ּתלתא מהל ּכען ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָנזיל

אֹו ּבמֹותא יערעּננא ּדלמא אלהנא יי ְְְְְֱֳִִַָָָָָָָָָקדם

ãänìבקטֹול: íéøöî Cìî íäìà øîàiå ְִ©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨
eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz ïøäàå äLî¤´§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−

:íëéúìáñìänì íéøöî Cìî íäìà øîàiå §¦§«Ÿ¥¤«©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨
eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz ïøäàå äLî¤´§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−

:íëéúìáñì למא דמצרים מלּכא להֹון ואמר §¦§«Ÿ¥¤«ְְְְְֲִִַַַַָָ

אזילּו מעֹובדהֹון עּמא ית ּתבּטלּון ואהרן ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹמׁשה
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äíòלפלחנכֹון: äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå ְְְַָ©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´
:íúìáqî íúà ízaLäå õøàääòøt øîàiå ¨¨®¤§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ

íúà ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
íúìáqî: עּמא ּכען סּגיאין הא ּפרעה ואמר ¦¦§Ÿ¨«ְְֲִִַַַַַַָָֹ

מּפלחנהֹון: יתהֹון ּותבּטלּון åäòøtדארעא åöéå ְְְְְְְִַַָָָָ©§©¬©§−Ÿ
ä-úà àeää íBiaåéøèL-úàå íòa íéNâp ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈

:øîàìíòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå ¥«Ÿ©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
øîàì åéøèL-úàå: ית ההּוא ּביֹומא ּפרעה ּופּקיד §¤«Ÿ§−̈¥«Ÿְְִַַַָָֹ

למימר: סרכֹוהי וית ּדעּמא æàìׁשלטֹונין ְְְְְִִִֵַָָָָ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLïeôñàú àì ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤´Ÿ«Ÿ¦º
ìL ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúìíä íL ¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ

:ïáz íäì eLL÷å eëìé ּתבנא למיּתן תֹוספּון לא ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤ְְְִִַָָ

אּנּון  ּומּדקמֹוהי ּכמּתמּלי לבנין למרמי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָלעמא

ּתבנא: להֹון ויגּבבּון çúðkúî-úàåיהכּון ְְְְִִַָָ§¤©§¸Ÿ¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðáläeîéNz íL ©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´

ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À
:eðéäìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³

ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´
äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬

:eðéäìàì מּתמּלי עבדין אּנּון ּדי לבנּיא סכֹום וית ¥«Ÿ¥«ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ארי  מינּה תמנעּון לא עליהֹון ּתמּנּון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָּומּדקמֹוהי

נזיל  למימר צוחין אּנּון ּכן על אּנּון ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָבטלנין

אלהנא: קדם è-ìòנדּבח äãáòä ãaëz ְֱֳַַָָָָ¦§©¯¨«£Ÿ̈²©
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä̈«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤
eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−

ø÷L-éøáãa: ויתעּסקּון ּגברּיא על ּפלחנא ּתּתקף §¦§¥¨«¤ְְְְְִִַַַַָָָָָֻ

ּבטלין: ּבפתּגמין יתעּסקּון ולא ééNâðּבּה eàöiå ְְְְְְִִִִֵַַָָ©¥̧§¹«Ÿ§¥³
øîà äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä̈¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´

:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtíòä éNâð eàöiå ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ
äòøt øîà äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ

:ïáz íëì ïúð épðéà עּמא ׁשלטֹוני ּונפקּו ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤ְְִֵַָָ

ּפרעה  אמר ּכדנן למימר לעּמא ואמרּו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹוסרכֹוהי

ּתבנא: לכֹון יהב אנא ÷àéeçלית eëì ízà ְְֲִֵֵָָָ©¤À§¸§³
òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²

:øác íëúãáòîïáz íëì eç÷ eëì ízà ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤
øác íëúãáòî òøâð ïéà ék eàöîz øLàî: ¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

ּדתׁשּכחּון  מאתר ּתבנא לכֹון סיבּו אזילּו ְְְְֱֲִִִִֵַַַָאּתּון

מּדעם: מּפלחנכֹון יּתמנע לא áéíòäארי õôiå ְְְֲִִִִֵַַָָָָ©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëaíòä õôiå §¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa ואתּבּדר §¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤ְְִַַ

לתבנא: גילי לגּבבא דמצרים ארעא ּבכל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָעּמא

âéíBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéaíéöà íéNâpäå §½©«£¤−¦«§¬©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´

úBéäa øLàk BîBéa íBé-øác íëéNòî elk øîàì¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−¦«§¬
:ïázäאׁשלימּו למימר דחקין וׁשלטֹונּיא ©¤«¤ְְְְֲִִִֵַַָָָ

עבדין  דהויתּון ּכמא ּביֹומּה יֹום ּפתּגם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָעֹובדיכֹון

ּתבנא: לכֹון אתיהב  ãééðaּכד éøèL ekiå ְְְְִִֵַָ©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´
øîàì äòøô éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ

ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecîíL ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ
:íBiä-íb ìBîz-íbìàøNé éða éøèL ekiå ©§−©©«©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½

àì òecî øîàì äòøô éNâð íäìò eîN-øLà£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−

:íBiä-íbמּניאּו ּדי יׂשראל ּבני סרכי ּולקֹו ©©«ְְְְִִִֵֵֵַָָ

לא  דין מא למימר פרעה ׁשלטֹוני ְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹעליהֹון

למרמי ּגזרתכֹון ּכמאתמּלי (ÔÈ·Ï)אׁשלמּתּון ְְְְְְִֵֵֶַָƒ¿ƒְְִֵֵַ

דין: יֹומא אף ּתמּלי אף åèeàáiåּומּדקמֹוהי ְְִִֵֵַַַָָ©¨ÀŸ
øîàì äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ

éãáòì äë äNòú änì:Eéða éøèL eàáiå ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´
äë äNòú änì øîàì äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ

éãáòì:Eּוצוחּו יׂשראל ּבני סרכי (˜„Ì)ואתֹו ©«£¨¤«ְְְְֲִֵֵֵַָָָ√»
:לעבדי ּכדין תעּבד למא למימר æèïázלפרעה ְְְְְְְְֵֵֵַַַָָָֹ¤À¤

éãáòì ïzð ïéàäpäå eNò eðì íéøîà íéðáìe E ¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯
éãáò:Enò úàèçå íékî Eïzð ïéà ïáz £¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«¤À¤¥³¦¨Æ
éãáòìéãáò äpäå eNò eðì íéøîà íéðáìe EE ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯£¨¤²

:Enò úàèçå íékîלעבּדי מתיהב לא ּתבנא ª¦−§¨¨¬©¤«ְְְְְִִֵַָָָ

וחטן  לקן עבּדי והא עבידּו לנא אמרין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָּולבנּיא
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:עּמ æéíétøðעליהֹון ízà íétøð øîàiå ֲֵַָ©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®
:ýåýéì äçaæð äëìð íéøîà ízà ïk-ìò©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«
íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½

ýåýéì äçaæð äëìð: ּבטלנין אּתּון ּבטלנין ואמר ¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«ְְֲִִַַַַַָָ

יי: קדם נדּבח נזיל אמרין אּתּון ּכן çéäzòåעל ְְְֳִֵֵֵַַַַָָָ§©¨Æ
íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−

:eðzzïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå ¦¥«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì לא ותבנא פלחּו אזילּו ּוכען §¥¦−¦¥«ְְְְֱִִַָָָ

ּתּתנּון: לבנּיא ּוסכֹום לכֹון èéeàøiåיתיהב ְְְְְְִִֵֵַָ©¦§º
eòøâú-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬

:BîBéa íBé-øác íëéðálî-éðá éøèL eàøiå ¦¦§¥¤−§©¬§«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«
íëéðálî eòøâú-àì øîàì òøa íúà ìàøNé¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−

BîBéa íBé-øác: יתהֹון יׂשראל בני סרכי וחזֹו §©¬§«ְְְְֲִֵֵֵַָָָ

יֹום  ּפתּגם מּלבניכֹון תמנעּון לא למימר ְְְְְְִִִִִֵֵַָָּבביׁש

ëíéávðּביֹומּה: ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå ְֵ©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−
:äòøt úàî íúàöa íúàø÷ì-úà eòbôiå ¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ©¦§§Æ¤

úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬
:äòøt קימין אהרן וית מׁשה ית וערעּו ©§«Ÿְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ

ּפרעה: מּקדם ּבמּפקהֹון àëeøîàiåלקּדמּותהֹון ְְְְְֳִִַַַָָֹ©«Ÿ§´
øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´

:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãáòíäìà eøîàiå £¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©«Ÿ§´£¥¤½
-úà ízLàáä øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤

íãéa áøç-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈
:eðâøäì ויתּפרע עליכֹון יי יתּגלי להֹון ואמרּו §¨§¥«ְְְְְְְֲֲִִִֵַָָָ

ּובעיני  פרעה ּבעיני ריחנא ית אבאׁשּתּון ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּדי

לקּטלּותנא: ּבידיהֹון חרּבא למּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָעבּדֹוהי

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä íòì äúòøäáLiå £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦©¨¯¨

íòì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´
:éðzçìL äf änì äfä ואמר יי קדם מׁשה ותב ©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦ְְֲֳֶַָָָָֹ

דנן  ּולמא הדין לעּמא אבאׁשּתא למא ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָיי

âëøaãìׁשלחּתני: äòøt-ìà éúàa æàîe ְְְִָ¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´
-úà zìvä-àì ìväå äfä íòì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤

:Enòòøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ©¤«¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä íòì ּומעּדן ¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«ִֵָ

לעּמא  אבאׁש בׁשמ למּללא ּפרעה לות ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹעּלית

:עּמ ית ׁשזבּתא לא וׁשזבא àýåýéהדין øîàiå ְְֵֵֵַַָָָָָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äòøôì äNòà øLà äàøú äzò äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:BöøàîøLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

:Böøàî íLøâé ּדאעּבד ּתחזי ּכען למׁשה יי ואמר §¨«§¥−¥«©§«ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

תקיפא  ּובידא יׁשלחנּון תּקיפא בידא ארי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלפרעה

מארעּה: ñיתרכּנּון ñ ñ.ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷ ְְִֵֵֵַָ

:ïîéñ é"ãòî

úåîù úùøôì äøèôäæë ÷øô äéòùéá

æëå:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìàøNé çøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaäæeäkä eäkî úkîkä ©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«©§©©¬©¥−¦¨®
:âøä åéâøä âøäk-íàç:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâä äpáéøz dçlLa äàqàñaèúàæa ïëì ¦§¤¬¤£ª−̈Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À§ŸÆ

BîeNa Búàhç øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé|eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk çaæî éðáà-ìk §ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¦´©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬
:íéðnçå íéøLàéälëå õaøé íLå ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî äåð ããa äøeöa øér ék £¥¦−§©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤§¨¬¦§−̈§¦¨¬

:äéôrñàéïk-ìr àeä úBðéa-ír àì ék dúBà úBøéàî úBàa íéLð äðøáMz døéö÷ Láéa §¦¤«¨¦³Ÿ§¦¨Æ¦¨©½§¨¨¦¾¨−§¦´¨®¦´³Ÿ©¦Æ½©¥Æ
:eppçé àì Bøöéå eäNò epîçøé-àìáéíéøöî ìçð-ãr øäpä úìaMî ýåýé èaçé àeää íBia äéäå «Ÿ§©£¤´Ÿ¥½§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«§¨¨Æ©´©½©§¯Ÿ§Ÿ̈²¦¦¬Ÿ¤©¨−̈©©´©¦§¨®¦

:ìàøNé éða ãçà ãçàì eèwìz ízàåâéäéäå|íéãáàä eàáe ìBãb øôBLa ò÷zé àeää íBia §©¤¯§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«§¨¨´©´©À¦¨©»§¨´¨¼À̈¨«Ÿ§¦Æ
:íéìLeøéa Lãwä øäa ýåýéì eåçzLäå íéøöî õøàa íéçcpäå øeMà õøàaçëàúøèr éBä §¤´¤©½§©¦¨¦−§¤´¤¦§¨®¦§¦§©«£¯©«Ÿ̈²§©¬©−Ÿ¤¦«¨¨«¦À£¤³¤
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:ïéé éîeìä íéðîL-àéb Làø-ìr øLà Bzøàôú éáö ìáð õéöå íéøôà éøkL úeàbá÷æç äpä ¥Æ¦Ÿ¥´¤§©½¦§¦¬Ÿ¥−§¦´¦§©§®£¤²©¬Ÿ¥«§¨¦−£¬¥¨«¦¦¥̧¨¨³
øàì çépä íéôèL íéøéak íéî íøæk áè÷ ørN ãøa íøæk éðãàì õénàå:ãéa õâíéìâøa §©¦Æ©«Ÿ½̈§¤¬¤¨−̈©´©®̈¤§Â¤Â¤©´¦©¦¦¬«Ÿ§¦²¦¦¬©¨−̈¤§¨«§©§©−¦

:íéøôà éøBkL úeàb úøèr äðñîøzãàéb Làø-ìr øLà Bzøàôú éáö ìáð úöéö äúéäå ¥¨©®§¨£¤¬¤¥−¦¥¬¤§¨«¦§¨̧§¹̈¦©³Ÿ¥Æ§¦´¦§©§½£¤¬©−Ÿ¥´
:äprìáé Btëa dãBòa dúBà äàøä äàøé øLà õé÷ íøèa døekák íéðîLääéäé àeää íBia §¨¦®§¦¨Æ§¤´¤©½¦£¤̧¦§¤³¨Ÿ¤Æ½̈§¨¬§©−¦§¨¤«¨©´©À¦«§¤Æ

ì äøàôz úøéôöìå éáö úøèrì úBàáö ýåýé:Bnr øàLåètLnä-ìr áLBiì ètLî çeøìe §Ÿ̈´§¨½©«£¤´¤§¦½§¦§¦©−¦§¨¨®¦§−̈©«§−©¦§¨®©¥Æ©©¦§½̈
:äørL äîçìî éáéLî äøeáâìåæeòìáð øëMá eâL àéáðå ïäk eòz øëMáe eâL ïéia älà-íâå §¦̧§½̈§¦¥¬¦§¨−̈¨«§¨§©¥̧¤Æ©©¦́¨½©¥−̈¨®Ÿ¥´§¨¦Á¨¸©¥¹̈¦§§´

:äiìéìt e÷t äàøa eâL øëMä-ïî eòz ïéiä-ïîç:íB÷î éìa äàö àé÷ eàìî úBðçìL-ìk ék ¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈¨Æ¨«Ÿ¤½¨−§¦«¦¨«¦ µ¨ª§¨½¨§−¦´Ÿ¨®§¦−¨«
è:íéãMî é÷ézr áìçî éìeîb äreîL ïéáé éî-úàå ärã äøBé éî-úàéå÷ åöì åö åöì åö ék ¤¦Æ¤´¥½̈§¤¦−¨¦´§¨®§¥Æ¥«¨½̈©¦¥−¦¨¨«¦¦´©³¨¨Æ©´¨½̈©¬

:íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷ å÷ìàéìáe äôN éârìa ék:äfä írä-ìà øaãé úøçà ïBLáéøLà| ¨−̈©´¨®̈§¥¬−̈§¥¬¨«¦ µ§©«£¥´¨½̈§¨−©¤®¤§©¥−¤¨¨¬©¤«£¤´
érì eçéðä äçeðnä úàæ íäéìà øîà:rBîL àeáà àìå ärbønä úàæå óâéýåýé-øác íäì äéäå ¨©´£¥¤ÀµŸ©§¨Æ¨¦´¤«¨¥½§−Ÿ©©§¥¨®§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧¨¤¹§©§Ÿ̈À

eL÷Bðå eøaLðå øBçà eìLëå eëìé ïrîì íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷ å÷ì å÷ åöì åö åöì åö©´¨º̈©³¨¨Æ©³¨¨Æ©´¨½̈§¥¬−̈§¥´¨®§©̧©¥«§¹§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−
:eãkìðåèëáëá÷ré LBáé äzr-àì íäøáà-úà äãt øLà á÷ré úéa-ìà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´©£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³¥Æ©£½Ÿ

:eøåçé åéðt äzr àìåâëLBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é Baø÷a éãé äNrî åéãìé BúBàøá ék §¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´
:eöéøré ìàøNé éäìà-úàå á÷ré חב"ד ולמנהג אשכנז, לעדות כאן עד ©£½Ÿ§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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