

  

  
  

 ו משה ותאמר כי מן המים משיתהו''''ותקרא שמ
      


       
      


 

       


   



       


       

        

      


 ''כי מן המים משיתיהו''
  


  העמק דבר

  
''וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל 

שועתם אל האלהים מן העבודה''
       
      





       

   
       

   ויאנחו בני ישראל''
מן העבודה''

  הגאון מוילנא

''וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה''


–
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''ויאנחו בני ישראל מן העבודה''
       

 ''כי לגוי גדול אשימך שם''  



    כי לגוי גדול אשימך''

שם''


        






       


     
    
       




        


        



      
      



  אוצרות התורה

  
''של נעלך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו 

 אדמת קודש הוא''


    
       
        


        
      

        
       


      
      


       



''של נעלך''
 כי''

–המקום אשר אתה עומד עליו'' 
– אדמת''

–קדש הוא ''
       


  בשם החפץ חיים

  
  

''ויאמר משה אל האלהים ואמרו לי מה שמו מה אומר 
  אליהם''


         




    
       

      
      


        




 ואמרו לי מה שמו מה אומר''
אליהם''        

       כה תאמר''
אהיה שלחני אליכם''

  רבי יהונתן אייבשיץ 
  

  ''אשר תעשה בו את האותות''


   


 – 


       
       

 –
      



 ''ואת המטה הזה''–

 ''תיקח בידך''  עשות את ''ל
האותות''

  רבי שמואל אבא מזיכלין זצ''ל
  

  שבת שלום!


  מרדכי בן סולטנא ז''ל ורחל עליזה
בת קמרא ז''ל

:  
kosssover@gmail.com  


