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אומר ׁ ֶשלָ ק ּו ַה ִּמצְ ִרים
אומרִ :מ ַ ּנ ִין ַא ָּתה ֵ
ַר ִ ּבי ֵ
יוסי ַה ְ ּגלִ ילִ י ֵ
אומר?
ְ ּב ִמצְ ַרים ֶעשֶׂ ר ַמכּ ות ְו ַעל ַה ָים לָ ק ּו ֲח ִמ ּׁשׁים ַמכּ ות? ְ ּב ִמצְ ַרים ַמה הוּא ֵ
אומר?
להים ִהואְ ,ו ַעל ַה ָ ּים מה הוּא ֵ
יאמר ּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ּ ַפ ְרעהֶ :אצְ ַ ּבע ֱא ִ
ַו ְ
ַו ַ ּי ְרא ִישְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָיד ַה ְ ּגדלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ה' ְ ּב ִמצְ ַריםַ ,ויִ ְּירא ּו ָה ָעם ֶאת ה',
משה ַע ְבדוַּ .כ ָמה לָ ק ּו ְב ֶאצְ ַ ּבע? ֶעשֶׂ ר ַמכּ ותֱ .אמור ֵמ ַע ָּתה:
ַו ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּביי ו ְּב ׁ ֶ
אומר:
יע ֲזר ֵ
ְ ּב ִמצְ ַרים לָ ק ּו ֶעשֶׂ ר ַמכּ ות ְו ַעל ַה ָ ּים לָ ק ּו ֲח ִמ ּׁשׁים ַמכּ ותַ .ר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ִמ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָּק ׁ
דוש ָ ּברוּךְ הוּא ַעל ַה ִּמצְ ִרים ְ ּב ִמצְ ַר ִים ָה ְי ָתה
ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ַמכּ ות? ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ :י ׁ ַש ַ ּלח ָ ּבם ֲחרון ַא ּפוֶ ,ע ְב ָרה ָו ַז ַעם ְוצָ ָרהִ ,מ ׁ ְשלַ ַחת
ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֶ .ע ְב ָרה ַ -א ַחתָ ,ו ַז ַעם ְ ׁ -ש ַּת ִיםְ ,וצָ ָרה ָ ׁ -ש ׁ
לשִ ,מ ׁ ְשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י
ָר ִעים ַ -א ְר ַ ּבעֱ .אמור ֵמ ַע ָּתהּ ְ :ב ִמצְ ַרים לָ ק ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ַמכּ ות ְו ַעל ַה ָ ּים לָ ק ּו
שה ִ
ביא ַה ָּק ׁ
דוש
אומרִ :מ ַ ּנ ִין ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ַ
את ִים ַמכּ ותַ .ר ִ ּבי ֲע ִק ֶ
ומ ָּכה ֵ
יבא ֵ
ָמ ַ
ָ ּברוּךְ הוּא על ַה ִּמצְ ִרים ְ ּב ִמצְ ַרים ָה ְי ָתה ׁ ֶשל ָח ֵמ ׁש ַמכּ ות? ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְִ :י ׁ ַש ַ ּלח ָ ּבם
ֲחרון ַא ּפוֶ ,ע ְב ָרה ָו ַז ַעם ְוצַ ָרהִ ,מ ׁ ְשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעיםֲ .חרון ַא ּפוַ -א ַחתֶ ,ע ְב ָרה
 ׁ ְש ַּת ִיםָ ,ו ַז ַעם ָ ׁ -ש ׁלושְ ,וצָ ָרה ַ -א ְר ַ ּבעִ ,מ ׁ ְשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ָ -ח ֵמ ׁשֱ .אמור
את ִים ַמכּ ות.
ֵמ ַע ָּתהּ ְ :ב ִמצְ ַרים לָ ק ּו ֲח ִמ ּׁשׁים ַמכּ ות ְו ַעל ַה ָ ּים לָ ק ּו ֲח ִמ ּׁשׁים ו ָּמ ַ

