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 התשהפסיקי דפרק

 אותות למשה נותן ה'א-י,:
 ייססיכ(, אותות' יודו 4סן לכן לו. יטסינו לא ישראל שבני לחד, חשט,משה
 משה. את ילח שה' יטסיכו, ייר"ל 4ני ולז משה;שיעיה
 סשה. לעיות רחוזר לססש יהוסך משה הראטון:האית
 מבריאה. וטוב בצרעת, חולה nvjio ?ל ?די השקי:האות
 היבשה. על לדם הופכים מהיאר המים ולשליטי:סאות
 במקימו. ?דקר שאהלן לו, אימר וה' חישש, עדיןמיה

 לה': עסה משהא.

 לק יאמינו ל.א"הרי
 בקולי יטמעוולט
 יאמרו:סם
 ה". אליץ לראה"לא
 למשה: אמר ה'ב.

 שלץ?" 3?ד זה"טה
 "מטה". ענה:מיה
 לטרן"ו המשה את "הטלץ אמר: ה'ג.

 לסחט. היה והמשה המשה, את היליץמשה
 המטה. מפני ברחומטה

 למטה: אמר ה'ד.
 הסחט, בזנב יתפוס ודץ' טת"שיח
 3ססש' והחזיק ?די את שלחמשה
 בידי. למטה העץךסססש

 נעשה, הזה "והמעשהה.
 .. ישהאל 4כי ש*"סיכי4די

 טבעם, ט-לסי ה' טליןשלגלה
 שקב. וט-לסי יפסק סי טל "4רסם'ט-לסי

 עוד: טמר ה'ו.
 שלץ". לן.רוע מתחת 3דץ את"סקנס
 שלג. כמי מצרעת שלי העדוסנה לזרועי מתחת ?דו את הכניסמ.טה

 ימר: ה'ז.
 טלץ". לזרוע מתחת העד ית"ססזיר
nvj]onלזרועי, מסחת ידו את סם 
 משם, אותההיציא
 תמיד. כמו להיות שבהוהנה

 ך*אמד: משה וקעא.
 יי, ל-א-יטעינוו%
 בקלי, ישמעוול.א
 יאלמו:פי

 ?ה5ה." אליףל.א-נראה
 ?הלה: אליו ויאמרב.

 בצדף?"'שוה
 "מטה."ויאמר:

 ארעה." 'י14לי*הו ךיאסר:ג.
 למיי. ועט ארצה,וכשליהו
 מפניו. משהואס
 אל-משה: יושה ויאנוד.

 בזנבי." ואקז ?דף'וצלח
 ויחזק-ב5, ?%ונשלח
 בכס. לטשהךעה
 ישסעו, "ליעןה.

 יהיה אליףיי-לרשה
 קימי 38טי
 ירקב. יאלמו ייסק טיסי 18רסם'טיסי

 עוד: ל5 יועה ויאמרו.
 בהיקף". ידף'אבא-נא
 ועצאה, בהיקל ?ד5ושא
 4י?ג. מלדעת ?ד5וף4ה
 ך*אמר:ז.

 אל-ואקף." ?דף'?ה1ב
 אל-היקו ?ד5וישב
 ימוען,ךיי4שה
 יבי%. שבהוץ4ה
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מילון

 זהו טהטלה:
 מקל.משה:

 ~רח.קנס:

 ילץ. לזרוע ממסתמיקף:

 קשה. עיר מסלתידעת:

:svijn,בתירה. קשים תחזיר 
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 התורהפסוקי דפרק

 לף, יטמינו. טס-ל.א "וס?הח. לץ 'טסינו ל.א ""ם למשה: אטר ה'ח.
 הראשוך, האת לקל ישמעוול.א הראשיך מאית אסןי בקילץ יטמעוול-א

 האסרין. סאת ?קלוסט*ינו האחריו. סאות אחרייאמינו
 יאמינו אם-לא וסלהט. יאמינו ל.א ואםט.
 הטלהי סגלתית ישני8ם האלה, האנתית לשניגם
 לקלף, יטמעוןלל.א בקילץ, ישמעוול.א
 ביאר יייטיויחסי הלאר של המים מןתקח
 סיידה,ויעיי סי*שה. עלוקיפד
 מן-הלאר, תקח אשר סטינוועיי ס?אר מן שתקחןסטים
 ביבשת." לדםלציו היייה". על לדםיסיכו

 אל-?הוה: נתצה ןיאירי. לה': אמר מטהי.
 אדני,"בי אדני,"בכקשה,
 אלכי, דירים אישל.א קטה לי היהתמיד
 משלטם, גם מתמול,גם טישים, טללדקר
 אל-צביף, ד*רף מאזגם אתי, שדברת מאזונם
 אלכי." לטין וכבד *ה כבדפי אלכי". לטין וכבד *ה כבדכי
 אליו: ?הוה ויאיריא. למשה: אמר ה'יא.
 לאדם? פה שם"מי לאדם? *ה סטן"סי
 מי-ישוםאו קוה יעדם יקה מיאו

 עור? אי פקה א4 חרש איאלם עור? אי ריאה אי חרט, איאלם
 ?הוה. אלכיהל.א לאת. עטיתי ה'טסי
 לף, וציהיב. אליעם, לץ ועכשיויב.
 עם-39ף ייסןהוניניי לדיר, לץ יועזר ה'נ,מס3
 ין4ר. טיךוהוריתי4 לדיר. מה לץואמר
 ך*אמר:יג. אמר: ~nvjioיג.

 וקילח." ייד ?אשיח טסר." טישהו סאשיח אדשי,"בי ה',"לבקשה
 וזאיר: בנעיה, יהוה וכהר-אףיד. ואמר: משה, על לעס ה'יד.
 סכוי, יסיף טסט"סל.א הלוי, אחיץ אהלן את ויליץ שולר?",מסי
 הוא, לדקר כי-דיר?דעתי לדיר, יודע שהוא לי,?דוע
 לקדאתף, שא הפה-הואוגם אליץ, יצאהוא
 פלבי. ושמחוראף בלבי. וישמח אותץ,יראה
 בפיו, את-היכריםושמת הצם. טל ?ד4ר ואהלך לנמר, מה לוותגיד טליי ודקרןטו. טליי, תדקר אןהטו.
 פיהו, ועם עכו-פיף אהיהואלכי כשתדברו, אתכם אהיהואסי
 פקטין. אשר את אתכםוהוריתי לעטית. מה לסםואגיד
 ~4ל-סדם, ?4 ןד*ר-הואטז. סצכ( טל ישבילץ ?ד4ר אהרןטז.

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



35

 חכמיםאגדותמילון

 *לא. סימן,אות:

 ישמעו.ישמ"יי:
 של המים סיאר:סייי
היאר.

 י --י י--י ביבשה.בקטת:

 אהלן שלנןלותי
 לקראתץ, יישא הואהגהטישים. הלוי, אהיף "אהלןיג לפני נלאם וירים:איש

 . : :'- ' :-:י קשה לטין: ופבד פהפיד בלבי" וש.מהומאף,

 למטה: אמרהקב"ה מגמגם. לד"ר,לי
 השעיר, האח שעיה 4י על"אף יצשה. ישים,וק%":
:ea*ל77לה, עילהצרן'קוגמחיס' שריה. קלם 

 ישראל". בני טל מיהיגםוכציה
 קליד יך, טןטההימהיר לבי בסל שמח שאהרן הקב"ה,ראה rtsj~ סלהייף: היה.וכד

 שקר: לי ויתן לוקיו, שלעגדלתי
 הגדול. הכהןשיהיהאותץ.

 ר()שמ אליי. קכקיה, ירוי:5י

 בבקתה.*א:
 לעס הי פלשה: היונסר-8ף

 משה.על
 אליץ. יוצא לקראתף:ישא
 איתץ. ירטה הואורטון:

 פיהו: ועם פיץ עםאהיה
 כשתדברו. אתכםאהיה

 ,דיר לף:ודקר-הוא
במקומץ.
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 התורהפסוקי דפרק

 ל9ה יהיה-לף הואוהיה לעה. לף יהיה הואולץ
 סס?ה-ל%ומטה לי תהיהואוזה

לאלהים. להעיד. מה שאימר א-ל.הים,כמי
 ב?דף, תקח סלה ואפ-המשהיז. שלץ, סיד תקח הזה המשה אתיז.

 את-האפוא." שעשה-פיאשר סאיתית. את תעשהובי
 לי:ושאיר לי:ןטמר אתני אל-?תר וישב נתצה, ו*לףיח. שלו, התתן יתרו, אל שב משהיח.
 *א"918ה יעקש"טסי
 במצרים אשר אל-אחיואכובה שבמצרים, שלי האחים יללסיר
 חיים." סעודםואראה, חיים". עדיין הם אםלראית,
 ימוצה: יתר%ויאמר למשה: אמריתרו
 לשלום.""לף לילים"."לד
 שמדין אל-מפצה ?הוה ויאמריט. במדין: למשה אמר ה'יט.

 4ירים' יב"יזי לסירים'"מזור
 9ל-סאף5ים,פי-מתו לטישים, פל סתוכי

 ית-נייד."שלנקיים אוקץ". לסרגשרצו
 ואת-בניו, את-אטמי משה וישהכ. 94יו, ואת אטתו את לקח משהכ.

 על-ההגלו*רפ5ם החמור על איתםהרכיב
 סידים. סרטהימלט סלרים' לץ?דרשב
 W~S. האלקים את-מטה משהוישה בזדו. ה' משה את לקחמשה
 טל-משרה: יהוה ויאמרכא. למשה: אמר ה'כא.

 ייך?*ה, ~3aw"ילייף לסייים'"9ש?שיב
 יעדף שיר-שישי 9ל-המשתיםראה לץ שיתתי הכפלאית סל אתתעיה
 8ךעה, ל49י שייטםו קרעה,ליוני
 ית-ל5י, אסלקואני לרעה, של לבו טס?קוטסי
 ית-מעם: לצלחולא העם. ית לילין ?רצה לאןהוא
כב. לזורעה: תגיד ואתהכב.

 ואסףי
 יל-לרעה:

 ?הוה: יסרפה ה': אמרכה
 וניראל. בכריבני בכורי. בני הם יירטל4ני
 ליע4ד4י. ית-ינישיח אורי. יאבד והוא 4כי טתשיח אליף: ואמדכג. לץ: אומר ה'כג.

 לשדהו.ומיאן אותו. לשלח מסכים ל-אועתה
 4ללף." ית-94ף סיג טלייס4ה rtNP". ס4כיר פסן טת טסי 4?סלגלסך
 אל-אסוו: ?הלה ולאמרכז. לאהרן: טמר ה'כז.
 המדפנה." נצצה לקךאת"לף המדקר". אל משה לקראת"לך
 וואלסים, בהר ו*פגוצהוועלף ה', בהר מטה את יפגל סלד"סרו
י"4ק-יי. לי.~9שק
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מילון

 הם האםמבזיוםלים:

- -ח ש

 את-נייד:המבקשים
מ :... ן עתך. לסרגריצים

 כשתלד.פלכהף:

א
44.

שיי. סראשוך הנך יגורי:ייי ה'. אמר יד ה': אטר%ה
 לי. ךיעידיו*צלייי:
 הסכמת. ל.אוייטן:
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 דפרק

 אותו, כמקלח ה', לי ?אמר מה ללית לאהלן ספר מטהכח.
 האיתית כלואת
 שטת. אותושצלה
 סלכ4 ך"סרך משהכט.

 ישראל. בני זקני כל אתואספו
 אמר אהלןל.
 הדירים, 9לטת
 למשהי ימרשה'
 ה"מ. לעיכי האותות אתןעטה
 והאמין, שמע העםלא.
 ישראל בני את זכרשה'
 .י .. י י י: סובלים שסםוראה
 לה'. השתחוווהעם

 התורהפסוקי

 לאהדך מהוה שגדכח.
 ילחו טמר יהזה פל-יוקרי"ת
 י י ..: פל-האשתואת
 קהו.אשר
 ואהה משה טלףפט.

 תערטל. יני ית-פל-?קגיויעיט
 "סט היערל.
 פל-היכריםאת

 מיה' יל יהיה יערטיי
 הקם. לעיני ninbarו411
 הנמם. מאיךלא.

 את-ינים, ריהוכי ייראי טת-פגי ?הוה יי-יקדו'עייעו
 וי,י%8י.עודו

 %א
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 חכמיםאגדותמילון

 י . . .. ישראל בני נגאלו מהבזכות
 י:ממצרים?

 הסם" "ולאסןלא.

 חסמינו: אמרו לאתעל
 יחד, כלם התאספו במצרים, ישראלכלהיו

והחליטו:
 מילה, ברית על נטמרא(
 עברית, לדקר נמליךב(
 עבריים, בשמית לילדינו נקראג(
 אלילים, עבודת נעלך ל'אד(

.- ל~ר4 -זר4 נעירר4( השתחוו. ויקדו:לא.

 ממצרים. נגאלו ובסיף זכו, אלה סלעל
 כג()תדא"ר

י
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,,,,, ) , ,,,,)ל,,; , ,,,,,, ,,, ,.,,,,(,, , ,,,,,,,

,ן,'ן,,,,, התוהה ,,",,'פסוקי,י", זפרק

 שלל. המטה את השליך "הלן לךעה. אל 4ח1 ואהרן משהח-יג:
% 1 5 ש  יר',ל ,, ' ,,',,1',"1-1' 4ח%יו %%%=%

1((,,,, נים. ש1טט המטית את הפכו מצרים טל המעפיםגם
 ,", מיסייי(4,ד שי ממטות טת ילע טחיו שימישה

 -י אמר ה'ח.
 אהרך: ואל משהאל
 פרעה: לסם יגיד אםט.
 ה'; טליתי שאמם ואדע נס,עשו
 לאהלך:מגיד
 שיף גימשה אתקח

 פרעה, לפני אותוותזרק
 למסיך". יהיהוסטשה

 לרעה אל *או ך"הרך משהי.
 ה'. שצנה פמוועשו
 עבדיו, ולפני *ךעהליגי שלי סמשה (מת סשייף"סרך
 לתייך. סה?הךסטיה
 ולמנשפים לחכמים הוא גם קרא לרעהיא.
 מירים, סך9טי הם,ונם
 כאלה. קסמיםעשו
 שלי, המשה את הטליך מהם אסד כליב.

 לתיקים, הפכוסטטית
 שלהם. המטות כל את בלע אהתומטה
 קשה נעיה פרעה לביג.

 בקילם, שמע ל.איסךעה

 ה'. שאמרכמי

 י%ה'ה")*,ינ,)מ*%י,
,'

 יסגיל.*
 יא%2: פריכי *י9ם 1*פיי*ר ע",1, לא42: "0ט, ןיל

,י4נחתיי:
 ,,, יאר, "ישק411יה1(י,1,ג?%)4, ייזוי" יאמץ *,,),, , ןי.,4*,,, , .. ל,;

ולבי
 4הו *" ,,י,

 ולמפשרים, לסיייפ ,א t~e@1 ,י-1,'%א,,, ' , ",,ד ',% לי,,,",,י ,,1, ,, *זליכן אפי'%לי9"8ה"מ
 " יך.') ילסקיייo?i~n 4( " ,,6 . יי%יפיניאי11שא'

 , ,י,, ,, "),ןן,,,,ן,., י,,4,%ן."(,,, מיתי א% משייפי יב.1)
(

ויב*מ%גאסי
 את-משתפ.

:נבינבגך
,ע יטה. ?*רסט%"
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 חכמיםאבדותמילון

 סימן, לנו תנו מיפת: לכםינו
 ה'. של השליחיםיחסם

 המקל שלץ, סטיהיחף: אחד. בכנטה רביכןוקדיתי
..

-
 י:-י .

 o~wa" ית "סי 9"%ה "ויביעיב.שיל.

 אלעזר: ר'טמר
 יטשה' וליסרו למשה נצשה אחד נסל-א
 לקייכי: כמהאלא
 לתיין. הסץ כשהמטה - היה קליאטוןסעו
 למטה. וסיה חזר כלהתעין - היה השניסקס

 בלע אהרן של משהו - בהיייי ס4ס סיכשסים מורישי:סונטי
 החרטמים. של מטותיהם4~ת מצרים. שלןסקוימים
 בלע שהמטה פי על אף - לרביעיסקס יללם. סקעמיםיתייסר:

 לתנינים, שהפכו המטות כלאת
 יימר, ע4ה א ל יסוה' ימונשאר
 יותר. גדוללא

 ט'()שמ"ר

 שימר זמו ה': יקייאשי
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 התורהפסוקי זפרק

 פרעה אל מטה את סולח ה'יד-כט.
 ממצרים. ישראל בני את שיוציא מפרעה, ידרשמטה
 הצפרזיע. ובמפת הדם במכת איתי יכה ה' יסכים, ל.א פרעה"ם

 משה: טל טמר ה'יד.
 קשה, כרעה"לב
 יעם. טת לשלח מיסים ל.אןהוא
 נבקר, צרעה אל לףטו.
 לזאר, יוצא יהואישעה
 הז"ר, טסת על מולוןסעמד
 )ססש שפהסץ המיהואת
 ב3דץ.יקח
 לי: סעיד ועץטז.
 ונעברים אלהיה'

 לץ: להעיד אליץ, איתישלח
 שיי סים טתילח
 ביד4ר. אותי יעבדווסם
 בקולי. שמעת ל.א עכשיועד
 -י אמר: ה'יז.
 ה': שחני תדעסד

 .. ש34די 4ט?ה "סהשני
 יזאר' אקר המיםעל

 לדם. יספכוךסטים
 ימותג שיזאר ועלגים וסליח.

 רע, ריח יעלהיטסזאור
 סזאר" מן מים לשתית יוכלו לאךסטירים

 י י -י למטה: אמר ה'יט.
 לאסרך:"ויד
 ב3דף שיף n~so אתקח

 מצרים, של סטים על אותוותושיט
 שלסם, האנמים ועל הזאיר על העירית,על
 מים, בי טיט מקום ילןעל

 לדם. יהפכוןסטים
 מצרים ארץ בכל יהזהדם

 ולאילים".ויעצים
 צוה. יה' מה ערל וטהרן משהכ.

 אל-משוה: יהוה ו*4פ5)ריד.
 פרעה, לב"פבד
 השם. )שלחסאן
 *2קד, אל-*העה יףטו.
 סט?יהי נצאסגה

 5:י%ר, על-?*ת יקד%תוך484ס
 )?מש,  שער-4ס*ףר45קתי,
 בזךף.חקה
 אליו: ואמדםטז.
 סע4רים אלהיזהןה
 יחמו: א)יזישקיי
 4טך4י. 4יךיעיי. את-עמישיח
 פה. עד ל-א-שסע?והפה
 זהךה: אטר פהיז.

 יהיה: טני פי תדעבלאת
 אשר-פידי במיה מפה אימיהנה

 4זאר טלרעל-85י.8פ

 ?דבי.לנסיני
  פנסת,  אטד-בןיר והוגהיח.

 הז"ר,ובאי
 יך-8ןאר." סים ייפית יירים?יקאו
 אל-נהוה: זאוה ויאמריט.

 "וזיו: יי"שמף
 ינטה-3דף מטויוה

 שירים,עי-טיפי
,orhe~'-יעל-אגטיס5 ?אייכם עיעי 

 טיטיסם, ?י-ישוהלעי
ויהיו-דם.

 מצרים פפל-אךך ךפונוזה
a~spaa.וב44%"ם 

 ?קה קה *8?י ואהרן, נשא *ן וקשוכ.
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 חכמיםאגדותמילון

 לפני המצרים את הזהירה'
 בהםשהכה

 י ז ז .?
 *יעה..." של יףטזי מסכים. לאטטו:

 חסמים:אמרו

הטחי
 מזהיר משה הוה ומים וטרייה"שיים תעמד לקיאתי:

 יתנו א ל שאם ואומר, סייריםטתמולי.
 מטרים, לצאת ישראללקני
 מכית. עליהם?ביא
 עקולי. שקעו לא סכןא4ל
 הדם. מסת טת סק4"ה צליים הביא טזרק

 ט()שמ"ר

 איתי. יעבדו סםךיצצןיי:
 עכשיו. עדצד-%ה:

 המצרים של אלילם היההיאר
ז-: ז

-?: 
-י ז : - -  ה'" איי 3י אדע "לזאתיי. 

 ' ' "י ה, אסרלכן יוקלו. לאיסלאו: הא-להים. הואנהנילוס רע. ריס יעלהויטט: האמינו,המצרים שלגים. סללחדשה:

 ' ה י)1!דעיאיל מיד טת אשיטךיה-גלך:

 ואמר: לדכי, מיסיו אתיהפך של סטים יירים:טייי מצרים? אליל ליאר, ה' :לשה~מהשיי.
 איתם, להכית אפסיק בתתובה, יחזרואםמצרים.
 בתטובה, יחזרוואם-1.א גדולה מים בריסתטנמ:
 ולותם. להכותאוסיףמאד.
י - :- בו שיט מקום מים:מקנה

מים.
 יבר. איתו "שיוק51ו-סן:
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 זפרק

 סמטה, טת סרים"סלו
 שביאר המים אתןהפה
 עשה. שאהרן מה ראו שלי ולצידיםונרעה
 לדם. הפכו טנ?אר המיםו9ל
 מתו, בזאר הזיגים ן9לכא.

 סזאר מן מים לעתית ?כלו לאןסמירים רע' ריס עלהימסזאר
 דם. הזה מצרים ירץו94ל
 ד9ר איתו עשו מצרים טל הקיסמים גםכב.

 יותר, קשה נעשה לבי התעקש,פרעה
 ןאהרן. כהוה בקיל שמע ל-אוהוא
 ה'. שאמר כמוסמל
 שקיל. למלה לב יםולא כיתי אל ו9א פסה פרעהכג.
 בורות חפרו מצרים ובעלכד.

 מים, לסתות כדי לזאת,מיביב
 לסתות ?כלו לאפי

 שביאר.מהמים
 ?מים, שבעה עטרוכה.

 היאר. את הלה יה'למסר
 ~nsijo: טמר ה'כו.

 לי: ןסויד נרעה אל"בוא
 ה': ימר9ץ
 איתי. יעבדו וסם עיי, אתילח
 אותם, לשלס מתנגד אתה ואםכז.
 irtsj סירץ אתא9ה

 בצפרדעים. אותהושמלא
 בצפרדעים, מלא יהזה סזארכח.

 לניתץ1 ונבראישיעלי
 שלץ, המטה ועל טלץ, השנה סדרואל

 שלץ, סצלדים יל1נ4?ת
 ובתפורים שלץ, העם שלובנית
 טלץ.יהלים

 שלץ ובעם בץ יצלו צסרדעיםכט.
 צבדיץ".ובכל

 התורהפסוקי

 *19ויה
 *?אר אש המים אתי*ף
 אידה י?עיגי כהא?עיגי
 ?דם. 4זאף ששר סטי.18 9לויהפכו
 מיה,  אשר-4?אר  וסך4ה3א.
 בזאר,ך'י"ש

 א-היאר טים לטשות מצריםול-א-?3לו
 עקרים.  ייל-"דל סמםוזמי
 בלטיהם, מצרים רשרטמי ךלייו-כךכב.
 לב-פרעהויישק

 טיסם'ול-אקרטע
 יהוה. יבר*אשר
 אל-*יחי, וזרא פרעה ויפן3ג.

 ~ah-ליאת. לב4ול-א-שת
 יל-מצרים ויחפרו3ד.

 לאתית, מים סטארישיבת
 לשתת ?כלו לאפי

 היאר.י*י*י
 ?מים, שבעת ך*ילא3ה.
 את-היאר. ספית-יהוה"שיי
 אל-נפצה: יהוה ך*אמר13.
 אליו, ואמדי אל-8ך*ה"1א
 יוטה: אמריה
 ויע9דיי. עטי אתקולח
 לסלח, אפה לאם-מאן3ז.
 נגף ילכיסגה

ית-פל-גבולי
 *י8רדעים.

 צפריעים, היאר ושרך3ח.
 בביתף ולאווילו

  יתנסה ועל משפבףובהדר
 צ9דיףוקליפ
יי"יטחשי4: ייסג?יף'ולעיף
 ובכל-צ*דיף ולעטף וליה3ט.
 ס?סרועים:שלו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



49

 חכמיםאבדותמילון
ן

 הסה.ו*ף:
 ט1

 העלה הואר היאר:ו*יטש
 רע.ריס

 קימיסם.לסיסת:
 קשה. נצשהימזזק:

 ספי. *סה,ו'19:
 לב, ים ול'א יפ4:ול.א-ית

 טיילת. לי הןהלא

 ס41ה, ססת רצהללשיב טה' לטסר למת:טסר'
 רע. מעשהזההכה.

 ןדד' וישה טיץ עה אהרן, אל "אמריט.

 משה, בידי לדם המים ספכו לאלמה מתנגד. מסכים, ליליטו: החום: ר'שאל
 לאהרן? סזיבר נמסרולמה

4התטובה: מסה *י*רדע*ם:נגף  לןאר. כמהמלכת עליץ שמרו"המיםייסרדעים. למשה: סש4"ה ל4י תריץ אתיימלא
 לדם". איסם תהפץ אתה4א סשסה סדר יימין:סיר 4הם. תפגע 8יה ל-אלכן, בשרצים. יססלאתדד:
.rtsj:ללמדנו

 רע. מעשהעושהשיי. טיבה, תחת רעה טמשלםמי סמק קמותק"יטרוס'ף:
 ט,()שמייר ו4ץ.וליה:
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 התימהפסיקי חפרק

 יערדע מכתא-יא:
 צפרדעים. טלטה והאךץ צפרזיע, במכת מצרים ארץ את הסהה'

 טיירים- סיסךדעים שיוציא לה', יתיללו ואהלך שמיה בקט,פרעה
 ממצריבי. ישראל עם את שישלח הבטיח,סרעה

 מונו. והצפרזועים ואהלן, משה לתפלת שמעה'
 ממצרים. ישראל עם את שלח ול.א הבטחתי, את קים א ל סרעהטלל

 לאהלך:יסויד י י -י משה: אל אמר ה'א.
 irtsj סמשה עם ילף העד אתהושט
 האנמים, ועל היאורים על היהרות,על
 מצרים". ארץ על הצפרזיעים אתןסציה

 ?דו את הושיט טהרןב.
 מצרים, טל המיםעל

 על4'סיסרדעים
 מצרים. 4רץ אתוכסו
 כאלה, קימים עסי החרטמים גםג.
 הצפרדעים את הצלו הםנם
 מצרים. ארץעל
 ואמר: ולאהלן למשה קרא ירעהד.

 ה', אל"תתיללו
 שלי, ומסעם ממסי סיסרדעים ליתי?קויר
 סעפן טת ריחוטז
 ה"'. את יעבדו ?זבחו,ןסם
 לסרעה: אמר משהה.

 עלי."סמץ
 עליי, שקטסלל ריצה חזהטסי
 טלף, העתים ומן ממץ סיסר?עים טתיסיק ילק יעם רעל ילל הצעדיםעל
 צפרזיעים?" ישארו כ?ארורק
 אמר: כרעהו.

 יי"מחר".
nWD1:יהסה. סך שבקשת, "כמו אמר 
 שתדע,ודי
 ט-לייני. ה' ומישייו

 אל-nsiv: יהוה ויאמרא.
 4ס4ו: יי"טסך
 במטף את-?דףנטה

 ועל-האגמיא על-סייריםעל-סרסרת

 מצרים". ארך על ית-הצפרדעיםלרעי
 את-יל 4הזץ ויויב.
 טיןים, *3י'על

 סי0רדעוסעל
 מצרים. ארך אתותיוו

 בלטיהם ססרטמים וי.8יו-נוג.
 4ת-ס04ך?עיפויקלו
 יצרים: יןךעל
 ו*אטר: ולאהלו לנשכה 0רעה ויקראד.

 4ל-?הוה'סעי'יי

 וטעוני, ממני סי0רלעיפך?יי

 סעד יתוקשושי
 ליהיה".ויזבחו

 לערלה: m~a ויאמרה.
 - יל'"סיידר
 יף... 4יס3רליסי
 ייעיף,ויצידיזי
 וי*ס3ף סיף סייר?עים?סירית

 לש4ר*הי" *?אררק
"?יסף". י-ויאמר:ו.

 "פדברף.ונאמר
 מ,?יען

 אלהינו: *יהוה 4יופי
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 חכמיםאגדותמילון

 תושיט.4א:
 גדולה מים בריכתאגם:

ןעבעית.
 -- רבים. מיםבהם הצפרזיעכנכת יש ושניים: ?איייךוידית,
 מצרים" ארך את וי*ס סיסרזיע '?8ציבי אותל ~~לה18י:
 אסרן 3ד4: את אדיוויט
 העתה? "סת לסך?ע יקרכי 3די. אתהיסיט
 לא.- טל המים מצרים:מימי

 אימר: 2'ייה יו ללצזיר'מצךים.
 ושרקה. באה טסתלסך?ע הקוסמים.ססרט,טים:
 ושריקה, יייקה ילועכז טלסם. בקסמיםבלטיהם:

!

 יסךלעים סמקי ויאיסץ"?פי
 . -י הכיוונינז.מכל

 העשירים טלגם .. .. סיסים לל לת מלאיסלסךץעים שכקשי. תולי,אייי:
 העניים. שלרנם

 כ"ז(.)סכהד' ה'. את ויעבדו לה':ןין4ו1

 עלי. ימוץ ילי:סמיאי
 בטבילף? ואכקשיתפלל ליחי י4: טעמיילימי

 לסלק.?סכרית:

 כן שבקשת, כמיידירף:
יס3ה.
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 התורהפסוקיפרק

 סיסריעלפ 450,,,,*ז.'1' יסתלקו הצפרדעיםז.
 טלף, מהבתיםממף,

ג','י
ייי*ייף

 ) ומצשף,,, טלף. יססעם irtsjססצידים

 )'",', הצפרדעים". ישחרו כ?אררק
 פךעה, יעפ וטסתן משה י,'4נ'"ן,.וא',' מלרעה, ?צאו ואהלן מיהח.

),,,,,הצ4ללעישל סיסרדעים, טתיצייר אלן.4צה נפצה נבצעי,, ובקט, ה', אל התטללומשה
 לפךעה.,ל, לסרעה.ששם
?, משה. טבקט כבי עיוע ה'בו. - ?  

 מגצה, פרבר ?הלה 111~4
 , י-~aasn ייסייאי4,, ל,1ג%4מהל.,י,, 7יתים' מתוסיסרדעים

 ו%-מידת.%קפ40ית ונלדית.נקער"
 ,' anbe,*יו*צברו הצפרדעים את אספו סייריםי.

 סייםסייפ מרמיתשימית
 ),1,,;,,, ,,, ,,,,,, האצא.,"וא' סירים. 4ט?ד סזה רעוריס
 סלוסהs$n 1יי סמסהי מןיוצל י'י '" . " *רע" חיל,א;' ראה, צרעהיא.

, , ) שת-י*ר.ך' ,ופרקד ,, לססעשטוסישיד
"1י'" י,,)',ט5*, ,',,,'יי;, ואהרן, למשה שמעול-א  ?4%ן' דקר יששה, ה'. שיירכמו

,,;",;," , ,,,, 

 , ''''"י' '" אותו, העליט רז' רועם. (!רנ צלח ל'(!8רעה
 הכסים. במכת איתיוהכה

,,,,(.,,,,;,,,, ,,,,,,,, 
 ,,,', ' ל-מגיהי 'יה5*" ה 4 " ", למטה: אמר ה'יב.

,,'4ג1אהןאל-אסייה' לאהרן:"תגיד

 את-משףנטף שלף המטה אתהושט
 מצך*ם.", א%כפל מצרים". ארץבכל י ל" '; , , ' 5שכו'",'.,- לכסיכו ימסךומעיר ) ,,), 1) ), ',,.סאבנה -צער,והד'ע,ן הירץ. אתוסלה
 ,, ו?42ו-*ן.יג., עשו: וסךיג.

טקי
 114טהו ית-!ד4 טקה11ט סמטה, עם !ד. טת השיט

ו*זי,';יח סטרה יסר טתסלה
~OS: 

 הארך,
 , ,)1,, ה?ה441ים סידך,..,,,,פלסופה יסים סנה סץרד צסריל ובבהמה; פאדפ הפופוהאי וסיסיה; באדם כסיםוזליו
 ,ן, ץ,,''154744, ערים. ארץבכל
 בלטיהם ההרטמים *ן 'ויאשויד. בקסמיהם, דבר אותי עעי החרטמיםיד.
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מילון

 סצפריעים:וירו
 יסתלקו.סיסרדעים

 סמילל ה': יל משהויצעק
ובקט.

 יספר.ויצברו:
 גורמותי סירים:סיחינו
צרמות.
 סירך הארך:והבאש
 רע. ריססילמה
 הקלה, סימה מרויה:סלתה
 מסמסה.)צל

SD4ןא44 יבש 

 תסה.הץ:

 כבים.פגם:
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 חפרק

 הככיס, טת להיציאסדי
 הצליחו. ל.אאבל

 ובבהמה. יאדם איםןסיי
 לסרעה: אמרו החרטמיםטו.

 זאת". עיה ה' - סיא ט-לסים"טייע
 להתעקש, המשיץוסרעה
 ולאסלן, למשה שמעולא
 ה'. שדקרכמו

 קריב טכתטו-כח:
 איתו, סצכיש ה' סלם. ית שלח ל-אפרעה
 ומזיקית. רעות חיית - העריב במכת איתיוהכה

 משה: אל אמר ה'טז.
 בעקר, הסכם"קום
 פרעה, לסנינאמוד
 המים, אל יוצא9שהוא
 לי:וסויד
 ה': טמר9ד
 אותי. ויעבדו עמי אתשלח
 שלי, הצם את תשלח ל.א אם כייז
 שלף אצם rtsj ינץ4דים 4ף ישיחטסי
 רעית. חיית הצרוב,את

 רעית, פיות יסמלאי צמיריםןס4תים
 צליה, הולכים שהם האדמהןנם

 חיית.תימלא
 ההוא עיים לטאה אבדיל ואנייח.
 גשן, ארץאת
 4ה' 4ר ?לייקעם
 צלב. שם יהיהול-א
 מדע,ן9ד
 על ונשולט ה"יטכי
 (מ4ייל ואסייט.
 טלף. סים וכין טלי הצםבין
 ס1ה". סננן יקרהמסר
 ה'. עשה וכףכ.

 אל-אצה: ?הוה ולאירטז.
 פרקר'?4ץ*ם
 *רלה, לשיוסתיכם
 סי?יה, ייצאהנה
 טל'ו:ךי*רי

 ?אוה: 4טרלה
 ויצבדני. צמישלה
 את-צמי משיח אם-אי?ף פייז.
 י4*ט'ף י4ציזי ייצידיף יף מטייססטי

את-המרצ,
 את-היצב, מצרים *חיוילאו
 לליס. הם ששר הטד4זונם

 הדכא **ים והפליתייח.
 גשן,את-ארך
 י?3ס' עמד צ4יסיר
 צרב. סיות-ים?4?8'

 מןעלטיי
 יארך. פקדב ?אוה טעיי3
 פדח ושמתייט.
 עיזי. יייו צ4י*ין
 ס11'. סאת 'ס?ה?יסר

 *ן. יהוה ו*ש~צב.

 התורהפסוקי

 את-סיגים,להוציא
 ?ללן.ול-א

 וימהמה. באדרו ספננוחושי
 אל-*רעה: ההרשמם ויאמרוטו.
 הוא". שלגזים"ייסע
 לב-פרעהועשק

 ?הזה. ייר*ט?ר קיסמיול.א-שמע

ורד

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



55

מילון

י

 היליהו. ל-א וללו:ול-א

 סיא: ש-לקיםשיסע
 הוא. ה' ודימציה

 מוקדם קום *לקר:סחפם
סיקר.
 צמד שרעה: לפגיססישב
 צרעה.לסני
 כשהוא מידיה: ייצאסגה
 המים. אליוצא

 ומזיקלת. רעלת חילתורב:

 לטובה. 48דילוהפליתי:

 שלא סייח-שם:לריי
 avj.יהןה

 סןה. סעס סןה:סאת
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 ומזיקות רעית חיות סריה4אי
 שלי, הצעדים יית ואל ירעה ייתאל
 מצרים ארץוסל

 הרעית. מססיותלפגעה
 וימר: ואהלן, למשה קרא לרעהכא.
 בקרץ". טללם הא-להים את ותעבדו"לכו
 - יי אמר: מטהכב.
 סך. לצלקת ?כין"ל.א
 למצרים, אלילים שהן בהמית, סז4חל-א
 רואים, כשהמצרים לאת נעשה אםכי
 *טקסים. איתנו יסקלו בודאיסם
 א-להיכן; לה'ונזיח זסים' שלושה של לרי 4טך4ר נלךכג.
 . לעשות לנו יגיד שה'כמו
 טמר: צרעהכד.
 טסכם, אשלח"טסי
 במדקר. א-להיסם ה' את תעבדוןטסם
 מדי. רחוק תלכו טלרק

 בשבילי".התעללו
 - יי אמר: משהכה.
 ממך, כטאטוא"מיד

 ה'. טלטץ9לל
 מכרעה, יסתלקו ולרעיתוסטיות

 ססר. ילו' ומסעם ילוססצ4דים
 לנו, לצחוק להפסיק יריך צרעה נםט4ל
 העם, ית לשלס יריךירעה
 הפ- טת יילד שסעםודי
 מירעה, זיא משהכו.

 ה'. טלןסס9לל
 משה, שבקט מה עשה ה'כז.

 מהרעה, יסתלקו הרעית, סטיתוסערובי
 טלי, העם ומן טלי לצידיםסו
 אסת. רעה חצה אפלו נשארהול.א
 לבי, את הכביד טוב הרעהכח.
 העם ית לשלס הסכיםול.א
 הזאת. בפעםגם

 התורהפסוקי

 פבד ור'בו?5נ14
 ציצנה וצית *רעהביתה
 מצרים ארךובכל
 סטיב. יפני הארךלעיסת
 ויאיד: ולטסה, נשפה אל *הלה ויקואכא.
 *ץרך'. יאלסיים זיהו"לכו
 מגצה: ויאמרכב.
 ין, לקשית ?כיך"לא
 טלסינו. ליהוה נזקה מצךים מוצעתבי
 לעיגיסם מצרים את-פוצעת ין4חסו

 ייקלנו?ול.א
 84דבר, נלץ ?מים שלטת הרףכג.

 אלהינו, ליהוהוזבחנו
 איי%". יאמר*עשר
 פרעה: ונאמרכד.
 בפרבר, אלאיכם ליהיהוז4סים ץי?ם' ישיח"ץ3יי
 ???ת. א-'w~te י סרסהרק

 *יל'.ענייי
 י י- משה: ויאנשגה.
 *עיד יוצא אנכי'שגה

 טי-זריה.וסעדתי
 **יעה, ב 0?ץה5ר
 טסיי יישמימצידיי

 סתל *רעה 4ל-ליףרק
 ית-סים שיחל*?8י
 ליהיה".לזלה
 פרעה טעם נהנה וקאכו.

 ,4ל-זהוה.ויו83ר
 "@~hw, וסירבי?יר tm~a פרבר יהוה 1111כז.

 וסעפי,מצבריו
 אחד. נשטרל.א
 את-לבו פרעה ויכבדכח.
 הלאת, a~@gגם
 הום. את שיחול-א
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 של הבית אל לרעה:ריסה
תרעה.
 תהרס. תיגע,תשחת:

 כך. לעשות 4ן:לסטות
 אלילי מצרים:תו41ת
מצרים.
 צלינו יזרקויסקלנו:
אבנים.

 בשבילי.יתכקשו 8"ללי ייי:אייי

 ס89יק.חי:

 ל. לועג ל..., ציחקססל:

 מכרעה. פרעה:ממש
 ובקש. היוטללויופשר:
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