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  : י ה�אַקֶ$# ִלי ָכל ְ�כ"ר ֶ!ֶטר ָ�ל ֶרֶח� ִ�ְבֵני ִיְ�ָרֵאל ָ��ָד� �ַבְ�ֵהָמה לִ 
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 :ָנ- ָל'ְ ֶאל ֶאֶר, ַהְ�ַנֲעִני ַ�ֲאֶ#ר ִנְ#ַ�ע ְלָ' ְוַלֲאבֶֹתיָ' �ְנתָ  'הְוָהָיה ִ�י ְיִבֲאָ' 
 :'ְהֶיה ְלָ' ַה0ְָכִרי� ַלהְוָכל ֶ!ֶטר ֶ#ֶגר ְ�ֵהָמה ֲאֶ#ר יִ  'הְרָ. ָכל ֶ!ֶטר ֶרֶח� לַ ְוַהֲעבַ 

ְ�ָבֶניָ'  ְוָכל ֶ!ֶטר ֲחמֹר ִ.ְפֶ$ה ְבֶ�ה ְוִא� לֹא ִתְפֶ$ה ַוֲעַרְפ." ְוכֹל ְ�כ"ר �ָד�
את ְו�ַמְרָ. ֵאָליו ְ�חֶֹזק ָיד ְוָהָיה ִ�י ִיְ#�ְלָ' ִבְנָ' ָמָחר ֵלאמֹר ַמה 0ֹ: הִ.ְפ$ֶ 

 'הֲהרֹג ַוְיִהי ִ�י ִהְקָ#ה ַפְרעֹה ְל6ְ#ֵַחנ� ַו5ַ : ִמ4ְִצַרִי�  ִמֵ�ית ֲעָבִדי� 'הה"ִצי�נ� 
ָ�ל  'ה לַ ָ�ל ְ�כ"ר ְ�ֶאֶר, ִמְצַרִי� ִמְ�כֹר �ָד� ְוַעד ְ�כ"ר  ְ�ֵהָמה ַעל ֵ�7 ֲאִני זֵֹבחַ 

  : ַה0ְָכִרי� ְוָכל ְ�כ"ר ָ�ַני ֶאְפֶ$ה ֶ!ֶטר ֶרֶח�
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 �ֶפֶטר ֲחמ"ר ִ.ְפֶ$ה ְבֶ�ה: ָ�ל ֶ!ֶטר ֶרֶח� ִלי ְוָכל ִמְקְנָ' ִ.0ָָכר ֶ!ֶטר #"ר ָוֶ�ה
  : ַני  ֵריָק�ְוִא� לֹא ִתְפֶ$ה ַוֲעַרְפ." �ֹל ְ�כ"ר ָ�ֶניָ' ִ.ְפֶ$ה ְולֹא ֵיָרא� פָ 
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ָרֵאל ַוֲאִני ִה8ֵה ָלַקְחִ.י ֶאת ַהְלִו�5ִ ִמ."ְ' ְ�ֵני ִיְ� : ֶאל מֶֹ#ה 6ֵאמֹר 'הַוְיַדֵ�ר 
 ִ�י ִלי ָ�ל ְ�כ"ר ְ�י"�: ַ.ַחת ָ�ל ְ�כ"ר ֶ!ֶטר ֶרֶח� ִמְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ְוָהי� ִלי ַהְלִו�5ִ

ָד� ַעד ַה�ִֹתי ָכל ְ�כ"ר ְ�ֶאֶר, ִמְצַרִי� ִהְקַ$ְ#ִ.י ִלי ָכל ְ�כ"ר ְ�ִיְ�ָרֵאל ֵמ�
  :'י הְ�ֵהָמה ִלי ִיְהי� ֲאנִ 

  

ְ!קֹד ֶאת ְ�ֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאבָֹת� : ֶאל מֶֹ#ה ְ�ִמְדַ�ר ִסיַני ֵלאמֹר 'הַוְיַדֵ�ר 
 'הַו5ְִפקֹד אָֹת� מֶֹ#ה ַעל ִ!י : ֶד# ָוַמְעָלה ִ.ְפְקֵד�ְלִמְ#ְ!חָֹת� ָ�ל ָזָכר ִמ7�ֶ חֹ

ָ�ה   : ַ�ֲאֶ#ר צ:
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ְעָלה ְוָ�א ֶאל מֶֹ#ה ְ!קֹד ָ�ל ְ�כֹר ָזָכר ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל ִמ7�ֶ חֶֹד# ָומָ  'הַו5ֹאֶמר 
ֵאל ַ.ַחת ָ�ל ְ�כֹר ִ�ְבֵני ִיְ�רָ  'ה� ִלי ֲאִני ְוָלַקְחָ. ֶאת ַהְלִו5ִ : ֵאת ִמְסַ!ר ְ#מָֹת�

ר ַו5ְִפקֹד מֶֹ#ה ַ�ֲא#ֶ : ְוֵאת ֶ�ֱהַמת ַהְלִו�5ִ ַ.ַחת ָ�ל  ְ�כ"ר ְ�ֶבֱהַמת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל
ת ַוְיִהי ָכל ְ�כ"ר ָזָכר ְ�ִמְסַ!ר ֵ#מ": אֹת" ֶאת ָ�ל ְ�כֹר ִ�ְבֵני ִיְ�ָרֵאל 'הִצָ�ה 

ֵדיֶה� ְ#ַנִי� ְוֶעְ�ִרי� ֶאֶל> ְ#לֹ   : ָ#ה ְוִ#ְבִעי� �ָמאָתִי�ִמ7�ֶ חֶֹד# ָוַמְעָלה ִלְפק:
  

ְוֶאת  ַקח ֶאת ַהְלִו�5ִ ַ.ַחת ָ�ל ְ�כ"ר ִ�ְבֵני ִיְ�ָרֵאל: ֶאל מֶֹ#ה 6ֵאמֹר 'הַוְיַדֵ�ר 
ְוֵאת ְ!ד�ֵיי ַהְ=לָֹ#ה : 'ֲאִני הְלִו�5ִ ַ.ַחת ְ�ֶהְמָ.� ְוָהי� ִלי ַהְלִו�5ִ ֶ�ֱהַמת הַ 

ת ְוָלַקְחָ. ֲחֵמ#ֶ : ְוַהִ=ְבִעי� ְוַה4ָאָתִי� ָהעְֹדִפי� ַעל ַהְלִו�5ִ ִמְ�כ"ר ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל
ְוָנַתָ.ה  :ֶעְ�ִרי� ֵ?ָרה ַהָ=ֶקלֲחֵמֶ#ת ְ#ָקִלי� ַל?:ְל?ֶֹלת ְ�ֶ#ֶקל ַה<ֶֹד# ִ.ָ<ח 

 ַו5ִַ<ח מֶֹ#ה ֵאת ֶ�ֶס> ַהִ!ְדי"�: ַהֶ�ֶס> ְל@ֲהר7ֹ �ְלָבָניו ְ!ד�ֵיי ָהעְֹדִפי� ָ�ֶה�
> ֵמֵאת ְ�כ"ר ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָ�סֶ : ֵמֵאת ָהעְֹדִפי� ַעל ְ!ד�ֵיי ַהְלִו�5ִ

ַו5ִֵ.7 מֶֹ#ה ֶאת ֶ�ֶס> : ְ#לֹ# ֵמא"ת ָוֶאֶל> ְ�ֶ#ֶקל ַה<ֶֹד#ֲחִמָ=ה ְוִ#ִ=י� �
  :ֶאת מֶֹ#ה' הַ�ֲאֶ#ר ִצָ�ה  'ר7ֹ �ְלָבָניו ַעל ִ!י הַהְ!ד:ִי� ְל@הֲ 
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ה ִיְהֶיה 6ְָ' @ְ' ָ!דֹה ָ��ָד� �ַבְ�ֵהמָ  'הָ�ל ֶ!ֶטר ֶרֶח� ְלָכל ָ�ָ�ר ֲאֶ#ר ַיְקִריב� לַ 
 �ְפד�ָיו ִמ7�ֶ חֶֹד#: ִתְפֶ$ה ֵאת ְ�כ"ר ָה�ָד� ְוֵאת ְ�כ"ר ַהְ�ֵהָמה ַהAְֵמ�ה ִ.ְפֶ$ה
@ְ' ְ�כ"ר : ָרה ה�אִ.ְפֶ$ה ְ�ֶעְרְ�ָ' ֶ�ֶס> ֲחֵמֶ#ת ְ#ָקִלי� ְ�ֶ#ֶקל ַה<ֶֹד# ֶעְ�ִרי� ?ֵ 

 ב א" ְבכ"ר ֵעז לֹא ִתְפֶ$ה קֶֹד# ֵה� ֶאת ָ$ָמ� ִ.ְזרֹק ַעל#"ר א" ְבכ"ר ֶ��ֶ 
ה �ְבָ�ָר� ִיְהֶיה 6ְָ' ַ�ֲחזֵ : 'ִאֶ=ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלהַה4ְִזֵ�ַח  ְוֶאת ֶחְלָ�� ַ.ְקִטיר 
  : ַהְ.נ�ָפה �ְכ#"ק ַה5ִָמי7 ְלָ' ִיְהֶיה
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ֱאלֶֹהיָ' לֹא ַתֲעבֹד ' הַהְ�כ"ר ֲאֶ#ר ִיָ�ֵלד ִ�ְבָקְרָ' �ְבצֹאְנָ' ַה0ָָכר ַ.ְקִ$י# לַ ָ�ל 
 ֱאלֶֹהיָ' תֹאֲכֶל�8 ָ#ָנה ְבָ#ָנה 'הִלְפֵני  :ִ�ְבכֹר #"ֶרָ' ְולֹא ָתגֹז ְ�כ"ר צֹאֶנ'ָ 

" מ�� ִ!Bֵַח א" ִעֵ�ר �ֹל מ�� ְוִכי ִיְהֶיה ב: @ָ.ה �ֵביֶת'ָ  'ה4ָ�ַק"� ֲאֶ#ר ִיְבַחר 
Cְִבי ִ�ְ#ָעֶריָ' .ֹאֲכֶל�8 ַהAֵָמא ְוַהAָה"ר ַיְחָ$ו �ַ : ֱאלֶֹהי'ָ  'הָרע לֹא ִתְזָ�ֶח�8 ל

  :ֶר, ִ.ְ#ְ!ֶכ�8 ַ�4ִָי�ַרק ֶאת ָ$מ" לֹא תֹאֵכל ַעל ָה�: ְוָכ@5ָל
  


