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1. SHEMOT 7:5 – AND EGYPT WILL KNOW 
 

םָכֹוּתִמ לֵאָרְִׂשי ֵינְּב תֶא יִתאֵצֹוְהו ִםיָרְצִמ לַע יִָדי תֶא יִֹתְטנִּב 'ה ִינֲא יִּכ ִםיַרְצִמ ּועְָדְיו  
 
And the Egyptians shall know that I am God when I stretch out My hand over Egypt, and I will 
take the Children of Israel from their midst. 
 
2. DEGEL MACHANEH EPHRAIM – ROOTING OUT THE EGYPTIAN INFLUENCES 
 

  :יִתיִרְּב תֶא ֹרּכְזֶָאו םָֹתא םיִדִבֲעַמ ִםיַרְצִמ רֶׁשֲא לֵאָרְִׂשי ֵינְּב תַקֲַאנ תֶא יִּתְעַמָׁש ִינֲא םְַגו
 

I have now heard the moaning of the Israelites because the Egyptians are holding them in 
bondage, and I have remembered My covenant.  

 

 ל"יו :םתוא םידבוע םירצמ רשא רמול יד היהו אצוי לעופ אוהש םידיבעמ תבית הזב ריעהל שי
 יפלש ה"הללז ז"אא השקוהש 'ה ינא יכ םירצמ ועדיו קוספ לע רבכ יתרמאש המ פ"ע הזב
 ךרדמ הלעמל תוכרעמה דודישב םיתפומהו תותואה לכ 'ה השעיש דואמ הימת איה הארנה
  'ה ינא יכ םירצמ ועדיש ליבשב אוה לכה השעש לודגה ארומה לשו הקזחה דיה לכו עבטה

 

 םירצמ השעמ םישועש םירצמ 'יחב םהש םתוא לארשי לע יאק תמאבש טושפ הארנ ד"עפלו
 היהי ךכ לכש י"שה רמאש אוהו רקשב איה לכה י"שה םידבועש םתדובע לכו ל"ר רקשב ועבטנש
 'בתי ודעלבמ רבד םוש ןיא יכ ועדיו וריכי םה 'יפאש דע תוקולא תולגתהו הניכשה רוא תוטשפתה
 הלפשהו הדירי ול היהי ל"ר רקשב עבטנש ימש ואריש י"ע ונייהו םיקלא ןיא ידעלבמו 'ה ינא קר
 תולעמה םורב הלעמל הלעמל אשנתיו הלעתי תמא לש הדוקנ ול שיש ימו אבר םוהתד אבקונ דע
 'בתי ארובהמ תינויח שפנ יתלב לגרו די םירהל א"אש 'בתי לקב םבלב הנומאה קזחתי זאו
  'בתי ונממ אוה לכהו הלעתיו
 

 םתוא םידיבעמ םירצמ רשא םתקאנ והזש לארשי ינב תקאנ תא יתעמש ינא קוספה שריפ ל"י הזו
 אוה םתדובע לכו רקשב ועבטנש הזמ םיקמעממ םאיצוהל םהל רוזעיש י"שה ינפל םתקעצ ונייה
 םיצורשכ ףכית י"שה לש וידסחו וימחר לדוגלו 'תוא 'ידיבעמ םירצמ רשא והזו םירצמ 'יחב רקשב
 יכ ונייה יתירב תא רוכזאו תמא 'יחבל אובל 'יקקותשמו רצימהו רצהמ רוטפל ז"ע 'יקעוצו רהטיל
 הזלו הלעמלמ וילע םיררועמ ךכ הטמלמ וישעמבו ותבשחמב ררועמ םדאה רשא הדמה יפכ עודי
 אוהש םיקלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא לע הרומ אוהש תמאה תדמ םיררועמ םהש ןויכ
 תורשקתה תירב 'יחב והזו תילכת ןיא דע ףוס ןיא ןמ ותוקלא תורשקתה אוהש ףוס ךות שאר
 'ישממ היהאו הדמה ותוא הלעמלמ ררועמ היהאש ונייה יתירב תא רוכזאו ךכלו אתתל אליעמ
ןבהו תילכת ןיא דע ס"א ןמ תירב יחב אתתל אליעמ תורשקתה אוהש תמא תדמ  
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