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וי:קן"מו;

 את המורים לציבור בזה מעמידים אנו לשמות" ו"דרכי לבראשית" "דרכי הספריםבעקבות

 לבמדבר"."דרכי

 את לקרב נועדה היא המקראית. "~rlw ובהכנת בקריאה המתקשים לתלמידים נכתבההמקראה
 המקראה והנאה. הבנה מתוך תורה ללמוד הדרך את לתלמידים ולסלול התלמיד אלהמקרא
 לקויי עולים, הרגיל, בחינוך אם מכתות תלמידים )כגון שונות מאוכלוסיות לתלמידיםמיועדת
 בהם. בשימוש הצלחה על הראה הספרים, בהוראת שנצבר והנסיון ועוד(,למידה

 המקראהמבנה
 וכותרתה התוכן יחידתא(
 ימינו בלשון התוכן יחידת תמשתב(
 המקראי הטקסט ושכתוב שמודס
 המקראי הטקסטד(
 המקראי לטקסט מילוןה(
 ואיורים אגדה מדרשיו(

 פתוח(: הספר כאשר הנראים עמודים )שני הספר דף תבניתלהלן

! זד,-ד .:דד  סיחאח"ר

 9ןש ארד את לרגל "ושים עשר שנים שולס משה א-כ:8
 אותר ,קמר כ;,ך בארץ )הסתובב שבט מכל וצי) שולס משהיב/

 יארץ העם 2י!ת ימיעצי
 אי-נוהה ח' לדהר א_ן משה אי דבר הא

ן,, יאמר,יקמר,
 שאסור למדו, לא,37,רגלינז, שסכים יני לך: שבחג, "מן= סלח-ידנ ";שים השלהב.

 י, ו,בוסר,ן ייו"ץד"י נתואוצר-שני ישראי )בזי שאתן הערל"ת -צ4ן שאמה אןשימיקליח כלע את-ארץויתרו אותה ~יחסרי כזען בארץשיסתובבו
 "מייןן' לד קנח ג:יגן alwe'~ איים"14ים: אהדא"ש שבטמקי
 המרכליםספור, ,ה )ספקיי,קת"ימים אסראושתשטח
 מרים, ע) השפור אחרי מיד3אן יסתובבו 'ך)ל~.התרו! mnm "בתיויחוזה שלהם קסשיבים מן אחלאיש

 מקמים!~אמרון אהד א"ש Nfihא"? יוק: אתם ו"ילחג האשים את שיח משהנ_ קירעתשסלמהן אותה. ולסקרועירד בווט שץאגל הוה יתפקידויתאים
 צריכים היו המדוליםן אחי איש "ב"פ?יסה 5אחמישבר לארן77755

 ה'_ פקיתלפ'
 מרים, מחרשתללמד שבטמ9) רןל-5י

Q Qow?"I ד9ה יהוציאשחסור ";שים והצג "הא5ל "אים5?ט לתפקידם ~מתאימים חשובים 
 נכווים. ולא רעים יברים לספראסור ומהאימיםa~J1we הקשג בני-כשיאלריסיי בראשו קעומדים ן2ם.מנהווי
 ?מדו לא הםא9ללתפקד שניסם ואלהו שמותם: יניהי

 ימק ראובןלקפא? וכור 17 שמוע . ראובןמשבט
 ון-זבח-

 מרים ממקדה יעמד צריכים שקיויון ה' כקדת לפי י: 5י עגג
 הארך. דבת את הוציאי~כן ?(a שישיבוכקם 15-וווין קשט שמעוז למגי:ת. חור, בן DDW - שמעון משבטה.
 לך( שלח)ת)ח' לישובים~?aw בז-ניטי סיג אידה ינהו:ו_ יפנה בן קלב - יהודה משבט1
1OQwn ינני ק14יר י5י?זז ייסף 7ז יבא) . יעת?קר 

וקתאייים. ון-יתח,
 אנג'ס <~rmה )ו, בן הועע - "?ריס מינטח

 ההצי
 הם הנ15ד. %-ין:

ש,,- משבט יקקתנה. 11-ר5,א: פלסי בנינץ ילגמוט. רפוא בן עיטי - בנימין קשוטט.
,JPwיהושע
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 כותרת, ניתנת לקטע הנבחר. לקטע השייכים והפסוקים הפרק ציון את כוללת התוכן *חידתא(
 אתהמשקפת

 הרשוי
 המרכזי.

 ומתקשה המקרא, t~ws את להבין המתקשה ילד - ימינו בלשון התוכן יחידת תמציתב(
 את להבין יכול הילד היה לו הנלמד. הקטע תמצית את להבין מספר במשפטים יוכלבקריאה,
 משום רק המקרא, את לשכתב העזנו המקרא. לשכתוב מקום היה לא וכלשונה, ככתבההתורה
 התורה. עם להיכרות דרך לו לסלול ושאפנו המגבלות, בעל הילר של הקשיים את לפנינושראינו

 השכתוב מימינו העמוד. במרכז נמצא המקראי הטקסט - המקראי הטקסט ושכתוב עימודג(
 המקרא. מן הקשות למלים מילון ומשמאלו הלקסיקאלי, הפישוט ובדרך ימינובלשון

 עם תלמידנו של הראשונה הפגישה הלם את מרככים ומובנת בהירה בלשון והשכתובהעימוד
 מחסום את לפרוץ מקווים אנו זו בדרך המקראי. הטקסט אל להיפתח בידם ומסייעים המקרא,לשון

 התורה להבנת צעד צעד ולקרבו המקרא, r~ws עם בפגישתו המתקשה הלומד, של הידועהייאוש
 התורה. אהבתמתוך

 אין רגילה, אוכלוסיה אל מכוונים שאיננו כיוון אך בתורה, חשוב הכל - המקראי הטקסטד(
 אחת. לימודים כשנת באינטנסיביות אחד חומש ללמוד להספיקאפשרות

 את שאב המקראי הטקסט של העימוד אינטנסיבית. להוראה פרקים בחרנו דעת, שיקולמתוך
 הטקסט. בהבנת המסייעת הרמתי. שלמה פרופ' של הדידקטי השכתוב מעקרונותהשראתו
 מלמד, שהוא הפרקים מספר לגבי דעת שיקול מפעיל תלמידיו, לרמת בהתאם שהמורה,מובן

 האם המקרא, את רק ללמד האם בכותרות? רק להשתמש האם במקראה. השימוש אופןולגבי
 ובאיורים? באגדות במילון, להשתמש וכיצד שניהמו את לשלב האם השכתובו את רקללמד

 לתלמיד. להבנה קשות בעינינו שנראו למלים ביאורים מביא - המילוןה(

 לימוד את העשרנו אנו ואף הדורות, בכל המקראי הסיפור את ליווה המדרש - אגדה מדרשיו(
 ולחוש להעמיק להזדהות, ללומד ומאפשר ומפרט, ממחיש ומפרש, מרחיב המדרש בעזרתו.המקרא

 המקרא. גיבוריאת
 באים במקראה המובאים המדרשים אין קפדניים. ודיון בירור לאחר נעשתה המדרשיםבחירת

 ולפי בחירתו לפי המדרשים את יילמד המורה המורה. על החביבים אחרים מדרשיםלדחות
העדפותיו.
 על לשמור השתדלנו זאת ועם המדרשים, את שכתבנו חז"ל, מדרשי של המיוחד הסגנוןבגלל

 במקורו. המדרש של הלשוןרוח
 המדרש. בעזרת להקנות שבקשנו הערך או הרעיון תמצית כותרת: מדרש לכלנתנו

 נעים! לימוד - כאחד ולמורים לתלמידים לאחל אלא לנוואין
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 ',, ,, ,'" ' 9ס?ל"ף ','9רשת' ' י'י," 'י' ,י'' ט9וק

 מצך?ם ?עיסת לאתה שנה סשעח קרכןא-יד:
 בייגלה 8?ה-"שר קאך. ס*סח קרכן את להקריב מצלים ייראל4ני
 'י" ' '" רתיקה," בדרץ יעה ומי למת י"א שקוהמי
 ?ה,'*" שס"% *סח ויחיגו הקרסן הקרצת את ידחוסם
 " , ), ' יל-44צה'קה'4ן,8ד%4הה' פיה "ל דקר ה'א.

 4 ,' , ',,*צ11ם ?צאשפ,,8*ך4'"י' סירים מ"ךץ שיצאוייסר מטייפ *שקן, סין?ה4שסה
 4,1י, ., ,,,,. ,י,,, ,סו,אשו?,,,,.,44,1הוש ניסך, הדס הראטון,כהדס

לאש%: למשה: אמרה'
 ",' ,גי-"יראל' בן"'י לסקריב חלבים ישראל בניב.
 ,י,',,, ,, , ;4,, י,,8,,אפן'1ה,יף היעח קרבךאת

 ימעדו,1נ סקבוע. כןסןבמעדו,
 הזהף4מ"*'.יוט"בהלש בניסך, בארבעה-עשרג.
 ,,, , ,,,, _,1.ר,%(ם עךב, לפפת יעריים,ביך

18לנ] סקבוע, כלטן הקרין אתתקריבו  455צ% 184צ1 

 "4';' 444ל-4ששעי41 וסיייות סיקים לסי יאתצשי

 עזראל אל-בני 4צה ]וידיר ד:ןך, ישראל לבני ימר nvjioד.
 ",, ,, י'יפשהיי,' ה*עח. קרכך את לסקריבמעליסם

 ,'' "ןיל%יי-ngeeiאמ,ף"י, השסח. קרכן את הקריב העםה.
 לתיש "יי4,,*ים ,"ט,'4 ,בי' ניסך, להדס ייםבאר4עה-עשר

 , ,'" ','ל4105'שי לערבית, מיחה ביך ונערכים,פיך
 'ל, '

 ק'ו', 14laNbi,י, סיני.4מדכר
 את-משה ה' צוה אשר 1,533' משה, את ה' שצוהכמו """ """' )ה"

 'י', ,','" ולרטי:,,',4"*%איל4יי ישר"ל 4ני עשיסך
 ן .ן,,)י,, .. ,,,,,, ז -),,,,, "",,,,י- ,,,.י,י.,,1,,,1,י ,, ,,,,,,,ן,י,1 י .- : ז ע י זי- טמאות ayn עשר, aNON נוהי ו. ,,, טמאים, טסיו פטיםו.

 אדם לן8צ', קסת, סעוכי
 ,,' ,י4',ךיו'4ין4%9שף4ת-40יה הלסח קריך את להקריב ?כלוול4
 0ו?א *וופ;, ההוא,ביים

 ואסרר משה יל4אי
,'

 "טהיי' וי49י משה י י וי.?פי
,1, ',, ,,,', ,, שהיא:11,(,פ?.1[1 ההוא.ביים
 טע?י סאמייפ]ה0?פן ומאסלו ז.1, "מרו: להקריב, ?כלו טלא סשמ"ים, סטסשים'.

'י אדם ,ט(אעש"?נ%יי,'אנהנו למת; יאטים'יטנסני
,, ,, 1,, י4מ" יתז4,,, נוכל ול.א נסלידלטה

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



.,-- 
 ..י-.,,,-,, -----------------------

ןן
11

גןךי4נ,'י

נ~י~ל*י

גסם4ה.ף

 ש=ג114

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



44
 פהעל"ףירשת טשרק

 עזראל: בניבתיף ישראל?" בניעם בנשדי ה' את-קרבן סקויב?י?"' לזמן ס*עח קררן אתלסקריב
 נהוה ao~8 ךיאמרח. להם: "מר משהח.

 ואשמוטעמדו ואטמע"סכו
 לקם: ה'מה-*צוה הש. ל9ם זצוהמה
 לאנט: אל-משה ה' ךיך*רט. למשה: אמר ה'ט.
 איטאיט איט,יל לאנש "יראל אל-בני יברי. להם: ותגיד ישראל, בני אל"יכר
 לנפט טמאפי-יהיה למת, ימאישיסוה

 רסקה בדרףאי רתיקה, בדרך כשיאיהאי
 יה': ?יהלייה . לה *סחשיה ללר~יפם אילכס הבאים, בדירות ונם סלכם בדירגם
 השט בחדשיא. הקרען הקרכת את ידחו הטמאיםיא.

 יים שירבארדעה בו, הארדעה-עשר דיים השסי,להדס
 מערסיםבין לערבית מיחה בין יעריים,בין

 יאנלהו: ומלליםעל-מצית ומרירים. מצית על איתוויאכלו אתי1415 אותויקריבו
 עי-בקר aan ל-א-ישאירויב. הבקר, עד מ38ו ישאירו ול-א לאכלו הםיב.
 ns~iw'-ב4 ל-אועצם עים. אף בו ייברוול.א
,ao,קייהילל-סטת סקך4ך את יקריבו הטמאים 
 אתי:יחשו סראטוך. יפסחכמו
 קהיר שקר-הוא וסאיםיג. בסעח, טהור שסלה ומייג.
 ל.א-%הובדךף רחוקה, בדךץ הלהולא
 סניה לקשיתוידל ה*עח, קרכן את מקריב ל-א לאתובכל
 מעייף סילוא סע*?טו94רסה ימים, מידי ענקזקכל
 ההוא: יאיט ישארהיאי ילי. השיא על ע9ט זקנל הזההאיט בשקדי הקריב ל.א ה' קרסךפי כן-מן. ססעח קרכן את הקריב לולכי
 8ר אפסם ופי-?גוריד. גר, "מסם זגור ואםיד.
 ליהוה 4יהקייה לה'. *סח יעשההוא
 ופנ14פט4 הפיהפהקת סייח קרכן את יקריבהוא

 יניה*י לסג. של ימיייסיי סטיילסי
 לים יהזה אחתהסה ל9ם יהזה חקאיתי

 ס"רץ: ולאזרהולגר אתלם. סגריםול"זרסים
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 מכסיםרדיתסילון

 ל'א סקריב: לב?"3יי

אJhgn8akeaR .,":ננקריב.
?

 ובני יכיסם לייסי?ם:י.
 איר קדט השט: *חוטיא. י ..:בניהם.

 ל-א סלקיה: לאיית והדליג.
 סיעת. קרין אתהקריב

 יקסל אלט:ו94רסה
 שמים. מידיגגם

 סיריו על 'יא:סירתו
וענש.
 לדת ?עבר מי גר:'ד.

ישראל.
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 ימ?לאףירשת ט?רק

 ימד?ר ,לחגיה שאט וטמון לססיעה, העין עמודטו-כג:
 ,לקנית: ל4סע י,ל"ע ללוי סיקו ס"ה יישוו, "ת לילה סץ,ן,עמוד

 ;_ ,., 4 ישראל, בני יסעו העין, עמודישהסרומם

 המשכן, את שהקימו ביוםטו.
 המשסן, את הערןכסה
 בי. סוורית שטחית לאייו אסלשהיא
 הלקר, עד המטסן על הץסן ה3הובערב
 .. : י : .י אט. כמיונראה

 3מך4ר שרעו זמן סל ה3ה סךטז.
 המטכן את סיהסע9ן

 אט. כמי לראהועלילה
 ישראל בני יסעו מה' המניסן לפייז.
 חנו. מה' הסימןולפי

 חסה, שסף, שהץ9ןובמקים
 .. .:י :.. יי ישראל. בני חנוסם

 ישראל בני יסעו מה' הסימן לפייח.
 חנו. מה' המניסןולפי
 המטכן, על שכן טהץ9ן ס3סים4סל
 י.. חנו.הם
 רבים,ימים סמשסר על סע9ר סגה וכעשייט.
 ה' פקדת את ישראל בניקזמו
 יסעו.ול.א
 העזן ח9ה ולפץמיםכ.

 המטכן, על ימיםכמה
 ה', פקית לפי חנו ישראלובני

 נסעו. ה' פקיתולפי
 הצון סנה ולפץמיםכא.
 בקר. עדלערב
 וסעו. הם בפקר, התרימםוכמהעין
 ולזלה, יום הץסן סנהרליעמים
 ישראל. בני נסעו התרימם,וכשהעין

,,.,'%
 "ת-5א"ייו סקיי וודוי
 סיש?1 ית סיעו,שיף

לא5י,סעדת

 ?ל-4קק ,ןילאן4-אט צל-סיייו יוליה יי
 תמיד יקה,, 5ו.סי.,
 ' זס"ו5וסיגך

 לזלה:ובוראה-אט
 ספסל 5צי "?ן הסלית ,ול"ייי.
 סיגך ל%?ך-ים איריתאקלם ייי"י ייי ייק יןויק
 יעוראל: בני יוונו,שכו
יחל,

,ןי ימיי "'יציר ישראל בני יסעו ה' צל-פי  צל-המשפך הצצן יש* אשריי-ימי
,, , , , ,ירי:

(, 

 צל-הפרצפן הוגן ובהאריףישל
 .י ' רביםימים

 ה' "ת-מייןת ?גי-"%ראלךיירי
 ץיעו:ול-א
 5ץ?ך יס3ה ששר וילכ.

 צל-התקצפך ,מעפרקטים
,' יחנו' ה"צי-9י

"' 
(' 

 ישעו: ה'ךצל-5י
 הייך יהיה אשר ויטפא.
 צד-4קרינדב
 וירעו 45קה סץ?הוללה
 , ולזלה למםאי

 ?ן?עו: סיף?יקלה

 ישראל. בני סכו סץ9ו, עמודוכשסגה
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 סיסיםשסדותס'לין

 ביום יעים: וביוםסו.
שהקימו.

 סעדת: לאסלספגצכך
 לארון, אהל ה4אסייען
 בי. נהברית( נתעדיתשנייחות

ביום. אותי יעיה ייספו:טו.
 *לקה.לילה:

 הצלן. כששלה מצלית:יז.

 סיין לפי ה': פי עליח.
מה'.

 זטך סלה ובהאריץ:יט.
ירץ.

 ית י!ליאל בייושמרו
 ישראל בני ה':והצמרת
 ה'. יקעת טתקלכי4

 יהנה: אשר W?1כא.
 יהנה.ליוזמים

 מקרימם.ויקלה:
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 ימףל"ףירשת טירק

 או-?יים אי-חדי אי-לטיםכב. שסה, אי הדס, או לטום, לעסן עסה לפעמיםכב.
 צל-סטקטו סיגךיסאךיף סיידר על ססה כשהעדןגם
 ייער: תיייקדי סיער סם הירוטם, משסערוךרק ייעי ויא תורשי ולייונני סיעי ולא ?אר"ל צגיסנ4 עליילשפו "רד,?מן
 ימנו ה' צל-.יכג. סנ4. בה' סייטך לפיכג.
 ייעו ה'ךצל-פי ססע4. מה' סייטרלסי
 ?ירו ה'"פ-ומצידת יירו ה' פקדתאת
 ה'צל-*י ה' ?צנהפמי

ייד-משה: nsjio.יידי

,י* 1הל גועע ל - ב ו
- 
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מילין

 שלמה שנה לום: א4כב.

 ה'. פקלת ה': משמרתבג.

---.....--- -  --- -- -

-.----- .- -- 

 חשקים-ודית

ןןי

.ע:משל~

 -,ן

.ך
ץ

המשכל
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 יס?ל"ד ייננת' 'אשרק

 ומתלונן במצרים, הבשר לסיר מתגעגע במדבר העםא-כנ:
 , ,ימיל~גן. במצרים המאסלים מן 3%W יסכות "שהסעם

 ,' ,,י משה. ובעיני ה' יעילי רעסקר

 'פמסאצנים העם ךיסי' או,,, הרע, משבי על התאוכך סעםא.
 'ה' ייזגי רע", ה'. 4"זגי רעים דקריםן"מר

 , ', , יי ייצנף א'Pe?~1 יאה ןסעס ?מעה'
 ה' אט ךיבערך4ם, אט, 4עם שלחה'

 סשססה: בקאהךאאנל,, המחלה. בקצה לבער התחילהןסאט
 אל-מגצה קים ויצעק נ' nsjio. לפני ועסה צעק העםב.

nvjioאל-ה' ניצהך*ישיל ה', לפני סעם למען התטלל 
 יאש:ךישקע וסבתה. שקעהןסאט

 תבערה ההוא טפ-ספקום אקראג. תבערה נקרא היקוםג.
 בפפי-בעתו שם, שבערה קאטלזקר
 ה': חש, ה'.אט
 אתווחיו בקרבי אשר והאיפסףד. ישראל לעם ויספו שהצטרפו והאנסיםד.

 תאוהייקוו אליו, והתגעגעו לעירסיתיקקו
 אוראל בני שם ו*בפוךיויבו הם גם טוב 4כו ישראל ובני בכו,סם

ךיאמרוואמרו:
 4יר: יאיינו4י עיר? לילל לכי ישן"סי
 את-ס?שה ?לרנוהנ הלגיס את זיכרים אנסכוה.

 סגם וצרצריםחשר-לאכל לשלם בלי במצריםשיכלנו
 האבשחים ואתאת'8קףיאים האכטיחים, ואת הקשיאיםוקת
 'ךית-ההציר החצירוקת

 ?שת-ישויים:ויש-סכויים סשיסים. וקת ס4יייםוית
 ?nws נפשכו ךשע?סו. רצנניכ?, ולא ?נשים אנחנו ועכשיוו.
 ללאיך טרי, אסל לנו איןכי

 עיגינו: אל-היןפלחי המן". את רק רחייםוינסכו
 הוא יזען-שד וסיןז. הגד, ימת של לזרע דימה ס?ה והמןז.

 סיילח: פעיןרעיל ומבריקה. טיבה אלן כמו נראהוהוא
 ולקחו סים יטוח. המן, "ת ן"סף במזינה טוטט העםח.

 י?יופ יר.לעסנו "סנים' שפי ?ין אותין9סן
 ייליה דפוא% במכתם, בו סכואי
 ע"פ את%וישו עגות. ממפויעשו ייייייבשיי יעיי,ייללי
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 חלמיםעדיתס'יון

 מהפטים ישראלבני נעם פמסאאים:א.
 ז : . י. לעס. ה' es~:ושר לתלונהענבך* הרע. משבי עלשתסנן

 פמסאצנים" הים "ויהי א:יא,
 תרוץ להם מסקטים -כמתאנסים

 הק4"ה. כנגד ולצעקלריב
 בשר? להם הסה ל%וכי

 ללב, ומקסה וסקר צאך להם היה'בןןאי

 א', ל"ב, במדכר בסיר שכתובכמי
 לאלל. ?כלווסב% הטנטים סאיפסף:ד.

 רצו, 4יר א יל"לא ישראל לעםש3ייפי

 רצו. סם ה' עכ(לריב ושליאי "ליי'וסישרפי
 יומא()מכילתא,ממירים.

 הטתיקקו, a1%e:סיסיי
 מאד.רצו

 "סד במאכל לוייןמיכזול ריימ ין..ה
:oo~נגשייי. 8?יך" לשד פסעם טעמי ,יוהרה ח:3א, לשלם. 4לן :nwjs במן(עםי?לל:"יןיוא9לירי. רצה, טאןם הטעמיםכל מירשים.סר)ישים חסמים:אמרו קנסנו 

f? "' 
 רק. :8י..

 ן .
 תפוח. 1DD טטעמיהרגיט הגד. צמח של !רע שד:קרעז. - תפוס שעםרשה

 הטעמים כלןכףימ4ריקה. אגוז. כמו טטעמוהרגיט טובה "9ך*ללח: - אגוז טעכ%רלה ?לי. הינע כטרקה,ועי%:
 :ל4עילם. טיטטו.יטו:ח.

 יומא()מכילתא, י י. אספו.ללקטו:
 :-י. .. : -... לבנים טליריהים:

 4סהשטוסייך
 ומנכו סכו *יייה:דפו
יסתחט.
 סיר.*כור:
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 יאירק

 טעם לווסוה
 שמן. כמו ולחעייפי

 סטהקה, על סלילה ?רד וכשהטלט.
 4טל. וססעך4ב המן גם?רד
 שמע משהי.

 ביכית, כמילחיתאת
 מילחתי, עם האהל 94תח 44ליי 4סה יסדסל
 מאד לעסוה'
 רע. הדיר וראה מיה בעיניונם
 לה': טמר משהיא.
 רע, לי עשין"לטה
 ~Yr3p9y? סו טיאתי ל-אולטה

 ססכד, סטשא ית צלי SDWליה
 פזה? סעם סלטת
 הזה? הצם סל את ?לדתי אסי האםיב.
 קסמו לטפל סיב וטסי טלי, השים הםסטם
 הסלד, את ממחזיקה אם כמי 4הםשיטפל לי טטך?סי
 התינוק את שתשא אימןכמו
 הארץעל

 ייביעה. לטביסיריס4טס?
 4יר אקח סקוס מאיזהיג.
 הזה? קצם לסללתת
 ואומרים: לסני ביכיםסם
 ךיאסל. 4שר לכיתן
 לבדי יכיל ל.א אסייד.

 סזה, NWen סל טתלסרים
 בשבילי. מדי ס4ד הואכי
 סזה, הקשה סמיב איתי משאיר טתה ואםטו.
 אותי, תהלג שקדםמויב
 בעיניך, חן מוצא אסיאם
 עלי. ייבוא ירעה יךטה שיאסדי
 למיה: אמר ה'טז.

 יודע שאתהיקיים יוךרטל, טסיסדי "יש שיעים לי"טטסף
anvjומשגיחים, מכבדים חטובים 
 מועד לאהל אוסםוקח

 ,, ,,,,, יהשתי)יס?%סו, ,,,, ,,,, ,,,1, ,,,,,, ,,,1, ")),,,),,

י.עשי1
,%45,1;נ,

 ;) יילל גויליי
 , ,,,ף,י,,ה%8ן,י,ץקיגו..ל,),,

% י18 8.ר' אח 
 ,,, . ו"4%%ק,

 מ. ש% %*%4ף 1יא",,,,*אהחה

 , ,, , ,,,י,,,ק1יי?,סה4%ו?ע4ייף,

 " ," לא-יל"'"מף'4ע?'זי"י,'י"ו?4ה'
ל

~ebI 
 ל ' ' ', י4-4יקי84

,,,
'.,;4?4 

 פיויייסהית?,
 ,, ,, ,", ילדייחוי',.'ן,י,"א'א6-עבי את94*-םשס''"סז"
 ,,' ,י

 ,,י ), ,,, ,,,, ,,,, ,י, "),, ,,,,) ,,4 "י,,(.;י,,
 1, 1, ,יתיסנוקי) סאטן *א,, יי**י, י י,,י ,י ,(,, 4" %4,,4 ,%ט",,,,

 1, )ןש19י"ןך
,! 
 ן,

 ,4שי *'"שץפ'"ק;או'
 1 ,4, ,ן ,,,, י "ו,
 'י' .1,', ', '), ,,', 'יא44',"ועי-י8%י,ציי י *' , " ,',יי ,,,,,,ל%1יסת1'?9ל.',סימ,סןמ

 , י ;י -י,,,ו,,,,,.(.,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ן,."ו,,,) י' ,' ''" ,] א5ל*ן'481ש%'ג*5

 ,,. ,, ,,,, "", ,י
 , ,, ,, siiiftWijh* וא,אפיק44

 ,,, ,,;, י, הזה,,יישאת"אפ~פליהים
,(,4י4'ל4בי',יש*י:,

"' 
, 1,' 

 ",, *1 %*נ*8, ,*%%%,י,,,% ""י ' י' " '"
*,,,4, 

,,,, 
 ,, ,",. י,,,,,

 -י-
 4)"י,, 4 . "י ,,י,,, -,,ן ל,,,

 ,ן ,, ,,, ,, ,, , ,, ,,, ,ו. י4"%ג"
 ל' יעקיף מןי,אמ,מצאמי

 "( לי '4, ',

 'י'. י י' '] ,',, הריתק""ואלגאראא
 )) ;), ל)ן ,' )' %6-584שי? הזל וי:*4 %.)ן
 .ש,יליה4י ,קי, שתו *4יע?4 יייו9.י-%יי

Ikdn-1D"וששל* )'8*ש 
 .,,,,, ,1,, ,י,

 'י '1 ,י %ועד %,%נש5 וי"]

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



53

 לרשמיםטידותעלון

 מיין: לטד כטרםח.
 שטן. כמו ןלחציייי

 ?רד ייסטל אשל: וברדפט.

 לטייאייו: 1סהי.
 לכו.סטייחות
 סם טסלו: לסמחאיט
 כדי האסל, בפתחבכו
 איסם.שיראי
 סעס. ה' ה': אףוימר
 משה נם רע: ם~והובציני
כעס.
 קשה. מלקיד לי סמץ רע'דיר לי עטית לצביף: סועטיא.

 לשים.יעים:
 אסי? סיםלשלכי:יב.

 זלדפיהו: אלכיאם
 אותו? ?לדתי אסיסחם

3hNW:ומזיק ימיקד 
 בזריעימיץ. התיניקאת

 ס8י%ק.סירק:
 סדי.ויזליננו י9כי מלי: יבפו כייג.

 מן.שיה:
 ולאסל.ונאסלה:

 משא. לסרים לשאפ:3ד.

 לי. מיסף לי: ~?neסי.
 ס49די יידעי:זוגי
ישראל.
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 יס?ל"ףירשת 'א*רק
 ע8ף: שםויתיצבו אתם. יםותעמד
 וי8 עיד לד*ך5גי ויירקתייג שם, ~?ir נ"דסר אליץ ארד ה' ו"סייז.
 ין-סריסויצעיף הקדט רוח מאיסה לסםך"תן
 ילינוששר לי'עסתי
 ציי80ושמ38 עליהם.וקטים
 %ם במשא אמץונשאו יעם, את לנהל לץ יעזרוךסם
ולא-ת"א הזה הלכד המשא את תסחב, לא תשא,ולא
 ?4?4:"יהליעץ.
 עאמר ואל-סיםיח. עאמר: העם ואליח.

 ליסרהתקישו למחר,תתכיננו
 בשרלאולפם בשר. עאכלוכי
 יאמד ה' ביזגי בכיתם3י ואמרים: ה' באזני בכיתםכי
 ייירים לנויי-טיב תמירים. טיב לני תוהיי ישי יאיינומי ~(tnhe ארסני יסכילמי
 בשקר לסם ה'ל?סבן 4שר, ל9ב4 ה' סלךלכך

ואסלים:וולאכלו.
 עאכלון "סד י84 לאיט. לאכלו הבשר מןיט.
 יימיםול.א יימים ולא אסד ייםל.א
 ?מים סמשהולא ?מים חמשהול.א
 ?מים אהורהלל.א ?מים עשרהול-א
 יום: קשריםול.א יום. עשריםול-א
 ימים חיש עדכ. ?מים, הדס עד שאכלו הבשר מןכ.
 ט"י?8 איר-יצאצד האף מן לכם שיצאעד

 לקרא ל?8וסלה צליקם.ךישאס
 שת-ה' פי-מאייםיעך מתלויים שאתםמפני
 בקרב83אטר ה',על

 יאשר לטיוךתבפו ואמרתם: לסניוובכיתם
 ממצרים: ?יאנו ?ה?יה ral~sen" ויאנולשה
 משה ךיאמר3א. לה': "מר משהכא.
 ~ae יתן*שר לעלם יתן"9יר יטויואפה אמרץ: ה'ואזה ייטבי יעיי שירהומם ישראל בעםיט רגלי אלףק~צ-*אית מבגרים אסטים אלף מאות"שט
 ימים: חושואכלו ימים? חדת יא9ליךסם
 ~aeוקיא סלם? ח~דט לילל לסםשייסיק להם י?הש ויקר סצאן3ב. ויקר צאן לטחם אפשר האםכב.
 להם יייף סלם את-פל-דגיאם סבים הדגים כל את להם יאספוואם
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 ורכסיםשודרתמילין

 - .-: י : י -. י-'י סיימ:יתן שיייויצ?8י לז-קנים מחכמתו נתןמשהן
 יישסה לא וסיעתיל(ססטים' שא' מסריסלסם

 לשישי יליד טפר סייס סו "ויצקתי יז:יא,
 איידם". יעזרו הם איף:ינשאו

]

 " : . :י;
- 

 שעה? יאומה יטה משהלטהיה ו"ככהכגיחרו :
לנר

 )?ש סטרהצץ מט" מןליקיםשכלם
 יסלתנ קעוקמלה

מימש

 ח(בלג אאכלע:יט.

 מאפכם יצא ששד צדכ.
 ייאס לזרא: לסםטית
אלתם.

 טרןים י: טתיטיתץ2
בג

 דגלת אלף טאש *14כע
 זום אלף מאתשש

-.--
 ןן

לסם.
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 יאשרק

 להם?" ייפיק?ה
 למשה: אמר ה'כג.
 לעעיתו לה' שקשה משהו שיט חישב"חיה
 לא". אי שאמרתי, מה לץ ?קרה"ם תרטה'ענוייו

 ' ' לספנוקיאי

%,,,,;,,,, ,1, ,, ,,,, . . 
 ,, ,ששה,'ההשה הומי ס'היד י , י ,, ,ץ -,,,,,,,, אל-נהוה ה' ך*אמר3נ

 סם-לא:הקרץ'ו4ךי

 בסףל"ףירשת

 לזיקנים אשר,-,פו ה' מרוח נותן משהכד-כט:
 ל ) התנ4אג והם לז-קכינש, סבו סקעדט סייס יתןמשה
 , , ,", ,",, ימסנהנ יישטיי סיק4דים וכוידד, אלדדגבו

 , י" שם.התניאו
 יי-:

 מיעד מאהל ?4א משהכד.
 לעםןטטר
 ה'. אליו שדנרמה
 לאהל. מיייב אוסםדסצטיד סעם' מ93נדי שבעים אעףמשה
 צעון ?רד ה'כה.
 משה. טלודיר
 משה של סרוח טן נתןוה'
 סס49דיכ1. שקעים עלושם
 סקדש' ריס צליסם סידהןניישר
 המשיכו. ולא אתת, טעם התנבאוסם
 טל?ד הטסד שלשמו 1טסוהי נשארו אנשים שניכו.
 טידד. סשסי של'שמי
 התניאו. סם03
 המקקדים, של ירטיטה סיוסם
 יטססה. הקניאיילא מועדי לאסל יאו לאט4ל
 משה אל רץ יסד נערכז.

 ומידד"טרד - ייואמר:
 במחנה".מתניעים

 משה, של ועיזרי תלמידי שסיה נון, בן ?הוטענח.
 אליו,ומקרב
 -יאמר:
 איתם, ויצר איסם כלא nsjio,"אדוני

 , משה ך?שא 3ד.,,

 'אל-ספין ךדי8ף'
 ,ה' יוי י. אח,,,

 סים טזקגי 8יש "יטעים ועטלף'
 סא"ל: יביבת 'אתם ושטד'

 ') ') ' ' ' '1' *י2ו "' ימך4י~.
 , אפיו ון8ר,,

 עליו, אשה ך*אצל,ןמהההוח,,
 ס?קיים ' איש על-ג44עים'ךליר'

,,(,, .,, ,(, 

 ?יפי: לי'אניי.הגי"י סתוי צייתם 49ו5,הסי
 שני1אנשים'פמחנה ו*שאיו13.
 '" " אליד ,היחדשם

,,, 

 בפתחיםוהמה 4" צלהםךתיח 9ין? יפןו,,
 סא5?ה ?צאוול'א'

, ,, ,,,, י 1 ,,),

lNS~eil*s:5ש25ה 
 ,?ניריה ך**י* נ81שמ4 ך?ה(י3ז.

 'ט??ד)יטידד
"ס*יא"ץ

 5יס2-

 בוצה נ18רת פן-3ון ?* ךיען9ח.,.
 , מפהריו,,

ךיאטי
''' "' 

 מטהטיסי
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 סיסיםטרנדיתמילון

 8מה יקשר? ה' סידכג.
 ששיה משהו שישחושב
 לעשותו?לה'

 לז. יקרה "םטיקרף:

 מיניב. י34לת:כד.

 נתן פריט: טן ן*אצלכה.

י
 ונינועים ימידד טללך שללקום 0ה": אירם ץ"
 n3c@s" כדלייכן שצגי "ןיקךטרו כן:יא, רום אליסםו?ס?סה
 יציעים. סיף וטידדאלזידסקדש.

.
 זקניכן, שיעים לבהר משהכשבא יסרו סינ*אי:
 יטידד: טללךאמרו רוס סקדש, רוסיס?סעת

 שיזה". לאביד ראויים שנחנו"אין משה. טליים שלציירה',
 '. 4מ"3הול~ארף- ולא ישיפו:ול-א

 סקן"ה:~מרסישיכי.
 אתם שצנועים1,3011ן סם סרוס: אליסף רענהכו.

 מכבידכם,ומעטתםיתנבאו.
 להם? נתן,מה שיקודים של4ריייה טרקה". לבוד לסםאסן ניו סם בכתבים:וטיש
 סל4סרים ה?קניכש שסעיםכל מיעד. לאסלשקזינו

 "סדו טעם רקהקניאו מאסל. טלסימלה:
 מפסיקו.ולא מיה- שלועוזרו התניאי ימידדואלדד שלמידו מיה: יקדתכונ

 י"ג()סנהדרין שהוא אלהמתהדיו:

 סליו. לקרב4טי
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 בהעלצךירשת , , ,,,. יאפרק

פלאם: להתניא".שיפסיקו
 נצצה ל4 ייאדםפט. מ.טה: לי אמרכט.

 4תוומיסיואי לי אתהממקגא בכבידי? יגעו כאלו בשבילי, מקנא"אתה
 ?ציאים * של-עם, 9?י"ים, ה' עם ילשיסיג
 צייצם! ית-רוחי ה'יי-יטן צליים". רוחי את יתןוה'

 י ' הטלו את לעם נותן ה'ל-לה:
 מאך עד רבים שלוים הביא והרוח רוח, שלחה'

 ?סוסה. ?צנט ולסן אחת, בבת מדי לתר יסללעם
 אל-הפחמת מנצה ויאסףל. למחנה טוב נכנעו כלשהל.
 זשראל: וזעניהוא ישראל. זקניעם
 ה' מאת ?יע ורוחלא. רוח הביא ה'לא.

 מן-היפ שלוים%*?ז העם מן קלוים העיףוהרוח
 על-סטף?הסיט המחסה, על אותםןססימ
 פה יוםפדרץ nuvj כסוןסם
' י שה" י4םייקרץ סיין לסל "סד יום של סליקהשל

יביצית'"סטמ?ה למחיה.מקשיב
 " לארץ: על-פניופאשתים לאדמה. מעל אמית מתי טל באה עפוסשלוים

 מהוא'ויל-סי?לה פל-סיום ושמש 1זקכ4 לב.' הלזלה וכל ההוא היום כל קם העםלב.
 הפתרת ולל"י4ם', שאחריו, הייםובכל
 את-השלו,ו*איפו' הטלו. אתואסף
 סמכים יירה אשף'סטמעיט שלי. של לרמית עיר "סף יעט, שיסףמי
 שנוות להם"ךיקוטהו, השסח פני על השלוים את פרסוסם

 , ~naDe:סביב4ת למחזה.מעביב
 שפיהם *ין עידפו הקשרלג. ?שר, לאלל הפסיקו ל.א העכולג.

 שניסם. ?ין סן.מן סל קוהןסלשר
,%?עי

 יירת
 יעם הרה ה'ואף מלאלל, פסק שלא העם על 9עסה'

 בזם ה'וזץ ?עם ה9הוהוא
 מאד: רבהמפה קשה. מנסה,מסה,
 הושא 'את-שם-המקום ויקראלד. קראו ההוא למקוםלד.

 בתאוה~ברזת התאוה","קברות
 "שט*אויט: ל~-הצם *יי4פי-שם הלשר. לתאות טככנע העם את קברו שםכי
 '" התאוה מקבריתלה. התאוה מקבריתלה.

' ' ', 

 'ל ', ) " סצינת סים?יעי למצררת סעםוסעי

 " ' , , ' )מציית:וימיי ovj.רמיו
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 קלסיםסידותאלון

 אעם, תכלא פלאם:כח.
 אימם.מאצר
 שיה לי? טיה סיקגא3ט.
 ךחושט כשבילי,יקפא
 4י? ירייישא
 סלנאי. ישו:יטי
 רו45 אפ ה' י%פי
 דוס צליים תסוהאיימם:
 ימנ4אי. יסםסלדש

 הפחנה: אל פלשה ויטיףל.
 לטסנה. שובסקנס
 4א. ריס ייע:ורוסלא.

:t??1.סעיף 
 קוב, סריס,ויופי:
השאיר.
 יידוף פה 013 וף?דו
 הלילה טל לשטח פה:יים
יו יינך. 4לל טסד יוםשל

 אמית, טסיוכאפסינש:
 סיר.מערד
 טטסרים.יחית ?יסף מי לממעיט:לב.

 נורמות.סירים:
 ס4שר לד8: פישרלג.
אדיו.

 לשני יירה:?ינ4
שללעג.
 ה' *ים: שוה ה'8ף
 הצם. עללעס

 הכה.ו*ף:
 י .. - י- מנפה.מפה:

 ייתר רוציםטיטהם:לד.
מדי.
 נסעו הצריפ: נסעולה.

לסצנות.
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 4מיל"ךפרשת יבפרק

 1 ,~השי ערה דברו ואהרן מרץםא-ל:
 כושית, אשה לקח כי משה, על רעים דברים אמרו ואהרןמרזם
 הצרעת. 4מסלת סרסם "ת וסצסיש ה" אלילם לעס זה44לל

 נוים ותדקרא. משה על דברו ואהרן מרעםא.
 ואהי

 המשה
 הישית יאשהצל-אדלח הכוסית האשהועל

nvjievj,2הטשר לקח? 
 עטיתפי-אטה לאשה לו לקח משהכי
ל2ה: כושית."שה
 ךיאמרוב. אמרו: הםב.

 פ' יקר אף-במשההרק משה? אל רק דבר ה'"סטם

 דיר 4פ-5נוסי.א ד4ר". אתנו נםסרי
 ה':ךי,ימע דברו. שהם למה לב וים שמעוה'
 סעדםמלל סידם בני סלליימר מאי יעיו משה ויאיטג. מאד, ע9ו ה3ה הוא התסטר, ל.א מטהג.
 סידיה: עי-יגיאיר סטדסה. יני עלששיי
 5תאפ הי האירד. פתאם י9ה ה'ד.

 ויל-סך?ם ויל-אספןיל-ושוה ואמר: ולמרזם לאסרןלמשה,
 שלש98פיאו טלטתסם"צאו
 שלטפפ:ך*יאו מועד. אהל 6ל יצאווטללתם מיעי4ל-אהל מיעד". אהלאל
 "4ן בעתוד ה' ך*ןדה. ץ9ן, בעמוד 3רד ה'ה.

 סא"ל *מחךיצמד האסל. בפתח ץמדוסץ9ך
 ומרזם אסרןאקרא מיעד, מאהל מיצאו ומרץם לאהלן קראה'

 יגיעם:ך*יאו מהאהל. סניהם יצאו יצריםן6סרן
 ך)אמרו. "סר: ה'ו.

 ד4ךיייער-?א דקרי, 9א"שיעי
 4בי4כםאפ-י"3ה נביא, מ9ם אקדאם
 4_8ריהה' אליו נראה ה',"סי,
 ייךדעטליי לסריה,רק
 אך5ר-5י:הקליפ נותי. סדנר "גי כסלוםרק
 ל.א-*ןז. nvjio עבדי א4לז.

 משהעילי הכביאים, יתר כמואינו
5פל-*יחי ביתי, עבדי כמי שהם ה9ביאים,מסל
 הוא:לטין ביותר. לי הלטסןהוא
 4ל-*ה יהח. דותו סדיר אסיח.
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 סקסיםידיתמילין

 בענין. על, איית: צלא.
 כת צפירה הזקית:האשה
 מדןן. כהןיתרו,

 ה': עבר nwh~s 8ףב.
 משה. עם רק דנרה'

 מסינר. ל-אשויו:ג.

 בסל משדשי: איצי
מעילכן.

 יל שבחו מקית רק14ןכנריכם
 בפניואדם
 שכיססו. ך*יאו וטרורי מסרך "מקרא ה:יב,

 מכסים:שאלו
 ממשה? איתם שירידומדוע
 קירו:סלמים
 למשה, בטיחים לסרבות רלהסק4"ה
 רטסרר1 מרום עם משה שוה טלו44ל לאיו. חרטהיסולע:י. לי. שהסיעכפי

 טבחי, סל טת אמר היהל-א "הו. טינר בו:שיעי
 שלי. השכח מקית רק אדם בפני אומריםכי

 אל ינים 9ה: אל *הח.
פנים.
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 4ס?לסך פרדת,,, ,,, יבירק

 *סים מול יסים *ה, טל פהכמי
"אךפר~בי  בחילת ול-אומראה בסידה. או ברמז ול-א צרור4סןיה

 יפיט ה'גתמנן' איתי. ימןין כבידי את רוווההוא
 יואפפ י.אומדו* יסדןם לאולקה
 'ימיה: 'יעייי?ך4י מיה?" עליי על רעים ן9ריםלדיר
ועיף: סקוסיק.ויעיך as ויההןאה,ה',טן צליסם לעס ה'ט.
 מפופוהנה קירעת, חולה שמרים פתא.םראו סקסי ?יידעי יסיגוי מבאסל סיסלק יילעסו)

 41לגנפרעך טלג. כמו לבנהוהיא
 ,' סךייפ יל טמרונ*9ך טרומי יל יסהיסרר

 מפגעת:והנה מצרעת. שהיאורקה

 משה על כעים 41רום דברה כי נצנפת, מריםיא-טז:
 מ'שה. על רעים דירים דברה כי ירעת, מחלת קבלהסרים
 למרים. לה"י94ליז שיתילל יפשה 4קט פסלן הידעת. במחלת אותה העליטה'
 אייה. רפא פד ואסר למסלה, מחוץ לשבוע מרים את שלחה'
 אל-m~a אהרן ויאמרזא. לי: ואמר ממטה סליחה בקש אהרןיא.

 טליי*י טדוסי,"4ישיה'
 0?את עיינו סשס,טל-?", 94לל אוסכי נאניש 8ל4יטיה'
N~OO,שחטאנו 

 ,;ךל-ף:עיירומשאכו. 3ו8?3י'"טשר מטות מקשה עשינועי
 יית לסי סי-?איב. טת, כמי תהיה לא למרים אשה בבשטה,יב.

 נקצה ויצעקיג. צעק מיהיג. "עדייי" סטיוליגיל ורקב". ובשרי אותיאוכלת 8מייקטם פירעתיחסית פצאתו,טשי שילד, תעיק כמי תס?ה לאשסיא
 ואמר: ה'אל

 לאנףטל-ה;,
 לה: ?אףיא אושה!" רטא 4כשיהי יסאיטל"ים' ?י"טל לה", 9א רסא כא"אל
 אל-מעצה ה' ויאיריד. למשה: טמר ה'יד.
 *שיה ערק ורקS1$? בפניך, יירק אביה"אם
 ?יים שיעה סיים אסל ?מים. טבעה בוקה, מלב בנות, יושיתהיא
 ' ן4?גר;ייעק,,?סי-,' ?מים טבעה מרים סינר9ך

 למחזתיתוך למסקהלחוץ
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 קלסיםרדותמילון

 אליו. אדבר בי:אדורח.

 פחדתם.ןיאטם:

 שעס. ה' ה': טףוימרט.

 סימיק. יעסו לר: לידעך)
 חילה יילג:מצנעת
 טאלסלת שיועת,למסלת

 ל4ן נעיה והוא העיראת
כשלג.

 בבקטה, אדני: בייא.
טדיסי.

 ..י תמים.תשת:

 ץיינו ששת 4אאל
 מעסיש סא 8ל0?את:
 סוגיא בגללאותנו

?סעאנו.

 עייט נימעני:שיי
 סלם ומעיק קירה-סלרי רפא זה: 1(ו 1147יג.

 ית". 4א ר*א נא "אל יג.,ב בבלשה.איתה,
 היא הלאתסיפלה
 בייתר הקשרהקיפלה
 התורה.בסל

 תקייט. מלים:יד.

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



64
 יוליךפרשת יבירק

 תייף:ומהר למסלה". ותשוב מרסא ידך44סר
 ליסיה מחוץ משיחם ואסגרטו. למסלה מחוץ נסגרה מרזםטו.
 ?מיםי84ת קים.שיצה
 ייע ל-אליי"ש סיעי ולא למךום חסהומצם
 יך?ם:עד-מייף למססה. וסזךה שלסריחהעד
 מסצרית סים נשעו ואחרטז. מחזורית הצם יסעו סץ אחרטז.
 יארו: *ידיריזמני *אךך. ימדירוסני

 ר4/-,זל,רי,-/
 ל ג - ץן

/קי4י1יי,_._.( י1(י.4-(ל-",//, 1יי4,,נ
ילקו
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 חסריםרדיתסילון

 למרים מחכיםהלל
 מר!סה' האסף צד 4סע ל.א "והצם סו:יב,

 אימרים:ססמינו
 במך4ר !מים טבעה וחיה התעכבהצם
 מרים. ללבידרק

ומדוע?
 משה, של אמי יועד, שתאשרמפני

 י?איר, משה לתסלילה
 סטקימ, את צן4ה לא אחיתימרגם
 בטוסה שסייהעד

 משה אתייקחו
 ירעה. 4"רמין יטוסלשקום

 ט'()סוטה

 ולסרו, הוסיפוויסמיני

 יתרעל 4גי רק אשי
 חסה. סצסן עמודום !מים' שעצה להמכו

 ד'( ס"ו, w"nlw)מדרש
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