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יום ב יחול  קודש  שבת 
הרבנית  של  הולדתה 
השלום,  עליה  חנה 
הרבי. של   אימו 

בנה  הרבי,  את  ראתה  לא  הרבנית 
שעזב  מאז  שנה,  כעשרים  הבכור, 
שנפגשו  ועד  המועצות  ברית  את 
אחרי  לפריז  הגיעה  כשהיא  שוב 
המלחמה והרבי נסע במיוחד לקבל 
את פניה, ומשם המשיכה לניו יורק 

לגור בסמיכות לרבי.

הרבי  של  לצידו  חיה  הרבנית 
לפטירתה,  עד  שנה  כעשרים 
הכבוד  כל  לעיני  בלט  זו  ובתקופה 
הרב שהרבי רחש לה. בין היתר, הרבי 
נהג לעלות לדירתה של הרבנית מדי 
ולשוחח  הצהריים  אחר  בשעות  יום 
הזיכרונות  רשימת  מתוך  איתה. 
הקטעים  את  הבאנו  הרבנית  של 
האושר  את  מבטאת  היא  בהם 
הרבי  לה  שמסב  והנחת  הגדול 
כלפיה  ממסירותו  התרגשותה  ואת 

והכבוד שהוא רוחש לה.

המיוחד  מהיחס  טעימה  רק  זוהי 
גם  יכולים  ממנו  להוריו,  הרבי  של 
אנו ללמוד מושג כלשהו על מצוות 
"והלכת  בבחינת  ואם,  אב  כיבוד 

בדרכיו".

שני  הבאנו  המכתבים  במדור 
נוער  לבני  כתב  שהרבי  מכתבים 
דומה.  דילמה  עם  שהתמודדו 
לנערה  הוא  הראשון  המכתב 
היו  שלה  הרוחניות  שהשאיפות 
שלה  שההורים  מאלו  יותר  גבוהות 
לבחור  ממוען  השני  והמכתב  רצו, 
הביתה  שיחזור  רצה  שאביו  ישיבה 

כדי לעזור בפרנסת המשפחה.



יש מי שטוען: למה לו לצאת לעולם, ל"רשות הרבים", ששם יצטרך להתעסק עם היצר הרע, 
עם פסולת ]רוחנית[? מוטב שישאר כאן בברוקלין, ויעסוק בתורה.

ובכן: האמת היא, שגם כאן בברוקלין ישנו היצר הרע, ואדרבה, כמה פעמים ככה ]- פי כמה 
וכמה[!...

הוא טוען שיושב ולומד, אבל הלימוד הוא רק מתי שרוצה ללמוד. אין השגחה, אין קבלת עול, 
כי אם פריקת עול. מבטלים ומבזבזים את הזמן. ישנים כמה שרוצים, מסתובבים ברחוב, קוראים 
עיתונים – שהרי צריכים לדעת מה קורה בעולם, מה קורה בוושינגטון, מה אמר גוי פלוני ומה 
גוי אלמוני, ומה קורה עם האפרו-אמריקאים במילווקי )באותה תקופה התחוללו ברחבי  אמר 
ואחד ממוקדי המהומות היה  בין שחורים ללבנים,  גזע אלימות  ארצות הברית מאות מהומות 
ולא  לטוב  לא  בזה,  לו שום השפעה  אף שאין  המערכת(,  וויסקונסין.  מילווקי שבמדינת  בעיר 

למוטב.

הוא טוען אמנם שעושה זאת "לשם שמים", אבל האמת היא שמרמה את עצמו. וכידוע פתגם 
וגם את העולם ]אנשים אחרים[ לא  אדמו"ר מהר"ש: את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לרמות, 
מרמים, אלא מאי ]רק מה?[, הוא מרמה את עצמו – ואם כן, מהו ה"קונץ" ]- מה החכמה[ לרמות 

טיפש?...

יהודי אחד!... ולמה?  ֵהַנְחָּת תפילין במשך החודש האחרון?! אפילו לא עם  יהודים  עם כמה 
עשרה  שמונה  למדת  הכבוד,  עם  עשית  מה  ובכן,  בעמיו"!...  "נכבד  שאתה[  ]משום  להיותו 
שעות במשך המעת-לעת ]- ביממה[?! – בשביל זה אין לו כוח. כאשר מבארים ענין ברמב"ם או 
בפירוש רש"י על התורה – ישן הוא... )הרבי מתייחס כאן לחוסר הערנות של כמה מהמשתתפים 
לטייל  אבל  המערכת(  ברש"י.  ופירושים  ברמב"ם  הלכות  ביאר  בהן  עצמו,  שלו  בהתוועדויות 

ברחוב ולקרוא עיתון – לזה יש לו כוח!...

ואת  המוח  את  לשעבד  עליך  כלומר,  תפילין בעצמך.  הנח   – עם אחרים  תפילין  מניח  אינך 
הלב, שזהו תוכן ענינה של מצות תפילין. והרי שעבוד הלב פירושו לא לעשות מה שרוצה, אלא 

אדרבה, לעשות היפך רצונו.

כיון  שרוצה,  מה  לעשות  יכול  אינו  ששם   – לשליחות  ביציאה  שיש  נוספת  מעלה  וזוהי 
שמסתכלים עליו, איך הוא לומד ואיך הוא מתפלל וכו'.

"עם כמה יהודים הנחת תפילין 
בחודש האחרון?"

)התוועדות שבת פרשת מסעי תשכ"ז(

התוועדות עם הרבי
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"אתה 
תדבר!"
משה רבינו ערל 
שפתיים ולא מסוגל 
לעמוד ולדבר בפני 
פרעה ולשכנע אותו 
להוציא את בני ישראל 
ממצרים. ובכל זאת, 
הקדוש ברוך הוא 
שולח אותו לחזור על 
דבריו במדויק, בשפה 
שפרעה כלל אינו 
מבין. מדוע? – גם 
מול פרעה וקליפת 
מצרים וגם בעבודת ה' 
שלנו: לפעמים צריך 
'לשבור', לא להסביר.

השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק טז, שיחה 
שלישית לפרשת וארא.

ערל שפתיים
אנו נמצאים בתחילת תהליך הגאולה ממצרים. מי שמוביל 
כשליחו  והמצרים,  פרעה  מול  עמי"  את  "שלח  המאבק  את 
של הקדוש ברוך הוא, הוא משה רבינו. ובפרשה אנו קוראים 

כיצד משה ניגש לבצע את שליחותו ומתחיל לטפל בפרעה.

אך בתחילת הדרך, כאשר ה' שולח את משה להיכנס אל 
פרעה ולהתרות בו לקראת הנחתת המכות, אנו מוצאים דו-

שיח מפתיע שמתנהל בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא. כך 
מספרת התורה1:

ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ר ֶאל ּפַ ּבֵ אֹמר: "ֲאִני ה', ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ַוְיַדּבֵ
ֵבר ֵאֶליָך". ר ֲאִני ּדֹ ל ֲאֶשׁ ֵאת ּכׇ

ֵאַלי  ַמע  ִיְשׁ ְוֵאיְך  ָפַתִים,  ְשׂ ֲעַרל  ֲאִני  "ֵהן  ה':  ִלְפֵני  ה  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוּיֹ
ְרֹעה?". ּפַ

ְוַאֲהֹרן  ְלַפְרֹעה,  ֱא-לִֹהים  יָך  ְנַתּתִ "ְרֵאה,  ה:  ֹמֶשׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַוּיֹ
, ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך  ּךָ ר ֲאַצּוֶ ל ֲאֶשׁ ר ֵאת ּכׇ ה ְתַדּבֵ ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך. ַאּתָ

ְרֹעה". ר ֶאל ּפַ ְיַדּבֵ

משעבוד  שחרור  רק  להיות  נועדה  לא  ממצרים  היציאה 
מהאידיאולוגיה  השתחררות  של  תהליך  גם  היה  זה  פיזי. 
המצרית ומתפיסת העולם החומרית שלה. עשר המכות לא 
אלא קעקעו את  והחברה המצריות,  את הכלכלה  רק  שברו 
האמונות והדעות הכוזבות שאפיינו את האימפריה המצרית, 

שאותן ביטא פרעה כשאמר "מי ה' אשר אשמע בקולו".

לכן חשוב היה לדבר אל פרעה, ולא רק להנחית עליו מכות 
עד שיישבר. זה היה תהליך שהפך את פרעה בהדרגה ממייצג 
לאדם  בקולו,  לשמוע  והסירוב  בה'  הכפירה  של  מובהק 

שמודה בריבונותו ובשליטתו של הקדוש ברוך הוא.

אך כשהכול מתחיל, משה מעלה בעיה. "אני ערל שפתיים" 
בצורה  להתבטא  קשה  לו  והיה  בכבדות  מדבר  היה  משה   –
יכולת  ברורה. העמידה מול ראש המעצמה המצרית דרשה 
ולכן משה טען לפני ה' שהוא לא האיש הנכון  ביטוי טובה, 
שלא  לאדם  בכלל  יקשיב  פרעה  איך  המשימה.  את  לבצע 

מסוגל לדבר? "איך ישמע אלי פרעה?".

אומר  הוא  משה.  טענת  את  מקבל  לא  הוא  ברוך  הקדוש 
לו לגשת בכל זאת לפרעה ולדבר, "אתה תדבר את כל אשר 
פתרון.  יש  לזה  פרעה"?  אלי  ישמע  "איך  לגבי  ומה  אצווך". 
בינו  ויתווך  אליו  יתלווה  רבינו,  משה  של  אחיו  הכהן,  אהרן 

לבין פרעה כך שפרעה יבין.

כפי שמסביר רש"י את חלוקת התפקידים בין משה לאהרן:

ַאָּתה ְתַדֵּבר ַּפַעם ַאַחת ָּכל ְׁשִליחּות ּוְׁשִליחּות ְּכִפי ֶׁשָּׁשַמְעָּת 

1. שמות ו, כט – ז, ב.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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ִמִּפי, ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ַיְמִליֶצּנּו ְוַיְטִעיֶמּנּו ְּבָאְזֵני ַפְרֹעה.

נשים לב:

אין פירושו ]של הפסוק[ שמשה ידבר )רק( 
ידבר עם פרעה]...[,  ורק אהרן  אל אהרן 

אלא ש)גם( משה ידבר אל פרעה.
וההבדל בין דיבורו של משה לבין דיבורו 
של אהרן הוא רק בזה, שמשה ידבר "פעם 
זאת  "להמליץ"  יצטרך  ואהרן  אחת", 
ו"להטעים" זאת "באוזני פרעה", עד אשר 
ישראל  בני  את  ש"ושילח  עליו  ישפיע 

מארצו".

הוא  ולכן  משה,  אל  מדבר  שה'  מבינים  אנחנו 
זה שצריך למסור את הדברים. אבל עלינו להבחין 
כך  על  עומד  ה'  מיוחדת:  הדגשה  יש  שכאן  בכך 
שמשה  לא  פרעה.  באוזני  ידבר  בעצמו  שמשה 
יעביר את הדברים לאהרן, ואהרן הוא זה שייכנס 
לפרעה ויעביר את המסר בצורה מובנת. לא כך. 
את  וימסור  פרעה  מול  יעמוד  עצמו  רבינו  משה 
ולתרגם  לתווך  יהיה  אהרן  של  ותפקידו  ה',  דבר 

את הדברים כך שפרעה יבין וישתכנע מהם.

זו נקודה מעניינת מאד. משום שאם נשווה את 
זה למה שמסופר בפרשת שמות, נגלה שבמקרים 
התורה:  שם  מספרת  כך  כך.  היה  לא  זה  אחרים 
ְשָׁלחֹו...  ֲאֶשׁר  ה'  ִּדְבֵרי  ּכׇל  ֵאת  ְלַאֲהֹרן  ֹמֶשׁה  "ַוַּיֵּגד 
ַוֵּיֶלְך ֹמֶשׁה ְוַאֲהֹרן ַוַּיַאְספּו ֶאת ּכׇל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל, 
ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶשׁר  ַהְּדָבִרים  ּכׇל  ֵאת  ַאֲהֹרן  ַוְיַדֵּבר 
מעביר  משה  ולכן  לדבר,  מתקשה  משה  ֹמֶשׁה". 
הוא  ואהרן  לאהרן,  עיניים  בארבע  הדברים  את 
ואילו כאן מול פרעה, ה'  זה שמדבר בפני כולם. 
רוצה שמשה בעצמו ייקח חלק פעיל בפגישה עם 

פרעה ויאמר את הדברים שאמר לו ה'.

ולתיווך  זקוק לתרגום  היה  רבינו  כמובן, משה 
ה',  של  ההוראה  הייתה  בדיוק  זו  הרי  אהרן.  של 
זאת,  ובכל  "אני ערל שפתיים".  בעקבות הטענה 
למשה עדיין היה תפקיד פעיל וחשוב בהתייצבות 

מול פרעה והעברת המסרים.

איך בדיוק זה עבד? מה משה אמר וכיצד, ומה 
של  בלשונו  הדברים  את  נקרא   – אהרן?  עשה 

הרבי:

לדבר  ילך  רבינו  שמשה  בכך  המטרה 
לפני פרעה, לא הייתה לשכנע את פרעה 
למסור  ורק  אך  אלא  וטעמים,  בהסברים 

את שליחותו של ה'.
פרעה  אל  שדיבר  ה'  שליח  היה  משה 
ברוך  הקדוש  המשלח,  )ובכוח(  במקום 
על  לחזור  צריך  משה  היה  ובמילא,  הוא. 
)ללא  המשלחא  של  המדוייקת  לשונו 

כפילות והסברה(:
)בדיוק  אחת"  "פעם  רק  לומר  עליו  היה 
"פעם  זאת  כפי שהקדוש ברוך הוא אמר 

אחת"(,
הלשון  באותו   – מפי"  ששמעת  "כפי  וכן 
ברוך  מהקדוש  ששָמָעּה  כפי  בדיוק 
הואב]...[, ]ו[דיבורו של הקדוש ברוך הוא 
אל משה היה הרי בלשון הקודשג, ובמילא, 
גם דיבורו של משה אל פרעה היה בלשון 

הקודשד.

של  שליח  בתור  פרעה  אל  מגיע  רבינו  משה 
כפי  בדיוק  דבריו  את  למסור  הוא  ברוך  הקדוש 
פרעה  אל  ה'  מאת  שליחות  זוהי  אותם.  שקיבל 
רבינו  משה  ולכן  מתווכים,  ללא  לדלת',  'מדלת 
על  ולחזור  בעצמו  לדבר  בעצמו,  להגיע  צריך 
שפה  באותה   – במדויק  ה'  מפי  שמע  שהוא  מה 
מפתיע,  וזה  יותר.  ולא  פחות  לא  מילים,  ובאותן 
משום שפרעה וחרטומיו כלל לא הבינו את לשון 

הקודש, השפה שבה ה' דיבר אל משה.

וזה היה תפקידו של אהרן:

לאהרון ישנו תפקיד כפול:
של  השפה  את  לתרגם   – "ימליצנו"  א( 

דברי משה,
להסביר   – פרעה["  ]באוזני  "ויטעימנו  ב( 
ולהטעים את תוכן דברי משה, באופן כזה 

שהם יתקבלו "באזני פרעה".

החיד"א(  של  זקנו   – אזולאי  )למהר"א  אברם  ברית  בעלי  מס'  להעיר  א.  
פרשתנו ו יא-יב )בפי' הכתוב )שם, כט( "דבר אל פרעה מלך מצרים את כל 
אשר אני דובר אליך"(: "שלא תוסיף כלום מעצמך אבל תאמר הדברים כסדר 

שאסדר אני לך ובוודאי בסייעתא דשמיא".
ב. ויש להתאים המבואר בפנים גם עם הגירסא "לפי כו'" – היינו, שהטעם 
שמשה צריך לדבר רק "פעם אחת כל שליחות כו'" הוא "לפי ששמעת מפי", 
שהוא השליח ששמע ישר מפי הקב"ה )ע"מ למסור דברי ה' לפרעה(. וראה 

גו"א בא יב, ג.
ג. להעיר מפרש"י בראשית ב, כג.

דרשב"י  מכילתא  וראה  יב.  ו,  פרשתנו  לפרש"י  האורה  לבוש  גם  ראה  ד. 
כאן: "אתה תדבר בלשון הקודש כמלאך ואהרן אחיך ידבר בלשון מצרי כו'". 

צפע"נ )להרגצובי( שמות ד, י.
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קריטי  תפקיד  לו  ויש  המתווך  הוא  אהרן 
בהעברת המסר. הוא גם מתרגם את מה שמשה 
אומר מלשון הקודש לשפה מובנת למצרים, וגם 
באוזניו  שיתקבל  כך  התוכן  את  ומסביר  מטעים 

של פרעה.

אתה תדבר!
שמשה  רוצה  ה'  מדוע  להבין  שניגש  לפני 
יעמוד וידבר מול פרעה, למרות שלכאורה זה לא 
אפקטיבי ואהרן צריך לעשות את העבודה כולה – 
נשים לב לכך שיש כאן חידוש גדול ומפתיע עוד 

יותר.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

את "ערל שפתיים" מפרש רש"יה: "אטום 
שפתיים".

אין זאת שדיבורו של משה איננו "בקלות", 
בלתי  לגמרי  בעבורו  הוא  שהדיבור  אלא 
אפשרי, כאילו היה פיו "אטום" – ובמילא, 

אין כל מקום לשלוח אותו אל פרעה.
כזה  באופן  פרעה  אל  בואו  ]ואדרבה: 
שיאלץ לשתוק ולא להשיב, לא רק שלא 
תזיקו:  היא  להיפך,  אלא  תועלת,  יביא 
פרעה יוכל לפרש את שתיקתו של משה 
ָהֲעֹבָדה  "ִּתְכַּבד  כהסכמה שצריכה להיות 
ְּבִדְבֵרי  ִיְשׁעּו  ְוַאל  ָבּה  ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִשׁים  ]ַעל 

ָשֶׁקר["ז וכיוצא בזה[.
"אתה  הוא:  ברוך  לו הקדוש  ענה  כך  על 
לדבר(  )עליך  ציווי  רק  זה  אין  תדבר": 
אתה   – זוהי הבטחה  זה(  )ביחד עם  אלא 
"ערל  הינו  שמשה  למרות  תדבר.  אכן 

את  הוא  ברוך  הקדוש  לו  ייתן  שפתיים", 
היכולת לדברח.

לא  אני  חזקה.  טענה  היא  משה  של  טענתו 
שאין  כך  משה.  אומר  פרעה,  בפני  לדבר  מסוגל 
טעם לשלוח אותי. יותר מזה, אם אעמוד שם מול 
ויטען  יתריס  כשפרעה  מילה  אוציא  ולא  פרעה 
שצריך עוד להקשות ולהכביד את עול השעבוד 
על בני ישראל – זה יגרום רק לנזק גדול. כשיתברר 
שהוא לא יכול להגיב כראוי לטענותיו של פרעה, 

זה ייתפס כחולשה בעיני המצרים.

ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? "אתה תדבר". 
רק  לא  היא  הזו  לנו שהאמירה  כאן הרבי מראה 
במשמעות של הנחיה, לך ודבר עם פרעה; אלא 
הרבה מעבר לזה, יש כאן הבטחה: "אתה תדבר". 
אתה   – לפרעה  כשתבוא  אבל  לדבר,  לך  קשה 
תדבר. אני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתן 

לך יכולת מיוחדת לדבר מול פרעה.

כל זה מעלה תמיהה, כפי שהרבי שואל:

את  הבין  לא  כה  בין  שפרעה  מאחר 
הדברים שמשה דיבר עמו, אם כן, מה היא 
התועלת בכך שמשה מדבר? ועד כדי כך, 

שבעבור זאת ניתנה לו יכולת מיוחדת!

"ערל  רבינו  משה  כאן.  קורה  מה  לב  נשים 
שפתיים", אבל ה' עושה לו נס מיוחד ושולח אותו 
זה בזמן שפרעה  וכל   – לדבר בעצמו מול פרעה 
כלל לא יבין מה משה מדבר, הוא אפילו לא מבין 
את השפה. אז לשם מה? אם כבר הקדוש ברוך 
למה  מילים,  למשה  ונותן  מיוחד  נס  עושה  הוא 

שלא ידבר כבר במצרית ובשפה שתובן לפרעה?

שמעבר  משהו  כאן  שיש  להבין  לנו  נותן  זה 
יש  רבינו  למשה  המילולי.  המסר  העברת  לעצם 
תפקיד אחר וחשוב יותר בהופעה שלו עם אהרן 

מול פרעה – כפי שנראה מיד.

לשבור את פרעה
ההוראה  של  הראשון  בחלק  נמצאת  התשובה 
של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו: "ראה נתתיך 
כך  נביאך".  יהיה  אחיך  ואהרן  לפרעה,  אלוקים 

כותב רש"י:

ִלְרּדֹותֹו  ְורֹוֶדה,  – ׁשֹוֵפט  ְלַפְרֹעה  ֱא-ֹלִהים  ְנַתִּתיָך 
ְבַמּכֹות ְוִיּסּוִרין.

המשפט הזה מלמד אותנו מהו באמת תפקידו 
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ה. פרשתנו ו, יב.
ו. ראה מדרש שכל טוב כאן. אברבנאל כאן.

ז. שמות ה, ט.
ישמעני  "ואיך  הטענה  על  )כתשובה  רק  נאמר  יג(  )ו,  דלעיל  וצע"ק  ח. 
פרעה ואני ערל שפתים"( "וידבר ה' אל משה ואל אהרן" ופרש"י: "לפי 
שאמר משה ואני ערל שפתים צירף לו הקב"ה את אהרן להיות לו לפה 
ולמליץ", דמזה משמע שעיקר התשובה הוא בזה ש"צירף לו הקב"ה את 
אהרן". ודוחק לתרץ דשם נאמר הענין רק בקיצור – כי סוף סוף אין חידוש 

בזה ש"צירף לו כו' אהרן" )כנ"ל בפנים(.
ולמליץ",  לפה  לו  "להיות  רש"י  מוסיף  עכ"פ(, שלכן  )בדוחק  י"ל  ואולי 
היינו שלא רק "יטעים" דברי משה, כ"א צריך "להמליץ" אותם לפרעה 
)מכיון ש"אתה תדבר גו'" הוא באופן שפרעה לא יבין(: וע"ד לשון הכתוב 
בפ' שמות "הוא יהי' לך לפה" )וברש"י שם: למליץ כו'( שנאמר בדיבור 
אהרן אל העם, שאז לא דיבר משה אליהם כלל. ולהעיר מפרש"י כאן ד"ה 

יהי' נביאך. תרגום שמות ד, טז. ואכ"מ.
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את  נקרא  פרעה.  אל  בשליחות  רבינו  משה  של 
הדברים בלשונו של הרבי:

ענינו של משה בדברו אל פרעה לא היה 
וכו'  לו את הדברים בדברי טעם  להבהיר 
)זה היה תפקידו של אהרן – "ואהרן אחיך 
יהיה נביאך"(, כי אם 'לשפוט' אותו בצורה 
במכות  "לרדותו  כלומר  "רודה",  של 

ויסורין"]...[.
משה רבינו היה צריך לומר לפרעה "שלח 
את עמי" בתוקף ועוצמה, ולהראות כלפיו 
פניו  )ומהבעת  כעס, כך שמאופן הדיבור 
של משה בשעת מעשה וכו'ט( יבין פרעה 
בדוגמת   – קשים  בדברים  כאן  שמדובר 

מכות ויסורין.

פסוקים:  לשני  מחולקים  משה  אל  ה'  דברי 
ִיְהֶיה  ָאִחיָך  ְוַאֲהֹרן  ְלַפְרֹעה,  ְנַתִּתיָך ֱא-ֹלִהים  "ְרֵאה, 
ְנִביֶאָך. ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ּכׇל ֲאֶשׁר ֲאַצֶּוָך, ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך 

ְיַדֵּבר ֶאל ַּפְרֹעה".

את  מגדיר  ראינו,  שכבר  כפי  השני,  הפסוק 
מילה  חוזר  משה  המעשית:  התפקידים  חלוקת 
במילה על דבר ה', ואהרן מתרגם ומסביר אותם 
החלוקה  על  מדבר  הראשון  הפסוק  לפרעה. 
המהותית, מה תפקידו של כל אחד בשליחות הזו: 
משה אמור להיות "ֱא-ֹלִהים ְלַפְרֹעה", ואהרן צריך 

להיות "ְנִביֶאָך".

בסגנון  פסיכולוגית  טקטיקה  של  סוג  כאן  יש 
"אלוקים  להיות  הרע'.  והשוטר  הטוב  'השוטר 
"לרדותו  רש"י,  של  במילים  פירושו,  לפרעה" 
להכניע את פרעה, לשבור את  וייסורין".  במכות 
תפקידו  זה  ובקשיחות.  בנחישות  הקשה,  עורפו 
דיפלומטי  אחר,  תפקיד  יש  לאהרן  משה.  של 
יותר. להסביר לפרעה יפה ולשכנע אותו מדוע זה 

לטובתו לשחרר את בני ישראל ממצרים.

רבינו  שמשה  העניין  מה  מבינים  אנחנו  כעת 
יעמוד מול פרעה ויחזור מילה במילה, בשפה לא 
משה  הוא.  ברוך  הקדוש  של  דבריו  על  מוכרת, 

המסר  את  לפרעה  להעביר  בכדי  מתייצב  רבינו 
הבלתי-מילולי, להראות לו שיש כאן בעל הבית. 
במחוות דיבורו, במבע פניו ובתנועות גופו, משה 
הכעס  ואת  העוצמה  את  לפרעה  ממחיש  רבינו 
שמופנים כלפיו, כך שהוא ינוע בחוסר נוחות על 
הכס המלכותי שלו וירגיש נשלט ונרדף. עוד לפני 
שאהרן מעביר את המסר, צריך לשבור את פרעה 
עושים  לא  זה  ואת  אותו.  שתזעזע  חזקה  בצורה 
ב"מכות  אלא  הסברה,  ובקמפיין  יפים  בנאומים 

וייסורין".

לשבור את הקליפה
עד כאן דיברנו על שבירת פרעה בדרך הפשט. 
מאחורי הדברים עומד רעיון עמוק מאד שמוסבר 

בחסידות. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

הקליפות  כאשר  כי  בחסידותי,  מבואר 
מחמת  הרי  )שזהו  תוקפן  בעוצם  הינם 
לצדיק  אפילויא  כח  כל  אין  וכו'(,  יניקתן 
מאמר  דרך  )על  אותם  ולשבור  להפיל 
חז"ליב: "אם ראית רשע שהשעה משחקת 
ב"יכולתו  רק  זהו  בו"(.  תתגרה  אל  לו, 

יתברך שהוא כל יכול"]...[.
חידוש  )לשון  "ראה  ה'  בדברי  הכוונה  וזו 
למרות  לפרעה":  אלקים  נתתיך  ופליאה( 
שפרעה הינו עודנו בתוקפו, עד אשר אפילו 
"לא היה עבד יכול לברוח ממצריםיג", נתן 
זרוע  "ממשלה  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
כא-ליד ממש על פרעהטו", עד כדי לרדות 

אותו "במכות ויסורין"טז.

שהגלות  מוסבר  והחסידות  הקבלה  בתורת 
רוחנית,  גלות  ובעיקר  גם  היא  ישראל  עם  של 
"גלות  שנקרא  מה  הוא  הזה  במצב  עיקרי  וחלק 
שבעקבות  הדברים?  משמעות  מה  השכינה". 
ההתנהגות של עם ישראל, אנרגיות רוחניות של 
קדושה זורמות לכוחות הטומאה והרשע. בלשון 
הקבלה, התופעה הזו נקראת "יניקה לקליפות" – 
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ט. ראה פרש"י בשלח טו, ח.
נתתיך תרל"א, תרע"ז, תשט"ו. פלח  ד"ה ראה  ע' רלא.  י. אוה"ת פרשתנו 

הרמון פרשתנו ע' סד.
יא. באוה"ת שם "אלא לצדיק". ואולי צ"ל "גם לצדיק" )כבד"ה ראה נתתיך 

תרל"א: גם לצדיקים מופלגים. ועד"ז בד"ה זה דתרע"ז(.
יב. ברכות ז, ב. מגילה ו, ב. אבל צ"ע אם זוהי אותה הדרגא ממש בתוקף. 

יג. פרש"י יתרו יח, ט. מכילתא שם, יא.
יד. איוב שם, ט )"זרוע כא-ל"(.

טו. ל' אוה"ת שם. ד"ה ראה נתתיך תרל"א.
ואילך(  ב  )קיט,  ומשה  אהרן  הוא  בפסוק  פרשתנו  תו"ח  בארוכה  וראה  טז. 
דפרעה הו"ע קשה עורף דקליפה, תוקף הישות והגסות, והכנעתו היא רק ע"י 

משה כו', עיי"ש. וראה גם אוה"ת פרשתנו ע' רכט-רל.
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ה'קליפות' יונקות ושואבות חיות וכוח.

הסיבה  בעצם  היא  הזו  הרוחנית  ההתרחשות 
ישראל  עם  בגלות,  במציאות.  שמשתקף  למה 
משום  ואסונות,  צרות  וסובל  ומוכה,  נרדף 
שהכוחות השליליים שמבקשים לפגוע בו קיבלו 
הזרמה של שפע וחיות. "יניקת הקליפות" הזו היא 
ממשית  התרחשות  אלא  תיאורטית,  תופעה  לא 
שמשפיעה עלינו. זה מה שמאפשר ומעצים את 
ישראל,  עם  על  המאיימים  והמכשולים  הקשיים 
הזרות שמאיימות להחליש את  וגם את הרוחות 

הזהות היהודית.

גלות מצרים היא פרק בהיסטוריה שבו הייתה 
"יניקה לקליפות" בצורה עוצמתית מאד. מצרים 
ברזל  ביד  אימפריה חזקה מאד, ששלטה  הייתה 
ושעבוד קשים כאלו  כפייה  והשתמשה באמצעי 
עד שאפילו עבד אחד לא היה יכול לברוח ממנה, 
ובראשה עמד פרעה החזק ששום דבר לא עמד 
הזו  המעשית  המציאות  שאמרנו,  וכפי  בדרכו. 
'קליפת  'למעלה'.  שקרה  מה  של  שיקוף  היא 
ואנרגיות,  כוחות  הרבה  כך  כל  קיבלה  מצרים' 
והגיעה לשיא  שהיא התעצמה לממדים עצומים 

כוחה.

מתחילים  בכלל  איך  כזה?  במצב  עושים  מה 
להיאבק בכוחות חזקים כל כך, בזמן שהם מלאים 
אפשר  אי  כלל,  בדרך   – רוחניות?  באנרגיות 
להילחם בהם ראש בראש. כמו שאומרת הגמרא2: 
"ִאם ָרִאיָת ָרָשׁע ֶשַׁהָּשָׁעה ְמַשֶׂחֶקת לֹו, ַאל ִּתְתָּגֶרה 
ּבֹו". כשהם שולטים, אף אחד לא יכול עליהם. גם 
להתמודד  יכולים  לא  ביותר  הגדולים  הצדיקים 
מול עוצמות כאלה של 'קליפה'. רק הקדוש ברוך 

הוא לבדו יכול לעשות את זה.

וזו ההפתעה הגדולה בשליחות שה' העמיס על 
כתפיו של משה רבינו. הקדוש ברוך הוא נתן לו 
במיוחד את היכולת לפתוח את הפה ולדבר בפני 
פרעה, ואומר לו: "ְרֵאה, ְנַתִּתיָך ֱא-ֹלִהים ְלַפְרֹעה!". 
הכוח  את  לך  ונותן  הבלתי-יאומן  את  עושה  אני 
שיש רק לי עצמי, את היכולת לעמוד מול פרעה 
ולשבור  ה'קליפה'  על  לשלוט  ורודה".  כ"שופט 

אותה "במכות וייסורין".

לעשות  היה  יכול  לא  אחר  אחד  אף  זה  ואת 
מלבד משה. מדוע? – נקרא את הדברים בלשונו 

של הרבי:

מאחר  למשהיז:  דווקא  ניתן  זה  וכח 

2. נסמן לעיל בהערה יב.

ה'  בין  "אנכי עומד  נשיא הדור,  שבהיותו 
וביניכם ]בעת ההיא[ להגיד לכם את דבר 
ה'יח", ממוצע שדרכו נמשך ומתגלה "דבר 
ידו  על  מתגלה  כן  על  – אשר  ה' ממשיט" 
במכות  "לרדותו  ה'  של  ויכולתו  כוחו  גם 

ויסורין".

משה רבינו איננו רק צדיק, הוא מנהיג ישראל. 
עם  בין  המתווך  בתפקיד  עומד  הוא  במהותו 
ישראל לקדוש ברוך הוא. כפי שהוא עצמו אומר: 
"אנוכי עומד בין ה' וביניכם, להגיד לכם את דבר 
לעבור  יכול  היחיד שדרכו  הוא האדם  ה'". משה 
"דבר ה' ממש", כפי שהוא. במובן עמוק יותר זה 
אומר שמשה לא היה אדם פרטי, אלא "ממוצע" 
שכל מהותו היא השליחות, לשרת את ה' ולהנהיג 

את עם ישראל, כשהוא עצמו כאילו לא קיים.

לכן הוא יכול היה לקבל את היכולת המיוחדת, 
שישנה רק לקדוש ברוך הוא עצמו, להתמודד עם 
משום  אותה.  ולשבור  עוצמתה  בשיא  ה'קליפה' 
שגם כאן הוא לא עמד כמשה האיש, אלא כשליחו 

של ה'.

כעת אנחנו יכולים להבין מה באמת קרה שם. 
מול  רבינו  משה  של  העמידה  עצם  עשתה  מה 
דבריו של  חוזר מילה במילה על  פרעה, כשהוא 

ה':

ממשה  נדרש  מדוע  הפנימי  הטעם  וזהו 
רבינו לדבר אל פרעה ולא היה די בדיבורו 
בשפה  היה  שהדיבור  למרות  אהרן,  של 

שפרעה לא הבין.
פרעה  את  'לשבור'  צורך  היה  כאן  שכן 
הדבר  כן  ועל  בתוקפו,  עודנו  כשהוא 
עניין  זה  אין  משה.  של  בכוחו  רק  הינו 
כו'(,  )לרדותו  שבירהכ  אם  כי  בירור,  של 
ועל כן אין זה נוגע כלל שפרעה יבין את 

הדיבור.

זה לא רק עניין פסיכולוגי, שמשה רבינו ממחיש 

יז. ראה אוה"ת שצויין בהערה י "לפי שמשה הי' משם מ"ה דא"ק . . 
כו'". ובהדרושים ד"ה ראה נתתיך הנ"ל  שהוא למעלה מהתהו ותיקון 
מקשר זה עם הא שמשה הוא נשמה דאצילות. וראה גם תו"ח שם )קכ, 

ב ואילך(. אוה"ת שבהערה הקודמת. 
יח. ואתחנן ה, ה.

תו"ח  וראה  קצד-ה(.  )ע'  תרנ"ט  בפנים  פנים  סד"ה  בארוכה  ראה  יט. 
פרשתנו קטז, א ואילך. ועוד.

כ. ראה תו"ח שם )קכא, סע"א(: "אתה תדבר כו' פי' תדבר לשון הכנעה 
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שובר  ובכך  פרעה  כלפי  והתוקפנות  הכעס  את 
אותו. מתחולל כאן משהו רוחני: משה רבינו בא 
לפני פרעה ומוסר את דבר ה' כפי שהוא, משום 
שזה בדיוק תפקידו – לייצג את הקדוש ברוך הוא. 
ולשבור  ביותר,  החזקה  ה'קליפה'  מול  לעמוד 
כמשה  אלא  דיפלומט,  בתור  בא  לא  הוא  אותה. 
ולתקן  "לברר"  מחפש  לא  הוא  ה'.  שליח  רבינו 
ולמצוא את הטוב שבפרעה, אלא "לשבור" ולפרק 

את ה'קליפה' הזו מהעוצמות שהיא קיבלה.

משה שבתוכנו
גם  וקיים  רלבנטי  זה  היסטוריה.  רק  לא  זו 
בגלות הרוחנית של כל אחד באופן אישי. נקרא 

את הדברים בלשונו של הרבי:

כל  של  הפרטית  בעבודתו  מכך  ההוראה 
אחד ואחד:

נמצאת  נפש האלקית  ישנם פעמים בהם 
שבו  למצב  עד  הבהמית,  בנפש  בגלות 
הינה  הקליפה   – לה"  משחקת  "השעה 
על  עצמה  שמגביה   .  . "גסות  של  במצב 

אור קדושת נפש האלקית"כא.
לפרעה,  אלקים  "נתתיך   – לזה  והעצה 
להיות  צריכה  ויסורין":  במכות  לרדותו 
העבודה של "ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
ורוגז  רעש  בקול  עליה  "ירעים  הרע"כב, 
]ורשע  רע  אתה  לו:  לומר  להשפילה... 
זה  ודבר  ומנוול[כג".  ומתועב  ומשוקץ 
נפש  של  הקליפה  גסות  את  שובר  עצמו 

הבהמית, כמבואר באריכות בתניאכד.

בכל אחד מאיתנו ישנה נשמה אלוקית קדושה. 
גלות  כבר  היא  בגופנו  שלה  ההימצאות  עצם 
אלוקות  שכולו  לעולם  שייכת  היא  בעבורה. 
הורידו  כורחה  ובעל  הוא,  ברוך  לקדוש  וקרבה 
אותה לחיות בתוך גוף גשמי שמנהלת אותו נפש 
בהמית שיש לה יצרים ותאוות ומשיכה למעשים 

ורגשות שליליים.

בדרך כלל, הדרך הנכונה להתמודד מול הנפש 
והחולשות  החוזקות  מה  להבין  היא  הבהמית 
ולעבוד בהתאם לזה בחכמה. האדם צריך  שלה, 
הטובות  התכונות  מהן  להבין  עצמו,  את  להכיר 
הנפש  עם  ולעבוד  שלו,  החסרונות  ומה  שלו 
ו'לשכנע'  ה'  הבהמית כדי לרתום אותה לעבודת 
אותה שתורה והמצוות הן הדבר הכי טוב שהיא 

יכולה להשיג.

מגיעה  שבתוכנו  ה'קליפה'  לעיתים  אבל 
מה  לנו  שאין  כזו,  ובבוטות  כאלה,  לעוצמות 
לעשות מולה. אדם מתמודד עם תשוקה שמושכת 
אותו לעבור על רצון ה', חלילה, ומרגיש שאין לו 
או דחף שלכאורה  יצר  שום בלם שיעצור אותו. 
בלתי נשלטים, שחוסמים את האדם ולא נותנים 
לו לעשות את מה שצריך לעשות ולהימנע ממה 

שאסור.

ובכן, התורה מלמדת אותנו מה לעשות במקרה 
כזה: להיות "אלוקים לפרעה". 'לתפוס את הנפש 
האמת  כל  את  בה  ולהטיח  באוזניים'  הבהמית 
בפרצוף. כשאין מוצא אחר והגסות חזקה כל כך, 
טוב  יצר  "להרגיז  עצמו,  את  לזעזע  צריך  האדם 
הנפש  את  לתקוף  במילים,  ממש  הרע".  יצר  על 

הבהמית עד שתישבר.

להסביר  נחמד,  להיות  לא  היא  המטרה  כאן 
לדכא  להשפיל,  היא  המטרה  להיפך,  ולשכנע. 
של  ודפוסים  לתבניות  נכנס  כשאדם  ולזעזע. 
ולצעוק, כפי  'קליפה', הוא חייב לנער את עצמו 
"ירעים  בתניא:  כך  כל  בצורה מוחשית  שמתואר 
ומשוקץ  ורשע  ורוגז: אתה רע  עליה בקול רעש 

ומתועב ומנוול!".

עצם  גם  כך  נשבר,  שפרעה  כמו  עובד.  וזה 
הזעזוע של הנפש הבהמית מחליש אותה. פתאום 
כך מובן מאליו, התאוות  כל  לי  מה שנראה היה 
ש"רק  התחושה  ממני,  ייקח  לא  אחד  שאף  שלי 
אני קובע" ואף אחד לא יכתיב לי שום התנהגות 
– כל זה מאבד אחיזה כשמערערים את הביטחון 

והיציבות של הנפש הבהמית.

משה שבדורנו
על  כללי  במבט  מסתכלים  אם  גם  בדיוק  כך 
מאיתנו.  אחד  לכל  שמצפה  והשליחות  העבודה 

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

מאחר  שטוענים:  לאלו  התשובה  גם  זו 
של  ומכופל  כפול  בחושך  נמצאים  שאנו 

כו' להכניעם ולהשפילם בתכלית כו'".
כא. תניא פכ"ט )לו, א(.

כב. ברכות ה, א.
כג. ל' התניא שם )לז, א(.

כד. שם )לז, א ואילך(. וראה ג"כ תניא פל"א )לט, ב ואילך(.
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שלפני  ]הדור  דמשיחא'  דעקבתא  'דרא 
כה  והסתרים  העלמות  עם  משיח[,  ביאת 
רבים וגדולים וכו' וכו' – אם כן, כיצד ניתן 
לבצע את המשימה של רבותינו נשיאינו, 
ואת  החסידות  תורת  לימוד  את  להפיץ 
מקום  בכל  החסידות  בדרכי  ההליכה 
ומקום, ובפרט במקומות שהם נמוכים כל 

כך, עד שהם מונעים ומעכבים זאת וכו'?
בכל  דמשה  שאתפשטותא  לדעת  עלינו 
דרא ודרא ]התפשטות מנשמת משה ישנה 
בכל דור[, גם בדור שלפני ביאת משיח... 
הדור,  נשיא  עם  שמתקשרים  כך  ידי  על 
כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, אין ממה 
להתפעל מאותם העלמות והסתרים, שכן 
בידינו הכח של משה רבינו לשבור אותם 

– "לרדותו במכות ויסורין".
ובדרכי  נועם  בדרכי  ללכת  שיש  בוודאי 
שלום, כך הוא רצונו של כבוד קדושת מורי 
כאשר  כי  לדעת,  יש  אך  אדמו"ר...  וחמי 
שההתקשרות   – הדור  לנשיא  קשורים 
שמירה  תורתו,  לימוד  ידי  על  היא  אליו 
על תקנותיו והליכה באורחותיו נצח סלה 
מהעלמות  כלל  להתפעל  אין  אזי   – ועד 

וההסתרים.
וכפי שמשה רבינו בזמנו שבר את קליפת 
מגלות  ישראל  עם  כל  את  והוציא  פרעה 
עתה,  יהיה  גם  כך  רמה",  "ביד  מצרים 
שמבלי הבט על קשיי הגלות, יוציא משה 
שבדורנו אותנו כולנו מהגלות אל הגאולה 
ובקרוב  רמה"  "ביד  והשלמה  האמיתית 

ממש.

במלכות  עולם  "לתקן  ושליחות,  ייעוד  לנו  יש 
ולהפיץ את המעיינות חוצה בכל העולם.  ש-די" 
ה'  את  לעבוד  היא  חיינו  ותכלית  אנחנו,  יהודים 
ולהאיר את העולם עד שיהיה "דירה בתחתונים" 
עבור הקדוש ברוך הוא. אלא שלא פעם התחושה 
היא שהמשימה גדולה עלינו ואולי בלתי אפשרית.

של  זעיר  קומץ  הכול  בסך  אנחנו  אנחנו?  מי 
אנשים מול עולם ענק עם מיליארדי אנשים. האם 
אנחנו באמת מתכוננים 'לכבוש' את העולם הזה? 
מספרית  מבחינה  רק  לא  עלינו'  'גדול  העולם 
וחומרית, אלא גם ובעיקר מבחינה רוחנית. הרוח 
הנושבת בעולם היא רוח של מתירנות, של פריצת 
של  לך',  שבא  מה  'עשה  של  רוח  וסייג,  גדר  כל 
רדיפה אחר תאוות וכסף. יש בעולם הזה כל כך 
כוחות חזקים מאד. האם אפשר  עוצמות,  הרבה 

בכלל להתגבר על כוחות כאלה?

הוא  ברוך  הקדוש  של  המילים  היא  התשובה 
למשה רבינו: "ראה, נתתיך אלוקים לפרעה". אכן, 
ובעוצמה  חושך,  בו  יש  פיקניק.  לא  הוא  העולם 
גדולה. אבל אנחנו לא הולכים בכוחנו. אנחנו אכן 
כזו,  עוצמה  עם  להתמודד  בכוחנו  ואין  קטנים 
הדור  נשיא  של  בשליחותו  פועלים  אנחנו  אבל 
שמנהיג את עם ישראל – והוא כן יכול לשבור את 
כשאנחנו  עוצמתה.  בשיא  כשהיא  גם  ה'קליפה' 
יהודי  יושבים ללמד  או  ל'מבצע תפילין'  הולכים 
ובידינו אוחז הרבי. כשאנחנו  תורה, אנו הולכים 
הרבי  של  רצונו  את  ממלאים  חסידות,  לומדים 
ומקיימים את הוראותיו, זה לא אנחנו מול פרעה; 

זה משה רבינו מול פרעה.
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עסקים  איש  הורביץ,  זאב  מר  נראה  בתמונה 
יז  כרך  את  לרבי  מגיש  ישראלי,  ממוצא  ברזילאי 
במהלך  מהדפוס,  שיצא  שיחות"  "לקוטי  בסדרת 

חלוקת דולרים לצדקה.

בהוצאה  הגדולים  התומכים  אחד  הוא  הורביץ 
לאור והדפסה של ספרי הרבי, בהם במיוחד סדרת 
"לקוטי שיחות". במהלך השנים הוא תרם מיליוני 
דולרים לטובת העניין, ויש לו חלק גדול בהדפסה 
והפצה של מאות אלפי ספרים מתורתו של הרבי.

הורביץ נולד וגדל בארץ, ואחרי מלחמת ששת 
הימים נסע לברזיל כבחור צעיר והחליט להשתקע 
מאד  שהצליחה  טקסטיל  חברת  פתח  הוא  שם. 
והפכה לאחת החברות המובילות בתחום בברזיל. 
נוצר  הרבי  ועם  חב"ד  עם  שלו  הראשוני  הקשר 
הרבי  ידי  על  שנשלח  זייאנץ,  שמחה  הרב  דרך 
הריי"צ לברזיל עוד לפני מלחמת העולם השנייה.

שקשורים  בנושאים  הרבי  עם  התייעץ  הורביץ 
לעסקיו, וכעבור כמה שנים החל לממן את עלויות 
ההדפסה של כרכי לקוטי שיחות. על פעילותו זו 

זכה לברכות והתייחסויות מיוחדות מהרבי.

עסקית,  מבחינה  החלשות  התקופות  באחת 
כתב הורביץ לרבי וביקש ברכה להצלחה. במכתב 

על  הורביץ  דיווח 
שהעביר  תרומה 
שמונה  בסך 
דולר  אלף  עשר 
לקוטי  להדפסת 
והרבי  שיחות, 
זה  "וזכות  השיב: 
תעמוד  והקודמות 
הנ"ל,  בכל  לו 

ולבשורות טובות".

בפעם אחרת ביקש הורביץ ברכה לרפואה עבור 
אימו ושהעסקים שלו יתנהלו בהצלחה ובמנוחת 
"זכות ההוצאה לאור דדברי  הנפש, והרבי השיב: 

אלוקים חיים וכו' – תעמוד לו בכל הנ"ל".

הגיש  לצדקה,  הדולרים  מחלוקות  באחת 
הורביץ לרבי את הכרך החדש של לקוטי שיחות 
שהודפס באותה עת, ואמר לרבי: "אני מודה לרבי 
על הכל". הרבי הגיב ואמר: "יש לי ספריה שלמה 
יום,  בכל  לומד בהם  אני  של הספרים שהדפסת. 
ונזכר בך תמיד. תודה רבה לך על הספרים שנתת 

לי, כי בזכותך אני לומד בהם".

בחלוקת הדולרים שנראית כאן בתמונה, הרבי 
העניק להורביץ דולר ואמר שיזכיר אותו על הציון 
כן  גם  "כולל  לטובה,  ליבו  משאלות  להתגשמות 
שתדפיס עוד ספרים קדושים כאלו, ומתוך שמחה 

וטוב לבב ופרנסה בהרחבה".

אחר כך נתן לו הרבי דולר נוסף, ואמר: "כפליים 
לתושייה לפרנסה כפשוטה, הרבה דולרים והרבה 
ֶּפסֹו'ס )פסו הוא שמו של המטבע בכמה מדינות 
בדרום אמריקה(. אינני יודע מהו המטבע במדינה 

שלך ]ברזיל[...".

נקרא  בברזיל  שהמטבע  לרבי  אמר  הורביץ 
משבר  בעקבות  שנים,  כמה  )כעבור  "קרוזיירו" 
המטבע  הוחלף  מאד,  גבוהה  ואינפלציה  כלכלי 
ב"ריאל" שמשמש בברזיל עד היום(. הרבי התייחס 
לכך ואמר: "למילה קרוזיירו יש גם משמעות של 
לשייט(.  היא  שמשמעותו  "קרוז",  )כמו  סיבוב 
גם  וכך  לעולם,  מסביב  מסתובבות  המטבעות 
הספרים מסתובבים ממקום למקום בכל העולם".

"תודה לך על הספרים 
שאתה מדפיס. בזכותך 

אני לומד בהם"
תאריך: י"ט אלול תש"נ

JEM
 / 

54
43

8 תמונה מספרת
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ידוע שבענינים הקשורים בשכל ורגש שבלב, כמו עניני יראת שמים 
ולימוד התורה וקיום המצוות, הנה בכדי להצליח בהם באופן מסויים 
צריך לעשות בסגנון אמירתם של חכמינו ז"ל: "לעולם ילמוד אדם תורה 
ללמוד  צריך  שאדם  גם  בזה  נכלל  טעם  ומאותו  חפץ".  שלבו  במקום 

ולעבוד את ה' איך שלבו חפץ.

יורה דעה,  העניין הזה גם כן בתור פסק דין בשולחן ערוך  והובא 
סוף סימן רמ, שם נאמר כך: "תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר, שהוא 
בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ֶׁשָׁשם, ואביו מוחה בו, 
לפי שדואג שבאותה העיר הגוים מעלילים – אינו צריך לשמוע לאביו 

בזה".

בהלכות  לא  ערוך  בשולחן  מובא  זו  שהלכה  פעם  הדגשתי  וכבר 
תלמוד תורה, אלא בהלכות כבוד אב ואם – יש לדעת שסדר בתורה 
גם כן תורה ]גם לסדר הדברים והמיקום שלהם בתורה יש משמעות[ 
– ומכך שהסעיף הזה נמצא בהלכות כיבוד הורים מובן שעל ידי זה 
בזה שכאשר  אותנו  ]התורה מלמדת  כיבוד האב  נוגע  מודגש שאינו 
לומדים במקום ובצורה שבהם חפצים, זו לא פגיעה בכבודו של האב[.

וגם מבחינה מעשית, מול האב צריך להיעשות בדברים וארגומנטים 
]טיעונים, צורת דיבור ודיון[ של דרכי נועם, באופן שלא לנגוע בכבודו 
של האב. ורואים במוחש שהכי טוב הוא למנוע כל מיני ויכוחים, ורק 
יהיה המינימום שאי אפשר בלאו הכי בשום אופן ]שאי אפשר להימנע 

ממנו לחלוטין[.

ואדרבה, לא רק שההליכה ללמוד "במקום שליבו חפץ" לא תפגע 
ההורים  שכשיראו  חזקה  התקוה  דבר  של  שבסופו  אלא  בהורים, 
שבשאר המצוות היא מדייקת יותר, כולל מצות כיבוד אב ואם ביחסה 
שהם  התרעומות  יקטין  ]עצמו[  גופא  זה  כלפיהם,  והמכבד  הנאות 

עשויים לחוש כלפיה.

ויהי רצון שמתוך מנוחת הנפש בכל הפרטים תלך מחיל אל חיל 
ובגאון  בכלל,  ויהדות  שמים  יראת  בענייני  מעלה[  מעלה  ]תעלה 
שרה  בת  ישראל:  בת  לכל  נותנת  שהתורה  השם  את  תישא  ובצדק 

רבקה רחל ולאה.

•

אף שידוע גודל הענין דכיבוד ]של כיבוד[ אב, הנה בעניינו אין נראה 
לעזור  בכדי  ולחזור הביתה  הישיבה  לעזוב את  ]ההצעה  לי האמור 

בפרנסת המשפחה[ כלל וכלל.

הוא[,  ברוך  ]הקדוש  בנותן התורה  תלויה  כיון שפרנסת האדם  כי 
בודאי שעל ידי זה שיבטל מלימוד תורתו אין זה תועלת להיטיב מצב 

הפרנסה.

מכתב מבואר

לפנינו שני מכתבי 
תשובה שהרבי כתב לבני 

נוער שביקשו את עצתו 
בהתמודדות דומה שהייתה 

לשניהם: התנגשות בין 
רצונם של ההורים לבין 

הרצון והשאיפות הרוחניות 
שלהם עצמם.

המכתב הראשון שמופיע 
כאן ממוען לנערה שכתבה 
לרבי כמה פעמים וביקשה 

עצה. היא שואפת להתחזק 
ביראת שמיים ובשמירת 

המצוות, בעוד אביה רוצה 
לכוון אותה למקומות 

פשרניים יותר ותובעניים 
פחות. הפער הזה יצר 

קונפליקט בינה לבין 
אביה, שהביא למתחים 

והתנגשויות.

המכתב השני כאן מופנה 
לנער בן שבע עשרה 

ממשפחה שגרה במרוקו. 
הנער נשלח ללמוד 

בישיבה, אבל בשלב מסוים 
אביו היה צריך עזרה 

בכלכלת הבית והוא קרא 
לבנו בחור הישיבה לשוב 

הביתה ולעזור בפרנסת 
המשפחה.

זו דילמה לא פשוטה: 
האם ללכת בעקבות הרצון 

והשאיפה הרוחנית, גם 
במחיר של קרע משפחתי? 

האם לקבל בצייתנות את 
רצונותיהם של ההורים, על 
חשבון הצמיחה הרוחנית? 

ואולי יש כאן בכלל בעיה 
הלכתית של מרד בהורים, 

וההלכה מחייבת לציית 
להורים בכל מצב?

מה גובר – 
כיבוד הורים או 
התחזקות רוחנית?
)אגרות קודש, כרך יג, אגרת ד'תרמח; כרך כו, אגרת ט'תשעה(
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ועוד זאת, שעל ידי שיוסיף ללמוד בהתמדה ושקידה, בלי ספק אשר ]הקדוש ברוך הוא, 
שהוא[ הזן ומפרנס לכל, ייטיב מצב פרנסת אביו, וכמה דרכים למקום ]גם אם העזרה לא 
ימצא את הדרך להביא לאביך  תבוא מזה שאתה תעזוב את הישיבה, הקדוש ברוך הוא 

פרנסה בכבוד[.

ובעבודת  המצות  בקיום  בהידור  ובחסידות,  בנגלה  בלימוד  יוסיף  ישמע,  ואם לדעתי 
התפלה מהעיקרים בזה כמובן, וטוב יהיה לו וגם לאביו ובני ביתו שיחיו.

שלום בין האחים בשביל לגרום נחת להורים
)כרך כ, אגרת ז'תרפח(

כיון שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה אשר השלום הוא כלי 
המחזיק ברכתו של הקדוש ברוך הוא, ובפרט שלום בין אחים, 
מובן וגם פשוט שעליו ועל אחיו שיחיו לעשות כל התלוי בכל 

אחד מהם, שיהיה השלום ביניהם, ובהקדם הכי אפשרי.

שמלפני  העסק  בעניין  שביניהם  דעות  לחילוקי  ובנוגע 
כמה זמן, יעשו כמנהג ישראל בזה ]כפי שנהוג בקרב יהודים 
שומרי מצוות במקרים כאלה[, להציע טעמיהם ]את הטיעונים 
כפי  ויעשו  הלכה[,  ]פוסק  הוראה  מורה  רב  לפני  שלהם[ 
שיפסוק הדין ויוֵרם ]יורה להם[. ובאם אין ידוע להם על רב 
לאגודת  וישאלו  ]יתקשרו[  ְיַּתְלֶפנו  עליו,  יסכימו  ששניהם 
הרבנים )שהיא המאגדת רבני ארצות הברית וקנדה( ]"אגודת 
הרבנים דארצות הברית וקנדה", ארגון קהילתי חרדי שהוקם 
לפני למעלה ממאה שנה בארצות הברית ואיגד את הקהילות 
היום  עד  פועל  ובמסגרתו  אמריקה,  בצפון  האורתודוקסיות 
בית דין ליישוב סכסוכים ותביעות[, ויסמכו על הרב הנמצא 

שם והדן בעניינים כאלו.

אבל כאמור, לכל לראש ]לפני הכול[ עליהם לעשות שלום 
ויהי רצון שגם ברכתו של הקדוש ברוך  ביניהם תיכף ומיד, 

הוא תומשך בהוספה תיכף ומיד.

כיון שביום הרביעי ]בעוד יומיים מתאריך המכתב[ הוא יום חתונת בנו של אחיו שיחיה 
]שאיתו הוא נקלע לסכסוך[, מהנכון ביותר וביותר, שאפילו אם טרוד הוא ומצב רוחו אינו 
משום  בעת החופה.  ]לפחות[  פנים  כל  על  נוכח  יהיה  זאת[  ]בכל  זה  בכל  כך,  כל  מתאים 
שעל ידי זה גם יתרבה בשלום ויגרום נחת רוח להורים שיחיו, שהוא אחד  על כך  שנוסף 
מעשרת הדברות: "כבד את אביך ואת אימך", הנה מבואר בספרים הקדושים, שבעת החופה 
עת רצון הוא, והחתן והכלה יש להם חשיבות מיוחדה ]מיוחדת, לברך ולהשפיע שפע טוב[, 
וכדאי שהוא יבקשם ]יבקש מהחתן והכלה[ להתפלל למילוי משאלות לבבו לטובה, בעת 

עמדם בחופתם.

 – בקשתי  וימלא  יפות,  פנים  ובסבר  לבב  בטוב  לעיל  שיקבל את האמור  חזקה  תקוותי 
מתאים לציווי חכמינו זיכרונם לברכה להשלים בין הניצים ולהרבות השלום שביניהם, ויהי 

רצון שיבשר טוב באמור ובכל ענייניו.

המצפה לבשורות טובות.

המכתב שלפנינו נכתב 
ושוגר בדחיפות. 

ראשית, הוא נכתב 
כתגובה למכתב 

שנכתב ונשלח לרבי 
בסך הכול יום קודם. 
שנית, במכתב עצמו 
מצוין שבגלל תוכנו 

הוא נשלח בדואר מהיר 
"דחוף".

מה הסיבה לבהילות? 
נושא המכתב הוא 

וויכוח בין שני אחים 
על עניין כספי ביניהם 

בעקבות עסק שהם 
ניהלו יחד בעבר, וויכוח 

שהתגלגל למריבה 
משפחתית חריפה וקרע 
בין בני המשפחה כולם.
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שבת קודש פרשת וארא
כ"ח טבת – שבת מברכים חודש 

שבט
בבוקר אומרים את כל התהלים בציבור. אחרי • 

אמירת כל התהלים, מי שאין לו הורים יאמר 
קדיש יתום. ואם יש חיוב )יארצייט או מישהו 
בשנת אבל(, יאמרו אחרי כל ספר "יהי רצון" 
התהלים  אמירת  אחרי  קדיש.  יאמר  ואחריו 
מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  ילמדו 

לכולם, ואחר כך התפילה.

ברכת החודש:
מולד הירח במוצאי שבת קודש, 11:56 ו-10 • 

חלקים.

שבט •  חודש  "ראש  אומרים:  החודש  בברכת 
ַּביום השני הבא עלינו לטובה".

לא אומרים "אב הרחמים".• 

עורכים התוועדות בבית הכנסת, וממשיכים • 
אותה בבית עם בני הבית.

זו צריך להתחזק בהתקשרות לנשיא •  בשבת 
בקיום  וחדורים  מלאים  ולהיות  הדור 

שליחותו.

יום ראשון
כ"ט טבת – ערב ראש חודש

כ"ט •  של  התהלים  שיעור  את  אומרים  היום 
בחודש וגם את שיעור התהלים של ל' בחודש.

בתפילת מנחה לא אומרים תחנון.• 

תפילת ערבית:
"חיוב" לא עומד חזן, וכך בכל תפילות ראש • 

חודש.

שמונה •  לפני  ויבוא"  "יעלה  מכריזים  לא 
עשרה, ומזכירים לציבור בדפיקה על השולחן 

וכדומה.

בתפילת •  ויבוא"  "יעלה  לומר  ששכח  מי 

ערבית, אינו חוזר ומתפלל.

ברכת המזון:
"יעלה •  אומרים  המזון  בברכת  ומחר,  הערב 

 – ויבוא"  "יעלה  אמר  ולא  ששכח  מי  ויבוא". 
נזכר אחרי שאמר את שם השם בברכת  אם 
סיום  אחרי  אומר  ירושלים",  ברחמיו  "בונה 
. שנתן ראשי   . "ברוך  "בונה ברחמיו":  ברכת 
נזכר  ואם  לזיכרון".  ישראל  לעמו  חודשים 
אחרי שכבר התחיל לומר "ברוך" של הברכה 

הבאה, ממשיך את ברכת המזון ולא חוזר.

יום שני
א' שבט – ראש חודש

מי ששכח "יעלה ויבוא" בשחרית או במנחה • 
– אם נזכר אחרי שאמר את שם השם בסיום 
את  יסיים  לציון",  שכינתו  "המחזיר  ברכת 
בברכת  וימשיך  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה, 
התחיל  שכבר  אחרי  נזכר  ואם  מודים. 
"מודים", חוזר לברכת "רצה". ואם נזכר אחרי 
שאמר את "יהיו לרצון" השני בסיום שמונה 
ה'  לומר  )בלי  שוב  ומתפלל  חוזר  עשרה, 
את  ויתפלל  חזן  שייגש  או  תפתח"(  שפתיי 

חזרת הש"ץ.

אם שכח "יעלה ויבוא" בשחרית ונזכר אחרי • 
שהתפלל מוסף, אינו חוזר.

ההלל •  ברכות  את  בעצמו  מברך  אחד  כל 
מהולל  ו"מלך  ההלל"  את  )"לקרוא 

בתשבחות"(.

את •  יאמר  לא  בציבור,  לתפילה  שמאחר  מי 
ההלל עם הציבור אלא לפי סדר התפילה.

החזן לא מסיים "ובא לציון" בקול רם. מכיוון • 
שיש הפסקה ארוכה בין הכנסת ספר התורה 
לארון הקודש לבין הקדיש. החזן צריך לומר 
הקדיש  אמירת  לפני  כלשהו  תהלים  מזמור 
שלפני מוסף, ולפחות את סיומו לומר בקול.

לארון •  התורה  ספר  את  שמכניסים  אחרי 
רש"י  של  התפילין  את  חולצים  הקודש, 
ומניחים תפילין של רבינו תם. קוראים בהם 
קריאת שמע, פרשות "קדש" "והיה כי יביאך" 
ושש זכירות )ואת השיעורים היומיים לומדים 
אחרי סיום כל התפילה( – ואחר כך חולצים 

את התפילין ומתפללים מוסף.

הזרוע •  בחזרה את  לא מלבישים  לפי מנהגנו 
רבינו  של  התפילין  חליצת  אחרי  בשרוול 

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

המקורות מופיעים בפירוט יותר בספר

המשך בעמוד 19 <<<
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כ"ז טבת   

תרס"ח

ר'  החסיד  הגאון  הרב  נפטר 
העיר  רב  קוזבניקוב,  זאב  דב 
חסידי  מזקני  יקטרינוסלב, 
ואדמו"ר  מהר"ש  אדמו"ר 
לבקר  זכה  ובבחרותו  הרש"ב 
עוד אצל אדמו"ר הצמח צדק. 
היה מהמיוחדים בין החסידים, 
ובחסידות  בנגלה  גדול  גאון 
כאדם  התפרסם  ביותר.  וצנוע 
רבות  ואגדות  מעם  מורם 
קדוש  כאיש  עליו  סופרו 

ומחולל פלאות.

אחרי  שנה  וחמש  עשרים 
השלטונות  החליטו  פטירתו 
העלמין  בית  את  להעביר 
למקום  ביקטרינוסלב  היהודי 
בין  היה  הרבי  של  אביו  אחר. 
גופתו  בהעברת  שעסקו  אלו 
לקבורה  קוזבניקוב  הרב  של 
מספר  והיה  החדש,  במקום 
שגופו  כך  על  בהתפעלות 
נמצא שלם כאילו נקבר באותו 

יום, מה שמעיד על קדושתו.

כ"ח טבת  

תר"מ

חנה  הרבנית  נולדה 
הרבי,  של  אימו  שניאורסון, 
בעיר ניקולייב. הוריה היו הרב 
שלמה  מאיר  ר'  החסיד  הגאון 
העיר,  כרב  שכיהן  ינובסקי, 

והרבנית רחל שהייתה בתו של 
פושניץ,  יצחק  ר'  הגאון  הרב 

רבה של העיירה דוברינקה.

בתכונות  ניחנה  הרבנית 
אישיות נדירות. שנים רבות של 
כאב ויגון עברו עליה, בתקופת 
והגלייתו,  בעלה  של  מאסרו 
כשנותרה  פטירתו  ולאחר 
בודדה ונתונה לרדיפות. אפילו 
בתקופות קשות אלה פניה לא 
נצרה  כאבה  ואת  עצובות,  היו 

בליבה.

כ"ט טבת

תרפ"ו-תרפ"ח 
]משוער[

הרב  הרבי,  של  סבו  נפטר 
שניאור  ברוך  ר'  הגאון החסיד 
הגאון  הרב  של  בנו  שהיה   –
של  בנו  יצחק,  לוי  ר'  החסיד 
)הרב"ש(,  שלום  ברוך  אדמו"ר 
היה  צדק.  הצמח  אדמו"ר  בן 
מהר"ש,  אדמו"ר  של  חסיד 
ואדמו"ר  הרש"ב  אדמו"ר 
ובעל  גדול  גאון  היה  הריי"צ. 
כל  את  וידע  נפלא,  זיכרון 

הש"ס בעל פה.

ב' שבט

תק"ס

הסתלק הרב הצדיק ר' זושא 
מאניפולי,  זוסיא(  )משולם 
ושבע.  שבעים  כבן  בהיותו 

של  תלמידיו  מגדולי  היה 
נטמן  ואף  ממזריטש,  המגיד 
קרוב  והיה  באניפולי,  לידו 
הדפסת  לפני  הזקן.  לאדמו"ר 
שלח  לראשונה,  התניא  ספר 
זושא  לר'  שליח  הזקן  אדמו"ר 
להדפסת  הסכמתו  את  לקבל 

הספר.

ג' שבט         

תקצ"ז

הספר  לראשונה  הודפס 
מאמרי  עם  אור",  "תורה 
אדמו"ר הזקן לפי סדר פרשיות 
בראשית  חומשים  על  התורה 
בבית  הודפס  הספר  ושמות. 
ביוזמת  קאפוסט,  בעיר  דפוס 
לאחר  צדק.  הצמח  אדמו"ר 
בית  את  השלטונות  סגרו  מכן 
להדפיס  התירו  ולא  הדפוס 
השני  החלק  הספר.  את  שוב 
החומשים  על  הספר,  של 
כעבור  הודפס  ויקרא-דברים, 
אחר,  בשם  שנים  עשרה  אחת 
דפוס  בבית  תורה",  "לקוטי 

בעיר ז'יטומיר.

תש"ל

פרשת  בשבת  בהתוועדות 
סיום  על  הכריז  הרבי  וארא, 
ספר  של  וההכנסה  הכתיבה 
משיח,  פני  לקבלת  התורה 
כעשרים  החלה  שכתיבתו 

ושמונה שנים קודם לכן.

 עת 
לדעת
 מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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י"ח ניסן תשי"א
השבח וההודאה לה' ולבני מענדל שליט"א 

]הרבי[ שהגעתי עד הלום.

לא לחינם השכר הניתן על כיבוד אב ואם 
על  עליי  הוא  מקל  כמה  ימים.  אריכות  הוא 
אורך  יתברך  השם  לו  ייתן  כלפיי!  יחסו  ידי 
והצלחה,  בריאות  מתוך  טובות,  ושנים  ימים 

ולעולם לא ידע כל רע. אמן.

לא אגזים אם אומר כי הוא קדוש וטהור...

זה עתה יצא מאת פניי בני שליט"א, שעליו 
כתבתי כאן לעיל. הוא נוהג לבקרני – אל נא 
עין  תבוא  ]שלא  זאת  בהזכירי  הדבר  יופרע 
הרע ותקלקל את הדבר הטוב[ )כפי שנוהגות 
שישי  וביום  ביומו,  יום  מדי   – לומר(  הנשים 
בשבוע – פעמיים. הוא עושה את חיי טובים 
הרבה יותר, וגורם לי – כפי שנהוג לומר כאן 

– להרגיש טוב יותר.

גדול  אינו  עתה  מתגוררת  אני  שבו  החדר 
כאן  נמצא  שהוא  בזמן  מה,  משום  אך,  כלל. 
רבים  דברים  יותר.  גדול  החדר  לי  נראה 
הגורמים לי אי-נעימות, איני מרגישה אותם 
 – ביקוריו  בכוח  חיה  אני  שעה.  באותה  כלל 
בכוח מסירותו האצילית ורוממותו הרוחנית 
לביקור הבא, המתנה הנמשכת כמעת  עד   –

לעת ]עשרים וארבע שעות[.

מצער אותי רק כשאני מבחינה בכך שהוא 
לאות  פניו  על  רואה  כשאני  בטוב,  חש  אינו 
כבדה. אם כי הוא מתאמץ מאוד להראות לי 

כאילו אין זה המצב.

לכל לראש, הוא עובד הרבה מאוד. ובנוסף 
לכך, הוא נאלץ לחוות דברים שמדת האמת 
לפעול  ואי-רצון  אי-יכולת   – שבו  הטהורה 

"משענת חיי הוא בני שליט"א"
חייה של הרבנית חנה, אימו של הרבי, היו חיים של מסירות נפש שדרשו תעצומות 
נפש וגדלות רוח. במשך שנים עמדה לימינו של בעלה הגדול, רבי לוי יצחק, במערכה 

שניהל לשמירה והפצה של היהדות תחת השלטון הקומוניסטי בברית המועצות.

התאלמנה  היא  סבל.  מלאי  היו  הרבנית  של  חייה  ומשפחתית,  אישית  מבחינה  גם 
מבעלה בגיל צעיר יחסית, שכלה שני בנים, ואת בנה הבכור – הרבי – לא ראתה במשך 
עשרים שנה, מאז שעזב את ברית המועצות ועד שנפגשו שוב כשהיא הגיעה לפריז 
אחרי המלחמה, אז הרבי נסע לפריז לקבל את פניה, ומשם המשיכה לניו יורק לגור 

בסמיכות לרבי.

הרבנית חיה לצידו של הרבי כעשרים שנה עד לפטירתה, ובתקופה זו בלט לעיני כל 
הכבוד הרב שהרבי רחש לה. בין היתר, הרבי נהג לעלות לדירתה של הרבנית מדי יום 

בשעות אחר הצהריים ולשוחח איתה.

בתקופה זו העלתה הרבנית על הכתב את זיכרונותיה וסיפור חייה לצד בעלה. בפרקי 
המשפחה  לבני  והגעגועים  הצער  הקושי,  את  הרבנית  תיארה  האחרונים  הזיכרונות 
– כפי שאפשר  שאינם, ולצד זאת ביטאה את האושר הגדול והנחת שמסב לה הרבי 

לראות בקטעים שהבאנו כאן מתוך זיכרונותיה של הרבנית.
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בדרך של תחבולות ותכסיסים – אינה יכולה 
מאוד  עליו  משפיע  שהדבר  ומובן  לסבול, 
כך  על  גובר  הוא  נפשו.  מנוחת  את  ומפריע 

רק בזכות דעתו הרחבה.

אני תפילה לה' שיחזק בריאותו באריכות 
ימים.

כ"ח מרחשון תשי"ג
זה עתה יצא בני שליט"א, יהי רצון שיזכה 
ובכל  מאוד,  יגע  הוא  ולהצלחה.  לבריאות 
זאת לקח עמו עבודה רבה לביתו. מילדותו 
שאי  זוכרת  אינני  בלימוד.  עוסק  תמיד  היה 

פעם איבד מזמנו לבטלה.

הוא  נחת.  רוב  לא-ל,  תודה  ממנו,  לי  יש 
הוא  טהורה.  נשמה  בעל  באמת,  גדול  אדם 
עושה למעני רבות, ובעיניי זוהי זכות שאני 

זוכה לה לאחר הצרות שעברו עליי.

חול המועד סוכות תשי"ד
אינני רוצה להחמיץ את ההזדמנות לציין 
את  כששמעתי  אמש,  לו  שזכיתי  העונג  את 
של  ציבור  בפני  דברים  נושא  שליט"א  בני 

כמה וכמה מאות אנשים ]בהתוועדות[.

את ה"לומדות" ]הלמדנות[ – לא אני הוא 
שאותו  החלק  אולם  להעריך.  כדי  ה"מבין" 

הבנתי עשה עלי רושם רב בתוכנו העשיר...

של  הרב  המספר  את  לראות  לי  נעם 
צעירים שנכח בהתוועדות, ואת ההתעניינות 
העניינים  לכל  ביחס  מפגינים  שהם  הרבה 
הם  כיצד  ראיתי  שליט"א.  לבני  השייכים 
מביטים בו באהבה שכזו, שלא ניתן לתארה 
במלים. רק לראות כיצד הם רצים בקבוצות 
האחד  ומהמכוניות,  התחתיות  מהרכבות 
להקדים  שיוכל  כדי  חברו  את  בריצה  עוקף 
האפשרות  לו  שתהיה  כדי  מקום,  ולתפוס 

לראות יותר ולשמוע יותר!...

חוגים:  מיני  מכל  היו  המשתתפים 
וליטאים,  פולנים  וחסידים,  לא-חסידים 
דתיים[  ]לא  חפשיים  וצעירים,  זקנים 

אחד  כל  הנשים.  גם  וכך  ואורתודוקסים, 
חיפש דרכים למקם את עצמו כך שתהיה לו 
היכולת לא רק לשמוע את בני שליט"א, אלא 

גם לראותו.

והצלחה,  בריאות  יתברך  השם  לו  יתן 
ולהוציא  עבודתו  את  לעשות  שיוכל  כדי 
לבו, ללא הפרעות  אל הפועל את משאלות 

ומתוך מנוחת הגוף ומנוחת הנפש.

אחרי חג השבועות תשי"ד
טוב,  ידיד   – מישהו  לי  מסר  עתה  זה 
שנאמרו  דברים   – למדי  טובה  הבנה  בעל 
]הידיד[ הוא  שליט"א.  בני  של  בהתוועדות 
הרבי  ]מדברי  גדולה!  כה  בהתפעלות  דיבר 
בפועל  זה  "היה  היו:  מילותיו  בהתוועדות[ 

ממש כמו על הר סיני!".

ואני  זה,  מעמד  גודל  את  מבינה  אני 
מעריכה זאת כך מכל לבי!

ה' תמוז תשט"ז
זה עתה מלאו תשע שנים מאז בואי לכאן. 
תודה לא-ל עבור בני. הוא פועל כל כך הרבה 
הרע,  עין  בלי  לו,  יש  האחרונות.  בשנים 
כוחות, גאונות וידע גדולים באופן יוצא מגדר 
וקדושתה  גדולתה  מיתוספת  ולכך  הרגיל, 
של נשמתו, כך שכל מעשיו נעשים בתכלית 

האמת, והעולם מכיר בכך ומעריך זאת.

אין לתאר את מסירותם של הצעירים – הם 
כאל  אליו  ומתייחסים  אותו,  אוהבים  פשוט 

איש אלוקים.

אני רואה כל זאת, מבינה ומעריכה זאת.

לך  טוב  "אני  לומר  יכול  שליט"א  בני 
מעשרה בנים". יש קונה עולמו בשעה אחת, 
והוא קונה עולמו בעשר הדקות שהוא נכנס 
לבקרני מדי יום. ביקוריו אלה מקיימים אותי.

תודה  לבדי.  שאני  שנה  עשרה  שתים  זה 
לא-ל על הטוב הקיים. משענת חיי הוא בני 

שליט"א.
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פרשת וארא

בני קורח חזרו בתשובה – ויש לכך רמז נפלא 
בגימטרייה של שמותיהם

ְרִחי )פרק ו, פסוק כד( ֹחת ַהּקָ ּפְ ה ִמׁשְ יר ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף, ֵאּלֶ ּוְבֵני ֹקַרח ַאּסִ
במשה  והאמינו  תשובה  עשו  בניו  ואילו  ובתורתו,  במשה  כפר  קורח 
ובתורתו. רמז יפה לזה אנו מוצאים בשמותיהם של בני קרח. הגימטרייה 
שווה   )154( ואביאסף   )186( אלקנה   )271( אסיר  השמות:  שלושת  של 

לגימטרייה של תורה )611(.
)רבי לוי יצחק, אביו של הרבי – לקוטי לוי יצחק לזוהר חלק ב דף רפז(

מה קודם – לימוד התורה או עבודת התפילה?
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל  ֵני ִיׂשְ ר ָאַמר ה' ָלֶהם הוִֹציאּו ֶאת ּבְ ה, ֲאׁשֶ הּוא ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ

ְצָרִים, הּוא  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלהוִֹציא ֶאת ּבְ ִרים ֶאל ּפַ ִצְבֹאָתם. ֵהם ַהְמַדּבְ
ה ְוַאֲהרֹן )פרק ו, פסוקים כו-כז( מֹׁשֶ

מה מלמדת אותנו התורה בכך שפעם נאמר "הוא אהרן ומשה" ופעם 
להיפך, "הוא משה ואהרן"? משה רבינו קשור ללימוד התורה, שהרי הוא 
זה שקיבל תורה מסיני ומסר אותה לנו. עניינו של אהרן הכהן הוא עבודת 
הכוהנים.  שהקריבו  הקורבנות  במקום  היא  התפילה  שהרי   – התפילה 
כך  שאחר  כדי  התורה  לימוד  את  להקדים  יש  לפעמים  היא:  וההוראה 
אפשר יהיה להתפלל מאהבה; ולפעמים צריך קודם לעורר את אהבת ה' 

בתפילה כדי שאחר כך יוכל לעסוק בתורה כדבעי.
)אדמו"ר הזקן – לקוטי תורה, פרשת מסעי, דף פג עמוד ג(

פרשת בוא

ִתי  י ֶאת ִלּבוֹ ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִשׁ ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשׁ
ִקְרּבוֹ )פרק י, פסוק א( ה ּבְ ֹאֹתַתי ֵאּלֶ

אל תלכו ללמוד, תבואו ללמוד
למה ה' אומר למשה "בוא אל פרעה" ולא "לך אל פרעה", כפי שהיה 
מתאים יותר לכאורה? אלא שיש כאן רמז לעבודת ה'. יש שאדם 'הולך' 
ללמוד תורה ומשתתף בשיעור תורה, אך הלימוד אינו משפיע עליו. על 
ולהיכנס אל תוך הלימוד,  'לבוא'  – על האדם  "בוא"  כך אומרת התורה: 
לימוד  ידי  ועל  עליו.  ישפיעו  הם  וכך  התורה  דברי  את  להפנים  עליו 

התורה ועבודת ה' בדרך של "בוא", מחישים את בוא הגאולה.
)הרבי – שיחת שבת פרשת בוא תש"מ(

לתקן את הדיבורים של המצרים
שהיו  הקדושה  ניצוצות  כל  את  להעלות  רצה  הוא  ברוך  הקדוש 
המצרים.  של  הסתמיים  בדיבורים  טמונים  שהיו  אלו  את  גם  במצרים, 
האותיות הללו 'התבררו' על ידי כך שהקדוש ברוך הוא לקח אותן וחיבר 

מהן אותיות ומילים חדשות של קדושה והכניס אותן בתורה.

וזה הרמז בפסוק: "למען שיתי אותותיי אלה" – מלשון אותיות. הקדוש 
ברוך הוא אומר שברצונו לתקן את אותיות הדיבורים של מצרים ולהכניס 
אותן בתורה, ולשם כך עליו להביא על מצרים עוד שלוש מכות אחרונות, 

 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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משום שאחרת היו חסרים בתורה כמה סיפורים, המורכבים ממילים 
ואותיות.

)המגיד ממזריטש – אור תורה דף כט עמוד ג(

האלילים של ימינו
ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו  י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשוֹ ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ל ְמֻבּשָׁ ּנּו ָנא ּוָבֵשׁ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ

)פרק יב, פסוק ט(

קרבן הפסח היה שה, האליל של מצרים. בשחיטתו בא לידי ביטוי 
ביטולה המוחלט של העבודה הזרה ופולחן האלילים. גם כיום עלינו 
לבטל את האלילים, ועל כך רומזת לנו התורה שזה צריך להיות בכל 

החלקים – "על ראשו, על כרעיו, ועל קרבו":

'אליל',  והבנתו,  שכלו  ראשו,  את  לעשות  לאדם  ראשו: אסור 
ולראות בו את הסמכות העליונה והקובעת, אלא עליו להיות בטל 
לכוח  מהתאווה  'אליל'  לעשות  לאדם  כרעיו: אסור  השם;  לרצון 
אינו  קרבו: האדם  סביבו;  הנמצא  כל  את  לעצמו  ולתבוע  ועוצמה 
רשאי לעשות 'אליל' מצרכיו הגשמיים, עד שאינו נרתע מכלום וכל 

האמצעים כשרים כדי להשיג את פרנסתו.
)הרבי - אגרות מלך כרך ב, עמוד נד(

להביא קדושה לכל העולם
ם ֹאתֹו  ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגֵליֶכם ּוַמּקֶ ְוָכָכה ּתֹאְכלּו ֹאתוֹ ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ּבְ

ַסח הּוא ַלה' )פרק יב, פסוק יא( זוֹן ּפֶ ִחּפָ ּבְ
חייו של אדם מתחלקים, בדרך כלל, לשלושה סוגים: האדם עצמו, 
קשריו עם סביבתו הקרובה וקשריו עם הסביבה הרחוקה. שלושה 
"נעליכם",  "מותניכם",   – הפרטים  בשלושת  נרמזים  אלו  חלקים 
רמז  וזה  כולו,  הגוף  את  מייצבים  המותניים  "מתניכם":  "מקלכם": 
"נעליכם"  עצמו;  בו  הקשור  בכל  לחירות  להגיע  צריך  שאדם  לכך 
וזה  הארץ,  על  ללכת  לאדם  מאפשרות  הרגליים  שעל  הנעליים   –
רמז לכך שעל האדם לעזור ולסייע לאנשים שאיתם הוא בא במגע 
כדי  משתמשים  במקל   – "מקלכם"  סביבתו;  לכל  קדושה  ולהביא 
להגיע לדברים רחוקים יותר, וזה רמז לכך שאדם חייב להשפיע גם 

על סביבתו הרחוקה ועל העולם כולו.
)הרבי – מכתב י"א ניסן תשמ"ו(

איך מגיעים אל המשקוף?
י  ּתֵ קוֹף ְוֶאל ְשׁ ְשׁ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאֶשׁ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזוֹב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ּוְלַקְחּתֶ

יתוֹ ַעד ּבֶֹקר )פרק יב, פסוק  ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאֶשׁ זּוזֹת ִמן ַהּדָ ַהּמְ
כב(

פעולות אלה היו חשובות מאוד ביציאת מצרים, וחשיבותן גדולה 
כאזובי  וענווה  לשפלות  רמז  "אזוב" הוא  הפנימית:  במשמעותן  גם 
הקיר; "אגודת אזוב" הוא רמז לאחדות ישראל כאגודה אחת; "וטבלתם 
את  מכניסה  שהיא  לדם,  שנמשלה  התורה  ללימוד  רמז  בדם" הוא 
החום והחיות במצוות ובעבודת ה'; ועל ידי זה, "והגעתם אל המשקוף 
כמו  הקדושים,  האבות  למעשה  להגיע  זוכים  המזוזות" –  שתי  ואל 
שתי  ואל  אברהם;  בזכות   – המשקוף  אל  "והגעתם  חז"ל  שאומרים 

המזוזות – בזכות יצחק ויעקב".
)הרבי הצמח צדק – אור התורה שמות, כרך א, עמוד שיח(

המשך מעמוד 14 <<<

דברי הימים

אין  וכן  מוסף.  לפני  תם 
השרוול  את  להכניס 

מתחת לאבנט.

בכל •  ללמוד  עתיק  מנהג 
אחד  פסוק  חודש  ראש 
עם פירוש רש"י ופירושים 
התהלים  מפרק  נוספים 
לגיל  המתאים  האישי 
בן  הוא  אם  )לדוגמה, 
יש  אם  י"ד(.  פרק   –  13
עשר  משנים  יותר  בפרק 
מעוברת,  )ובשנה  פסוקים 
משלושה  יותר  יש  אם 
את  מחלקים  עשר(, 
ראש  בכל  ולומדים  הפרק 
כך  פסוקים  מספר  חודש 
שבמהלך השנה ילמדו את 
הפרק כולו. ואם יש פחות 
ולומדים  חוזרים  פסוקים, 

שוב את הפרק.

הנשים נוהגות לא לעשות • 
בראש  מסוימות  מלאכות 
וגיהוץ  תפירה  כמו  חודש, 

– בכל מקום לפי מנהגו.

וכבר •  לאכול  שהתחיל  מי 
אכל "כזית" לפני השקיעה, 
הארוחה  נמשכה  אם  גם 
אחרי  שעות  כמה  אפילו 
אומר  חודש,  ראש  צאת 
בברכת  ויבוא"  "יעלה 
המזון – בתנאי שעדיין לא 

התפלל ערבית.
מקורות: לוח כולל חב"ד. 
סידור תהילת ה'. ספר השיחות 
ה'תשנ"ב ח"א עמ' 266. ספר 
המנהגים עמ' 6; עמ' 19. סידור 
אדמו"ר הזקן. שו"ע אדה"ז סי' 
קפח סו"ס י; סעיף יז. שער-
הכולל פ"ט ס"ק לו.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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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
16:2217:4116:4317:4216:3117:4016:4517:43וארא

16:2817:4716:5017:4816:3717:4616:5117:49בא

כ"ז בטבת ה'תשפ"ג – ה' בשבט ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת רמד. מ"ע רלט.הל' טוען ונטען פרק טזהל' גניבה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.כ"ז בטבתו'

מ"ע רח. מל"ת רעא. ערב.הל' נחלות.. בפרקים אלו. פרק א.פרק ד-ו.כ"ח בטבתש"ק
מל"ת רמו. רמג.פרק ב.פרק ז-ט.כ"ט בטבתא'

הל' גזילה ואבידה.. בפרקים אלו. פרק א' בשבטב'
מל"ת רמה.פרק ג.א-ג.

מל"ת רמז.פרק ד.פרק ד-ו.ב' בשבטג'
מל"ת רסה.פרק ה.פרק ז-ט.ג' בשבטד'
מל"ת רסו.פרק ו.פרק י-יב.ד' בשבטה'
מ"ע קצד.פרק ז.פרק יג-טו.ה' בשבטו'

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
4.385.255.476.499.1411.5212.225.02.55.28ו', כ"ז בטבת

4.375.255.476.489.1411.5212.225.03.45.29ש"ק, כ"ח בטבת
4.375.255.476.489.1411.5212.225.04.35.30א', כ"ט בטבת

4.375.245.466.479.1411.5312.235.05.25.31ב', א' בשבט
4.375.245.466.479.1411.5312.235.06.25.32ג', ב' בשבט
4.365.245.466.479.1411.5312.235.07.15.33ד', ג' בשבט
4.365.245.456.469.1411.5312.235.08.05.34ה', ד' בשבט
4.365.235.456.469.1411.5412.245.09.05.35ו', ה' בשבט
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ית  להֹון למּתן עּמהֹון קימי ית אקימית ְְְְְֲִִִִֵַַָָָואף

ּדאּתֹותבּו ּתֹותבּותהֹון ארעא ית דכנען ְְְְְִִַַַָָָָָָארעא

äìàøNéבּה: éða ú÷àð-úà ézòîL éðà | íâå ַ§©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî øLà£¤¬¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«
øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà | íâå§©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬

:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî ואף ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«ְַ

מצראי  ּדי יׂשראל ּבני קבילת ית ׁשמיע ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָקדמי

קימי: ית ודכירנא ּבהֹון åøîàמפלחין ïëì ְְְְְְִִִַָָָָ¨¥º¡¬Ÿ
úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
íëúà éúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ¨®̈
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
מּגֹו יתכֹון ואפיק יי אנא יׂשראל לבני אמר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבכן

מּפלחנהֹון  יתכֹון ואׁשיזב מצראי ּפלחן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָדחֹוק

רברבין: ּובדינין מרמא ּבדרעא יתכֹון ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָואפרֹוק

æíéäìàì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé éðà ék ízòãéå¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzîíòì éì íëúà ézç÷ìå ¦©−©¦§¬¦§¨«¦§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízòãéå íéäìàì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ

:íéøöî úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬¦§¨«¦
לאלּה לכֹון ואהוי לעּמא קדמי יתכֹון ְְְְֱֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָָואקריב

מּגֹו יתכֹון דאּפיק אלהכֹון יי אנא ארי ְְְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָותּדעּון

מצרים: ּפלחן ç-ìàדחֹוק íëúà éúàáäå ְְְִִַָָ§¥«¥¦³¤§¤Æ¤
dúà úúì éãé-úà éúàNð øLà õøàä̈½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈
íëì dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²

:ýåýé éðà äLøBîõøàä-ìà íëúà éúàáäå «¨−̈£¦¬§Ÿ̈«§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð øLà£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷òéìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
למּתן  ּבמימרי קּימית ּדי לארעא יתכֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָואעיל

ו  ּוליעקב ליצחק לאברהם לכֹון יתּה יתּה אּתן ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

יי: אנא èìàøNéירּתא éða-ìà ïk äLî øaãéå ְְֲָָָֻ©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®
äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà eòîL àìå§³Ÿ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−

:äL÷eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå ¨¨«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà מׁשה ּומּליל ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«ִֶַֹ

מּמעיק  מׁשה מן קּבילּו ולא יׂשראל לבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכן

פ עליהֹון: קׁשיא ּדהוה ּומּפלחנא éøaãéåרּוחא ְְֲֲִֵַָָָָָָָ©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéäLî-ìà ýåýé øaãéå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàl:למימר מׁשה עם יי  àéøaãּומּליל àa ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ´Ÿ©¥½
ìàøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:BöøàîçlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àa ¥«©§«´Ÿ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬
:Böøàî ìàøNé-éða-úà ּפרעה לות מּליל עּול ¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«ְְֵַַָֹ

מארעּה: יׂשראל ּבני ית ויׁשּלח דמצרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמלּכא

áéìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àììøò éðàå äòøô éðòîLé C Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå §¨¨«¦©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðòîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìøò éðàå למימר יי קדם מׁשה ּומּליל ©«£¦−£©¬§¨¨«¦ְְֳִֵֶַָָָֹ

מּני  קּבילּו לא יׂשראל בני מּני הא יקּבל ואכּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

פ ממלל: יקיר ואנא âé-ìàפרעה ýåýé øaãéå ְְֲִַַַַָָֹ©§©¥´§Ÿ̈»¤
-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤
ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íéøöî õøàîïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼

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.



íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
:íéøöî õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì יי ּומּליל §¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦ְִַָ

יׂשראל  ּבני לות ּופּקדּנּון אהרן ועם מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹעם

ּבני  ית לאּפקא דמצרים מלּכא ּפרעה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹּולות

ס  דמצרים: מארעא ְְְְִִִֵֵַָָָיׂשראל

ãé éðùøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìàøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà §¥«¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìàøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàø ראּובן ּבני אבהתהֹון בית ריׁשי אּלין §¥«ְְְֲִֵֵֵֵֵֵָָ

אּלין  וכרמי חצרֹון ּופּלּוא חנֹו דיׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּבּוכרא

ראּובן: åèãäàåזרעית ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe ְְֲֵַַ§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ
úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå§¨¦´§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïBòîLøçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe ¦§«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå ּובני §¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«ְֵ

ּבר  וׁשאּול וצחר ויכין ואהד וימין ימּואל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹׁשמעֹון

ׁשמעֹון: זרעית אּלין æèúBîLּכנעניתא älàå ְְְֲֲִִֵֵַַַָ§¥̧¤§³
éiç éðLe éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈§¨¦®§¥Æ©¥´

ìLe òáL éåìL:äðL úàîe íéúBîL älàå ¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«§¥̧¤§³
éåì éiç éðLe éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈§¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½

ìLe òáL:äðL úàîe íéL לוי ּבני ׁשמהת ואּלין ¤¯©§¦²§©−¨¨«ְְְִִֵֵֵַָ

לוי  חּיי ּוׁשני ּומררי ּוקהת ּגרׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָלתּולדתהֹון

ׁשנין: ּוׁשבע ּותלתין æééðáìמאה ïBLøâ éða ְְְְִִַָָ§¥¬¥«§²¦§¦¬
:íúçtLîì éòîLåéòîLå éðáì ïBLøâ éða §¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−

:íúçtLîì:לזרעיתהֹון וׁשמעי לבני גרׁשֹון ּבני §¦§§Ÿ¨«ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָ

çééðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ
ìL úä÷ éiçìLe L:äðL úàîe íéLúä÷ éðáe ©¥´§½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥´§½̈

ìL úä÷ éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîòL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯
ìLe:äðL úàîe íéL ויצהר עמרם קהת ּובני §¦²§©−¨¨«ְְְְְִֵַָָָ

ּותלת  ּותלתין מאה קהת חּיי ּוׁשני ועּזיאל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻוחברֹון

èéúçtLîׁשנין: älà éLeîe éìçî éøøî éðáe ְִ§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ
:íúãìúì éåläälà éLeîe éìçî éøøî éðáe ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤

íúãìúì éålä úçtLî: ּומּוׁשי מחלי מררי ּובני ¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«ְְְִִִֵַָ

לתּולדתהֹון: לוי זרעית ëíøîòאּלין çwiå ְְְְֲִִֵֵַַָ©¦©̧©§¹̈

ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ
iç éðLe äLî-úàåìLe òáL íøîò éúàîe íéL §¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−

:äðLäMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå ¨¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈
íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈

ìLe òáLäðL úàîe íéL: יֹוכבד ית עמרם ּונסיב ¤¯©§¦²§©−¨¨«ְְִֶֶַָָ

וית  אהרן ית לּה וילידת לאנּתּו לּה אבּוהי ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹאחת

ׁשנין: ּוׁשבע ּותלתין מאה עמרם חּיי ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמׁשה

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeçø÷ øäöé éðáe §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−¦§¨®¬Ÿ©
:éøëæå âôðå:וזכרי ונפג קרח יצהר áëéðáeּובני ¨¤−¤§¦§¦«ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ§¥−

:éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfòìàéfò éðáe ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«§¥−ª¦¥®
éøúñå ïôöìàå ìàLéî: מיׁשאל עּזיאל ּובני ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«ְִִֵֵֵָֻ

וסתרי: âë-úaואלצפן òáLéìà-úà ïøäà çwiå ְְְְִִֶָָ©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©
-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénò©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤
:øîúéà-úàå øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð̈¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
ïBLçð úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−
-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì́§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤

:øîúéà-úàå øæòìà ּבת אליׁשבע ית אהרן ּונסיב ¤§¨−̈§¤¦«¨¨«ְֱֲִִֶַַַָֹ

ית  לּה וילידת לאנּתּו לּה ּדנחׁשֹון אחתּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָעּמינדב

איתמר: וית אלעזר ית אביהּוא וית ãëéðáeנדב ְְְֲִִֶָָָָָָָָָ§¥´
úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ

:éçøwäälà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ©¨§¦«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨®̈¥−¤
:éçøwä úçtLî ואלקנה אּסיר קרח ּובני ¦§§¬Ÿ©¨§¦«ְְְִֵֶַַָָֹ

קרח:ואביאסף זרעית äëïøäà-ïaאּלין øæòìàå ְֲֲִִֵַַַַָָֹ§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ
Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì̈«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîìúBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå §¦§§Ÿ¨«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³
älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤

:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø ּבר ואלעזר ¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«ְְֶַָָ

וילידת  לאנּתּו לּה ּפּוטיאל מּבנת לּה נסיב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹאהרן

ליואי  אבהת ריׁשי אּלין ּפינחס ית ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלּה

åëøîàלזרעיתהֹון: øLà äLîe ïøäà àeä ְְְֲַָ¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³
õøàî ìàøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤

:íúàáö-ìò íéøöîøLà äLîe ïøäà àeä ¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧
õøàî ìàøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤

 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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:íúàáö-ìò íéøöî יי אמר ּדי ּומׁשה אהרן הּוא ¦§©−¦©¦§Ÿ¨«ְֲֲִֶַַָֹֹ

על  דמצרים מארעא יׂשראל ּבני ית אּפיק ּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהֹון

æë-Cìîחיליהֹון: äòøt-ìà íéøaãîä íä ֵֵ¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤
àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬

:ïøäàå äLî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä ¤−§©«£«Ÿ¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤
àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬

:ïøäàå äLî מלּכא ּפרעה עם ּדמּללין אּנּון ¤−§©«£«Ÿְְְְִִִַַַָֹ

הּוא  מּמצרים יׂשראל ּבני ית לאּפקא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָדמצרים

ואהרן: çëäLî-ìàמׁשה ýåýé øac íBéa éäéå ְֲֶַֹֹ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−
:íéøöî õøàaäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå §¤¬¤¦§¨«¦©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−
íéøöî õøàa: מׁשה עם יי דמּליל ּביֹומא והוה §¤¬¤¦§¨«¦ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ס  דמצרים: ְְְְִִַָָּבארעא

éùéìùèëýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eéðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå Ÿ¥¬¥¤«©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´
øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac ýåýé§Ÿ̈®©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬

éìà øác éðà:E אנא למימר מׁשה עם יי ּומּליל £¦−Ÿ¥¬¥¤«ְְֲִִֵֶַַָָֹ

אנא  ּדי ּכל ית דמצרים מלּכא ּפרעה עם מּלל ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹיי

:עּמ ìéðàממּליל ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå ְִֵַָ©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìøò:äòøt éìà òîLé Cøîàiå £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ©¬Ÿ¤

éàå íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLîòîLé C ¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬
:äòøt éìà יּקיר אנא הא יי קדם מׁשה ואמר ¥©−©§«Ÿְֲֲֳִֶַַַָָָָֹ

פ ּפרעה: מּני יקּבל ואכּדין àýåýéממלל øîàiå ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
ézúð äàø äLî-ìàïøäàå äòøôì íéäìà E ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ

éçà:Eàéáð äéäé Eäàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²
ézúðéçà ïøäàå äòøôì íéäìà E:Eàéáð äéäé E §©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

ואהרן  לפרעה רב מּנית חזי למׁשה יי ְְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹואמר

:מתרּגמנ יהי אחּוá-ìk úà øaãú äzà ְְְְֵָָָֻ©¨´§©¥½¥−¨
éçà ïøäàå jeöà øLàäòøt-ìà øaãé E £¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ

:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLåúà øaãú äzà §¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©¨´§©¥½¥−
éçà ïøäàå jeöà øLà-ìkäòøt-ìà øaãé E ¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ
Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå: ּכל ית ּתמּלל אּת §¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«ְְֵַַָָ

ויׁשּלח  ּפרעה עם ימּלל אחּו ואהרן אפּקדּנ ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹּדי

מארעּה: יׂשראל ּבני âáì-úàית äL÷à éðàå ְְְִֵֵֵֵַָָ©«£¦¬©§¤−¤¥´

õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤
:íéøöîéúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå ¦§¨«¦©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯

:íéøöî õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà אקׁשי ואנא ¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦ְֲֵַַָ

מֹופתי  וית אתותי ית ואסּגיתי דפרעה לּבא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹית

דמצרים: ãäòøtּבארעא íëìà òîLé-àìå ְְְְִִַָָ§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ
éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbéãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå §Ÿ¦«§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−
-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«

:íéìãb íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé יקּבל ולא ¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«ְְֵַָ

ּבמצרים  ּגברּתי מחת ית ואּתן ּפרעה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻמּנכֹון

מארעא  יׂשראל בני עּמי ית חילי ית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָואּפיק

רברבין: ּבדינין äéðà-ékדמצרים íéøöî eòãéå ְְְְְִִִִִַַ§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´
à éúèða ýåýé-úà éúàöBäå íéøöî-ìò éãé-ú §Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤

:íëBzî ìàøNé-éðaýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¥«¦§¨¥−¦¨«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½
-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìò éãé-úà éúèða¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§®̈¦§«¥¦¬¤§¥«

:íëBzî ìàøNé ּכד יי אנא ארי מצרים ויּדעּון ¦§¨¥−¦¨«ְְְְֲֲִִִֵַַָָ

ּבני  ית ואּפיק מצרים על ּגברּתי מחת ית ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻארים

מּביניהֹון: åøLàkיׂשראל ïøäàå äLî Nòiå ְִִֵֵֵָ©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧
:eNò ïk íúà ýåýé äeöïøäàå äLî Nòiå ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ

eNò ïk íúà ýåýé äeö øLàk: מׁשה ועבד ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«ֲֶַַֹ

עבדּו: ּכן יתהֹון יי דפּקיד ּכמא æäLîeואהרן ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹ¤Æ
ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïaäðL íéðîLe L ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®

äðL íéðîL-ïa äLîe :äòøt-ìà íøaãa§©§−̈¤©§«Ÿ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈
ìL-ïa ïøäàå-ìà íøaãa äðL íéðîLe L §©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤

:äòøt ּתמנן ּבר ואהרן ׁשנין ּתמנן ּבר ּומׁשה ©§«Ÿְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ

ּפרעה: עם ּבמּללּותהֹון ׁשנין ôּותלת ְְְְְִִַַָָֹ

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå יי ואמר ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿְֲַַָ

למימר: ּולאהרן èäòøtלמׁשה íëìà øaãé ék ְְְֲֵֶַָֹֹ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ
ç÷ ïøäà-ìà zøîàå úôBî íëì eðz øîàì¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯

:ïépúì éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úàék ¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«¦Á
zøîàå úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´
éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬
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:ïépúì לו ימּלל לכֹון ארי הבּו למימר ּפרעה תכֹון §©¦«ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָֹ

קדם  ּורמי חּוטר ית סב לאהרן ותימר ְְְְֲֳֵֵַַַָָָָָֹאתא

לתּנינא: יהי é-ìàּפרעה ïøäàå äLî àáiå ְְְִִַַָֹ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤
ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNòiå äòøt©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ
:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå äòøô éðôì eähî-úà¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
äeö øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´
éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬

:ïépúì éäéå åéãáò ּפרעה לות ואהרן מׁשה ועל £¨−̈©§¦¬§©¦«ְְְְֲֶַַַָֹֹֹ

חּוטרּה ית אהרן ּורמא יי ּדפקיד ּכמא כן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹועבדּו

לתּנינא: והוה עבּדֹוהי וקדם ּפרעה ְְְְֲֳִִַַַַָָָָָֹקדם

àéeNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâàø÷iå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©¦§¨Æ

íä-íâ eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç ּפרעה אף ּוקרא ©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«ְְַַָֹ

חרׁשי  אּנּון אף ועבדּו ּולחרׁשּיא ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָלחּכימּיא

ּכן: ּבלחׁשיהֹון áéeähîמצרים Léà eëéìLiå ְְֲִִֵֵַַ©©§¦̧Æ¦´©¥½
:íúhî-úà ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«
-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥

:íúhî-úà ïøäàוהוֹו חּוטרּה ּגבר ּורמֹו ©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«ְְְֲֵַַ

חטריהֹון: ית דאהרן חטרא ּובלע ְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֻֻלתּנינּיא

âéøLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©«¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¦¤¬§Ÿ̈«©«¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:ýåýé øac øLàk קּביל ולא דפרעה לּבא ואּתּקף ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְְְְִִִַַַַָָֹ

יי: ּדמּליל ּכמא ñãé-ìàמּנהֹון ýåýé øîàiå ְְְִִִַָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
ì ïàî äòøt áì ãák äLî:íòä çlLøîàiå ¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«©³Ÿ¤

ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé:íòä çlL §Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«
אתיּקר למׁשה יי לּבא יּקיר)(ÙÏ¯˘"ואמר ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

עּמא: לׁשּלחא סריב åèäòøt-ìàדפרעה Cì ְְְִַַַָָָָֹ¥´¤©§ºŸ
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwzàöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì ¦©¬§¨¤«¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´
ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì závðå äîénä©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²

:Eãéa çwz Lçðì Ctäð-øLà ּפרעה לות אזיל £¤¤§©¬§¨−̈¦©¬§¨¤«ְְִֵַָֹ

על  לקּדמּותּה ותתעּתד למּיא נפיק הא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָּבצפרא

:ּביד ּתּסב לחויא ּדאתהפי וחּוטרא נהרא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּכיף

æèéðçìL íéøáòä éäìà ýåýé åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦
éìàøaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì E ¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®

:äk-ãò zòîL-àì äpäåýåýé åéìà zøîàå §¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿ§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º
éìà éðçìL íéøáòä éäìàénò-úà çlL øîàì E ¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½

:äk-ãò zòîL-àì äpäå øaãna éðãáòéå ותימר §©«©§ª−¦©¦§®̈§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿְֵַ

ׁשּלח  למימר לות ׁשּלחני  דיהּודאי אלהא יי  ְְְְֱִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלּה

קּבילּתא  לא והא ּבמדּברא קדמי ויפלחּון עּמי ְְְְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָית

ּכ æééðàען:עד ék òãz úàæa ýåýé øîà äk ְַָµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´
éãéa-øLà ähna | äkî éëðà äpä ýåýé§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À

:íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìòøîà äk ©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«µŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

:íãì הא יי אּנא ארי תּדע ּבדא יי אמר ּכדנן §¨«ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

בנהרא  ּדי מּיא על בידי ּדי ּבחטרא מחי ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻאנא

לדמא: çéúeîzויתהּפכּון øàéa-øLà äâcäå ְְְְִִַָ§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−
ì íéøöî eàìðå øàéä Làáe-ïî íéî úBzL ¨©´©§®Ÿ§¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦

:øàéäøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå ©§«Ÿ§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðåøàéä-ïî íéî úBzL: די ונּוני §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿְִֵ

למׁשּתי  מצראי וילאּון נהרא ּוסרי ּתמּות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָבנהרא

ס נהרא: מן èéøîàמּיא äLî-ìà ýåýé øîàiå ֲִַַָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ
íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦
ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé-ìò | íúøäð-ìò©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²
-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk̈¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨

:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøàýåýé øîàiå ¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á
-ìòå íäéøàé-ìò | íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©
äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨

:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã יי ואמר ¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«ְֲַַָ

על  יד וארים חטר טֹול לאהרן אמר ְְְְֱֲֲֵֶַַַַָָֹֹֻלמׁשה

ועל  ארּתיהֹון על נהריהֹון על דמצרים ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמּיא

ויהֹון  מימיהֹון ּכניׁשּות ּבית ּכל ועל ְְְִִֵֵֵֵַַָאגמיהֹון

אעא  ּובמני דמצרים ארעא ּבכל דמא ויהי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדמא

אבנא: |ëּובמני øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå ְְֵַָָ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´
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iå ähna íøiå ýåýé äeöøLà íénä-úà C ¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´
-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨

:íãì øàéa-øLà íénäïøäàå äLî ïë-eNòiå ©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìk מׁשה כן ועבדּו ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«ֲֵֶַָֹ

ית  ּומחא ּבחטרא וארים יי ּדפקיד ּכמא ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֻואהרן

עבּדֹוהי  ּולעיני פרעה לעיני בנהרא ּדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמּיא

לדמא: בנהרא ּדי מּיא ּכל àëäâcäåואתהפיכּו ְְְְֲֲִִִִַַָָָָ§©¨¨̧
eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨§´

ì íéøöîícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈
:íéøöî õøà-ìëaäúî øàéa-øLà äâcäå §¨¤¬¤¦§¨«¦§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ

ì íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiåíéî úBzL ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨§´¦§©½¦¦§¬©−¦
:íéøöî õøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî די ונּוני ¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤¦§¨«¦ְִֵ

מצראי  יכילּו ולא נהרא ּוסרי מיתּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָבנהרא

ארעא  ּבכל דמא והוה נהרא מן מּיא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָלמׁשּתי

áëíäéèìaדמצרים: íéøöî énèøç ïë-eNòiå ְְִִָ©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå §Ÿ̈«©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

מ  חרׁשי כן לּבא ועבדּו ואּתּקף ּבלחׁשיהֹון צרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

יי: ּדמּליל ּכמא מּנהֹון קּביל ולא âëïôiåדפרעה ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹ©¦´¤
:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
אף  לּבּה ׁשּוי ולא לביתּה ועל פרעה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹואתּפני

ãëíéîלדא: øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ְָ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦
ìì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´
ì eìëé àì:øàéä éîénî úzL מצראי כל וחפרּו ³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿְֲִֵַָָָ

יכילּו לא ארי למׁשּתי מּיא נהרא ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָסחרנּות

ּדנהרא: מּמּיא äëíéîéלמׁשּתי úòáL àìniå ְְְֲִִֵַַָָ©¦¨¥−¦§©´¨¦®
:øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçàúòáL àìniå ©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´
øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé: ׁשבעת ואׁשלם ¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿְְְִֵַַ

פ נהרא: ית יי ּדמחא ּבתר åëýåýéיֹומין øîàiå ְְֲִִַַָָָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

øîà äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýéýåýé øîàiå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

øîà äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé עּול למׁשה יי ואמר §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦ְְֲֶַַָֹ

עּמי  ית ׁשּלח יי אמר ּכדנן לּה ותימר ּפרעה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹלות

קדמי: æëìויפלחּון  äzà ïàî-íàåäpä çlL ְְְֳִָָ§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´
âð éëðà:íéòcøôöa Eìeáb-ìk-úà óïàî-íàå ¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«§¦¨¥¬
ì äzàâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó ©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−

:íéòcøôöa מחי אנא הא לׁשּלחא אּת סריב ואם ©«§©§§¦«ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבערּדענּיא: ּתחּומ ּכל çëøàéäית õøLå ְְְְַָָָָָֻ§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìòå íéòcøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãáò úéááe Eúhî-ìòåéøepúáe Enòáe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eeàáe eìòå íéòcøôö øàéä õøLå §¦§£¤«§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´

éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáe EúéáaE §¥¤½©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ
éøepúáe EnòáeéúBøàLîáe E:E נהרא וירּבי §©¤½§©¤−§¦§£¤«ֲִֵַַָ

ּבית  ּובאּדרֹון ּבבית ויעלּון ויּסקּון ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָֻערּדענּיא

ּובעּמ עבּדי ּובבית ערס ועל ְְְְְְְִֵַַַַָָָָמׁשּכב

:ּובאצות ּובתּנּורèë-ìëáe Enòáe äëáe ְְְַַָָָ§¨¬§©§−§¨
éãáò:íéòcøôöä eìòé E-ìëáe Enòáe äëáe £¨¤®©«£−©«§©§§¦«§¨¬§©§−§¨
éãáò:íéòcøôöä eìòé E ּובכל ּובעּמ ּוב £¨¤®©«£−©«§©§§¦«ְְַָָָ

ערּדענּיא: יּסקּון עבּדיàäLî-ìà ýåýé øîàiå ְְְְִַַָָָֻ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
-ìò Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-ìà ýåýé øîàiå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤
-ìò Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä למׁשה יי ואמר ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦ְְֲֶַַָֹ

נה  על ּבחטר יד ית ארים לאהרן על אמר רּיא ְְְְֱֲֲֲֵַַַַַַָָָָֹֻ

ארעא  על ערּדענּיא ית ואּסיק אגמּיא ועל ְְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָֻארּתּיא

áíéøöîדמצרים: éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå ְְִִָ©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦
:íéøöî õøà-úà ñëzå òcøôvä ìòzåèiå ©©̧©Æ©§Ç©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¥³

òcøôvä ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©
:íéøöî õøà-úà ñëzå על ידּה ית אהרן וארים ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦ְֲֲֵֵַַַָֹ

ארעא  ית וחפת ערּדענּיא ּוסליקת דמצראי ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֻמּיא
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âeìòiåדמצרים: íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå ְְִִָ©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úàïë-eNòiå ¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥¬

-ìò íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−©
:íéøöî õøà ּבלחׁשיהֹון חרׁשּיא כן ועבדּו ¤¬¤¦§¨«¦ְֲֲֵֵַַַָָָָ

דמצרים: ארעא על ערּדענּיא ית ãàø÷iåואּסיקּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻ©¦§¨̧
ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤

:ýåýéì eçaæéå íòääLîì äòøô àø÷iå ¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´
íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½
ýåýéì eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî: ¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

יי  קדם צּלֹו ואמר ּולאהרן למׁשה פרעה ְְְְְֲֲֳֶַַַַַָָָֹֹֹּוקרא

עּמא  ית ואׁשלח ּומעּמי מּני ערּדענּיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויעּדי

יי  קדם ääòøôì:וידּבחּון äLî øîàiå ְְְְֳִָָ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»
éãáòìå Eì øézòà | éúîì éìò øàtúäE ¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ

ézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe÷ø E §©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬
:äðøàMz øàéaøàtúä äòøôì äLî øîàiå ©§−Ÿ¦¨©«§¨©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´

éãáòìå Eì øézòà | éúîì éìòúéøëäì Enòìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ
ézaîe Enî íéòcøôöä:äðøàMz øàéa ÷ø E ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

זמן  לי הב ּגבּורא ל ׁשאל לפרעה מׁשה ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹואמר

לׁשיצאה  עּמ ועל עבדי ועל על אצּלי ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלאּמתי

ּתׁשּתארן: ּבנהרא לחֹוד ּומּבּתי מּנ ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻערּדענּיא

åòãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½
:eðéäìà ýåýék ïéà-ékøîàiå øçîì øîàiå ¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ

:eðéäìà ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk ואמר ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«ֲַַ

ּכיי  לית ארי ּדתּדע ּבדיל ּכפתּגמ ואמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלמחר

ֱָָָאלהנא:

éùéîçæézaîe Enî íéòcøôöä eøñåéãáòîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enòîeíéòcøôöä eøñå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨§¨´©«§©§§¦À

ézaîe Enîéãáòîe Eøàéa ÷ø Enòîe E ¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬©§−Ÿ
äðøàMz:ּומּבּתי מּנ ערּדענּיא ויעּדּון ¦¨©«§¨ְְְְִִֶַָָָָָֻ

יׁשּתארן: ּבנהרא לחֹוד ּומעּמ ּומעבּדיçàöiå ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ©¥¥¬
ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½

:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìòàöiå ©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©¥¥¬
ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½

äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò: ּונפק ©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿְַ

על  יי קדם מׁשה וצּלי ּפרעה מּלות ואהרן ְְְְְֲֳִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמׁשה

לפרעה: ׁשּוי ּדי ערּדענּיא èýåýéעסק Nòiå ְְְְִִֵַַַַָָֹֻ©©¬©§Ÿ̈−
íézaä-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬

:úãOä-ïîe úøöçä-ïîäLî øáãk ýåýé Nòiå ¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®
-ïîe úøöçä-ïî íézaä-ïî íéòcøôöä eúîiå©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦

:úãOä ערּדענּיא ּומיתּו דמׁשה ּכפתּגמא יי ועבד ©¨«Ÿְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֻ

חקלתא: ּומן ּדרתא מן ּבּתּיא éíúàמן eøaöiå ְִִִַַָָָָָָָ©¦§§¬Ÿ−̈
:õøàä Làázå íøîç íøîçíúà eøaöiå ¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©¦§§¬Ÿ−̈
:õøàä Làázå íøîç íøîç יתהֹון ּוכנׁשּו ¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤ְְָָ

ארעא: על ּוסריאּו ּדגֹורין àéäòøtּדגֹורין àøiå ְְְְִִִַַָ©©´§©§ÀŸ
òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−

:ýåýé øac øLàk íäìàäúéä ék äòøt àøiå £¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ
øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−

:ýåýé øac ויתיּקר רוחּתא הות ארי פרעה וחזא ¦¤¬§Ÿ̈«ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָֹ

יי: ּדמּליל ּכמא מּנהֹון קּביל ולא לּבּה ס ית ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

áéäèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−

íéøöî õøà-ìëa:øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨¤¬¤¦§¨«¦©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤

:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå למׁשה יי ואמר §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦ְְֲֶַַָֹ

עפרא  ית ּומחא חטר ית ארים לאהרן ְְְְֱֲֲֵַַַָָָָָֹֻאמר

דמצרים: ארעא ּבכל לקלמתא ויהא ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָדארעא

âéiå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåC ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ
äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò-úà¤£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®
:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä øôò-ìk̈£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåøôò-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä כן ועבדּו ¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦ֲֵַָ

עפרא  ית ּומחא ּבחטרּה ידּה ית אהרן ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֻוארים

ּכל  ּובבעירא ּבאנׁשא קלמתא והות ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָדארעא

דמצרים: ארעא ּבכל קלמתא הות דארעא ְְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָעפרא

ãé-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«
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íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−
äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå: כן ועבדּו §´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«ֲֵַָ

יכילּו ולא קלמתא ית לאּפקא ּבלחׁשיהֹון ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָחרׁשּיא

ּובבעירא: ּבאנׁשא קלמתא åèeøîàiåוהות ְְְֲֲִִַַַַָָָָ©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéäìà òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
àåä íéäìà òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

ýåýé: קדם מן מחא הא לפרעה חרׁשּיא ואמרּו §Ÿ̈«ְְֲֳִַַַָָָָָָָָֹ

מּנהֹון  קּביל ולא דפרעה לּבא ואּתּקף היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹיי

יי: ּדמּליל æèäLî-ìàסּכמא ýåýé øîàiå ְְִִַָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´
énò çlL ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äîénä©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−

:éðãáòéåø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå §©«©§ª«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ
zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà äk åéìà יי ואמר ¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦ְֲַַָ

הא  ּפרעה קדם ואתעּתד ּבצפרא אקּדם ְְְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָֹֹלמׁשה

עּמי  ׁשּלח יי אמר ּכדנן לּה ותימר למּיא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָנפק

קדמי: æéðéà-íàויפלחּון ékénò-úà çlLî E ְְְֳִָָ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼
éãáòáe Ea çéìLî éððäézááe Enòáe EE ¦§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²§¨¤−

íâå áøòä-úà íéøöî éza eàìîe áøòä-úà¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬
:äéìò íä-øLà äîãàäðéà-íà ékçlLî E ¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨¦´¦¥«§»§©¥´©

éãáòáe Ea çéìLî éððä énò-úàEnòáe E ¤©¦¼¦§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²
ézááeáøòä-úà íéøöî éza eàìîe áøòä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ

:äéìò íä-øLà äîãàä íâåלית אם ארי §©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨ֲִֵֵָ

ּובעבּדי ּב מׁשלח אנא הא עּמי ית ְְְְֲִַַַַַַָָָָָמׁשּלח

ית  מצרים ּבּתי וימלּון ערֹובא ית ּובבּתי ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּובעּמ

עלּה: ּדאּנּון ארעא ואף çéíBiáערֹובא éúéìôäå ְְֲִִַַַָָָ§¦§¥¦Á©¸
äéìò ãîò énò øLà ïLb õøà-úà àeää©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨

ä ézìáìýåýé éðà ék òãz ïòîì áøò íL-úBé §¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−
:õøàä áø÷aïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå §¤¬¤¨¨«¤§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤

ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîò énò øLà£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©
õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz: ּביֹומא ואפרׁש ¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤ְְְֵַָ

ּבדיל  עלּה קאים ּדעּמי דגׁשן ארעא ית ְְְֲִִִִֶַַַַָָָההּוא

יי  אנא ארי ּדתּדע ּבדיל ערֹובא תּמן למהוי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָּדלא

ארעא: ּבגֹו ְְִַַָׁשּליט

éùéùèéøçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬
:äfä úàä äéäéEnò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå ¦«§¤−¨¬Ÿ©¤«§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®

äfä úàä äéäé øçîì: ועל לעּמי פּורקן ואׁשוי §¨¨¬¦«§¤−¨¬Ÿ©¤«ְְְֱִִֶַַַַ

הדין: אתא יהא למחר מחא איתי עּמëNòiå ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ©©³©
úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòääúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå ¤¨«Ÿ©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨
úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò úéáe äòøô©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬

áøòä éðtî õøàä: ערֹובא ואתא ּכן יי ועבד ¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿְֲֲֵַַַָָָָ

ארעא  ּובכל עבּדֹוהי ּולבית ּפרעה לבית ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹתּקיף

ערֹובא: קדם מן ארעא אתחּבלת ְְְְֳִִִִַַַַָָָָָדמצרים

àëeëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
:õøàa íëéäìàì eçáæäLî-ìà äòøô àø÷iå ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−

õøàa íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe: ּוקרא §©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤ְָ

קדם  ּדּבחּו אזילּו ואמר ּולאהרן למׁשה ְְְֱֲֲֳִֶַַַַַָָֹֹֹפרעה

ּבארעא: áëïBëðאלהכֹון àì äLî øîàiå ְְֱֲַָָ©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ
ýåýéì çaæð íéøöî úáòBz ék ïk úBNòì©«£´¥½¦ µ«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´
íäéðéòì íéøöî úáòBz-úà çaæð ïä eðéäìà¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−

:eðì÷ñé àìåék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå §¬Ÿ¦§§ª«©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ
çaæð ïä eðéäìà ýåýéì çaæð íéøöî úáòBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî úáòBz-úà ואמר ¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«ֲַַ

דמצראי  בעירא ארי ּכן למעּבד תּקן לא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

יי  קדם לדּבחא נסבין אנחנא מּנּה לּה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָּדחלין

לּה ּדחלין דמצראי ּבעירא ית נדּבח הא ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָָָאלהנא

למרּגמנא: יימרּון הלא חזן יהֹון âëCøcואּנּון ְְְְְְֲִִֵָָָָָ¤µ¤
ìLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL §´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´

:eðéìà øîàé øLàk eðéäìàìL Cøcíéîé úL ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«¤µ¤§´¤¨¦½
øîàé øLàk eðéäìà ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð¥¥−©¦§®̈§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬

eðéìà: ּונדּבח ּבמדּברא ניזיל יֹומין ּתלתא מהל ¥¥«ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ

לנא: ּדיימר ּכמא אלהנא יי ãëøîàiåקדם ְְֱֳִֵַָָָָָָָָ©´Ÿ¤
ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤
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:éãòa eøézòäíëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå ©§¦−©«£¦«©´Ÿ¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ
÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà ýåýéì ízçáæe§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬

:éãòa eøézòä úëìì e÷éçøú-àì ּפרעה ואמר «Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−©«£¦«ְֲַַַֹ

אלהכֹון  יי קדם ותדּבחּון יתכֹון אׁשּלח ְְְְְֱֲֲֲֳִַַָָָָָאנא

למ  תרחקּון לא ארחקא לחֹוד צּלֹוּבמדּברא יזל ְְְְְְְֲֵַַַַָָָָָ

עלי: äëàöBéאף éëðà äpä äLî øîàiå ַָָ©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³
äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà ézøzòäå Cnòî¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ
ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½

:ýåýéì çaæì íòä-úà çlL ézìáìøîàiå §¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©´Ÿ¤
ýåýé-ìà ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½
÷ø øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À
çaæì íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©

:ýåýéì ואצּלי מעּמ נפק אנא הא מׁשה ואמר ©«Ÿ̈«ֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומעּמּה מעבּדֹוהי מּפרעה ערֹובא ויעּדי יי ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹקדם

ּדלא  ּבדיל לׁשּקרא ּפרעה יֹוסף לא לחֹוד ְְְְְְִֵַַָָָָָֹמחר

יי: קדם לדּבחא עּמא ית åëäLîלׁשּלחא àöiå ְְְֳַַַָָָָָָָָ©¥¥¬¤−
:ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòîíòî äLî àöiå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´

:ýåýé-ìà øzòiå äòøt קדם מן מׁשה ּונפק ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«ְֳִֶַָֹ

יי: קדם וצּלי æëäLîּפרעה øáãk ýåýé Nòiå ְְְֳִַַָָֹ©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½
øàLð àì Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñiå©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−

:ãçàáøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå ¤¨«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî äòøtî יי ועבד ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«ְֲַַָ

מעבּדֹוהי  מּפרעה ערֹובא ואעּדי דמׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכפתּגמא

חד: אׁשּתאר לא çë-úàּומעּמּה äòøt ãaëiå ְִֵֵַַָָָ©©§¥³©§ŸÆ¤
:íòä-úà çlL àìå úàfä íòta íb Baì¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«
çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−

:íòä-úà הדא ּבזמנא אף לּבּה ית ּפרעה ויּקר ¤¨¨«ְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

עּמא: ית ׁשּלח àäLî-ìàפולא ýåýé øîàiå ְַַַָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
ýåýé øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä éäìàøîàiå ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦©³Ÿ¤
-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ
:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä éäìà ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦
עּמּה ּותמּלל ּפרעה לות עּול למׁשה יי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹואמר

עּמי  ית ׁשּלח דיהּודאי אלהא יי אמר ְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָּכדנן

קדמי: áìויפלחּון äzà ïàî-íà ékçlL ְְְֳִָָ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©
:ía ÷éæçî EãBòåì äzà ïàî-íà ékçlL §«§−©«£¦¬¨«¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©
:ía ÷éæçî EãBòå ועד לׁשּלחא אּת סריב אם ארי §«§−©«£¦¬¨«ְְְֲִִֵַַַָָָ

ּבהֹון: מתקף אּת âäéBäּכען ýåýé-ãé äpä ְְְְֵַַַ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈
ð÷îaíélîba íéøîça íéñeqa äãOa øLà E §¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½

:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aaýåýé-ãé äpä ©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ¦¥̧©§Ÿ̈¹
ð÷îa äéBäíéøîça íéñeqa äãOa øLà E À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ

:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba מחא הא ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿָָָ

ּבסּוסותא  ּדבחקלא ּבבעיר הויא יי קדם ְְְְְְֳִִִִַָָָָָָָָָמן

לחדא: ּתּקיף מֹותא ּובענא ּבתֹורי ּבגמלי ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָּבחמרי

ãî ïéa ýåýé äìôäåäð÷î ïéáe ìàøNé äð÷ §¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
:øác ìàøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§®̈¦

:øác ìàøNé éðáì-ìkî úeîé àìå ּבין יי ואפרׁש §¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«ְְְֵֵַָ

ימּות  ולא דמצרים ּבעירא ּובין דיׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָּבעירא

מּדעם: יׂשראל לבני äãòBîמּכל ýåýé íNiå ְְִִִִֵֵַָָָ©¨¬¤§Ÿ̈−¥´
:õøàa äfä øácä ýåýé äNòé øçî øîàì¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−¨¨«¤
øácä ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬

:õøàa äfä יי יעּבד מחר למימר זמנא יי וׁשּוי ©¤−¨¨«¤ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

ּבארעא: הדין åøácä-úàּפתּגמא ýåýé Nòiå ְְְִֵַָָָָ©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬

:ãçà úî-àì ìàøNé-éðáøácä-úà ýåýé Nòiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§®̈¦¦¦§¥¬

ãçà úî-àì ìàøNé-éðá: ּפתּגמא ית יי ועבד §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«ְְֲִַַָָָָ

דמצרים  ּבעירא ּכל ּומית דבתרֹוהי ּביֹומא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹהדין

חד: מית לא יׂשראל דבני æçìLiåּומּבעירא ְְְִִִִִֵֵָָָָ©¦§©´
ãçà-ãò ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®

:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiåçìLiå ©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©¦§©´
ãçà-ãò ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®

:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ּוׁשלח ©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«ְַ

חד  עד דיׂשראל מּבעירא מית לא והא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּפרעה

עּמא: ית ׁשּלח ולא דפרעה לּבא ôואתיּקר ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹ

çíëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
ðôç àìîäîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëé §´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨
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:äòøô éðéòìïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¥¥¬©§«Ÿ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²

:äòøô éðéòì äîéîMä ּולאהרן למׁשה יי ואמר ©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿְְְֲֲֶַַַָֹֹ

ויזרקּנּה דאּתּונא ּפיחא חפניכֹון מלי לכֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָסיבּו

פרעה: לעיני ׁשמּיא לצית è÷áàìמׁשה äéäå ְְְְֵֵֵֶַַָֹֹ§¨¨´§¨½̈
-ìòå íãàä-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©

ì äîäaäõøà-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤
:íéøöîäéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå ¦§¨«¦§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧

ì äîäaä-ìòå íãàä-ìòúòaòáà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ
:íéøöî õøà-ìëa ארעא ּכל על לאבקא ויהי §¨¤¬¤¦§¨«¦ְְְִֵַַַָָָ

סּגי  לׁשיחנא ּבעירא ועל אנׁשא על ויהי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָדמצרים

דמצרים: ארעא ּבכל éçét-úàאבעּבעין eç÷iå ְְְְְֲִִִַַָָָֻ©¦§º¤¦´©
äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−
íãàa çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeéðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå ©§¥¨«©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´
ïéçL éäéå äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ

:äîäaáe íãàa çøt úòaòáà ּפיחא ית ּונסיבּו £©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«ְִִָָ

לצית  מׁשה יתּה ּוזרק ּפרעה קדם וקמּו ְְְְְֳֵֵֶַַַָָָָֹֹדאּתּונא

ּבאנׁשא  סגי אבעּבעין ׁשיחנא והוה ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֻׁשמּיא

àééðôìּובבעירא: ãîòì íénèøçä eìëé-àìå ְִִָ§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeéðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå §¨¦§¨«¦§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáe קדם למיקם חרׁשּיא יכילּו ולא §¨¦§¨«¦ְְְֳִֵַָָָָָָ

ּבחרׁשּיא  ׁשיחנא הוה ארי ׁשיחנא קדם מן ְֲֲֲֲֳִִִֵֶַָָָָָָָֹמׁשה

מצראי: áéàìåּובכל äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå ְְִֵָָ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîL̈©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«
íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

äLî-ìà ýåýé øac øLàk: לּבא ית יי ותּקיף ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«ְְִִַָָָ

עם  יי ּדמּליל ּכמא מּנהֹון קּביל ולא ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹדפרעה

ñâéø÷aaמׁשה: íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå ֶֹ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤
øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä éäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´

íéøáòä éäìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½
:éðãáòéå énò-úà çlL אקּדם למׁשה יי ואמר ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦ְְְֲֵֶַַַָֹ

ּכדנן  לּה ותימר ּפרעה קדם ואתעּתד ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַָָֹּבצפרא

ויפלחּון  עּמי ית ׁשּלח דיהּודאי אלהא יי ְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָאמר

ãé-ìk-úàקדמי: çìL éðà úàfä íòta | ék ֳָָ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨
éãáòáe Eaì-ìà éúôbîòãz øeáòa Enòáe E ©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½
:õøàä-ìëa éðîk ïéà ékéðà úàfä íòta | ék ¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤¦´©©´©©ÀŸ£¦̧

éãáòáe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìLEnòáe E Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®
õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa: ּבזמנא ארי ©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤ְְֲִֵָ

ּובעבּדי ללּב מחתי ּכל ית ׁשלח אנא ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָהדא

ּבכל  ׁשּליט ּדכותי לית ארי ּדתּדע ּבדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּובעּמ

åèEúBàארעא: Càå éãé-úà ézçìL äzò ék ְַָ¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²
:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enò-úàåäzò ék §¤©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤¦³©¨Æ

øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL̈©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
õøàä-ïî ãçkzå: ּדאׁשלח קדמי קריב כען ארי ©¦¨¥−¦¨¨«¤ְְְְֲֳֵֵֶַַַָ

ּבמֹותא  עּמ וית ית ואמחי ּגברּתי מחת ית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻּפֹון

ארעא: מן æèúàæוׁשיציאת øeáòa íìeàå ְְִִֵַַָ§À̈©«£¬ŸÆ
ézãîòäïòîìe éçk-úà Eúàøä øeáòa E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñúàæ øeáòa íìeàå ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ
ézãîòäøtñ ïòîìe éçk-úà Eúàøä øeáòa E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬

:õøàä-ìëa éîL ּבדיל קּימּת ּדא ּבדיל ּוברם §¦−§¨¨¨«¤ְְְִִִֵַַָָ

ּגבּורת  מׁשּתען ּדיהֹון ּובדיל חילי ית ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָלאחזיּות

ארעא: ּבכל ְְְִַָָׁשמי

éòéáùæé:íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
:íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBòאּת ּכען עד «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«ְְַַַ

לׁשּלחּותהֹון: ּדלא ּבדיל ּבעּמי ּבּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָּכביׁשת

çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈Ç

:äzò-ãòåãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä §©¨«¨¦§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´
íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì øLà ãàî§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬

:äzò-ãòå äãñeä ּבעּדנא מטרא מחית אנא הא ¦¨«§−̈§©¨«¨ְְֲִִֵָָָָָָ

דכותּה הוה לא ּדי לחדא ּתּקיף ּברּדא מחר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהדין

ּכען: ועד דאׁשּתכללת יֹומא למן ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּבמצרים

èéð÷î-úà æòä çìL äzòåøLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬

29



àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´
ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈

:eúîåð÷î-úà æòä çìL äzòåøLà-ìk úàå E ¨¥«§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì§−©¨¤®¨¨«¨¸̈§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå ּוכען §³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«ְַ

ּכל  ּבחקלא ל ּדי ּכל וית ּבעיר ית ּכנֹוׁש ְְְְְְִִַַָָָָָָָׁשלח

יתּכנׁש ולא ּבחקלא ּדאׁשּתכח ּובעירא ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָאנׁשא

וימּותּון: ּברּדא עליהֹון ויחֹות ëàøiäלביתא ְְְֲִֵֵֵַָָ©¨¥Æ
åéãáò-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬

:íézaä-ìà eäð÷î-úàåýåýé øác-úà àøiä §¤¦§¥−¤©¨¦«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½
-ìà eäð÷î-úàå åéãáò-úà ñéðä äòøt éãáòî¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäּכנׁש ּפרעה מעבדי דיי מּפתּגמא ּדדחיל ©¨¦«ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

לבּתּיא: ּגיתֹוהי וית עבּדֹוהי àë-àìית øLàå ְְְִִֵַַָָָָ©«£¤¬Ÿ
åéãáò-úà áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN̈²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬

:äãOa eäð÷î-úàåøác-ìà Baì íN-àì øLàå §¤¦§¥−©¨¤«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´
äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà áæòiå ýåýé: ודי §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«ְִ

וית  עבּדֹוהי ית ׁשבק דיי לפתּגמא לּבּה ׁשּוי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלא

ּבחקלא: ôáëäLî-ìàּגיתֹוהי ýåýé øîàiå ְְִֵַָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä-ìò Eãé-úà äèð§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤
áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå íãàä-ìò íéøöî¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤

:íéøöî õøàa äãOääLî-ìà ýåýé øîàiå ©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä-ìò Eãé-úà äèð§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤
áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå íãàä-ìò íéøöî¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤

:íéøöî õøàa äãOä ית ארים למׁשה יי ואמר ©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְְֲֲֵֶַַָָֹ

ארעא  ּבכל ברּדא ויהי ׁשמּיא צית על ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָיד

עסּבא  ּכל ועל ּבעירא ועל אנׁשא על ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָדמצראי

דמצרים: ּבארעא âë-úàדחקלא äLî èiå ְְְְְְִִַַָָָ©¥̧¤´¤
ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈
õøà-ìò ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À
ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð̈©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²

:íéøöî õøà-ìò ãøa על חטרּה ית מׁשה וארים ¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦ְֲֵֵֶַַָֹֻ

אּׁשתא  ּומהּלכא ּוברּדא קלין יהב ויי ׁשמּיא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָצית

דמצרים: ארעא על ּברּדא יי ואמטר ארעא ְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָעל

ãëãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîCBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¥−̈¨«§¨¬§«©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´
õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák ãøaä©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤

:éBâì äúéä æàî íéøöî ואּׁשתא ברּדא והוה ¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«ְְֲֶַַָָָָ

הוה  לא ּדי לחדא ּתּקיף ברּדא ּבגֹו ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּתלהבת

לעם: ּדהות מעּדן דמצרים ארעא ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָדכותּה

äëiåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤
:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä äãOä©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

iåäãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
äkä äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä ברּדא ּומחא ©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«ְְַָָ

מאנׁשא  בחקלא ּדי ּכל ית דמצרים ארעא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבכל

ברּדא  מחא דחקלא עסּבא ּכל וית ּבעירא ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָועד

ּתבר: ּדבחקלא אילן ּכל åëïLbוית õøàa ÷ø ְְְְִִַַַָָָ©µ§¤´¤½¤
:ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLàõøàa ÷ø £¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«©µ§¤´¤

:ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb לחֹוד ½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«ְ

הוא  לא יׂשראל ּבני תּמן ּדי דגׁשן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבארעא

æëïøäàìeּברּדא: äLîì àø÷iå äòøt çìLiå ְַָ©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ
éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬

:íéòLøä énòåäLîì àø÷iå äòøt çìLiå §©¦−¨«§¨¦«©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´
÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà øîàiå ïøäàìe§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½

:íéòLøä énòå éðàå למׁשה ּוקרא ּפרעה ּוׁשלח ©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«ְְְְֶַַָֹֹ

זּכאה  יי הדא זמנא חבית להֹון ואמר ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָֹּולאהרן

חּיבין: ועּמי çëáøåואנא ýåýé-ìà eøézòä ְֲִִַַַָָ©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾
àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéäìà úì÷ úéäî¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ

ãîòì ïeôñú:úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä «Ÿ¦−©«£«Ÿ©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéäìà¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ
עלנא  יהֹון ּדלא רוח קדמֹוהי וסּגי יי קדם ְְְְְֲֳֳִִַַַָָָָָָצּלֹו

ואׁשלח  ּוברּדא יי קדם מן ּכאּלין ּדלוט ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָקלין

לאתעּכבא: תֹוספּון ולא èëåéìàיתכֹון øîàiå ְְְְְִַָָָָ©³Ÿ¤¥¨Æ
-ìà étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök äLî¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤
ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½
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:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîìäLî åéìà øîàiå §©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤©³Ÿ¤¥¨Æ¤½
ýåýé-ìà étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®
òãz ïòîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½

:õøàä ýåýéì ék מן ּבמּפקי מׁשה לּה ואמר ¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤ְְֲִִִֵֶַַֹ

יתמּנעּון  קלּיא יי קדם ּבצלֹו ידי אפרֹוׂש ְְְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָקרּתא

ארעא: ּדיי ארי ּדתּדע ּבדיל עֹוד יהי לא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּוברּדא

ìéãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìà ýåýééãáòå äzàåíøè ék ézòãé E §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤

:íéäìà ýåýé éðtî ïeàøéz ידענא ועבּדי ואּת ¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«ְְְְְְַַַָָ

אלהים: יי קדם מן אתּכנעּתּון לא ּכען עד ְְְְְֱֲֳִִִֵַַַָָָֹארי

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäåék äúkð äøòOäå äzLtäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³

ìòáb äzLtäå áéáà äøòOä:לקֹו וסערי וכּתנא ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿְְְֲִֵַָָ

ּגבעֹולין: וכּתנא אּביבין סערניא áìähçäåארי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ§©«¦¨¬
:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäåähçäå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨§©«¦¨¬

:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå וכנּתּיא וחּטאה §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨ְְְִַָָָֻ

אּנּון: אפילתא ארי לקֹו ְֲֲִִֵָָָלא

øéèôîâìøéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½

ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈
:äöøà Czð-àì øèîeäòøt íòî äLî àöiå ¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ

úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øéòä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå מּלות מׁשה ּונפק §©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨ְְִֶַָֹ

יי  קדם ּבצלֹו ידֹוהי ּופרׂש קרּתא ית ְְְְְְֳִִַַַָָָָֹּפרעה

לא  נחית דהוה ּומטרא ּוברּדא קלּיא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָואתמניעּו

ארעא: על ãìøènäמטא ìãç-ék äòøt àøiå ְְַַָָ©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáòåãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå ©«£¨¨«©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²
:åéãáòå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå וחזא §©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«ֲַָ

ואֹוסף  וקלּיא ּוברּדא מטרא אתמנע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּפרעה

ועבּדֹוהי: הּוא ללּבּה ויּקרּה äìáìלמחטי ÷æçiå ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַ©¤«¡©Æ¥´
øac øLàk ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬

:äLî-ãéa ýåýéçlL àìå äòøt áì ÷æçiå §Ÿ̈−§©¤«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ית  ׁשּלח ולא דפרעה לּבא יׂשראל ואּתּקף ּבני ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּדמׁשה: ּבידא יי מּליל די ôּכמא ô ô ְְְִִִֶַָָָֹ

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

äëéöa÷a äåäé éðãà øîà-äk|éðérì íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénrä-ïî ìàøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈§¥¥´
:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìr eáLéå íéBbäåëeòèðå íézá eðáe çèáì äéìr eáLéå ©¦®§¨§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¨³¨¦Æ§¨«§´

ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqî íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íäéäìàèëà:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMa ¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

áéðt íéN íãà-ïa:dlk íéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr Eâzøîàå øac ¤¨¾̈¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧§¨«©§¹̈
øîà-äk|éìr éððä äåäé éðãàøLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä íéøöî-Cìî äòøt E «Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦©©¦Æ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬

:éðúéNr éðàå éøàé éì øîàãééçìa íéçç ézúðåéøàé-úbã éz÷aãäå EéúN÷N÷a Eéúéìräå EE ¨©²¦¬§Ÿ¦−©«£¦¬£¦¦«¦§¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®§©«£¦¦̧Æ
éøàé CBzîéøàé úâc-ìk úàå EéúN÷N÷a E:÷aãz EäézLèðeúâc-ìk úàå EúBà äøaãnä E ¦´§Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½§©§§¤−¦§¨«§©§¦´©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´

éøàéézúð íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú àìå óñàú àì ìBtz äãOä éðt-ìr E:äìëàì E §Ÿ¤½©§¥³©¨¤Æ¦½¬Ÿ¥«¨¥−§´Ÿ¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦§©¦¬§¨§¨«
å:ìàøNé úéáì äð÷ úðrLî íúBéä ïré ýåýé éðà ék íéøöî éáLé-ìk eòãéåæóká Ea íNôúa §¨«§Æ¨«Ÿ§¥´¦§©½¦¦−£¦´§Ÿ̈®©©̄¡¨²¦§¤¬¤¨¤−§¥¬¦§¨¥«§¨§¨̧§³©©Æ

éìr íðrMäáe óúk-ìk íäì zr÷áe õBøz:íéðúî-ìk íäì zãîräå øáMz Eçøîà äk ïëì ¥½¨«©§¨¬¨¤−¨¨¥®§¦¨«£¨³¨¤̧Æ¦¨¥½§©«£©§¨¬¨¤−¨¨§¨«¦¨¥À³Ÿ¨©Æ
éìr àéáî éððä ýåýé éðãà:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç Cèì íéøöî-õøà äúéäåäîîL £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«§¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´
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:éúéNr éðàå éì øàé øîà ïré ýåýé éðà-ék eòãéå äaøçåééìà éððä ïëìéøàé-ìàå Eézúðå E §¨§½̈§¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©©̄¨©²§¬Ÿ¦−©«£¦¬¨¦«¦¨¥²¦«§¦¬¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º
:Lek ìeáb-ãrå äðåñ ìcânî äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úààéíãà ìâø da-øárú àì ¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈

:äðL íéraøà áLú àìå da-øárú àì äîäa ìâøåáéCBúa äîîL íéøöî õøà-úà ézúðå| §¤¬¤§¥−̈´Ÿ©«£¨¨®§¬Ÿ¥¥−©§¨¦¬¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á¦§©¸¦§¨¹̈§´
íéøöî-úà éúöôäå äðL íéraøà äîîL ïééäz úBáøçî íéør CBúa äéørå úBnLð úBöøà£¨´§©À§¨¤¸¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨¨®©«£¦Ÿ¦³¤¦§©¸¦Æ

:úBöøàa íéúéøæå íéBbaâéíéøöî-úà õa÷à äðL íéraøà õwî äåäé éðãà øîà äk ék ©¦½§¥«¦¦−¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´¤¦§©½¦
:änL eöôð-øLà íénrä-ïîãéõøà-ìr ñBøút õøà íúà éúáLäå íéøöî úeáL-úà ézáLå ¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨§©§¦Æ¤§´¦§©½¦©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½©¤−¤

:äìôL äëìîî íL eéäå íúøeëîåèíéBbä-ìr ãBò àOðúú-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïî §«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«¦©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®
:íéBba úBãø ézìáì íézèrîäåæèíúBðôa ïBr øékæî çèáîì ìàøNé úéáì ãBò-äéäé àìå §¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬©¦«§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈

:äåäé éðãà éðà ék eòãéå íäéøçàæéäéä Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéå ©«£¥¤®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬
:øîàì éìà ýåýé-øáãçéïaøö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð íãà- §©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk̈´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨
èéììLå dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì̈¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³

:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììLëøLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð da ãár-øLà Búlrt §¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«§ª¨Æ£¤¨´©½̈¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ
:äåäé éðãà íàð éì eNràëíëBúa ät-ïBçút ïzà Eìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà àeää íBia ¨´¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²¤¥¬¦§«¤−§¨®

:ýåýé éðà-ék eòãéå§¨«§−¦£¦¬§Ÿ̈«

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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