
                                                                                                                בס"ד
                     

ּלוּת ֶנה 'ד ִהְתּגַּ ּסְ ף – ּבַּ  ֲחָזָרה ּדַּ

ֵלם ָּׁ ים ֶאת ַהש   יל ִּ ֹוך   ַהֲחֵסרֹות ַהמ ִּ ת  ים מִּ יל ִּ רֹות ַהמ ִּ ָּׁ ג  ס  מִּ ַ ב  ֶ ה .ש  חָּׁ לָּׁ ַהצ    !ב  

ה 'ד לֶּ ְסנֶּה ִמְתגַּ ת ְוׁשֹוֵלחַּ  בַּ ה אֶּ ת ִלְגאֹול ֹמׁשֶּ  ִיְשָרֵאל אֶּ

ה ת ָרָעה ֹמׁשֶּ ְרֵחק, _____ חֹוְתנוֹ  ֹצאן אֶּ ר ִבְהיֹותוֹ . ______ ֹלא ְכֵדי ִיּׁשּוב ִמְמקֹום הַּ ב-ְבהַּ ר, חֹורֶּ י-הַּ  ָרָאה, ִסינַּ

ע תַּ ָהֵאׁש, ְסנֶּה, ְוקֹוָצִני ָקָטן ִשיחַּ  ְלפֶּ זֶּת ׁשֶּ ְך בוֹ  אֹוחֶּ ּנּו הּוא אַּ  ! _____ ֵאינֶּ

ה ְרֵאה ְלִהְתבֹוֵנן ְכֵדי ְלִהְתָקֵרב ָרָצה ֹמׁשֶּ מּוְפָלא ָבמַּ ר 'ד ֵאָליו ָקָרא ְוָאז, הַּ ֹּלא לוֹ  ְוָאמַּ ְסנֶּה ִיְתָקֵרב ׁשֶּ ָיִסיר לַּ  ְוׁשֶּ

ת ל עֹוֵמד הּוא ִכי, ______ אֶּ ִיים ְלֹלא עֹוְמִדים ָקדֹוׁש ּוְבָמקֹום, ָקדֹוׁש ָמקֹום עַּ ֲעלַּ  .נַּ

ר ה 'ד ָאמַּ ת ָרִאיִתי - ְלֹמׁשֶּ ל אֶּ בֶּ סֶּ ל הַּ ִמי ׁשֶּ ִים _______ עַּ ְעִתי ְבִמְצרַּ ת ְוָׁשמַּ ְכָׁשיו. ְתִפיָלָתם אֶּ ן ִהִגיעַּ  עַּ ְזמַּ  הַּ

ִציָלם ִים ְלהַּ ץ ּוְלָהִביָאם ִמִמְצרַּ ּטֹוָבה ָלָארֶּ ץ, הַּ רֶּ ִהיא, ִיְשָרֵאל-אֶּ ת ׁשֶּ ה, אֹוְתָך. _____ּו_____  ָזבַּ ה ֲאִני, ֹמׁשֶּ  רֹוצֶּ

ת ּוְלהֹוִציא ִלְגאֹול ְכֵדי ִלְׁשלֹוחַּ  ִמי אֶּ  !_______מִ  עַּ
 

 

 

 

 

 

ל ָהִראׁשֹון ֲחָׁשּׁשוֹ  ה ׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ  'ד ּוְתׁשּובַּ

ה ְמרֹות, ְוָלֵכן. ְמֹאד _____ ָהָיה ֹמׁשֶּ ת ָעָליו ִהִּטיל 'דׁשֶּ  לַּ ְּׁשִליחּות אֶּ ב הּוא, הַּ הּוא ָחׁשַּ ּנּו ׁשֶּ  ְוָראּוי _______ ֵאינֶּ

 . זוֹ  ִלְׁשִליחּות

ר ה ָאמַּ ה ֲאִני – ֹמׁשֶּ ְרֹעה, ָפׁשּוט____  רֹועֶּ ה ְופַּ ְרֵגִני אֹוִתי ִיְראֶּ הַּ  . ְלִהָגֵאל ְראּוִיים ֵאיָנם ִיְשָרֵאל ְבֵני – ְועֹוד. ְויַּ

ֲחׁשֹוׁש ִסיָבה לוֹ  ֵאין ִכי 'ד לוֹ  ָעָנה הּוא ִמֵכיָון, לַּ ֲעזֹור ִאיתוֹ  ______ ׁשֶּ  .ִבְׁשִליחּותוֹ  לוֹ  ְויַּ

ם 'ד ר גַּ אי לוֹ  ָאמַּ דַּ ּוַּ ְבֵני ׁשֶּ ֲהֵרי, ְראּוִיים ִיְשָרֵאל ׁשֶּ ֵבל ֵהם ֲעִתיִדים ׁשֶּ ת ְלקַּ תֹוָרה אֶּ ָמקֹום הַּ זֶּה בַּ ר, הַּ  , ______ ְבהַּ
 

 

 

 

ְּׁשִנָיה ְׁשֵאָלתוֹ  ל הַּ ה ׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ  'ד ּוְתׁשּובַּ

ה ָׁשַאל ָאבֹוא - ֹמׁשֶּ ל ְכׁשֶּ ר ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶּ ם ְואֹומַּ ָלה ָלהֶּ ִהְתגַּ י ׁשֶּ אי, ________ לֹוֵקי-א   'ד ֵאלַּ דַּ  ְמֹאד ִיְשְמחּו וַּ

ְקׁשּו ר ִויבַּ אֹומַּ ם ׁשֶּ לוֹ  ָלהֶּ ר ____ ֵאיזֶּה. ֵׁשם ְמיּוָחד ׁשֶּ ם אֹומַּ  ? ָלהֶּ

מֹור - 'ד לוֹ  ָעָנה ם א  ת ָלהֶּ ֵּׁשם אֶּ ָתִמיד ֵיְדעּו ֵהם ְוָכְך, ה-יֶּ -הְ -אֶּ  הַּ זֹור ִאיָתם _______ ֲאִני ׁשֶּ ע  ם ְואֶּ  .ָלהֶּ
 

ת ִציָּוה 'ד ה אֶּ ָתבֹוא - ֹמׁשֶּ ִים ְכׁשֶּ ֵפר, ְלִמְצרַּ ְכֵמי ______לְ  סַּ ֲאִני ִיְשָרֵאל ְוחַּ ֵליִתי ׁשֶּ יָך ִהְתגַּ ְרִתי ֵאלֶּ  ְלָך ְוָאמַּ

ת ְלהֹוִציא ִים ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶּ ץ אֹוָתם ּוְלָהִביא ִמִמְצרַּ רֶּ ל ִאיָתם ֵלְך ְוָאז, ְלָך ______ ֵהם. ִיְשָרֵאל-ְלאֶּ ְרֹעה אֶּ  פַּ

ְקׁשּו ּנּו ּובַּ ת ִממֶּ כֶּ ִמְדָבר ָללֶּ ֲעבֹוד לַּ ת ְולַּ ם-א   'ד אֶּ ְך ָידּועַּ . ֹלֵקיכֶּ לֶּ מֶּ ִים ִלי ׁשֶּ ְסִכים ֹלא ִמְצרַּ ם ָלֵתת יַּ ת ָלכֶּ כֶּ  ְוָאז ,ָללֶּ

כֹות ָעָליו ָאִביא ִבים _________וְ  מַּ ד, ְוָקִׁשים רַּ ְסִכים עַּ יַּ ֵתְצאּו ִלְפֵני. ׁשֶּ ִים ׁשֶּ ם ִיְתנּו ִמִמְצרַּ ִמְצִרים ָלכֶּ  הַּ

בֹות ________ ִתְקחּו רַּ ם ׁשֶּ ְך ִעיָמכֶּ רֶּ דֶּ  .לַּ
 

 

ף                                                           ִיְשָרֵאל ִיְתרֹו ִלְגזֹול ִנְשרַּ

ִים יו                  ִמְצרַּ לַּ עַּ ׁש                     ָחָלב                נַּ  ְדבַּ

י     ָעָניו   ֹצאן  ְתִאים      ִיְהיֶּה       ִסינַּ  מַּ

ֲאִמינּו ָתנֹות     יַּ ם       ֵׁשם        ִזְקֵני        מַּ ְהיֶּה        ֲאבֹוֵתיהֶּ  עֹוָנִׁשים       אֶּ

 



 

 

 

ְּׁשִליִׁשי ֲחָׁשּׁשוֹ  ל הַּ ה ׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ  'ד ּוְתׁשּובַּ

ה ָׁשַאל ֲאִמין. – ֹמׁשֶּ ְלָך, ֲאָבל ֲהֵרי ָכל ָהָעם ֹלא יַּ ֲאִני ָׁשִליחַּ ׁשֶּ ֲאִמינּו ׁשֶּ  ָאְמָנם ִזְקֵני ִיְשָרֵאל, יַּ

ן 'ד ה ָנתַּ ה אֹוָתם, ________ ְׁשלֹוָׁשה ְלֹמׁשֶּ ם יֹוִכיחַּ  ְוָכְך ִיְשָרֵאל ְבֵני ִלְפֵני יֲַּעשֶּ ח 'דׁשֶּ  ָלהֶּ  .אֹותוֹ  ָׁשלַּ

ה - ָהִראׁשֹון ָהאֹות ר ֹמׁשֶּ ֲאׁשֶּ ְׁשִליְך כַּ ת יַּ ה אֶּ ּטֶּ מַּ ץ הַּ ִיְתפֹוס, ______לְ  ֵייָהֵפְך, ָלָארֶּ ה ּוְכׁשֶּ ב ֹמׁשֶּ ָּנָחׁש ִבְזנַּ  ֵייָהֵפְך, הַּ

ה ׁשּוב ּטֶּ  .ְלמַּ

ֵּׁשִני ָהאֹות ְכִניס - הַּ יַּ ה ְכׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ ת ֵתָהֵפך, ______לְ  ָידוֹ  אֶּ עַּ ְכִניס. ִלְמצֹורַּ יַּ ם ְלֵחיקוֹ  אֹוָתּה ְכׁשֶּ עַּ ת פַּ פֶּ , נֹוסֶּ

ֲחזֹור ָיד תַּ  .ְבִריָאה ִלְהיֹות הַּ

ְּׁשִליִׁשי ָהאֹות ה - הַּ ח ֹמׁשֶּ ִים ִיקַּ ָבָׁשה אֹוָתם ְוִיְׁשפֹוְך _______הַּ  ִמן מַּ יַּ ְפכּו ְוֵהם, בַּ הַּ  .ְלָדם יַּ

ר ִיְראּו ְלַאחַּ ת ׁשֶּ ת אֶּ ה ________ ִיְשָרֵאל-ְבֵניָכל , ָהאֹותֹות ְׁשלֹוׁשֶּ  .ְלֹמׁשֶּ
 

 

 

 

ל ָהְרִביִעי ֲחָׁשּׁשוֹ  ה ׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ  'ד ּוְתׁשּובַּ

ר ה ָאמַּ ֲהֵרי - ֹמׁשֶּ ְבלּו ֵאיְך ֵכן ְוִאם, ֲאִני ________ וַּ ת ְיקַּ י אֶּ ְרֹעה ִיְשָרֵאל-ְבֵני ְדָברַּ  ?ּופַּ

ּנֹוֵתן הּוא ֲאִני ָהֵרי - 'ד לוֹ  ָעָנה ת ָלָאָדם הַּ ֹכחַּ  אֶּ ֵבר אוֹ  ִלְׁשמֹועַּ  אוֹ  _______ הַּ ְמֵגם, . ְלדַּ ֲאִני ָעִשיִתי אֹוְתָך ְמגַּ

ְלָך. ּוְבָכל ֹזאת ֲאִני ׁשֹוֵלחַּ  ְדָבִרים ׁשֶּ ת הַּ ם _______ ָיִבינּו טֹוב אֶּ ְרֹעה ְועַּ פַּ ֲעשֹות גַּם ׁשֶּ ל לַּ ְרֹעה, ָאז אּוכַּ   אֹוְתָך ְלפַּ

 

 

ת ָקׁשַּ ה בַּ ת ֹמׁשֶּ  'ד ּוְתׁשּובַּ

ל ָהָיה ִבְגלַּ ה ׁשֶּ ִיין, ______ ָכְך ָכל ֹמׁשֶּ ב ֲעדַּ ָעִדיף ָחׁשַּ הּו ִלְׁשלֹוחַּ  ׁשֶּ ה ִביֵקׁש. ִבְמקֹומוֹ  ַאֵחר ִמיׁשֶּ , 'ד ָאָּנא - ֹמׁשֶּ

ח הּו ְׁשלַּ ְתִאים, ַאֵחר ִבְמקֹוִמי ִמיׁשֶּ י! יֹוֵתר מַּ ת אּולַּ ִכיִרים אֹותוֹ , _______ אֶּ ה ִיְשָרֵאל-ְבֵני מַּ בֹות ָׁשִנים ִמזֶּ  רַּ

ִים  !ְבִמְצרַּ

ה ַאף ֹמׁשֶּ סְקָצת  'ד, ֲעָנָווה ִמתֹוְך ֹזאת ִביֵקׁש ׁשֶּ ר ָעָליו ָכעַּ יָך ֲאָצֵרף ֲאִני - לוֹ  ְוָאמַּ ת _______לַּ  ֵאלֶּ . ַאֲהֹרן אֶּ

ֵבר יֹוֵדעַּ  הּוא ר ֲאִני. ֵהיֵטב ְלדַּ ת ְלָך אֹומַּ י אֶּ ָתה, ְדָברַּ ר אַּ ר ְוַאֲהֹרן ,ְלַאֲהֹרן אֹוָתם ֹתאמַּ ת ֹיאמַּ ְדָבִרים אֶּ ם  הַּ ְלעַּ

ְהיֶּה ָתִמיד ֲאִני. ִיְשָרֵאל ם אֶּ  . ָלכֶּם _______וְ  ִאיְתכֶּ

 

 

 

ה                                                                                                           ה ֲעבֹודָּׁ ימָּׁ עִּ  !!נ 

ֲאִמינּו    ְיאֹור    ָנָחׁש       אֹותֹות     ֵחיקוֹ      יַּ

ְמֵגם    ִיְשָרֵאל      ִלְראֹות   ְמגַּ

זֹור      ַאֲהֹרן ע   ָעָניו       ְׁשִליחּות      אֶּ


