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 התירהפסרקי יד פרק בשלהפרשת

 טוף יט עזן ישן'4יל (~נל אטן'י רידפלמ צבאי וסל כרעהא-טו:
 ממצרים. לצאונ יטראל לבני ייתנו על התחרטו וסמיריםסרעה
 סוף. ים עד ישראל בני אסרי רדפוסטירים

 אוסם. עודד ימשה יסדו' ישראל4ני

 לאנק: אל-נרצה יהלה ךיד*רא. לפשה: אמר ה'א.
 יירשל, ץל-יני ?*רב. ישראל בני טל"דקר
ןן?בו ש?טובו לסם,ךס4יד
 סוהרת פי ליניויהנו ספירת 9י ייניויפנו
 סלם, ופין טפיל*ין כוים יייך מ?דל4יך
 יני; דעיליגי צפן. כעלליכי
 פסנונ3ה1 תפנו צפן בעלמול
על-8?נן. סוף. ים ידעל
 ישראל: לבני *וכה ךץ8ףג. ?שראל: בני על יגיד טרעהג.
 בירך, הם??3ים בערד. ותועים מבלבליםסם
 סמדבר. עליתנויגר יודעים ולא במדקר, סגוריםסם
למך

 ללסת-
 פרעה את-לב והזקתיד. לרעה, לב ית אקיה ואניד.

 ובכל-הילי. בפףעהואיבדה פבידי. יגזיל יפלו, וחילוייירעה טסרי0יי.?רדף "מריסם. ירלףוהוא
 טירותוידעי סייריםודעו
 יהוה".3י-אני ה"'.שאני
וששו-9ך. משה. להם שץמר מה עשו ייראלאני
 מירים, לטלף ו*8דה. מצרים למלך גזפרוה.

 0ים. ברה3י ברח. ישראל 4ני?עכז
 ךצידיו פרעה לסבונתפף התחרטו ךעבדיויסרעה
אל-0ים. לצאת ישראל לבני ?סדנו יורטותעל

ךיאטלו:וץמרו:
 ישיא,8ה-זאת עשינו?טה
 את-ישרטל המהנו3י ישראל בני אתילינו
יייינו?" מעידודם?" איסםךשסרך3ו

 את-רבבי, ךןאשרו. למריבות, סיניים את לקשר צוה פרעהו.
 ע18. לקהלית-עאו שיג סילא ית "הילקח
 ך?קהז. לקח הואז.
 היייי ללבערי-שאות כלסרות, מרעבות מאותשש
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 ףיי,

 יד. עלל*4י:
 צצל: 8של מגלל, שמיאת,ט3

 4יך4ה מקימית טלשמית
 צפן(. 4על )מיל מילר4?הו:
 סיף- ים יד על 8?נן:של
 "טראל: לבני שרלהליטי
 יטרטל. בני על ?דירלרעה
 בארך: הםנבכים

 עצות, איבדיייל4לים,
תועים.

יייללכת. %ש%ש% ן 5צ(3
 ובכל בפרעהואגדה
 .. וסילו, פרעה ושיקלימילו:

 פבידי.?גדל
 סירים. לטלי סיריו*8ד:
 ושידיו: פרעה ?4בוייזקף

 י::התחרטו.

 ,, ,,,,,. תגיך., ) .~..י%ן איתם, לחררנומשבדנו:
י_

 -ק~יכן%,ן,1127 ' שיז.' גדים ייןשוא
 ן-,א - /י'4"גYLJ,-,/;:-5 ידיו-'ל ==4יייוןב את קטר רכבו: אתויאפר

 י. : . ..י
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 כמריבו, רעבולל מבמצרים, הרסב מאר סלואת
 על-פלי.וקלטם מלקדים. קייקים סריקה סל עלושם
 ?הוה ויהירח. והקשה חזק ה'ח.
 יערים, עלץ לרלה, יבית סייים' מלך קרעה לבאת
 ישרטל פני אהביוידלף יטראל. בני "סרי רדףלרעה
 ישראלובני ממצרים יצאו יטראלובני
 רמה. בידליאים ובאמץ.בגלוי
 אהליהם במריבו ויפיפוט. יטראל בכי אחרי רדפו המצריםט.

 על-הרם. הנים איתםוישיגו הץם. יד על חיים איסםךסשיגו
 *דעה ך?ב 515?ל לרעה, טל והריב העווסיםסל
 וחילי,ושרשיו והקיא סירשיםסל
 סעירת1ל-יי החילת" "פי טטמי למקוםהגיע
 צמו: בוללפני צפן. 4עללטי
 מקריב ולהלהי. התקרב; לרעהי.
 ית-עיגיסם, תקיאי 4גיומניאו עיניסם' את הרימו יערטליני
 טמרי0ם. 1%6 מקריםוהפה אחריהם. ניסעים אמירים אתךראו
 מאי,וייראו מאד, פחדו יירטל4ני
 יי-ייקוה. תניאי יניוינאקו לה'. סץ9ללוושיקה
 mpa: אל ויאמיייא. למשה: אמרו ישראל בנייא.

 ימך4ר? למגתלקסמני סמך4רו למות אותכו טלקחץעד 4י4רי" איו-קערים'שטילי במצרים, קערים די אין"סטם
 לנו ישיתמה-לאת לנו? עשיתמה
 ממצרים?להיציאנו ממצרים? אותנו היצאתליה
 ה?4ר, סלא-זהיב. הדקר, זה הרייב.

 יאגל: ממשייטי אליץ י*ך3ישיר במצרים: לףשטמרנו
 ממפוחדל איתנואלב
 את-מצוים.ונעידה המצרים. אתונעבד
 שת-מקרים צבר לנו טובפי מצרים את לעלד ייתר לנו טיבכי

 4יך4ר/שוסנו 3יך4ר".מלמות
 אל-סים: מהוה ויאמריג. לעם: אמר משהיג.
"אל-מיראו. תיסדו."אל
 לולה, ית-לשועת וראוהתיצבו ה', עזרת את ותראועמדו
 היים. ??םאשי-י41ה סיים. לסםשיעזיר
 מזום, את-מערים ראיונם אשרפי הים, המצרים אתהראו
 עד-עולם. לוד לראתם תשפולא לעולם. אותם תראו ל-אךיימר
 לכם אחם ?הלהיד. במבילכם, ?לחם ה'יד.

 ההרעתן".ואים ותסתכלו". תמתקו רקואתם
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 מסקדים. קצינים,שלישים:

 ובאמץ בגלוי רמה:ביד
 , , , ,,, ,,,, א% , , ,,,,,

 ,,,,;ן,א 1 1,4,,( , , ")ן,י,ל
 שמות יפ.: יעל החיית,פי
 יקומות.של

 התקרב.טקר'ב:

 ',,,,ק )',,,ו,,,,,1,,, ,,,,,,ש,,, עייים5: שתושאי

 מפגי סטם : "13פלייר
שטיות

 איתנו. להיציאלהוציאנו:
 הרי. א:5ל

 אותנו. ע% קיפו:מדל
 ונעבד.ונעירה:
 לנו. 1UnD ינו:טוב
 שיד.אבי:

 ז . .. ן. מלמות.מפתנו:

 תסםדו. אל פירגנו:אל
 עמדו.התיצבו:
 הצלת ה', עזרת ה':ישועת
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 נס. בדרץ העם את טיציל' למטה, מבטיח ה'טו-יט:
1, . ,',1 גס'..,1,; בדרך העם את יציל שה' למשה, הידיעה'

 ' יגזיל. ה' וכביד 3י4שה, יעדיי יעריל4ני

 אל-משוה: ?היה ךיא'4ף,יטו. למשה: אמר ה'טו.
 אלו?ןיו-8"עק אלי? צועק 8יה"לטה
twe1 ויסעו".?אאו **אי אי-4גי ר,' ישראל, לבניסעיד
', מיה, ודיה,טז.

 ,',, - ואצה ל
 אפ-טזףההם שלץ, סטשה אתתרים
,,,,1גממה',5ת-?דץ)8ל-סניי הים, מעל שעץ היד אתותושיט ובעעהוא לשנים! הץם "תוסלק
 ,., ,תגיי-תיו-י,(שיאי ישר"לייני
 היםבתיף הקם, אל?בראו
 nasii', 4י4יה. ילכיט4ל
 נפחים, את-לב מוזזות ךטני',הנני'-יז. המצרים, של סלב את ופקיה ו"גייז.
 אכריהם. ,ייצאו, ישראל. בני "סרי סוף לים ןפיסווסם

 בפקעת ואפציש'י,'," לקרעה שאעשה מה בגלל יגדלוכבודי
ובכל-הזילך, טלו, הצבאולכל
" ,', "' נ14'י" שלו. ולקרשיםלרעב
 ""רי.נן ויושןיח. ידעו סיגרים ואזיח.
 -איל"היה,ן ה"שאני

 בפקעה, בהרבדי" לפרעה, שאעשה ומה כבודי, אתושיראו
 יבפהיוו.פנסו שלי". ולפרשים שלילרכב

 ,טיבע בחיובה, נזוף יפו, 4ש'נגי,, עיבריכז ישראל בנייכו-לוו*
 בץם. עבעווסטצרים

 הדרך, את לעם האיר האשעמוד
 מצרים. מחנה ובין ישראל מסגה 3ין הפריד העלןועמוד
 ?שראל בני' עביו שכיצרה בןבשה לשנלם. נחלק והץם הלם, אל ?די את הישיטמשה
 רבה. מהומה ובלבול, לחד היה מצרים4טסגה
 סימן תוץ "ל ישראל 4ני "סרי רדפיסטורים

 בדם. כלם טבעו ורכבו מצריםצבא

 סאלהים, מלאף וינועיט. ה', מלפדיט.
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 "טה לטה חלי:

 אלייצועק

 את תישיט ?דף: אפנטה
3דף.

 לשנים. אותי חלקובקקדו:

 מצרים: יב יתימרק
 סם קיה, לב לסכןעישה

 עקשנים.?ציי
 לי יסוה בקרעה:ואפבדה
 ?חצשה טה עלל?בע'
יייילרעה.

=4 *.י" %ן  

י,  ני 14 -ע="=, 
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 "4ראל, מסגה לפניסהלף ייר"ל, מסנה ליני?סלי
 ס"הריסם.ן*לף מאחריהם. "ל ועכרוסע
 מפניהם הינן עמודן"וע ה', טל"ך עם סקועוסיעך
 טאסליס5:ויימד ישראל. בני מאחירי הוא גםךעמד
 טלרים מהגה בין ועלא3. עידו ןסעסן המליךכ.
 וניראל. מהנהולין ישראל. מחנה ונין מצרים מסכהכין

 Siyel~, סיעךן?הי והליץ העלן הלהולמצרים
 את-הלילה,ויאר ישראל, לבני הלילה את האיר האטועמוד
 אל-זה זה קרבולא זה אל זה יתקרבו ל-א סטסנותייני
פל-הלילה. הלילה.סל
 על-הי5, את-ידי משה וינו3א. הים, על ידי את הוטיט משהכא.
 את-הן5 יעהו*ילף מאד, חזקה מזרחית רוח שלחוה'

 עזה קדיםברוח העם את סזיזובעזרתה
פל-הלדלה. הלדלה.סל

 לספיה את-סיa~??15 יעשה ה' עשה הגם טלוסיקים
 סיים:ויבקקו לשנים. התחלקוןסטים
 היט בחיץ 4גי-אוראל ויצאו3ב. העם, בתיך עברו ישראל בניכב.
5*4יהי ביבשה, סים בתיך הלכואסל
 חומה להםוהמים חימה להם והיו עמדווסטים
 ומשמאלם.מימינם ומלמאלם. מימינם - סידדיםמיני
 מצרים ו*ריפו3ג. רדפו המצריםכג.
 "סריסנו,ן?באו "סריסם. ולאי ייראל 4ני"סרי
 *רעה טוסלל לרעה, של הסוסיםסל
 ופרשיורכבי שלו, והפרטים הרכבסל
 הי5.אל-תוץ הים. תוץ טל4או
 הבקר, ב"ינלת ו?היכד. בקר, לפנותכד.
 יצרים, אל-מסנה ?היהותשיף מצרים מחנה אל הביטה'

 ועין, אשבעמוד והעין, האשבעמוד
 מצריננ מחו אתוקסם מצרים. עמסנה יהוהועיה
 את ועירכה. את הסיר ה'כה.
 במבדת.ו?נסגהו רב. בקטי התקדם שלסםוסרהב טרייסייא4ו סט4יים' של סשרסבותניזלי
 מצרים:ןיאמר אמר: מצריםוצבא
 ישראל מפני"אנוסה ישראל, בני מפני"אברח
 במצרים". לה5 4להם יהוהפי במצרים". במבילם סלחם ה'כי
 אל-ננצה: יהלה ןיאמרכו. למשה: אמר ה'כו.

 על-~b$n את-?דףנטה הים, על ידץ את"הישט
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 לסגך ודי טטמייסם:ועיף
 סיירים.עליים
 המצרים. בגללמפניתם:

 לוזירים. wiinol~: סץ?ךו?סי
 עמיד סלאה: יתיעטר
 לישראל. סטירקאש
 סני זה: אל זה קרבולש

 נפגמו. לאהמחמת
 תהיה ובמקומו ילךיסים עשה ה' העם: את ה'וקלף
 יישה.תריה,
 מירחית. רוח קדים:רוח
 חרקה.ערה:
 נחלקו המים סיים:וירק-ן י -י ייי יישה.הרבה:
לשנים.
 מצד ומימאלם:טייי?ם
 שלהם. שמאל יסיד?סין

 הסוסים סל לרעה: סיס?ל
 צרעה.של

 הבקר: יטיפפ*תו?סי
 סשייש סבקר:"שמרת
 סלילה. ?לס"סרוו
 ססתסל, כשקיף, ה':וישקר

 -,מ"כ[ע[ןי,154שםן='' ךאי רעה מהומה:סייא פ,-נק נשרכם: למות "ת1!לם
-יי'. מירים. למסעהסדר, ק-,י~,~

י' הוריד. סייר,ויטר:
 נלנל.איסן:

 שלו. המרקבותמרפבותיו:
 רקב פפבדות:ו?וסגהו

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



104
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 הפיסך?שבו ויעסו למקיטם ?שובווסטים
 עלנמצרים;' מצרים, צבאעל
 ועל-יראיי".על,דיש טלו". הירשים ועל סרובעל
 על-%י4. ית-?ד4 משוה ולט3ז. סים, על ?די את הושיט nvjboכז.

 יאייני. 8קד לינית ס?ף'ךישב הרגיל. ולטיבו ללחו שבךס?ם
 יקראתו. וויםימליי8 סלם- תוי טל קרחיוסיירים

 ךינצר,יהןה,'את-מצרים, 3יל, המצרים את הטליץ וה'כח.
 6%. *תיף) סלם. תנךאל

 המים 1b??1י מקומם אל שבווסמים
 ?טת-רחושים טת((ך9בומיסו מירשים ,טת סרוב טתונסו
 קרעה, היללעל לרעה, ל4א סלשל

 בים אשדיהם העליים,י, הנם. תיד אל ייראל 4ני "סריי4אי
 *הםל-א-מצאר מהם לשארלא
עיןטסד: טסך.טסט
 להראל ובני3ט. ישראל ובניכט.
 ייעשהילכו

 עתוי
 סו6. בחיץ שנפשההלנו סים,

 חשה להםוספנים חומה להם היווסטים
 וששמאלם.מימינם ומשמאלם.מימיים

 שהוא **ים נווה ו*ח4על. ההוא 4'ים היסיע ה'ל.
 מצרים. מידאת-עזראל סיירים. מיד ישראל בניאת
 את-מצרים ישראלוירא המצרים את ראו ייראלשני
 ס?6. על-שפתמת העם. טפת עלסטים
 סיללה את-סיד "יראל ך*ראלא. הגדולה העד את ראו ישראל ובכילא.
 במצרים. יהרה ישהאשר בקצרים. ה' עיהקיר
 את-יהלה העםוייראו ה' את העםהיראו
 *יהוה'ויאמינו 4ה'נ'טטיכי
 צבך.ובמיצה עבדי.ובמ.שה

,5ע
 ששפשש~
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 לאט. התקדםמצרים
 אברח.ענושה:

י ה' בנשריות (ae 4לספה' ן כגד לסלסכש לסםעייר
י. טידי,ימ: צל הפיסו"יבו

 ':ג ."
. 

, ,י ,-

ל היצרים. על ?כסוסטים
'.

.'.

" (  ( ך' 
 'י

ן.גיי מים לאי*%: הקםוישב

 ירגיל. 3חו ילשב
ל אל בורחים יקדאתי:נייפ

 . ן ז ו//ןן שסזרו. סיםסי
,,' , 

ע  ' 

 ,י.

ל זרק. ס?ליד'וינצר:
-; 

,
 ,ל טסי: צד ans איטרל-א "~ י

 "סד- "ף מסם ישקרלא

,.

 מציל. הישיע,ויישע:

 ססילה סילולה:סיד
 י-:הגדילה.
 *סדו.וליראו:

ש
ש4
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 והשלו. המןא-כא:
 ללעס. וקעיקר במצרים, יאכלו לאקל התגעגעו כי התלינו, ישראלסני
 לאיל. מסה יום בכל השמים. מן לחם מן, להם הורידה'

 שות. בקביל גם כפולה, מקה אחד 9ל קבל הששי,ביום
 מן קבלו ובנקר עשר קבלו לערב ביר. גם להם עתןה'

 מאילם, ויוצעוא. ממקים יסעו ישראל בניא.
 בני-"יראל, צדת פלוילאו ובאו טילים,ששמו
אל-מדבר-סין, סין, מדקראל

 סיעי, ויין ביך-אילםאשר סיני, ונין אילים ביןשכמצא
 מצרים. מארדלעאתם ממצרים. שזיאוייסר השסי לחדש י4ם עשרפחמונה השני, להדס החמיה-עשרביים
 אוראל בני יל-צדת ן*ל,נוב. ישראל בני כלב.

 ועי-8סהךעל-מקלה ואהלן משה לפניהתלימו
במדקר.כמדקר.

 ישראל: בני אלהם ויאמרוג. ואהרן: למטה אמרו ישראל בניג.
 זהיה ביד מוסנו"מי-יתן אותנו סטית קוה שה'"סלואי
 מצרים,בארץ מצרים,בארץ
 הבשר, על-יירבשבתנו העשר, סיר על ושבנויטשר
 ?טיען להםכיפלנו ושנענו. לחג(וטסינו
 הזה, אל-המדבר אתנוכי-ה4עאתם הזה, המדקר אל אותנו הועאתםסי

 לרעב". הזה את-?ל-העיללהמית לרעב". הזה הקהל כל אתלסטית
 אל-נ1%ה: זהיה ויאירד. למשה: אמר ה'ד.

 מן-ס?יים' להם לסם ממטיר"הנני השמים. מן גשם כמו לחם עליים"אוריד
 העםךזצא יצאהעם
 ייומו' דיר-יונוולקעור ןיוכן' יום 4סלונטפף
 - אנשנולמצך העם את לנסית 9די יאת עויהוטסי

 בתורתי,הילףולראות
אם-ל.א? ל.א. אם בתירתי, ילץאם
 הששי, 5'4ם והזהה. הקשי,יבים
 אשר-זביאו, אתוהכינו שזביאו. מה את לשקת להכיןהארבעה
 קהינהוהזה כפולה כמות יקבלוסם
 יים". י4ם ששר-ילחמועל יים". כל יאספו שהםממה

 ואהדן מגצה ויאמרו. אמרו ואהרן מטהו.
 ישראל:אל-?ל-פני ישראל: בני כלאל

 וידעתם"ערב, ה', שעשה מה ותראו זבותי"ישס,רב
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 חכמיםאגדותמילון

 :?), ןף

;4",י

 זל "יראל: בני צדת9ל
 .. י : . ..: ישראל.בני

 nas~vj. קיום?קטם:
 התלענו.וצלעו:

 סיאי מוסני: יסוסי
שיסכו.
:a3~svis.כשישבנו 
alsswnהייר: סיר צל 
 עד ישרי ויכלנוזש?שיני
ששסענו.
 כשאכלני.ביילנו:

 המן בטעם הטעמיםכל
 השמים" מן להם לכם מפטיר ,ץ.ננ,ד יום. בכל ביימה:זיר-*ם
י ..י... ישה "סי שכיפי:?טלו

 תיאורים: בכמה כתורה מתארהמך איתם.לנטות
לסכןטך ישיסיה הששי: בצםוהיה
 ייכש. יצייריית רקואכיי ליך נד י!רע -קיך ששי.נים
 לטך? ס"ה יטטת טעמן !ה 41 יך'"ם ילקטו ששר צל משנהוהיה
 יטך: בו ס"ה סיל סיטים:קטרי ילקטו הששי בים י4ם:41ם

 לחם; טעם בי 9אמיצעירים מסכמות כפולהכמות

 דכש; טעם בו עקמוזקסים יום בכלשלקכוו
 שמך. טעם בו עקמיהיניקות ב31רבערב
 4. ,34 ש."

 כה()שמ"ר תדעי.וידעים:
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 תצרים. מטרץ טסים הוציא שה'מדעי,
 ה', כבוד את תראו וכבקר,ז.

 צליו. תלתותי9ם יתשיימע
 סשובים' קנסנו 4טהנטנסני'
 ילינו?" תסלי9נילטה
 עיד: אמר ומטהח.

 לסם ימך"9יה'
 )טלל 9שרמערב
 רעיים' מסיי ול.א שתשסעו כל2ר'ולסם
'nvjDשלסם, התלונות טת יימע 
 עליו, מסלוחיםש8ןם
 - :- י- חטובימן אנחנובמה

: 
-: 

 מתליינים אתם צלינול-א
 ה"'. עלילא
 )לסרך: אמר nvj]oט.

 ישראל: בני לסל"תגיד
 ה' אלתתקרבו

 ol~si". התלונות את שמע ה'כי
 שסרך שלן )8סרי.
 ישראל, בניאל
 המדיר לצד פנוסם
וראו
 יענך. ה' כבודטת
 למיה: אמר וה'יא.
 להם: מעידיד ישראל, בני תלועת את שמעתייב.

 9שר, שאכלו ערבלענות
 לשבע. לחבו כאכלווכלקר
 מדעי,סד
 ט-לפיסם". ה'?טסי
 בערביג.

 צלהסקלי
 המסעה. אתךכסה
וביקר,
 סל שייתסזסה
 למסלה.מעביב
 שטל וכששכבתיד.

 מצרים מארך אתים" הוציא זללהיו'
 להוה, ית,פבוד, יהח-ס4, ,401ש

 יטווה. צל ייפ9יים 4-,'יזאט

 צייני?ץ, מנשיו י,1''
 פיצה: ךיאמרונ

"צטתי4הוה"ל?םן'
 ,, , טלל,4*4רב,צשרז

 יט,,1(,וץף
 את.*לש*יכם, דיהן%"1

 , ,' ל,י11.,'לוה? צליי. ',,ייישן קטם ,ן4שי

 ',, , ע*גיהלה,),aiihbiii ,44,?א-צי*'
 ישראל, בני 'אל-9ל-עדתיטנל אל-18יץ: 4יה,ן1יה%ר
 1 , 5פניויהלה;, '*לב4

 תלשתיפנו'. את?,,4,?טע
 'בנ4-ישוראלשל%4"יעךןש, 78יץ יייר מהןז,,

 -' ,' ,ןןפנו,,אל-הפדבלן
 ;,,, . ,,, :;,,,ספה
 הארב. נראה יהוה%צוד
 ניראל. 4.מ 4ת-יללנת ,וום?הייב. יאשני 'אל-פרצה, '?הוה וקיבר?א.
 יאמש: טיסהזקר

,.  ,, , , , ישר, יער**,'%אילו*יו

 יפי. י"ס'יייןיווי.
ושיאיי, ,, ',' י?.ן,' השי*, ' " ,י אלהיפפ'ע טיי"זהוה'יייידפלם,
 יית-ה%%%,,גייס

 " ,;י

 , , ',,,;,, ,1,ןן24רי,(,
 , יטס4י*"יב 8?י 499תפסהה
 ,ן ,,, ע49ת;השל, וחצי?ד.

 'התורהפסוקי
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 וקנסנו.ךנ-י:
 רתם ילינו: סלינו*י

 עלינו.מתליעים
 יתן כשה' ?3ם: ה'יסח
 יילכם.

 ישמע. כשה' ה':פשפש
 מתלילסים.מחייים:
 ואנחנו.ונחנו:

 תתקרבו ה': לפניקרבו
 סענן.לכיוון
 לניסר 1xs: יישרולסי

 ירי.שררו

 היהרים בין מערסינו:*יך
 ערב. לינותלעלבי

 טיב נידד' עיףילו:
רכילה.
 סילו המחנה: יתךתסס
 החקה. אתפסה

 עלמהורעל:
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לסגה, ךנעלמה,הס"ךסה
 מהאפס דק סמ"ררצי-9גי סיך4ר 9כי עלססנ)סה
 צל-הארך. *ימרלק הטךץ. על קפוא טל כמי דקהשכבה
 בני-אוראל, ויראוטו. ראו ?שראל בניטו.

 אל-אחיו: שיש1*אקאיו זה: טת זהךיטלי
 הוא"?"ין זה?" מה שוא?"סך

 לאפי הזה, הלקר מהו ?דעו לאכי
~y?? 

 מה-הוא.
 אלהם: מיצהךיאמר )הם: ע?הומשה
 הלהם,'ישא הלמםיזה
לעסך

?v 

 ליכטה". ??ם ?הוה ?תןטשר ולשבע". לאכל ה'
 זהךה: ציה אשר היקר זה טז.' ה': צוה ?ךטז.

 ממפו,יקמרו לאספו זה"לחם
 יכלי, לפיא"צ איכל, שהוא מה לסי אידסל
 ליעילתעמר אךנש, לעל עמר שלמעה
 נפ3צתי?נהמיפה מנות, ילו לאסל ?ביא אחדפל

 תשק". באהלי לאשרא"צ סחסשים". מספר לפיבדיוק
 ישראל בני ו11ש9-4ךיז. משה בקול שמעו ישראל ובנייז.

1*יק4%, מן.ואספו
המרבה סך4ה, לקט ריים סין ס?טסתו ?4גיסי
והט4עיט: מעט. לקט מעטים היו משטחתי סבניומי
 יעשר, וצמיהיח. יעמר. במדת מדדו שלקטו מה ואתיח.
 סילפה, שיקיףולא מדי, יותר )קח ל-א הרנה, שלקטומי
 ההקיר, ל.אוהטרמיט מדי, מעט )קח ל-א מעט, שלקטומי
 ?שטו. טילי לייאיש לאלל. יריך שהוא טה )סי טסךלל
 אלתם: משוה ויאיריט. להם: ימר ומ.טהיט.
 צד-בקר". קיפו יופר אל"א"צ הבקר". עד הטו מן תשאירו"חל
 טל-מיצה, ךלא,וטאןכ. משה, בקול יסעו ל-א ישךטל בניכ.
 צד-בקל, ממפו אגשיםחותרו הבקר. עד המן עש שהשאירוונויו
 תילעים,והחם בתולעים ססמלאסטך
ו*יטש. ךע. ריםךס")ה
 אצה. ציקניויקלף עליהם. לעסומשה
 5בקה לבקי א*4 ו*לקמיוכא. המכם, לבקר הטן מן לקט העםכא.
 אכלי. נפיאיש לאלל. יריך יהוא מה )פי אחד9ל

 וגיס: השמש,וסם ?טס. המן חממה,וכשהשמט
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 חכמיםאבדותמילון ך ךי

 סלק. לאיסייט:

 שכבת כמי דק  נכפיר:די
 קפויה.טל

 הוא? טה הוא?:"לו

 לאלל.ייכלה:

 סמנת לסי יילי:ל"י
 הדרושה.האלל
 "יש 9ל יייגלת:עיר
 עמר, של מדה?ק"ל
 האיפה. צשיריתיניא
 ?4ני מי ומשיעיט:8.5ר*ה בגויים גם מתפרסם ונפנןכעז עטושים.י89ר לפי מישתיכם:טימר
 ונמם" ותצנתר "ן0םכא. לקט רבים, היומשטסתי
 סקסים:לירך מעט. לקט מעטים,סיו משפחתי שבני ומיסרנה,
 עשי:וסף מי התרבה: העייף ול.איח.
 השמט, כשזרעה בבקר. נשקר לקטי סטךגזת אסף לול סרנה,שישט
 הלסלים, אל זורמים המן מי והיו המן.נסס מדי.לסר

 בהם שהיה העם וממי סלילים, מטיושתו מעט אסף לא יעט,שישט סיגת, סיכי 9ל נאו סלם. לל ילכוןסססיים מי ההסיר: לא5טיעיט
 סמן.טעםמדי.
 בבשרם. מיוחד טעםןסרנישו ממנו. ישאיר ל.איסד סוגיים, נעלי את צדושגויים אף מאפו: ייתר אלאיש

 ואמרו: הוא, המן ישעם וסצא4'סקרו היאירו.י*4סירי:
 טלפיי". שה' שעם""שיי בו עלו תילעים:ו*רם

 הקב"ה. של שמו ססטרסםן9דתילעים.
:WN$~S9עס.ויקצף: בשלח(.)מכילתא, רע. ריח ממפו עלה 
 סין ועלי: we*eן0ם
 השמש. בתםנמס
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 טך של כפולה טנה סששי ליום אספו ,שראל בניכב-לו:
 לה'. קדיש יום שיתוךי ס"הישית ,,,, , ,,,, לשית. נם היסיק סאסל משיסה. סל יל ספרדלסי

 מן לקטו ול.א עבדו ל.א יוןןאליךני

 השעה, 4*81 וזהיכב. הששי, בעםכב.
 קמי21' ,לפני"לקטי סך יילים יירעללקטו
 ליסד. יעטף?ו טסד. לסל ציריםשני
, ססשי(4ים / סיךעים ראשיךכל

 סעדה ו*באו,)צל-קייטי ,
וי*ידי וטירן מיה טל*אי
 ' י4ף2ן' יפילה. טוהשיקכיי

 אלבש: ויאמרכג. לקליקים: טלר nvjjoכג.
 יהוה. זהר אשר"י4א ה': טמר"טד
 מסר. ליעה, שכת-קיששבתק עובדים. ולא לה', קדש שקתיטסר
 "ש. 4יר-תאק. ית, ס'ום' לטפת שתספיקו מהתשפו,
 בשלו. 4שר-תבשלו,ואת סיים. לכשל שתספיקו מהותכשלו,
 ?ל-סעיף, ל"ת, ???"ר סהךסל

 עד-ס%קרל לייקרת ;לטם,)"נייחי ונבקר". עד ולשיריסש"ירי
 א1% ויגיהו 3ד., האכל את השאיר העםכד.
 יד-ס4קף,'") ילקר' שקתעד

, רע, ריח הצלה לאהאיל מ?ה' א"*4שי מירך שפהסמי
 הבאיש, זל% )

 18, ל-א-היתהורמה תילעים. בי עלוולא
 משור ולאשד ),כור,; אמר: מ.שהכה.

 הילם,"א3להו הים, הלל טת"ולי
 לשעה. שהויין4*4 לה' הים שבתכי

 4?מ2. תנצאהו ל%היום 1?דה. מן תמצאו לאסיום
 תלקטהו, ?מים מ844כו. מן, תאספו !מים ששהכו.

 שבת, N~awih 'ובעם שבת. השביעיוכיום
nsw3יספה-%ג אל יידה. טך יעה לא 
 השביעי, ביים וט4 בז. ), השביעי, ביום בשבת,כז.
 ללקט, סי-סיםעאו מן, לאסף לשדה, לעם מן לטה!יאו
 ישאו.ול% טצאו.ולא
 אל-משים קעה וצאנו3ת למ.שה: טמר ה'כח.
 משייםעד-219 מסרבים "סם טסייעד
 לתודתי. נא84יישבך שלי. והחקים סמטוית יתלשמי
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גךך

מילון

 י : יי :י .??~ כפולה. מנה מטנה:להם

 ראשי סעךו2:מייפוי
 ז :-השבטים.

 יום קדש: שבתשעתון,
 ילאסהי מסל בוששו4תים

 קדט טית, יים עיבדים,ול-א
לה'.
 מה טת סעיף:לטת

 .. י .ישישאר.

 י . : . יי י .: לטמירה.לישישת:

 אותו. תיצאותמצמץ:

 מן לעשים כטה ישם:מן
שעם.

 מתי עד טט4טם: א4העד
תסרבו.
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 השקתי את לסם עתן ה' תראו:כט.
 הששי, ביום לסם מתן הואולכך
 ?מים, לטני אכללחם,
 במקימסם, ותיקרוסבו
 השביעי". כיום ממקימי יצא לאואיל
 הטביעי. ציים עכד ךל.א שכת, העםל.

 "סן", סמי את קראו ישראל בנילא.
 ל4ן, גד לזרע דימהוהוא

 דכט. עגת כטעםןסעמי
 מ.טה: ויאמרלב.
 צוה,"ה'

 סין, סך עקרשתקרזו
 "סריסם. שיבואי לדיניתותשירי
 .. הלחם את שיראוכדי

 4יך4ה לטלל לסםשסתתי
 מצרים". מארץ אתלםסשהיצאתי

 לאהרן: טמר משהלג.
 אחת צנצנת"קח
 עמר, של במדה מן בהשים
 הקדט, ארון לפני הקן טתךססיס
 אחריכם". טיבלנו לדורותותטמרו

 למשה, ה' שצוה כמולד.
 אהרן: עשהסך

 הקדט, ארין לפני המן ימת ססיומ"סרך
.. איתי. לשמרלמשמרת,

 המן את אכלו ישראל ובנילה.
 סנהאר4עים

 ישראל, לארץ שסאועד
 המן, את אכלוסם
 כנען. ארץ גבול אל שקאועד

 התורהפסוקי

 טש*ת, לסם 4סו שי-זהרה ראו,כט.
 העצני ביים ללנו לתן הואעי-סו
 לקיוי %~giיצו . י יי יימים.לסם

 השביעל'. 4*ים מהיקמל "ישאל-יצא
 טשיעי: בילם הים וישבתול.
 מן, את-שמו ישראל יית ונקראולא.
 לין, גד, פזרךוהוא
 בדבש. כצפיחתוטעמי
 נ14ה: ויאמרלב.
 יהוה, צוה אשר הדבר,זה
 יימ, העתרילא

 .. לליתיסם,למשמרת

 את-הלהם, יראורעו
 84דבר, יין סטייייטלר

 מצרים. מארך אתכםבהיציאי
 יל-אוזרו: ושוה ויאמרלג.
 "0ת צנצנת"קח

 %, מל.א-העירותו-יפז
 זהוה, לפני אתיו40ח

 .. ללואיסם.לטש4רת

 טל-מתה ייהוה ? "יה יטבךלד.

 סעדת ל49' שמלןושימון
לישנות.

 את-סמן אכלו אוראל ובנילה.
 ש4ה.קריעים
 נושבת, ארך אלעד-1ים
 אכלו,את-הוך
 כנש. ארך אל-ק4העד-באם
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 לשלי אכל יזמים:להם
ימים.
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 החררהפסרקי יזפרק

 ולקריבה מפזהא-ז:
 ומתלינן. מים, היו לא כי ברפידים, במדבר, קמאסים
 מים. ודירת משה עם רבהעם
 מים. שתה והעם כילע הסה מטה סלע. על ימשה שיסה למשה, אמרה'

 ומריעה". "מיה קראוליקום

 בני-תערטל צדת 9ל וייקןא. כלם יסעו ישראל בניא.
יטך4ר-יין סין,סטךיר
ליסציסנז' שלסם לסיעויצאו
 ?הוה.צל-פי ה'. להם שטמרכמו
 ירפידים,ויהנו ברפידים. חנוסם
 %י4. לוצצת טיםואיך לשתות. לעם מים היוול.א
 עם-משה, סים ו*רבב. משה, עם רב העםב.

ויאמרו:וימר:
 וושפה5" טיםרפנו-לנו שכסתה". כדי כוים לנו"תכו
 nsia: להםך*אמר להם: טמרמשה
 עמדי? מריבון"מה אתי? רבים טסכז"ליה
 את-יהיה?"מה-פנשוך ה'?" את עניים "סםליה
 למים סים שם ךיצמאג. למים צמא שם היה העםג.

 צי-משה' סובןוכלך כהנה, לייני ססלינךוסעם
ויאמר:ךטמר:
 ממצרים, הצליענו ז""למה מסירים, אוסני תעליס"לקה
 ךטת-בני אסילימית שלנו ה4כיכ( ואת אותנולהמית
וית-מקני סלנו, והיקר הצאןךאת *שטא?" יטסא? זלני טת לסטיתטסה
 ע"ה אל-י מנצה ך*צעקד. ה' אל יעק משהד.

יאשר:ךטטר:
 הזה? לצם אקשה"מה הזה? לעם אעשה"מה
 וסוליל'. מבטעיד כץ4ליכז". אותי יהרגו מעטעוד
 אל-מיצה: ?הוה ונאמרה. למשה: אמר ה'ה.
 סקופ, ייגי'קבר סע3( לסכי"לץ
 אוראל; מזקני אסףוקח העם, מסהיגי יירטל, מז-קני אתץוקח
 את-תיאר בי הפית אשרומטף היאר את בו שהכית שלץ המטהאת
 והלכך. ב?דףקח ותלץ. ב?דץקח
 להניף עמד היייו. סם, לסניץ אעמד אסיו.
 ירלב. צל-סצור'שם בחרב, הסלע,על
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 "ין שים: לשעת מיםואיו
 ןן(" לטתית. בסביל לשםטים

 סמליןן. סים ישם:וילי

 שיי וסןקר סצאןמקני:

.%
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 התורהפסוקי יזפרק

 84ור,והייי לסלע, תסהאתה
 4י.8ם, ממפווקיאו מים, ממנוויצאו
 יים".ויסה ישקה".ןסעם
 מגוה 4וךמך4 ה' לי שיסר מה עיהמשה
 "לר"י. זקננייצ'גי סיק4דים. ישר"ל זקנילעיני

 הוקום שם ויקראז. שם: צתנו ההוא למקיםז.
 ומריצה","טסה ומרייה"."ציה
 ישראל, בניצל-ריב ישראל, בני סרבו הריב44לל
 14ת-?הצה, 4יייןכווצל ה', 4והנ יסיגוימיני
יאמש:ואמרו:
 בקרבנו ?היה'מיש בתיכנו ה' יט אם"כריה,
 יין".אם אין".אם

 עמלק מלחמתח-טז:
 בצילק. להלחם ליהוטע אסר ומיה ברפידים. ישראל סעד עלסםעילק
 העם. את ועודד בידו המיה הגבעה, לאט על עמדמיה

 צמלק. סלח ?די, את nvjio וכשהוריד ישראל, נצח ?די, את nvjioסשסרים

 צסלק. את נצח ויהיטע הערב, עד מורמית היו nvjio?די

 צילק, ך?לאח. 4א עמלקח.
 ברפידם. עם-"4ראלו*להם ברפידים. ישראל ענשןסלכום

 אל-?החיצ: nsia ךיאמרש. ?הוטע: אל אמר nvjioט.
 טפשים לני"04ר טושים לני4סר
 בעמלק. השהםוצא בעמלק. להלחםוצא

יסרמסרי
 הגבעה צל-לאט נצבילכי הגבעה לאט עלאעמד
 בעדי". האלאיםוטסה הא-להים". משה טת קודיו"סזיק

 ?הושט ו*צשי. עשה ?היטעי.
 אמר-ליפטשר משה: לי שאמרמה

 נפצה,
 בעמלק.~oein בעמלק.לקלסם
 לוזור 44סרוומזיה, וחור "הלןומשה,
 הגבעה. יאטילו הגבעה. לאט עלעלו
 והיהיא. היה: וכךיא.

nWNDפצצה ?רישמאשר ודי טת מיה סרים ,W? 
 ישראל;ון4ר ישראל,נצח

 ?דו' ?054וכאשר ?דו את הירידוכטרשה
 צמלק:וגיר עכולען.כלרז
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 חכמיםאבדות.מילון

 "ץ3י?" ה'"סטם
 ישראל בנישעלי

 אין?" אם בקוטנו, ה' "whDז. ועיין.מיה:

 עסקיים, סל טסרי זו, לטלה יטלו יערילבני
 כמך4ר. סק4"ה לסםשעשה

 טייו. התסי על רוכב ס3היך במשל: לאת הסבירוחכמים בתיאו.בקרינו:
 ואימר: צעצוע, רוקהס3ה

 איתי". לי קנה"48א
 מהאב, ומיקש מתיקה, מיני ריאהה3ה

 לו. קנהוענייי
 סביו. לי עתן בקש, אשרסל
 8יא. של חכר ידח עלעכר
 שיי?" 48א טת "ך8יס סכן: איתיש8ל
 ךטמר: אייו, עליוכעס
 הוא וטכי יישב' 8טה כתיי על הל-א"אטש.
 צרסיץ." לסלסדיטג

 כתליו. מעל הורידי כךעל מלסכה. 98שיטשיים:
 סיד. טת ונשד עלב4א
 לי. שיציר ובקש אביו, טל הכן חזרמיד

 ישראל: בניכץ עומד.ישב:
 לסמי פסד סד היץיטמ,מכלרים
 לס3(' סמךשלי
 העלע, מן לסכו היציאכנינו
 בקרינו?" ה' "סיש טסרו: אלה סלךטסרי
 זה, כל94לל
 צסלק. טת עליהם ה'הכיא

 ()שמ"ר
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 התורהפסוקי יזפרק

 4דים. מא וידייב. התעלפו. משה ?דייב.
ו*קי444-4י ט4ךי לקחילכך  תובעיו,ך?שימו משה את עליההישיבו
 עליה.ךיווב עליה, ?שבוהוא
 י?דיו' ?יכו להגרליסרי משה' לידי ססזיקי וחורר8סרר
 אחדמזה אחד בצד8סלר
 איד.וציה הטסה ילדוחור
 טמי?הי ?דיוולסי למצלה מורמית היו משהוידי
 הקמט.צד-1א השמט. ששקעה עד היים,כל
 ?הושע ויחלשיג. נערב הסה ?הוטעיג.

ליי-סרב. עמי. ךטת צילקאת לית-צמיאפ-קייקךנצח
 אל-משוה: ?הוה ךיאמריד. משה: אל אמר ה'יד.

 5י*ר ז*רין יאפפעם לזסרין נשסר לאת"כתב
 י.החיצ, באזניושים ליהישע, תגידךנם

 צמלק אפ-זקר אמההפ3-יהה עילק וסר טתשאיחק
 ס?יין18".מממפ השמים".סקסת

 טזי_ח ואן-משהטו. מזנח בנה משהטו.
 שמי:ויקרא שם: ליהין
 אייי.-היה נסי"."ה'
 ויאמר:טז. אמר: ומשהטז.
 ?ה. צל-8ס"פי-יד מלכותו. בכסא נטבע"ה'
 לשייק ליהיהמלקיה תמיד, בעמלק ילחנ(ה'
 4ר".סדר ודור". דור4סל
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 חכמיםאגדותמילון

 משה ידי אדים: 98הויד

 ליךאל" ןן4ר ?י4, מגלה ,ריש פאעי "ףץה*א 4?יג סקזיקי 4?יי:יימ ?דיו את הריםס"יר 4טלססה ?4ך.יטל קנתט

 מיסיה," עיעית משה ?ל זדיי,סי ין-דו. ולאשלו
 ימלחמה? זנצח ישראל אם קוטעות,הך ששקעה עד השמש: יאצי

 ". ישיי ן ין :ש,
','. 

%ר שבשמים, אבינו אתזכרו-..י : -.-ע
 יים. ש"אוסץ9יש יי תי ?vSna: אזח

'י בפיץ.הוריה במלקטה". נצחו והם -  " : י י - : י 
- 

: - 
 י י : .

 כט( ר)ב ייחק'טיסה:
 וירעיל עמי ומי וזיבלמ.שה א,") יקע,דדיינ' הילך שלי, הץ?ל ה' "ה:ה'
 אבן, ויקהו פבדים, nswa 1,ו,די,ב סיכע ה' ז": 8י צי ?דיי

 צלין" ונוצב פיצויו,ויוציאו שיכותי.בכסא

 חכמים:שאלו
 לעת, אי ?ר לולמת י י ייי .י אפשר היה א ל .וכי

 עסיס?לאת
 בדיו? לתמך קשה, א4ך י.מומדוע

 חכמים:ותאבת
 ונתיבל. סלחכן ישראל"עם י -י משה:אטר
 אתם". לסלל ריצה אסינם

 יא()תעכית
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 התירהפסיקי יט פרק יתרופרשת

 יאה. לעם וסר ?קראלא-ח:
 ייני' סר מיל וינו סיני' סךכר יל )4יינר( 4אוייראל

 בריתי, את ויטמרו בקולי יטמעו ישראל בני שאם למיה, הבטיחה'
 קעורים. מכל והכבחר הקדיש העם - סגלה" "עם הםיהיו
 י :י . : . .. .:יי.. ואמרו: הסכימו ישראלבני
 נעשה". ה' דבר אטר"סל

 השלישי בחדשא. השליטי החדש סיון, חדש בראשא.
 מצרים, מאדך בני-ישראללאאת ממצרים, ישראל בני שיצאומ4ז
 הוהביום ההוא,קים
 סיעי. מדבר*או ייני. לסדיי ישר"ל 3ני4חו
 ירפידים ותפעוב. מרפידים יסעו ישראל בניב.

 סיני מדברוקיאו ייני. מדיר אלולאו
 84ך*ר.ועמנו כיך4ר. חנוסם
 ההר. ?גד ישראלויתך-שבו ההר. מול חנו ייראל4ני
 אל-האלקים. ילה ונקצהג. הא-להים. אל עלה ~nsjioג.
 מך-דהר ?הוה אליוויקרא ההר מן אליו קראה'

יאנש:וליסר:
 יעקב ליית יאמר"פה שקב לכית יאמר"סך
 אוראל: לבניותגיד ישראל: לבניותגיד

 ראיתם, אחםד. ראיתם אתםד.
 יי*יינג ישיסיחקר למצרים שעטיתימה

 אתלםואשא אתכם ולקחתי "לסםהצלתי
 נשריםעל-כנפי שלי, הגיזלים את שללקח לשרכמו

 אלי. אתיםואבא אלי. אתכםןסכאתי
 ועתה,ה. ועכשיו,ה.
 בללי. ששמעואם-טמלע בקילי תטמעואם

 את-בריתיוימרתם שלי, סוורית יתותשמרו
 ייל-יעשיפ. יעיה ייוסייסם סעמים. מסל ןס4סר וקר ע3( י4לה' ליטסיי
 ?ל-ספרד.כי-לי שלי. העילם כלכי
 תהיו-לי ואתםה. העמים, בין מקדדים תהיו ואתםו.

 יסייפממלסת ישראל, בעם הכהניםכמו
 קדום.ךגיי קדים. עםתהיו
 הדיריםאלה האלה הדבריםאת
 ישראל". אל-בני תדיראשר ישראל". לבניתגיד
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מילון

 ,,,',, בואט השלישי:והדש
 סיון.חדט

 קנו. ישראל 4ניונמו:
,יני סיני. סר מיל סיר:88ד

 טת9ם פשלתיילרים: *?סי צל יחכםוייא
 שלי. סלזלים יתשמציל ושי 9מי יץ9ם'ולפסקי

 נבחר עם ~קר, עםיגלה:
 סעיים.מ9ל
 ועילם 9ל *ל-סיוד:לי
 ?יוש: לגוי ימייםטיילת לי. שיץכלו
 ייראל 4עם פיסניםכמו
 קיוט. עםתהי4
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 יטפרק

 9א, משהז.
 הצם, לזקניוקרא
 סדסיים 9ל טת לסםוטמר
 .יי ה'.מצוה

 יחד צנו הים סלח.
ואמרו:
 לנו ואמר ד4ר שה' מה"לל

נעטה".
 לה'. הצם, מאמר הדברים, את הביאומשה

 סיני 4~ר למעמר מתכוננים ישראלט-טו:
 השליטי. ליום להתכונן צריך שהצם למיה, אמרה'

nvjioהבגדים. את ולסיס יומים במשף וטהורים קדומים להיות לצם יעיר 
 סיני, הר על ירד ה' השליטיבעם

 ול4.הסה, לאדם לכלם, אסור ויהיה גבול, יהיה להרמ?ביב
 ?מות. בהר שיגע מי 9ל הגבול. אתלעטר
 צעק.ןיך

 י י -י למשה: אמר ה'ט.
 כבד, צין שתיך טייץ טד4ר"טסי

 לשמע ייסל שסעו(9די
 אתץ,9שאדבר

 לעולם". יאמינו בץונם
nvjioהצם. דברי את לה' אמר 
 למטה: אמר ה'י.

 הים. אל"לך
 ומחר היום קדוטים שיהיו אותםתכין
 שלסם הבגדים את יכבסוסם
 השלישי. ליונ( מוסקיו(ויהיו
 השלישי ביום כייא.
 הצם, כל לעיני ה'ירד
 סיני. הרעל
 להר, מיביב *דר תקשהיב.

 אותו. יעלר ל.איסלם
 יי -.: להם:ותגיד

 לסם,מזמרי

 אל-m~v: ?הוה ויאמרש.
 העין, בעב אליף בא אליי5פה

 הים ישמעלצבור
 עיף,ייירי
 לעויין". ילבינווננט-יזף
 אל-?הוה. ה"מ( 14פ-יברי נגלדיושד
 יל-'ae"י4 י י י י י- אל-מגצה: יהוהויאמרי.

 ומהר, היוםוקדשתם
 שמלקם,וימסו
 השיישי ליום נלניםוהיו
:- לשלשי ביום 3ייא. -  

 יל-סלם. לעיגי יהוהירד
 יי?י.צי-5ר
 יפ-העם עשריב.

?ביב'
לאנף:
 ליםהשמרו

 התורהפסוקי

 משה, ושאז.
 ס?14, ל?קגיויקרא
 האלה, יל-השרים אפ ליגיעךו"4ם
 ?8לה. ילייועיר
 יהסו, יל-סים ושנוח.

ומאמם:
 להקה יער טיר"3ל

שיה".
 אל-יה הומם אפ-דברי מקוהוישב
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 לישראל התורה נתנהמזווע
?וקא?

 משא" ה', זעו אשר "פלח.

 מספרים:סכמינו
 אוסם: וש"ל סעולמ, ימות סל טליסה לישראל, סתורה טת סש4"ה שסתוליוני
 סתירה"? טת לקמל רוצים"טים
 וטמר: תיריץ' לי קיא עםוסל
 התירה". את לקיל ?כיל"טעי
ולמה?
 לתורה סתוב "יי טירן: עשוגגי
 בשבילנו". ל'א זה סרצח','לזל
 תגלב', 'לא ים סתוב יי יסרי ישמעאל4ני
 בשבילנו". לאזה
 אחד, ענש אף היהל.א
 סתורה. טת לקילירטה

 אמרו: ומיד ישראל, לבני הקב"ה3א עבד עין בתוץ העלן:8עב
 בתירה"! שכתוב מה ונשמע"3עש.ה)ע4ה(.
 ש... כדיהכבוו:

 להעת להם תעזרוקייטם:
 וטהוריםקדושים

 שיהם.סססנסגות
 בגדיהם.שמליתם:
 פעם סל סים: יליעיגי
יראו.

 ?ביב: יזמם יתלסן5?ט
 להר, מעייב סבילפצשה
 אותי. שבר א לשסעם
 הזהרו. לקם:הימרו
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 *סר?יית 4סי' תצליי"ל
 בקצהו.ויגע ילו, נשיה אפלו תגעון"ל
 4?ר סגגצ?ל 4סר ייגע מי9ל
 ינית.מיס יומת.מות

 ?ד, ש תגע ל-איג.
 י?ול'יי-כקול
ftw?-יי .י יירהאי 

,r~fil-אם-אאצאם 
 :י. יהיה.לא

 השל,במטף
 ישי. ילליס4ה

 אל-הים. מן-ההר משה ך*רדיד. העם. אל סקר מן ?רד מעהיד.
 ית-סטם.ךיקיט קדיט, להיית העם את הדריץהוא
 יילים.ודירסו שיה ס44דים את ס4סוסעם
 אל-פיס: ויאמרטו. לעם: אמר מיהטו.

 ?ידם, לילשת עשים'איי השלישי, בים מועניםקוהיו
 אל-אשה".אל-תגשו זה". אל זה יתקרבו ל-א ואשהואיש

 סיני. הר מצמד לקראתטז-כה:
 יזק שיפר קיל ססר, על 49ד ועין וברקים קולות היו: בנקר השלישיציים
 אט. בתיץ עליו ?רד וה' כלי. עטן סיני והרמאד
 הגבול לקו מעיר הסר אל יתקרבו שלא צוה,ה'
 קדושים. להיית הנהניםןעל

 טשלליי, ביים ךיהיטז. הטליטי נעםטז.
 הבקר,*שיתנבקר,

ישיעיי
 ונרקיםקלא וברקים רעמיםקולות,
 מאד. הזק טשרוקל מאד. חיק הפרןקיל על-ססרי יידןי4ן ססר, על לכדןעסן
 4ימ4ה. שיר יל-סיםויואגד ויחד. י4סל 4טס4הי שהיה סעם9ל
 את-הקם, מגצה ךיושאיז. סעם, את הוציא מיהיז.
 האל.סים,לקראת הא-להים, מולאל
 ס4ס4היי סטסקה.מן
 סקו. כשהשיתו*יייבו הסר. בתחתית נצמד סעם9ל
 שירסיגי עליו ?רד שה'סיגי קלי שהין לויני לסריח. ולו, עשן סיני וסריח.
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 וטל תזסיו' ישי:איית
 בסר.תעלו
 תגעו ואל יקיטו:ייגע

 שלי. עשיהטסלי
 . יי איתי. ימיתו יומת:מית

 משנים. תהיו ?כונים:עיי
 איט איה: 9י יגעי8ל

 תיךה קבלו ישך4ילבני אל זה יסקךבו ל.אששה
 ווךיך4לכ()ערלה.

 . ז : ..:

 השלטרי" טיים "ויסיטז.

 סתירה, טת יערטל בניכשקבלו
 פתרים סני המלאכיםהלבישו
 ישראל. מבני אחדלכל
 "נשמע". שימיו מפכיויסד, "נאיה"' יקירי מפניטסד'

 ח'()שבת רעמים."ל.ת:

 פחד. נסוגל,ון,(רי:

 מול אל הא-להים:לקיאת
 סט-לסים.סר

 נעמדו.ויתיצבו:
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 *אשי ?הנה יליי?ד אש.בתוץ
 קנוניונצל vjan. סך עלהומעיך
 8י4יך.ייין מפור. מתוף יעולה עשךכמי
 מאי. 4ל-ההרךין(לד מאד. רעד ההרוכל
 משפר קול 1יהייט. הטוסר קיליט.
 מאד. ושקסולף יאד. סזק ךסוהסלף
 ?ך*ר,משה ד4ר,משה

 יקולי יץ4בו?ונשלטים עקול. לו עסהוסט-לסים
 סיני. צל-הר ?הוה וורדכ. סיני הר על ?רד ה'כ.
 עקד,טל-האט ההר. לאטאל
 ?משה יריהך*קךא למשה קראוה'
 ההר,יל-WNY סקר. לאטאל
 משה.עיצל להר. עלהמטה
 אל-יהוה: יהוה ויאמרכא. מיה: אל אמר ה'כא.
'?ד"רד

 ועם,סעד העם, אתתזהיר
 יראיה, אל-יויהין-יהועוו ה', את לראות ייקרבו?לא
 רב: מ88וון*ל רבים. מהם ימותו אזכי
 הנהלים, וגםכב. ה', אל שיגשו הכסנים וגםכב.

 של-ףעה48*יים 4קץשהייסנסגו
יתקדשו, אותם". יהלג לא שה'פדי
 יוזנה. בהםיך-יפרץ לה': אמר מיהכג.
 אל-עקה: ושוה ויאמרכג. סיני, הר אל לצל-ת יעם יוכללא
 יי4י, אל-הר של.ת פיק"לא-יוצל איתנו הזהרת טסהסי

 4נו, העלתהיי-8יהךטסרץ:
לאנש, קדים". ההר לסר, תתקרבו"אל
 וקדשיו". את-ההר'אגרל למיה: טמר ה'כד.
 ?הוה: אליו ויאמרכד. רד,"לף

"?4-לודךמצלה
ליייי"מה  עיף. 1טסרr~s1 נוסף.ואסרך
 והעם והפה4יםכד. והעם והכהניםכד.
 אל-יהיה, לסלתאל-יהרסו ה', טל לצלית יעיזולא
*1-יירד-4ם." טסם". יסרג א ?לודי
 אל-העם ושוה וירדכה. לצם, ירד משהכה.
 איהם:ךיאמר ה'. לי שאמר טה טת לסמי?טמר
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מילקן

 סיפור.סיסקו:
 רעד.הסיד:

 העם. ית סןסיק סים:ס8י

 ה'. את לראיתסובול, "י ית יע~י' ה': יי?סוסיי
 מסם ןמותו רב: יינוושל
רבים.

 מסם. יסיג *סם:93רו

 אותכו. הןהרץ פנו:80דסה

 גבול עשה הסד: יתסיקל
 להר.מיביב

 להם, אמר אליהם:ויאסר
 ה'ן לי יימרמה
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 הזיברות קשרתא-כב:
 שדליות: צירת את סיני הר במצמד אמרה'
 א-להיץ ה' אלכיא(
 ס9י על אחרים טל.הים לץ יהיה ל'אב(
 לשוא א-ל'היץ ה' שם את תשא ל.אג(
 אמץ ואת אביץ את כ3דה( לקדשי השעת יים את זכורד(
 תרעח ל.או(
 תנאף ל"אז(
 תגלב ל.אח(
 סקר עדות תעיד ל.אט(
 רכושו. ואת אלתי את חנרץ, בית את לסשיג תרצה ל.אי(

** * * * 

 רק אלא סמץ9ת, מן3ס יצשו של.א עליהם צוה וה' ההר. מן והתרחק ה' מקילות יסדסעם
 מץ4ן. אומטדסה

 האלה, פל-הדברים את אלקים וידברא. ויבר, ה'א.
לאנש: האלה: הדירים יל טתןטמר

 שלהיף, ןהוה יעפיב. א-להיץ, ה' אני "טלכי,ב.
 עירים.מבית צעדים.מצית ששייטי טטול הועאסיףשסר מצרום, מארך אותץשהוצאסי

 לף ל-א-יהיהג. לץ ןה3ה לאג.
 על-%י: אסויםאלקים לי. בנוסף טסריםטליים

 ו9ל-למומת ייל לף ל-א-מציהד. תמונה, ולא פסל לץ תעשה ל-אד.
 ישיל, תשמיםטהר טמעלעו שיקמיםממה
 מיהת, לארךואשר מתחתנו, שלארךזממה
 ?ארך. מפחת במיםוטפר לארך. מסחת ?34ם,ומשה
 להם לא-'nl~esitה. להם תשתחוהל-א
 יעבדם.ולא אוסם. סצלדןל.א
 אלהיף, והיה אלפיפי א-להיץ, ה' אניכי
 קפאאל לשבאיו מולס שטינוטל
 אלת %ןשקד האבות חטאי את1זוכר
על-4יים' ?עסם'לענים על-בעשים סן9דים סשלישי'לזייר
ועל-רבתים, סניניכ4. סרביעק1לדור

שש444*י
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יי

 אותץ. הוצאתיהוצאסיף:
 :. . :י. א4יים' יהשסיירם נטמע א-ל.היםעןול כטרד צידים:טסית

- 

 )ודטטהגימוד יק ריף *9י:צי
 א-לאים"... "וידבוב. סצבד ל'א a~svv:לא

 - :-אותם.
 :י .'

 סולח. אעו קפא:אל
 -' "י..ן

 חכמים:אמרו - --.

 ל?ייטל, תירה סש4"ה אסןn~va בימת. ייןא
 -יד' לאערף טליטי, דיר בניטליים:

ץ . ...  פרח, לאצפור ' . .::
 -י ,. .ןנכדים.

 גצה, לאשור רביעי, דור בנינקעים:
... 

--:
 ..' '. י י י-נינים. שקט, היההים ' .:

:". טל.א לטי לשיערי,לטון8י:
 ג ד: לא ך

:
-: 

:. 
 אומר: נשמע א-להים קולרק י . י ' :-

 - : נ 4 ,:י .- מעביר אני בתשובה,חזר
ץ

-,
- ' י : . ד "אנכי -. 

 :ל-לוולף" ה,
 .י ז קטיבו ),כטלי~ךנ

 ככה ר שעגנה(שוייייפ.
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 לילקים השד ושטהו. יורית לאליי וטוב תעד עוטה ואסיו.
?אסע איתי שאוסבלמי
 נפותי.ולשמרי מצוותי. אתוטימר

 תשא ל-אז. בלי א-להיץ ה' שם את בפיץ תגיד ל.אז.
 ליא. אל"יףית-owi-אצהצרך.
 ?הוה ?נקה לאפי יסלח ל-א ה'כי
 לשוא. את"4מ1 אשר-ישאאת צרך. בלי שמי את שאימרלמי
 זכירח. זכורח.

 לקישי. משקתית-יים סשסת. יום טתלקיש
 סצבד ?מים ששתט. תצלד ?מים nvivjט.

 ?ל-מלאנפף,ועשית עבודה, כל מלאיה, 4הםומציה
 אלטוף ליהלהשבת א-להיץ. לה' שבת יוםיהיה השביעי ויוםי. השביעי וסיםי.

 ?ל-ילאסה,ל-א-תצשה עבודה. יל מלאיה, כל תעשהל-א
 וכפף, ובנףאפה ובתץ, ובנץאיה
 ןטייףע4?ף שיץ' וכשיסה וטססץ'ע74ץ

ויסייף שלץןס4ססה
 במעריף. אשרוגרף במעריץ. שיישב הגרוגם
 ששת-?מים פייא. ?מים ששה כייא.
 ?אוהידה ה'עשה
 ואת-סאתך,את-השטים יארך, ואת השמיםאת
את-הוא הלםאת
ואת-פל-טשר-*ם. שלהם, מה סלואת
 השביעי. *9םוקח השביעי. כיום סחוה'
 סהצ*ת ית-יום ?הלה 5רףעל-*ו השקת עם את ה' ירדלסך
ו?קדשהו. קדוט. ליום איתוןעש.ה
 ואת-אמק את-אכיף פסדיב. אמץ, ןאת אביץ את כבדיב.
 יסיף יטךנוןלטצו ארפים, סיים ?תסוהסדי
 האדקעזעל האדמהעל
 לף. נתן אלפוףסיר-?הלה לץ. נוסן ט-לקיץ ה'ט?ר
 לרצח ל.איג. תרצח, ל.איג.
 תנאףל% שלץ(, ל% אשה )עם תנאףל.א
 תן3בלצו תגלב,ל-א
 ?2ה עד ונואףל-א-תצלה חצרץ. על שקר עדות תעידל-א
 רצף, *ית ססמד ל.איד. חצרץ, בית את תריה לאיד.
לא-תחמד את תריהול.א
 ןחית1 וגיא רעףאשת אמתו, ואת עבדי ןטת חכרץאית
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 טוב עישה ספד:ועושה
 דויית, לפלסיישרים:
למסיד.

 תכטא ל-א חיא:ל-א
"שקיד
 לשבועת צרד, בלילשוא:
שקר.
.'," יסלח. לא ץ4קה:לא

 ן,
,ן יום אותי ~שותלקדשו:  לה'.קדיט

"'
 ,.,גן%'"' עבד. יקיא "יהשייף: 'של ' ,.

 ץהיייי נייי שיא מי4ר:
 ץהודי. ונעיהומממר

 שלף. כישובים8)צ?ריף:

 כח.1ץמץ:

 שכים "קוה ?~r:ישרכיי
רבות.
 עם תהץה לא לנאף:לא
 שיף. שאינה"שה
 ל-א יקר: ...צד n~eeלא
 ?קר' עדית?עיד
 סכרף. ק4דיוחל:
 תריה ל"א מסמל:ל-א

 שלף. של-א מה אתלסשיג
 סע4ד שהיא אצהשיתי:
שלו.
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 ?יעזי'. ששרולל שלץ". לחסר שיט מה 9ל אתול.א וחנטילסירי לזמירי ואת שירו אתול'א
 יאים ויל-היםסו. והר4יטו ראו העכו יללטי.
ית-סקולת הקוליתאת
ךית-הלפידם הלפידיםואת
 השקר קללושת המוסר קילואת
 ישךושפ-ההר בעשך. מכסה ססרואת
 וסעו, היםך4רא וירחו ראוהעם
 אלהק.ויעידו מרחיק.ועמדו
 אל-משה: ויאמרוטז. למשה: אמר העםטז.

 עונו איהלסר אתנו אתה"דבר
לששיה, אוסץיורביע
 שיסים' עונווטל-זך*ר א-להים, טסנו יך4יואל
שן-ןמות". נמית". א שללדי
 אל-סים: מהוה ויאמריז. לעם: טמר nvjioיז.
אל-תיראו. תיסדו."אל
 אתכם כשות ל14בוי3י רק ךיה ה'כי

 סאלהים.בא היפיע, ולכך אתלם,,לנסות
ויעבור ךשהה'

 על-פניפם יראתי8סזה ה: יך8ת לעכןשטסיה
 תקראו".לבלתי יקיאו". א יל9ך3
 מהיק. העם ושמדיח. מרחיק. נעמד העםיח.

 סשי"ים. יםשיי ה'. סזהשים ס1ר9ל, אל 44שומשוה הערפל אל לגטומשה
 אל-משה: זהןה ויאמריט. למטה: אמר ה'יט.
 "יראל: אל-בני שאמר"ftw ישראל. לבני תאמר"9ץ
 ראיתם,אפם אתסכו, דברניי סעוכץ?כז יסך ר8יסם'8?ם

 עיים. דברתי מן-השמיםכי 9עף אלהי לקם תעשך ל.אכ.
 ייף, אלפיי אתי סמלון ל.אכ. לי. בנוסף זהב, אלהיול-א
 ל9ם: פלשו ל.א זסבואל.הי 4י4ד, סטדסה מז4ס תלשה ליכא.

 18יה-לי, אדמה מזבהכא. יקריבועליי
ך?ו%ץי ששי סקך4ךטת

 עליו
 ואת-שלסיףאת-על.תיף שלץ. הבקר ווזת כיצאךיזרנ

 את-שמי אזפיר אשר aj$)~o*9י שליץ. שבראים ואת-בקרף. צאנףאת לץ אראה טאסיליקום
 וברפתיף". אליףאביא אותץ". ואערך אתץ טה?הוטז
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מילון

 מרגישים.ראים:

 עשך. מקיהעשו:
:ay~?1,ברחו. זזו 

 אתנו.עאנו:
 השמע.השיון:

 שילי. 3דייי:
 תסמדו. אל מיראו:טל

 ייליל. סדי'ליאבור:
 הוקיע.4א:

 איסם: צל יראתינידה
 יסד ה', יראת לסםתהןה
וכביד.
 מכד. עזך8ר9ל:
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 הצילומיםמקורות

 Museum Metropolilan וצ.א - 11 עמ' +שער
 Samivel - Audrian photo הופק - 42 18,עמודים
 ישראל מוזיאון ,67- 31עמ'

 דה-לאבורד מאת מאת -ציור 123 107, 99, 21,עמודים
 Photos Magnum Buai, Rene - 43עמ'
 דורה - 77עמ'
 Magna 5"800 - 105עמ'
 וילסון צ' מאת ציור - 129עמ'
 לאבל דה ל' מאת ציור - 133עמ'
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