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Rebbe Nachman on the Parsha
שמות פרק י

ת ַתי ֵאלֶה ְב ִֹּק ְרבו( :ב) ּולְ ַמעַ ן ְתסַ פֵ ר
א ֹּ
(א) וַי ֹּאמֶ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹּשֶ ה ב ֹּא ֶאל פ ְַרעֹּה כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבו וְ ֶאת לֵב עֲבָ ָדיו ל ְַמעַ ן ִּש ִּתי ֹּ
ידעְ ֶתם כִּ י אֲ נִּי יְ ֹק ָוֹק( :ג) ַויָב ֹּא מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹּן ֶאל
את ַֹּתי אֲ שֶ ר שַ ְמ ִּתי בָ ם וִּ ַ
בְ ָאזְ נֵי ִּבנְָך ּובֶ ן בִּ נְָך ֵאת אֲ שֶ ר ִּה ְתעַ ַל ְל ִּתי בְ ִּמצְ ַריִּם וְ ֶאת ֹּ
ֹלהי ָהעִּ בְ ִּרים עַ ד מָ ַתי מֵ ַאנ ְָת ֵלעָ נֹּת ִּמ ָפנָי ַשלַח עַ ִּמי וְ יַעַ ְב ֻדנִּי:
ֹּאמרּו ֵאלָ יו כֹּה ָאמַ ר יְ ֹקוָֹק אֱ ֵ
פַרעֹּה וַ י ְ
ְ
שפתי חכמים

רש"י

(א) מדכתיב כי אני הכבדתי את לבו וגו' כי כל כי שבמֹקר'
(א) ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה  -והתרה בו :שתי -
נתינת טעם הוא אלמעל' ואי לא פירושו להתרו' בו מה זה
שימי שאשית אני( :ב) ולמען תספר  -בתורה להודיע
נתינת טעם אלמעלה (נח"י) וה"ֹק הש"י למשה שאף ע"פ
לדורות :התעללתי  -שחֹקתי ,כמו (במדבר כב כט) כי
שכבר הודה ואמר חטאתי הפעם ואפ"ה לא שלח את בני
התעללת בי( ,שמואל א' ו ו) הלא כאשר התעולל בהם,
האמור במצרים .ואינו לשון פועל ומעללים ,שאם כן היה לו ישראל א"כ פשיטא דלא תהני התראה וע"ז נותן טעם כי אני
לכתוב עוללתי ,כמו (איכה א כב) ועולל למו כאשר עוללת לי ,הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו דצריך ההתראה משום עבדיו
דעד עתה לא הכבידו את לבבם והא דלא הכביד את לבבם
(שם כב) אשר עולל לי( :ג) לענת  -כתרגומו לאתכנעא ,והוא
ֹקודם לזה היינו משום דעכשיו נאמר הירא דבר ה' הניס וגו'
מגזרת עני ,מאנת להיות עני ושפל מפני:
ולולא שהכביד גם לב עבדיו היו מפצירין בו לשלוח את בני
ישראל לפיכך הכביד גם לב עבדיו למען שתי אותותי ואף על גב שאמרו שלח את האנשים וגו' הא לא היתה תשובתם שלימה
שהרי לא אמרו רֹק שישלח האנשים וכמו שאמר פרעה לכו נא הגברים וע"ש באריכות :ר"ל שלא תפרשו כמו כי השתות
יהרסון שפירושו לשון יסוד או ל' מלחמה כמו שות שתו השערה לכ"פ שפירושו ל' שימה ומה שמפרש אח"כ שאשית אני ר"ל
אף ע"פ ש פי' שימי מ"מ נוכל לטעות ולפרשו כמו מאן ה' לתתי להלוך עמכם שפירושו תת אותי לכך פי' דשתי דהכא פי'
שאשית אני כמו טוב תתי אותה לך שפירושו תת אני (רא"ם) א"נ משו' דיכול לפרשו ל' עבר דפי' שימה שלי ומשמע שכבר
שם אותם לכ"פ שאשית אני להבא( :ג"א) והא דלא פי' זה גבי וישת לו עדרים וגבי ולא שת לבו משום דודאי לפי הענין א"א
לפרשם רֹק מל' שימה אך כאן שהשי"ן נֹקודה בחיר"ֹק ובלא יו"ד ה"א לכך חסרה היו"ד כדי לפרשו מלשון יסוד או מלחמה
לכ"פ שאף ע"פ כן אין הוכחתו ממה שחסר היו"ד ופי' לפי הענין גם כן מל' שימה:
ליקוטי מוהר"ן קמא סימן ס"ד
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את ַֹּתי ֵאלֶה בְ ִֹּק ְרבו.
וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל משֶ ה ב ֹּא ֶאל פ ְַרעֹּה כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבו וְ ֶאת לֵב עֲבָ דָ יו לְמַ עַ ן ִּש ִּתי ֹּ
את ַֹּתי אֲ שֶ ר ַֹּש ְמ ִּתי בָ ם וִּ ידַ עְ ֶתם כִּ י אֲ נִּי
ּולְמַ עַ ן ְתסַ פֵר בְ ָאזְ נֵי בִּ נְָך ּובֶ ן בִּ נְָך ֶאת אֲ שֶ ר ִּה ְתעַ ַלל ְִּתי בְ ִּמצְ ַריִּם וְ ֶאת ֹּ
(שמות י):
ְי ָי וְ כּו'ִּ .ה ְננִּי מֵ בִּ יא מָ חָ ר ַא ְרבֶ ה בִּ גְ בּולֶָך ְ
יאת
[א] כִּ י הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרְך מֵ חֲ מַ ת ַרחֲ מָ נּותו בָ ָרא ֶאת הָ עולָם ,כִּ י ָרצָ ה ְלגַלות ַרחֲ מָ נּותו ,וְ ִּאם ל ֹּא הָ יָה בְ ִּר ַ
יאה ִּמ ְת ִּחלַת הָ אֲ צִּ ילּות ,עַ ד סוף נ ְֹֻקדַ ת
הָ עולָם עַ ל ִּמי הָ יָה מַ ְר ֶאה ַרחֲ מָ נּותו .וְ עַ ל כֵן בָ ָרא ֶאת כָל הַ בְ ִּר ָ
הַ מֶ ְרכָז שֶ ל עולָם הַ ג ְַש ִּמי ,כְ דֵ י לְהַ ְראות ַרחֲ מָ נּותו .וְ כַאֲ שֶ ר ָרצָ ה הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרְך לִּבְ ר ֹּא ֶאת הָ עו ָלם ,ל ֹּא הָ יָה
מָ ֹקום לְבָ ְראו מֵ חֲ מַ ת שֶ הָ ָי ה הַ כֹּל ֵאין סוף .עַ ל כֵן צִּ ְמצֵ ם ֶאת הָ אור לִּצְ דָ ִּדין ,וְ עַ ל יְדֵ י הַ צִּ ְמצּום הַ זֶה ַנ ֲע ָֹּשה
יאת הָ עולָם (כְ מו שֶ כָתּוב בְ עֵ
חָ לָל הַ פָנּויּ .ובְ תוְך הֶ חָ לָל הַ פָנּוי הַ זֶה ,נ ְִּתהַ ּוּו כָל הַ י ִָּמים וְ הַ ִּמדות ,שֶ הֵ ם בְ ִּר ַ
חַ יִּים בִּ ְת ִּחלָתו):
יאת הָ עולָם
יאת הָ עולָם .כִּ י בִּ ל ְִּתי הֶ חָ לָל הַ פָנּוי ,ל ֹּא הָ יָה שּום מָ ֹקום לִּבְ ִּר ַ
וְ זֶה הֶ חָ לָל הַ פָנּוי ,הָ יָה מֻ כְ ָרח לִּבְ ִּר ַ
שיג ,כִּ י ִּאם לֶעָ ִּתיד לָבוא .כִּ י צָ ִּריְך לומַ ר בו ְשנֵי
ַכנַ"ל .וְ זֶה הַ צִּ ְמצּום שֶ ל הֶ חָ לָל הַ פָנּויִּ ,אי ֶאפְ שָ ר לְהָ בִּ ין ּולְהַ ִּ ֹּ
הֲ פָכִּ ים ,יֵש ו ַָאיִּן .כִּ י הֶ חָ לָל הַ פָנּוי הּוא עַ ל יְדֵ י הַ צִּ ְמצּום ,שֶ כִּ בְ יָכול צִּ ְמצֵ ם אֱ ֹלֹקּותו ִּמשָ ם ,וְ ֵאין שָ ם אֱ ֹלֹקּות
יאת הָ עולָם כְ לָל .אֲ בָ ל בֶ אֱ מֶ ת לַאֲ ִּמתו,
כִּ בְ יָכול ,כִּ י ִּאם ל ֹּא כֵן ֵאינו פָנּוי ,וְ הַ כֹּל ֵאין סוף ,וְ ֵאין מָ ֹקום לִּבְ ִּר ַ
שיג
בְ וַדַ אי ַאף עַ ל פִּ י כֵן יֵש שָ ם גַם כֵן אֱ ֹלֹקּות ,כִּ י בְ וַדַ אי ֵאין שּום דָ בָ ר בִּ ְלעֲדֵ י ִּחיּותו .וְ עַ ל כֵן ִּאי ֶאפְ שָ ר לְהַ ִּ ֹּ
כְ לָל בְ ִּחינַת חָ לָל הַ פָנּוי ,עַ ד לֶעָ ִּתיד לָבוא... :
[ו] וְ זֶה ,וַיאמֶ ר ה' ֶאל משֶ ה בא ֶאל פ ְַרעה כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי וְ כּו' הּוא בְ ִּחינות חָ לָל הַ פָנּוי כִּ י פ ְַרעה לְשון
"תפְ ִּריעּו ֶאת הָ עָ ם" וְ גַם פ ְַרעה לְשון ִּה ְתגַלּות הַ יְנּו בְ ִּחינַת חָ לָל הַ פָנּוי ,שֶ הּוא בָ טֵ ל ּופָנּוי
בִּ יּטּולִּ ,מלְשוןַ :
יאה ַכנַ"ל וְ שָ ם בֶ חָ לָל הַ פָנּוי יֵש כְ בֵ דּות ֵלב כִּ י ִּאי ֶאפְ שָ ר לְהַ ִּשיג בְ ִּחינות הֶ חָ לָל
ִּמכל ּובְ תוכו ִּה ְתגַלּות כָל הַ בְ ִּר ָ
הַ פָנּוי ַכנַ"ל וְ כָל הַ חָ כְ מות הַ בָ ִּאים ִּמשָ ם ,יֵש בָ הֶ ם כְ בֵ דּות ֵלב שֶ נ ְִּש ָא ִּרים בְ ֹֻק ְשיָא עַ ל הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרך וְ ִּאי ֶאפְ שָ ר
יאה ל ְִּה ְתהַ ּוות ַכנַ"ל "משֶ ה
ל ְִּמצא שָ ם הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרך מֵ חֲ מַ ת שֶ פִּ נָה אֱ לֹקּותו ִּמשָ ם כִּ בְ יָכול כְ דֵ י שֶ תּוכַל הַ בְ ִּר ָ
בא" וְ כּו' שֶ משֶ ה דַ י ְָֹקא ,יָבוא ֶאל פ ְַרעה ,בְ ִּחינות הֶ חָ לָל הַ פָנּוי כִּ י ָאסּור לִּכְ נס לְשָ ם כִּ י ִּאם בְ ִּחינות משֶ ה
ַכנַ"ל כִּ י ִּאי ֶאפְ שָ ר ל ְִּמצא שָ ם ֶאת הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרך ַכנַ"ל וְ זֶה ,כִּ י אֲ נִּי ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבו וְ ֶאת לֵב עֲבָ דָ יו עֲבָ ִּדים
ּומשַ ְמ ִּשים
הֵ ם בְ ִּחינות הַ הַ ְֹקדָ מות שֶ ל כָל הַ חָ כְ מות כִּ י כָל חָ כְ מָ ה יֵש לָּה הַ ְֹקדָ מות ,וְ הֵ ם נ ְִֹּק ָר ִּאים עֲבָ ִּדים ְ
לְהַ חָ כְ מָ ה הַ יְנּו שֶ כָל הַ חָ כְ מות וְ הַ הַ ְֹקדָ מות הַ בָ ִּאים ִּמשָ ם מֵ חָ לָל הַ פָנּוי יֵש בָ הֶ ם כְ בֵ דּות לֵב שֶ ִּנ ְש ָא ִּרים
בְ ֹֻק ְשיָא ַכנַ"ל וְ זֶהּו לְמַ עַ ן ִּש ִּתי את ַֹּתי ֵאלֶה בְ ִֹּק ְרבו הַ יְנּו שֶ מַ ה שֶ ִּהכְ בַ ְד ִּתי ֶאת לִּבו וְ כּו' שֶ ִּאי ֶאפְ שָ ר ל ְִּמצא שָ ם
יאה הַ יְנּו כְ דֵ י שֶ תּוכַל
אותיות שֶ ל הַ בְ ִּר ָ
יתי" וְ כּו' כְ דֵ י שֶ ָא ִּשית בְ ִֹּק ְרבו הָ ִּ
ֶאת הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרך זֶה הָ יָה "לְמַ עַ ן ִּש ִּ
יאה ל ְִּה ְתהַ ּוות שָ ם בְ תוך הֶ חָ לָל הַ פָנּוי שֶ צִּ ְמצֵ ם ּופִּ נָה אֱ לֹקּותו ִּמשָ ם כִּ בְ יָכול כִּ י ִּאם לא הָ יָה ְמצַ ְמצֵ ם
הַ בְ ִּר ָ
יאה שֶ נ ְִּתהַ ּוָה בְ תוך
יאה ַכנַ"ל ּולְמַ עַ ן ְתסַ פֵר וְ כּו' ,כִּ י שָ ם בְ תוך הַ בְ ִּר ָ
אֱ לֹקּותו ִּמשָ ם ,לא הָ יָה מָ ֹקום לַבְ ִּר ָ
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יאה ַכנַ"ל וְ זֶה בְ ָאזְ נֵי
אותיות וְ ִּדבּור ,שֶ עַ ל יָדָ ם נ ְִּתהַ ּוָה הַ בְ ִּר ָ
חָ לָל הַ פָנּוי שָ ם תּוכַל לְסַ פֵר ּולְדַ בֵ ר כִּ י יֵש שָ ם ִּ
יאה הָ י ְָתה עַ ל יְדֵ י הַ ִּדבּור ַכנַ"ל
יאה הָ י ְָתה בִּ ְשבִּ יל ַרחֲ מָ נּותו ַכנַ"ל וְ הַ בְ ִּר ָ
בִּ נְך ּובֶ ן בִּ ְנך כִּ י עִּ ַקר כְ לַל הַ בְ ִּר ָ
נ ְִּמצָ א שֶ בְ כָל דָ בָ ר שֶ נִּבְ ָרא בְ תוך הֶ חָ לָל הַ פָנּוי ,יֵש שָ ם צִּ ְמצּום ַרחֲ מָ נּותו כִּ י הַ שֵ ם י ְִּתבָ ַרך צִּ ְמצֵ ם ַרחֲ מָ נּותו,
ּודמּות הַ ֶזה כְ פִּ י הָ ַרחֲ מָ נּות שֶ לו שֶ ִּמדַ ת ַרחֲ מָ נּותו י ְִּתבָ ַרך ִּחיְבָ ה ,שֶ זֶה הַ דָ בָ ר
ּובָ ָרא ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה ,בְ ַתבְ נִּית ְ
יאה ,כִּ י הַ כל נִּבְ ָרא כְ דֵ י ְלגַלות ַרחֲ מָ נּותו ַכנַ"ל וְ זֶהּ" :ולְמַ עַ ן ְתסַ פֵר
שרש כָל הַ בְ ִּר ָ
י ְִּהיֶה ָכך כִּ י הָ ַרחֲ מָ נּות ֶ
יאה ,שָ ם תּוכַל לְסַ פֵר ּולְדַ בֵ ר
בְ ָאזְ נֵי בִּ נְך ּובֶ ן בִּ נְך" 'עַ ד כָאן ַרחֲ מֵ י הָ ָאב עַ ל הַ בֵ ן' כִּ י בַ מֶ ה שֶ הּוא ַאחַ ר הַ בְ ִּר ָ
ּולְהַ ִּשיג צִּ ְמצּום ַרחֲ מָ נּותו שֶ יֵש בְ כָל דָ בָ ר עַ ד כָאן ַרחֲ מֵ י הָ ָאב וְ כּו' ,הַ יְנּו שֶ בַ דָ בָ ר הַ זֶה יֵש כָל כָך ַרחֲ מָ נּות
ּובַ דָ בָ ר הַ זֶה יֵש כָל כָך ַרחֲ מָ נּות וְ זֶה ֶאת אֲ שֶ ר ִּה ְתעַ ַלל ְִּתי בְ ִּמצְ ַריִּם וְ כּו' זֶה בְ ִּחינַת הַ ְקלִּיפות שֶ בָ ִּאים מֵ ִּרבּוי
יתי ְשחוֹק וְ עולֵלּות בָ עו ָלם הַ יְנּו
'שחַ ְֹק ִּתי' הַ יְנּו שֶ עָ ִּש ִּ
'ה ְתעַ ַלל ְִּתי'ֵ ,פ ֵרש ַר ִּש"י ִּ
ירת ֵכלִּים כִּ י ִּ
הָ אור ִּמ ְשבִּ ַ
ּומעַ ֵקם עַ צְ מו לַחֲ בֵ רו כִּ י הֵ ם ַרֹק כְ ֹקוף
ּומשַ חֵ ֹק ְ
בְ ִּחינַת הַ ְקלִּיפות שֶ הֵ ן כְ ֶנגֶד הַ ְקדֻשָ ה ַרֹק כְ מו ִּמי שֶ ְמדַ מֶ ה ְ
אותיות ,כִּ י הֵ ם בָ ִּאים מֵ ִּרבּוי אור,
ּומדַ מֶ ה עַ צְ מו ל ְָאדָ ם וְ ֶאת את ַֹּתי אֲ שֶ ר שַ ְמ ִּתי בָ ם כִּ י יֵש שָ ם ִּ
הַ ְמשַ חֵ ֹק ְ
אותיות
ירת ֵכלִּים ַכנַ"ל וִּ ידַ עְ ֶתם כִּ י אֲ נִּי ה' כִּ י שָ ם תּוכְ לּו לְהַ כִּ יר ֶאת ה' כִּ י יֵש שָ ם נִּיצוצֵ י הַ ְקדֻשָ ה וְ ִּ
ִּמ ְשבִּ ַ
יֹקור ִּסית הָ ִּראשונָה ,שֶ בָ א
ְ
ַכ ַנ"ל הַ יְנּו ,שֶ אֲ פִּ ילּו בְ תוך בְ ִּחינַת הַ ְשחוֹק ,בְ ִּחינַת הַ ְקלִּיפות הַ יְנּו בְ ִּחינַת ֶאפִּ
ִּמבְ ִּחינַת ִּרבּוי אור ַכנַ"ל גַם שָ ם תּוכַל לְהַ כִּ יר ֶאת ה' כִּ י עָ לָיו נֶאֱ מַ ר' :וְ דַ ע מַ ה שֶ ָת ִּשיב ל ְֶאפִּ יֹקורוס' ַכנַ"ל כִּ י
ירת ֵכלִּים ַכנַ"ל:
אותיות וְ נִּיצוצות ְלי ְַשבָ ם כִּ י הֵ ם בָ ִּאים ִּמ ְשבִּ ַ
ֶאפְ שָ ר ל ְִּמצא שָ ם ִּ
וְ זֶהַ ,ויָבא משֶ ה ֶאל פ ְַרעה וְ כּו' ִּה ְננִּי מֵ בִּ יא מָ חָ ר ַא ְרבֶ ה בִּ גְ בּו ֶלך הּוא בְ ִּחינַת לֶעָ ִּתיד לָבוא ,כִּ י מָ חָ ר ל ְַֹקבֵ ל
שָ כָר .בְ ִּחינַת" :וְ עָ נ ְָתה בִּ י צִּ ְד ָֹק ִּתי בְ יום מָ חָ ר" הַ יְנּו בְ ִּחינַת ִֹּקבּול הַ שָ כָר לֶעָ ִּתיד לָבוא וְ ָאז יָבִּ ינּו בְ ִּחינַת
הֶ חָ לָל הַ פָנּוי שֶ הּוא עַ ל יְדֵ י הַ צִּ ְמצּום ֵאיך ֶאפְ שָ ר ל ְִּהיות ,שֶ בֶ אֱ מֶ ת יֵש שָ ם אֱ לֹקּות ,וְ ַאף עַ ל פִּ י כֵן הּוא חָ לָל
הַ פָנּוי ַכנַ"ל וְ זֶהּו בְ עַ צְ מו הַ ִּקבּול שָ ָכר כִּ י עִּ ַקר הַ ִּקבּול שָ כָר לֶעָ ִּתיד הּוא ,שֶ י ִַּשיגּו הַ שָ גות וְ יָבִּ ינּו מַ ה שֶ הָ יָה
ִּאי ֶאפְ שָ ר לְהָ בִּ ין בָ עולָם הַ ֶזה וְ ָאז י ְֵדעּו שֶ הֶ חָ לָל הַ פָנּוי הּוא בִּ בְ ִּחינַת ַא ְרבֶ ה כְ הַ הּוא ַֹק ְמצָ א ִּדלְבּושֵ ּה ִּמנֵּה
ּובֵ ּה[ כַמּובָ א בְ כָל ִּספְ ֵרי ַֹקבָ לָה שֶ זֶהּו בְ ִּחינַת סוד חָ לָל הַ פָנּוי ]לְבּוש ,הּוא בְ ִּחינַת הַ צִּ ְמצּום שֶ ל חָ לָל הַ פָנּוי
ְבּושין ,יָבִּ ינּו שֶ הּוא ִּמנֵּה ּובֵ ּה שֶ בֶ אֱ מֶ ת יֵש שָ ם אֱ לֹקּות וְ ַאף עַ ל פִּ י כֵן הּוא בְ ִּחינַת לְבּוש
שֶ עַ ל יָדו בְ ִּחינַת הַ ל ִּ
בְ ִּחינַת צִּ ְמצּום ,בְ ִּחינַת חָ לָל הַ פָנּוי וְ זֶה בְ ִּחינַת" :וְ עָ נ ְָתה בִּ י צִּ ְד ָֹק ִּתי בְ יום מָ חָ ר" "צֶ דֶ ֹק לָבַ ְש ִּתי" שֶ ָאז בְ יום
ְבּושין ,בְ ִּחינַת הַ צִּ ְמצּום שֶ ל הֶ חָ לָל הַ פָנּוי ַכנַ"ל כִּ י ָאז
מָ חָ ר ,שֶ י ְִּהיֶה הַ ִּקבּול שָ ָכר י ְִּת ַגלֶה סוד בְ ִּחינות הַ ל ִּ
שּורי מֵ ראש אֲ מָ נָה" בְ ִּחינַת הַ נִּגּון הָ עֶ לְיון שֶ ל ראש אֱ מּונָה
בואי ָת ִּ
"ת ִּ
י ְִּת ַגלֶה ראש אֲ מָ נָה הַ נַ"ל בְ ִּחינַתָ :
הַ נַ"ל שֶ עַ ל יָדו נ ְִּתבַ ּטֵ ל כָל הַ ְמבּוכות שֶ ל חָ לָל הַ פָנּוי ַכנַ"ל וְ זֶה ִּה ְננִּי מֵ בִּ יא מָ חָ ר ַא ְרבֶ הָ ,ראשֵ י ֵתבות ָאכֵן
רּוחַ הּוא בֶ אֱ נוש בְ ִּחינַת נְגִּ ינָה ,שֶ הּוא בְ ִּחינַת רּוחַ הַ יְנּו ,שֶ ָאז י ְִּת ַגלֶה הַ נִּגּון וְ הַ זֶמֶ ר שֶ ל ראש אֱ מּונָה ַכנַ"ל
יֹקור ִּסית אֲ פִּ ילּו שֶ ל חָ לָל הַ פָנּוי ַכנַ"ל:
ְ
וְ עַ ל יָדו י ְִּתבַ ְּטלּו כָל הָ ֶאפִּ

