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 התעהפסרק' טפרק

ניבר כנכתא-ז:  ע י --

 איתו, העניש ה' העם. את שלח ל.אלרעה
 קשה מחלה הדבר: במסת אותווהכה
 לשדה. שהיו מצרים, של ונסיים 14לי כל אתססיסה

 י י -י משה: אל אמר ה'א.
 לו: ותגיד קרעה אל"ברא
 ישראל: בני של הא-להים ה', טטרסך
 שלי, העם אתשלח
 איתי.ויעבדו

 איתם לסלח תסכים ל.א אם כיב.
 09ם' )ססזיקוסטשיד

 מאד כבד בדיר אותץ תסה ה' ידג.
 ללץ; שבשדה ססיים תעליאת
 הגמלים את החמרים, את הסוסים,את
 שלץ. והצאן התקרואת
 ישראל טל החיים נעלי יין יבדיל ה'ד.
 מצרים, של ססיים תעליאין
 ייראל. בגייל אחד חיים 4על אף ?מותולא
 הץ9ר: מנת סס?ה סטי ק4ע, ה'ה.

 ה' )יסה( יעיהמסר
 4ארץ". הז:את המכהאת
 למחרת, הדבר את ~?nh 1ה'ו.
 מתו, מצרים שבשדות החיים יעליסל

 ישראל בכי של החייםומתעלי
 אחד. אפלו מתל.א
 לראות, שליחים שלח וטרעהז.
 ישראל, בני אעל קירהטה
 אפלו מת ל.א ישראל שממקקה ראו,וסם
אחד,
 ?שראל. בני את שלחולה לבי את הכביד טרעה לאתובכל

 אל-משה: ?יה האמרא.
 אליי: ודגנרט *רעה אל"1א
 העברים: אלהי ?הלה ימר%ה
?יע79יי. את-עייטיח
 לקלס אהה אם-מאן פיב.

 *ם, טוסיקלעידון
 גלדה, אשר פמק9ף ה4?ה יד-גועה סגהג.

 בגמלים, פסנליפ,5יייים,
 ויצאן,5*קר
 יתערטל טקגה 154 ?הגה ?סיעהי. : .. י יי מאי. פידיבר
 מצרים, מקנהוקין
 ייראל לבני מפל ?מותול.א
 יידבר:
 לאנש: מיעד ?התה ah??1ה.
 להיה יעשהיסר
 בארך". סגהסך9ר

 ממהרת, הז" את-סדבר יהוה ויגשו.
 מצרים, טקגה %לוימת

 ישראל אייטטקגה
 י י.. אחד:ל-א-ית

 *רעה וששלחז.
והגה

 עד-אחד. ישראל ממקנהל.א-מת
 פרעה, יבו*59ד
 את-הים. ייח?לא
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מילון

'.' מיסים. ל.איאן:
_4 
' 

 8יה עוייר *ם: טמזיקעווד
 אוסם. ועוצר 4סםמהזיק

 תס?ה.ה1?ה:
 נעלי ייוף: טחומק9ף
 יושלה. שלץ,מסיים
 קשה. מוסה 49ד:?9ר

 יבויל.והפלה:
 סיקרה. מסלמכל:

 זעך. קיע 118י:ורשם
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 התורהפסוקי טפרק

 lsnw מכתח-יפי
 לסין, במכת איתו והוה איתי, הצניט ה' הצם. את שלח ל'אורעה
 אכעבעת. בצורת הגוף סל על טמתטשית עור,ססלת

 ואל-אהיי: אל-אצה ?היה ויאמרח. ולאהרן: למשה אמר ה'ח.
 חפניכם מלא ?*ם"ולש ?דיקם בכפית לוכן"קחו
 פרשן,פיח ספור, שלסיס
nvjionהשמימה משהוזועך לשטים, איתו יזרק 
 *רעה.לעיגי יראה.יסרעה

 לאיק והיהש. ידוק, ייסד סייסט.
 מצרים, יל-אןץצל מצרים. ארץ פל אתשיכסה
 וצל-ס*0קפן על-יאדםוהיה הבהקה, ועל האדם על יסטורסילק
 4*ע?עת 0 4ר.לשחין אכע?עת לדריסת עור, לטסיתויספד
 מצרים". ירךב5ל מצרים". ארץבכל
 מכבשן את-פיח ןי.ךנ4?י. הפיס, את לקחו ואהלן משהי.

 פרעה, לפניויצמדו פרעה. לפניועמדו
 44עיעת יזמיןןי50 בעיר, אכע?עת יססלת יסדרסייס 8יין4י' מטה אתין*זרק לשמים, אותו זרקמשה
 ובבזוין. *אדםכהה וכיססה.בקדם
 00ף?יים ?3לו ול-איא. טרעה של ןסקוסמיםיא.
 8שה ייגילצמד משה, לפני שמי יכלולול
 טשסיו,תפני שלסם. סעיד מסיתעולל
 ובצל-קהוים: בהשימם ששהיןכי-ה3ה המצרים. כל עם חלו ססך9סים נםסי
 פרעה 4ת-יב ?היה ןיהזקיב. פרעה. לב את הקשה ה'יב.

 אלס5, ?מעול.א ולאהרן, למשה טמע ל.אטרעה

 4ל-גהצה. יקעה ?*רבאשר למיה. ה' שאמרכמי

 זז -- ברד מכתיג-לה:

 הבשמות וית סא?טים את שיחפף לו, ואמר איתי הזהיר ה' העם. את סלח לאטרעה
 וברקים, רקמים עם משמים 3רד פבד *רד הברד. מן אותם לסליל ודי סשדה'מן

 וצמחים. סיים *צלי כשדה: שהרה טה סל ית סרהס*רד

 אל-משה: יהוה ויאסףיג. למשה: אמר ה'יג.
 בבקר,'a@?a מוקדם, בבקר"קום
 *בעה ליגיוהתיטב טרעה יסכיצמד
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 חכמיםאגדותמילון

עמסיך

 ודים כפות 4%י9ם:מלא
מלאית.
 איר.יימ:
 ליריית שכיריחיו:
לינים.
 ?עיר. שחלהקסיו:
 הגוף סל על סץ9שט מ:אר.

 טכע?עת.בצורת
 ?עור. סמניחיתט*ע?עת:

 סשסיןוגי
 פבשך פיח סיניים מל.א ל9ם "קהוח.

 מקיזיה" טנאוןרקו
 של הקוסמיםההרטמים:

 ך. nvja' נאווה ?דולנגן
הןן"בה.י ' י -9י.-

 מישו פיס סינים מליא ,רק משהוקלו
 אותם נפזר בייסר, קטן שטטקלונתפור(,
 מצרים. ארץבסל

 יד(. וארא)תנח'

 יבקר. מוקדם יבקר:השפם
 ןעמד. קוםליישב:
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 התורהפסוקי ,',", טפרק

 ,),,, יוי',,או%י: ,', לי:ןס4יד
 פצברים: טיסי הפה"4מר,'י ונעברים: טליי ה', "מר"9ד
 עמי, יתשלח

"9-אפ-
 י., , 'ע4ל%שי, איסי. יעבדווסם
 ראפ a~@g כי;יד. הז-את 94עם כייד.
,,, , , ,)פשמ"פפי ,אע6","י" קשות מגפות מכות, מיני 9ל טולסיני
" "ל,לבף,' שלץ, הלבאל

 ,- , ידץף,י4עשף. '' טלץ. ורם שלץ יחידיםופיגע
',' ' ,",י,)'םל?ל' 9דע,9ן
 ייי-סעוד. ירשי 8יוי. סטרך. 4לל למנייעיו
"טו:, ידי את אשלח אניטי.

 י?)י,,,משמןייקף.,,,,1,"9-זזי
)י,,

 בדברן 'ואת-צמף אימיו8ף 4זי9ר שלץ העם וית אותץואכה
 ,מןךהץךך.11פיהד, סטרי. מןותגומד

',. לסיים, איתץ השארתי א9לטז.
 ךו*ז*

 ש4-9ס5 סלאיף*צבור לחי את לץ לסראותידי י טצ,י"יף, את 4?גו4'.

 ,, ".,צפף,יינצ?ה,בכל-ס"ה%,ן, הארך. בכל וגדלתי שמי על שי9פריוכדי
 עידי"%י"ייי,4עיי יין .,, שיי לעם ולועג מץ9טה 8סה אדייריז.

 שוסף. 4%1ייי), איסם. טילתואקל
 "',, משמים שיקיר הזה, בז.מן יסריח.

" ל, יסר' ,שערי יר ')הנני ק,א9?ה, 4מירים' אמהי קוהשיא יאי' 9יי,ירד יאד, 9יד9רד
*9, 

 ועד-ויה: ו-ס4ום,,הףדה,' עכשיו. ועד מצרים שהוקמהמיז 1 , ,יייל..%8,
 סצז ועיה,.שיח יט." לאשף אקטים שלח ועכשיו,יט.
 rtsj' המקנהאת

 '' ",',","אש-לק*שן,',
 4?דה. ?ף שער יל ?ית' 4?דה. לץ שיט מה 9לוטת
 והבלמה,,*עלךפשום,', והבהמה סידם ילכי

 *ידהמיי-ידשא יידהייסיי
 פ5?עסי ?ייףולא הביתה, אותם ?כניסוול-א
 ')'' אנ)ל%'ס4"',''),%ד ספרד, צליסםירד

ויתו". ?מותו".וסם
,, ; , הוה S?-al~' '",גיסי,ק,ץ,', לרעה, עבדיכ.

 ,''",%ייי,שיעא מסם' ייסדי ה' לדורישסטמי3'
י')," -aa#D.',,*ל סלקים.אל ועת-מ2י" "פ),?4דייהייש סיסמות וטת סיידים טתהלריחי  לבו לא-9ם ואשרכא. לבו ים שלא ומיכא.

 5יך". וטת-יקג"י 'טפ-צודיוונציב שלו. סיסמות וית סעודים יתסש"יר
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 חכמיםאבדותמילון

 תשלח.שלח:

 טלי. הקטות סמכיתטנפתי:

 אצלח "ם יללתי: עיהלי
ענשיי.
 מסה הייתי איתץ:ואץ
אותץ.
 תשמדך8?מד:
 אוקץ השארתימשטוייל:
 וליעג. מתרהמיאילל: . --בחיים.

 סןה. *ן-טן סטר יסר:מעת

 בקיר סימן חרטמשה
 מאד פיד ברד מחר %ת ממטיר "הנני3ח הוקטה.המדון:
 שייטים שלח סעי:שיח
 לסרעה: ואמר סכתל שריטה שרטמשהלאסף.
 ערד". ירד לסארי ס?טט כשתגיע"מחר, שלץ. סןסמותמקיף:

 יב()שמ"ר,

 יכניסו nt?"o:יייף
 הבןתה.איסם

 "ל ששדה מן מבריחסייס:
 . --כבתים.
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 טפרק

 לנצלה: ימר ה'כב.
 ליטים שלץ סיד את"הישט
 מצרים טרד ?9ל ?רדהיסרה
 סידה, עיב 9ל ועל סלסלה ועל האדםעל

 מצרים.יארץ
 לימים, שלי המיה את הישיטמ.שה
 וערד, ורעשים קילית 9תןוה'
 לירד !רדה ס?רדטש
 9ןד סי?ירנה'
 שצרים. טןץעל
 9רד, וס!הכד.
 הערד. בתיץ ביערתןטש
 יאת לייס9רד
 לזה ?ןד סנהלא
 מצרים, ארץבכל
rNDלעם. שסרסה 
 י . יי- הכה הברדכה.
 מקרים ארץבלל
 ולסטה,ידם כ?דהי ?ס!ה מהטת
 הטרד, הלה השדה עיב ללוטת
 ייר. ישדה גזעיים 9לוטת
 ישראל, בני ?יישים שוי יטרף רקכו.
 ברד. !רדלא
 שליחים שלח צרעהכז.

 ולטסלן למשהוקרא
 לסם:ויסר
 ס*עם."סיאסי

 סצדיק, הואה'
 הרשעים, אנסכן ועיי,וטסי
 ה', 4יל תתיללוכח.

 וסרעטימי סירקיםייייקי
 אתכםןטשלח
 לחפית". שמשיכוולא

 התורהפסוקי

 משה: אל יעזיה ויאנו3ב.
 על-מקטים, ית-וד4"מ1ה
 טייים י9ל-טלו ירדייף

 שנידה יל-שיב ועל שלהטה ועלעל-האר
 על-אקטים, טת-משהו נשוה ופט3ג.

 וירד, קלא *טןויהזה
 יריש,השפלץ-8ש
 ברד נהלהויסייר
 קמ4ריננעל-יוד

 ברד וישי3ד.
 השרד, בתרץ יתלקסת1481
 יאש9*ד
 9ט14 ל.א-0!האשר

 נשרים,פ3ל-ארך
 ?טי. 0יוה8טז
 ס*רד ך*ףכה.

 מצריםפיל-ארד
 בידה 9ל-ששלאת

 ועד-בקיה,טטן5
 הערד, הכה העדה 9ל-ששבלאת

 49ף. 8?דהואת-יל-עד
 ערד. היהל-א חורטי יני ?45יף 4שן בארך רק3ו.
 *ף1% 141יחכז.

 ולאהיל ימוצהוי.קרא
 איהד:ויאמר
 88?יק,כיה ס19ם;'כשאטי
 סייעים. ההמייקי
 טל-ישווה לעיירו3ח.
 וירד אל.סים לל-ת וטויתורב

 טי59יוטשטש
 ל41ד". תשתווללא
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 חכמיםאבדותמילון

.. ..: הושט.ננוה:

 וס4רד קאש בין שלים עלהה "" "הה: א"0יז
 לקרץ. ?רדהברקיה

 המצרים את להדכותפ71*י
 סירד" בכיף מתלקחת "ואשכד.

 ביערת.טטלוסת:
 חןמים:"מרו
 ממים; יעשוי 4רד, אושית איןהאש
 האט. טת מכיהס4רד
 ס"ס, טת אוסב אריוערד

 יל. המים את מיבשת ק"שלי הוה.ו*ף:
 בוערת האש ס?סה איף כן,"ם
 ס4רד?בתוך

 טשל: בעזרת באהוסןשויה
 לטלסטה, מלף ?צאפעם

 ?דודים. שני לוושיו יכר.שרר:
 זה. את זה שנאוסודודים

 סילף? עשהטה
 ס?ד'דים, יין שליםעשה
 אויביו. נגד ביחד להלחם ייוכלוידי
 והברד: ק"ש4ד

 !ה. "ת !ה שון"ים סם ילל4דרף
 הירד של סטים טת טי4שתסאש
 האש. את מסיים הערד שלןסטים
 סש4"ה? עיהטה

 ייכיסכ?. ילים עיה- תידללי.8?8ירו:
 מצרים. את מכים היווביחד טליית; ןדי מהית:ורב

 יב()שמ"ר יפסקו.ייסדלו,
 לא לאמי: תיפוןול-א

 לסכית.סטשיכו
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 התורהפסוקי טפרק

 משה: אייו ויאתרכס. לסרעה: אמר משהכט.
 ית-סעיד,"שאסי העיר מך"9יאצא
 ?היה' יל ית-**יייוער ה'. "ל ואץ*לל סרי אתאפרט
 ?כמלוךכקליפ ייסקוהרעמים
 יהלה-שד, לא?ס*ךד עיד יסרה א לךס*רד
 סיע?טעו ?מדע 9דיולאת
 ס4ךך: ליהגה3י *4רץ. היחיד סשולט היאשהי
 וצידים ואיהל. וצ?דיץ, ורהל.
 פיראוך ?וצ4 3י?דעתי פוסדים אי99ם שצדייך טסי,יידע
 אלקים. יהוהמפני ה"'.סיגי

 נצתה, והשעךה וספחתהלא.

 ייעי.ךסייי: חביב שקעיו9י
 נפו, ל-א והפשמת ךההטהלב.

 neo. ת 4ייייי
 פרעה מעם משה ו*%אלג. מלרעה יצא משהלג.
41ת-יעיר' סעיר'ימך
 ךס*רד' סקליתוי_יי?לו סייקו; וס*רדלרעמים יל-?ה?ה' **יוויפותן לה'. ךסזטלל כיין *רשהוא
 ארשה. ל.א-4פףולקר ארעה. ?רד לאוסטר
 ת, וסקל והברד השסרפי-לדל נפסקו, והרעמים והקילות הערדשסייר, *רעה ויראלד. ראה *רעהלד.
 לחטאיויןף ליטא, המשיףוהוא
 לב4ויכבד והתעקש, לבו 4תהכביד
 טרדיי.הוא אתי. וצעדיוהוא
 *לעה יב ונסיקלה. התסלק. לרעה לבלה.
 ישראל, את-בני שיחךל.א ישראל, בני את שלח ולא התעקשהוא
 ביד-משה. יהוה דברפאשר למשה. ה' שאמרכמו

=ףהל/
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מילון

 כשאצא. מידקאתי:
 אתפלל. לה': 81יאפהש

 יעולם. היחידוישייט הוא ה' סיןך: לה'פי
 עדיין היראון: טרםפי

 מספדים.אילסם

 ל-א יטיץ, ל-אלא-ישף:
י-ירד.

והתעקל. לבי את הקשה לבי:ורבד
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 התאהפסיקי י פרק באפרשת

4? -- הארבה מכת~ו-כ:  ? 

 הקרץ. יבול טת ואסל בא, הארבה הארבה. 4טכת אותווסלה איתי סע4יט ה' העם. את שלח ל.אכרעה

 אל-נ14ה: יהוה ויאמרא. למ.טה: אמר ה'א.
 אל-*רעה,"שא ערלה, טל"בא
 לפו ית  ס59ד8י3י-א4י לבו ~?ת רזזקיגי מניסי

 אשדיו,לית-יב צידיה לבואת
 פקרפי. טוה אלהי שהילטען מכות עוד מצרים על יץ4יאידי
 קנצלר ולשעןב. שתעיר וכדיב.
 יין-4?ף 4יףNS?" יין יל4ר יזףל4ן
 ימצרים התשלקי טשראת מצרים את שהכיתי המכיתעל
 בם, שמתי אשרואת-אפתי שם. טעטיתי הנסיםןעל

 ?היה". טיי פיוישטים ה"'. יטניומדעי
 אל-לרעה וטהרן מקצה ך?לאג. לרעה טל באו ואהלן משהג.

 טליי:ךיאמרו לו:ואמרו
 העברים: אלהי יהוה"פה-אמר העברים: ט-להי ה' ימר"סד
 *ט9יעד-ימי בקוליו לטמיע תסכים ל.א מתיעד

 en"? ימנת
 ליוקדיי. עייסלח אותי. ויעבדו עמי אתשלח
 טסה אם-מטו 3יד. מסכים לא טלה אם כיד.

 עטי, אתלשיח עמי, טתלשלט
 מסר מביאהנני אריה סחראביא
 44?לף.טך4ה שלף.לטרד

 הירך את-עין ו3?הה. לארץ סל את ?כסה הארבהה.
 את-יארך, לראת יועלול,א האדיה, את לראת יוכליולא

 סיימה את-?תרואסל השטרית את יאכלוסירקה
 ין-8יךד ?9םהקשיית סברד. סו לוםשקשטי
 ?פס הצמח את-*ל-סלךוטלל העצים סל טת גם יאכלנוטריה
מן-השדה. בשדה. ל9םסצויסים

 בתיף וילאוו. בטך4ה ריסמלאיי.
 יל-צ4דיףוסתי צבדיף ושל טלץ הסתיםנם
 ט4רים' 9לוילי סירים. סלהמי
 אכתיף ואבות טלתיף ל-א-ראואקר כף, כל רבארקה
 על-שאדמה הייתםסיים אביתיף ךאבות אבותיף ראול.א
 סזה". הייםעד הזה". היום ועד שכולדומיום
 פרקה: טעם ו?4אך*פן מלרעה. ?צאו ואהרןומשה
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מילון1

 חזקתי לבי: יתס59ד8י
 לבו.את
 שץשים, 9די שהי:?טעו
יועציה.
 הפסים הזיפתים,איתי:
 עישה.שחסי
 בתוכו. בי,בקרבי:

 הסיסי.סטצל?8י:

 ל-א ן9רב, מסאן,טא9ט:
תסכים.
 יירב.יטו: 4קילי' לשמע Db":ימנת
 ?אוסל מעיף, סרקארבה:
 הןבול. אתומטריד
 של4. %4רץ ןחדסמף,יוילף:
 הקרץ, מרקה הירך:עיו

gg
 מה סש"רית'סלילה:
שיש"י'
 ןתיף *שיף:ומלאו
יתמלאו.
 סאלטה: על הייתםמ*ים
 שכילדו.מיים
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 התורהפסוקיפרק

 אליי: סלעה עבדי ויאמרוז. לל: אמרו קרעה עבדיז.
"צד-ימי מתי"עד
 למיקש? לנו ץהיס3ה משה? סלה, ס"יש לנויקריע
 טת-סטישים'שיח סטוים טתשלח
 טלס5סם, ?ה3ה שתויצבדו א-ל.היהם. ה' אתויעבדו
 יךעספדם מבין לא עוד"סה

 tsn?" יתדהיי ויריעה?"שמצרים
 איהם:ויאמר להם: אמריסרעה שי-*רעה' ואת-8סל את-מנצה ויישבח. ירעה אל החזרו ואסרן משהח.

 שלט95ם, את-?ה3ה עבדו"לכו טללם. סט-ל.הים ה' את ועבדו"לכו

 להייינו?" לט'י' ילץ?" מסםמי
 מקיק: ויאמרט. טמר: משהט.

 גיף; ובזק4ינו"בנוינו שלנו, והזקנים"ססשים
 ובבסתנו,בבנינו ניד' ?לני שינו' וסדנותסינים
 גלף, ובבקרנובדאגנו ילכו, שלנו והיקר הצאןונם
 לנו". סג-היהפי לכו". ה' סגס3
 טיסם: ויאיר'. טרעה: anb סטרי.

 עילם ישוה סו'עסי אתכם, הי שיה3ה"סלאי
 וית-ש99ם; יי9ם ישיחיקיר לניסם וית יקסם "שיחכטשר
 פניכם. 4גד רעה פיראו ה', את יעבדו הגירים שרק דעוא4ל
 ין, לאיא. מנקשים, שאתם מה יהיה ול-איא.
 את-יסוה, ועבדו ס*יך'ם 9אלכו ה' את ויעבדו הגירים רק?)כו
 ייקשים". a~a איהי' מססתס)ה". שבקשתם מה זהכי
 אתםויגרש ואהדן משה את גרסוואז
 פהקה. פנימאת טרעה.מיית
 אל-מגצה: יהוה ויאמריב. למשה: אמר ה'יב.

 יקרים צל-לגרד ?דף"נטה מצרים ארץ על ידף את"הושט
בארבה, הארבה, מכת טת)סייא
 94יים על-ילידויצל סירים' טןד על יאלהוסירסה
 הארך, ית-יל-עשבויאסל בקרץ, הע"ב כל אתויאכל
 ס4רד". ששעיר אשר 9לאת הצרד". אחרי שסטאר מה סלאת
 את-מטתו מגצה ויוןיג. שלי המטה את הושיט משהיג.
 מצרים,צל-ארך מצרים, ארץעל
 פארך קדים רוח נהגויקוה )ירץ, מזרחית רוח ויביאוה'
 וכל-הוללה. הושאפל-היים הילה. וסל יהוא סיוםכל

 הלה,הבקר 4א,סיקר
 את-הארבה. מיא סוגדיםלריס ס"ך4ה. ית סייטה ס"?רסיתוסריס
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מילון

 ססךעה למישול,למיקש:
 ל43(.)יקריע

 היזרו. הושבו,ויושב:

 נקרינו. עםבנירית:

 שלכם. הזלדיםטפכם:

 הזמרו!ראו:
 לסם יקרה פניכם: 4גדדיה
"סיך.
 סמו לא סך:ל-א

שלימרתם.

 מסת את לסביאבארבה:
ס"ך4ה.

 ..- הימיט.ויט:
 מקל.משה:
 הנליץ.ויסג:

 מזךסית. רוחרוה-קדים:
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 יפרק

 מצרים, ארץ סל על עלה האריהיד.
 מצרים אדמית סל עלוסח

 יאד וקד רב ס"הסתריה
 קדם סןה ל-א עזהאריה
 טעם. אף יהיהולא
 ס"רץ סל את כסה הקריהטו.

 ארקה. מרוב לטךוסהןה
 השדה את-כל-עשב "סלוסירקה

 לעצים, של הערית סלאת
 ס)רד "סכי?*?"רו

 השדה ובעשב 4עץ ?רק בכלל 3טארול-א
 מצרים. ארץבכל
 ולאהרן למשה לקרוא מסר כרעהטז.

ואמר:
 יכם. וגם א-להיכם לה'"חטאתי

 סטעם, רק לי סלחי ועונשיי,י'.

 הזה". המות "ת רק סטיייןסיק סטיכי יכקשי לה'וססיללי
 מטרעה ?צאו ואהרן משהיח.

 לה'.והתעללו
 הרוס "ת הסך ה'יט.

 מאד; חזקה מערביתלרוח
 לארקה את סיעהוסרוס

 סוף. בןם איתיוס?ליסה
 אחד ארבה אפלו ניארל.א
 מצרים. ארץבכל
 לרעה, של לבו את והקיה חזק ה'כ.

 ישראל. ב3י "ת שלח לאוהוא

 חשך מסתכא-כט:
 העם. את שלח לאלרעה

 התורהפסוקי

 טלרים יל-"לד על סדריה ואייד.
 ט4רי8י יבול יללי8ח
 י ..י מאד.פבד

 *נאו 8ר4ה ין יארהיפויי
 יהיה-*ו. ל.אויהריו

 *ל-סירך 4ת-עין העשטו.
 ספרד,ויסשף
 הארך את-יל-שיבווואסל
 לעך *ל-פריוטפ
 ס*רד, היתיראשר

 סעדה ויייב *עד יוק *לול-א-%סר
 מצרים.בכל-ארך

 ולאושץ לנתצה יקיא *רימז ולנשזרטז.
ויאמר:
 וים. אלסי?ם ליהוה'לביאתי

 סלעם, 8ך שלאסי ?א שא 11ץזיז.

 אלאיכנג לייטוסעיייי
 הזה. אפ-סיח רק מוליו?יר
 5הו טעם ואאיח.

 4י-?קה.וקשי
 יהלה ך*השףיט.

 ית-הארבהיקיא מאד, חזקרוה-ים
 ~iUe~ 'fiaי*יק4זי

 אחד ארבה נשארל-א
 מצרים. גבולבלל
 5העה, את-לב ?הוה ויחזקכ.

 אוראל. את-בני סלחול.א

 החשך. במסת אותו והכה אותו העסישה'
 ממקוסם קמו ול-א ללום, ראי לא סיירים בסירים' לבד חשי קוה וסיםשלויה
 אור. היה ישראל בניולכל

י " .ז מטה: אל אמר ה'כא.
 השמים, אל ןדך את"הושט

 אל-משה: יהוה ויאמרכא.
 עי-סש*ים' ?וי"4א
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fa~r-
 יארך: פל עין יתו?סי
 פשולה. נעשתהייספד: סירך. יל שטח אתכטה
 הלאיר.הותיר:

 נשאר. ל'אלא-ננתר:

 בבקקה. נא, ילח ?א:שא

ויעפי
 הרוח את הפץ ה' ה':
 מירבית. לרוססמ?רסית
 אותו. מילידויס12י:

 ?דף. הישט ?דף:ייה

 ה' הביאמדוע
 ומקדלמקרים,
 סוף? ליםנוטריה

 ? :- -- ארבהמכת

 אתסעיף

 Ye" ?יה ךיתק41 הארבה, את ינשאינ3

 המצרים: אמרו מצרים, על סירקהיי?רד
 אכל. לנו יאה טוב!"כמה

 בארבה!" את יאכלעושיי
 סטי"ה:טמר
 שמסים?" אתם אליכם, שהכאתי"כמיה
 חזקה ?ם רוח שלחמיד
 לעם. סאר9ה אתוסיאה 9טהוריס
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 התורהפסוקי יפרק

 מצוים, על-ארך הקףוימי מצרים. ארץ על חשדויהזה
 יאנף."ו?י14 סד' סל סיד יעזהסה?ך
 על-אקיים !% את משה ונטכב. איתי. למיס יהיה שאפטרעד
 ההגף-טסיהוזהי השמים על !די את הימיט מיהכב.
 מקריםבכל-יןך אסלה השדוהזה
 זמים.שלשת מצרים, ארץבכל

 אפ-אחיו איט ראו לאכג. זלים. שלשה4סשי
 מקשייו אישול-א-קמו אחיו את איט לראית !כלו ל-א המצריםכג.
 נמים.טלית ממקומם לקום !כלוול.א

 ישראל *גיולקל !מים. שלייה4סיי
 4מו?ב?ם. אירס!ה ישר"ל 4נימסל
 ושאמר: אל-'nsia סרעה ויקראכד. גרו. שהם כיקימות אירקוה
 טת-זהוה, עבא"לכו ואמר: משה, אל קרא ירעהכד.
 יצג. ובערכם צא??םוק ה' טת עידו"לכו
 עמכם". ייףגם-טפכם במצרים. ישארו טללם והיקר סצאןרק

 ם~ה: ויאשרכה. הם". נם ילכו יללםןסזלדים
 פ?דנו תפןגם-אטה אמר: nvjioכה.
 ועל.ת.זבחים ועילית זונחים לנו תתן אתה"נם

 אלצינו. ליהוהוקשינו א-להינו. לה'ןנקריב
 וגם-מקננוכו. סלנו, והיקר הצאן המקסה, וגםכו.
 עינגייף "?נו.ילד
 *ךיה. תיארל-א פריה, אפלו במצרים תשארל.א
 נקה ממםפי נקח שלנו מסיקיהכי

 אלשייג ית-?הוהלצבי א-להינו. ה' אתלציד
 ל-א-ניעואנקנו יודעים אנסנוךאין
 ית-הוה8ה-14בד ה', טת נעבדאיד
 ?ftw".עד-תאנו ההוא". המקום אל שסבואעד
 פרעה, את-לב זהיה וזחוקכז. פרעה, לב את הקשה ה'כז.

 לטללם. א4הול-א ישראל. בני את לשלח הסכים ל-איסרעה
 סרעה: ויאמר-ללכח.. למשה: אמר לרעהכח.
 ?ף. הזיקור 44?לי.יילד לץ. היזוהר סיחיי."לך
 פני. ראיתאל-אקף איתי. ולראית אלי לברא תמשיךאל
 פני, ראתף בייםפי איתי, ותראה שתביא בייםכי

תמות".תמות".
 מגזה: ויאמרכס. אסר: משהכט.

 דברת"3ן דבריץ."נכויים
 צניף". ראית עודל.א-איף פניץ". את לראות עוד אביאל.א
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 חכמיםאגדותמילון

 כבד, חשך ואך:ו?מש
 אותו. למשש כאלושאפשר

 מקיד גדול חשץ - כיצריכןר?שץ ?דיל- חשדאשף-אללה:
 ?מ"ן' יי*פ משחייי א"1 קמו "יל-א3ב.

 עמים:קירו ממקומו.מפהקיו:
 טלי, ומיםלשלישה

 לקום. יכול ל.א יישב,מי
 לטבת. וכול א ל שעמדימי מ4ן. בארץבמושצפפ:

 לסן?קף. סיליס א ל ששכבימי
 להתכשף. הצליח ל.א זקור שהלהמי

 מעולם. היה א ל סיה' סחיץימי ימירים. יי"י?*ג:
 לזה. חשץ ס?ה ימירים, טז'רק שלסם. חלדיםשפנפ:

 טו( בא)תנחומא,

 קך4נות. ועלא:?מזים

 ?לראל לשי ואיר למיר?מחשץ ,. ,.. .,, שלנו. וסבקר הצאןמקננו:
 איר "א אל 4יי "יכלבג א עתי יוויה:

 ומים:טסרי ובייבש5-
 ישראל מבני איש היה סם מקיםבכל

 טמה~נן ב::::*צד-ב"מ
ל'" '  

- 

 יד. שעמד-ענלמירי מטקטניא'טל
 חשץ.שוה איסם. לסלחישותכו:

 , י ::,-
. 

 ישראל מבני האישכשהיה י - :,

 .' !' ' :'. ' .' אותי.שתרמה ישרטל מבני האינים ליום *גי: ראופףביום המקום את האור גםזב : .י.. י.:י . מיקית טתש"ב יז. הנמר יההייי

 י .יי

 עריץ. נכונים י*רפ:פן
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 התשהפסיקי יאפרק

 : -- בכורות מכתא-י.

 הקצרים של הבכירית כל את זמית ה' בכירית": ב"מסת אותוויסה איתי שיע)יט לי הידיע ה' ועם. את שלח ל'אלרעה
 ביותר. העלזה המטיחה של לבכור עד סרעה,מבכיר
 ימות. בהמה טל בכור כלוגם
 גדילה. צעקה תהזה מצרים ארץובכל

 אל-פיצה: זהוה ויאסרא. למשה: אמר ה'א.
 יביא אחד 4נע'עוד אביא אחת מסה"עיד
 ועל-מצרים.על-לרלה מצרים. ועל קרעהעל
 מזה, אתכם n~siwאחרי-סך ממצרים. פרעה אתים זשלח סן"סרי

 *להקשיחי אתסם, לשלחסשייסים
 יסה. יסים ז?יש?.וש קלסם. יתז?רט
 סטם, באזני ?א דברב. לעם תגידב.

 רעהו מאת איטוישאלו המצרי מחנרו "יש סלשעיקשי,
 רעותה מטתואשה ופיצרית, מסיריהולישה
 זסב". ויי3?י9-3יף זנב". גסיי סעףסלי
 סומפ את-חך יהיה וישג. לעמי עזר ה'ג.

 מצרים.בעיני המצרים. בעיני חן מצאוןסם
 מאד 4דיל משה יאיטגם מאד וחטוב גדול הזה משה האיטגם

 מצריםבארץ מצריםבארץ
 העם. ובעיני עבדי-*רלהבעיני המצרי. העם ובעיני טרעה עבדי?עיני

 משזה: ויאסרד. "מר: משהד.
 זעוה: 4מר"לה ה': "מר"יד
 הלן?הפחסת הלזלה לחציתקריב
 *יך?ם. *תוף יוצא4יי מלרים' יתיך אצאטוי
 מצרים, באךץ פל-בכור ומתה. מצרים, בכור סל וזמותה.

 עונשהייכיר יעיר יורש סיכורסינן
של

 על-פשאי,ס*שב סרעהי סקלי
 השפחה פמירעד הען*ה הטפסה של לבכירעד

 הרחים, אסראשר בריחים. קמחלטוחנת
 מהסה. פמירולל בהמה. טל בכור כל גםוימות

 ?לוה צעקה וסזסהו. מצרים ארץ בכלו.
 מצרים,בכל-ארץ גדולה, צעקהיסא
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 מעה.זח:

 יייים כטירושלהק:
 שעם. טתושלס
 טת ז?רש ז?רש: טוש?לה

כלכם.
 ונמצרי. סכריויץ: זיקש'דשאיי:
 סיירית. ססרסהרעופה:

 כט יג,~שמ' מצרום בארץ כל-בכיר הכהוה'

 לפצית קריב היללה:יסצת
סלולה.

 לשית שעתידס*4שב:
 פרומים: אחר אירמיייה העיר(.)יירש

 ?רפים קמחסט4ס?ת
 בייסר(.)סאכוה
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) התורהפסוקי יאפרק

 ,1 ל4נ,נה3יה פטוןסיר שסמיה סלאת,צעקה
 -,'" , תשרן ל.אלימאי תהלה. ול-א היסהלא
,' ,' ' iset-??בנישניי-א צליסם' ?9כח לגל 9לבטסיו אלראי יגי י?3יז. ייר8ל' 4ני ו9לז.  פ46י. יעדלטא"ס 9ססה ךעדסידם
 יישו,,טן"יו, שתדעי,לדי
 '' ידיף,), אה"יץ4ךף" ס9ךיל?ה'

 "4ר8י: ואיו י4ר5ם י5ו' יירשל. בגי זביך סיקרים4יך
 אלי אלה,ילך,צ*ייף .ן',",,, אלי ירדי *רעה, א9דיץ, ךכלח.

 ' לאנש:ו-ליי,, ושידו: לי,וישמסיי

 אשר-ברגייף", ויל-השם אתהיצא אחריץ". טהולכים יעם וסל 8יהיצא
 ,',,1 אצא",,,י'ן*,1%ל,ל,,טן אצא". סןואסרי
 אסרי-יה ןי*(ש".שמש-*ףל%)' גדול. בכעס מפרעה 3יאומשה
 ?היה.,אל-משה: ולאמר א, משה: "ל "סר ה'ט.

,,," פךעי,"אי14ט לסם, יימע לא"*רעה
 רבות. "ל'לשי'י שלי הלסים את להרבית שאופלזדי

 מלשתי
,נצרים'ן,י, מצרים".בארץ
 ,'" ,,ךאטץ,,,%י.ל'"/ ואהרך ומשהי.

',  האלה הפיתים פל אתעשו ה' שאמר האלה ללקוית סל אתעשו
,, , 1,,, , ,1",ךאה.ל פרעה.לפני
 פריה, אפ-לב,,,וי11אויו??ה. פרעה, לב ית חיקה'

 מארצן בני-תיראי את שיח .ולא,, מארצי. ?שראל בני את ילח לאופרעה
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 סמוה.ימהו:

 אף עליים. ?4ח לאילב טילי ?שובו: ?לב ןמלךל-א
 בהם. יפגע ל-אאיד
 לטויה. י4ייליללה:

 4ר4ליוי: סיר סיםויי
 אטריף.סהולכים
 גדיל. 4סעס טף:04ר'

?8עי
 לסרבית, ידי רבות:

 רבים. נסיםשיהיו
 . . : .י

 טלי. סריםמופתי:

 ה' סיעה: לב את ה'ון5?ק
 לרעה, לב טתסקיה
 התעקש.יסרעה
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 מצרים ל9סח ההוראותא-יג:
 יה. לקסת ישראל, לבני ייגידו ומשה, אהרן על מצוהה'
 הערלים. בין ניסן, הדס הראשון, להדס עשר באר4עה ישחטו הלהאת
 ישראל. 4ני של סי??ליכש הבתים על וידלג במצרים, בכור 9ל יסה ה' סהואילולה ס?ה- "ת ויאךלי ילסם' סתתים פססי ית ס"ה של 4?ם זעינו ישראל4ני

 ואל-418ץ אל-אצה יהלה ויאמרא. וליסרו למיה "מר ה'א.
 יאנו: 44דים'*יסד מררים.4"רד

 חדשים, קאט לסם הזה '"הדשב. לחדשים, לאט ל9ם יהזה הזה "ההדסב.
 8??ה".?סדתי סלה. שדשי "ת4יתיירו ?9ם הואראשנן סראטין ההדס לכם יעזההוא
  לאגל: "%ר11ל, %ל-ללמידת וברוג. ישראל: לבני תנידו 9ץג.

 ~ae,ויקלש כלם,יקחו הז" לחדשבעשר סזה, להדס הצטיריבים
 ייית-ימת, שהאיט מטפחה,9ל
 לקית.יה בית. ל9לשה
 סבית דים-ימעשד. בבית, אאים מעט רק יט ואםד.

 אצה,מהילת ילם, שה לטלל יוכלוולא
 וון9נ1 הואללירז יככות משיחותיסמירו
 8?ה. על?כשי שלם.שה שכלי לפי"יש לאללייליל ?9שת.במכיתסדרניים אל-*יחיוקורב האישים מספרלפי
 תמים, שהה. מום, בלי שלם, שהה.

 %-?*הזקר ש9ה ?אושה?נולד
 לעם.יזה לעםתקחו
 תוהו. ומן-העזיםמן-הכבשים סעז.ים. ימך סל4שיםמן
 ?ייקדת לים מזיהי. סלה על תטמרי אתםו.
 סז". לחדש יזם ייר ארבעהעד ניסן. בחדש האר4עה-עשר ליוםעד
 אתוויסקי ס?האת
 עדת-תיראי, ק8ילל ייראל 4כי ללייסטו
 סעך*ים:*ין לערב לסני סיסרים,"סרי

 עי-קשי-סוזיזתונתנו ס*סח, ידי שני סיזוית, טסי עלןזיימו 6ש-eD' ולילםז. מסחטו, השה ים יקחו ייאל בניז.
ועל-8פהצקוף; המשקוף;ועל
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 ניסך. סוה:סהדש
 החדש טקסים:ראש

 בו בשנההראשון
 את לספרמתחילים
ססדשים.

 ישראל. 4ני וראי:אדח
 העשרי 4עם לחזאי:בקשר
יהר.
 קטן. 44ששה:
 ל4ל שה אבית: לייתשה

מטפחה.
 מהיית הבית ימעטואם
י"18 ,4ף יייטי כמתיביים מעט רק יט "םמשה:

 חידקן-
 ,ש111, ןננץ4 -,

 ןהני*
מום. 14""

 ה"ה. על הטמרולנשארת:
 "סרי מערסים:*ין

 יקיעת עדס4סרים'
 -י-החמה.
 רמח. צדי שנימזולת:
 של שעלייך שסלקכשאקיף:
 - י-הרתח.
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 סתתיםצל הצתים,על
 5הם. אתישיי-יאילו סלה ית 4סםשאוליים

 את-הלכיר ואכלוח. יאכלו העיר אתח.
 סלה,עלעלה הלילה.באותו
 וסשה,צלי-אט ומצית קאט על ללוי 4שר יאכלוסם
 יאכלהו.על-מררים מרים. ?רקותעם
 ממפו אאכלו 8לט. סיסב ילוי כיהוא רק ממנו תאכלוט.
 עיים; מבשל ובשלנא במים. מבטל ולא סא, יאכלוולא
 צלי-אט: אםפי 4אט. ילוי רק אותיאכלו
לאטי, כלי: אתיאכלו
 קרבי. וצלצל-פרציו שלו. הפנימיים והאירים רעליולאטו,

 ממפו ול.א-תיתירוי. ממכו תשאירו ןל.אי.
עד-5קר. הבקר.עד
 צד-5קה ממפווספסר הלקר, עד ממכו שישאריסה

 ינטיפו.5אט יאש.תשרפו
 i~ba: תאכלו ו99היא. אותו: תאכלו וככהיא.

 הגרים,מתגינם טלסם, במתניםחגורות
 5רגיי9ם'לצליים 4ר?לי9םטליים
 יודים.וסז?9ם שלכם. המקלובידיכם
 פהפזלן, אתיואכלתם במהירות איתילאכלו

 ליהוט. הואפיה לה'. היסח קריןזה
 בארך-מצרים וץ4רתייב. הסעת, קרין של ה"ה בלילהיב.

 הזה,צלילה במצריםאצלר
 מצרים, תארך יל-*כירוהעיפי מצרים, בארץ בכיר 4ן 9לן8סה
 וצד-ההיהמאדם בהיה. ועדסידם
 שפטים, אקשה מצריםובכל-8להי סירים. "יילי ית "שפט"סי

 ?הוה."גי ה', ו~שאסי חלטים ]שהםואוכיח
 לכם הדם והיהיג. וכמשקיף, במזולף טשמתם והדםיג.
 סיקים עללאת טלקס, עבתים סימןיהיה
 עיקם,ומשהעי בתיקם, על אדלג -אנוסח את-סלם'וראיתי סרם, יתעשיריה שם. אפםאשר ישראל. בני טל בתים שאלהויוכיח
 לניצחית, נגף י9םול.א-יהיה המגסה, אתים תמית ל.א זהובזכות
 טרדים. יירץ*סיסי סירים. עירדדשאיה
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 האט. על ילוי אש:יעי
 ~רקית עם מרלרים:על

מרים.

 '8 , עע,. סרגליםי~ף:

 הפכימיינ החלקיםקרבל:
שלו.
 תשאירו. 8ל תלתירו:ל.א

 4ע (=:-
 קשה. בניגש"עניש wbvj8~ שסעים:יקשה

 לסימן.לאית:

:ana.ודיג 
 מגסה.48ף:

 לסמית.?ייתית:
 כטרה.בהכלתי:
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 - ע: ז- דורית לסעח ההיראותיד-כ:
 הזיירית. בכל היסח חג את שיחיגו ישראל, בני את צוהה'
 ומים. שסעה ירהתסג
 חמץ ימצא ןל.א יהזה ול.א חמץ, יאכלו ל.א השסחבחג

 יטראל. בני שלבבתים

 לים n?e סיים ויזהיד. לזסרין, לסם יהזה הזה סיוםיד.
לז18ין, כלם. סדוריתשיזירו
 ליועה חג אתיוחגתם לה' סג יעזה הוא איתי,ותחגגו
ירכתיכם, היאים הדירנתבכל
 פהגהו. עילםהקת לתמיד. הואחוק
 אאילו. נפות זמים שבעפשו. יאכלו. מצות זמים טבעהטו.

 הראשון 5*ים8ף סיאשיו שיייםוסזסרי
 מבפילם, שארכשביפו סמץ לכם יהיה לאכבר
 סמך, פל-א4לפי חמץ טיאכל מי סלסי

 מיוצראל. השיא הרפשו34רפה השביעי היים עד הראייןמסים
 כשבעי. צד-יים יראתן,סייםזמות.
 סראשין ויייםטז. הראיין וצייםטז.
מקןא-קדש, חג, יוםיהזה
 ??ם. יהזהמקןאקיט כן. גם חג לכםיהיה השביעיו4*ם הטביעיוליום
 בהם יישה ל.אפל-מלאיה מלאיה. טום תעטו ל-א האלהעסוים
 לעל-4פט, יאכל ששראף רק לעםמותר
 לים. יופה ל%4ה4א וזיום. ללוותו פיסללסריך
 היסקיםיז. מצות אכילת של המצוה את תטמרויז.
 סחבותאת המצות. סגושל
 הזה סיים בעצםפי עצמי הזה נייםסי

 את-צבאלתייםהיצאני טללם העם אתהיצאתי
 מצרים.מארך סירים.סירץ
 סשה אפ-היוםושמרתם סלה שסג שתומשקרו
 עולם. הותלמיתיים, לתמיד. כחוק הסאים, סייריתבכל
 *ראעע,יח. בניסן, הראטין, בחדטיח.
 *עלב, לחלט, יים עירבארסיה בערב, להדס, הארבעה-עשרביום

 מאת.נאהלו מצית.תאכלו
 יוםעד יוםעד

 *יהב: לחדש, לעשריםסשסד בערב. להדס,סעירים-ואסד
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 תחגגו.ומגתם:
 הזירית בכללליליים:
 י-הבאים.
 לתמיד. "ק עילם:הקת
 רק.טף:

 . . . . .. אילסם. יסוה לאמקליתו:

 את ימסמיץ סחירשאר:
ס4צק.
 ?מותו. הכפט:ל94רטה

 חג. יוםמצוא-קיט:

 אסל ?9ל-92ש: ?י4לסיר
 סיום. באיתיטאיכלים

 ס?ה' סא"ל רק לייי:הוא
 סג אתטת-המצית:
 סיפח. סגסיעות,

 טללם. סלםצבאיתי9ם:

 לסמיד. חק עולם:הקת
 הראטין, vj~i'laוראשון:
סיין.
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 ?מים שבעתיט. הסג של העמים שבעת סל במיךיט.
 בבליים. יוצא לאטאר חמץ; בבית לככו יעהלא
 מחר"פ, פל-אילפי חמץ, שיאכל מי כלפי

 "יראל, טצית סייא ס*פטולכרסה?מות,
 הארך. ובאזרה*גר *ארץ. הגר האזרח וגם הגר גם הוא,ום
 האסלו, ל-א פל-טחטצתפ. חמץ, בו שיט דסר סל לטלל לסכו אסורכ.

 מושבתיכםבלל בי גרים שאתם מקיםבכל
 נפות."יאפלו מצית". רקיאכלו

 ויסעח לרוג ו' ו ד,~ו'י את לעם מוסר nvjjaכא-כח:
nvjioהלסח: סג את לחגג איד ה', הירטת את לעם מער 
 השה טל סלם יית סל של סטשקוף ית ויסטר היססה, לסל ?ה יקריבלעם
 היצרים. את כשיפה עליהם, וידלג יערטל, עסי טת ה' יסירסך
 הסאים, הדורות בכל ישמר הסעתסג

 דיו בכל לססיכ(, עליי ליסריסיןה
 ישראל, ליל-זקרי משזה ויוקראפא. ישראל, זקגי לסל קרא מיהכא.
 טיסנן:ויאיר לסכן:וטמר
 יטיי'סי9ם צאו ??ם וץ4י"נרצפו משסחה לסל שה לכם"קחו

 קייה".ושסיר ססעח". קרו יתוכשסטי
 אזיב, אגדת ולקטפםכב. אזוב, עלי של צריר לכם קחוכב.

 ביםוטבלתם בדם, איתםותטבלו
טשר-4שף. סיסייה. פשעת 94ליי*טסף
 אל-סייקוףוהלעסם המשקיף עלוינשימו
 המזולתוטל-שעי המזוית טתיועל
 *יה טשרסו-סים שבסף. סדםמן

 תצאו ל.אואחם תצאו ל.אואתם
 מפתח-*יתואיט שלקם הביתמלסח
עד-בור: בקר.עד
 את-נתרים, לן4ף ?היה וץ4רפג. מצרים, את להכות ןביא ה'כג.

 את-סלטורקה הדם אתוכשיראה
על-האשקוף המטקיףעל
 המזולת. עותיועל המזולת, שתיועל
 ס*סח עי זהלהוליה היתח, על?דלג
 הששהית יטולא למות יתןול.א
 *פיפס אליצא שלסם העתים אללבוא
י?4ה יססם.ילסמית
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 סמץ.שאור:
 מת. הנפש:ולכרתה
סמץ. בי vj~vj ויבר ולמחמצת:
 בכל מהולתי?ם:בכל
 בי. גרים שאתםמקים

 .. טת תמחטו הפסה:ושמטו

 סיפח.קך4ן
 צלי של צרור אזוב:ט??ת
אזיב.
 סןם טת לשטף ילייף:
 סיסיה.יקעת
 המימו. תמרחו,וישעמם:
 של ס~לייך ססלקוהיקיף:
סטמח.
 להמית. לסכית,יסחף: -י- ...:..: הרתח. צדי טוימזולת:
 ידלג.וליה:

 סטות.סמיסית:
 ל.א ה' ספהץחית: יתךול.א
 לפגע. לחתימן
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 התורהפסוקי יבפרק

 סדה את-הדבר ושמהשם3ד. תשמרו הפסח חג אתכד.
 ויי9יד?סק-יף להק' לסם יסןהךסל4ר
עד-עילם. לעילם. ויינייםלקם
 אל-סיךך, פי-תצאו וסןה3ה. הארץ אל יבראו וכטשרכה.
 ?9ם ?היה ?18טשר לסמי יתןשה'
 ייר'יטמר לסם, שהבטיסכמו
 סיאת. את-העבדהושמדקם היסח. סג טת וסייגיתשירי

 בניקם: אלילם פי-יאמרו וס"ה13. בניסם: יקסם יעילי וכטשיכו.
 (ae?" מלאת 40ביה"קפו לקם?" הלאת סצבידה"מה
 ואמרתם:3ז. לסם: תענוכז.

 ליהלה, הוא ששח"ז4ה לה' הוא *סח"קרעך
 יני-קליאל 84י על יסהחמר ישראל בני טל העתים על דלג ה'כי

ספיירים.4מ4רים'  מצרים, אתזיקיה
 את-מצרים,פנגפי

 הציל." פתינוואת הציל". מלנו העתיםואת
 aloe~i?1. 0יםויקד לה'. סיססךהוסעם
 ך*ל3ו3ח. ישראל ובניכח.
 אבוטל 4גייי,מיי ועטיסלכן
 יועה צוהפאשר ה' שאה מה כלאת
 ונפסילטת-מקלה "הרה ואת משהאת
 4שו.פן עשו.מץ

 בכורות מכתכט-לו:
 מצרים. בארץ בכיר סל ה' המית סלןלה4טסצע
 ממצרים. מסר שיצאו ישראל, מבני בקטו והמצריםפרעה
 ומכסף מזהב כלים ישראל לבני הלאילו והם סיירים, לעיני סר NSDיעם משה. להם שיסר סמי לןייטה, הסכילנו ישר"לבני

 סלילה %?יי ךיהי3ט. מלןלה באמצע בדיוקכט.
 מצרים, פארך יל-פריר הלהויהוה מצרים, בארץ בכיר כל הסיתה'

 *רעהמפלד לרעה, -סמלך יל סיכורמקנו
 על-פיאי,הישב המלך, כסא עלשיושב
 סטיי יצירעד ל4כירועד

 הפיר; בביתאשר השיהר, בביתוניושב
 פהקה. בצירולל בססה. של בכורוסל
 לן?ה, פרקה ויקםל. בלןלה, קם *רעהל.

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



89

מילון

 הוא סדיי:וטת-*חייי
 ?לני. סטשפהות אתמציל
 סצם ו*שממוי: השםוי.קי

 לדירי וחלייםמשהסוה
ה'.

ana:n~?ve סטלה.יצעצע לולהי יסצית 
 ניאר: צל מישב *רעהפלד
 טיירט סיכיר, פרעהבן
 יירש סטלף' יביוטת
סטיר.
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 התורהפסוקי יבפרק

 לכל-צידיוהוא עודיי ודלהוא
ויל-מצרים. מצרים.ו9ל

 יהירים, ?דלה ייקהותסי מירים' יטרד ?דולה יעקהוסוסה
 ביתפי-אין לית הזה לאכי
 מת. אין-שכואשר מת. בי סיהשיא
 ל??ה, ולטמרך לנחצה ועקראלא. מלזלה, ולאהלן למשה קרא ךה'לא.
ויאיר: לסם:ךימר
 עמי משיף צאו"קומו עמי, מתוך צאו"קומו
5ם-אפם אתם,גם
 ישראל.6ם-בני ישראל. בניגם
 את-יהוה, עבדוולכו, ה', את עבדוולכו,

פדברכם. ובקשתם. שאמרתםכמי
 ae-צא?9םלב. והעז.ים, הכבטים מלכם, העאך גםלב.
 בקרעם05 יצאו. והשורים הירית שלים, הבקרגם
 ךלכו דברפם, *טשרקהו ולכו. שבקשתם, כמי הללקחו

 גוו-אאי."וברכתם אמות. של-א אותי גםותברכו
 על-הקם, מצרים ךתהזקלג. ישראל בני את זרזו המצריםלג.

 ין-סולידי ?שסים?יסר מט?יים'לצאת
 ימרו:פי אמרו:כי

 טסים"."פלגו מסים"."ולני
 את-בצקו, סים וישאלד. מלהם, היצק את לקחו ישראל בנילד.
 יחמך;טד0 שמחמיד,לסני
משקיסם, שיכלו, מהמצות לסם לנשארימה
 בימלסםצררת שלהם נבגדים הלל טתעטפו
על-ייים: סימסים. עלרשמי
 nsia, פרבר עשו ישראל ובנילה. משה בקול שמעו ישראל ובנילה.
 בתצריביך*געטלו מגיירים מךויטלו
 ויילת. זסב ועיי9יי-9?ף ויעדים. זסב ייל3 9עף9לי
 סרם ית-מן ?סן ךיהצהלו. חן ימיא שהעם עשה, וה'לו.

 מצרים,שעיני סיירים,לעיני
ך*שאלום. ישראל, לבני הלל השאילוךסם
ךזנילו מסרכיש הרכה הצילו ייראלייני
 טירקת:ית למערים. לסםשסנה
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 מנצחים יצאו ישראלבני
 היים.לאור
 לילה" ולאהיך לנ14ה "ויקראלא.
 :י חכמים:אמרו

 סלולה,ריצע י :-
 4מירים' ס4כויית שערגי4ש"ה

 י,טקין: למשה ליעה "מר ומברמם. ?ש9ליך9ם:
 nxjjo: ליאמר
 נטלה? שנצא אנחנו נסייד'עיי
 .... 3צא.ברום
א ןו"שיאהן סמצרים". סל~יכי סים: צל מצליםולהזק רמה.ביד ק  

 'ו

 ל-א שעדייך יחמן:סדם

 ויךטל ליגי השטילוסיירים שיעי מהייזישם:
 כורמונטשערלכם טפופות. קשורותיררת:
 שאמר כמו נתצה:פרבר
 מ"רים' יעי4י ימם מי "ת ימי זהלו. משה.להם
:ויקושיי ק א  יי"ש. "ת ויעייךו*?"ים' ליי 
מסיירים.

 י בק שנישגלנשידןע ונט"ן: ;ינ:
 סמירים, סולשאיל" ' ' סי~רים.~עיני

 סי"רים' לסכונסנו להם. הלוו*טאלום:
ו?נייי

 ית.
 להם. לתנו בקטו, טל.א מה נם"לא הצילו מירים:

 בא()ת3חומא לסם ?סנה מסרכוזסך4ה
במצרים.
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 טדורורנ לסל סיסת קרכן דינימג-נא:
 מילה, ברית לי שעשו מי לל ישתתף ס*סחבקרכן

 ע9ד. הוא אם03

 ן8ליע: אל-ניצה ?הוה ויאנומג. ולאהרן: למשה אמר ה'מג.
 טליה: הקפ"יאת ס*עח: מצותלאת
 גיר *י9ל ישרטל, מבני שטיט מי9ל

 5י.ל.א-יאיל היעח. את לחלל לואסור
 ייעל. אסר 5ביפמו. טסד. בבית יאכל סיסח קך?ןמו.

 מן-הביפל.א-תיציא הקיר טת להוציאטסור
 יטעה. סו-סוטיי, אמר. לית אל החויה סליתטן
 פשברו-5י. ל.אועשם עים. ממנו תשברוולא
 אא4. ששו אוראל 9ל-8יתמז. ס*סח בקרכן ייהתפו ישראל בני ללמז.
 יערטל 9ל-5ני וטשונ. לאת, לל עלי ישךאל ובנינ.
 יגעה ציהבאשר ה' יטה9מי
 ועת-טפה,אפ-משה אהרן ואת משהאת
 8יו.ט ישראל. בני עמו3ד
 סז", סטם כעצם ו?הינא. עצמו, ההוא אייםנא.

 ישראל אפ-5ני ?n~hהלגיא ישרוול בני טת ה'הוציא
 טירי.18טיןד מיריםמטרד
עי-קיאתם. שלסכן. סקיטים ללעל

%יף=
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 אמר. בית ילחוצה:

 יורעל. 4ני "יר"י:אית

 ליום הצה: סיים*ישם
 מטש.סהוא

 סל עם לברם:צל
 שלהם.סשוטים
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