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אור וחום ההתקשרות

כדי להקל עליו עבודה זו הנה זיכהו השי"ת אשר הוא חסיד, 
דהיינו שנשמתו הוא פרט מנשמת הצדיק הכללית, ואם חסר 
איזה דבר בנשמה פרטית, הנה ע"י התקשרות הראויה נמשך 

כל החסר לו מהנשמה הכללית, ואמר הרבי בפירוש אשר 
כשלקח על עצמו הנשיאות התנה שיהיה זה בחסד ורחמים, 
ומאז, משנת תר"פ ועד עתה הנה עומד הוא ומשמש וממשיך 

לכל תלמידיו וחסידיו ומקושריו כח וחיות בעבודת השם, 
הכוללת בתוכה הן הענינים שבין אדם המקום והן הענינים 

שבין אדם לחבירו.
)ממכתב, י"ז אלול תש"י(
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת וארא | לגלות בנו את האבות
כאשר מגיע הזמן שבו לומדים וקוראים בתורה פרשת “וארא" – הרי זה מדגיש שעבודתו של כאו"א מישראל 
הוא  ש"המעשה  )אף  בלבד  בפועל  מעשה  של  בעניין  להסתפק  לו  שאין  היינו,  ראיה,  של  באופן  להיות  צריכה 
העיקר"(, שיכול להעשות גם ע"י בחינת ה'בהמה' שבו... אלא עבודתו צריכה להיות גם באופן של הבנה והשגה, ועד 

לתכלית השלימות וההתאמתות – באופן של ראיה דחכמה, כנ"ל בארוכה.
והכח לזה – “וארא אל האבות", להיותו “בן" ל"אבות" אלו, ואין לו אלא לגלות את בחינת ה"אבות" שבו...

אינו  ד"אבינו"  הוא שהפירוש  יודע   – אבינו"  “אברהם  אודות  למקרא  חמש  בן  עם  מדברים  כאשר  ובפשטות: 
“סבא", אלא “אבא", כלומר, אין הכוונה שאביו הוא פלוני, וסבו – פלוני, וכן הלאה עד ליעקב, ולפניו – יצחק, ולפניו 
– אברהם; אלא אברהם הוא אביו – “אברהם אבינו", יצחק הוא אביו “יצחק אבינו", ויעקב הוא אביו – “יעקב אבינו", 

ונוסף לזה – ישנו גם אביו )הגשמי(, שנקרא בשם פלוני. וכיו"ב בנוגע ל"אמהות".
)משיחת ש"פ ויחי תשמ"ז – מתורגם מאידית(

יד  בחתימת  י'  האות   =[ בחתי"ק  היו"ד  לשינוי  הטעם 
קודשו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בשנה האחרונה 
 – בשני המכ' שבקונטרס  עייג"כ  לכתב אשורי[  לחייו, 

לא שמעתי.

מה שכתב במכתבו, אשר לכשאפנה אשנה – הנה כל 
הבעש"ט  בשיטת  המחזיק  ולחסיד  בכלל  ליהודי  הבא 
בפרט,  פרטית[  השגחה  דבר  ]=על  השגח"פ  ע'"ד 
וכשבא מהרבי שלו בפרטי פרטיות – ה"ז ]הרי זה[ בטח 
מכוון דווקא לזמן שבאה ההצעה ולכל המאורעות דזמן 
בוקר  בער"פ  לעפלער  דרי"ח  הידוע  וכמעשה  ההוא, 

קודם התפלה.
)ממכתב ימי הגבלה דחגה"ש, תש"ט(

ה'צמח- מבית  הדברים:  ועיקר  מקומות,  בכמה  נתפרסם   *
צדק' שלחו לזקני החסידים, ובהם ר' יקותיאל לעפלער, את 
אכלם  החסידות,  בתורת  עמקותו  ומרוב  הסדר,  ליל  מאכלי 
מייד כששמע שנשלחו אליו מהרבי. רק בהגיע החג, והתחוור 
נזכר שכבר קיבל את דברי  לו שאין ברשותו את צרכי החג, 
אין   - נותנים  שכאשר  למדים  זה  "מסיפור  ואכלם.  המאכל 
תיכף  זאת  ו'לאכול'  'לקחת'  צריכים  אלא  פעמיים,  לחשוב 

ומיד" )תורת מנחם תשד"מ, ג', עמ' 1462(.

השגחה פרטית מהרבי לחסיד

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שלוחין ושותפין.. הל' פסולי המוקדשין פרק יא-יג.כ"ז בטבתו'
מל"ת קל. קכט.בפרקים אלו. פרק ח.

מ"ע צא.פרק ט.פרק יד-טז.כ"ח בטבתש"ק
מ"ע צ.פרק י.פרק יז-יט.כ"ט בטבתא'

־הל' עבודת יום הכפורים.. בפרא' בשבטב'
קים אלו. פרק א-ג.

הל' עבדים.. בפרקים 
מ"ע מט.אלו. פרק א.

פרק ד-ה. הל' מעילה.. בפרקים ב' בשבטג'
מ"ע מט. קיח.פרק ב.אלו. פרק א.

מל"ת קיג.פרק ג.פרק ב-ד.ג' בשבטד'
מל"ת קיד.פרק ד.פרק ה-ז.ד' בשבטה'

ה' בשבטו'
פרק ח. לך אזבח וגו'. ספר הקרבנות והוא 
ספר תשיעי.. הל' קרבן פסח.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
מל"ת קיד. מ"ע נה. פרק ה.

מל"ת קטו. קטז.



להפיץ תורה ב'שבעים לשון'
משה רבינו תירגם את התורה לשבעים לשון, בכדי שבני ישראל יוכלו 
להשפיע על שבעים אומות העולם • עיקר ה'שטורעם' בשבת מברכים 
חודש שבט צריך להיות בענייני י' שבט • בשבת זו יש לקבל החלטות 
טובות בכל הקשור להפצת התורה בשבעים לשון, ובהליכה בדרכו של 

בעל ההילולא • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
בתורה  מפורש   – שבט  ר"ח  של  המיוחד  עניינו 
שבכתב, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב1 : “בעשתי 
שבט(...  חודש  )ראש  לחודש  באחד  חודש  עשר 
לשון  “בשבעים  התורה",  את  באר  משה  הואיל 

פירשה להם"2.
והעניין בזה:

עבודתם  הייתה   – במדבר  ישראל  שהיו  זמן  כל 
באופן שלמעלה מענייני העולם כו'3, ולכן, לא היו 
מכיוון  לשון,  בשבעים  התורה  את  ללמוד  זקוקים 
שלא הייתה להם שייכות עם שבעים אומות העולם.
אמנם, בבוא ראש חודש שבט של שנת הארבעים, 
בעבודה  ולהתחיל  נושבת,  לארץ  להיכנס  כשעמדו 
- אזי “הואיל משה באר את התורה  בענייני העולם 
בשבעים לשון", כדי שתהיה באפשרותם לפרסם את 
מדברים  שבהם  למקומות  כשיבואו  התורה  ענייני 

בשבעים לשון.
גלות  של  ומצב  למעמד  הכוונה  שאין  ומובן, 
דווקא, “מפני חטאינו גלינו מארצנו", שכן, עניין זה 

אפשרי ושייך גם במעמד ומצב על דרך הרגיל: 
זבולון  “שמח  ישכון"4,  ימים  לחוף  “זבולון 
הייתה  זבולון  של  שעבודתו  היינו,  בצאתך"5, 
באופן שהיה יוצא בספינות כדי לעסוק בפרקמטיא 

1( דברים א, ג-ה.
2( פירוש רש"י על הפסוק שם, ה.

3( ראה ליקוטי תורה ריש פרשת שלח. ובכ"מ.
4( ויחי מט, יג.

5( ברכה לג, יח.

ישראל,  לגבולה של ארץ  רחוקים מחוץ  במקומות 
 – ה'  בעבודת  תפקידו  את  ממלא  היה  זה  ידי  ועל 
“כל מעשיך יהיו לשם שמים"6, ויתירה מזה: “בכל7 
זבולון  יהודי משבט  דרכיך דעהו"8. ומובן שכאשר 
הגיע לארצות של שבעים אומות העולם — היה צריך 
פרקמטיא,  לעניני  בנוגע  הן  בלשונם,  לדבר עמהם 
והן בכדי להשפיע עליהם “לקבל מצוות שנצטוו בני 
ועם,  עם  בלשון  בקי  להיות  הוצרך  ובמילא,  נח"9, 

“שבעים לשון". 
ונוסף לזה:

גם בזמן שבית המקדש היה קיים )לפני הענין של 
שדרו  יהודים  היו  מארצנו"(  גלינו  חטאינו  “מפני 
אפילו  אלא  שני,  בית  בזמן  מבעי  לא  לארץ,  בחוץ 
שהיו  חז"ל  מדרשי  מכמה  מוכח  ראשון,  בית  בזמן 

יהודים שדרו בחוץ לארץ, מאיזו סיבה שתהיה.
כולה  התורה  בביאור  צורך  יש  שכן,  ומכיון 
התורה  את  לבאר  שיוכלו  כדי   – לשון"  “בשבעים 
בין  לדור  ובאו  שנתגלגלו  יהודים  לאותם  כולה 

האומות.
ישראל  בני  את  הכין  רבינו  משה  כאשר  ולכן, 
להיכנס לארץ, שאז תתחיל העבודה בענייני העולם 
– הקדים לבאר ולפרש את התורה “בשבעים לשון", 
בכל  ושליחותם  תפקידם  את  למלא  שיוכלו  כדי 

העולם, במשך הדורות הבאים.

6( אבות פרק ב משנה יב. וראה רמב"ם הלכות דעות סוף פרק ג.
7( משלי ג, ו. וראה רמב"ם שם. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח 

חיים סימן קנ"ו ס"ב.
8( ראה ליקוטי שיחות חלק ג עמוד 907. שם עמוד 932. ועוד.

9( רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

דבר מלכות
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ישראל"  “רועה  של  תכונתו  את  רואים  וכאן   
אמיתי  - שדואג ועושה את  כל התלוי בו לטובתם 

של ישראל גם בנוגע לזמן שלאחרי הסתלקותו:
ביאור ופירוש התורה “בשבעים לשון" היה נוגע 
שיכנסו  לאחרי  זמן  משך  ישראל  של  לעבודתם 
לארץ, כאשר יצאו מארץ ישראל ויבואו בין אומות 
של  הסתלקותו  לאחרי  ממושך  זמן   - כו'   העולם 

משה רבינו. 
ואף על פי כן, השתדל משה רבינו ועשה את כל 
יוכלו לעבוד את עבודתם  התלוי בו כדי שישראל 
הנהגתו של  – שכן,  זה  גם במשך השנים שלאחרי 
יפרדו  ש"לא  באופן  היא  אמיתי  ישראל"  “רועה 
מעל צאן מרעיתם"10, ובלשון הגמרא11 :"מה להלן 
עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש", ומזה מובן 
שגם בהיותו בחיים חיותו בעלמא דין עושה את כל 
התלוי בו לטובתם של ישראל בזמנים שלאחרי זה.

ב
היינו,  ונעשים"12,  נזכרים  האלה  “הימים  והנה, 
שבראש חודש שבט מידי שנה בשנה חוזרים ונשנים 
העניינים שהיו בראש חודש שבט הראשון, כאשר 

“הואיל משה באר את התורה" “בשבעים לשון".
ואחד  אחד  כל  לעבודת  ושייך  נוגע  זה  ועניין 

מישראל:
בה  יש  ישראל  מבית  נפש  ש"כל  בתניא  מבואר 
מבחינת משה רבינו עליו השלום, כי הוא משבעה 
נשמות  לכללות  ואלוקות  חיות  הממשיכים  רועים 
רבינו  ומשה  רועים,  בשם  נקראים  שלכן  ישראל, 
רעיא  ונקרא  כולם,  כללות  הוא  השלום  עליו 

מהימנא כו'".
אחד  שבכל  רבינו  משה  שניצוץ  אלא  עוד,  ולא 
ואחד מישראל פועל את כל ענייני העבודה במעשה 
בפועל – כמבואר בתניא13 בפירוש דברי הגמרא14 
על הפסוק15  “ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל 

10( ספר המאמרים תר"פ סוף עמ' שנד. אגרות קודש אדמו"ר 
מוהריי"צ חלק א עמ' קמא.

11( סוטה יג, סע"ב.
12( אסתר ט, כח. וראה רמ"ז בספר תיקון שובבים, הובא ונתבאר 

בספר לב דוד )להחיד"א( פכ"ט.
13( ריש פרק מב.

14( ברכות לג, סע"ב. מגילה כה, א.
15( עקב י, יב.

מילתא  יראה  “אטו  ה'",  את  ליראה  אם  כי  מעמך 
זוטרתי היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא", 
מעמך  שואל  דהא  התירוץ,  מובן  אינו  “דלכאורה, 
השלום  עליו  רבינו  משה  בחינת  שמצד   - כתיב"  
שבכל אחד ואחד מישראל, נעשה אצלו ענין היראה 
שאר  לכל  בנוגע  זה  דרך  ועל  זוטרתי",  “מילתא 
ענייני העבודה שנתבארו בהמשך הכתוב – “לאהבה 

אותו... לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו גו'".
באר  משה  “הואיל  של  הענין  שגם  מובן  ומזה 
את התורה", “בשבעים לשון" -  נוגע לעבודת כל 
אחד ואחד מישראל, מצד בחינת משה רבינו עליו 
השלום שבו, היינו, שבראש חודש שבט ישנה נתינת 
כח מיוחדת בעבודתו של כל אחד ואחד מישראל 
“בשבעים  ועם  עם  בלשון  ויהדות  תורה  להפיץ 
את  ללמדם  שבהכרח  ליהודים  בנוגע  הן   - לשון" 
התורה בלשון עם ועם, מכיון שאינם שייכים עדיין 
בנוגע להשפעה על  )להבדיל(  והן  ללשון הקודש, 

אומות העולם “לקבל מצוות שנצטוו בני נח".
שבט,  חודש  ראש  שלפני  בשבת   – לזה  וההכנה 
בנוגע  הוא  ברוך  הקדוש  של  ברכתו  נמשכת  שבו 
העבודה  ענייני  כולל  שבט,  חודש  ענייני  לכל 
השייכים במיוחד לראש חודש שבט, ובהתאם לכך, 
הרי זה זמן מסוגל כדי לקבל החלטות טובות בנוגע 
לענייני העבודה של “באר את התורה", “בשבעים 

לשון".

ג
נוסף על העניין המפורש בתורה שבכתב בנוגע 
לראש חודש שבט – ישנו עוד עניין בחודש שבט, 

שנתחדש ושייך במיוחד לדורנו זה:
הוא  קודש"16  יהי'  “העשירי  בשבט  העשירי  יום 
– יום ההסתלקות וההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ותורתו  מעשיו  “כל  זה,  ביום  אשר,  דורנו,  נשיא 
ומאיר  מתגלה  חייו...  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו 
ישועות  ופועל  למטה...  מלמעלה  גילוי  בבחינת 

בקרב הארץ"17.
שממנו  שבט,  חודש  מברכים  בשבת  ולכן, 
מתברכים כל הימים של חודש שבט, ועל אחת כמה 

16( בחוקותי כז, לב. ןוראה ליקוטי שיחות חלק ו סוף עמוד 290. 
וש"נ.

17( אגרת הקודש סימנים כ"ז-כ"ח.
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וכמה ימים מיוחדים שבו, כבנידון דידן, “העשירי יהיה 
לכל  בנוגע  מיוחדת  וברכה  כח  נתינת  ישנה   – קודש" 
בנוגע   – ובמיוחד  בשבט,  לעשירי  השייכים  העניינים 
לקבלת החלטות טובות בכל הקשור להליכה בדרכיו 

ואורחותיו של בעל ההילולא.
עד  חוצה,  המעיינות  הפצת   – בזה  העניין  וכללות 
לחוצה שאין חוצה ממנו, אשר, זהו הקשר והשייכות 
התורה  את  “באר  שבט,  חודש  ראש  של  העניין  עם 
בשבעים לשון" – הפצת התורה והיהדות, כולל הפצת 
ש"בשבעים  זה  ידי  על  ומקום,  מקום  בכל  המעיינות, 

לשון פירשה להם"18.

ד
 ויש להוסיף בזה:

בדורנו  נתחדש  בשבט  עשירי  של  שהעניין  למרות 
ואילו הענין של ראש חודש שבט מפורש בתורה  זה, 
שבכתב, ולא עוד, אלא שמדובר אודות “משנה תורה", 
שבו כלולים גם ד' הספרים שלפני זה, ואם כן, עיקר 
ה"שטורעם" דשבת מברכים צריך להיות בנוגע לעניינו 
של ראש חודש שבט, ולא בנוגע לעשירי בשבט, ונוסף 
לזה: ראש חודש שבט קודם לעשירי בשבט, ולא עוד, 
שבט  חודש  בראש  כלול  גופא  בשבט  שעשירי  אלא 
מכיון  כן,  פי  על  אף   – החודש(  ימי  כל  את  )הכולל 
שעניינו של עשירי בשבט נוגע ביותר לדורנו ולעצמנו 
להיות  שצריך  מובן,  דורנו(,  נשיא  עם  הקשור  )עניין 
“שטורעם" מיוחד בשבת מברכים גם בנוגע לעניינו של 
שבת  של  ה"שטורעם"  עיקר  ואדרבה:  בשבט,  עשירי 
מברכים צריך להיות בנוגע לעניינו של עשירי בשבט, 

הנוגע אלינו במיוחד.
נוסח  במפרשי  המבואר  דרך  על   – בזה  והביאור 
ל"אלוקי  “אלוקינו"  הקדמת  בטעם  התפילה19 

אבותינו":
לפני  אבותינו"  “אלוקי  להקדים  צריכים  לכאורה, 
“אלוקינו" – הן מצד הקדימה בזמן והן מצד הקדימה 
יש  פעולתה,  תפעל  שהתפילה  כדי  כלומר,  במעלה, 
להקדים ולהזכיר תחילה “אלוקי אבותינו", כדי לעורר 

זכות אבות20.
ואף על פי כן, נוסח התפילה הוא “אלוקינו )ואחר 

18( ראה ליקוטי שיחות חלק ג עמוד 862 ואילך. שם סוף עמוד 872 
ואילך. ועוד.

19( פי' עיון תפילה בסידור אוצר התפילות . ועוד.
20( ראה תמיד ריש פרק ג. יומא כח, ב ובפירוש רש"י – מירושלמי 

יומא פ"ג ה"א.

ענין  הוא  - מכיוון  ש"אלקינו"  ואלוקי אבותינו"  כך( 
אבותינו",  “אלוקי  מאשר  יותר  אלינו  ושייך  הנוגע 
נעלה  באופן  הם  ופעולתה  עצמה  התפילה  ובמילא, 

יותר.
כלומר: עצם ההסברה שהעניין של “אלוקינו" נוגע 
שיש  השאלה  את  עדיין  מתרצת  אינה  אלינו,  ושייך 
להקדים “אלוקי אבותינו" – שכן מה בכך  ש"אלקינו" 
על  אבות  זכות  הזכרת  כאשר  אלינו,  יותר  נוגע 
לפעולת  יותר  תועיל  אבותינו״  ״אלוקי  הקדמת  ידי  
התפילה?! אלא וודאי בהכרח לומר שההסברה היא –  
שמכיון ש"אלוקינו" הוא עניין הנוגע ושייך אלינו, הרי 
יותר,  נעלה  באופן  תהיה  עצמה  שהתפילה  פועל  זה 
הנוגע  שבדבר  אדם,  כל  אצל  במוחש  שרואים  כפי 
אליו באופן ישיר, פועל הוא יותר מאשר בדבר הנוגע 

למישהו אחר.
וחמי  מורי  כ"ק  שמביא  הנפלא  המשל  וכידוע 
שקלא  שמצינו   – המהר"ש  אדמו"ר  בשם  אדמו"ר21 
וטריא בדברי תנאים ואמוראים בדיני נשים וטענותיהן 
חרופה"   “שפחה  של  לטענתה  עד  לטעון,  שיכולות 
כו',  נשתחררה  לא  שעדיין  כפשוטה  חרופה  ]שפחה 
תמוה  ולכאורה,  ישראל[,  בת  עדיין  אינה  ובמילא 
תנאים  שהמציאו  סברות  שאותם  יתכן  כיצד  ביותר: 
בלימוד  שהתייגעו  מופלגה  השכלה  בעלי  ואמוראים, 
התורה מתוך מסירות נפש עד שהגיעו לדרגא שהתורה 
על  יעלו  כאלו  עמוקות  סברות   – שמם22  על  נקראת 
דעתה של “שפחה חרופה"?! וההסברה בזה – שכאשר 
הדבר נוגע לאדם, מסוגלת גם “שפחה חרופה" להמציא 

שכלים עמוקים שאינם לפי ערכה כלל!
שכאשר   – התפילה  לעניין  בנוגע  זה  דרך  ועל   
אלינו  ונוגע  השייך  עניין  ב"אלוקינו",  היא  הפתיחה 
לגמרי,  אחר  באופן  היא  כולה  התפלה  אזי  במיוחד, 
הוא   - מרי"23  קמי  “כעבדא   – הביטול  שרגש  היינו 
באופן פנימי ועמוק יותר, ועל דרך זה בנוגע לכללות 
ולא  “אליו   - העילוי   לתכלית  עד  התפילה,  כוונת 
למידותיו"24, ובמילא, גם פעולת התפילה היא באופן 

נעלה יותר.
ומזה מובן גם בנוגע לענייננו – ה"שטורעם" דשבת 

ג  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  קודש  אגרות  אלול.  ט'   – יום"  “היום   )21
עמוד רצ. 

22( ראה קידושין לב, סוף עמוד א ואילך. ע"ז יט, א.
23( שבת י, רע"א. וראה רמב"ם הלכות תפילה פ"ה ה"ר. שולחן ערוך 

אדמו"ר הזקן הלכות תפילה סו"ס צה.
24( ספרי הובא ונתבאר בפרד"ס של"ב פ"ב. סידור שער הק"ש ד"ה 

איתא בספרי ) פה, ב ואילך(. ועוד.
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מברכים חודש שבט:
כאשר ישנם שני עניינים, עניין הקשור עם אבותינו 
ואבות אבותינו כו', עד לדורו של משה רבינו )“בעשתי 
את  באר  משה  הואיל  לחודש...  באחד  חודש  עשר 
)עשירי  במיוחד  אלינו  ונוגע  השייך  ועניין  התורה"(, 
בעניין  ה'שטורעם'  עיקר  את  להתחיל  יש   – בשבט( 

השייך ונוגע אלינו, יום ההילולא דעשירי בשבט.
ולאחרי שמתחילים בעניין הנוגע אלינו – אזי נעשים 
כל שאר ענייני העבודה )כולל העניין של ראש חודש 

שבט( באופן נעלה יותר.

ה
ובנוגע לפועל:

נמשכת  שבו  שבט  חודש  מברכים  בשבת  בעמדנו 
ברכה ונתינת כח בנוגע לכל ענייני העבודה של חודש 
שבט – יש להעריך את היוקר של כל רגע ורגע, ולנצל 
זה שמקבלים החלטות  ידי  על  נעלה,  הכי  באופן  זאת 
טובות בנוגע לכל ענייני העבודה האמורים, הן ענייני 
העבודה  ענייני  והן  שבט,  חודש  ראש  של  העבודה 

דעשירי בשבט.
ויהי רצון שתהיה הצלחה רבה בכל הקשור להמשכת 

הברכות דשבת מברכים חודש שבט, הן בנוגע לכללות 
 – בפרטיות  ואחד  אחד  לכל  בנוגע  והן  ישראל,  בני 

“ומבשרך לא תתעלם"25.
שבט  מברכים  דשבת  ה"שטורעם"  עיקר  וכאמור 
צריך להיות בנוגע לעשירי בשבט – להוסיף בכל ענייני 

העבודה של בעל ההילולא.
המעיינות  הפצת  )א(  העניינים:  בשני   – ובכללות 
חוצה, )ב( הכרזתו ב"קול קורא"26 : “לאלתר לתשובה 

לאלתר לגאולה",
מעיינותיך  “ויפוצו  כאשר  שהרי   – תליא  בהא  והא 
חוצה" אזי קא אתי מר דא מלכא משיחא27, אשר, על 

ידו תהיה הגאולה האמיתית והשלימה. 

)משיחת שבת פרשת שמות, מברכים החודש שבט, תשמ"ו. 
תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק ב עמ' 343 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה(

25( ישעיה נח, ז. וראה ליקוטי דיבורים חלק ד תשכט, א ואילך.
26( “הקריאה והקדושה" דשנת תש"א )גליונות 9, 10, 11( ותש"ב )גליון 
25(. אגרת קודש אדמו"ר מוהריי"צ : חלק ה סוף עמוד שסא ואילך. 

עמוד שעז ואילך. עמוד תח ואילך. חלק ו סוף עמוד תל ואילך.
27( ראה אגרות קודש דהבעל שם טוב – נדפסה בכש"ט בתחילתו. 

וכ"מ.

בראש חודש שבט של שנת הארבעים לשהות בני 
ישראל במדבר, סמוך לכניסתם לארץ, תירגם משה 

את התורה לשבעים לשון.

ונעלה ולא  במדבר היו בני ישראל במצב מרומם 
החלו  לארץ  כשנכנסו  אך  העולם,  בבירור  התעסקו 
מבירור  כחלק  ולבררם.  העולם  בענייני  לעסוק 
העולם, מוטל עליהם להפיץ את האמונה בה’ בקרב 
ולהשפיע עליהן לשמור את  שבעים אומות העולם 
המצוות שנצטוו בהם, לפיכך, קודם הכניסה לארץ, 
כהכנה  לשון,  לשבעים  התורה  את  משה  תירגם 

להשפעה על שבעים אומות העולם.

ונעשים”, מדי שנה, בראש  נזכרים  “הימים האלה 
חודש שבט, ניתן כח מיוחד לעסוק בהפצת התורה 
לבני  התורה  ענייני  הפצת  )א(  לשון”:  ב”שבעים 
ישראל שאינם מבינים את לשון הקודש אלא לשונות 

על שבעים  להשפיע  להבדיל,  )ב(  לשון”.  מ”שבעים 
אומות העולם לציית להוראות התורה ולשמור את 

שבע המצוות שנצטוו בהם.  

להתכונן  הזמן  היא  שבט,  חודש  מברכים  שבת 
לעבודה זו, בשבת זו יש לקבל החלטות טובות בעניין 

הפצת התורה ב”שבעים לשון”.

שבת זו היא גם כן זמן ההכנה ליום העשירי בשבט 
– יום ההילולא של כ”ק אדמו”ר הריי”צ. בשבת זו יש 
בדרכו  להליכה  הקשור  בכל  טובות  החלטות  לקבל 

של בעל ההילולא.

העניין של יום העשירי בשבט אירע בדורנו וקשור 
יותר משאר העניינים המיוחדים שישנם  הוא אלינו 
ההתלהבות  צריכה  זו  בשבת  לפיכך,  שבט,  בחודש 
להתבטא בעיקר בענייני ההכנה ליום העשירי בשבט. 

סיכום
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‘בקשה נפשית' או 
‘הצעה' של נשיא-הדור

במהלך השנים התבטא הרבי לגבי עניינים שונים בדבר “בקשה נפשית" 
של חמיו כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ, ושלו עצמו בבקשות ותקנות בדור 
השביעי • הכל התחיל מ"בקשה נפשית" של בני ישראל להקב"ה ב"למה 
נגרע" ו"עד מתי" • חנוך על טהרת הקודש / מבצעים / אחדות / הקהל / 

“עשה לך רב" / הדפסת תניא / תהלוכות ל"ג בעומר ועוד

רבינו  ממשה  לתבוע  ישראל  בני  באו  שני  בפסח 
נפשית"  "בקשה  הייתה  זאת  קובלנה  נגרע".  “למה 

)‘לקוטי שיחות' כרך ח"י עמ' 119(:
ומכיון ש"התורה היא נצחית" הוראה נצחית, מובן שזה 

נוגע בכל הזמנים ובכל המקומות ובפרט בזמן העכשווי.
וכן ב'לקוטי שיחות' )כרך כג עמ' 71(:

בני  של  ותפילות  בקשות  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
של  נפשית  בקשה  ועל-אחת-כמה-וכמה  בכלל,  ישראל 
כל  “כלו  )שהרי  שתהיה  ישראל,  מבני  כל-אחד-ואחד 
הן  ד"מיד  ובאופן  והשלימה  האמיתית  הגאולה  הקיצין"( 

נגאלין".

 “בקשה נפשית
 ובקשה פנימית"

)‘התוועדויות  תש"נ  תשרי  בכ"ז  הרבי  יציין  ושוב 
תש"נ' כרך א' עמ' 281( את

בוודאי  שהרי  מתי?!",  “עד   – גדולה  הכי  התמיהה   
כאו"א  של  בקשתו  למלאות  רוצה  הקדוש-ברוך-הוא 

מישראל... ביחד... בקשה נפשית ובקשה פנימית.

עיבוד ארצו של יוסף
במהלך התוועדות יום שמחת-תורה תשכ"ז )‘תורת 

מנחם' כרך מח עמ' 156( התבטא הרבי:
אדמו"ר  מורי-וחמי  קדושת  שכב'  ולומר,  לחזור  כדאי 
מבקש בבקשה נפשית, שהיא גם ציווי ונתינת כח, לעבד 
כל  יומשך  ובמילא  יוסף,  של  ארצו  את  )“באַאַרבעטן"( 

טוב, ובלשון הכתוב “ממגד שמים מטל גו'" )וכפי שהדין 
ע"י  נמסרת  זו  ובקשה  מיעצר"(  לא  ש"טל  בנגלה  הוא 
שיגלו   – ישראל  בני  לכל  הוי',  עבדי  הנביאים,  עבדיו 
לעבד  צורך  טוב, אלא שיש  כל  ישנו  יוסף  שבארצו של 
אותה. ועד.. “והם רבבות אפרים" )מלשון רבבה ומלשון 
ריבוי( ועד שפועלים גם בהיפך הקדושה, לעשות מ"צרה" 

– “צהר" כו'.
מישראל  דכל-אחד-ואחד  העבודה  לכללות  בנוגע 
מו"ח  מכ"ק  נפשית  ובקשה  כח  והנתינת  הציווי  ישנו   –

אדמו"ר נשיא-דורנו להיות “נרות להאיר".
כך התבטא הרבי בליל חמשה עשר בשבט תשמ"ב 

)‘התוועדויות תשמ"ב' כרך ב' עמ' 857( והוסיף כי:
ענין זה נפעל – במיוחד – על-ידי-זה שכל-אחד-ואחד 

מוסר את עצמו להתעסק בכל המבצעים...
המבצעים  ב'  וכן  המבצעים  כל  את  שפרט  )אחרי 

דנשי ובנות ישראל הוסיף:( 
והמבצע המיוחד לדורנו זה... לאחד את כל בני ישראל 
זה  שנולד  תינוק  ואפילו  כלליים..  תורה  ספרי  בכתיבת 
עתה )בחמשה עשר בשבט( – צריכים לקנות עבורו אות 

א' בספר תורה.
עמ'  ג'  כרך  תשמ"ח'  )‘התוועדויות  תשמ"ח  בשנת 

480( חזר הרבי על הדברים ואמר:
קדושת  כב'  ]של  והגאולה  המאסר  התחלת  סיון,  ט"ו 
ונתינת- אדמו"ר מוהריי"צ בשנת תרפ"ז[ מהווה הוראה 
בעל  של  נפשית  הבקשה  למלא  לכל-אחד-ואחד  כח 
המאסר והגאולה שכאו"א יעסוק בהפצת המעיינות חוצה, 
וענין  הזולת.  על  לפעולה  בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן 
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בנוגע  וכן  והנשים..  האנשים  מישראל  לכאו"א  שייך  זה 
לטף, בתור חינוך, אבל, בכל התוקף והשלימות גם בנוגע 
הנהגת  על  הבט  מבלי  ]וזאת  חוצה...  המעיינות  להפצת 

אביו, הנהגת זקנו, ואפילו הנהגתו בעצמו ביום לפני זה[.

בתחום החינוך
בהזדמנות אחרת )‘לקוטי שיחות' כרך ו' עמ' 298( 
של  הנפש  מסירות  אודות  על  בהרחבה  הרבי  הסביר 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע על חינוך על טהרת הקודש 

של בני ובנות ישראל בכל מקום שהם:
 עבד ללא ליאות בעצמו וציוה על כל אלה הנשמעים 
אליו  שתגיע  מי  לכל  נפשית  בבקשה  פנה  אף  לקולו, 

קריאתו.

“להגביר חיל ולהוסיף בכל 
המבצעים"

ולהוסיף בכל המבצעים,  בבקשה נפשית להגביר חיל 
מתחיל במבצע מזוזה, ולהתחיל בהוספה זו עוד לפני בין 
ופוסקים  רבים  עסקי  על  מפקחין  בשבת  וגם  המצרים, 

צדקה – כפשוטה וברוחניות.
“לכל  תשל"ד  בתמוז  עשר  בחמשה  הרבי  פנה  כך 
מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה, וגם את אשר 
בשם ישראל יכונה" )‘לקוטי שיחות' כרך יג עמ' 210(.
גם  ופנייתה  זו  נפשית  בקשה  לבאר  הרבי  והוסיף 
לאלה אשר “בשם ישראל יכונה" בש"פ בלק הסמוכה 

)לקוטי שיחות שם עמ' 214(.

אחדות ב“ואהבת לרעך כמוך"
במכתב אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם ביום 
ה'תשמ"א  הקהל,  שנת  אייר,  י"ג  בחוקותי  פרשת  א' 

)נדפס ב'לקוטי שיחות' כרך כב עמ' 321 ואילך:
ובקשה נפשית, בכל לשון של בקשה – לאחד את כל-

תורת  במצות  מיוסד  אמיתי  לאיחוד   – ועד  בני-ישראל 
אמת ואהבת לרעך כמוך, על-ידי קיום מצוה זו במעשה 

בפועל, וכל המרבה הרי-זה משובח.

אחדות ב"הקהל"
הרבי  התבטא  תשמ"ח  דחג-הסוכות  ה'  בליל 

)‘התוועדויות תשמ"ח' כרך א' עמ' 242-241(:
ד"הקהל"  הענין  אודות  ולהרעיש  לדבר  מרבים  ולכן, 
הצעה   – ומציעים  ומבקשים  הסוכות,  חג  ימי  כל  במשך 
בלב  אחד  “כאיש  יתאחדו  בני-ישראל  שכל   – נפשית 

אחד" בהענין ד"הקהל".

הדפסת תניא בכל מקום
תשד"מ  תרומה  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  מדברי 

)‘לקוטי שיחות' כרך כו עמ' 378(:
את  שידפיסו  נפשית  ובקשה  הצעה  הציעו  לאחרונה 
ספר התניא – תורה שבכתב של חסידות )חב"ד( – בכל 
מביאים  שעל-ידי-זה  ישראל,  בני  שישנם  ומקום  מקום 

תורה בכל מקומות אלו.

הדפסת חידושי תורה ברמב"ם
 )261 ז"ך עמ'  )‘לקוטי שיחות' כרך  בחורף תשמ"ו 

מציע הרבי, ו"בבקשה נפשית":
בו  מקום  בכל  הדברים  את  וימסרו  יפרסמו  ובוודאי 
נערכים סיומים: להדפיס קובצי חידושים בתורת הרמב"ם 

לקראת יום הולדתו בערב פסח, בקשר לסיום הרמב"ם.

 שבת אחדות לפני 
חג השבועות

הרבי  הורה   )300 עמ'  )שם  שנה  אותה  של  בקיץ 
לערוך התוועדות מיוחדת בשבת קודש פרשת במדבר 
ישראל;  ואחדות  באהבת  להוסיף  כדי   – סיון  ער"ח 
ובקשה  “כהצעה  בחוקותי  בש"פ  נאמרו  הדברים 

נפשית ליהודים בכל העולם כולו".
וב'לקוטי שיחות' כרך לב עמ' 266:

באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית.

הקמת והרחבת בתי חב"ד
בליל ט"ו תמוז תשמ"ו )‘התוועדויות תשמ"ו' כרך ד' 

עמ' 76( חוזר הרבי ומדבר על:
בכל  אשר  נפשית,  בקשה  של  באופן  ההצעה  אודות 
ובמקומות שיש  “בית חב"ד",  ויקימו...  יבנו  ומקום  מקום 
ד"מעלין  באופן  בזה,  ויוסיפו  ירחיבו   – חב"ד"  “בית  כבר 

בקודש"...

הוספה בלימוד התורה 
“בחינות" ו"עשה לך רב"

בש"פ דברים שבת חזון תשמ"ו )לקוטי שיחות כרך 
“בהצעה  פעמים  ג'  הרבי  פנה  ואילך(   245 עמ'  כט 

ובקשה נפשית":
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המשך בעמ' 18

המשך בעמ' 18

ולתלמידי  בכלל,  הישיבות  לתלמידי   – הראשונה 
בלימוד  שיוסיפו  בפרט  תמימים  תומכי  ישיבות 
התורה, ובפרט הלכות התורה, ביתר שאת וביתר עוז 

כמו שנאמר “ציון במשפט תפדה".
את  לבחון  לזמן  מזמן  “בחינות"  עריכת   – השניה 
רמת הלימוד והידיעה בתורה, הן בכמות והן באיכות 

אצל כאו"א מהתלמידים.
ו"יש להוסיף בהצעה ובקשה נפשית האמורה – גם 
הוספה   )246 עמ'  )שם  טבין"  עובדין  למארי  בנוגע 

בתורה ועריכת בחינות אצל “עשה לך רב".
הרבי חידד וחיזק את הדברים וקרא שוב )שם עמ' 

:)248
מזה,  יותר  )ועוד  נפשית  בבקשה   – ובקשתי  הצעתי 
 – כו'(  יותר  מתאים  ביטוי  לעת-עתה  בידי  שאין  אלא 
שיפרסמו את הדברים בכל מקום ומקום, - בשמי, או 

שלא בשמי, בהתאם להתועלת בנוגע לקיום הדבר –
שכדאי ונכון ביותר, אשר, כל אחד ואחת מישראל, 
אנשים נשים וטף, יקיימו את הוראת המשנה “עשה לך 
רב", ומזמן לזמן יבוא אליו כדי לעמוד ל"מבחן" בנוגע 

למעמדם ומצבם בעבודת ה'.
כאו"א  אצל  ובודאי  בודאי  יתוסף  על-ידי-זה  אשר, 

מישראל בכל עניני טוב וקדושה, הלוך ומוסיף ואור.

לקראת ל"ג בעומר
 )253 בשנת תשמ"ז )‘לקוטי שיחות' כרך לב עמ' 
כל  ואל  היהודיים  ההורים  כל  “אל  הרבי  פונה 

המחנכים והמחנכות היהודיים השם עליהם יחיו".
הנושא: “להזהיר גדולים על הקטנים" – היסוד של 

החינוך האמיתי.
המכתב ]המצורף “אל כל ילדי ישראל" שליט"א[ 
ולזרז  לעודד  לסייע,  נפשית  בקשה  עם  יחד  בא 
ועריכת  הכינוס  בקיום  ובמיוחד  המכתב  עניני  בכל 

התהלוכה.

תהילים וצדקה
בכל פעם שמוסיפים באמירת תהלים יש להרבות 
– כך הציע הרבי בהתוועדות ח"י אלול  גם בצדקה 
ואילך(.   297 עמ'  כט  כרך  שיחות'  )‘לקוטי  תשמ"ה 
לענין זה סיים הרבי – )לקו"ש שם עמ' 299( ש"הצעה 
לבבית ונפשית זו תתקבל בסבר פנים יפות ותתפשט 

בכל מקום ומקום"...

“תומכי תמימים" בחיוניות
בשנת תשמ"ט )‘התוועדויות תשמ"ט' כרך ד' עמ' 
להתייסדות  שנים  )צ"ב(   92 במלאות  ואילך(,   299
“תומכי תמימים", קרא הרבי להוסיף בלימוד והפצת 
היוצא  “כל  של  השיחה  גם  כולל  התורה,  פנימיות 
למלחמת בית דוד" אותה קרא להדפיס מחדש, כמו 

גם לערוך חגיגות מיוחדות והדגיש )שם עמ' 303(:
עם  אריינווארפן"(  )“זיך  ונתינה  במסירה  התעסקות 
והחיות  הפנימיות  כל  ועם  וה"ברען"  ה"שטורעם"  כל 
)והחיוניות( כו' – “כאן בברוקלין, ניו-יורק, ועל-דרך-זה 

בכל מקום ומקום שתגיע בקשה נפשית הנ"ל.

בקשה פנימית-נפשית 
להיקלט בישיבה

בנים  של  ושועתם  לרוחתם  אוזן  להעלים  וחלילה 
הרעבים ללחם – לחמה של תורה, והצמאים למים – מים 
חיים של תורת חיים ודופקים על דלתי הישיבה בבקשה 
)ולאהבת  לתורה  ולהכניסם  לקבלם  פנימית-נפשית 
ולגמ"ח  השם(  ולאהבת   – תפלה  )זו  לעבודה  התורה(, 

)ולאהבת ישראל(.
לרגל  הרבי  של  במכתב   מופיעים  אלו  דברים 
‘תומכי  הישיבה  של  המרכזיים  בניינים  חנוכת 
בכפר   – תבנה-ותכונן  בארץ-הקודש  אשר  תמימים' 
חב"ד בחודש כסלו תשכ"ג )‘לקוטי שיחות' כרך כד 

עמ' 492; ‘אגרות-קודש' כרך כב עמ' שנא-שנב(:
הישיבה...  ותומכי  ידידי  לכל  לבבית  פניה  עם  ביחד 
הבניה  כל  את  לסיים  כדי  נמרצים  במאמצים  להוסיף 
בכל  הקשורים  החובות  לסלק  אפשרי,  הכי  בהקדם 
ולהתרחב  להתגדל  להישיבה  ולאפשר  הבניה  שלבי 

בכמות ובאיכות, מתאים לדרישת וגם הכרח השעה.
תשמ"ו  רבה  הושענא  בליל  הרבי  התבטא 

)‘התוועדויות תשמ"ו' כרך א' עמ' 321(:
הבקשה- את  שמילאו  לאלו  “יישר-כח"  להביע  יש 
הדברים  את  הרחב[  הקהל  ]=עבור  להדפיס  נפשית, 
השווה   – הסוכות  ]=בחג  שלפני-זה  בשנים  שנאמרו 
ותבוא   ,]220-221 עמ'  א'  כרך  תשמ"ה'  ‘התוועדויות 
עליהם ברכה – על שאיפשרו לכל הרוצה ללמוד ולעיין 
לידי  יביא  שהלימוד  ויהי-רצון  אז,  שנאמרו  בדברים 

מעשה בפועל.
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מתי מותר ללמוד 
חכמות חיצוניות?

למי מותר ללמוד את מדע הרפואה או האסטרונומיה, ומה לגבי עבודה 
זרה? • איזו תמיהה על הרמב"ם פתר אדמו"ר הזקן בספר התניא? • מכתב 
מאלף של הרבי עושה סדר בנושא רכישת השכלה חיצונית, ומציג שישה 

אופני היתר • וכמה חשוב למנוע מילדים ללמוד חכמות חיצוניות

ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי 
מלביש  שאינו  בטלים  דברים  טומאת  על  גלולים 
שבנפשו  הקדוש  הרוח  מיסוד  המדות  רק  ומטמא 
בטלים  שבדברים  נוגה  קליפת  בטומאת  האלהית 
בנפשו  זו  שבקליפה  הרע  הרוח  מיסוד  הבאים 
מאחר  שבנפשו  חב"ד  בחי'  ולא  כדלעיל  הבהמית 
וע"ה  השוטים  שגם  ובורות  שטות  דברי  שהם 
עובדי  האומות  בחכמת  משא"כ  כן.  לדבר  יכולים 
שבנפשו  חב"ד  בחי'  ומטמא  מלביש  הוא  גלולים 

האלהית.
)תניא פרק ח'(

אנו  החיצוניות'  ל'חכמות  הנכונה  ההתייחסות  את 
בין  מחלק  הזקן  רבנו  כאשר  בתניא,  כבר  מוצאים 
הנפש  של  המידות  את  המטמאים  בטלים,  דברים 
את  המטמאות  חיצוניות,  חכמות  לבין  האלוקית, 

כוחות השכל – חב"ד של הנפש האלוקית. 
בחכמות  העוסק  שאדם  ואומר,  שם  ומוסיף 
פרנסה,  למטרות  כמו  שמים,  לשם  החיצוניות 
יותר,  נעלה  באופן  או  ה',  את  לעבוד  שמאפשרת 
שיודע להשתמש בחכמות אלו עצמן לעבודת ה' או 
את  מעלה  והאדם  בהן,  לעסוק  מותר  אזי   – לתורתו 

החכמות האלו לקדושה.
רבנו הזקן אף מביא את שמותיהם של כמה מגדולי 
“וזהו  השני:  כבאופן  אלו  בחוכמות  שעסקו  ישראל 
טעמו של הרמב"ם והרמב"ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן".
באגרות קודש )תצה, י"ט סיון תש"ט עמוד קכב( מבאר הרבי 
בלימוד  היתר  אופני  שישה  באריכות  דורנו  נשיא 

בתניא.  האמור  האופן  ובכללם  חיצוניות,  חכמות 
בתוספת  קלה,  ועריכה  בעיבוד  כאן  יובאו  הדברים 

מראי מקום והרחבות.

כשלימוד המדע נחוץ

בדברי התניא האמורים לעיל, בא רבנו הזקן לתרץ, 
ישראל  וחכמי  שהרמב"ם  העובדה  את  לכאורה, 
שם,  מבאר  כך  על  הרפואה.  בחוכמת  עסקו  אחרים 
לענייני  אלו  בחכמות  להשתמש  כיצד  ידעו  שהללו 

תורה ומצוות.
וצריך להבין, איזו תמיהה מצא רבינו הזקן בהנהגת 
היה  חיצוניות'  ב'חכמות  שעיסוקו  דווקא,  הרמב"ם 
“ורפא  התורה  ציווי  שישנו  שעה  הרפואה,  במדע 
ירפא" )משפטים כא, יט(! כן פוסקת הגמרא שבעיר שאין 
ב(.  יז,  )סנהדרין  בה  לדור  חכם  לתלמיד  אסור  רופא  בה 
ועוד: במסכת שקלים מצינו )פרק ה' משנה א( שבן אחיה 

היה ממונה במקדש על חולי המעיים.
‘חכמה  הינו  הרפואה  חכמת  לימוד  האם  אם-כן, 

חיצונית' שמותר ללומדה רק בתנאים מיוחדים?
התכונה  חוכמת  של  לנחיצותה  בנוגע  גם 
“אמר  א(:  עה,  )שבת  בגמרא  מצאנו  )אסטרונומיה( 
תקופות  לחשב  האדם  על  שמצוה  מנין  יוחנן:  רבי 
ומזלות? שנאמר )דברים ד, ו( ושמרתם ועשיתם כי היא 
ובינה  חכמה  איזו  העמים.  לעיני  ובינתכם  חכמתכם 
תקופות  חישוב  זה  אומר  הוי  העמים,  לעיני  שהיא 
ור' יהושע הוו  “ר' גמליאל  )י, א(:  ומזלות". ובהוריות 
אחד  כוכב  יהושע(  )ר'  ליה  אמר  בספינתא...  אזלי 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר



לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים, ואמרתי שמא 
יעלה ויתעה אותנו. אמר ליה )ר' גמליאל( כל כך יש 
בידך..." )חכמה יש בידך... – רש"י(. הרי שהייתה לר' 
יהושע ידיעה בחוכמת התכונה. ובחולין )נז, ב(: “אמרו 
עליו על רבי שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים היה... 
יותר  האחרונים  כנפיים  וגידלה  לו  הייתה  תרנגולת 
מן הראשונים", ומכאן ראיה שרבי שמעון ידע חכמת 

הטבע.
את  הרמב"ם  של  שבלימודו  לומר,  צריך  על-כן 

חכמות האומות ישנו חידוש מיוחד. 
ביאור העניין, ובהקדים:

ישנם שישה אופנים בלימוד וידיעת חכמות אומות 
העולם, והם יתבארו להלן מן הגבוה אל הנמוך:

א. ידיעת החוכמות מן התורה

יודע  וממנו  הבניין  בתרשים  המביט  חכם  כמו 
המפה  היא  התורה  גם  כך  שבבניין,  הפרטים  כל  על 
)בראשית  העולם  נברא  תוכניתה  פי  שעל  )'הדיפתרא'( 
שרבי  א(  )ח,  בכורות  בגמרא  שמסופר  וכפי  רפ"א(.  רבא 

זמן עיבור הנחש מהכתוב  בן חנניא למד את  יהושע 
בתורה, ובמדרש תהלים )יט(, מביא על ר' שמואל )ור' 
למד  תורה  של  בחכמתה  יגיעתו  ידי  שעל  הושעיא( 

מתוכה כל מה שיש ברקיע.
ובוודאי שכל מה שנאמר במפורש בתורה שבכתב 
זו תורה ממש,  ושבעל פה בקשר לחוכמות אלו הרי 
הידוע  הרמב"ם  וכמאמר  הקב"ה,  חוכמתו של  שהיא 
)פירוש המשניות חלק יסוד ח( שאין הבדל בין הפסוק “ובני חם 

כוש ומצרים", לבין “אנכי ה' אלוקיך".

 ב. התורה מצווה ללמוד 
את החכמות

את  ללמוד  מפורשות  מצווה  התורה  לעיתים 
החכמות הללו, והלומד מקיים בכך את ציווי התורה. 
לימוד זה הוא מצווה כשאר מצוות התורה, דאורייתא 
לצורך  הנלמד  בידע  השימוש  קודם  גם  דרבנן,  או 

המצווה.
כמה דוגמאות לציוויי התורה לרכוש ידע בחכמות 
בחוכמת  לחשב  בית-דין  על  עשה  מצוות  חיצוניות: 
שיש  ועד  ה"ז(,   פ"א,  החודש  קידוש  הלכות  )רמב"ם  החשבון 
המונים חשבון תקופות ומזלות במניין המצוות )הסמ"ג 

דרכי  לדעת  בית-דין  על  הציווי  וכן  מז(,  עשה  במצות 

עבודה זרה וכישוף )רמב"ם הלכות סנהדרין פ"ב, ה"א(, ובסוטה 
)מט, ב( התירו לבית רבן גמליאל ללמוד חכמה יוונית 

מפני צורך הציבור )וראה תוספות ד"ה ארור, מנחות סד, ב. קונטרס 
אחרון להל' ת"ת לאדה"ז, פג ס"א(. 

 ג. לימוד לצורך מניעת עבירה

אופן נוסף של לימוד חכמות חיצוניות שהינו בגדר 
מצווה, והוא אדם שאנוס לחשוב בדברי חוכמה כדי 
תורה  בדברי  הרהור  איסור  על  לעבור  לא  להיזהר 
במקום האסור בכך כמו במבואות המטונפות. באופן 
הזה הלימוד הוא קיום מצווה, אבל באופן שלילי )עיין 

אחרונים שו"ע או"ח רספ"ה(.

ויש לומר, שסוג זה נכלל בכוונת המדרש )דברים רבה 
אסטרולוגי,  אתה  והלא  שמואל  את  “שאלו  ו(:  ח,  פרק 

אמר להם, לא הייתי מביט אלא בשעה שהייתי נפנה 
לבית המים". 

באופן זה, לימוד החוכמות הוא כאמור קיום מצווה, 
של  לא-תעשה  מצוות  קיום  לצורך  לימוד  זה  כי  אם 
בגדר  זה  אין  אבל  אסור.  תורה  מלימוד  הימנעות 
לימוד לשם שמיים, שכן הלימוד נעשה באין-ברירה, 
מלימוד  להישמר  האדם  יכול  באמצעותו  רק  שכן 

התורה האסור. 
לצורך  לימוד  לבין  לימוד לשם-שמים  בין  ההבדל 
אסור,  תורה  אי-לימוד  של  לא-תעשה  מצוות  קיום 
דרכיך  “בכל  ה'  עבודת  אופן  שבין  כחילוק  כמוהו 

דעהו" לבין קיום מצווה בפועל.
שני האופנים האלה מתיישבים עם שתי הדוגמאות 
גשמיים  דברים  להעלאת  ז',  פרק  בתניא  המובאות 
שמינא  בשרא  “האוכל  א(  לקדושה:  נוגה  מקליפת 
להרחיב  מבושם  יין  ושותה  שמן[  שור  ]בשר  דתורא 
דעתו לה' ולתורתו". אכילה זו אינה מצווה, אלא רק 
כעין הכשר מצווה ללימוד התורה שבא אחר-כך. ב( 
ויום  אכילה שנועדה “בשביל לקיֵם מצות עונג שבת 
מדברי  עשה  מצוות  בעצמה  היא  זו  אכילה  טוב". 

סופרים של עונג שבת.

ד. לימוד חכמות המסייע 
לקיום מצווה 

מצווה,  לקיים  רוצה  או  תורה  לומד  אדם  לעיתים 
ואינו יכול להבין היטב את הסוגייה לקיים את המצווה 
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במצב  אלו.  בחוכמות  ידע  חסרון  מפני  מלא  באופן 
כזה, רשאי הוא להשלים את הידע החסר. כמאמר רב 
)סנהדרין ה, ב( שגדל י"ח חדשים אצל רועה בהמות כדי 

לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. סוג לימוד זה 
אינו לימוד תורה ולא קיום מצווה, אלא הכנה והכשר 
הלכות  לימוד  ]ואולי  ומצוות.  תורה  וידיעת  לקיום 
עבודה זרה וכישוף על-ידי בית דין הוא לימוד מהסוג 
הזה, בשונה מאופן ב' לעיל, ששם התבאר שיש מצווה 

בלימוד עצמו[

ה. לימוד לצרכי פרנסה

רכישת חכמה חיצונית במידה הדרושה לעסקיו כדי 
למצוא פרנסה, או שעושה מהחוכמות עצמן אומנות 
וקרדום לחתוך בהן. לימוד זה הוא הכשר והכנה לדבר 

היתר.
יש לומר, שכל האזכורים בתורה ובמאמרי רז"ל על 
באחד  עמדו  כולם  העולם,  אומות  בחוכמות  עיסוק 
כיצד  להקשות  צורך  אין  לעיל.  הנזכרים  מהאופנים 
עסקו בזה ולתרץ באחד מהטעמים שהתבארו לעיל, 
ובמעשים  בגמרא  בתורה,  פשוט  הדברים  מקור  כי 

שבכל יום.
ואם כן, תירוצו של רבינו הזקן בא להסביר את אופן 
שלמדו  ישראל,  גדולי  ושאר  הרמב"ם  של  הנהגתם 
תמיהה  אין  שכן,  העולם.  אומות  חכמי  ספרי  מתוך 
על כך שהרמב"ם למד ספרי עבודה-זרה )כפי שכתוב 
)ראה  היוונים  או מספרי התכונה של  נבוכים(,  במורה 
היה  הזה  שהלימוד  מפני  י"ז(,  פרק  סוף  החודש  קידוש  הלכות 

קידוש  חשבון  מצוות  טעמי  ביאור  לצורך  הכרחי 
החודש וכו' – כאופן הב' לעיל. אלא, עיקר הקושייה 
על הרמב"ם היא על העיון בחכמות אחרות כמו רפואה 

מספרי גאלינוס ואחרים.
הא'  לאופן  כמובן  לשייכו  אפשר  אי  זה,  לימוד 
לימוד  זה  אין  כן,  כמו  התורה.  מן  החכמות  לימוד   –
חכמות  למד  שהרמב"ם  בזמן  שהרי  פרנסה,  לצורך 
אלו, פרנסתו הייתה מצויה על-ידי אחיו, שעל שולחנו 
נדפס  הרמב"ם  תולדות  )ראה  בעצמו  שכתב  כפי  סמוך,  היה 
בתשובות הרמב"ם )ליפסיא( בהקדמה לח"ג(. כמו כן, הרמב"ן היה 

בקי בכמה חכמות ולא עשה את כולן מקור פרנסה.
ומכאן קושיית רבנו הזקן, מהו ההסבר לאופן לימוד 

זה של הרמב"ם.

ו. שימוש עתידי 

התירוץ לשאלה זו בא באופן שישי:
ישנו היתר ללמוד את חוכמות אומות העולם, גם אם 
אין בהן צורך עכשווי, ובתנאי שהלומד יודע ומסוגל 

להשתמש בהן בעתיד לעבודת ה' או לתורתו.
את  נוספים  ישראל  וחכמי  הרמב"ם  למדו  כך 
החוכמות חיצוניות. מכאן מתחוור דיוק הלשון בתניא: 
“וזהו טעמו" )של הרמב"ם( – בלשון יחיד, אף שהביא 
של  הלימוד  שסיבת  מפני  לימוד,  היתרי  שני  קודם 
הייתה אך ורק כאופן השישי,  בשעת מעשה  הרמב"ם 
אחיו,  מות  בעקבות  מצבו  השתנה  שאחר-כך  אף 

ונאלץ להשתמש בחוכמות שלמד גם עבור פרנסתו.
ויש להוסיף:

מטמא  צורך,  שלא  העולם  אומות  חכמות  לימוד 
את ספירות החכמה בינה ודעת של הנפש האלוקית, 
ומורידה מקדושה לקליפת נוגה שיש בחכמות הללו. 
שהירידה  בתנאי  רק  הותרה  לקליפות  מצוות  ירידת 
הכנה  היא  הירידה  אם  לא  אך  לעלייה,  לצורך  היא 
הירידה  תותר  הרביעי,  האופן  לפי  לעלייה.  בלבד 
לקליפת נוגה )וכן לג' קליפות הטמאות( בתנאי שהיא 

מכשירה עלייה לקדושה בטווח מיידי.
נוגה  לקליפת  שהירידה  מחדש,  השישי  האופן  אך 
לעלייה  בלבד  הכנה  זו אלא  אין  היא  אף אם  מותרת 

עתידית.

 לימוד חכמות מטמא 
את הנפש!

להשלמת הסוגיה מובאת להלן שיחת אדמו"ר נשיא 
דורנו )תורת מנחם תשמ"ב חלק ד', עמ' 1837-1839( בקשר לחינוך 

הילדים בעת תקופת ה'חופש':
והנה, ההתעסקות בחינוך הימים אלו היא בגדר ענין 
שהזמן גרמא – כי ברוב הארצות )שבהם נמצאים רוב 
מנין ורוב בנין דבני ישראל( נותנים בימים אלו ‘חופש' 
לילדים שלא יצטרכו ללמוד לימודים שאינם ‘לימודי 

קודש'.
ולכן, הרי זה זמן מסוגל ביותר להשתדל שהילדים 
יוסיפו בלימוד התורה, מאחר שזמנם פנוי יותר, מפני 

ה'חופש' מלימודים שאינם לימודי קודש.
‘לימודי  בשם  אלו  ללימודים  לקרוא  רוצה  ]אינני 
חול' – כי באמת היו צריכים להשתדל שלימודים אלו 
יהיו על טהרת הקודש, היינו, ללמוד חכמת החשבון 
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כדי שיוכלו ללמוד ולדעת את החשבונות והמדידות 
תקופות  ‘חישוב  או  עירובין,  הלכות  עם  הקשורות 
ומזלות' – כמבואר בגמרא )שבת עה, א. הובא לעיל( שעל זה 

נאמר “כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים".
ובהקדים:

ידי לימוד  )פרק ח( שעל  אדמו"ר הזקן מבאר בתניא 
חב"ד  בחינת  ומטמא  מלביש  “הוא  חיצוניות  חכמות 
שבחכמות  נוגה  קליפת  בטומאת  האלקית  שבנפשו 
בהן,  אותן קרדום לחתוך  “עושה  אלו", מלבד כאשר 
דהיינו, כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה', או שיודע 
בדוגמת  לתורתו",  או  ה'  לעבודת  בהן  להשתמש 

“הרמב"ם והרמב"ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן".
לומר  הזקן מדייק בלשונו,  והנה, מאחר שאדמו"ר 
שעל ידי לימוד חכמות חיצוניות “מלביש ומטמא בחי' 
חב"ד שבנפשו האלקית", היינו, שזהו ענין של טומאה 
– מובן חומר הדבר. ועל-דרך ענין הטומאה כפשוטה 
– שאף-על-פי שלא רואים שום שינוי בדבר שנטמא, 
כי לא נגרע ממנו דבר ולא נוסף עליו דבר, ובחיצוניות 
ידי  על  אף-על-פי-כן  כמקודם,  הדבר  נראה  ובגלוי 
הנגיעה בדבר טמא לרגע אחד בלבד, קובעת התורה 
שגם הוא נטמא, ולכן, אינו יכול להכנס לקודש כו' – 

עד כדי כך חמור ענין הטומאה!
 – לגר  ואפילו  לישראל,  ללוי,  נוגע לכהן,  זה  וענין 
הטהרה  ערך  לפי  בדבר  דרגות  חילוקי  שישנם  אלא 
הנדרשת מכל אחד ואחד. אבל על-כל-פנים – כללות 
כל-אחד-ואחד,  אצל  חמור  דבר  הוא  הטומאה  ענין 
וסייגים  וגדרים  ואיסורים  חומרות  כמה  שישנם  ועד 

הקשורים עם ענין הטהרה והפכו.
לקטן  אפילו  נוגע  הטומאה  ענין  מזו:  ויתירה 
התורה  עניני  בכל  חייב  שאינו  למרות   – שבקטנים 
יומו  בן  תינוק  שכאשר  בפשטות  וכמובן  ומצוותיה. 
נוגע בדבר בלתי טהור, הרי זה פועל בו שינוי עיקרי, 
עד שצריכים להזהר שלא יגע בעניני קדשים, תרומות 
החומר  גודל  מובן  ומזה  בזה.  וכיוצא  ומעשרות, 
ענין שבו  עוד  מצינו  – מאחר שלא  שבענין הטומאה 
יהיו שוים תינוק בן יומו ואדם גדול בן מאה ועשרים 

שנה, מלבד בנוגע לענין הטומאה.
חכמות  דלימוד  הענין  חומר  מובן  ועל-פי-זה 
לשון של  כותב  אינו  הזקן  – שהרי אדמו"ר  חיצוניות 
איסור, פסול, וכיוצא-בזה, אלא לשון של טומאה שזהו 

חמור ביותר.

המציאות  כללות  שישנה  מאחר   – לאידך  אבל 
אפשרות  ישנה  שבודאי  מובן,  חיצוניות,  דחכמות 
להשתמש בזה לעניני טוב וקדושה. ועל-דרך המובאר 
בענין “וגם רשע ליום רעה" – “שישוב מרשעו ויעשה 

הרע שלו יום ואור למעלה" )תניא פרק כז(.
להשתמש  אפשרות  שישנה  בתניא  שמסיים  וכפי 
בלימוד חכמות חיצוניות עבור ענייני טוב וקדושה – 
“אלא אם כן עושה אותן קרדום לחתוך בהן, דהיינו, כי 
להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה', או שיודע להשתמש 
בהן לעבודת ה' או לתורתו", בדוגמת הנהגת הרמב"ם 

והרמב"ן.
ומובן, שכאשר מדובר אודות פרנסתו ופרנסת בני 
ביתו – אין לך שוחד גדול מזה, ובפרט כאשר מדובר 
לא רק אודות פרוטא אחת בלבד, אלא אודות כללות 
פרנסתו ופרנסת בני ביתו במשך כל ימי חייו, ומאחר 
מובן  צדיקים",  דברי  ויסלף  פקחים  יעור  ש"השוחד 
זה, מפניו  יכול לסמוך על עצמו בדבר  שהאדם אינו 
שיכול  מישהו  למצוא  עליו  ולכן,  כו',  משוחד  היותו 
לפסוק בענין זה, לספר לו אודות מעמדו ומצבו, ואז 
יוכל לברר אם לימוד זה הוא דבר המטמא את חב"ד 
לצורך   – המותר  דבר  שזהו  או  האלקית,  שבנפשו 
עצמו  זה  שלימוד   – יותר  נעלה  באופן  או  פרנסתו, 
הוא על טהרת הקודש, מאחר שמנצל הלכות עירובין, 

חישוב תקופות ומזלות, וכיוצא בזה. 
‘לימודי  אלו  ללימודים  לקרוא  רוצה  אינני  ולכן, 
‘על  היו צריכים להיות  – מאחר שלימודים אלו  חול' 

טהרת הקודש'[.
אלו  ימים  המדינות  שברוב  היות  לעניננו:  ובנוגע 
קודש  לימודי  שאינו  מלימודים  החופש'  ‘ימי  הם 
)מלכתחילה היו צריכים להיות באופן דחול על טהרת 
הקודש( – צריכים לנצל את זמנם הפנוי של התלמידים 
והתלמידות, ולמלא זמן זה בלימודי קודש )לימודים 
יהיה  שהדבר  והשתדלות  זהירות  דרושה  לא  שבהם 
‘על טהרת הקודש' – מאחר שמדובר אודות לימודים 

שהם עצמם קודש(.
שבהם  זמנים  ישנם  השנה  ימי  כל  במשך  דהנה, 
חוקי  )מפני  קודש  לימודי  שאינם  בלימודים  עוסקים 
וזוהי  ומשונות(,  שונות  סיבות  מפני  או  המדינה, 
המעלה שבימי החופש – שהגבלות אלו אינן קיימות, 
ולכן, ישנו יותר זמן פנוי עבור לימודי התורה, לימוד 

המביא לידי מעשה – קיום המצוות.
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

 יום הולדת הרבנית חנה,
אם הרבי

יום הולדת הרבנית חנה שניאורסאהן, אמו של כ"ק אדמו"ר, בעיר החסידית 
המפורסמת ניקולייב, לאביה הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה הלוי ינובסקי, רבה 
של העיר ניקולייב, ולאמה הרבנית רחל )בתו של הרה"ג ר' יצחק פושניץ, רבה 

של העיירה דוברינקה(.

מי שזכה להכירה ידע כי אשה זו אוצרת בקרבה תכונות נדירות בהן נתברכו 
רק יחידי סגולה שבדור. שנים רבות של כאב ויגון עברו עליה, אם בתקופת 
המאסר והגליית בעלה, ואם לאחר שנתאלמנה מבעלה הגדול ונשארה בודדה 
וגלמודה בין חיות טרף, משחיזי חרב לכל אשר בשם שניאורסאהן יכונה. גם 
בתקופה רבת מכאובים זו לא באה בטרוניא, פניה לא היו עצובות ועיניה לא 

הביעו מרירות. את כאבה נצרה בלבה ולא הביעה בפני אנשים. 
)ימי חב"ד ע' 12. 98(

יום פטירת הגה"ח הרב זאב דב קאזווניקוב,
רבה של יקטרינוסלב

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' דב זאב קאזווניקוב, רבה של יקטרינוסלב )לפני שכיהן 
שם הרה"ג המקובל ר' לוי יצחק, אביו של הרבי(. ומנוחתו כבוד בעיר יקטרינוסלב.

ובחסידות  בנגלה  גדול  גאון  היה  חב"ד,  חסידי  בין  מהמיוחדים  היה  זאב  דוב  ר'  הרה"ג 
ולמרות גאונותו המופלגת נהג בהצנע-לכת ביותר. בבחרותו ביקר אצל כ"ק אדמו"ר הצמח 

צדק והיה מזקני חסידי כ"ק אדמו"ר המהר"ש ואדמו"ר מוהרש"ב.

בשנים מאוחרות יותר התפרסם כאיש מורם מעם, ואגדות רבות נרקמו סביבו כאיש קדוש 
ומחולל פלאות. 

עשרים וחמש שנה אחרי הסתלקותו החליטו השלטונות להעביר את בית העלמין היהודי 
של  )אביו  שניאורסאהן  יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  אחר.  למקום  ביקטרינוסלב 
הרבי( היה בין המתעסקים בהעברת גופו של הרה"ג הרה"ח ר' דב זאב, והוא היה מספר 
בהתפעלות על קדושתו - שלמרות שעברו עשרים וחמש שנה מאז הסתלקותו, מצאו את 

גופו שלם כאילו נקבר באותו יום עצמו.
)ימי חב"ד ע' 98(

תר"מ

תרס"ח

כ"ז 
טבת 

כ"ח 
טבת
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ההכרזה על סיום 
 כתיבת

ספר תורה של משיח

כ"ק  וארא  פ'  בהתוועדות 
סיום  על  הכריז  אדמו"ר 
התורה  ספר  של  הכתיבה 
צדקנו  משיח  פני  לקבלת 
בשנת  החלה  )שכתיבתו 
תהיה  ושהכנסתו  תש"ב(, 
בימים הקרובים )ט' בשבט(. 
)שיחות קודש תש"ל ח"א פ' וארא סעי' ג(

 יום הסתלקות הרה"צ
 ר' זושא מאניפולי

יום הסתלקות הרה"צ ר' משולם זוסיא 
מאניפולי, ב"ר אליעזר ליפמן, בהיותו 
מגדולי  היה  הוא  ושבע.  שבעים  כבן 
ממעזריטש.  המגיד  הרב  של  תלמידיו 
מנוחתו כבוד באניפולי ליד רבו המגיד 

ממעזריטש.

הזקן את ספר  כ"ק אדמו"ר  כשהדפיס 
שליח  שלח  תקנ"ז(,  )בשנת  התניא 
מאניפולי  זושא  ר'  להרה"ק  מיוחד 

לקבל את הסכמתו להדפסת התניא.

תש"ל

תק"ס

ב' 
שבט

ג' 
שבט

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»

יום שישי, כ"ז טבת

אחרי תפילת שחרית נודע על פטירתו של הרה"ח ר' משה יצחק 
העכט ע"ה, מנהל מוסדות חב"ד בניו-הייבן – קונטיקט. התפרסם גם 
שההלוויה תעבור ליד 770, ושמועות התהלכו שיתכן שהרבי ייצא 
ללוות את הארון. סמוך לשעה 14:00 הגיע הארון והרכב נעצר ליד 
770. כעבור זמן מה יצא הרבי בליווי המזכירים, ובצעדים מהירים 
התקדם אל מאחורי הארון. כעת, נסע הרכב לאט והרבי הלך סמוך 
הכביש  בצד  הרבי  נעמד  שם  קינגסטון,  אחרי  עד  מאחוריו  אליו 
ורכב הארון התקדם במהירות ואחריו שאר הרכבים הנוסעים לבית 

החיים. 
הכביש,  לאמצע  התקדם  ואז  כולם,  שעברו  עד  בהם  הביט  הרבי 
ולא  מיוחד  ובמבט  הרכבים,  לעבר  כשפניו  ונעמד  קומתו  יישר 
כך  גם לאחר שנעלמו הרכבים מהאופק.  לכיוון  רגיל כלל, הביט 
הביט משך כשתי דקות, אחר-כך פנה ועלה על המדרכה ובצעדים 
)מעבר  ליד שטח הבניה הלך בשולי הכביש  ל-770.  חזר  איטיים 

לגדר שהוקמה לצדי הבניה(. 
כשעבר ליד שני הפתחים של הגשר הביט הרבי פנימה ומיד המשיך 
ללכת. ליד הפתח שממנו יצא הרבי לאהל, היה מונח ספל מים על 
כיסא, הרבי לקחו ביד ימין, נטל שש פעמים לסירוגין, ושמטו מידו 
על גבי הכיסא, אך הספל נעמד ישר ואז הניחו הרבי שוב על צדו. 

הביט על המזוזה ונכנס פנימה. 
לתפילת מנחה יצא הרבי מחדרו בשעה הקבועה. ב'גן-עדן התחתון' 
המתין חתן עם אחיו. הרבי נתן לו את הסידור, בירכו בנוסח הרגיל 
ונתן לו ולאחיו מטבעות לצדקה. בחוץ המשיך הרבי לחלק לכל 
שעמדו  בחורים  לעבר  סימן  וכן  וטף,  נשים  אנשים   – הנוכחים 
בפרוזדור, וגם הם קיבלו. למטה המשיך הרבי לחלק לילדים תוך 
'קרבנות'(. בסיום התפילה עודד את השירה  )כנראה  כדי אמירה 

'דידן נצח' בהנפת ידו כמה-וכמה פעמים, ועלה לחדרו הק'. 
ל'קבלת שבת' נכנס הרבי לזאל ב-17:30 תוך כדי עידוד השירה. 
עודד  והרבי  בהקפות(,  )שמנגנים  ניגון שמחה  ניגנו  דודי'  ב'לכה 
בחוזק ובעיקר בסיום, אז חזרו על הניגון שוב ושוב בשמחה רבה. 
בסיום התפילה אמר 'גוט שבת' לעבר הקהל, ניגנו ניגון ההקפות 
כ"ק  אם  נ"ע,  חנה  הרבנית  הולדת  יום  עם  )בקשר  ז"ל  להרלוי"צ 
אד"ש(, והרבי עודד בידו הק' כמה-וכמה לעבר הקהל. לפני צאתו 

חייך לד"ר רזניק. 
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שב"ק פ' וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, יום הולדת 
הרבנית חנה נ"ע, אם המלכות

 ב-8:30 נכנס הרבי לאמירת התהלים. עמד כל משך 
זמן אמירת התהלים. כשסיימו הקהל אחז הרבי בפרק 
קכ"ו. ניגנו והרבי עודד את השירה תוך כדי שממשיך 
לתפילת  לערך.  ב-9:45  לחדרו  עלה  תהלים,  ואומר 
מבימתו  הרבי  כשירד  ב-10:30.  הרבי  נכנס  שחרית 
למפטיר חייך חיוך רחב לד"ר רזניק. כשחזר למקומו 
העיף מבט לעבר השלט הגדול בקיר הצפוני )השלט 

אודות זמן מולד החודש וכו'(. 

התוועדות שבת-קודש

'דידן  הקהל  בשירת  מלווה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
נצח'. מהבקבוקון מזג בעצמו )כבשבוע שעבר( לתוך 
מתוך  הפסוקים  אמירת  אחר  מברך.  עליו  הגביע 
מהמזונות.  וטעם  ממנו  שתה  היין,  על  בירך  הסידור 
במילים  הפעם  גם  הקהל  ניגן  האחרונים  כבשבועות 
הראשונה  השיחה  את  גאולה".  די  שוין  קומט  "עס 
דיו"ד שבט.  בעניין שבת מברכים החודש  פתח הרבי 
רגילים.  לא  ביטויים  בה  והיו  מיוחדת  הייתה  השיחה 
במהלכה התבטא שכל יהודי ע"י הקשר והביטול שלו 

חודר  הכל"  הוא  "הנשיא  אז  דורנו,  לנשיא 
בכל ענייניו, על ידי שמקדיש לו כל אשר לו, 

ובדעתו חושב ומכוון אודות נשיא דורנו.
עודד  והרבי  ה''  'שובה  ניגנו  השיחה  בסיום 
לעבר  וגם  חזקות,  בתנועות  השירה  את 
ונתן  מהמזונות,  טעם  באמצע  האורחים. 
לילד שארף. השיחה השנייה הייתה מוקדשת 
מניו- ע"ה  העכט  יצחק  משה  ר'  להרה"ח 
ארוך  בביאור  שבת.  בערב  שנפטר  הייבן 
ומקיף התייחס הרבי ליום הפטירה – ערב-
שבת. אח"כ למד הרבי הוראה משמותיו של 
לימיו  עד  הנהגתו  מאופן  וכן  ע"ה,  הנפטר 
האחרונים. יצוין, כי בהתוועדות נכחו מבני 
משפחתו, בנו וחתניו, ואחיו הרה"ח אברהם 
העכט. בסיום השיחה ניגנו 'כי אלקים יושיע 
ביותר  נמרצות  בתנועות  עודד  והרבי  ציון', 

השיחה  שי'.  האורחים  לעבר  עודד  וכן  הק',  בידיו 
לימד  ובה  הקודמת,  לשיחה  המשך  הייתה  השלישית 
והעלה הצעה  הנפטר,  הרבי את הרמז משם משפחת 
לאור  הוצאה  והיא:  נצח,  כמזכרת  שתשמש  מיוחדת 
קובץ חידושי תורה מתלמידיו דהיום ולשעבר, ומבני 
משפחתו וקרוביו, ובקובץ יפרסמו גם שמות התורמים 
)יצוין,  וכו'  מוסדותיו  ולהרחבת  זה  לעניין  מכספם 
חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית  נסעה  תשכ"ט  שבשנת 

מושקא נ"ע לבקר במוסדותיו של הנפטר הנ"ל(. 
משקה.  חלוקת  על  הרבי  הכריז  ההתוועדות  בסיום 
מיד לאחר השיחה העלה המזכיר אחד-עשרה בקבוקי 
משקה. כשהסתיימה החלוקה נותר בקבוק אחד. הרבי 
שאל עליו, וכשבעליו לא הגיעו, החל הרבי לנגן ניגון 
ז"ל, בהמשך עודד בחוזק, במיוחד  ההקפות לרלוי"צ 
לתנועה  וכשהגיעו  שי',  ממונטריאול  האורחים  לעבר 
פעמים.  י"א   – ושוב  שוב  לחזור  הרבי  סימן  הידועה 
'לחיים'  לומר  הרבי  סימן  קרינסקי  הרח"י  למזכיר 
פתאומית  בשיחה  הרבי  פתח  כאן  גדולה.  כוס  על 
קצרה, )כשתוך כדי דיבור – פותח ומעלעל בסידורו(, 
ותוכנה: להזכיר עוד הפעם – בנוגע להחלטות טובות 
לאחר-מכן  ההילולא.  יום  להתוועדויות  ההכנות  על 

שיחה בהפתעה גמורה
עד מהרה היה הקהל מוכן, עומד ומצפה לשמוע את דברי הרבי. בשיחה הייתה 

ניכרת התרגשות, ותוכן הדברים היה בלתי-רגיל 

 הרבי חוזר
 מהלוויית

הרה"ח ר' משה 
יצחק העכט ז"ל
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»
הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה 

ב-15:35, והרבי נעמד לתפילת מנחה. 
ניגנו 'מהרה ישמע' והרבי עודד את השירה. במיוחד עודד 
ועלה לחדרו  רזניק,  ולד"ר  גוטניק  חיים  ר'  לעבר הרה"ח 
הק'. בקטע התפילה 'שים שלום', עודד בשתי ידיו הק' על 
גבי הסטענדער. בסיום התפילה יצא הרבי תוך כדי עידוד 
השירה, להר"ר אברהם העכט עודד כמה פעמים. תפילת 
הרבי  עודד  וביציאתו  בכניסתו  בזמנה.  התקיימה  מעריב 
את השירה 'עס קומט שוין די גאולה'. לפני שנכנס לחדרו 

בירך נוסע לדרכו. 

יום ראשון, כ"ט טבת

תפילת שחרית הייתה כרגיל. תפילת מנחה התפלל הרבי 
נתן  ב-13:20,  יצא  ראשון.  יום  כמידי  התחתון'  ב'גן-עדן 
ולכל  ולמשפחתו  לו  מטבעות  וחילק  לחתן,  הסדור  את 
הנוכחים ]את אחד מהם שאל האם נסע לניו-הייבן. והלה 
ענה שעדיין לא[. אחר התפילה נכנס הרבי לחדרו, ובשעה 
סמוך  הסתיימה  החלוקה  הדולרים.  לחלוקת  יצא   13:55
לתפילת  הרבי  יצא  אחדות  דקות  וכעבור   ,18:00 לשעה 

מעריב, בזאל למעלה.

יום שני, ראש חודש שבט

ר"ח.  כבכל  הסידור,  עם  רק  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
בקריאת התורה, ניגש הרבי ל'שלישי' עם הסידור. בסיום 
דקות   20 כעבור  בפרוכת.  נגע  ולא  לחדרו  עלה  הקריאה 

נכנס הרבי לתפילת מוסף הפעם יחד עם התהלים.
לאחר התפילה בירך נוסעים לדרכם, ביניהם ילד שעודדו 
נצח'  'דידן  שר  הילד  כאן,  שהותו  במהלך  פעמים  כמה 
והרבי עודדו בתנועת ידו תוך כדי שמברכם. למקווה נסע 
חילק  לאהל.  הרבי  נסע  ב-15:30  לערך.  ב-13:50  הרבי 
פתח  לרכב  שנכנס  לאחר  למזכירים.  לצדקה  מטבעות 
לשון',  ה'מענה  את  ביקש  רגע  כעבור  הרמב"ם.  ספר  את 
והנהג המזכיר הוציא את הקונטרס מחבילת הפ"נים ונתנו 
לרבי. הרבי עלעל בו מעט ואחר-כך הניחו על אדן החלון. 

לעומדים בצדי הדרך סימן הרבי לשלום. 
היום נכנסו החתימות שהתקבלו מאנ"ש בקשר להתעוררות 
הרבי  להוראות  התמסרותם  על  כתבו  ובו  הגאולה,  על 
לזירוז הגאולה לרבי. ב-18:25 חזר הרבי מהאהל. כעבור 
הפעם  אך  ומעריב,  מנחה  לתפילות  נכנס  אחדות  דקות 
במעלית(.  תקלה  מפני  )כנראה  הפנימיות  במדרגות  ירד 
בסיום התפילות סימן הרבי לחלוקת דולרים, וחילק לכל 
אחד שטר אחד. לכמה שביקשו ברכה איחל הרבי 'ברכה 
והצלחה, אמן'. בגמר החלוקה הכניס שטר אחד לסידורו, 
נגע בפרוכת, ויצא תוך כדי עידוד השירה )גם כעת עלה 

דרך המדרגות הפנימיות(.

יום שלישי, ב' שבט

בצאתו בירך הרבי בזמן הרגיל, נתן את הסידור לחתן יחד 
טרם  לילדים  חילק  המעלית  ליד  לצדקה.  מטבעות  עם 
הצביע  למבוגרים...  גם  וחילק  שוב  פנה  למעלית  היכנסו 
הנ"ל  'בחור'.  באמרו  ממול  שעמד  הבחורים  אחד  לעבר 
למטה  צדקה".  "ָאף  באומרו  מטבע  לו  נתן  והרבי  ניגש, 
עודד את השירה, בדרכו שם מטבעות בב' הקופות שעל 

השולחנות הצמודים לשביל.

יום רביעי, ג' שבט

אחר תפילת שחרית בירך הרבי נוסע לדרכו. כשיצא הרבי 
מצא  משלא  אך  מטבעות  לחלק  ביקש  מנחה  לתפילת 
בכיסו, נתן המזכיר לידיו, והרבי חילק לילדים ולהוריהם 
נתן  מידיו  נשמט  שהמטבע  הילדים  לאחד  שם.  שעמדו 

הרבי מטבע נוסף.
לעבר  גמורה,  בהפתעה  הרבי,  פנה  התפילה  בסיום 
הקהל  היה  מהרה  עד  לשיחה!  כסימן  בצד  הסטענדער 
מוכן, עומד ומצפה לשמוע את דברי הרבי. בשיחה הייתה 

ניכרת התרגשות, ותוכן הדברים היה בלתי-רגיל.
נקודת השיחה בראשיתה הייתה – 'פתיחת' השבוע שקודם 
לי' שבט; שייכות נשיא הדור לכל אחד ואחד; ובהמשכה, 
על היות הרבי הקודם בעל ייסורים גשמיים בדיבור וכיוצא 
ואף-על-פי-כן  החסידות,  בהפצת  גם  לו  שהפריעו  בזה 
הרבי  חילק  בסיומה  שמחה!  של  באופן  הנהגתו  הייתה 
שני שטרות לצדקה לכל אחד ואחת. בגמר החלוקה הניח 
על  הגבאי  להכרזת  והאזין  בסידורו,  שטרות  שתי  הרבי 
התוועדות חסידים שתתקיים הלילה, כהכנה ליו"ד שבט. 

אחר נגע בפרוכת ויצא את הזאל הגדול בעידוד השירה.

יום חמישי, ד' שבט

הרבי  נסע  למקווה  כרגיל.  התקיימה  שחרית  תפילת 
ב-13:10, ולאהל ב-14:45 )מוקדם מהרגיל(. לפני כניסתו 
לרכב חילק מטבעות למזכירים, ועוד. גם בחזרתו הקדים 
מנחה  תפילות  אחרי  ל-770.  הגיע   17:20 ובשעה  הרבי 
לפני  הרבי  הודיע  עליה  השטרות  חלוקת  החלה  ומעריב 
התפילה. הרבי חילק דולר לכל אחד ואחת. לכמה וכמה 
חייך. לר' הערי שפיגל נתן הרבי דולר נוסף. בסיום הניח 
נגע בפרוכת, אך לפני שפנה  הרבי שני שטרות בסידורו, 
הוציא  הרבי  קיבל,  לא  יהודי שעוד  במרוצה  הגיע  ללכת 
מסידורו את השטרות ותוך כדי חיוך רחב מסרם לו. אחר 
יצא את הזאל בעידוד השירה, וכן למעלה עודד את שירת 

הילדים.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת וארא

כ"ח בטבת
אמירת   – בבוקר  השכם  שבט.  חודש  מברכים  שבת 
תהילים בציבור. אחר-כך לומדים כשעה מאמר חסידות 

שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה.
מברכים החודש: המולד: יום שבת קודש, 8:46 ו-9 

חלקים. ראש חודש שבט ביום השני1.
יום התוועדות. ההתוועדות – בבית-הכנסת.

לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  שבט  מברכים  “בשבת 
במעשיו,  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  עצמו  על 
תורתו ועבודתו של בעל ההילולא... ובפרט בהביטול 
אחד  שבכל  הכל",  הוא  “הנשיא  אל...  וההתקשרות 
נעשים  כל,  מכל  בכל  עניניו,  וכל  מציאותו   – ואחד 
קודש לנשיא הדור, על-ידי זה שמלאים וחדורים בקיום 
“להביא  העיקרי  שענינו  הדור...  נשיא  של  שליחותו 

לימות המשיח" בפועל ממש"2.
אין אומרים ‘אב הרחמים'.

אם  ע"ה,  חנה  הרבנית  הולדת  טבת,  כ"ח  היום, 
המלכות, בשנת תר"מ.

יום ראשון
כ"ט בטבת – ערב ראש-חודש

בשיעור התהילים אומרים היום גם את השיעור של 
יום ל' בחודש3.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

הרבי.  אצל  נהגו  וכך  כולל-חב"ד,  בלוח  הוא  כן   – הידיעה  בה"א   )1
בסידור 'תורה אור' ועוד, תיבת "ביום" אינה מנוקדת, ואחריה ")פלוני(". 
בסידור תהלת ה' נדפס "ַביום", ומתאים ללוח. )בסידורים אחרים, כמו 
'אוצר התפילות' ו'עבודת ישראל', נדפסה גם תיבת "ְביום" וללא ה"א 

הידיעה(.
2( ספר השיחות ה'תשנ"ב ח"א עמ' 266.

3( ספר המנהגים עמ' 19.

יום שני
ראש-חודש, א' בשבט

נוספו  כאן  פורטו בשנים עברו.  ]מנהגי ראש-חודש 
כמה ביאורים, הלכות והנהגות[.

שבת  שלישית,  דסעודה  “ההתוועדות  התוועדות: 
ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש  מברכים, 

– צריכים להתקיים בבית-הכנסת"4.
לחודש,  באחד  ראש-חודש,  בכל  פנימית:  עבודה 
טוב!  “חודש  לומר:  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  נהג 
פנימי  החיות  לחוש את  כדי  בפועל  בעבודה  שנתייגע 
בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות 

ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות"5.
ואחד  אחד  בכל  מתגלה  בראש-חודש  משיח:  גילוי 
מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ 
וגילוי  המשיח,  של  נשמתו  הכללית,  יחידה  מבחינת 
ובכל ענייניו, שנעשים  זה פועל חידוש בכל מציאותו 
זה נעשה  חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי 
התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה 

בגוף, “מלך מבית דוד"6.
חודש  עשר  “בעשתי  שבט:  ראש-חודש  של  עניינו 
באחד לחודש... הואיל משה )כולל אתפשטותא דמשה 
“בשבעים לשון פירשה  דור( באר את התורה",  שבכל 
נשיא דורנו בהפצת  זו עבודתו המיוחדת של   – להם"7 
ומצב  במעמד  שנמצאים  לאלו  גם  והמעיינות  התורה 

)וצ"ע  שלג  עמ'  ח"ה  מהוריי"צ  אדמו"ר  מאג"ק  ניסן,  ל'  יום  היום   )4
מפני מה לא נעתק בס' המנהגים(. להעיר מאג"ק שלו ח"ז עמ' שכד 
שתי  להתוועד  אנ"ש  היו  "רגילים   :)4 עמ'  ומעין  לקונטרס  )ובמבוא 
פעמים בשנה, ביו"ד וי"ט כסלו... ומאז נוסדה ישיבת תו"ת, הנה בשנת 
תרנ"ח, ע"פ הוראת... ]כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, הוסיפו[ לסדר בכל ר"ח 

התוועדות התלמידים...".
וראה  תמ.  עמ'  חי"ג  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   - מאידיש  תרגום   )5
בראש  "כי  רס:  עמ'  ד  חלק  אדמו"ר  לכ"ק  המאמרים-מלוקט'  'ספר 
חודש הוא מולד הלבנה ... דלית לה מגרמה כלום. וכן הוא בישראל, 
שדומין ללבנה ומונין ללבנה, שבראש חודש הוא זמן מוכשר לגלות 

כח הביטול שישנו בכל אחד מישראל".
6( ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.

7( דברים א,ג-ה ובפירוש רש"י.
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ד"אחר", שבשביל שיהיו במעמד ומצב ד"בן" )בפועל 
ובגילוי(, צריכים לתרגם להם ענייני התורה “בשבעים 

לשון"8.
‘יעלה  מכריזים  אין  שמונה-עשרה  לפני  ערבית: 
לציבור  להזכיר  השולחן,  על  טופחים  אבל  ויבוא'9, 

לומר זאת.
ברכת המזון: טעה ולא הזכיר ‘יעלה ויבוא' בברכת 
או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי  )הערב  המזון 
“בונה  של  “ה'"  שאמר  אחר  ונזכר  ראש-חודש10(, 
ברחמיו ירושלים" אומר “ברוך . . שנתן ראשי חודשים 
נזכר  אם  אבל  חתימה.  בלא  לזכרון",  ישראל  לעמו 
אחר שאמר תיבת ‘ברוך'11 של הברכה הבאה, “הטוב 

והמיטיב", אינו חוזר.
ונמשכה  כזית,  ואכל  יום  מבעוד  סעודתו  התחיל 
מזכיר   – היום  צאת  אחר  שעות  כמה  אפילו  סעודתו 
‘יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל 

ערבית12.
והשאר  מעט  קולו  מגביה  המברך  ויבוא'  ב'יעלה 
עונים ‘אמן' על ‘זכרנו ... לטובה', ‘ופקדנו בו לברכה', 
‘והושיענו... טובים'13 – “בין הפרקים ובסוף ברכה זו 

)השלישית("14.
קדיש  זבדיה16,  זקן,  ואברהם  הלל15,  חצי  שחרית: 
קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  יום,  של  שיר  תתקבל. 

יתום.
בפרשת  עולים  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
עולה  “וידבר...   – כהן  כח,א-טו(:  )במדבר  פינחס 

8( ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 188 הערה 7.
9( ע"פ סידור אדה"ז.

10( קצות-השולחן סי' מז ס"ד ע"פ סידור אדה"ז.
י. סידור אדה"ז. ולא התקינו לומר  11( שו"ע אדה"ז סי' קפח סו"ס 
'יעלה ויבוא' ב'הרחמן' כמו שהורו למי ששכח להזכיר 'ועל הניסים', 

משום הזכרת שמות שיש בו, שם סעיף יב.
12( שו"ע אדה"ז שם סעיף יז.

13( ראה מקור מנהג ענייה זו )בכלל( מרב האי גאון, בשער-הכולל 
פ"ט ס"ק לו.

380. ופשוט, שהכוונה שמותר לענות  14( לקוטי-שיחות חכ"ד עמ' 
רק בין 'בונה ברחמיו ירושלים' לברכה רביעית, ששם אין את הטעם 
שג' הברכות צ"ל "לכתחילה בתכיפה אחת מן התורה" כמ"ש בשו"ע 
ספ"ג  בתפלה  הפסק  בס'  כמ"ש  )ודלא  סי"א  קפג  סי'  אדמוה"ז 
ובמילואים, גם במהדורתו החדשה, לחדש שבין 'יעלה ויבוא' ל'ובנה 
ירושלים' נקרא ג"כ "בין הפרקים". וע' מש"כ בזה בס' פסקי תשובות 

סי' קפג הערה 64(.
15( לעניין הפסקה לעניית אמן בהלל דר"ח וחוהמ"פ, ראה המסקנא 
ב'התקשרות' גיליון תמא, שלפי אדה"ז כנראה אין לענות יותר מאשר 

בברכות ק"ש )ודלא כמ"ש כמה מלקטים ובגיליון שלח(, וש"נ.
16( ראה בעניין זה ב'סידור רבינו הזקן עם ציונים, מקורות והערות' 

על אתר )עמ' תפא(.

עד(...  )וממשיך  להם"  “ואמרת  חוזר   – לוי  תמיד". 
ונסכה".  תמיד...  “עולת   – שלישי  ההין".  “רביעית 
קדיש.  חצי  ונסכו".  חדשיכם...  “ובראשי   – רביעי 
הגבהה וגלילה. אשרי, ובא לציון. הש"ץ מסיים ‘ובא 
לציון' לעצמו, ולא בקול רם. אומרים ‘יהללו' ומכניסים 
דרש"י  תפילין  חולצים  לארון-הקודש.  ספר-תורה 
ומניחים תפילין דרבנו-תם. קריאת-שמע, קדש, והיה-

דרבנו-תם17.  תפילין  חולצים  זכירות.  שש  כי-יביאך. 
הש"ץ אומר )ולפחות מסיים בקול18( איזה מזמור, חצי 

קדיש, תפילת מוסף. 
]בחודש מרחשוון תשל"ח שאל אחד השלוחים את 
תאריכים  כמה  והזכיר  חתונה,  עריכת  בעניין  הרבי 
אפשריים וכתב סברות לכאן ולכאן, וביניהם התאריך 
“ידוע  והוסיף:  זה19,  תאריך  מחק  הרבי  שבט".  “יו"ד 

דעתי – בהקדם הכי אפשרי"20[.

17( בכף-החיים סי' צא ס"ק כו הביא מס' יפה ללב, שאלה שצריכים 
לחלוץ מלבושם העליון מפני הנחת תפילין על הזרוע, צריכים לחזור 
יד  ולהתפלל,  כי אין כבוד לעמוד כך לפני המלך  וללבשם אחר-כך 
ס"ק  שם  תורה  ישראל  מנהג  בס'  אבל  עיי"ש.  לובשת,  ויד  חולצת 
הבגד  ללבוש  דקשה  דכיוון  וי"ל  בזה.  נזהרין  אין  ש"רבים  הביא  ד 
העליון על התפילין הוי כמצוותו בכך", עיי"ש. ואכן מנהגנו להשאיר 
את הזרוע ללא השרוול )אגב: הרה"ח ר' דובער חן ע"ה מסר בשם 
ואף לתפילת  הבעש"ט שאין להכניס את השרוול מתחת האבנט(, 

מוסף אין מחזירים את השרוול, וכן נהג הרבי.
שכל  צריך  אם  בשאלה  הביא  תפג,  עמ'  הנ"ל  רבינו...'  ב'סידור   )18
סל"ח(  תק"צ  )סי'  אפרים  המטה  דעת  את  זאת,  ישמעו  הציבור 
שהש"ץ יכול לומר זאת בלחש, ומאידך דעת הקצות השלחן )סי' טז 
בבדי השלחן ס"ק ו לעניין קדיש דרבנן, ועוד פוסקים שנסמנו בס' 
אשי ישראל פט"ו הערה ק( שהלימוד צ"ל במעמד עשרה. והעיקר 
- יש לציין את ההוראה לעשות ככתוב בפנים, מסיפור הנהגת הרבי 

בזה בס' המנהגים עמ' 6.
19( השליח הציע לרבי את התאריכים: יב טבת, ז שבט, אור לי' שבט, 
ולא את התאריכים שלפניו  יו"ד שבט,  רק את  והרבי מחק  ז אדר; 

ושלאחריו. ראה 'התקשרות' גיליון תרל"ג.
)יו"ד  וש"ך  שבט"ז  אף  כי  פרטית(,  הוראה  הוא  )ואולי  הטעם  וצ"ע 
שצה ס"ק ג( ס"ל שבכל יארצייט אין להשתתף בסעודה של שמחה, 
כלל  נהוג  זה  אין  הרי   – אנ"ש  יא"צ פרטי בין  לגבי  לנהוג  נפוץ  וכן 
נישואין  לערוך  שנהוג  ידוע  ואדרבה  רבותינו,  של  הילולא  ימי  לגבי 
עמ'  יא  )כרך  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  באג"ק  וראה  אלו.  בימים 
יא( על חתונה שנערכה לא' מתלמידי תו"ת ביום ההילולא הראשון 
של אביו נ"ע )תרפ"א( ללא כל הסתייגות. וכן בס' ימי בראשית )עמ' 
123( מובא אודות נישואי בתו )תחי'( של הרב רפאל נחמן הכהן ז"ל 
)מתלמידי התמימים בליובאוויטש( להרב יצחק גנזבורג ע"ה באור 
)מפני  הנישואין  ח"ו את  ידחו  לו שלא  ענה  ניסן תש"י, שהרבי  לב' 
'הילולא'  ולא עלה על הדעת למנוע  ההסתלקות ביו"ד שבט דאז(, 

ביום הילולא, וראה 'התקשרות' גיליון תשנ"ז עמ' 16.
20( קונטרס 'השליחות לארה"ק, תשל"ו-תשל"ח', עמ' ק.
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
áéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéäìà øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýééðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéäìà øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬
:ýåýé:יי אנא לּה ואמר מׁשה עם יי ּומּליל §Ÿ̈«ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹ

âìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écLàøàå ©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«¨«¥À̈

éîLe écL ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©®̈§¦´
:íäì ézòãBð àì ýåýé לאברהם ואתּגליתי §Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«ְְְְְִִֵַָָ

הֹודעית  לא יי ּוׁשמי ׁשּדי ּבאל ּוליעקב ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹליצחק

ãúúìלהֹון: ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå ְ§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬
-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà-úà íäì̈¤−¤¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤

:dá eøbíäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå ¨¬¨«§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà-úà¤¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«
ית  להֹון למּתן עּמהֹון קימי ית אקימית ְְְְְֲִִִִֵַַָָָואף

ּדאּתֹותבּו ּתֹותבּותהֹון ארעא ית דכנען ְְְְְִִַַַָָָָָָארעא

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

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

מצראי  ּדי יׂשראל ּבני קבילת ית ׁשמיע ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָקדמי

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

מּפלחנהֹון  יתכֹון ואׁשיזב מצראי ּפלחן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָדחֹוק

רברבין: ּובדינין מרמא ּבדרעא יתכֹון ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָואפרֹוק

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

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

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

מּגֹו יתכֹון דאּפיק אלהכֹון יי אנא ארי ְְְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָותּדעּון

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

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

ו  ּוליעקב ליצחק לאברהם לכֹון יתּה יתּה אּתן ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

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

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

מּמעיק  מׁשה מן קּבילּו ולא יׂשראל לבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכן

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

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

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

מארעּה: יׂשראל ּבני ית ויׁשּלח דמצרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמלּכא

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

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

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

מּני  קּבילּו לא יׂשראל בני מּני הא יקּבל ואכּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

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

:íéøöî õøàîïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
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íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
:íéøöî õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì יי ּומּליל §¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦ְִַָ

יׂשראל  ּבני לות ּופּקדּנּון אהרן ועם מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹעם

ּבני  ית לאּפקא דמצרים מלּכא ּפרעה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹּולות

ס  דמצרים: מארעא ְְְְִִִֵֵַָָָיׂשראל

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

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

:ïáeàø ראּובן ּבני אבהתהֹון בית ריׁשי אּלין §¥«ְְְֲִֵֵֵֵֵֵָָ

אּלין  וכרמי חצרֹון ּופּלּוא חנֹו דיׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּבּוכרא

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

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

ּבר  וׁשאּול וצחר ויכין ואהד וימין ימּואל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹׁשמעֹון

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

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

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

לוי  חּיי ּוׁשני ּומררי ּוקהת ּגרׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָלתּולדתהֹון

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

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

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

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

ּותלת  ּותלתין מאה קהת חּיי ּוׁשני ועּזיאל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻוחברֹון

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

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

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

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

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

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

וית  אהרן ית לּה וילידת לאנּתּו לּה אבּוהי ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹאחת

ׁשנין: ּוׁשבע ּותלתין מאה עמרם חּיי ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמׁשה

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

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

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

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

ית  לּה וילידת לאנּתּו לּה ּדנחׁשֹון אחתּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָעּמינדב

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

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

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

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

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

וילידת  לאנּתּו לּה ּפּוטיאל מּבנת לּה נסיב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹאהרן

ליואי  אבהת ריׁשי אּלין ּפינחס ית ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלּה

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

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

על  דמצרים מארעא יׂשראל ּבני ית אּפיק ּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהֹון

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

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

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

הּוא  מּמצרים יׂשראל ּבני ית לאּפקא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָדמצרים

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

ס  דמצרים: ְְְְִִַָָּבארעא

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

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

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

אנא  ּדי ּכל ית דמצרים מלּכא ּפרעה עם מּלל ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹיי

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

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

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

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

ואהרן  לפרעה רב מּנית חזי למׁשה יי ְְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹואמר

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

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

ויׁשּלח  ּפרעה עם ימּלל אחּו ואהרן אפּקדּנ ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹּדי

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

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

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

מֹופתי  וית אתותי ית ואסּגיתי דפרעה לּבא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹית

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

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

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

ּבמצרים  ּגברּתי מחת ית ואּתן ּפרעה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻמּנכֹון

מארעא  יׂשראל בני עּמי ית חילי ית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָואּפיק

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

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

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

ּבני  ית ואּפיק מצרים על ּגברּתי מחת ית ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻארים

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

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

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

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

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

ּפרעה: עם ּבמּללּותהֹון ׁשנין ôּותלת ְְְְְִִַַָָֹ

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

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

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

קדם  ּורמי חּוטר ית סב לאהרן ותימר ְְְְֲֳֵֵַַַָָָָָֹאתא

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

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

חּוטרּה ית אהרן ּורמא יי ּדפקיד ּכמא כן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹועבדּו

לתּנינא: והוה עבּדֹוהי וקדם ּפרעה ְְְְֲֳִִַַַַָָָָָֹקדם

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

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

חרׁשי  אּנּון אף ועבדּו ּולחרׁשּיא ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָלחּכימּיא

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

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

חטריהֹון: ית דאהרן חטרא ּובלע ְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֻֻלתּנינּיא

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

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

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

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

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

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

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

על  לקּדמּותּה ותתעּתד למּיא נפיק הא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָּבצפרא

:ּביד ּתּסב לחויא ּדאתהפי וחּוטרא נהרא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּכיף

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

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

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

ׁשּלח  למימר לות ׁשּלחני  דיהּודאי אלהא יי  ְְְְֱִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלּה

קּבילּתא  לא והא ּבמדּברא קדמי ויפלחּון עּמי ְְְְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָית

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

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

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

בנהרא  ּדי מּיא על בידי ּדי ּבחטרא מחי ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻאנא

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

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

למׁשּתי  מצראי וילאּון נהרא ּוסרי ּתמּות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָבנהרא

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

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

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

על  יד וארים חטר טֹול לאהרן אמר ְְְְֱֲֲֵֶַַַַָָֹֹֻלמׁשה

ועל  ארּתיהֹון על נהריהֹון על דמצרים ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמּיא

ויהֹון  מימיהֹון ּכניׁשּות ּבית ּכל ועל ְְְִִֵֵֵֵַַָאגמיהֹון

אעא  ּובמני דמצרים ארעא ּבכל דמא ויהי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדמא

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

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

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

ית  ּומחא ּבחטרא וארים יי ּדפקיד ּכמא ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֻואהרן

עבּדֹוהי  ּולעיני פרעה לעיני בנהרא ּדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמּיא

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

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

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

מצראי  יכילּו ולא נהרא ּוסרי מיתּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָבנהרא

ארעא  ּבכל דמא והוה נהרא מן מּיא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָלמׁשּתי

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

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

מ  חרׁשי כן לּבא ועבדּו ואּתּקף ּבלחׁשיהֹון צרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

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

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

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

יכילּו לא ארי למׁשּתי מּיא נהרא ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָסחרנּות

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

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

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

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

עּמי  ית ׁשּלח יי אמר ּכדנן לּה ותימר ּפרעה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹלות

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

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

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

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

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

ּבית  ּובאּדרֹון ּבבית ויעלּון ויּסקּון ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָֻערּדענּיא

ּובעּמ עבּדי ּובבית ערס ועל ְְְְְְְִֵַַַַָָָָמׁשּכב

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

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

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

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

נה  על ּבחטר יד ית ארים לאהרן על אמר רּיא ְְְְֱֲֲֲֵַַַַַַָָָָֹֻ

ארעא  על ערּדענּיא ית ואּסיק אגמּיא ועל ְְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָֻארּתּיא

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

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

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

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

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

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

יי  קדם צּלֹו ואמר ּולאהרן למׁשה פרעה ְְְְְֲֲֳֶַַַַַָָָֹֹֹּוקרא

עּמא  ית ואׁשלח ּומעּמי מּני ערּדענּיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויעּדי

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

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

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

זמן  לי הב ּגבּורא ל ׁשאל לפרעה מׁשה ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹואמר

לׁשיצאה  עּמ ועל עבדי ועל על אצּלי ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלאּמתי

ּתׁשּתארן: ּבנהרא לחֹוד ּומּבּתי מּנ ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻערּדענּיא

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

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

ּכיי  לית ארי ּדתּדע ּבדיל ּכפתּגמ ואמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלמחר

ֱָָָאלהנא:

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

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

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

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

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

על  יי קדם מׁשה וצּלי ּפרעה מּלות ואהרן ְְְְְֲֳִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמׁשה

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

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

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

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

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

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

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

יי: ּדמּליל ּכמא מּנהֹון קּביל ולא לּבּה ס ית ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

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

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

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

עפרא  ית ּומחא חטר ית ארים לאהרן ְְְְֱֲֲֵַַַָָָָָֹֻאמר

דמצרים: ארעא ּבכל לקלמתא ויהא ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָדארעא

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

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

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

עפרא  ית ּומחא ּבחטרּה ידּה ית אהרן ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֻוארים

ּכל  ּובבעירא ּבאנׁשא קלמתא והות ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָדארעא

דמצרים: ארעא ּבכל קלמתא הות דארעא ְְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָעפרא

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

יכילּו ולא קלמתא ית לאּפקא ּבלחׁשיהֹון ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָחרׁשּיא

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

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

מּנהֹון  קּביל ולא דפרעה לּבא ואּתּקף היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹיי

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

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

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

הא  ּפרעה קדם ואתעּתד ּבצפרא אקּדם ְְְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָֹֹלמׁשה

עּמי  ׁשּלח יי אמר ּכדנן לּה ותימר למּיא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָנפק

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

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

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

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

ּובעבּדי ּב מׁשלח אנא הא עּמי ית ְְְְֲִַַַַַַָָָָָמׁשּלח

ית  מצרים ּבּתי וימלּון ערֹובא ית ּובבּתי ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּובעּמ

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

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

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

ּבדיל  עלּה קאים ּדעּמי דגׁשן ארעא ית ְְְֲִִִִֶַַַַָָָההּוא

יי  אנא ארי ּדתּדע ּבדיל ערֹובא תּמן למהוי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָּדלא

ארעא: ּבגֹו ְְִַַָׁשּליט

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

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

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

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

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

ארעא  ּובכל עבּדֹוהי ּולבית ּפרעה לבית ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹתּקיף

ערֹובא: קדם מן ארעא אתחּבלת ְְְְֳִִִִַַַַָָָָָדמצרים

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

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

קדם  ּדּבחּו אזילּו ואמר ּולאהרן למׁשה ְְְֱֲֲֳִֶַַַַַָָֹֹֹפרעה

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

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

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

דמצראי  בעירא ארי ּכן למעּבד תּקן לא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

יי  קדם לדּבחא נסבין אנחנא מּנּה לּה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָּדחלין

לּה ּדחלין דמצראי ּבעירא ית נדּבח הא ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָָָאלהנא

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

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

eðéìà: ּונדּבח ּבמדּברא ניזיל יֹומין ּתלתא מהל ¥¥«ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ

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

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

אלהכֹון  יי קדם ותדּבחּון יתכֹון אׁשּלח ְְְְְֱֲֲֲֳִַַָָָָָאנא

למ  תרחקּון לא ארחקא לחֹוד צּלֹוּבמדּברא יזל ְְְְְְְֲֵַַַַָָָָָ

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

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

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

ּומעּמּה מעבּדֹוהי מּפרעה ערֹובא ויעּדי יי ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹקדם

ּדלא  ּבדיל לׁשּקרא ּפרעה יֹוסף לא לחֹוד ְְְְְְִֵַַָָָָָֹמחר

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

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

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

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

מעבּדֹוהי  מּפרעה ערֹובא ואעּדי דמׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכפתּגמא

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

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

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

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

עּמי  ית ׁשּלח דיהּודאי אלהא יי אמר ְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָּכדנן

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

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

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

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

ּבסּוסותא  ּדבחקלא ּבבעיר הויא יי קדם ְְְְְְֳִִִִַָָָָָָָָָמן

לחדא: ּתּקיף מֹותא ּובענא ּבתֹורי ּבגמלי ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָּבחמרי

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

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

ימּות  ולא דמצרים ּבעירא ּובין דיׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָּבעירא

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

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

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

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

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

דמצרים  ּבעירא ּכל ּומית דבתרֹוהי ּביֹומא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹהדין

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

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

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

חד  עד דיׂשראל מּבעירא מית לא והא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּפרעה

עּמא: ית ׁשּלח ולא דפרעה לּבא ôואתיּקר ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹ

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

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

ויזרקּנּה דאּתּונא ּפיחא חפניכֹון מלי לכֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָסיבּו

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

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

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

סּגי  לׁשיחנא ּבעירא ועל אנׁשא על ויהי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָדמצרים

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

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

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

לצית  מׁשה יתּה ּוזרק ּפרעה קדם וקמּו ְְְְְֳֵֵֶַַַָָָָֹֹדאּתּונא

ּבאנׁשא  סגי אבעּבעין ׁשיחנא והוה ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָֻׁשמּיא

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

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

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

ּבחרׁשּיא  ׁשיחנא הוה ארי ׁשיחנא קדם מן ְֲֲֲֲֳִִִֵֶַָָָָָָָֹמׁשה

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

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

עם  יי ּדמּליל ּכמא מּנהֹון קּביל ולא ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹדפרעה

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

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

ּכדנן  לּה ותימר ּפרעה קדם ואתעּתד ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַָָֹּבצפרא

ויפלחּון  עּמי ית ׁשּלח דיהּודאי אלהא יי ְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָאמר

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

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

ּובעבּדי ללּב מחתי ּכל ית ׁשלח אנא ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָהדא

ּבכל  ׁשּליט ּדכותי לית ארי ּדתּדע ּבדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּובעּמ

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

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

ּבמֹותא  עּמ וית ית ואמחי ּגברּתי מחת ית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻּפֹון

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

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

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

ּגבּורת  מׁשּתען ּדיהֹון ּובדיל חילי ית ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָלאחזיּות

ארעא: ּבכל ְְְִַָָׁשמי

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

לׁשּלחּותהֹון: ּדלא ּבדיל ּבעּמי ּבּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָּכביׁשת

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

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

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

דכותּה הוה לא ּדי לחדא ּתּקיף ּברּדא מחר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהדין

ּכען: ועד דאׁשּתכללת יֹומא למן ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּבמצרים

èéð÷î-úà æòä çìL äzòåøLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬
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àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´
ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈

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

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

ּכל  ּבחקלא ל ּדי ּכל וית ּבעיר ית ּכנֹוׁש ְְְְְְִִַַָָָָָָָׁשלח

יתּכנׁש ולא ּבחקלא ּדאׁשּתכח ּובעירא ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָאנׁשא

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

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

:íézaäּכנׁש ּפרעה מעבדי דיי מּפתּגמא ּדדחיל ©¨¦«ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

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

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

וית  עבּדֹוהי ית ׁשבק דיי לפתּגמא לּבּה ׁשּוי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלא

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

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

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

ארעא  ּבכל ברּדא ויהי ׁשמּיא צית על ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָיד

עסּבא  ּכל ועל ּבעירא ועל אנׁשא על ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָדמצראי

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

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

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

אּׁשתא  ּומהּלכא ּוברּדא קלין יהב ויי ׁשמּיא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָצית

דמצרים: ארעא על ּברּדא יי ואמטר ארעא ְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָעל

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

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

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

הוה  לא ּדי לחדא ּתּקיף ברּדא ּבגֹו ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּתלהבת

לעם: ּדהות מעּדן דמצרים ארעא ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָדכותּה

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

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

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

מאנׁשא  בחקלא ּדי ּכל ית דמצרים ארעא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבכל

ברּדא  מחא דחקלא עסּבא ּכל וית ּבעירא ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָועד

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

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

הוא  לא יׂשראל ּבני תּמן ּדי דגׁשן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבארעא

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

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

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

זּכאה  יי הדא זמנא חבית להֹון ואמר ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָֹּולאהרן

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

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

ואׁשלח  ּוברּדא יי קדם מן ּכאּלין ּדלוט ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָקלין

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

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

יתמּנעּון  קלּיא יי קדם ּבצלֹו ידי אפרֹוׂש ְְְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָקרּתא

ארעא: ּדיי ארי ּדתּדע ּבדיל עֹוד יהי לא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּוברּדא

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

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

אלהים: יי קדם מן אתּכנעּתּון לא ּכען עד ְְְְְֱֲֳִִִֵַַַָָָֹארי

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

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

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

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

אּנּון: אפילתא ארי לקֹו ְֲֲִִֵָָָלא

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

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

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

יי  קדם ּבצלֹו ידֹוהי ּופרׂש קרּתא ית ְְְְְְֳִִַַַָָָָֹּפרעה

לא  נחית דהוה ּומטרא ּוברּדא קלּיא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָואתמניעּו

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

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

ואֹוסף  וקלּיא ּוברּדא מטרא אתמנע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּפרעה

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

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

ית  ׁשּלח ולא דפרעה לּבא יׂשראל ואּתּקף ּבני ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּדמׁשה: ּבידא יי מּליל די ôּכמא ô ô ְְְִִִֶַָָָֹ

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

àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

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

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

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

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

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

éìr íðrMäáe óúk-ìk íäì zr÷áe õBøz:íéðúî-ìk íäì zãîräå øáMz Eçøîà äk ïëì ¥½¨«©§¨¬¨¤−¨¨¥®§¦¨«£¨³¨¤̧Æ¦¨¥½§©«£©§¨¬¨¤−¨¨§¨«¦¨¥À³Ÿ¨©Æ
éìr àéáî éððä ýåýé éðãà:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç Cèì íéøöî-õøà äúéäåäîîL £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«§¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´



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!

:éúéNr éðàå éì øàé øîà ïré ýåýé éðà-ék eòãéå äaøçåééìà éððä ïëìéøàé-ìàå Eézúðå E §¨§½̈§¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©©̄¨©²§¬Ÿ¦−©«£¦¬¨¦«¦¨¥²¦«§¦¬¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º
:Lek ìeáb-ãrå äðåñ ìcânî äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úààéíãà ìâø da-øárú àì ¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈

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

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