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אור וחום ההתקשרות

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר: ישנם כאלו שחושבים שהוא – 
הרבי – אינו יודע הנעשה אצלם כו', באמרו: יכול אמנם להיות 
שאינני יודע )והוסיף בבת שחוק:( וכמו שכתוב “אם יסתר איש 
במסתרים ואני לא אראנו" – בניחותא... אבל האמת היא – כפי 
שמבואר במכתב של הרה"צ הרמ"מ מהָארָאדָאק, שכל אחד 
מחסידיו חקוק על לוח ליבו כו', ויודע מה נעשה עמו כו', ולא 
רק בנוגע לענינים הרוחניים, אלא גם בנוגע לענינים הגשמיים.

)מוצאי פסח שני תש"י – תורת מנחם חלק א' עמ' 53(
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת שמות |  אי אפשר להתרגל לָגלות!

...וצריך ביאור: כיצד אמר משה “והן לא יאמינו לי", ביודעו שסימן מסור ביד זקני ישראל, שבלשון “פקד פקדתי" 
יהיו נגאלין!

ויש לומר הביאור בזה: משה היה סבור שמצד קושי ואריכות השעבוד דעבודת פרך במשך מאתיים ועשר שנה, נעשה 
השעבוד לדבר הרגיל, ולכן, גם כשישמעו דברי משה ש"ה' אלקי אבותיכם נראה אלי... לאמר פקד פקדתי אתכם" 
)שבהיותם מאמינים בני מאמינים בודאי יאמינו בכך(, יהיה קשה להם לקלוט את בשורת הגאולה באופן שיורגש 

בלבם שהגיע זמן גאולתם.

אבל, כפי שאמר הקב"ה “ושמעו לקולך" – גם לאחרי קושי ואריכות השעבוד במשך מאתיים ועשר שנה לא נעשה 
השעבוד לדבר רגיל, דכיון שמצד מציאותם )“בני ישראל"( אינם שייכים למצרים, הרי, כל יום שנמצאים במצרים 
הוא “כאילו יום זה נכנסו למצרים", ולכן, כשישמעו דברי ה' “פקד פקדתי אתכם", בודאי ש"ושמעו לקולך גו'", שיונח 

ויוקלט ויורגש בלבם שהגיע זמן גאולתם".
)משיחת ש"פ ויחי תשמ"ז – מתורגם מאידית(

150 שנה  יום הילולת אדמו"ר הזקן בשנת תשכ"ג, יצא הרבי בקריאה לציין את שנת הק"ן – שנת היובל  לרגל 
להסתלקותו, ועורר ב'קָאך' מיוחד לקיים מגוון פעולות בתורה וצדקה לרגל התאריך. באותה תקופה, רב חשוב 
הפנה אל הרבי טענות שונות על הבלטת שנת היובל ה-150 כתאריך בעל ערך משמעותי. להלן מענה הרבי אליו:

לשאלת כת"ר ]=כבוד תורתו[ במכתבו בנוגע ליום הולדת, יובל שנים וכו' - מקצת המקורות מצוין בשיחת חי אלול 
דהשתא. ובכמה משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נזכר והובדל לברכה ולתוס' באהוי"ר ]=באהבת 
ויראת[ השם וכו' - יום ההולדת, יובל וכיו"ב. ושם ביאר ג"כ ]=גם כן[ שאף שע"ע ]שעד עתה[ לא נתפרסם עד"ז, בכ"ז 

]על דבר זה, בכל זאת[ כו'.  

ומה שנוגע ביותר - שרואים במוחש שע"י הנ"ל נתוסף בתומ"צ 
אצל כו"כ מאחב"י כ"י ]כמה וכמה מאחינו בני ישראל כן ירבו[, 
והולך ומוסיף. והתעמולה של אלה המרעישים נגד זה - במקום 
יר"ש  שפעלה, הרי לא התאספו ביום ההוא, לא דברו בעניני 
באיזו  ברור  לכאורה   - בפועל  המעשה  ע"פ  לדון  ואם  וכו', 

תעמולה מעונין היצ"ט, ובאיזו כו'.

לי'[ הויא  לעיל,  ]=הנזכרים  הו"ל  הנ"ל  המרעישים  לכאורה 
להתלהב מתחילה נגד קריאת “הפייפער" ]=העיתון[ בכל יום 
)ובפרט שכמה מהם יקיימו עי"ז קשוט עצמך(, הרדיפה אחר 
ה"שלימות" בלימודי חול החודרת לכותלי הישיבות וכו' וכו' 

]ולא עתה הזמן להזכיר ענינים כאלו[.

מתלוננים ולא פועלים

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ' בטבת ה'תש"פ – כ"ז בטבת ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ' בטבתו'
הל' מעשה הקרבנות פרק יט. 
הל' תמידין ומוספין.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
הל' שלוחין ושותפין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת פט. מ"ע לט. כט. 
מל"ת פא. מ"ע ל.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. מב.פרק ב.פרק ג-ה.כ"א בטבתש"ק

מ"ע מג. מד. מה. מו. מז. פרק ג.פרק ו-ח.כ"ב בטבתא'
מח. נ. נא.

־פרק ט-י. הל' פסולי המוקדכ"ג בטבתב'
מ"ע קסא. מל"ת קמ.פרק ד.שין.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קלב.פרק ה.פרק ב-ד.כ"ד בטבתג'
מל"ת קכ.פרק ו.פרק ה-ז.כ"ה בטבתד'
מל"ת קלא.פרק ז.פרק ח-י.כ"ו בטבתה'
מל"ת קל. קכט.פרק ח.פרק יא-יג.כ"ז בטבתו'



 רעיית צאן 
כהכנה למנהיגות

מדוע הוצרך משה רבינו לעסוק ברעיית צאן של כהן לעבודה זרה משך 
זמן כה רב? • הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן שתחילה התעסקו בטובתם 
הגשמית של ישראל ורק אחר כך בטובתם הרוחנית • יש לעמוד בתנועה 
של אהבת ישראל ולעסוק בטובתו של הזולת – ותחילה בטובתו הגשמית 

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א 
איתא  וגו'",  רועה  היה  “ומשה  הפסוק1  על 
 .. לכך  מתוקן  ‘היה',  בו  שכתוב  מי  “כל  במדרש2: 
מתחלת ברייתם נתקנו לכך" – להיות רועה ישראל 
שבעת  לכל  ראש  מהימנא",  “רעיא  שהיה  )ובפרט 

הרועים3(.
ועוד מצינו במדרש4: “ה' צדיק יבחן5, ובמה הוא 
רועה  ומצאו  בצאן  לדוד  בדק  צאן,  במרעה  בוחנו 
יפה .. אמר הקדוש ברוך הוא מי שהוא יודע לרעות 
הוא  הדא  בעמי,  וירעה  יבא  כוחו  לפי  איש  הצאן 
דכתיב6 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו. ואף 
משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצאן .. אמר 
של  צאנו  לנהוג  רחמים  לך  יש  הוא  ברוך  הקדוש 

בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל".
מתוקן  היה  דברי המדרש שמשה  לפי  ולכאורה: 
לכך מתחילת ברייתו, לא הוצרך הקדוש ברוך הוא 
לבחנו במרעה צאן? – ועל כורחך צריך לומר שהם 

מדרשות חלוקות.

1( פרשתנו ג, א.
2( שמות רבה פרק ב', ד.

)ע'  3( ראה תניא רפמ"ב, וב"מ"מ, הגהות והערות קצרות" לשם 
רעח(. וש"נ.

4( שם, ב. תנחומא פרשתנו ז. ועוד.
5( תהילים יא, ה.

6( שם עח, עא.

ברייתו  שמתחילת  המדרש  לדעת  להבין:  וצריך 
היה משה מתוקן להיות רועה ישראל – למה הוצרך 

להיות רועה צאן?
הוא  ברוך  הקדוש  שבחנו  המדרש  לדעת  וגם 
במרעה צאן – אינו מובן: למה הוצרך להיות רועה 
צאן שנים רבות, ועד לארבעים שנה7; כדי לבחנו – 
מספיק שיעסוק במרעה צאן במשך זמן מועט, ואין 

צורך באריכות זמן של ארבעים שנה?
)על  צאן  רועה  להיות  הוצרך  אם  גם  ועוד:  זאת 
במפרשים8(  כדאיתא  צאן,  רועי  היו  שהאבות  דרך 
– היה יכול לרעות הצאן שלו, או של מישהו אחר, 
ולמה הוצרך לרעות דווקא את צאן יתרו, כהן מדין, 

שהיה כומר לעבודה זרה9?
ש"משה  מזה  והלימוד  ההוראה  להבין  צריך  גם 
היה רועה" בנוגע לעבודת כל אחד ואחת מישראל 
– כידוע מה שכותב רבנו הזקן )בעל ההילולא דכ"ד 

7( ראה תנחומא שם ח.
8( ראה רבינו בחיי פרשתנו על הפסוק.

9( מכילתא ופרוש רש"י יתרו יח, יא . ועוד.

דבר מלכות

4



5

“אין  רז"ל11  מאמר  בביאור  התניא,  בספר  טבת10( 
ונפש  נפש  זוטרתי היא", ש"כל  לגבי משה מילתא 
עליו  רבינו  משה  מבחינת  בה  יש  ישראל  מבית 
ואחת  אחד  כל  אצל  שגם  מובן,  ומזה  השלום", 
מישראל צריכה להיות העבודה ד"ומשה היה רועה 

גו'".

ב
 והביאור בזה:

עניינו של רועה צאן – שנותן לצאן את כל הצריך 
להם, ולא רק המוכרח להם, “לחם צר ומים לחץ"12, 
אלא משתדל להקל עליהם ככל האפשר, ומתמסר 
הנ"ל  במדרש  כמסופר  כו',  ערכו  לפי  אחד  לכל 

בנוגע לאופן הנהגתו של משה במרעה הצאן.
יתרו  שבצאן  טוב13  שם  הבעל  תורת  פי  ועל 
להם משה  נתן  כך  ישראל שאחר  נשמות  נתגלגלו 
שבהתעסקות  נמצא,  תלמידיו,  ונעשו  התורה  את 
השפעה  של  עניין  גם  היה  צאן  במרעה  משה  של 
והשפעה  בגשמיות,  להם  להיטיב   – ישראל  לבני 
להם  שהשפיע  רוחנית  להשפעה  הכנה  הייתה  זו 
את  לקבל  ראויים  נעשו  ידה  שעל  תורה,  במתן 
התורה. ולכן הייתה השפעה זו צריכה להיות במשך 

)נדפס  צדק  הצמח  שכתב  כמו  טבת,  כ"ג  ליום  גם  ושייך   )10
בסופו(  צדק  לצמח  דינים  פסקי  בתחילתו.  לשון  במענה 
שההסתלקות הייתה “במוצאי ש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת", 
ופשיטא שהצמח צדק לא בא להודיענו אודות לוח השנה... ומזה 
מובן, שגם יום כ"ג טבת שייך ליום ההילולא )ראה גם לקו"ש חלק 

ט"ז עמ' 33 ואילך(.
11( ברכות לג, ב. וש"נ.

12( לשון הכתוב – ישעיה ל, כ.
13( תלדות יעקב יוסף פ' לך לך. בן פורת יוסף בסופו.

ארבעים שנה – על דרך מאמר רז"ל14 “עד ארבעין 
שנין לא קאי איניש אדעתיה דרבי'".

ג
ולהעיר, שסדר הנהגה להיטיב לישראל תחלה   
אצל  גם  היה  ברוחניות,  זה  ולאחרי  בגשמיות 

דרא  בכל  דמשה  “אתפשטותא   – ישראל  רועי  כל 
ודרא"15:

חבריו  אצל  פעל  טוב  שם  שהבעל  ידוע16 
ליהודים  להשפיע   – זה  סדר  הנסתרים  הצדיקים 

תחלה גשמיות, ואחר כך רוחניות.
ועל דרך זה ידוע17 בנוגע לרבנו הזקן, שכאשר 
עניין  ידי  על   – האדם  שלימות  ענין  אצלו  היה 
כניסתו  הנה   – ונוקבא18  דכר  יחוד  הנישואין, 
שהתנה  באופן  הייתה  הנישואין  לעניין  הראשונה 
עם חותנו שלא יתערב בכספי הנדוניא שלו, ושיוכל 
הנדוניא  את  והקדיש  כרצונו,  בנדוניא  לעשות 
עוד  היה  זה  וכל  בגשמיות,  לעניים  ולסייע  לעזור 
קודם בואו אל המגיד, ורק לאחרי שנים קיבל את 
שהאיר  הרוחני,  ישראל  רועה  ונעשה  הנשיאות 
דתורה  גליא   – אור"  “שני  ע"י  ישראל  של  עיניהם 

ופנימיות התורה, שהם השולחן ערוך והתניא19.
דאף   – האמור  באופן  הסדר  היה  גופא  ]ובזה 
שתחילה נדפס התניא ורק לאחרי זה השולחן ערוך, 
מדובר  – שבהם  תורה  תלמוד  הלכות  מקום,  מכל 

14( עבודה זרה ה, ריש עמ' ב.
15( תיקוני זוהר תיקון סט )קיב,רע"א. קיד, רע"א(.

16( ראה “התמים" חלק ב עמ' מד. ועוד.
17( ראה גם מכתב כ"ה טבת שנה זו )תשכ"ג. אגרות קודש חלק 

כ"ב עמ' שצט(. תורת מנחם חלק כז סוף עמ' 208 ואילך. וש"נ.
18( ראה זוהר חלק א נה, ב. קסה, א. ועוד.

19( ראה גם ליקוטי שיחות חלק ו עמוד 36 ואילך. וש"נ.

עניין של השפעה  גם  היה  צאן  בהתעסקות של משה במרעה 
לבני ישראל – להיטיב להם בגשמיות, והשפעה זו הייתה הכנה 

להשפעה רוחנית שהשפיע להם במתן תורה
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אודות ענין החינוך – נדפסו קודם התניא20[.
והנהגה זו תובעים מכל אחד ואחת מישראל:

אשר  ואיזהו  זה  הוא  מי  כי  ש"אף   – ובהקדמה 
ערב לבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף"21 
ממדרגת רבנו הזקן, אף על פי כן, מצד העניין דמשה 
מישראל,  ואחד  אחד  שבכל  דיליה  ואתפשטותא 
תובעים מכל אחד ואחד שיתנהג בהתאם להנהגה זו.

מה  לי  נוגע  מה  לעצמו:  ולחשוב  להסתגר  אין 

נעשה אצל פלוני, אלא יש לעמוד בתנועה של קירוב 
ואהבת ישראל לזולתו, ובזה גופא – ההתחלה צריכה 

להיות על ידי טובה בגשמיות דווקא.

ד
 ... נתבאר לעיל שהתעסקותו של משה במרעה צאן 
הכנה להשפעה  בתור  גשמית  דרך השפעה  על  הוא 

רוחנית בקבלת התורה.
בני ישראל שאינם  וכיון שהיה מקום לקטרוג על 
ראויים לכך, “הללו עובדי עבודה זרה כו'"22 – ולהיותו 
רועה ישראל, צריך משה להתעסק ולהשתדל עבורם 
גם במעמד ומצב כזה – הנה מתחילתו הוצרך להיות 
על  ואף  זרה,  לעבודה  כומר  שהיה  יתרו  צאן  רועה 
וענין  בגשמיות,  להם  להטיב  אליהם  התמסר  כן  פי 
זה פעל אצלו, שכאשר ידובר אודות השפעה רוחנית 
וימסור את  לבני ישראל, לא יתפעל מקטרוגים כו', 

עצמו בשביל בני ישראל לקבל את התורה עבורם.
ידי  על  הייתה  משה  של  שהצלתו   – מזה  ויתירה 

20( ראה גם תורת מנחם חלק לג עמ' 298.
21( לשון רבינו הזקן – תניא פרק מ"ד )סג, א(.

22( ראה מכילתא בשלח ד, כח. שמות רבה פרק מג, ח. זוהר חלק 
ב קע, ב. ועוד.

הצלתו  ובשביל  זרה,  עבודה  היה  היאור, שבתחילה 
הכח  נתינת  הייתה  וזו  הזרה23,  העבודה  נתבטלה 
למשה, שיוכל להתעסק ולפעול עם כל בני ישראל, 
גם עם אלו שמקטרגים עליהם ואומרים שהם עובדי 
עבודה זרה – להשתדל עבורם ולהוציאם מהעבודה 

הזרה.
ויש להוסיף, שדווקא על ידי הירידה ליאור )לא רק 
“על שפת היאור"24, אלא גם בתוך היאור(, להתעסק 
עם בני ישראל עובדי עבודה זרה להוציאם מהעבודה 

יותר – שנקרא בשם  הזרה, נעשה אצלו עילוי גדול 
בתורה  כמבואר  משיתיהו"25,  המים  מן  “כי  “משה", 
והיינו,  כו',  אור26 דקאי על בחינת שמיטה ראשונה 
ידי זה זכה לעילויים הכי נעלים. ועל דרך זה  שעל 
בנוגע להתעסקות במרעה צאן יתרו, שעל ידי זה זכה 

לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא.

ה
ואחת  אחד  שבכל  )ס"א(  לעיל  האמור  פי  ועל   
מישראל יש בחינת משה שבו – הרי גם בעניין זה יש 

הוראה לכל אחד ואחת מישראל:
כאשר אדם רואה ענין לא טוב בזולתו, לא יחשוב 
בא  זה  שענין  לדעת  עליו  אלא  אליו,  נוגע  זה  שאין 
ממנו, כמאמר הבעל שם טוב27 על הפסוק28 “תיסרך 
רעתך", שמה שאדם רואה רע בזולתו הוא מצד הרע 

שבו.

ונדפס  והוגה  ההתוועדות  במהלך  באריכות  נתבאר  זה  עניין   )23
בליקוטי שיחות חלק ט"ז עמ' 13 ואילך.

24( פרשתנו ב, ג.
25( שם יו"ד.

26( פרשתנו נא, ד ואילך.
27( ראה גם תורת מנחם חלק יא עמ' 114. וש"נ.

28( ירמי' ב, יט.

לכאורה, איזה שייכות יש לעניין כזה עם משה - להשליך ילדי 
ישראל לעבודה זרה של הנילוס? – אך האמת היא, שכל הגזירה 
הייתה בגללו, ובמילא, הדרך היחידה לביטול הגזירה היא על ידי 

משה דווקא, ולכן הוצרכו להניחו ביאור כדי לבטל את הגזירה
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קודם שהיה למנהיגם של ישראל, עסק משה רבינו 
ברעיית צאן יתרו במשך זמן רב – באחד המדרשים 

נאמר שעשה זאת במשך ארבעים שנה.

משום  צאן,  רועה  היה  שמשה  מסבירים  חז"ל 
שבכך נבחן אם ראוי הוא להיות מנהיג ישראל.

וצריך להבין:

א( בכדי לבחון את משה די היה אילו היה עוסק 
זמן  בכך  ומדוע עסק  זמן מועט,  ברעיית צאן משך 

כה רב?

ב( ניתן היה לבחון את משה גם אם היה רועה צאן 
יתרו, שהיה כהן  לו. מדוע נבחן ברעיית צאן  השייך 

לעבודה זרה?

הביאור בזה:

משה  שרעה  בצאן  כי  אומר  טוב  שם  הבעל  א( 
למנהיגם  היה  כך  שאחר  ישראל  נשמות  נתגלגלו 
משה  בהתעסקות  כי  נמצא,  התורה.  את  להם  ונתן 

בצאן טמונה התעסקות בהשפעה לישראל, ולפיכך 
עסק בכך במשך זמן רב. התעסקות משה בטובתו 
הגשמית של הצאן היוותה הכנה להשפעה הרוחנית 

שהעניק לבני ישראל מאוחר יותר. 

מכך יש ללמוד הוראה: אל לאדם לעסוק בטובתו 
הזולת,  בטובת  לעסוק  חובה  אלא  בלבד,  האישית 

ובזה גופא – להתחיל מעיסוק בטובתו הגשמית.

ב( כמנהיג, משה התמסר והשפיע לכל בני ישראל, 
“הללו    – קטרוג  עליהם  ביותר, שהיה  לנחותים  גם 
עובדי עבודה זרה". ההכנה לכך הייתה ברעיית צאן 
בטובת  התעסקותו  זרה.  לעבודה  כהן  שהיה  יתרו, 
צאן זה, היוותה הכנה והקדמה להתמסרותו גם לאלו 

מבני ישראל שהיו “עובדי עבודה זרה".

מכך יש ללמוד הוראה: כאשר רואה אדם ‘רע' אצל 
הזולת, אל לו לחשוב כי הוא מרומם ונעלה ואין זה 
זה  ‘רע'  רוממותו,  אף  שעל  לדעת  עליו  אליו.  שייך 

קשור אליו ובא ממנו, ועליו לתקנו.

סיכום

וכידוע הסיפור29 שפעם ראה הבעל שם טוב יהודי 
שמחלל שבת, והתחיל להתבונן כיצד מגיע לו לראות 
חכם,  בתלמיד  פעם  שהשתמש  שנזכר  עד  כזה,  ענין 
הסיפור  ידוע  וכן  שבת"30.  איקרי  חכם  “תלמיד  והרי 
הפסיק  שפעם  צדק,  והצמח  האמצעי  אדמו"ר  אודות 
כמסופר  וכו',  היחידות  קבלת  את  האמצעי  אדמו"ר 
בארוכה במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר )הנדפס בקונטרס 

למ"ד31(.
וכיון שהעניין הלא-טוב בא ממנו, הרי מובן שעליו 

מוטל לתקן זאת.
וזהו הלימוד ממשה רבינו: כאשר הייתה הגזירה “כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו", להשליך ילדי ישראל 
לעבודה זרה של הנילוס – הנה לכאורה איזה שייכות 

תורת  גם  וראה  ועוד.  כח.  כב,  תהלים  על  ייבי  רב  בספר  מובא   )29
מנחם חלק כז עמ' 113 הערה 146.

30( ראה זוהר חלק ג כט, א. ועוד. וראה גם ברכות מז, סע"ב. שבת 
קיט, א. 

31( ספר המאמרים קונטרסים חלק ב שנו, ב ואילך )“העתק מכתב... 
בתור   – תרצ"ה"  סיון  שליט"א...  הרבנים  מחתניו  לאחד  הנשלח 
נדפס  לקמן(.  הנזכר  גו'  המושל  רוח  אם  המתחיל  לדיבור  הקדמה 
ג סוף עמוד שעט  זה באגרות קודש אדמ"ור מוהריי"צ חלק  לאחר 
ואילך. וראה גם תורת מנחם רשימת היומן סוף עמוד שפה )מקיץ 

תרצ"ה(.

יש לעניין כזה עם משה? – אך האמת היא, שכל הגזירה 
הייתה בגללו, ובמילא, הדרך היחידה לביטול הגזירה 
היא על ידי משה דווקא, ולכן הוצרכו להניחו ביאור 

כדי לבטל את הגזירה.
המושל  רוח  אם  ד"ה  במאמר  ההוראה  ג"כ  וזוהי 
לעם"33,  “מעל  )לא  להיות  צריך  שהמוכיח   – גו'32 
אלא( “בתוך הקהל"34, “שהשווה עצמו לקהל"35. ולכן, 
כאשר ישנה גזירה – צריך הוא לדעת שכל הענין בא 
ממנו, ולכן עליו ללכת לתוך ה"יאור", ושם לבטל את 

הגזירה.
כמאמר  עילוי,  לידי  עצמו  הוא  גם  בא  זה  ידי  ועל 
רז"ל36 “יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני 

עושה עם בעל הבית".

)משיחת שבת פרשת שמות ה'תשכ"ג. תורת מנחם חלק לו 
עמ' 4 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

ב  שנח,  שם  המאמרים  )ספר  הנ"ל  בקונטרס  נדפס   – תרצ"ה   )32
ואילך(.

33( דברי הימים – ב כד, כ.
34( שם כ, יד.

35( קהלת רבה פ"י, ד.
36( ויקרא רבה פרל ל"ד, ח.
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על פי הגורל
המלמד של הרבי שמצא רמז ל'פוגרומים' בתורה • שימוש בספרי קודש 
להיוועצות אינו בסתירה לפסק השולחן-ערוך “אין שואלים בגורלות" • 
צדיקים נמנעו מלקיים מצוות לזכות עצמם אלא בחרו לשתף את כלל 
ישראל • ראיית צדיק וחידושה של חב"ד • הרבי לא חשש ללימוד במשניות 
מבוארות • הזהיר שלא לדבר דברים-בטלים בבית הכנסת • חסידים נוהגים 

בעקבות הליכות רבותיהם

פעמים רבות נוהג הרבי להביא בשיחותיו את דברי 
השל"ה )חלק תורה שבכתב ריש פרשת וישב – רצז, 
א( שפרשת השבוע קשורה ושייכת לענייני ומאורעות 
בשם  החסידים  לפתגם  זאת  קישר  ולעיתים  השבוע, 
רבינו הזקן שצריכים “לחיות עם הזמן" – שהכוונה היא 
לדוגמא  )ראה  השבוע  מפרשת  הוראה  ללמוד  שיש 

‘תורת מנחם' כרך מח עמ' 37, ועוד(.
ליל  משיחת   –  140 עמ'  לה  כרך  מנחם'  ב'תורת 
שמחת תורה תשכ"ג – )ובעוד הזדמנות( סיפר הרבי על 
המלמד שלו שנהג לחפש ולמצוא רמזים להתרחשויות 

בעולם – כגון ה'פוגרומים' ל"ע – בפסוקי התורה.

על פי הגורל
)‘היכל  לראשונה  נחשפה  תשנ"ד-תשנ"ה  בשנות 
כפ"ח  קה"ת,  עולם'  ‘שמחת  ריז;  עמ'  ב'  כרך  מנחם' 
בה  תשרי תשמ"א  מחודש  ‘יחידות'   )29 עמ'  תשנ"ד, 
שידוכין  הצעות  אודות  ששאלו  זוג  לבני  הרב  הורה 

לבנם והרבי הורה:
ישנם כאלה שנוהגים לפתוח חומש או תהלים והפסוק 

הראשון שמזדמן לפניהם – על-פיו למדים מה לעשות...
מקצתם,  צויינו  שם  מנחם'  ב'היכל  בשולי-הגיליון 
ולאחר מכן ב'התקשרות' גיליונות תריט )עמ' 8-9( –

כתר )10-13(, נאספו )כל( התייחסויות הרבי לנוהג זה 
בשיחות ומכתבים.

ב'היכל  המצויין  ראה   – בכך  דנו  ישראל  גדולי 
)גורארי'(  מנהגים'  ‘חקרי  בספר  ובארוכה  מנחם' שם 

]מהדורת תשס"ד[ כרך ד' עמ' טז ואילך.

ולהאיר  קצת  ללבן  להבהיר,  להוסיף,  הראוי  ומן 
נושא זה – תוך היצמדות לדברי הרבי.

הפוסקים שנדרשו לעניין זה, ביקשו להסביר כיצד 
ערוך  השולחן  לפסק-דין  סתירה  משום  ַבמנהג  אין 
משום  בגורלות  שואלין...  “אין  א(:  קעט,  )יורה-דעה 

שנאמר תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
הנה, הרבי הזכיר )בשיחה משנת תשמ"ט( “סיפורים 
)שקלים,  בירושלמי  להמסופר  גם  וכוונתו  בתנ"ך", 
משה  שכתב  התורה  ספר  אודות  א'(,  הלכה  ו'  פרק 
בימי  הכהנים  בארון.  מונח  והיה  עליו-השלום  רבינו 
אחז גנזוהו. בימי המלך יאשיהו נחשף ונתגלה המקום 
ונמצא  גלול,  היה  בו  במקום  ופתחוהו  הוטמן,  בו 
בתחילת העמוד בס"ת הפסוק )תבוא כח, לו( “יולך ה' 
אותך ואת מלכך גו' אל גוי אשר לא ידעת גו'". לאור 
פסוק זה, עמד וגנזו יאשיהו, משום שהבין שמשמעות 
הפסוק רומזת ומגלה שפני עם ישראל לגלוּת, “ודאג 
שלא  וכדי  שם(  העדה'  ה'קרבן  )כלשון  יגלה"  שמא 

ישלטו בו ידי זרים ח"ו.
)רבה  ]מהריק"ש[  קאשטרו  יעקב  רבי  כוונת  וזוהי 
על  בהגהותיו  יוסף(  הבית  שאחר  בדור  מצרים  של 
השו"ע )יו"ד קעט סעיף ד(: “נראה לי דלכולי-עלמא 
היא  כי  העולה,  הפסוק  לראות  בתורה  לפתוח  מותר 
חיינו. וכמו שמצינו ביאשי' שעשה מעשה על שמצא 

ספר תורה גלול באותו פסוק, וכן עמא דבר".
פשוטים"  אנשים  “והן  הרבי  הזכיר  תשמ"ט  בשנת 
עמא  “וכן  המהריק"ש:  אכן  שכתב  כמו  כן,  הנוהגים 
שם  “הבעל  ישראל  גדולי  הן  העם[  נוהג  ]=וכן  דבר" 
יצחק  לוי  “ר'  שלאחריו"  בהדורות  והצדיקים  טוב 



9

מבארדיטשוב", “כ"ק אדמו"ר ]מוהריי"צ[".
בעל  את  ציטט  ברכה'(  )ב'שיורי  החיד"א  הרב 
‘שבט מוסר', המעיד כי קיבל כן מרבותיו שנהגו כך, 
והחיד"א עצמו מעיד: “חזינן לרבנן קשישאי שפותחים 
הספר בצר להם כמו גורל" )שו"ת חיים שאל סימן לח 

אות מא(.
החיד"א  הרב  של  רב  מעשה  מצינו  להוסיף:  ויש 
עצמו – שמספר כי נמנע לנסוע לליוורנו, ושיגר לשם 

את משרתו אברהם, לאור פסוק שנפתח לו.
שתיעדּה  כפי  החיד"א  של  הנהגתו  מתוארת  וכך 
תקצ"ד(  )ירושלים  טוב  מעגל  ספר   – ביומנו  בעצמו 

עמ' 70 ]קטע 25[:
ק]ודש[  ש]בת[  מו]צאי[  ליל  א'  חקת   .4 “תמוז 
פי  על  לליוורנו  א' שלחתי אברהם  ויום  הייתי בצער 
אלהיך  ה'  שם  את  תשא  ‘לא  פ]סוק[  לי  שבא  גורל 
לשוא' ובא לי ת]י[כף פתרונו שהוא ר]אשי[ ת]יבות[ 
לא תלך שם אתה אלא תכף שלח משרתך ה' אלקיך לך 

שומר ומושיע אמן..."
]“מעשה רב" נוסף שלו )מספר הנ"ל( בענין ז' מצוות 

בני נח – צויין בלקו"ש כרך כו עמ' 141 הערה 67[
ולפני כן כותב ר"י החסיד )ספר חסידים סימן רמד(:
“רצה לומר שקראו לו שם בגורל מתוך הספר כאשר 

עושין לחולה" וראה ‘פרדס חב"ד' גליון 17 עמ' 247.
)אבן  השו"ע  על  בהגהותיו  איגר  עקיבא  רבי  גם 
העזר( על בית שמואל שמות אנשים אות י' )יהושע( 
ס"ק ג, כתב: “...על פי הגורל כמנהג שפותחים תנ"ך 
ב'התקשרות'  )הובא  שנמצא..."  הראשון  שם  ורואים 

גליון א'קכא עמ' 9(.
כך גם בדברי החתם סופר )‘דרשות חת"ס' סוכות( 
כותב שדבר נפלא מצינו כשאדם נמצא בספק, ימצא 
פתרונו בפרשת השבוע, וכמו בעל חוות יאיר, ששמו 
היה יאיר ושם זקנתו חוה, וכשעלה לו ספק איך לקרוא 
שם ספרו, קראוהו לתורה ועלה לו הפסוק ויקרא שם 

חוות יאיר – וכן עשה.
פעמים  כמה  דברים"(:   – )ב"ליקוטים  משמו  ועוד 
מוצא  מתכוון,  כוונת  בלא  אורייתא,  שעשועי  בדרך 
בשיעורא דיומא, או בפרשת השבוע.. מעין המאורע 

שלו..
‘גם עדותיך שעשועי', אפילו כשלומד דרך שעשועי 
)שלא לשם גורל( גם הם אנשי עצתי, כי רוח אלוקים 

דיבר בעוסקי תורה לשמה הזוכה לדברים הרבה.
]וראה ספר ‘אגרא דפרקא' אות קלג נעתק ב'חקרי 

מנהגים' שם עמ' כג[
הרשימה  בתחילת  כאמור  המובא  את  ולהוסיף 
ליל  )משיחת   140 עמ'  לה  כרך  מנחם'  ב'תורת 
רמז  ה"מלמד" שלו שמצא  על  תורה תשכ"ג(  שמחת 

להתרחשויות בעולם בתורה.

המראה-מקום ללקוטי שיחות 
כרך ב' שמבהיר את הנושא

)‘תורת  הרבי  התבטא  תשי"א  שבט  יו"ד  בשיחת 
מנחם' כרך ב' עמ' 213(:

לבדו...  זאת  לעשות  יכול  משה  הי'   – להמשכן  בנוגע 
אלא שרצונו הי' לזכות את כל בני ישראל.

כתב  ]מוהריי"צ[  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כאשר  וכמו-כן 
את ה"ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו" אמר, שאינו 
רוצה לעשות זאת לבדו, אלא רצונו בהשתתפותם של כל 

ישראל, כדי לַזכות בדבר את כלל ישראל...
בקריאה ראשונית-שטחית מתעוררות תמיהות.

עה"פ  הק'  החיים'  ‘אור  בעל  שכותב  דברים  מצינו 
מלפני  ישראל  בני  עדת  כל  “ויצאו  כ(  לה,  )ויקהל 

משה":
להביא  ויקדים  משה  ילך  לבל  להקדים  “שנתכוונו 
כל הצורך משלו, כי עשיר גדול היה וחשק גדול הוא 
על-דרך  פירוש  מלפניו  יצאו  לזה  ה',  מצות  בעשות 

אומרו 'וזאת לפנים' – קודם לו".
עולה מן הדברים שבנ"י הזדרזו להקדים את משה 

שמא יקדים אותם!
סימן  החסיד[  ]לר"י  חסידים'  ב'ספר  מצינו  ועוד 
הקהל  ורצה  יפה,  הכנסת  בית  בונה  היה  “אחד  תקג: 
לתת עמו ולהשתתף במעות ולא רצה כדי שיהיה לו 

ולזרעו לזכר ושם, וכלה זרעו".
מכאן נמצא שאכן אין ראוי לעשות כן, ואם כן, מה 
החידוש בהנהגתם של מרע"ה וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ?

ולזה צויין בשיחה שם ל"לקוטי שיחות כרך ב' עמ' 
589", שם בשיחת י"ג תמוז תשט"ו נאמר:

לעצמו  הזכות  את  להשאיר  חפץ  שלא  בלבד  זו  לא 
שיוציא  בכך  הסתפק  לא  מזו,  יתירה  שאף,  אלא  בלבד, 
מסוגל  ונשיא  כללית  נשמה  שבעל  כיון  כולם,  חובת  ידי 
להוציא ידי חובת הכלל, כדמצינו במצוות התלויות במלך 

שבהן מוציא המלך ידי חובת כל ישראל...
רבינו  כמשה  כלליות  שנשמות  שאף  יובן,  מעתה 
)בית  היה"  מלך  רבנו  “ומשה  הרמב"ם  ]שפסק  ע"ה 
יכולים  מוהריי"צ  אדמו"ר  וכ"ק  הי"א([  פ"ו  הבחירה 
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המשך בעמ' 18

המשך בעמ' 18

כלל  את  חובתן  ידי  ולהוציא  להקדים  )לעקוף(  היו 
ישראל – וזה היה מתאים לכללי התורה וההלכה – 
לא חפצו לעשות כן )וכנראה שבנ"י לא ידעו על כך 
– שלכן הזדרזו – כדברי האור החיים(, כי רצו לזכות 

את ישראל בעשי' זו.

החידוש בראיית צדיק
ב'היום יום' יד טבת – איתא:

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול צריך 
לפעול שלא ישכח לעד.

במעלת ראיית הצדיקים מצינו כדלהלן:
ב'יערות דבש' לר"י אייבשיץ ח"א דרשה י"ב:

“...הרואה פני צדיק משיב לנפשו שפע טוב וברכה. 
יש תועלת במה  אור השכינה...  ושורה  חל  עליו  כי 
ראיה  כמאמרם:  אותו  רואה  חכם  ותלמיד  שהצדיק 
הצדיק  מן  היוצאים  העין  קווי  לברכה...  צדיק  של 

לברכה וראיה שלהם לטובה".
ובשו"ת הרידב"ז חלק ג' סימן תעב: “אמרו ספרי 
ונותן  רבו  אל  מתכוון  האדם  בהיות  כי  החכמה: 
אליו לבו, תתקשר נפשו בנפשו ויחול עלו" ]=עליו[ 
וזהו  יתירה.  נפש  לו  ויהיה  עליו.  אשר  מהשפע 
שאמרו: ‘והיו עיניך רואות את מוריך'. וכל שכן אם 
זה להשפיע  זה,  זה אל  וקרא  הוא,  גם  הרב מתכוון 

וזה לקבל...".
“כי  שמיני(:  )דרוש  בדרשותיו  הר"ן  להם  קדם 
כמו שאמר  בפנים,  הנראה  לרב  כפי השפע הנשפע 
על  שופע  יהיה  פניו',  תאיר  אדם  ‘חכמת  הכתוב: 

התלמיד יותר, כאשר יקבלוהו...".
ויסוד כל זה במסכת עירובין יג, ב: “...אמר רבי: 
האי דעדיפנא מחבראי, משום דחזיתיה לרבי מאיר 
דעדיפנא  כל-שכן  באפיה  חזיתיה  ואילו  מאחוריו 

טפי, שנאמר ‘והיו עיניך רואות את מוריך'...".
אלא שכאן באה חידושה של חב"ד: “שלא בדרך 
ממילא" היינו – שדרושה עבודה “צריך לפעול שלא 

ישכח לעד"!

לימוד מתוך משנה מנוקדת
בשנת תשי"א )נדפס ב'אגרות-קודש' כרך ד' עמ' 
מתוך  בלימוד  חשש  שום  שאין  הרבי  קבע  תפב( 
משניות מנוקד שיש בו גם-כן פירוש 'עברי טייטש' 
שיש עליו הסכמות מהגאון ר' מאיר אריק ומהגאון ר' 
אברהם שטיינברג בעל ‘מחזה אברהם': “הנה חזקה 
דבר שאינו  הוציאו  ישראל שכמותם שלא  רבני  על 

מתוקן מתחת ידם"; “ואין אני יודע הטעם לפקפוקים 
בזה", סיים הרבי את דבריו.

אולי ניתן להסביר את הרקע:
מפורסמת הייתה דעת גדולי ישראל בדורות עברו 
נגד תרגומי הש"ס, העין-יעקב ועוד. ולגבי משניות 
בכרך(  יעקב  )רבי  אחד  חכם  ביקש  בשעתו  הרי   –
כדי  אשכנז  ללשון  משנה  סדרי  השישה  את  לתרגם 
שלמה  רבי  הגאון  אולם  לכל.  מובן  לימודה  שיהיה 
נוחה  קלוגר התנגד לכך, וקבע כי אין דעת חכמים 

מכך )שו"ת האלף לך שלמה יורה-דעה סימן רנח(:
“הנה אין דעתי נוחה בזה, ומצאתי רמז לזה בלשון 
המשנה פ"ו דאבות “שנו חכמים בלשון המשנה ברוך 
ביד  שהי'  דאף  והכוונה,  ובמשנתם",  בהם  שבחר 
החכמים לשנות בלשון אחר, מכל מקום שנו חכמים 
כי  ובמשנתם"  בהם  שבחר  “ברוך  המשנה  בלשון 

לשונם הוא הטוב והראוי".
אך בעיקר דבריו חידש רש"ק חידוש גדול לפיו רק 
כאשר לומדים משניות בלשון שבו נכתבו מקיימים 

מצות תלמוד תורה, ובלשונו:
משנתם  שנו  לבבם  ורוחב  גדלם  לפי  “התנאים 
סובל  האיכות,  ורב  הכמות  והוא מעט  קצר,  בלשון 
ופי' המשניות  כנראה מלשון רש"י  פירושים,  הרבה 
הרמב"ם?[  מברטנורא?  עובדי'  ]=לרבינו  לרבי' 
ושאר קדמונים, אשר פירשו כל חד כפי דעתו, ואיזה 
פירוש אמת – זה אינו גלוי רק לאבינו שבשמים, ואנו 
חיישינן לכל הפירושים לחומרא, או לפי הכרעת רוב 
הפוסקים, ועכ"פ כמעט רוב משניות אין לנו פירוש 
אחת  משנה  סובלת  ולפעמים  כונתו,  האמת  שנדע 

כמה כוונות יחד.
"ולזה, אם האדם לומד משניות ככתבם וכלשונם 
עם איזה פירוש, אם כי לא ידע אם הפירוש הזה אמת 
לאמתו או לא, על-כל-פנים קיים מצות תלמוד תורה 
כקורא  דהוי  יהא  לו  המשנה,  לשון  אמירתו  בגוף 
בתורה שמוכח בכמה דוכתי דמקיים בתלמוד תורה 
יעתיק  אם  אבל  תהלים,  וכאומר  פירוש  בלי  אף 
פירוש  כפי  יהא שיעתיק  לו  המשנה בלשון אשכנזי 
זה  פירוש  אם  ידענו  לא  אכתי  לנו  מקובל  היותר 
לא  ההעתקה  רק  דקורא  כיון  אמת,  אינו  ואם  אמת 
קיים תלמוד תורה אם פירוש זה אינו אמת, ואף אם 
אמת אולי הוי ב' כוונות ועוד פירוש אחר וחיסר זה 
הפירוש, ואינו עושה כפי כוונת התנא המחבר סדר 

המשנה".
איך  ביאור ממה-נפשך:  צריכין  דבריו  גוף  ]והנה 
המקובלים?  המשניות  פירושי  על  בכלל  מסתמכים 
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וגם, לאור דברי הרבי )ב'לקוטי שיחות' כרך יז עמ' 349 
ש"...אפילו  אבות'(  לפרקי  ל'ביאורים  במבוא  נעתקו 
במקום שנתפרשה המשנה באבות דרבי נתן, בכל זאת 
יש מקום לפירוש חדש, וכדמצינו במסכת אבות בכמה 
וכמה משניות, שישנם פירושים רבים מגדולי ישראל... 
שהציעו פירושים שונים )ואפילו מנוגדים( מהפירושים 
שבאבות דרבי נתן..." )ראה שם בהרחבה ובמקורות([.

גדולי  הסכמות  אחרי  כי  הרבי  קבע  על-כל-פנים 
ישראל כר"מ אריק וכר"א שטיינברג אין מקום לחשוש 

כלל!

 לא לדבר דברים בטלים
 בבית הכנסת

466 עורר הרבי “בנוגע  ב'תורת מנחם' כרך נג עמ' 
הכנסת"  בבית  בטלים  דברים  לדבר  שלא  לזהירות 
וקריאת  התפילה  בשעת  “ובפרט  הוסיף  ]ואחר-כך 

התורה"[.
הנהגת  אודות  הרח"ו  בדברי  זו  לאזהרה  המקור 
האריז"ל: “ראיתי למורי ז"ל שנזהר בתכלית הזהירות 
שלא לדבר כלל בבית הכנסת אף שלא בשעת תפילה, 
וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה 
רוצה לדבר שלא ימשך מזה איזה דיבור של חול" )שער 

הכוונות ענין בית הכנסת(.
"בתי  ה"ו:  פי"א  תפילה  הל'  הרמב"ם  להם  קדם 
וראה  ושיחה בטלה".  כו'  נוהגים בהם  אין  כו'  כנסיות 
באר  ועיין  מרוטנבורג,  מהר"ם  שו"ת  שבסו"ס  תקנות 
הגולה יורה-דעה סו"ס שלד. וראה דברי הפרי מגדים 
ששולל את הנהגה, “בעוונותינו הרבים כל אחד עושה 

כפי דעתו ומהם יושבים ומשוחחים..." )הובא במשנה 
ברורה או"ח קכד, כ(.

חסידים נוהגים בעקבות 
הליכות רבותיהם

)‘אגרות- תשי"ד  אייר  מי"ג  במכתבו  הרבי  כותב 
קודש' כרך ט עמ' לא(:

מכתביהם  בסגנון  שמשתדלים  לרבותיהם,  חסידים  בין 
והליכותיהם בכלל, להדמות לרבם. וכבר ידוע הצחות בזה, 
 – תלכו  אלקיכם  ה'  אחרי  ע"א(:  י"א  )סוטה  מרז"ל  ע"פ 
וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה וכו', מה-שאין-כן 

תלמיד אחר רבו...
אוהב  “איני  התבטא:  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
פרשת  ושמש'  ‘מאור  בספר  וכן  אותי".  ש'מחקים' 
המחברים  אדם  לבני  ולהודיע  לידע  “צריך  כתב:  לך 
לעשות  עצמם  את  ילמדו  שלא  לצדיקים,  עצמם  את 
מלומדה,  אנשים  כמצות  והנהגותיהם,  כתנועותיהם 
היינו מפני הצדיק עושה כך, יעשה גם הוא כן כמוהו... 
שכלו  כפי  לעשות  שילמד  רק  מאד...  טוב  לא  זה  כי 

באמת לאמיתו...".
וברוח זו הזהיר בעל ‘נועם אלימלך': “כשאדם עושה 
תנועות חבירו ולא היתה נשמתו באותו אבר, והיא בלא 
קדושה.. ואם כן הוא עובד להתנועה.. וזהו אל תפנו אל 
האלילים.. ואלהי מסכה לא תעשו לכם מסכה בתנועות 

כוזבות..".
הדבוקים  חסידים  כי  נשיאינו  רבינו  כוונת  אמנם 
ושכלם  עצמם  ומרגילים  עצמם  מלמדים  ברבותיהם 

להיות כן באמת לאמיתם!
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נסיכים או רועים
סיפור שליטתו של רבי חנינא בן-דוסא על הגשמים, צופן בתוכו סוגי 
השפעה רוחנית והבדלים בין צדיקים שונים • יש צדיקים בבחינת ‘רועים', 
המכוונים השפעה פרטנית ומותאמת לכל נשמה כמו רועה צאן המטפל 
בכל פרט בעדר • צדיקים מבחינת ‘נסיכים' התרכזו בעבודת ה' עצמאית, 
וזו הקרינה החוצה לסביבתם, ודמותם המאירה העניקה השראה ומופת 
לכל • רשימת רבינו מכ"ד טבת תש"א מעובדת בידי מערכת 'התקשרות' 

מסופר בגמרא )יומא נג, ב(: 
)הלך  באורחא  קאזיל  הוה  בן-דוסא  חנינא  רבי 
בדרך(, שדא מיטרא עליה )ירד עליו גשם(. אמר 
כל  העין-יעקב(,  )גרסת  העולם!  “ריבון  לפניו: 
מטרא  פסק  בצער!".  וחנינא  בנחת  כולו  העולם 

)פסק הגשם(. 

“רבון  אמר:  לביתו(  )כשהגיע  לביתיה  אתא  כי 
העולמים, כל העולם בצער וחנינא בנחת" )שאין 
לו זריעה בשדות – רש"י(. אתא מטרא! )ירד גשם(. 

דכהנא  צלותיה  ליה  אהניא  “מאי  יוסף:  רב  אמר 
רבא לגבי חנינא בן-דוסא?".

)פירוש: מה הועילה תפילתו של הכהן הגדול ביום 
הכיפורים – “לא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" 
והקב"ה  ממנו,  גדולה  חנינא  של  קדושתו  אם  )שם(, 

עושה כרצונו(.
ייתכן  כיצד  תמיהה:  מעורר  שלפנינו  הסיפור 
שגשמים  יתפלל  בן-דוסא  חנינא  רבי  כמו  שצדיק 

שהעולם זקוק להם, יפסקו מפני שהוא בצער?!
והביאור בזה, בהקדים:

ירידת הגשמים תלויה במעשי בני-אדם. היינו, על-
ידי אתערותא דלתתא המביאה לאתערותא דלעילא, 
הגשמים  “אין  ב(:  )ז,  תענית  במסכת  הגמרא  וכדברי 
יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהם של ישראל", ועל 
דרך זה מובא בבראשית רבה )פי"ג יד( “'יערוף כמטר', 

כיון ששברו הבריות את ערפן מיד מטר יורד".

נסיכים או רועים

‘שמונה  במדרגת  היה  דוסא  בן  חנינא  רבי  והנה, 
שמונה  הן  ד(  ה,  )מיכה  אדם'  נסיכי  ]‘שמונה  נסיכים' 
אישים המשפיעים לנשמות ישראל מבחינת ‘מקיף'[. 
וכמאמר  מהעולם,  ומופרש  מובדל  היה  במדרגתו 
יוצאת מהר  קול  בת  ויום  יום  “בכל  ב(  יז,  )ברכות  גמרא 
חורב ואומרת: “כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא 
בקב  לו  די  בני  וחנינא  דוסא(,  בן  חנינא  )רבי  בני 
חרובין מערב שבת לערב שבת", מפני שהיה מבחינת 
“וחד חרוב" שאמרו רז"ל על האלף השביעי, שהיה 

מופרש מהעולם.
בכל  מהעולם,  פרוש  היה  חנינא  שרבי  ולמרות 
זאת פעל בעולם וזיכך אותו, אלא שההשפעה הייתה 
בדרך ממילא, בבחינת ‘מקיף', כהשפעת ‘נסיכי אדם' 
ולא השפעה פנימית של 'רועים'. )ב'תורה אור' מביא 
דוגמא לסוג השפעה זו: “כמו אחד המתפעל מתפלת 
צדיק המתפלל בדחילו ורחימו ומסירות נפש, שעל-

וראה  מקיף".  בבחינת  הוא...  גם  מתפעל  ידי-זה 
להלן(.

לג,  )מקץ  חנוכה  דרושי  אור'  ב'תורה  ביאור:  ]ליתר 
ואילך( מבאר בהרחבה את החילוק באופן השפעתם  ד 

כו'(  משה  יעקב  )אברהם  רועים'  ה'שבעה  של 
וזה  וכו'(,  ושאול  )ישי  אדם'  נסיכי  ‘שמונה  לעומת 
לשונו: “ענין ‘נסיכי אדם' היינו, שאינן בחינת רועים 
צדיקים  הם  רק  והאבות,  כמשה  לישראל  ומלמדים 
תמימים... על דרך שמציני ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה 

סוגיות בתורת רבינו
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שר התורה המלמד תורה לישראל... ומרבי חנינא בן 
דוסא לא נמצא שהיה מלמד תורה על דרך רבי יוחנן 
בן זכאי, ולא נמצא משמו דינים במשנה, וזהו על דרך 
ההפרש שבין הרועים לנסיכי אדם כו'. כי ר' יוחנן בן 
זכאי היה רועה ומפרנס לישראל כמו משה רבנו עליו 
השלום, ור' חנינא בן דוסא לא היה בו בחינה זו, אבל 

היה צדיק תמים בלי שום דופי".
ומבאר שם: 

לנשמות  כוח  כן  גם  נמשך  מהם  אדם...  “נסיכי 
ישראל בעבודה בדרך בחינת 

השפעה  ואינו  מקיף... 
בפנימיות ממש )רק הוא על 
דרך משל כמו אחד מתפעל 
המתפלל  צדיק  מתפילת 
ומסירות- ורחימו  בדחילו 

מתפעל  שעל-ידי-זה  נפש, 
מקיף(  בבחינת  הוא...  גם 
הוא  שהמקיף  נודע  אך 
מבחינה גבוה יותר... וכעל-

דרך-זה אמרו רז"ל: ‘גדולה 
מלימודה'...  יותר  שמושה 
חיצוניות,  הוא  ה'שימוש' 
מקבל  ]ו[אף-על-פי-כן 
יראת  יותר  על-ידי-זה 
המשכה  כענין  והוא  שמים, 
חנינא  רבי  מקיף...  בבחינת 
מקבלים  היו  דוסא...  בן 
דרכי  ישראל  נשמות  ממנו 
העבודה והחסידות על דרך 

גדולה שימושה".

ושם: 
בבחינת  הרע  ידחו  אדם  נסיכי  שמונה  “על-ידי 
יותר מעל-ידי הרועים, שהם המשכה בבחינת  א' 
פנימיות, הנה, בריבוי השתלשלות המדרגות יכול 
בחינת  )משא"כ(  לחיצונים...  יניקה  מזה  ימשך 

המקיפים שהמקיף מסמא עיני החיצונים".[

ולכן, למרות שרבי יוחנן בן זכאי לימד תורה במשך 
ארבעים שנה )ר"ה לא, ב( ואילו אצל רבי חנינא בן דוסא 
לא מצאנו זאת, הרי שבנוגע לתפילה, שעניינה הוא 
שרבי  ב(  לד,  )ברכות  הגמרא  מספרת  בבורא,  התדבקות 
דווקא  דוסא  בן  חנינא  לרבי  שלח  זכאי  בן  יוחנן 

שיתפלל עליו: 

“מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה 
בן  יוחנן  רבי  של  בנו  וחלה  זכאי,  בן  יוחנן  ר'  אצל 
זכאי. אמר לו: ‘חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה'. 
הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה. אמר 
ראשו  את  זכאי  בן  הטיח  אלמלי  זכאי  בן  יוחנן  רבי 
בין ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו... הוא 
)רבי חנינא בן דוסא( דומה כעבד לפני המלך )בן בית 
נכנס ויוצא שלא ברשות - רש"י( ואני )רבי יוחנן בן 
זכאי( דומה כשר לפני המלך )שאינו רגיל לבוא לפניו 

- רש"י(". 
לעיל  שהובא  ]וכפי 
המרובעים(  )בסוגריים 
“רבי  אור:  בתורה  המבואר 
שר  שהיה  זכאי,  בן  יוחנן 
)“ורבי  המלמד תורה לישראל 
בו  היה  לא  דוסא  בן  חנינא 
שהיה  נמצא  “לא  זו",  בחינה 
מלמד תורה על דרך רבי יוחנן 
בן זכאי, ולא נמצא משמו דינים 
אמר  זה,  כל  ועם  במשנה"(, 
“בַּקש  דוסא:  בן  לחנינא  לרבי 
גדולה  שתפלתו  רחמים,  עלי 
יותר הרבה משלו, עד שאלמלי 
הטיח רבי יוחנן בן זכאי כו'... 
תפלתו היה נשמעת יותר מרבי 
רבי  תפלת  זכאי...  בן  יוחנן 
חנינא בן דוסא להפוך הטבע... 
על ידי המשכה מבחינת סובב 

כל עלמין כו'".[

גשם - שלילי או חיובי?

קאזיל  חנינא  “רבי  הגמרא:  בסיפור  הביאור  וזהו   
באורחא". 

הגמרא לא מספרת רק על מאורע חד-פעמי בזמן 
בן  חנינא  רבי  של  חייו  למסע  מרמזת  אלא  מסויים, 

דוסא ופועלו בעולם.
נדפס  תרצ"ג,  אלול  )ז'  במכתב  מוהריי"צ  אדמו"ר  מבאר 
שהמשמעות  ואילך(,  תקמב  עמ'  ב'  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  באגרות-קודש 

ועבודתו  פעולתו  על  גם  מורה  בדרך"  "בלכתך  של 
של האדם בעולם:

“הנה כתיב ‘ודברת בם בשבתך בביתך... ובלכתך 

למרות שרבי חנינא 
היה פרוש מהעולם, 
בכל זאת פעל בעולם 

וזיכך אותו, אלא 
שההשפעה הייתה 

בדרך ממילא, בבחינת 
‘מקיף', כהשפעת 
‘נסיכי אדם' ולא 

השפעה פנימית של 
'רועים'
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התורה,  בעסק  המדרגות  כל  ומבאר  בדרך'... 
למעלה  הנשמה  מעמד  שהוא  בביתך,  בשבתך 
באוצר הנשמות קודם ירידתה למטה, ועוסקות שם 
בתורה. ‘ובלכתך בדרך', דקאי על הזמן דהנשמה 
עד  למדריגה  וממדריגה  לעולם  מעולם  יורדת 
בגוף  להתלבש  התחתון  לעולם  למטה  בואה 
ימי  עד  זה  עולם  בדרך  ללכת  ומתחיל  גשמי... 

ובלכתך  וזהו  ושיבה,  זקנה 
בדרך, עד ובשכבך בבוא 

ימי פקודתו כו'". 

על- שדווקא  ידוע, 
הזה  בעולם  העבודה  ידי 
הנשמה  בירידת  התחתון, 
למטה, נעשה האדם בבחינת 
שהוא  כלומר,  ‘מהלך', 
ברוחניות  ומתעלה  מתקדם 

מדרגה לדרגה.
ובעת הילוכו והתעסקותו 
בן  חנינא  רבי  של  בעולם 
דוסא “שדא מיטרא עליה" – 
ירידת  גשמים.  לרדת  החלו 
הגשמים היא סימן שהעולם 
נמצא במדרגה נעלית, שבה 
של  עוונותיהם  שנמחלו 
ישראל, שהרי “אין הגשמים 
נמחלו  כן  אם  אלא  יורדים 
ישראל"  של  עונותיהם 

)כנ"ל(.
הגשמים  שירידת  אף  ברם, 

היא אות למצב רוחני משופר, הרי שיש דרגה גבוהה 
מכך:  ויתירה  כלל,  בגשמים  צורך  אין  שבה  מזו, 
ירידת הגשמים איננה מצב חיובי כי אם שלילי! נאמר 
כיומא  דמיטרא  יומא  “קשה  פה,א(:  )בבא-מציעא  בגמרא 
דדינא" ]קשה יום המטר כיום הדין[, וכן: “כולי שני 
יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא" ]בכל שנות 

ייסוריו של רבי, לא הוצרך העולם לגשם[.
ולפי זה יובן מדוע היה רבי חנינא ב"צער" מירידת 

הגשמים:

מעל לעולם

מספרת הגמרא: “וחנינא בצער".

כלומר  ‘בדרך',  שרוי  היה  דוסא  בן  חנינא  רבי 
רוחנית  למדרגה  אותו  ורומם  בעולם,  פועלו  בשיא 
יזכה  שהעולם  הראוי  שמן  חנינא,  רבי  סבר  גבוהה. 
לשפע שלא באמצעות אתערותא דלתתא, המרומזת 
בגשמים, אלא ממקום נעלה יותר, בהתאם למדרגתו 
של רבי חנינא עצמו, בבחינת “כל העולם ניזון בזכות 

חנינא בני!".
אופן השפעתו בבחינת ‘מקיף', 
פועל שהעולם לא יזדקק לגשם 
יסתפק  שעל-כל-פנים  או  כלל, 
בממטרים שיירדו בלילות בלבד, 
כדברי הגמרא על הנאמר בתורה 
)בחוקותי  בעתם"  גשמיכם  “ונתתי 
רביעיות  בלילי  “בעתם,  ד(:  כו, 

ובלילי שבתות, שכן מצינו בימי 
להם  שירדו  שטח,  בן  שמעון 
ובלילי  רביעיות  בלילי  גשמים 

שבתות" )תענית כג, א(.
כעת הגשמים הומטרו על רבי 
חנינא בעת הילוכו ביום, כמוכח 
מכך שהיה עסוק בהליכה בדרך, 
ובודאי נכנס ליעדו ב"כי טוב" – 
באור יום – כמאמר רז"ל )פסחים ב, 
טוב"  בכי  אדם  יכנס  “לעולם  א( 
ופרש"י: “בעוד שהחמה זורחת... 

שהאור טוב לו".
ירידת הגשמים בפרט  בשעות 
היום, גרמה לרבי חנינא בן דוסא 
שכן,  ממדרגתו.  ירד  כי  להסיק 
אילו היה עומד במדרגתו הנעלית )‘נסיכי אדם'( לא 
כיוון שהיה מזדכך  נזקק העולם לגשמים כלל,  היה 
)בדרך ממילא, באופן ‘מקיף'( מאורו של רבי חנינא 
בן דוסא! כך היה בימי "יסורי דרבי", שלא היו זקוקים 
לגשמים, ובורות התהום התברכו, או שעל-כל-פנים 
הגשמים  ירידת  בלילות.  רק  יורדים  הגשמים  היו 
גרמה, אפוא, צער לרבי חנינא. ומדויק הלשון ‘צער' 
ומיעוט  ירידה  על  מיעוט, שמורה   – ‘ִמְצָער'  מלשון 

במדרגתו של רבי חנינא.
ש"פסק  לכך  גרמו  חנינא  רבי  של  דבריו  לכן, 
מצד  שמתבקש  כפי  מיד,  חדלו  הגשמים   – מיטרא" 
מדרגתו של רבי חנינא המהלך ומאיר בעולם, שאז 
העולם יכול להתקיים בלא גשמים, או על-כל-פנים 

שירדו הגשמים רק בלילות, “בעתם".

רבי חנינא בן דוסא היה 
שרוי ‘בדרך', כלומר 
בשיא פועלו בעולם, 
ורומם אותו למדרגה 
רוחנית גבוהה, וסבר 
שמן הראוי שהעולם 
יזכה לשפע שלא 

באמצעות אתערותא 
דלתתא, המרומזת 

בגשמים, אלא ממקום 
נעלה יותר
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ברם, כל זה היה במשך הליכתו – “קאזיל באורחא", 
אתא  “כי  אבל,  בעולם.  פעולה  של  במצב  היינו, 
לביתיה" – בהיותו במצב של התבודדות בפני עצמו, 
“בשבתך בביתך" כפי הפירוש במכתב הנ"ל )“שהוא 
למטה"(,  ירידתה  קודם  למעלה...  הנשמה  מעמד 
רבון  “אמר:  בעולם,  ופעולה  הליכה  של  במצב  ולא 
העולמים כל העולם בצער" – כעת העולם אינו מקבל 
מהארת מדריגתו של רבי חנינא בן דוסא, עקב היותו 
בבחינת  והעולם  עצמו,  בפני  התבודדות  של  במצב 
מלשון  ש'צער'  לעיל,  שנאמר  כפי  וצער,  מיעוט 
 – בנחת"  ש"חנינא  כיון  היא,  לכך  והסיבה  ִמְצָער. 
כיון שרבי חנינא בן דוסא מחזיק עתה בהתקשרותו 
למעלה, דוגמת המעמד ומצב שקודם הירידה למטה 
והיפך מצבו כמשפיע בעולם. מצב זה מסב לו ‘נחת', 
שהרי הירידה וההתעסקות בעולם היא קושי עבורו, 
לירד  אבינו  אברהם  של  נפשו  מסירות  דרך  על 
ולהתעסק בעולם. ובמילא, התקשרותו למעלה היא 

מצבו הטבעי, היא ה'נחת' שלו.
 ]בלקוטי דבורים )חלק א פו, ב( הובאו הדברים אודות 
ההילולא  בעל  הזקן,  אדמו"ר  של  נפשו  מסירות 
נדיב  היה  שאברהם  המאמר  בפירוש  טבת,  דכ"ד 
חכם  היה  אבינו  אברהם  ובנפשו:  בגופו  בממונו, 
גדול, שהתענוג הכי גדול וטוב שלו הוא להיות מונח 
במושכלות לעצמו. אלא, שאברהם אבינו מסר נפשו, 
את  והקדיש  שלו,  השכלי  התענוג  את  הצידה  הניח 
אחדות  את  להם  להסביר  פשוטים,  לאנשים  זמנו 

הבורא[.
נסוג  בביתו,  בהתבודדות  חנינא  רבי  בהיות  ולכן, 
העולם ממדרגתו, כי פסקה השפעתו של רבי חנינא 
הגשמים  חזרו   – מיטרא"  “אתא  או-אז  העולם.  על 
שבו  הרגיל,  העבודה  לסדר  חזר  והעולם  לרדת, 

השפע תלוי בעבודת בני-אדם. 
הגשמים  ירדו  דור,  אותו  אנשי  של  ערכם  ולפי 
היו  שלא  וכל-שכן  ‘בעיתם',  ולא  היום  בשעות  גם 
במדרגת דורו של רבי שמעון בן שטח ללא כל צורך 

בגשמים.
בפירושו:  גם את לשון רש"י  דברים אלו מבארים 
היינו,  בשדות".  זריעה  לו  שאין   – בנחת  “וחנינא 
שמצד עצמו רבי חנינא אינו שייך לענייני עולם הזה. 
וששת-אלפי  שדה,  דוגמת  הוא  הזה  העולם  שכן, 
שנות קיומו של העולם מכוונים לששת ימי המעשה. 
תקופה זאת, “שש שנים תזרע שדך" )בהר כה, ג(, כוללת 
את מעשינו ועבודתנו במשך ו' אלפי שני דהוי עלמא 

שנת  השביעית,  לשנה  באים  שמהן  א(,  לא,  השנה  )ראש 

השמיטה, שמרמזת לאלף השביעי. ואילו רבי חנינא, 
השביעי,  האלף   – חרוב"  ל"חד  לכתחילה  השתייך 
)שם, ד(, ומצד עצמו לא היה שייך  “ובשנה השביעית" 

לענייני העולם של זריעה בשדה וכו'. 

שינוי כפוי

אמר רב יוסף: “מאי אהניא ליה צלותיה דכהנא רבא 
לגבי רבי חנינא בן דוסא".

רב יוסף היה זה שהדגיש את העילוי של מתן תורה, 
באמרו: “אי לאו האי יומא  דקא גרים כמה יוסף איכא 
ישנם  יוסף  כמה  תורה,  מתן  יום  )=אילולא  בשוקא" 

בשוק; פסחים, סח ב(. 
וארץ,  שמיים  חיבור  הוא  תורה  מתן  של  עניינו 
“בני  ג(:  פי"ב,  )שמו"ר  המדרש  ובלשון  ורוחניות.  גשמיות 
רומי ירדו לסוריא" – נתבטלה ההפרדה המובנית בין 
עליונים ותחתונים, וקדושה יכולה לחדור בגשמיות.

לכן תמה רב יוסף: “מאי אהני ליה צלותיה" – מה 
לפניך  תכנס  ש"לא  גדול  הכהן  תפילתו של  הועילה 
תפלת עוברי דרכים" )יומא שם(? שהרי, תוכנה של 
תפילה זו הוא בקשת הכהן הגדול שירידת הגשמים 
גשם  היינו  העולם,  של  הרוחני  מצבו  לפי  תיקבע 
שבא בהתאם למעשי בני אדם ב'אתערותא דלתתא', 
צדיקים  – של  דרכים'  ‘עוברי  לפי מדרגתם של  ולא 
את  זיכך  שאומנם  חנינא,  כרבי  בעולם  הפועלים 
העולם עד שהפך נעלה שאינו זקוק לגשמים )“פסק 
העולם  ביוזמת  בא  שאינו  זיכוך  זה  אך  מיטרא"(, 
עצמו כי אם נכפה עליו מצד דרגתו הנעלית של רבי 

חנינא, ולא מותיר בו שינוי פנימי.
 – רבה"  דכהנא  “צלותא  ואומר:  יוסף  ר'  מדייק 
תפילת הכוהן הגדול. ביום הכיפורים נכנס היה הכהן 
המקודש  למקום  ישראל,  בני  מכל  המקודש  הגדול, 
יום  ביותר שהוא קודש הקודשים, בזמן הקדוש של 
)אחרי טז, לד(. ואף-על-פי-כן,  הכיפורים – “אחת בשנה" 
את  לחבר  כדי  גשמיים,  בעניינים  התרכזה  תפילתו 
הבחינה הקדושה ביותר עם עניינים גשמיים, חיבור 
עליון ותחתון בשלימותו. בירידת העליון למטה לא 
זיכוך ועלייה בתחתון. זה  ייגרם  די, מכיוון שאז לא 
מה שקרה במעשה של רבי חנינא בן דוסא, שהשפיע 
אותו  זיכך  לא  אך  העליונה,  מדריגתו  מצד  בעולם 

מצד עצמו.
)רשימות חוברת כ', עמ' 21(
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יום הסתלקות הרב לוי יצחק 
 שניאורסון,

נכד אדמו"ר הצמח-צדק

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי 
יצחק, בנו של הרה"ק ר' ברוך שלום – 
הרב"ש - בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר 
בעיירה  כרב  שימש  צדק.  הצמח 
ימיו נתמנה לרב  ובסוף  פודוברנקה, 

העיר בישינקוביטש. 

ונסע  מאד,  חלה  תרל"ח  בשנת 
לדרוש  קייב  בעיר  הרפואה  לבית 
ברופאים מומחים, אך הוא נפטר שם 
במיטב שנותיו בגיל ארבעים וארבע, 

ומנוחתו כבוד בקייב. 
)קיצור תולדות חב"ד ע' 140(

 יום הולדת הרבנית שיינא,
בת כ"ק אדמו"ר הריי"צ

הצעירה  בתו  הורנשטיין,  שיינא  הרבנית  הולדת  יום 
של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בליל ש"ק פ' שמות בשעה 

שתים עשרה בלילה, בעיר ליובאוויטש. 
 )אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' כ. כב. סה"מ תשי"א
 )מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ( ע' 106( 

באחת מאגרותיו כותב לה אביה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

לך  שיש  עליך  אמר  מוהרש"ב[  אדמו"ר  ]כ"ק  אבא 
נכבד  תואר  זהו  עדינים"  "חושים  עדינים.  חושים 

ביותר, ובייחוד כשהוא בא מאישיות כזאת... 
)ימי חב"ד ע' 95(

יום הסתלקות ר' לוי יצחק 
מסיראטין, נכד כ"ק אדמו"ר 

הצמח צדק

לוי  ר'  הרה"ק   של  פטירתו  יום 
אדמו"ר  חתן  מסיראטין,  יצחק 
חיים שניאור זלמן מליאדי, בן כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק, ומנוחתו כבוד 

בעיר וורשה. 
)ימי חב"ד ע' 95(

תרל"ח

תרס"התרס"ד

עת לדעת

כ"א 
טבת 

כ"ב 
טבת

כ"ג 
טבת

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, במוצאי שבת קודש פרשת 
שמות כחצות שעה י"א בכפר פייענא, בגיל שישים ושבע וחצי, 
ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש שבפלך פאלטאווא, בבית החיים 

שעל גדות נהר ְּפסֹול.

ק"מ.  כ-004  הוא  האדיטש  לעיר  פייענא  מכפר  המרחק 
החסידים עשו את כל הדרך הארוכה בעגלה בשלג. 

לעיר  לקבורה  הקדוש  גופו  את  הובילו  חסידית,  מסורת  לפי 
האדיטש - כיון ששם היה בית קברות יהודי מכובד. 

)מפי חסידים, נדפס ב-1000 עובדות ע' 24(

מסופר, כי לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן לא ידעו החסידים 
היכן להטמינו, והניחו את הארון על עגלה. באורח פלא החלו 
השמים  מן  כי  הבינו  וכולם  נודע,  הלא  אל  דוהרים  הסוסים 
הדבר. העגלון נטש את המושכות והתיר לסוסים את הרצועה 
מה  זמן  לאחר  המסתורית,  דרכם  את  בעצמם  ינווטו  למען 
עצרו הסוסים מריצתם ליד העיר האדיטש, אז הבינו החסידים 

שרצונו להטמן שם.
)סה"ש תש"ה ע' 121(

תקע"ג

כ"ד 
טבת 
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"וממש ממש עם ענני שמיא"
את ההחלטה לתת צדקה "כפלים לתושייה" מכריזים ומפרסמים בכל 

העולמות, ובמילא הקב"ה אינו ממתין, ומביא מיד את הגאולה השלימה!

יום שישי, כ"ף טבת | יום הילולת הרמב"ם
כחצי שעה לפני תפילת המנחה פרצה שריפה במשרד 
נזק  היה  כובתה.  קצר  זמן  וכעבור  גרונר,  לייבל  הר' 
לזאל  שחדרו  והפיח  העשן  המים,  נזילות  עקב  ברכוש. 
בשעה  למעלה,  ב'זאל'  מנחה  תפילת  התקיימה  למטה, 
והביט  השירה  את  עודד  ל'זאל'  הרבי  כשנכנס   .15:20
על השעון. בסיום התפילה הוכרז על קבלת שבת לשעה 
וזאת  17:00. היו שציינו שוב את הצורך בזירוז הבניה, 
ע"פ השיחות בהתוועדויות שנת תשמ"ג – שגם אז הייתה 

הדליקה בתקופה זו. 
לקבלת  כיאה  הזאל  וסודר  נוקה  השבת  כניסת  עד 
שהגיעו  קבוצה  ביניהם:  ירבו,  כן  האורחים  עשרות 
ל'שבת פגישה', שתי קבוצות מצרפת, ועוד. הרבי נכנס 
ב-17:35, ועודד את שירת 'דידן נצח'. גם בעלותו לבימה 
– הסתובב ועודד. 'לכה דודי' ניגנו בניגון 'בך ה' חסיתי', 
בסיום  בהקפות(.  )שמנגנים  שמחה  בניגון   – ובהמשך 

עודד הרבי בחוזק וחזרו על הניגון שוב ושוב.
שבת-קודש פ' שמות, כ"א טבת

'דידן  הקהל  שירת  לקול  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
'ממקומך'  קטעים,  בכמה  ניגנו  התפילה  במשך  נצח'. 
ניגנו בניגון 'שאמיל', 'שים שלום' ניגנו הן בשחרית והן 

במוסף, ובכולם עודד הרבי בעוז. 
ההפטרה  דף  את  הרבי  החזיר  ההפטרה  אמירת  אחרי 
את  פתח  במוסף  הש"ץ  חזרת  ובעת  לחומש,  מהסידור 
החומש ועלעל בדף, אחר הוציאו מהחומש לגמרי ועיין 
בו – בכולו עד אמירת 'מודים', ואז הכניסו שוב לחומש. 
שתתקיימנה  ההתוועדויות  על  הוכרז  התפילה  בסיום 
בכ"ד טבת ע"י צא"ח, ועל התוועדות הרבי בשעה 1:30. 
הרבי הנהן בראשו ל'גוט שבת' ויצא את הזאל תוך כדי 

עידוד השירה לאורך הדרך. 
ההתוועדות

לאחר שבירך הרבי על היין החלו לנגן )כבשבוע העבר( 
השירה,  את  עודד  הרבי  גאולה'.  די  שוין  קומט  'עס 
ובאמצע נתן מהעוגה לילד שארף שי'. בשיחה הראשונה 
דיבר הרבי על יארצייט הרמב"ם ז"ל שחל בערב שבת, 
והקשר לפרשת השבוע. בהמשך דובר על כך שכל יהודי 
יורש את כל עניני האבות במילואם, וכפרשה הבאה "וארא 

– אל האבות" )רש"י(, שכאו"א זוכה לראיית אלוקות "עם 
ניגנו  השיחה  אחר  לאבות.  שהיה  כמו  השטורעם"  כל 
'שובה ה' עד מתי' במשך זמן ארוך כשמידי פעם מעודד 
הרבי בתנועות חזקות, במיוחד לעבר קבוצות האורחים. 
את השיחה השנייה פתח הרבי בצורה מיוחדת: "האמור 
שיש  ההוראה  מהי   – לשואלים  מענה  גם  משמש  לעיל 
מחיי  צ"ל  שההוראה  ביאר  הרבי  זו".  משבת  ללמוד 
לכל  שייכים  בחייו  השלימות  והן  תורתו  שהן  הרמב"ם, 
יהודי. בהמשך ביאר את מעלת יצי"מ שתוזכר גם בגאולה 
של  טובות  שההחלטות  אמר  השיחה  ובסיום  השלימה. 
אחרי  הרמב"ם.  ספר  בלימוד  עוד  להוסיף   – הם  כאו"א 
ניגון שמחה המושר בהקפות  זו הקהל החל לנגן  שיחה 
והרבי עודד בחוזק רב ובתנועות רצופות. כל הקהל רקד 
בשמחה רבה, כשבתוכו בולטות הקבוצות הנ"ל שקפצו 

ורקדו וכו'. 
בשיחה השלישית דובר במעלת ספר הרמב"ם, ובסיומה 
הזכיר הרבי שוב את ההוראה להוסיף בלימוד הרמב"ם, 
ל"תלמידים  עד  לסביבתו  בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן 

הרבה". 
בתנועות  לעודד  מיד  החל  והרבי  שמחה,  ניגון  ניגנו 
נמרצות כשכל גופו הק' מתרומם קמעא. ולפתע המשיך 
בשתי ידיו הק' יחד כמה וכמה פעמים, והשמחה הייתה 
'שיבנה  ניגן  והלה  לחזן  הרבי  סימן  כעת,  מאוד.  רבה 
הק'  שידיו  בעת  בעוז  מצטרף  הקהל  כשכל  ביהמ"ק', 
חזר  הרביעית  בשיחה  הרף.  ללא  השירה  את  מעודדות 
ותבע והזכיר שוב על החלטות בלימוד הרמב"ם, וסיים 

את השיחה במילים: "וממש ממש עם ענני שמיא"! 
על  איש  איש  והכריזו  המשקה,  לוקחי  עלו  כאן 
הרבי  החל  בסיום  יעשו".   וכן  יראו  ו"מהם  פעולותיו, 
ואחר  השירה,  את  עודד  ז"ל,  לאביו  הקפות  ניגון  את 
הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה 
לעבר  הרבי  הביט  במנחה,  בקריה"ת  לערך.  ב-15:10 
העולים לתורה, משך זמן. ב'שים שלום' עודד בשני ידיו 
הק' על הסטענדער. בסיום התפילה הכריז הגבאי על זמן 
תפילת מעריב לשעה 17:20. את הזאל יצא הרבי תוך כדי 

שמעודד לאורך הדרך את שירת הקהל. 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»



18

 כ"ק אדמו"ר מורה לתלמידים
ללמוד הלכות הצריכות

כ"ק אדמו"ר הורה לתלמידי הישיבות 
הנדרשות  ההלכות  ללמוד  להשתדל 
על מנת לקבל "סמיכה" להוראה עוד 
כך  כי  סיפר  הרבי  חתונתם.  קודם 
הדבר  ובטעם  הרב.  בית  מנהג  הוא 
תכופות  שלעתים  כיון  הרבי:  אמר 
שונות  שאלות  בבית  מתעוררות 
לעיתים  ללכת  אפשר  ואי  בהלכה, 
קרובות כל כך לשאול את הרב, ולכן 

צריך להיות רב בתוך הבית. 
 )תורת מנחם ח"ד ע' 260. לקו"ש ח"א ע' 53(.

תשי"ב

כ"ד 
טבת 

עם  ומיוחד  ארוך  לקשר  זכה  שוורץ  מיכאל  האמן 
ביקש ממנו   ,15 בן  בהיותו  בשנת תש"ב,  כבר  הרבי. 
הרבי לצייר מספר סמלים עבור הוצאות לאור, בהם 
אנד  'טָאקס  החודשי  המגזין  של  המפורסם  השער 
טיילס', שתורגם אחר-כך לעברית )'שיחות לנוער'(. 
בנוסף אייר שווארץ מדור מיוחד בעלון שנקרא 'פינת 
הסקרנות', ולצורך כך, היה משוחח עם הרבי, ומציג 
בפניו את האיורים כדי לקבל את הערותיו, כשהרבי 
עובר על כל האיורים, ורק לאחר תיקוניו ואישורו היו 
בחדרו  הרבי  עם  נפגש  ששוורץ  יצא  כך  מודפסים. 
פעמיים בחודש. בנוסף עיצב את הסמלים של מרכז 
לענייני חינוך, קעמפ גן ישראל, צבאות ה', ואת הלוגו 

של תהלוכות ל"ג בעומר.
כאשר עבר בחלוקת דולקים בשנת תש"נ ביקש ממנו 
הרבי לצייר כיצד יראה העולם כשמשיח יבוא )כיצד 

משיח יבוא(. 
והציג  הרבי  לפני  עבר  תשנ"ב  בשנת  טבת  בכ"א 
מהמקורות  מילים  אלף  מאות  כ-ארבע  עבודתו  את 
ישעיה  מנבואת  החל  הגאולה,  בענייני  העוסקים 
הנביא עד לדברי רבותינו נשיאינו, כשמעל גבי הכתב 

יבוא. כשמשיח  העולם  יראה  כיצד  יאייר 
הדבר הסב לרבי קורת רוח, ואמר לו שלא יעכב את 
השלמת הציור עד שמשיח יבוא... לאחר שאמר לרבי 
שבדעתו לסיים את האיור בחודש ניסן, ביקש הרבי 

משוורץ שיסיים את האיור בי"א ניסן.
הציור אכן הסתיים בי"א ניסן, אך בעקבות המאורע 
של כ"ז אדר, נמנע מלהביא אותו לרבי. ביו"ד שבט 

תשנ"ג הציג בפני הרבי את היצירה מוגמרת.  

רגע נצחי
כ"א טבת תשנ"ב

JEM\97596
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תשנ"ב / יומן«
ה'",  "שובה  השירה  את  עודד  לתפילה  הרבי  כשנכנס 

ובצאתו בירך נוסע לדרכו ועודד את השירה 'דידן נצח'.

יום ראשון, כ"ב טבת
עשר.  השעה  לפני  דקות  חמש  הרבי  נכנס  לשחרית 
תפילת מנחה התפלל הרבי בג"ע התחתון בשעה 14:00 
לערך, לפני כן, כשיצא נתן את הסדור לחתן עם מטבעות 
לצדקה לו ולבני משפחתו. אח"כ אמר הרבי שרוצה לחלק 
לכל הנמצאים )במניין שם(, וכשסיים – החלה התפילה. 
לאנשים,  הדולרים  חלוקת  החלה  לערך   14:20 בשעה 
נשים וטף, כמידי יום ראשון. ביניהם עברו גם הקבוצות 
הסתיימה   18:30 בשעה  ועוד.  מצרפת  ממונטריאול, 
החלוקה, הרבי הניח שני שטרות בתוך הסל, לקח את הסל 
ביד, ונכנס לחדרו. כעבור חמש דקות יצא הרבי לתפילת 
בהיכנסו  העבר(,  )כבשבוע  הקטן  בזאל  למעלה  מעריב 
ובצאתו עודד את השירה 'עס קומט שוין די גאולה'. אחר 
'ברכו' הביט לצדו לעבר הילד שארף שי' הקטן. בצאתו 

בירך נוסעים לדרכם.

יום שני, כ"ג טבת
בתהילים.  הרבי  עיין  שחרית  בתפילת  הש"ץ  בחזרת 
בקריה"ת אחר שירד מהבימה לפני שניגש לבימת הקריאה 
בפרוכת.  נגע   – כשחזר  ילד.  לעבר  ידו  בתנועת  עודד 
למקווה נסע הרבי )לבוש במעיל( ב-14:45. לפני כן חילק 
מטבעות לצדקה לכל הנוכחים שם, וסימן בידו לשלום. 
לאהל נסע הרבי בזמן השקיעה )ב-16:40 לערך( – דבר 
נדיר ביותר! ב-18:55 חזר הרבי ל-770, ונכנס לתפילות. 
בסיום תפילת מעריב פנה הרבי וסימן לחלוקת דולרים, 
אך לפתע פנה עוד והביט לעבר המיקרופון שוב ושוב – 
לסמן כי ברצונו לומר שיחה. הסטענדער הוכן מיד, והרבי 
פתח בשיחה שנמשכה כעשר דקות לערך, כשחלקה נאמר 

בעיניים עצומות. 
השיחה הייתה מיוחדת. הוזכר בה מכתב-העת 'הקריאה 
והקדושה' ועל זה אמר הרבי שאחד הטעמים בהדפסתו 
הוא, שכל ענין בו יהיה "קריאה" לכל יהודי בדור זה להיות 
ההחלטה  שאת  אמר  בהמשך  קדושה"!  לעבעדיקע  "ַא 
בכל  ומפרסמים  "כפלים לתושייה" מכריזים  לתת צדקה 
את  מיד  ומביא  ממתין  אינו  הקב"ה  ובמילא  העולמות, 
בכאב  נאמרו  השיחה  בסיום  הדברים  השלימה.  הגאולה 

ובצער ניכר... 
שני  לכאו"א  וחילק  מהבימה  הרבי  ירד  השיחה  בגמר 
לילדים  חייך.  ולהרבה מהעוברים  שטרות לתת לצדקה, 
שאמרו 'משיח נאו' ענה 'אמן'. לבנו של ר' שלמה קונין נתן 
פַארן טַאטן"  "ָאּפגעבן  נוספים באמרו  הרבי שני שטרות 
ניגונים.  ניגנו כמה  ]=לתת עבור אביך[. במשך החלוקה 

לקראת סיום החלוקה ניגנו 'שובה ה'' ולפתע הניף הרבי 
פעמיים את ידו לשמאלו לעבר העומדים שם, ושוב הניף 
את ידו לצדו הימני. השירה גברה והשמחה הייתה רבה. 
בסיימו הניח הרבי ארבע פעמים – שני שטרות בסידורו, 
כשבניהם מגיעים עוד ועוד אנשים שלא קיבלו. את הזאל 
בירך  ולמעלה  ולמטה  השירה,  את  בעודדו  הרבי  יצא 

נוסעים לדרכם.

יום שלישי, כ"ד טבת | יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן
תפילת שחרית הייתה כרגיל. למקווה נסע הרבי ב-13:30 
ולשאר  לנוסעים  לצדקה  מטבעות  חילק  כן  לפני  לערך. 
העומדים שם. כשחזר מהמקווה, היה ליד הפתח ציוד של 
הפועלים שהפריע למעבר. מישהו פינה את הדרך והרבי 
סימן לו באות תודה. ב-18:40 חזר הרבי ל-770. בסיום 
מעריב הוכן השולחן לחלוקת הדולרים, עליה ידע המזכיר 
לכן. הגבאי הכריז בשם צא"ח על התוועדות  קודם  עוד 
הרבי  ירד  אחר  צא"ח,  מטעם  טבת  לכ"ד  בקשר  הלילה 

לעבר מקום החלוקה וחילק לכאו"א שני שטרות.
 לגב' שטרנברג  נתן הרבי שטרות נוספים עבור בעלה. 
הנ"ל אמרה לרבי שיש לה בשו"ט. הרבי אמר שבינתיים 
תודות  שזה  אמרה  הנ"ל  פארבריינגען...  שם  יעשה 
לברכותיו של הרבי, והרבי ענה בהצביעו למעלה "דעם 
בסיום  הקב"ה[.  של  ]ברכותיו  ברכות"  אויבערשט'נס 
ושני  החלוקה הניח הרבי בתוך הסידור מעטפה שקיבל 
שטרות, ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה הן למעלה 

והן למטה.

יום רביעי, כ"ה טבת
לדרכם.  נוסעים  הרבי  בירך  שחרית  תפילת  בסיום 
למעלה,  לעומדים  לשלום  סימן  מנחה,  לתפילת  כשיצא 
עודד את השירה בדרכו. בתחילת חזרת הש"ץ ענה הרבי 
אמן ו"ברוך הוא וברוך שמו" בבולטות עם הילדים. אחר 

התפילה בירך נוסעים למטה ולמעלה.

יום חמישי, כ"ו טבת
עודד  בקריה"ת,  ל'שלישי'  מהבימה  הרבי  כשניגש 
בתנועת ידו לעבר ילד שעמד בצד. כשחזר, נגע בפרוכת. 
כשנסע  וכן  במעיל,  )לבוש  ב-13:55  הרבי  נסע  למקווה 
ועוד.  למזכירים  לצדקה  מטבעות  נתן  לפני-כן  לאהל(. 

ב-15:45 נסע הרבי לאהל, ושוב חילק לצדקה כנ"ל. 
למטה.  לתפילות  ונכנס   ,18:35 בשעה  ל-770  חזר 
עם  'אמן'  הרבי  ענה  מעריב,  תפילת  בסיום  ב'קדיש' 
הילדים. אחר התפילה עודד כמה וכמה פעמים וכן לאורך 

הדרך יותר מהרגיל, וכן למעלה עודד חזק.



20

לוח השבוע

 הלכות ומנהגי חב"ד

שבת-קודש פרשת שמות
כ"א בטבת

כח,א-יג.  כז,ו-יג.  )ישעיה  ישרש"  “הבאים  הפטרה: 
כט,כב-כג(1.

יום שלישי
כ"ד בטבת

רבי  הגדול,  רבינו  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
תקע"ג,  בשנת  זיע"א,  נבג"מ  מליאדי  שניאור-זלמן 

ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש2.
כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו ‘עת רצון' זו, 

כדי להוסיף:
הנגלה  תורת  בלימוד  להוסיף   – התורה  בלימוד  א( 
פרק  לפחות  ללמוד  החסידות(.  )תורת  הנסתר  ותורת 
וכן  הקדוש;  שמו  מאותיות  באחת  המתחיל  משניות 
מתורת בעל ההילולא: סעיף בשולחן-ערוך שלו במקום 

1( לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 32.
2( לוח כולל-חב"ד. ע"ד פרטי מלחמת נפוליאון, בריחת אדמו"ר הזקן 
ועוד,  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה  בדרך,  וההסתלקות  מליאדי 
ב'ספר התולדות – רבי שניאור-זלמן, רבנו הזקן' הוצאת קה"ת, כפר-

אדמו"ר  כ"ק  ברשימת  ובקצרה  ואילך,   1025 עמ'  ח"ד  תשמ"ו,  חב"ד 
צילום  שכא.  עמ'  תש"מ,  ברוקלין  אגרות-קודש,  בס'  הצמח-צדק 

המצבה בס' ‘ימי חב"ד' ביום זה.

עניין  וכן  קדישא,  תניא  מספרו  פרק  וכן  חפץ,  שליבו 
בדרושי חסידות שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו 

– מתורה-אור לפרשת השבוע3.
ב( בעבודת התפילה – בסידורו השווה לכל נפש ]כולל 
החל  התפילה,  בעניין  שלו  חסידות  מאמרי  לימוד  גם 

מהמאמר ‘הקול קול יעקב' שנדפס בהקדמת סידורו[.
ג( בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו 
העוסקים  למוסדות  או  ההילולא  בעל  של  המיוחדת 

בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו4.
ד( לקיים התוועדות של שמחה ]ב'יום הילולא רבא' 
זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' 
השאלה  את  מלכתחילה  מבטל  שזה  דווקא...  חתונה 
עליהם  יקבלו  בה  ההילולא5[,  ביום  התוועדות  אודות 

הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות6.
או  הנ"ל  נעשה  לא  סיבה שתהיה  מאיזו  פשוט, שאם 
חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין והשלמה בימים 

הסמוכים7.

3( לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 296.
276, סה"ש תשמ"ז ח"א עמ'  ג' העניינים – לקוטי-שיחות שם עמ'   )4

270 ו'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
5( ובפרט ע"פ המבואר במכתב שבלקוטי לוי-יצחק )אגרות, עמ' רמט. 
רנד( הרמזים בכך ש'הילולא רבא' של אדמוה"ז היתה בחודש טבת – 
שמזה מובן עוד יותר איך שהיא עניין של שמחה – לקוטי-שיחות כרך 

כא עמ' 278-277.
6( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 292.
7( שם עמ' 286 הערה 66 – מוגה )ההדגשה במקור(.
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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:äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø לוי ׁשמעֹון ראּובן §¥´¦§½¥¦−¦«¨«ְְִִֵֵ

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

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

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

ויֹוסף  נפׁשן ׁשבעין דיעקב ירּכא נפקי נפׁשתא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֹּכל

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

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

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

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

פ  מּנהֹון: ארעא ואתמליאת לחדא לחדא ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָּותקיפּו

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

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

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

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

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

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

יערעּננא  ארי ויהי יסּגּון ּדלמא להֹון נתחּכם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהבּו

ּבנא  ויגיחּון סנאנא על אּנּון אף ויּתֹוספּון ְְְְִִִִַַַָָָָָקרב

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

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

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

ּבפלחנהֹון  לעּנֹואהֹון ּבדיל מבאיׁשין ְְְְְְְִִִִִֵַַָָׁשלטֹונין

וית  ּפיתֹום ית לפרעה אֹוצרא בית קרוי ְְְְְִִֵֵַָָָָֹּובנֹו

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

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

מן  למצראי ועקת ּתקפין וכן סגן ּכן להֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּדמעּנן

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

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

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

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

ּפלחנהֹון  ּכל ית ּבחקלא ּפלחנא ּובכל ְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָּובלבנין

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

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

:äòet יהּודּיתא לחּיתא דמצרים מלּכא ואמר ¨«ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָ

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

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

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

שניים מקרא ואחד תרגום
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אם  מתּברא על ותחזין יהּודּיתא ית מֹולדן ְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּתהוין

ּותקּימּנּה: היא ּברּתא ואם יתּה ּתקטלן הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּבר

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

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

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

ית  וקּימא דמצרים מלּכא עּמהן ּדמּליל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּכמא

ְַָּבנּיא:

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

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

דין  מה להן ואמר לחּיתא דמצרים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמלּכא

ּבנּיא: ית וקּימּתין הדין ּפתּגמא ית ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָעבדּתין

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

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

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

יהּודּיתא  מצריתא כנׁשּיא לא ארי לפרעה ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹחּיתא

עד  אּנּון חּכימן חּיתא iארי לותהן עּלת לא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

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

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

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

ּבּתין: להֹון ועבד יי קדם מן חּיתא ּדחילא ְְְֲֳִִִַַַַָָָָָָּכד

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

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

וכל  ּתרמּנּה ּבנהרא ליהּודאי דיתיליד ּברא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֻּכל

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

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

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

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

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

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

:øàéäלּה ּונסיבת לאטמרּותּה עֹוד יכילת ולא ©§«Ÿְְְְְֵֵֵֵַַַָָ

וׁשּויאת  ּובזפּתא ּבחמרא וחּפתּה דגֹומא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּתבּותא

נהרא: ּכיף על ּביערא וׁשּויתּה רביא ית ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָּבּה

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

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

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

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

ית  וחזת נהרא ּכיף על מהּלכן ועּולימתהא ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָָנהרא

ּונסבתּה: אמתּה ית ואֹוׁשטת יערא ּבגֹו ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָּתבּותא

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

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

עלֹוהי  וחסת ּבכי עּולימא והא רביא ית ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָוחזת

דין: הּוא יהּודאי מּבני æBúçàואמרת øîàzå ְְֲִֵֵֵֶֶַָ©´Ÿ¤£Ÿ»
ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤
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:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïîBúçà øîàzå ¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤©´Ÿ¤£Ÿ»
ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤¦−

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

מן  מינקּתא אּתתא לי ואקרי האיזיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹּפרעה

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

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

ּדרביא: אּמּה ית ּוקרת עּולמּתא ואזלת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאיזילי

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

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

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

ואנא  לי ואֹונקיהי הדין רביא ית אֹובילי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹּפרעה

ואֹונקּתּה: רביא ית אּתתא ּונסיבת אגר ית ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּתן

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

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

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

מּיא  מן ארי ואמרת מׁשה ׁשמּה ּוקרת לבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלּה

ְְֵַׁשחלּתּה:

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

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

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

וחזא  אחֹוהי לות ּונפק מׁשה ּורבא ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹהאּנּון

יהּודי  לגבר מחי מצרי ּגבר וחזא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבפלחנהֹון

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

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

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

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

:Eòø ּגברין ּתרין והא תנינא ּביֹומא ּונפק ¥¤«ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

:לחבר מחי אּת למא לחּיבא ואמר נצן ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָיהּודאין

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

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

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

מצראה  ית דקטלּתא ּכמא אמר אּת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָהלמקטלי

ּפתּגמא: אתידע ּבקּוׁשטא ואמר מׁשה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּודחיל

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

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

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

ּפרעה  קדם מן מׁשה וערק מׁשה ית ְְְֲֳִִֶֶַַַַָָֹֹֹלמקטל

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

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

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

רהטּיא  ית ּומלאה ּודלאה ואתאה ּבנן ְְְְְְַַָָָָָָָָָָָׁשבע

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

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

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

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

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

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

ואף  רעּיא מּיד ׁשזבנא מצראה ּגברא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָואמרא

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

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

ית  ׁשבקּתין דנן למה הּוא ואן לבנתּה ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָואמר

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

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

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

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

נּוכראה: ּבארע הויתי ּדּיר אמר ארי ôּגרׁשם ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

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

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

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

יׂשראל  בני ואתנחּו דמצרים מלּכא ּומית ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהאּנּון

ּוסליקת  ּוזעיקּו עליהֹון קׁשי ּדהוה ּפלחנא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָמן

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

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

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

ּדעם  אברהם ּדעם קּימ ּה ית יי ּודכיר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקבלּתהֹון

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

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

ס  יי: למפרקהֹון ּבמימרּה ואמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָיׁשראל

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

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

רּבא  חמֹוהי ּדיתרֹו ענא ית רעי הוה ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּומׁשה

למדּברא  רעיא ׁשפר לבתר ענא ית ּודבר ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָדמדין

לחֹורב: דיי יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי לטּורא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָואתא

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

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

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

ּבאּׁשתא  ּבער אּסנא והא וחזא אּסנא מּגֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּׁשתא

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

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

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

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

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

מׁשה  ואמר אּסנא מּגֹו יי לּה ּוקרא למחזי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאתּפני

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

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

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

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

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

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

דיצחק  אלהא דאברהם אלהא דאבּו ְְְְְֱֱֱִַָָָָָָָָָָאלהא

דחיל  ארי לאּפֹוהי מׁשה ּוכבׁשּנּון דיעקב ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹואלהא

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

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

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

ׁשמיע  קבלּתהֹון וית במצרים ּדי עּמי ׁשעּבּוד ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָית

ית  קדמי גלי ארי מפלחיהֹון קדם מן ְְְֲֳֳֳִֵֵֵַַַָָָָקדמי

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

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

ּולאּס לארעא דמצראי ההיא ארעא מן קּותהֹון ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

לאתר  ּודבׁש חלב עבדא לארעא ּופתיא ְְְְְֲֲַַַַָָָָָָָָטבא

ויבּוסאי: וחּואי ּופרּזאי ואמֹוראי וחּתאי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכנענעי

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

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

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

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

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

בני  עּמי ית ואּפיק ּפרעה לות ואׁשּלחּנ ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹאיתא

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

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

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

יׂשראל  ּבני ית אּפיק וארי ּפרעה לות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹאזיל

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

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

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

ׁשלחּת אנא ארי אתא ל ודין ְְְְְֲֲֵֵַַָָָָָָבסעּד

על  יי קדם ּתפלחּון מּמצרים עּמא ית ְְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָּבאּפקּות

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

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

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

דאבהתכֹון  אלהא להֹון ואימר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֱִֵֵֵַַַָָָָלות

אימר  מה ׁשמּה מה לי וימרּון לותכֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָׁשּלחני

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

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

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

ׁשּלחּני  אהיה יׂשראל לבני ּתימר ּכדנן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואמר

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

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

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

אלהּה דאבהתכֹון אלהא יי יׂשראל לבני ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵַַַָָָָָּתימר

ׁשּלחּני  ּדיעקב ואלהּה ּדיצחק  אלהּה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּדאברהם

ודר: ּדר לכל ּדכרני ודין לעּלם ׁשמי ּדין ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלותכֹון

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

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

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

אלהא  לי אתגלי דאבהתכֹון אלהא יי ְְְְְְְֱֱִִִַַָָָָָלהֹון

ּדכירנא  מדּכר למימר ויעקב יצחק ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּדאברהם

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

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

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

ּכנענאי  לארע מצראי מּׁשעּבּוד יתכֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָאּסיק

לארעא  ויבּוסאי וחּואי ּופרּזאי ואמֹוראי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָוחּתאי

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

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

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

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

לות  יׂשראל וסבי אּת ותיתי למימר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָויקּבלּון

דיהּודאי  אלהא יי לּה ותימרּון דמצרים ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָמלּכא

יֹומין  ּתלתא מהל ּכען נזיל ּוכען עלנא ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאתקרי

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

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

ּדחילּה קדם מן ולא למיזל דמצרים מלּכא ְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָיתכֹון

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

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

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

ּביניהֹון  אעּבד ּדי ּפרׁשותי ּבכל מצראי ית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואמחי

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

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

לא  תהכּון ארי ויהי מצראי ּבעיני לרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָהדין

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

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

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

ּומנין  ּדכסף מנין ּביתּה ּומּקריבת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמׁשּבבּתּה

ּבנתיכֹון  ועל ּבניכֹון על ּותׁשוּון ּולבּוׁשין ְְְְְְִִֵֵַַַַָּדדהב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לחּוטרא  והוה ּבּה ואתקף ידּה ואֹוׁשיט ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָּבזנבּה

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

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

אלהא ּבדיל  יי ל אתּגלי ארי ּדיהמנּון ְְְְְֱֲִִִִֵֵָָָָ

ּדיצחק  אלהּה ּדאברהם אלהּה ְְְְְְְֱֱִֵֵַַַָָָָָדאבהתהֹון

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

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

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

חורא  ידּה והא ואּפקּה ּבעטּפּה ידּה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָואעיל

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

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

מעטּפּה ואפקּה לעטּפּה ידּה ואתיב לעטּפ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָיד

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

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

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

בתראה: אתא לקל ויהמנּון קדמאה אתא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלקל

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

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

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

יקּבלּון  ולא האּלין אתּיא לתרין אף יהמנּון ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלא

ויהֹון  ליּבׁשּתא ותׁשֹוד דבנהרא מּמּיא ותּסב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּנ

ּביּבׁשּתא: לדמא ויהֹון נהרא מן תּסב ּדי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָמּיא

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

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

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

אף  אנא ּדמּלּול גבר לא יי ּבבעּו יי קדם ְְְְְֲֳִֶַַָָָָָָֹמׁשה

עם  ּדמּללּתא מעּדן אף מּדקמֹוהי אף ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָמּתמּלי

אנא: ליׁשן ועּמיק ממלל יּקיר ארי ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעבּד

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

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

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

ׁש מן עּוירא אֹו אֹו פקחא אֹו חרׁשא אֹו אלמא וי ְְְִִִִֵַַָָָָָ

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

תמּליל: ּדי ואּלפּנ ּפּומ עם יהא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּומימרי

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

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

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

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

ארי  קדמי ּגלי לואי אחּו אהרן הלא ְֲֲֲֲֳֵֵֵֵַַַַָָָָֹואמר

לקּדמּות נפק הּוא הא ואף הּוא ימּלל ְְְֵֵַַַַָָָָָָמּללא

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

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

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

יתכֹון  ואּליף ּפּומּה ועם ּפּומ עם יהי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָּומימרי

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

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

לרב: לּה ּתהי ואּת למתרגמן ל יהי הּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻויהי

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

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

אתּיא: ית ּבּה ּדתעּבד ּבידô ְִִֵֵַַָָָָ

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

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

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

במצרים  ּדי אחי לות ואיתּוב ּכען איזיל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָלּה

אזיל  למׁשה יתרֹו ואמר קּימין ּכען העד ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹואחזי

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

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

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

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

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

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

לארעא  ותב חמרא על וארּכבּנּון ּבנֹוהי ְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָוית

בּה ּדאתעבידּו חּוטרא ית מׁשה ּונסיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹדמצרים

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

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

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

ּכל  חזי למצרים למּתּוב ּבמהכ למׁשה יי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹואמר

ּפרעה  קדם ותעּבדּנּון ביד ּדׁשויתי ְְְְְֳִִִִִַַַַָָָֹמֹופתּיא

עּמא:ואנ  ית יׁשּלח ולא לּבּה ית אתקיף  א ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

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

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

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

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

סריב  ואם קדמי ויפלח ּברי ית ׁשּלח ל ְְְְֲֳִִִִִַַַַַָָָָָואמרית

:ּבּוכר ּבר ית קטיל אנא הא לׁשּלחּותּה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָאּת

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

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

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

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

בדמא  ארי ואמרת לקדמֹוהי ּוקריבת ּברּה ְְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָערלת

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

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

חתנא  אתחּיב הדין דמהלּתא דמא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻאּלּולי

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

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

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

עלֹוהי  ּדאתגלי ּבטּורא וערעּה ואזל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָלמדּברא

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

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

וית  ׁשּלחּה ּדי דיי  ּפתּגמּיא ּכל ית לאהרן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹמׁשה

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

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

יׂשראל: ּבני סבי ּכל ית ּוכנׁשּו ואהרן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹמׁשה

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

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

אתּיא  ועבד מׁשה עם יי מליל ּדי ּפתּגמּיא ּכל ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹית

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

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

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

ׁשעּבּודהֹון  ית קדמֹוהי גלי וארי יׂשראל ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵַָָָּבני

ּוסגידּו: ְְִָּוכרעּו

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

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

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

יי  אמר ּכדנן לפרעה ואמרּו ואהרן מׁשה ְְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָֹֹֹעּלּו

קדמי  ויחּגּון עּמי ית ׁשּלח דיׂשראל ְְֱֳִִִֵַַַַַָָָָָאלהא

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

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

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

לי  אתּגלי לא יׂשראל ית לׁשּלחא לממרּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאקּבל

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

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

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

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

ּונדּבח  ּבמדּברא יֹומין ּתלתא מהל ּכען ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָנזיל

אֹו ּבמֹותא יערעּננא ּדלמא אלהנא יי ְְְְְֱֳִִַָָָָָָָָָקדם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אּנּון  ּומּדקמֹוהי ּכמּתמּלי לבנין למרמי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָלעמא

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

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

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

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

ארי  מינּה תמנעּון לא עליהֹון ּתמּנּון ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָּומּדקמֹוהי

נזיל  למימר צוחין אּנּון ּכן על אּנּון ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָבטלנין

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

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

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

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

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

ּפרעה  אמר ּכדנן למימר לעּמא ואמרּו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹוסרכֹוהי

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

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

ּדתׁשּכחּון  מאתר ּתבנא לכֹון סיבּו אזילּו ְְְְֱֲִִִִֵַַַָאּתּון

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

לתבנא: גילי לגּבבא דמצרים ארעא ּבכל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָעּמא

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

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

עבדין  דהויתּון ּכמא ּביֹומּה יֹום ּפתּגם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָעֹובדיכֹון

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

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

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

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

לא  דין מא למימר פרעה ׁשלטֹוני ְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹעליהֹון

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

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

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

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

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

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

וחטן  לקן עבּדי והא עבידּו לנא אמרין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָּולבנּיא



31

:עּמ æéíétøðעליהֹון ízà íétøð øîàiå ֲֵַָ©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®
:ýåýéì äçaæð äëìð íéøîà ízà ïk-ìò©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«
íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½

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

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

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

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

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

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

יֹום  ּפתּגם מּלבניכֹון תמנעּון לא למימר ְְְְְְִִִִִֵֵַָָּבביׁש

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

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

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

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

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

ּובעיני  פרעה ּבעיני ריחנא ית אבאׁשּתּון ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּדי

לקּטלּותנא: ּבידיהֹון חרּבא למּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָעבּדֹוהי

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

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

דנן  ּולמא הדין לעּמא אבאׁשּתא למא ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָיי

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

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

לעּמא  אבאׁש בׁשמ למּללא ּפרעה לות ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹעּלית

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

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

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

תקיפא  ּובידא יׁשלחנּון תּקיפא בידא ארי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלפרעה

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

:ïîéñ é"ãòî

úåîù úùøôì äøèôäæë ÷øô äéòùéá

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

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

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

:ìàøNé éða ãçà ãçàì eèwìz ízàåâéäéäå|íéãáàä eàáe ìBãb øôBLa ò÷zé àeää íBia §©¤¯§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«§¨¨´©´©À¦¨©»§¨´¨¼À̈¨«Ÿ§¦Æ
:íéìLeøéa Lãwä øäa ýåýéì eåçzLäå íéøöî õøàa íéçcpäå øeMà õøàaçëàúøèr éBä §¤´¤©½§©¦¨¦−§¤´¤¦§¨®¦§¦§©«£¯©«Ÿ̈²§©¬©−Ÿ¤¦«¨¨«¦À£¤³¤



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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!

:ïéé éîeìä íéðîL-àéb Làø-ìr øLà Bzøàôú éáö ìáð õéöå íéøôà éøkL úeàbá÷æç äpä ¥Æ¦Ÿ¥´¤§©½¦§¦¬Ÿ¥−§¦´¦§©§®£¤²©¬Ÿ¥«§¨¦−£¬¥¨«¦¦¥̧¨¨³
øàì çépä íéôèL íéøéak íéî íøæk áè÷ ørN ãøa íøæk éðãàì õénàå:ãéa õâíéìâøa §©¦Æ©«Ÿ½̈§¤¬¤¨−̈©´©®̈¤§Â¤Â¤©´¦©¦¦¬«Ÿ§¦²¦¦¬©¨−̈¤§¨«§©§©−¦

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

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

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

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

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

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


