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 התורהפסוקי א פרק שמותפרשת

 למצרים ?אים וקסיו יעקבא-ז:
 למצרים. ?רדו "קשים, שיעים י?ויי'ש"ב
 מתו, ייסף של הזיר בני כל במצרים. היהוייעף
 מצרים. ארץ לל את ומלאו התרבו אחריהם, שחיו ישראל,ובני

 ישראל פני שמות ואלהא. ישראל, בני של השמות אלהא.

 יעקצ. את מצרימהס*איפ יעקב. עם למיסיםשיאי
 *או. וכיתיאיט משפחתי: בני עם 4א אידכל
 ויהויץז. לוי שיעיו, ראויך,ב. ויהודה. לוי שיעין, ראינך,ב.
 ובנעבך. זבולך יששיר,ג. ובנימין, זבולן יששכר,ג.
 ריקוד. *ד ונ9?לי, ?ןד. ו44שר. ?ד ונפילי, זיןד.
 ןעקב ?ןף שאי ?פש 9ל ו?היה. ומטפחיעיסם יעקב בני9ל
 נפש.שקעים אלים. מבעים ייסדסיג
 4ט4לים. ס"ה?יויף ?מץרים. ס"הויוסף

 יוסף ו?יתו. שלו, ולאחים יוסףו.
 אחיוך9ל ההוא, הדורו9ל
 ההוא. הלרךלל מתו.?לם
 ישראל ובניז. ?שראל ובניז.

 ויטעמו וירבו וישרצו,*רז והתחז.קו מאדהתרבו
 מאד.כיאי מאד,מאד
 אתננ סץודויייא סץ?ד. ץתומלאו

ה

רש~ההה?עיכ לירים של ולדש הקלףח-יד:  4מ~י41 
 מאד. קטית כעבודית ישראל בני את המצרים סעכידולכו
 ישראל. בני יתלבו זאת 94לטלל

 מצרים, על ידש מלף ו?קפח. מצרים, על קם חדל מלךח.
 ייסף. את ?דע לאץשר ייסף. את הכיר ל.אוהוא
 עפי: אל ויאירט. שלו: לעם אמר המלךט.

 ממפו. ועצוםרב מאינו. וחזקיםראים נקראי יני עפ'?4ה ישראל בני עם"הנה
 לי, *-סייה הבהי. ???o~ בחכמתנו ונשתמט בואוי.
 יך*ה.*י מיי. רייס יעיו שיא9די
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 חכמיםאגדותמילון

 שאיסיים 47רים לספרסרבים
 ישראל" 1גי שמיפ "ואלהא.

 מצרים. אלמצהלתה:
 שמית סיר מדוע למצרים. היאיםיירטל בני של רשימה יש בראשית, עירבסוף מטפחתו. ובני*ית%:

 ישראל? בני של בספירה טובככסיל
 על ואהובים חביבים ישראל סבני סטום-

 דיר, אוהבים וכאיר הוא. ברוך הקדוט טישים.92ש:
 וטוב. טוב אותיסופרים צאצאים. *נים, ?ד:יייטי

 י"ג(. משלי מדרש א,)תנחומא

 שחיים הטישים סלדאר:
 זקן.באיתי
 נעטו וירמו: וישרצופרו
-. מאד. מאדרבים

.. אתפ: הארץופמיא יוסף, את לשלח רצהפרעה התחז.קו.ואגמו:

 קצרים לתשהקיל סטןץ. את מלאוהם
 על-מצרים, סלד-חדש ~aetyה

 את-יויף" ל-א-?דעאשר
 יועף, את לסלח ן9לואיד
 מצרים? ארץ פמו ?דילה ארץשסייל
 *ירושים: סני חכמינו הציעו !העל
 לזקר. ריה של-א חדט, *רעה !ה הןה1(
 טרעה, אותי !ה קוה אולי2(

 רשע. להיית ח2ר מת, ששסףולאחר בכיר. ל.א ?דע:ל-א
 א'( רבהנשמות

 וחזקים. רבים ויצום:ר1
 נשתמט לי:יתהנמה
 נגדו.בחכמתנו

 של.א. כדיפך:
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 התורהפסוקי אפרק

 מלקיה, תקראנה פיוהיה מלחמה, תהיהואם
 על-שיאינו, הוא 08ונענף שלנו; השיאים ישראל בני גם יהיול.א
 בנו,לעלמם 4נו, ילחמוול.א
 הארך." מןןצלה האךץ". מן אותנו זגרטוולא
 המצריםיא.

~DW 
 בנקוים עורי יעיו ןי,ציבוויא. מסים, שרי יטראל בני על

 בשבל-סם. עשתילדעך סבלו. וסם אוסם;שעי
 לקרעה, סייטת יןין*% לקרעה, מסעסים 4ני ישר"ל4ני
 רצייתן. ואת פע0את ורעמסס. פתם ביםירים
 אתי, יענו ויאשריב. ישראל, בני את יותר שענו ככל אבליב.
 יפרך. וכן ירבהין וייתר. ייתר התרבוסם
 ישראל. בני מפניויקצו המצרים. על נמאסו יטראל סבניעד
 ישראל 6ני את מצרים ן*צ*דויג. ישראל בני את העבידו המצריםיג.

בפרד. מאד. קשהבעבודה
 חייהם את וימררויד. וקטים, מרים היו יטראל בני טל החייםיד.

 קשהבעבדה הקשה העבודה4?לל
 ובלבניםלאמר המצרים, איתםיסצ4ידו
 לפידה. אצדהובכל ובלבניםבחמר
 אבדתם, ?לאת כשדה. צבידהובכל

 יירזי: יס5 יידיטשי
 החלדים 1[34ים או-נ מצילות העבריות המיללתטו-כב:
 ופוערו, שפרה העבריית, המיללת על צוהירעה
 הלידה, במעת הן.סרים סיסים (מתלסרג
 בחיים. להשאיר העניתוטת

 סה' יסדו יי סועה' לקיל יקעו ל'אסיילית
 ומשפחית. עתים שכר: להן ?תןה'
 מצרים סלף ושאמרטו. אמר מצרים מלךטו.

 סע4יית'ליי?ית סע4ךיית'ליילית
 ספרה סממת שםאשר מפרה סוימת שםקשר
 פויט: עשניתח05 פוצה. השסיהרשם
 ויאמר:טז. אסר: המלךטז.

 העבריית, את"בילדכן העבריות לישים עיזרות"ישאיר
 השכנים, עלוראיתן יולדות, הןכאשר
 נילד: מהתראו
 אתי, והמתן הוא 6ןאס אותו, תהרגו ין, נולד"ם
 וחוה: הוא פתואס שתחיה". - בת מלדהואם
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 חכמיםאגדותמילון

 מלסיפי: תשאלה כידניה
 מלחמה. תתחיל תפלץ,אם

 טסיו ערים מי%5ת:%י
 של . לאוצריתמחסנים
סרך.
 יתרבה.יסיך:
 עליהם. למעסוויקצו:
 קשה אבידה ירף::רבדת
מאד.

 ומרןם יועד הן ופועהשפרה
 פויטת. השנית ושם שפרה סאחה שם "אשיסו.

 יפיעה? שירה שייסי
 חז"ל:אמרו
 משה. יל אמי שכסד, זי -שפרה

: שעוזרות ושיםמיללת: משה. של אחותו מרים, זו -ופוצה . ..

 ני ופוץ 4פ
 י

 מיטיבה משסרת, הןתה ,וכבד,4פף8 ללדת.לתשה
 הילד, טל טיבואת

 .ופועהי עוזרית לשחקןבאדיו:
 לילד, מציצת היתה סיום,

 אותו. שטס :יד ללדת.לעשים
יי' י':י, י י- . .- ..:י:... שהאשה המקוםאבנית: להן קראו אותן, שחבבו ישראל,ובני . . . ייי-י.
 :י.7

 :י . י- :. בו.ירלדת ופוצה. שפרה חבה:בשמות י . י י ' י - .

 א'(. רבה)שמות
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,,,,, אפרק
,

 ,"ל,ל' פסוקק'התורה ,,,,,,,,

 ")',11,' ', , יבר,*עיהן 145. שממיוי., האלהים,, את החייית גייראנן?י
 מיודים." את*1=נ ' ,%מוים' ,.

 לף!?ית, לקוצם ילו,וא

,יי
 יי!,ל,ן,,,

 ),י')ן אשם%יגיםזיי%,' א לנלי"עיי4. סף 'י4,יי וינשה ששש%,ל,

,
 *יעה: "ל טייילת שמצאאטינ'

ל"
 .%הה," טשקש,'י % 1*."

 מעירית,
 וילדו." למאדת, תבו%ל%יהןבטןם

swt1j.~יי?ל,ית טסטים 
,', נדשין, סינשן,ךי.4.4ננו ,ויקריי, ,,

 המיללת ?ראו פי ו?היכא.
 ,,י,)י-),, ,,.,),,,,שישאפ",פשיסיה,י

 יאנה: ע5י ?יי @"fU י?שי%ג

 " ,יי,י?הו 5יאיק, ישיצשהחי

 מה', סחדו המיללתיז.
 להן שאמר מה עשיול.א
 מצרים.מלץ
 ס?לדים. טת סקייסו
 לייללת, קרא מצרים מלךיח.
 לסר:ךימר
 סלה, סללר (מת צשיסך"סדוע
 לחלת?" לילדיםונתין
 לקרעה: ענו המיללתיט.

 המצריות. כמי ל.א הן העבריות"ססשים
 ללדת, ממעריתסן
.. 9אה". טהמילדתלפני

 למיללת. ש9ר 9תן ה'כ.
 יאד. ילססס?ק למסרבות הוסיףופעם
 ה', את כבדו המיללתכא.
 הזלרים, הלסים את הרגוולא
 ומשפחית. עתים להך עתן ה'לכך
 שלי: העם לסל צוה פרעהכב.
 ל?אר, תשליכו לעברים, ?יולד 9ן9ל
 בחיים. תשאירו 4תוכל

1 4
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 חכמיםאגדותמילון

 יסדו. הךושיראן:
 ופועה שירה של סטוביםמצשיסן

 הא-לקים". אפ המיידע יראו פי יימי3א. סרגי. ולא סמיי סוואליו:

 מצרעה. יחדו ופועהשפרה
 סה', ייער עוד יסדו ופועהשסרה
 ישר"ל. ילדי את הרגוןלא

 חכמינו:ומוסיפים
 אימם. למסית קן, גםהן 4ר'א" טן מיה: צייתי סילדים' את הרגו של-א רקל.א

 ולמזין. מים ענית ללשים מליאית היולמשל,וזריזות.
 קשירות, מושים בגדים לוקאליתוהיו

 ולילזייהן. צכיות לאלוהיתומביאות
 א'( רבה)שמות

 לסם סטך דפים: לסםומץ
 הלקללת: טל שכרן מ-יח-ות. פסס ,באועתים,

 מאד מכבדותמשפחות
 אים". לסם "ו*שש3א.

 סב. בתי - בתים להםויעש
 זלדיכ%' כילדוליילית יאד. לקידות למשיחיתסכלנה,
 לילראל. משוביםשליי
 מלכים, יצאו ה9ביאה אחיקם'משרזם ליו49ד' נילדי וטהרךמשה
 סטיללת. של שכרן הזה!ה

 ע"ב( יא)סוטה
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 התשהפסיקי בפרק

 nvjjo הלדתא-י:
 מכרעה. איתו ושסמירה בו, זלדה ליי, UIW כתייססד' .י
 פואר. יד על כמקהי איתי שמה טישים, שה של"סרי
 י"רמוך אצלה ?דל ךהיא כזאר, כמיניק "ת שצאה כרעה3ת
 ך-?t%HiJ4"4,15 סלה לוי מכית "יטא.

 קיץ-

 ייי'
 לול בת 4ונ 'לישה'' לעשה. לוי ית יתךלקח

 קאיה, 81מר ב.) 9סריוךי ס"?ה סוסה ?ה 8סרב.
,, ,,יי1 י45יי )יל כך-ושדה
 הוא, טוב פי אפי81רא הוא טיב שולד רטו1ר2,קווקוה
 ?[עזים. שליהךפצפמע סדשים. ילינו אותיוססיי"ה

 עיל לל.4ושכלה,",,ג חיטים, טליה אחריג.
מציי%. אותו. להחביא 93לה לאסבר
 חטא, לית יאה,11', שאי טע9*י ת4ה לקסההיא
 ולטית; יסתגרוכשקע-ה ובזעת, בחטר אותהצפקה
 מעלי, י4ת יתייקמש יילדי את בתועהושיה
 מזאך. עין4*תו,,ך%אש,,"עש4ף הזאר. יצת על ספיה סיסי 8יךופייסה

 ph~e, אמתי ופמ8ב ד. ,, מרחוק, עמדה "חיתוד.

?יקה" לדעת'9די
 לי. זיימ טה" התייק. למן לי, יקרהטה
 @rea *פ הערדה. ירדה לרעה בתה.

 בזאר,לססרסד
לך"ל,]עי

 סזאר,
 יללפ וכשיטיס', הלכו שלהוס?ערית

 היאר, ידצל הזאי. ידעל
 מייף' *תוף 8ש4מ" ומךץ,)שפ )) הסוף, 9תיד התצה את ראתה כרעהכת

 איתה אתושקלא "?הי ?סוסה נערהךשלסה
מיקרי. התרה. אתלקסת
 הילד, ית ויך*אי מ4*8ה,י. סמרה, טת 9ססה סנצרהי.

 nbbib. יצרלסמה בורה. !לדורטיה
 ושאנו: יליו,ךתהחל ריירה: עליה רססההיא
 ?ה." סע4ייפ"מיייי היא". סע9רים מילדי !ה"3לד
 @.ren: *ת אל שאפי ותאמרז. לרעה: ית יל "ירה טחיתיג

 לף מר"-7'קאי5, לץ ך"כיא אלד"ס"מ
 שעברות, מך *ינקתאשה העבריית, העשים מן סי?קת"שה
 טלא טת ל4ךמייק סילד?" טת לךשייכיק

 פרעה: '4פ לא ושגמיח. לרעה: בת לה "מרהח.
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 חכמיםאבדותמילון

 מיהקלדת
 הוא" טוב יי אותי "ך15ראב.

 ' אירה ?לי סריתט 7הך'י7 קההושסר:

 ל'ב( יא)סוטה

 אלתו. סיסיךהנמל49הו:

 כתיהכנשה טך4ז. מיןתבה:
 שיט. וליסי13
 רע' ריס סטייק משה זרים של-א3די סזאור.יפת ךע ריס ישלזפת על ??לל'ם זסס'םשוף:

 סמיה, בתיק בפנים, סטר "מישכנה צקדה.ומטצב:
 מבחוץ.וגפת לדעת. ידי?ישו:

 י"ב(נסוטה

 שלה. ונילוותוארשיף:

 היציקה בצללה פרעהבת שריסה %10הס:
 ג1ומזאר יחסיה~ורנשלה.
 ית-ץ9סה". "הייתה ,וי הד4ר:

 סמיללת "ת שלטה *רעה3ת

 ,י" יבז":ן%.י פ%י ן:::ך"ין
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 התורהפסוקי בפרק

"יי3.""לכי".
 ספליהוסעד עסה,סנצרה
 ~לד. אם שתניקרא משה. יל לאמיוקראה

 פרעה: 5ת ?ה ךאאמרט. לה: אמרה כרעה בתט.
 הזה הילד שת'?ילייי הגה הילד עם"לכי

 לי,וסייקהו אותי,וסיכיקי
 שצרף." שת 188ישיי לד". סמייע סעף לד טסןנטני
 הקלד האקוהna@1 סילד, 8ת לקניהס8שה
ךונניעם. איתו.ןסיכיקה

 ס??י' ך*ג?יי. גדל, סילדי.
 שרעה, ליתותבאשו לרעה, לבת אותי הביאהואמו
 לין. להךיסי סרעה. לכת יך למי קוהןסןלד
 משה, שמוותקרא מטה, סמי את קרעהסיא

ךאאנל:ואמרה:

 משיתהו." סטים מך"3י אותו". הוצאתי משיתיהו, סטים מן"כי

 לשר'אל ,4נל ארועו, אל ייצא משה האיטיא-טו:
 עברי איט מיה מצרי איש ראה הוא ודיבלים. שלי העם מבני ןראה ?דל,מטה
 כחול. אותו והחביא המצרי, את הרגמשה
 שהתקוטטו, יהודים סני בין להפריד כטה הסכי,כיום
 המצרי?!" את כמו אותי להלג רוצה "8זה 8מר: ?4סםןסריע
 למדלן. 4רח מטה משה. את להרג וריה ה?4ר, את שמעפרעה

 משה, ך*ג?ל ההם, 5?י'ם ו?הי3א. ?דל, משהיא.
 שיבלים, ך*רא אחיו, אל ך*שא' סובלים. שסם וראה אחיו, אל?יא
ך*רא ראההוא
 איט-עברי מיה מצריא"צ עברי איט מיה מצריאיט
טאסיו. עמו.ס4ני
 וכה, %ה ויעןיב. מ?ביב הסתכל משהיב.

 סייךי, יתועף טמירי, 8ת סרגיז איש. אין פיוירא איתי. רואה איט שאיןוראה
 כחיל.וי,ךייהו כחיל. אותיוסס4יא

 השני, 5'ום ך*שאיג. השכי, ייום ?יא משהיג.
 נצים. עברים טני-אישיםךססה מתקוטטים. עברים אויים טניוראה
 לרשע:ךיאמר לרשע: אמרמשה
 רעף?" חיה"ייה rb~j?" הסבר את מלה 8זה"ליה
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 יתי. לכיסילייי:
 לף.שמגיע סמשלים' סשורישייף:

 מן איתי היצאתיקייסהו:
 . --המים.

 טל בצערם הצטערמשה
 .. ז : . ..: ישראלבכי

 מסבלים" וירא אל-אסיו, ייצאיא.

 צליו? רסץ9ער מיה שיאה סייל'מה מהם ראה תם: 95בלוירא
 עבידה עושים קטבים שזלדים ראה,משהסיבלים.
עיי.

 ~בידה עיליםויקיים'הוד"
 יעייי3(. מרייק-בזקיל רזנזינכל וכה: נשיוימך
 משלז, קבית שלי הקלסם "ת עשבמיה ראה.1?יא:
ו*יטגהו:" ולסובלים. סעיפים לימיי עיורויזה הפה.ו*ף:

 ואמר: כף, הוא ברוף פקדיםר4ה אותו, הסתיר
 אותו.החליא

 יקרזל, של בצערם לראת סלל?""יה' . :
 אתף". ש"ד4ר "טהראיי רבים.ייים:
 ל"ז( רבהוייקרא שלף. ססכרוקף:
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 התורהפסוקי בפרק

 דלינו? ה0%ט אור יאש עףמד:ע"י עלינוו וטופט לשר אודן שם"מי
 ",,1,, ',,,,' ,',"ן'; *י'יטלסרג*א אותי, לסיג ריקהאתה
 סייר"" 4ה איייי4ש5 המצרי?" את שהרגתכמי
 משה,,ילאטד:מ'ןא ,4מר: יסד שמע,מלה

 סל*1:" נויע"שיי יקרותי. יודעים"רטטת
 "4, הזה, ית,),מו*an@ 5 וי..וו(4א,,,,גיסו. קרה, מה ימע לרעהטו.
 נשה: א% 1?4קש,'להרג, משה. טת לסרגךר4ה
nvjioמ8ןעה, 4רח m$t-רומן, בעלינו 14שה,ל.,ו* ,,,

י -, %*'לך,".,וישב מדין, בארץןסס?שב
avjויל;,. ע"מ וישב, הבאר. ליד ושב. ,

 ,, ,,, ,"), , ,, במדין משהטז-כה:
 אביהן. צאן את לסטקית ס44ר, יל 4אי מד?ן טסן שלסינית
 ן, ) ,,,,',', ]1",',, סצאן. והשקה,4ת איתן, הציל משה איתן. גרמוהרועים
 לביתה מטה ית ומזמין יאת, שכיע ילסךח4א
; , ;ן גרס.!(, ,בו, להנש ונילד לאשה, בתי צפירה את נקאמשה
 צאקל6 ית' ושלע יחיאל, טל",בני הקשה לעבודה לב שם ה' מת. מיריםסלד

 ' ' '%4ת, מלוו'שבע ולכהןלטז. ינות שכע היו מדין לניהןטז.
 ופדינהותצאנה בדליים, מים ושאבו ל44ר 4איסו

 '"," אתיהרהטינה,',,;י%מלאנה התעלית, אתומלאו
 אביהן. צאןלהשקות טלהן. א4א של הצאן את לסשקיתודי
 ו?4ויום. סיע?ם ויבאו,'י,?ז. איסן. וגרסו באו האחרים הרועיםיז.

nWD4ויישען, משהונקם איתן והציל קם 
= את-צאנ%."",וקיק שלהן. הצאך אתוסטקה

 אביק. אלגךעואל ומצאיהיח. שלהן, א4א רעואל, אל 4או הקנותיח.
,,,;ויאמר; אמר:והוא
 ",, , ה1יש,;י בעהר%,%א כבזועלי סיום?" וייקדם ןשןיך מסןמן"מדיע
 ו%.אמ5נהן),יט. אמרו: הךיט.

 סיעים מכי' %לנו אציי ""איך') הרועים, מידי איתנו הציל מצרי"איי
 ינו, דלהו4ם-דל% בדלי, מים לנו סאבןנם

 ," ',,,;, ., ,את-סצץ%' 1*טק ,',, סצאן. טתןסשסה
 אל-ולתיו: ויפוטרכ. לבניתיו: האיט אמרכ.

 ",;,, ,,יד , ;, ,1,,"%יאאש',,,,, הוא?"ןאיפה
 ית-ס"יש? 4זי%" ?ה 'ליה, סוייט? לית עזייךליה
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מילון

 הייאט שי ?"יש ?מ4סי
 לף יט ?כות איזיצלינו:

 שלנו? ןעווךלס-צרב

 ששה התפרעם,ידע:
ודוע.
 לסרג. ריה לפלג:ול24מ1

 בדליים. שאבוופדל?ה:
 לטים. -צלותרפעים:

 אימך. סאילו*ושי"ן:

 בדלי מים ש"ב דלה:ילא
 סיקה.ויצק:

 הוא? ואיפהואיו:
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 בפרק

 לסם." ויאגול ליקראו
 רעועל. טל בביתי לגור מסכים משהכא.

 לכהיה. לאשה בתי צפורה ץת סתרךס"יש
 4ך, ןלדה צפירהכב.
 גרט.ם, לי קראומשה

 ץמר:סי
 ?לי". ל.א בארץ ים, סייתי זר"ןר,
 ושסים, ימים סרסה יץ4רי לטסרכג.
 מצרים. מלךמת
 קשה, עבידה מריב 9ץ9חו ישר"ל4ני

ולאקי.
 ה'. אל הגיעה ייעקוךסיעקה

 הקיה האדחה את שמע ה'כד.
 קיה' "בידה סעי4דים ישר"ל' 4נישל
 נעקב. ועם יצחק עם אברהםעם שלי הברית אתוזקר
 ישראל בכי של הירית את רץה ה'כה.
 לב. טליהךוים

,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,(,,,,,, 
 ,. ) התורה),,י,,,,פסוקי'

.'"5)י%*
(  ',

 ס"יש. ץת ??94 נ"%מ,, יי,יויי',,,',?א.
 "יאה4ש,44ה.,1"א
 ', %, ישי,ן4צ.

 וראש. ץת-קשי,משרוי
) ,),,,, ,, , י%, ,,,)*י,

,פופ
 ;,4,,י,י, ,

י ),,' %*4ש,סיצשן הש45יש%''ק5%ג
r-rrfL?' , ) , מציתם. משיש16לי,ש  שז4, 4-*"ל

 מן-קיצצה. סילהים יל יןץ-םמעי
אה

 ,מנ-

 רוצף נ פ אש?

 ?מת-8הצ, ית-יומקיתיט4וקם115,*תק"4י
,1*")ילא ייואל' ""'יגי שלייי ל42 הי1

 ,";, , ,,,י,, ,,,,,י,1ן
, , ,, , , (

 ,,,,, , ,,,,(,, ,, , ללן, , ) ,,,,,, , "., ,,"לן%, ,,י, ,,,, ל,,,,,,,,
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מילון

 לו. תקראו לי:קראן
יין הסכים.ו*יאל:
 ירה. טוף יריה:ארץ
 בשנים.בימים:
 מת.ווית:
 לכו. יאוחו,משטוי:

 /9אשןןנ
 גע );/וייימ"ה':ישטע

 י7::4_ן ן/ !סר ה' י-להים:לקילר
 ט-למים ט-להים:1יוא

ו:ש~
 ישן ץ 15 שכששש 1
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 התפהפסרק' 3פרק

 ?אש בוער סצנהא-י:
 מתוי למשה מתנלהה'

 לו, ואומר ?אט, בוער 99ה
 ודבש. חלב זכת ארץ אל ממצרים, ישראל בני אתלהוציא

 ממצרים. ?שראל בני את להוייא כדי כרעה, טל ללקת משה על מצכהה'

 11ה הצה ומנצהא. ושומר רועה היה משהא.
 מדיך. להן חפנו, יפרואפ-צאן מדין. להן שהיה התני, ?תרי של סצאןטת
 המדבר, אחר את-הצאןו*4הג כמדיר, הצאן את היבילמשה
 הריה. האלקים, אל-הרויצא הא-להים. הר חרב, טלןס?יע

 אליו ?הוה טי48 ויראב. למשה, כראה ה' מלאץב.
 ה?%ז. מפוףבל*פ-אש הסנה. מתוף 4Vjaלס4ת
 באל, בער השקה והפהוירא באש, בוער שהסנה ראה,משה
 יקי. אהליוהשנה, כשרף. ל-אךסיקה

 מיצה: ויאירג. אמר: nvjioג.
"יסדה,א,"אתקרב,
 הז4. הגלל את-סטייהואראה היה: הידגל המראה אתואראה
 na@e?" ל.א-יבערמאע ביער?" ל.א הסנהמיזע

 לראיפ, ?ר %י ?הוה ך*ראד. לראות, התקרב שמשה רקה, ה'ד.
 ס?2ה' ספוד אלאים אליוו*קדא הסכה, מתוף למשהקרא
ובאמר:ןטמר:
 משה.""משה nsjio"."משה,
nvjio~:ויאמר: עקה
"סטי." אני". סנה"סקי.

 ך)אמר:ה. אמר: ה'ה.
 סלש."טל-יקרב הסה. תתקרב"אל
 רגליף, מעלשל-נצליף רגליץ, מעל יעליףסקר
 צליו' עוקד 8?ה טטר כוקוםפי עליו עומד סאתה סיקים,סי
 הוא."אדמת-קדש קדוט". מקוםהוא
 ךיאמר:ו. אמר: ה'ו.

 ייי4' טשי"קניי טייף' ט-לסי"טנכי
 a@s~'טיסי 48רסמיט-לסי
 יריקטיילי ילסק'ט-לסי
 שמב."ואליי יצקב".וט-לסי
 *4יו, מטהויופר יעיו, את הסתירמשה
 אל-השלאים. מלקיש יראפי הא-להים. אל להביט לסדכי
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 חכמיםאגדותמילון

 להנהיג באמת ראוי היהמיה
 ישראל בניאת
 אתפ" יפרז את-צאן רקה היה י,ומשהא.

 אטתו. של אבאאפפ:
 משה: את בחן ה' אמרו:רבותינו יתרי. רעואל,שמיפיו:
 יתרו, צאן את רועה משה4יס?ה שיט למקום נמדיר:אסר
 ?די' סטת4רח במדבר. טיב מרעהבו

 אחריו, רץומשה הר הרב, אלהרבה:
 ושתה. למעין, שהגיעעדסט-לסים.

 nvjio: טסר ל?די' מיהסיסניע אט. של שלהלת אט:לכת
 אתה". עיף עמא. היית כי שלרחת ?דעתי"ל-א בי טוש מדיר שיחי2ה:
 כתליו. על nvj~a איתוירקיבקיצים.
 הוא: ברוך סקדושקמר נשרף. לא איל:איימו
 אדם, בכי של הצאן על רחמים לו שיש"סי ואתקרב. אביא *א:אסדה

 ישראל, בני את להנהיגמתקים
 היא". לרוך ויקדיש יל צאנושהם ןסתקרב. 4א9ר:

 ג'()שמ"ר

 של בצרורם משוף קרהס תני. חגהסחי:
 .. ז : . ..: ישראלבני

 מינה" מפוץ וף אליו "מקראד. נעליף, פלץ ?יליזי:סי
 ועליו.פסי

 ישסה, למשה ה' נעלהמסע
 ומפארים? ?פיס במקימותלפניו טיי'יייי: ססנלה ולא וקילני, נמוך שיםשהיא

 בצערם, ומשתתף אקם הוא ברוךסקדיש 4לרה' נייעים יערטל בני כאשר כי-
 וקילני. למוד בשיח מיפיע היאןלכן

 ב'()שמ"ר,
 פוסד.?א:
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 התורהפסוקי גפרק

 יהוה: ויאמרז. אמר: ה'ז.
 יטירים'טור זמירים'קיר עמי ית-איי רסיסי"ראה ע"י ?ל סשול טת רדיתי"טסי

 שפעייוטת-שקזם שיצקו סיעקה טתושמעתי
 נגשיו,מפני איזם. סעפו העפוייםלזלל

 את-טיאייו. ?"?e~פי להנש. כואב כטהוסרנשתי
 מצרים, מפד להצילי וארדה. מצרים, מיד אותם להציל ארד אסיח.

 ההוא מך-סטרךולשעלתי ההיא הארץ מן איתםולהשלית
 ורהבה, טובהאל-ארך ורחצה, טובה ארץאל
 ודבש, סיב זיתאל-ארך ודכט, חלב זכת ארץאל
 והחתי, הפנפניאל-מקקם העמים: ייטבים לשם המקיםאל

 והפרזי,וסאבתי והפרז.י והאמרי והחתיסכנצני,
 וסזבויי.והדיי וסזבוסי.וסלקי

 בני-ישראל צעקת ס4ה ועשהט. ישראל בני של הצעקה ועכשיו,ט.
 אלי;פאה אלי;הניעה
 את-הלחך,ונם-ראיתי הלחץ הירית, את ראיתיונם

 אתם. לחצים מצריםאשר אוזם. לרסקים?סטירים
 ל45קי?סף ?9ה ועיה'י. אוסף וץ?לח לף ועזייי'י.
אל-*פעה, פרעה,אל

 בני-ישראל את-עמי,והע"א ישראל בני את טלי, העם אתותוציא
ממצרים."ממצרים".

 nvjja של המליחותיא-כב:
 מקצרים. ישראל בני את יוציא כטפשה אתו, שיהןה למשה, הבטיחה'
 ממצרים ישראל בני את להוציא בקלות, יסכים ל.א שגרעה לי, הודיעה'
 ?דול. ברכוס ישראל 4ני ייאי זסירים' ה' שיאשה ססילאות "סריררק

 אל-האלקים: nwja ויאמריא. קא-להים: אל טמר משהיא.
 לילכי,"יי טסי,"סי
 יל-*רעה איףי3 *רעה טל?איף
 מפארים?" ישראל את-בני איציאוכי ממירים?" ישראל בני אתואיציא

 ויאמר:יב. טמר: ה'יב.
 עמף."9י-יסוה "זף' טסנה"טסי
 לאית,ולה-לף זיזן ?ףוידן
 ילף8'4: ילי3יי אוזף: שלסדישאסי

 elsnn, טת-סיםיה4"יטף סי"רים' לעם טתושתוציא
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 חכמיםאגדותמילרן

 וי : :י --- ע4ל.איי: אכל? ול-א הנונה לערמדוע
 י4ל" טיףו וטיח באש, בער היא "והיהב.

 השאלה: על תשוסהעיד המירים בגלל אשיו:מפני
 הסנה? סתוץ )מ.שה ה' כ?)הסדיע אוס3(.שעזו

 חמינו:שסרי שלסם. סיטכיםטיוחיו:
 בלבו: חשבמיה איתו. )לצלית?כעלאי:

 לגמרי( )להלג לכלית המצרים יצליחואולי
 ישראל? את ארץ ודבש: חלב זטתארן

 בוער הסנה את הקאה לוהראה לשסע. עזיךשגוססת

 נשרף.ךטיני
 אסל, ואץ3ו 4אש בוער יסתוהישם סש4"ה:שסר
 המצרים יצליחו ל.אסף

 ישרטל. עם טת)סשמיד
 ב'()שמ"ר

 . לך?זה:
 איסף. ויושלחוייכסף:

 סכי. מי יייי:יי

 "ןף.עיף:
 סימן.אית:
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 התורהפסוקי 3פרק

 אפ-האלהיםפעבדון

 ס"ה." 0לרצי
 אל-האלהים: a]a ויאמריג.

 ... אלפי"הפה

 ישראל, אל-פני9א
 לסנן:ל41קא*יני
ושירי-לי:.. אליים. סלחני שבלחיכםשלסי

מהשימי?
 אלהם?" אשרמה
.. אל-משה: שלסים ויאסריד.

 יעה." שרר"ץ%ה
 ע-וקמר:

 ישראל: לבני עאסר"פה
 שייננם." שלחנייהיה
 אל-מנצה: אלהים עוד ויאמרסו.
 ישראל: אל-בני אאמר"פה
 שבסי9ם' שיתיזעוה
 י_צהב ואלוני יירה שלסי 48רסםשיסי
 שלילם.יללני
 לעלם'זה-שמי

 .. 4ר. לפר ?4ריך?ה

 י?ו4ל' את-?קגי ואספת לץטז.
 פיסם:ושפרש
 שצתיכם אלציזעוה
 אלי,נראה
 ויצעג יפסק איושם,שיסי
לאמר:
 אתכם  שקדתי*קד

 פמצרינה ל9םואת-הייתי
 ועמר:יז.

 44יים סעף יי9םמצלה
יל-שרץ
 והיבויי, וסתויוסיריי, לסש*לי ו0ס8י,סיגציי
שי-ידד

 ודבש שלב?4ת

 אותיתעבדו
 סלה." ההרעל
 האלקים: אל אמר nvj]oיג.

 אני"הנה
 ישראל בני אלאברא
 להכו:ואגיד

.. אליכם. איתי סלח אביתיכםט-ל.הי

 ישאלו:אם
 עמו?מה
 להם?" אגידמה
 למשה: ענה א-להיםיד.

 אהיה". אשר"אהיה
 אמר:ה'
 ישראל: לבני עאמר"9ץ

 אליכם." איתי שלחקהוה
 למשה: א-להים אמר ועודטו.
 ישראל: לבני עאמר9ך
.. אבותיסם, א-ל.היה'

 ירקב סי וט-ל ייסק סי ט-ל 98רסם' סיט-ל
 אלילם. אותישלח
 לתמיד, לעולם, טלי השםזה
 ודיר. דיר בכל איתי יזכרוו9ך
 ייך"ל זקכי את ותאסף לךטז.

 להם:ועאמר
 אבותיכם א-להיה'

 אלי,סרקה
 ושקב ייסק 4ךךסם'ט-לסי
 -י לי:אמר
 שץ9םזכרתי
 במצרים. ל9ם טעטו מה כלואת
 -י אמר: ה'יז.
 מצרים מסבל אתן אעלהאסי
 ארץאל

 ךסטמיי' ךסחתיס9כצסי
 וס?בוסי, ךססליךסירזי
 ארץאל
 ודבש. חלבזכת
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 חכמיםאגדותמילון

 של מחסירם יל את ?ספקה'
 .. ז : . ..: ישראלבני

 אל אלף פי לנכי מי משה: ?*אסריא.
*רעה?"

 לקאה: פשהטמר
 ישראל בני טת להוציא לי, אומר"טלה

 יידע, טפי אלי אךלסטירים,
 לץ. לל גדיל לענז לדאג אוכלטיד
 סטם? בקיץ ?גורוטיפה
 לקלם? יי9ייקו ומלקה' מאלל אתןמניר

 לתיפקלת מתאים אכל פקחמניך איתי. שלחילמיי:
ולחילים?
 סק4"ה: ליטמר
 מרפורמי ליל טד"גטלי
 להם". שןחסר מהל9ל

 א()שה"ש

 סערן. כלעדי "וןטי:זקגי
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 בפרק

 לקילף, הז-קנים ייטמעו ליסריח.
 מצרים, מלץיל הנכבדים ישראל וזקני "יהיביאו
 לו:ותגידו

 ונעברים א-לסיה'
 טליכו;נגלה
 סא נלדוע9?וי
 א-להיכן לה' זבחונקריב 4יך4רי ומיםשלויה
 ידע, ואסייט.
שמלי

 לכם יתו ל.א מצרים
ללכת,
 בכח. איתי יכריחו אםגם
 טלי היד את אשלח לעןכ.

 מירים טתוטלה
 ונילאית ניים ביויצקה
 אתלם. ?שלה סךנטמרי
 חן ימיא הזה ושעםכא.
 בעזרתי. מסירים9עעי
 מלכו,וסטיר

 ריקות. בידים NSe" אל
 המצרית מש99תה תבקש עברית "שהכב.
 ייסלרת, זסב ודלי 99ף9לי
 ובמתיכם, בניכם על ישימו אלה 9לואת
 המצרים". טת סנדלוסד

-".יי

 התורהפסוקי

 ?ק?ף וימייה.

 קפיטל לערגי אטיויאי
 טלי:וטטפתם קקדים'טל-ספץ
 סטיריים שיתיי:ילה
 ילינו;מן"
 ג?9ה-*אוגמאו
 45ך4ה ?יים שלןדרץ
 אלקיט. לייעהושיסה
 ?יזמני, ו,41ייט.
 מצרים מלץ יסים י% ל-אפי
 4'ימל
 מקה. וידול.א
 אפ-?די מביהלי3.

 אפ-מילי.8שומעימי
 גקד48. אשיה אשר וכלאפייכל

 אפדם. "1לחלסמוי-סו
 פיס-סנה אפ-הן התפיכא.
 !שי טליי.יעיגי
 פי43ן פיה"ה
 oe~1 פלכול-א
 ליסה וגגגרפ משיטעה אשה ויאלה3ב.

 מגמל* זסב רכיי3לי-כסף
 ועל-בנסיכם, על-זליכםוש15מש
 טפ-תערימי"ואלים

ונ"י " ףרת
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 אלינו. לשה עלינו:נזרה
 נלך.914ה:
 פרקיה.נא:

 זנח. נקריבון?ימה:

 ללסת.לסלד:
 ?לס. חזקה:בזד

 4סם מצלהנפלאיסי:
 י : . : .. ולפלאית.נסים

 ישם-הזה את-סןונרי
 ספה זעם טפרים:בעיני
NSD)סטירים. ?עיני סו 
 מלכו.סיכוך:
 ריקות. בזדיםריקם:
 יש9?סה: "?הוילה
 טסשכ?ה וכקש"שה
שלה.
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