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 ילחירשת '3?רק

 רגען אנץ ג או 'גל ~ןן ך ~יסמ*י~ עטר טניה מולה nvjjaא-כ:
 אייה ולסקר כנען בארץ להסתיבב ש4ט, מ9ל יציג שולחמשה
ץ לארץ. העם עליתלפני ; .

 ייי י= :..-

 nyj]o ץל דיר ה'א.
חלמה

 אסטמה תשלחב.
 אותה, ךיסקרו לנעך 9ץןדש94תו4בו

 ישראל. לבני שאתן הארץאת
תשלח י .. י. שבטמכל
 שבהם, החטובים מן אחדאיט

 הזה. לתיקיד?'ץ"ים
 האסמים את שלח משהג.

 ?ארןממדיר
 ה'. יקיתלסי
 לתפקידם ומתאימים חטובים "ישיםעלם

 9ראשו. סעיידים סעם'סמ9סיני
 שמותם: ואלהד.

 זכור. 4ן שמוע - ראובןמשיט
 חורי. בן יסט - שמעין משיטה.
 זפוה. בן עלב - יהודה סש4טי.
 ייסף. 4ן יגיל - יישיר משיטז.
 נון. בן הוטע - אפרים משיטח.
 רפוא. 4ן עלטי - בנימין משיטט.
 סידי. 4ן גזייאל - זבולון סש4ט3.
 סוסי. 4ן גדי - מנשה משקט - יוסף משיטיא.
 גמלי. בן עמיאל - דן משקטיב.
 מיכאל. 4ן סתור - אשר סש4טיג.
 ןפסי. בן נסבי - נפתלי משקטיד.
 מכי. 4ן גאואל - גד משבטטו.
 האישים שמות אלהטז

 ייי- מ.טהששלח
 אהה. רלסקר 4ץ?דלף9תוכב

nvj]olנון בן להושע קרא 
יהושע.

 אל-נפצה ה' וידקרא.
לאנש:

 שלשים שלח-לףב.
 פגען את-ארךךיתרו

 אחדאיש ישועי ליגי יסו?שי-?*י
 אחדאיט
 תשלחו איותיולטיה
 ,יי. בהם: נשיאלל
 משה אתם השלחג.

 פארןסיד*ר
 ה'על-פי
 ?*יים?לס
 המה: בני-ישראלראשי

 ימיים ךאלהד.
 בן-זפיי: שסיע ראי%?טשה

 *ו-הויי: ש9ט שסעיו לטשהה.
 בן-זפפה: ייב זהורה למטה1.
 *ך-יייף: יגיל יצהיר לשיהז.
 בן-נון: הושע אפרים למשוהח.
 בן-רפוא: ללטי בנזמן למטהט.
 ?מיהי.

 זבולי
 *י-יודי: *ייאל

 *ן-סוסי *די ממיה למשה יהדף למטהיא.

 %-?טלי: עמיאל דן למטהיב.

 *ן-מיכאל: יתור אשר לישהיג.

 בן-ופיי: נסבי נעליי לטיהיד.
 *ן-יכי: יאואל גד ?8?הסג
 לאנשים שמית אלהא.

 משהאשר-שלח
 י - י י:-

 ית-סעידלתור
 בן-נון להושע משהויקרא
להופיע:
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 סקסיםטורדותמילון

 שאסור למדו, ל-אר4כירגליכ2 מיסים ט4י לף: שלחב.
 דבה ציאלה. עטה טישים,4"הח

 טרשים" לף "שלח ב:יג משובים O~WINטלקום:
 סמר4ליםספור ,ה. למפקידוטת"ימים
 מרזם, על סספור "סרי מעד4א י9הויבו זר?לי'ך?תיו:
 קטיעת.שחלמה אימה. ךיסקרובטרץ
 חכמים:ךאמרו אסר איש אלד"יש
 צריסים הייהמרילים לסד "יש יבלם:?טיה
 מרים, מפרשתללמד שיט.מסל
 ץ4ה, להוייאשטמור טישים 04ם: טשעאלל
 נכונים. ולא רעים זיברים לקולראסור ומתחימיםסשי4ים
 למדו לא הםאבללמיק'ד.

 תרים, ליקרה לימד צריכים שקיו4ה ה'. ?קות eb~ וו: שיצלג.
 סטרץ. ץ4ת טת הוציאורכן כלם ארשים:פלס
 לך( שלח)תנח' סשוייםטושים

ומתחימים.
 סם. מיה:ד.
 משעט. לטשה:ה.
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 חכמיםרדותס'לין

 תצלו 95גב: ?ה איייז.
 לסב. זו4ד?ד

 חלט? הוא סיםסך9ה?:יח.
 רב?: אם הואס4צט

 רבים "?שים בו יטסטם

 מעטים?אי

 4סן.בהדה:יט.
 א 4ל עייםס*טס*ים:

 יל מסגות כמוחיסה,
אהלים.

 חיקית עריםבמבצרים:
 חוסה.ישפות

 טיב מה ס4ךף: ו4ה3.
 שיא? אידסטדסה'
 היא סטם קוא:8?ט9ה
 פרי? הרקה נות?תפוריה,

 תץ"מצווסיסזקים:
ותשתדלו.
 אגסים: *פירי?סי
 הקיץ, התסלת שלס?מים

 מתסילים4יסחסיים
לס4שיל.
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 שיח ?רשת ' ' '),,,' ,' " )'' יגשרק

 רעה דבתה הוציאו וכששבו הארץ, את תרו המרגליםכא-לג:
 פןרזהל שעיקץ וספרו, סירולים סזיי יים "רועיםל"סר

 4סקיצחע4(4 תושייה כי הירץ, את לכלי יצליחול-א "לר"י ש.44י "שייה טקק צפרה ס"רץ. מערות גם הביאוסיר?לים
 ', ',ןשע" ד4ה. הויסת סיו סיר?לים יקריסזקית'

 1?2לו כא.,, "לו סקר?לים סיל'הים,כא.
,,,' אותה, וחקרו 4"רץושויטו
 (,,1,, עירים ייןמטך4ר
"יעי,,וין עיפיך. לחמת המוליסה העיר רחובועד

"1 
יומפ,

 11?"ייינגב, לש ',ן ירגב עלו הםכב.
 צי-חברון ונלא , ,,, חברון. עדובאו
ושת היווים

 ךס?מי ששי''י,',,אסייו ךסימי ששיאסיסו'
 'גי,'ש,( רסקים. של לשרטבסים

 ,,,,. שנים שבעלבנתה הלי,חיי

 ,,,, שבסירים. צער יעירליני
. 

, , 
 ,,להאיצי, אסכיל. נחל עד באו המרגליםכג.

ומראהו מיט על אותו שמוךסם איקמשיייי4ט "סד' אסיים "שכול עם ?סר שלערף " ", פי',,יהש' סיך?לים קטפו אסכילבנחל
 בשנואבמינו אסטים. סני איתווקשאו

ומן-לרמצים גם סביאוסירולים
ומך-ועצא4יני: תאלים. וסמה רמוסיםציה
 קרא NWD לוקיםכד. לקרא ההוא היקיםכד.
 "1ץ*ול,ממל, אשכול,נטל
 !אי,ן*','צל האשכול שםעל

 ,י,-,ל,1,יר"י:. לעייף9יו'.,41י,41ו.י,',,, ישר"ל' 4ני יםששיפי ",
 , , וי4(נ%"",,ל,,,,, 5ן?.,, סבו רוכורגליכוכרו.

 11,, 8"11,,,יימפ41, אותה, וחקרו 4"רץ שהסתובבו-(מסר
 יום. "רקעים"סרי

נוף:,'"14,
*ל44ש"',,י4,ל.8סרו אהלן ואל משהאל י.,ג41ייג(ון.41..' ובאו הלכו המרגליםכו.
 בני-תישאלואל-9לי4דפ ישראל בגי סלואל
 *ארןאל-מדע קדטאל
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 חכמיםאגדותמילון

 לברור? עד סייעמי
 חברון" עד "ויבא כב:יג,
 מרגלים. עשר שכים סיו אסל

 ?תידו בלטין חברין", עד 'ליבא סתוב:מדוע
 סזטויה: בדרום צין: מדברכא.

 סקריך. עד סייע זיעה 4ר ילברקסץרד.
 המכפלה, ליערת הלךהוא סטרץ. בצפון רח.ב:עד

 האבית. של קבורתםיקים טל 44ים הענק: ?לידיכב.
 מהאבית בקטללב יאד. לבוסיםאס"ים'

 3ח לישיתוו שזים שיעיהברלן
 האחרים, למרגליםלסתניד חבריו צען: לפניובנתה
 הארץ. על רעה זיבהיהיציאו ייתר עתיקהאתה
 סטיב? מישהי על עלב של שסרי סוהושה מצעך סמלו יותרנסשו4ה
 לו: א דברים, 4ססרסתוב קיא ום שהוסהשבמירים'
 הארץ טת אשן"וליחטובה.

 4ה". דרךטשר קטפו.ויכרתו:כג.
 בכלב סהגה' גין. של עיףזמירה:

 משהי פחדמשה יינים: 84וטו'שלהי
 סך' 4ל סיד סוהסטש3ול

 היו טישים ששניעד
 איתי. לשאתצריכים

 על האשכיל: אדית עלכד.
 י י י.. האשכיל.טכז
 הם הקרך: מאור ששבוכה.
 שהסתיבבו לטסרשבו
 4ה. ורעלוארד

 יים: ארבעיםמקך
 יזם. ארבעיםאחרי
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 ילחירשת י3שוק

קדשה לארן.במדבר
 דבר אתם,ן.4ן,בו העם ולסל ואהרן למשה ספרוסם
הצדה שראו,מה

 ,ויהאים' '"' להםוהראי
 ששרף: יתדפרי '' הארץ. לרותאת
 ויאמרו וייפדו-ללכג ואמרו: ספרו הםכז.

 אל-ס%ןך*אנו הארץ אל"קאנו
 שיסינוטשר טייס. אוינוששיסע
 היא ודבט חלב ן4ת,מע,) מאד. פירעה ודכט, עלב זנתסטרך
 ,,,,,' 1,ו*,4,25גיי:, שלה. ספריתןטשה
פיי,י,לפא' א4לכח.  0ים11' כנען בירץ ס*שביעם
 בירךס*שב מאד. חזקהוא
וסלעים שבה העריםוסביב
בצרלת חימיתיט
 מאד'19,)ת יאד. ?דולותןסן
, 11,הצ4ק),יגש, מאד גביהים ענקים בניןנם

 ,ל

 (av.רציני
 : 6ויל'י,

 סיב פארך יחיב~i)ihliiltb עילק, עם יושב העגב בארץכט.
 והטמרי וס?בוייוהחתי וסטמורי ןסזבוסי סטתי ולעייםיעני

 בסריישב בהר.יוקעים
 יישבומיוצגי יושב סלטנירשעם
צלןסים הים טפתעל
 ,)'' ס?ך?ך: ,"%פ ., הירדן. ידועל
 טת-0זם"ל'%יו1וס)'4לב העם, את השתיק עלבל.

אלגפ~יה מטה אלוכסה
ויאמרואמר:
 שלהצלא אליה נעלה על-ה לארץ, לעלית"נוכל
 אצהויהדנו אוצה,ונכבש
, איתה". ולכלי לנשח נוכל ןכולכי

 ?ה: נויל ,פילפול ,
 יש צלו טשר 1סשיייםלא. את. צלו "שר ,ס",טיםלא.

,',,,, )י,,טמרו:
 אל-סעם לילית "נושל ),לא, העם, אל לעלות נשל"ל.א
 ייפו: הואיי-מק מ"ץ3ו". ייתר סזק הואכי
 הארך ז4ת ויקיאולב. רעים דקרים דברו המרגליםלב.
 אסה תרואשר איתה, שרגלו הארץעל

 יתקטלאלגנטיןטמרו
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 חכסים48דותמילון

קדט. טטמי מקים אל קדשה:כו.

 להם. הראוויראום:

 י י י - י י : -י איתנו. ללחתשלהצנו:כז.
 יכין. זהןנם:
 פורה, ודבי: ללבי4ת
 ודבש. חלב הרבהכורננרנ
 אבל.אפ5:כח.

 יאד. סזקעי:

 צ'קים, 4גי סצ4ק:?יי3
 מאד.גבוהים

 סים. חוף על סלם:צי

 סטתיק.י"א:י.
 י י יי יי משה אל ופנה ששה:אל

 סכלט אתה:וירטנו
אותה.

 הם הארץ: ?5ת ולתיאולב.
 רעים יצרים בעקרימרו
 הרע. לטין הירץ,על

-- -  - - ----------
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 'ד?רק

 .. י : . .. :. ישראל:לבני

"ספרד
 סהשעירנו
 אותה, ולחקר בהלהסתיכב

 ?מותו תושביה שסל יושביה, איסלתארץ
 האנשיםוכל

 נרה( עתירהשריפינו
 : . : . :.. מאד. וגבוהים גדיליםהם

 י י: ראינווסםלג.
 העוקיםאת
 הצ'קים.בכי

 קטנים, כרמטים בעיכינווכראינו
 להם". נראינו גםוסך

 1, ,לן,לן'" , ,,,,,),,,,,,,*י"",,ילח "ן,,,,,,,,,,,,;)),, ,,,,ן,,;,
,,,,,, ,,,

, (,,,,, 
,,,, ,, , ,,,,(,

,ייי
 ' ,',,,,,', ',' ,,י4י' ), ),,,,,(,, , , "י,,,,;,ן,,, , ,,,,,) ;,,,), , ,), ,ן,;, , ), ,;,,,),,, ,,,)

,( 

 , ), ?4רן'ליהישה

 היא יושביה חילתילי
ויל-הום
 יתייג4יר'ר338י

 ידיהי,,,',8?שי
'' 

 ראינו ושםלג.
 -:.יאת-האיליפ

 מך-סיסליפ צ9קיני
 סס?ל'נ4 4ע'גי3וועי
 בציריהם: היינווין

 למדקר למות לסם שטיב ואמרו המרגלים, דברי את שמעו ייראל4גי אותי להקניט רצה והי המרגלים, בגלל התליכן העם א-לה:יד.
 למירים. לתיר רצו סם ונען. לירד 4מלססהמעמית

 איתן. ולהמית טהתלען, יעם את להקניט ריהה'
 8סר. ?גנט סיות עקט טת ומחלדפ לעם, פילח ה' לעם. יסלח שה' בקט,משה

 קולו את הרים העם סלא.
ויעק.
 ?מהפעם
 - -:י- ההוא.בלילה

 .. י י . .. יי ישראל בני כלב.

התליננו
 ואהרן. משרולסכי
 ר"סרך: למשה "סרסעם
.. יי אם ייתר טיב"היה

 במצרים, רגיל מות מתיםהיינו
 מתים מהיינואו

 הז.ה.במדבר
 איתנו מביא ה' ולמהג.
 כנען, ארץ הז;את, הארץאל
 ולמות? המלסמה בחרבלדל

 כנעןותושכי
 טלנו וילדים הרשים את בשבייקחו

 יל-סצינה41,ך4שא
 את-קייםר4פ3ו
 , הים,'אצפו

 ההואן ,,צליעה
 , , "ן,)14,;44*א4
 , י4הי",,עי

 ש "י,,. ועיי,,)אל%י
gbיל.,),, ,,ליך*מ,,.;,,,,, "עא 4.יאלי' ' ' ' 'ישראי יני 

 ,ל,,,;,). , ,,*יוךן,)גיאע-?י,,,ן ,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,;,,,
, 

 , , ,י411-4ע,11,,,,,ו;י,לן,,, שפיבה"א,,יי ",,ל);,,,),,; ,ן,,,,,;, ,.,,,,,,
 4למפ]"למצליאיעפלוג,,
טי,י4י4614אא,ל,;,1ל", ",', , י,1,'י',,י,,,י,י,,,1,',י,,, ,ין :,
,),,,, ..ייי,., ,)ל ], ,,"), ,, ,),),,,ן,,,) ;,, ,,,,;

 י,)1),,,,,,, ין"יי
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 חכמיםרדיתסיליז

 יישביס: אכלת ארץלב.
 ומיתי. תוי?יס שילטרד

 אקים שיית:8יש3
בביסים.

 חגבים, כמי כחיבים:לג.
 להריה. דימים רטשיםשיך

 בכהן הצם שיל קרהאיד
 ושאלו: תמהוויסמינו 5ויא" בלן?ה הצם "ן*בפו א:יד,
 אישים עשרה מלליחוסיף

 העם? כל על לרעה ולהשפיעלהסית
 44. ן*תנו העדה ?ל רתשאא.

 מספרים: הם
מ  

 המרגלים מך אחדכל ית הרים הצם קולם:את
 עבה, עלה "עמה;א ,יצק.קילי

 קריב. מישהו לו מתכאלו
"מה ר8סרר. משה 9?דיינות ושאלונ נבהלו מספחתו4ני לסם היו התלינו. ויללו:ב.

 :- ' : :- : לףו4 קרה-

 להם: עסהךהוא
 ישראל! בארך לנו מחסה מה"חביי!

 מיכן'ם ?ש4ש מקריעים4עי ?ק?ך?ם.ממים טס!" לחיות יהיה ניראוכמה היינו לו ייתר טוב לנוסגה שם: יש חזקים עמים גיזה מצרים: בארץ כתנולו
 הם. גםובכו

 .. . - י.

 ק י גסייע לול. ל"ע:,.

 בכה. השבט טכלעד ?4י: יעיו לט*ייי?שעי
 לחזם. היתה הבכיהרכל אותם יקחו כנעןתושבי

-.. . 
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 שיחירשת ,,,,) 'בשרק
 נוצה אסם וישלחיז. האסמים "ת שלח מיהיז.

 פוען את-ארךלתור אותה, ולסקר כנען בארץלהסתאב
 שי50',ג"א4י לסם:ורר
 שגב ?האיי לס?ב' 'י עדרי"צלי
 ית-יסר:ופייסם 4סר. סקלי סדן8סר
 את-הירך וראיסם-הי ותחקרו: הירץ את ותראויח.
 ) ' 4ה,ץוא, היא?מה

 עליה הישבואת-0ים בקרץ טייטב לעם לב~שימי
 הואהחזק חזק הוא אםותראו
,,,), ,,ל,סויה סלט,או
 הואמשעט אישים מעט 4עם ישאם
אם-רב: סרנה.או
 פה י,ץב שקור-הוא סירו וקנזוט. בה: יושב יסעם ס"רץ ויהיט.
 קואהטויה טועה היאסים
ים-r~T רעה?או
 בסלה יושב ששר-הוא השפיםושף בסך: יושב שהוא העריםומה
 ,,,,',, , , ),,,,, ',יישאן(נים חימה, להן שאין בעריםסטם
 במבצרים:אם מיביב. חומה להן טיט בעריםאו
 סאבך ו4הפ. האדמה: הקרץ, ואיץכ.

 ;, סוא_השמעה פירץה שמעה, היאסטם

אם-רזה רזה?אי
 עךסןש-*ה עצים, בה ?טסטם
"ם-אין עצים? 4ה איואו

 ,, ,וסתמ?קים ותשתדלותתקמצו
 הארך מפריולקהלם הארץ". מסרית דגמנתלסגיא
וסלמים עסה היסהיסקיסת
 לקיים: בפורי?מי לס4שיל. מץמילים כשסקסיים הקיץ,ץקוסת
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 שלחשרשת יד?רק

 לנו טובהלקא יומר לני טובסלא
 מצרימה:טיב למילים".לטיב
 אל-ימיו איטד.,,1?..!וירו לזה: זה ימרו הםד.

נתני"יאט 4סר, מ?סיג עלינונשים
 משה, ייקים סעם קראט?יעמד
 מצרימה:ולשויה למצרים".וסטוב

 ואסה פרצה ו*4לה. ואסלן משהה.
על-פניהם ומלער מבושה פניהם עלספלו
 "1ןאל: בני צדת 9י-קטיליגי סעם. לללסני
 בן-נון ויהוידעו. נון בן ויהיטעו.

 בך-?פגהוייצ ?פכה, בןועלב
 את-סירךמן-התרים במרגלים, הכ? ננ(ונסיו
 בגדיהם:ורעו שלהם הבגדים אתקרעו
 האחרים. המרגלים זיברי עלבצער

 ויאמרוז. אמרו וסלב ?הושעז.
 לאנש בני-ישראלאל-9ל-עדת ישראל: בניל9ל

רדד"ורד
 *ה יקנואשר 4היעכרנו
 אשה?תור איתהלססיר
 מאד: מאד הארץטובה מאד. מאד טובההיא
 ה' בנו אם-הפץח. טיבתנו, את ריצה ה' אםח.

 הלאת אל-סידך אתנווהביא הז:את הארץ אל איתנו?ביא
 לנוונשנה לנו. איתהןיתן
ידד',,'*יר-הוא סז:אתס4רד
 ודייט: חלב?4ת וד4ט. סיב הרסהנית?ת

 אל-ממידו *יהגה אדט. כה' תמרדו אלט.
ואתם תכחדוואל
 סקרך את-עםאל-פיראו כנען, בארץ סיושב סעםמיני
 הם לחמנופי בקלות. איתם ננצחכי
 דלייהם 4לם?י אייסם' שוגו סי4ין
 אינוךיהיה עלינו, ומגן אתנווה'
אל-פורסם: מהם. תייסדואל
 9ל-העדה ויאמרוי. עמד העם ןסלי.

 באסלים אתםלרגום וסלב. ?היטע על ח4סיכ(לזיק
 מלעד באסל *ראה ה'וכביד מועד באהל בענן כראהוה'
 גבראל:אל-כל-בני יירשל. 9ללעיני
 אל-נפצה ה' ונאמריא. למטה: אמר ה'יא.
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 חכסיםרדותמילון

 למצרים. מצרימה:ג.

 עלינו סיים ראש: 4י?הד.
 העם בוט שיעמדוסיג,
 משה.במקום

 ןעמ:ש
 על לצער 44י'ס5:לזיעי
 שעם.יערי

 לרגל. ?תור:ז.

 ריצה. חלץ:ח.

 לאסל ae: לסטיו %יט.
 ננצח לחם, כמואותכו
 בקלות.אוסם
 איך מעליהם: צלם?ר
 עייסכג שסךמי

 זססדו 8ל 58רזם:8ל
 לזרק איטם: לרג'יםי. י..מהם.
 ך9לב. ןהויע עלטקסים
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 ידשרק

 מתי"עד
 הזה? העם אומייכעיסו
 צתיועד
 בי, ?חמיכול-א

 הלפלאות סללמרית
 לי?שעשיתי

 הדבר, במחלת העם את אפהיב.
 איתי,וימית
 סיףויעשה
 יטראל". מעם יימר ויזק גדילעם
 לה': "מר משהיג.

 יידעים,"סטירים
 מצרים. מחוד סדה קצם"ת שצייץשיכסף
 כנען, ארץ לתושני גם יאת ספרו והםיד.

ששיעי,
 ה'מאתה

 י -י
 ?שראל. עם עלמגן
 יראיך"סה
 סצם'לעיני
 אליסם' מגן יעףושצנו
 הצנןיבעמוד
 בים, איתם ומיביל לפניהם הילףאתה

 איסם מיביל "יה קאטובעמוד
 -:י-בל?לה.

 ס"לה הדקרים פל "סרי וסםטו.
 ישראל, עם סל אתימית
 ולאחרים סעמים?נידו

 צלילששיעי
 טיבית:שמועית

 ?כול לא שה' "מיניטז.
 ייאל עם אתלסוגיא
 להם, למת שכשבע ס"רץאל
 במדור". איסם הרגהוא
 יעישיי,יז.

 לסלח, ילץ הכח גדל אתסראה

, ילחירשת , ,,,,ן,,(,י,1,,ן,,,,,,,,,י,,,,,)
, 

,,,,,(",, 
f "ן,(עין5ף , ,, ,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f - I1ו*..ייז, פיה י"פנ 

 ביל-4פ-י4פנ4י%
 מאתית4יי
 יוהבי: שיימיששי
 4יך4ר 38פויב.

 מיפי: יקרים ,;י,1,,לש%(), ''"%%",*ף, י .י,ולרשפו
);1,')ל*ג  ה' 44ל בוקה י151"7 

 " ל,ו?448ש,,פש?6
 '),' 'ן' 2מ14היל2.91י?''),

','' , ,"' 

 ) ' ),,' ס44ל4י,ס*את,,; ,י.,,,יייי441בוף.י?ך,'י,
1?11יה,שא

- 

 סא',,,""*%,,446
1 48י גריה משהיו "41.ש*)

 ציהל עטימ99ף
 %ןובעתד
 *מם ייגימם היף48?

 אטובקפוד
???ה:

 אקד 89יש סנה את-טיפ לסמיה טונ ,',,)'

 סגפים וימרו,,'
 ,שא' י,".) י' "ן- ןאול(ששש1*ת"494ף,,
ין

 ),, ,' 'ל. , הילל"

 ,,, ,, ,, , ן;יש,8ןץיא4-,י,,,, א5 "י-*א?י-י%ד

 ) "ו. ?י)

 שאי *מ),,,,,,,%*
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 קכסיםאבדותסילון

 מתי? עד ציה:צדיא.
 ירגיזו ילעיסו,לנסוייי:

איתי.

 יל אחרי ולאתית:*לל
 שצפיתי.סלסלאית

 את אהרג ואלרשפו:יב.
כלם.

 חיק. מאי, גדיללצום:

 הלאת: סארי'יטב3ד.
 ינען. טןץתישיי
 הצם בקרב ה'8יה
 ישראל. עם על מגן ה'סלה:
 ה': 8טה ירטה ימיופיו
 העם. לעיני נראיתאתה

 -י ביום.יימס:

 ן..,ל..,,,,יי,,
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 שיחשרשת ידשרק
*יקור לי שאמרץ3מו

יאחל: סיני:בהר ל*ףי
 ה'יח. "ה'יח.

 כקינןלקףףס9לך'
ורב-הסד טובות, הרנהעוש.ה
 ופשע עימ4א לחיטאיםסולח
 ?נו5 ל.אונשף מהחטא, ינקה ל-אטנל
 אבית ןיפקד יבית ס9"יזיכר
צל-4יפ צליהם, חיזרים הסניםאם
צלייליים והסינים ה9סדים אםךנם

וצל-רקעים: חטאים". איתםעושים
 יל5-נאיט. נא סלחיט.

 סן8 סיםלןך הזה העם טללחטאים
 השיףפגדל הגדול. לבץבטוב
 הז5 לים מיאסהונאשר לי שילחתכמו

 וצד-ס*5:ממצדים קאך". עדממירים
 ה' ןיאמרפ. אמר: ה'כ.

 ידילף:לימיי ירשת". סמו"עלסתי,
 ואולםפא. א9לכא.
ווי-יני נשסעטני  ית-9ל-סיוד: יבור-5'?יייא יבודי. טת מרטה יטרדי9ל
 כל-כאישים פי3ב. מאנשים וסלכב.
 את-פבדיסיסים יבידי יתשראי
ל44ת-אלמי הנילאיתואת

 י84ך*ר עילייםעיר-שיימי יכמך4ר, 4מץריםיעשיתי
 ' פץ*4טי 4י' זה, אסיוענשו פעמים ששר אותי 3סוסם

 בקילי! שמעוול.א בקולי. יסעוול.א
 את-סירך אפזיראופג. הארץ ית יראי לא יסם נשבע, אניכג.

 לושומ",לאגתם,,-לץ.,'שיר ייביעה. לטבותיסםיססטסתי
 .' ,' ,' ) יידו*: י-אךוי-9נטצי צנעך. ארץ את יראה ל-א ~ימי, שצנע מיוסל
 ' " ' ,'' ) ) 9יב' וציצי יכדנ י' כלב, עבדי אנלכד.
 ס?סהצרב שהסנסגיתומיני
 עמו טסיתרוגז המרגלים, מאר של כמי סיסהל-א
 אחרינימלא שרציתי, מהועשה
 ' אל,ס*ךךן5ביא~יו הארץ אל אביאאיתי
 שיהאשר-פא אותה, ורנל אליסש4א
 ייהשפה:וזרעי לצניו. איתה יוריטוהוא
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 סקסיםאטרותמילון

 סבלני. איים: ארףית
 הרנה עושא הסד:רב
 טובית.סידים,
 סולט ן8שע: עין14א
לחוטינים.
 נגמיא ןנוה: יאןנשז

 טוב, ןהטא ותם ה'ייל ירחונים לנמרי נמחקל-א
 החטא על גםיעגט

סראטין.
 על יבית שתפיד
 הבסים גם אםסץבית, ס9"י טת זוטרוים:

חוטאים.
 נכבדים, על שלשים:צל
 סילישי.סיור
 נינים, על רקעים:צל
 ס?ייעי.סייר
 סלחי.מסאתה:יט.

 משה: לצד~ששרים[
 עכשיו.ועד
 סל ה': כבידןיייא לטבע. אסי אני:מיכא.
 כבידי. את תרסהס4רד

 יראו. לא יראו:אםכג.
 שיועו "להינטשי:
יכבודי.

 מסיון סןטה: עקבכד.
שסיתה.

 סטץר אחרי:ןי.ילא
 לי.וטסר

 לתור, שיה: באטיר
לרגל.

 יוריט הואיירששה:
 לו. שאמן סץרד יתללויו

-ן . 1 .1ו
ץ - -
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ירש,ת,ילח יד9רק

' ךהש,*"ע' וכשילקיכה: וסינצסי העמלקי העמים, סניכה.

 'ץ""-
"" *צסקיושב 4עסק'יושבים  י3ויסר קנויסר
 , , מפסטר ?9םזיעו לטך4ר לסםוסיעי

 ,ם-שוי:ילך שורד יםגלו
,,,, ה' וקדשיכן. אמר ה'כו.

 יאני: ואל-8סהאל-טשנה ולאהלן:למשה
 ,, , סלאת ההצהלצדה, סזה ירעלעם צד-מתיכז. אטעם סתי עדכז.

 צלי ילייים נהיהטין סוייגש"ןלינך
שייקרי:שמעתי. ילי הליעינו הפגהטקיר קסךי ססלו9סיםיסם ישראל פ3יאת-תלפית ישראל בני תלגיתאת
 " , '' , אלהם ,ט46פח: ישראל: לבני מאמרכח.
1,סי-ייי סייע ה'"טסי

3אם-ה'ואומר:
אם-ל.א ואמרתם שהתלינסתםיקמו
 ' ''"י עיזן?,ישש5,י,,51רטם סמך4רי למות רוסיםשלסם
 '", ,', ל9ם: יצדהסו לסם. טצשהסך

' ' 

 פגרי9ם יפלו הזה בפרפרפט. תמותו, הזה במדירכט.
ויל-9קדי9ם שהתטקדו סיסא יוצאיוסל
 ן,לילדקט9ר9ם איתם,ויפרו
 ויעלה' שלה צירתםמבן ויותר, לנה עשריםמון

 יעי: סייעיםששר זמיתו. קלם עלי,?העליסנו
 אל-הארך ?לאו אם-אפםל. הארץ אל תביאו שלא ישבע אסיל.

 י'";' ,",,,,1,1 *ה,לש?"*,ש9ם, בה, אתססלהיטיב שת-זדי שא"יטשף לכן לויםשישיע"י
 aMיי רק אליס ובואו"לא
 בך-זפנהפיב יפכה בןסלב
 פו-3וך:ויהובים נון. בןויהיטע

 אמדתם  אשר וטפפם גא,, שפסדתם שלקם, והתינוקית והילדיםלא.
 ', ,''",'."ך' וסנה "ל%ל', י?4י, אוסם?יקחו
 .אסםוהייאתי לירי, "4יא כן אסיאיתם
 את-יארךוידעו הארץ את יכירו כןסם

 *ה: יישטם8?ר אותה. רציתם לאיקסם
 , , "יל, אטםלבן,'ופגר,י9ם שלסם המתים של והגופיתלב.
 מכה: *יך*ריפלו הזה. 4פנדסריפלו
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 חלמים48דותסיליז

 המדבר. אלהמדיר:כה.
 אל בכוון סוף: יםדרף
ים-סוף.

 יפי עד יפי: עדכז.
ישתק.

 מתלעים עלי:מעיים
י:.נגדי.

 סשיע. טסי י4י:היכח.

 באזני: זכרתםכאשר
 מידיר "... לי:טמןים
 ב( ניד, מתנו". לוסלה
 גופית פגריטם: יפלוכס.

 ?9ליידיתם שלום.ולמתים
 סילא עצאי שלמספרכם:
 אוסם ועירושסתטקדי
 עיי:סייגים ממערים.וש?יאסם
 נגלי.סתלינסןם

 זדי: ית קלאסי  קיר .י.
סייעתי.
 להיטיב.לשפן:

 סתינוקות וטפלם:לא.
 שלסכו. יסזלדיםשעכם
 אותם יקחו יעה:ליז
 ל.א *ה:יקייםבשבי.
 איתה.רציתם
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 , ירשת'?לח ) . לךן! 'ד?רק

),,,, יידיי ייעים ימי יודדו שיכם ויניםלג.
 ,,יייי י,ץ,'"

taso@ 
 ',',ך ;

 , ,ל, ת,, ש"י,'"ן)"ר. שגה."רבעים
' ' 

ao54', "'י5,?נ,,',יויו?ש'% שלסם החטא בגלל יסבלו 
' ',,' " "'' 

 ל',",ן,ו י6",יב%*ה,"","',,4עד',א,,פף," במד"ר. כלם שץמותועד
 ,,. ,(.י%,,,י, דיש,,,,,, שימים מספר לפילד.

anNWשש-סיךץ אטיגטרים "' כנען, בארץ רעלים 
 ', , ''9'8ו4עישי*יםי" מעסק. יים,אר4עים

 ,,,,,, ,,,, ,)",, ,4, ,,,4הי,ץ,ט,,1,,1 4יך4ר. בטנהמעיטו ""י ,1' ,11 ,,,שי',, יש",,,'. רגול טל יום סלעל
 " '" %ומתי. וידיו" סלכם החטטים בגללמעסטו
 ),, פגושתי:,1,ןינצים%אתך, טלי. והעלט טלי הכעס את מסירוסד 'י "י "י4, " 8י*ג'4"1"8'4'י שנה."רקעים

 צ*ריז,, ה' להי.)4*י, "מרתי ה' טנילה. ,י
 אצשהאפנל%),לאתך זה את יגעיהתשועתי,

 ""1' %פ,,ל,ליייסעץ5'%שא"1 ס?ה, פרע פעםלסל
 ,", ,,,,, , " ,ין,'י*,מנ בי למרד שהתייפואלה
 ויזיז %181ו,,= ס"ה3יך4ר
 '" ' י ל', , ימחו: ח6%,' בייצר". כלם?מותו

 יעיטו להתלינן, שהמשיכו המרגליםלו-מה
 היך,,ןליס,,ימתי,ןלקע פגען, ארץ סמויק,על וללא רעים דירים שספרו המרגלים את הענישה'
 ' '( " ' נואמת. את שימרו ?פנה, בן ועלב נון בן מיהיטעחוץ

 'ל, ""',' "", " ,'1 ' טם'ה'ן,,' פ"י ששמר' למה בנגוד לכנען עלו מהעם אסטיםסמה

 , ""1, ,,,,, ,, , 1, י,), ' ''''",' ,", ה4שהשו, האישים את והרגו סיחו וס"סלקיססנצני
", 1, 

 ,%ן 'יל לו.'.וסאמ%יפ,,' וסאסשיםלו.

 14 ,,,, שטך,סייץ לתן,ה"ל,ו,, הקרץ יתלרעל ' , ' ',' משה14"טי4-שיח משהששלח
nQvj11( ,1,, ,))) ,),ן,,]1,ו?.י[לל 

 5יו"אפ4?ל-סיך"",ךייינו, העם לפני משה עלןהתלוסנו
'"1 הארץ. על יקריםוספרו

 להקיא"
 ביעצי-ישולם,

 ,1) האנשיי% לז.,"ני"תו ",, אלה אישיםלז.

 רעה ?*ת-הירץמוצאי הארץ על יכינים ולא רעים דלייםשיירי
 "י' 1י, ,5גנשיאע **" ,' 4ה. ה' אותם שהצליל במגעה,מתו
 ,1, ),4,, בוו,.פנה, וצלב,,, ס"ךה על רעים שקרים ספרוילא '"''" לחיויהףןע,',*ך-נוה''.י' ?פנה, בן וסלב נון בן ויהוטעלח.
 ההפ *ן-קשוייםחיו לסלים נשחרוסם
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 חלמיםששדותמילון

 נודדים. יעים:יהיולג.
 זנותיים: אתושאו
 החטאים על ולגטןקבלו
 ע זעטלסם.

 במדף *יי9ם %םצי
 במדקר. קלם שןמותועד

ן,
,ן

עו
- - .  עק' גיי.

ים(/,;י[!
:ן,ןלן

,י94

 dk-,-41'41,,4.ול4 לך?ל.יתוקלו.

 נגד. התליננוך*לינו:
 הארץ: צל זבהלהיציא

 דברים סקרים, ספרוסם
 סירך. עלרעים

 רלה: סא9קיינו מך סיולח.
 ןיהושע מתו המרעליםכל
 ססיים. סטארווללב

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



.ע)'9

86
 'ד9רק

 איתה. לרגל לכנען שהלכו המרגליםמסל
 האלה הדקרים סל את אמר משהלט.
 ישראל 4גילסל
 יאד' סץ"4ליוסעם
 מאד מקדם גלקר קמו ישראל בנימ.
 ההר ראט אלועלו

ואמרו:
 סיקים טל"נעלה
 אליו, נזיע שי-א "סהשה'
 יי חטאנו".כי
 ה' בקיל גומעים לגו 8ץם"ליה י-י אמר: משהמא.
 אומר? שהוא מה עיטיםול.א
 שלכם. הזה כמעיה תצליחול-א
 ההר, אל תעלו אלמב.

 בזה, לכם עוזר ל-א ה'כי
 אתכם. ינצחו ל.אואייניכם

 וסכנעני העמלקי העמים בני סם נמלאים כימג.
 אתים, ?נצחווסם
 סה'שמרסקיםכי
 לסם". יעיר לא ה'ולכר
 ההר ראט אל ועלו התאמצו ישראל בגי אילמד.
 ה', רצוןסגד

 כליה' וילי ה' 4יית "רוך4לי
 ממפו. ?זו ול.א 4מחסהשסיירי

 וסונעגי, העמלקי העמים ובנימה.

 סהוא, סקר 4ראשי?שבי
ירדו
 בהםוהכו
 הסוף. עד קשהמסה

*

 ,, , ,,, ,,,י,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, , ,,,1,,,,"י,,,,,, שלחקרשת

 " ,י ית4,-4יי*א,,*י*
,,  

 האלה %שנתמים 1"ני 4
'

 'לשראל אל-פלפלני
 14 *"ו.,.ון"יעי.

 ,,' ' -" ' ',י , 'י1ן"4שןההה11ל יצל"ג
,, ,,, ,,,,,, ,,,ן,,,ע,(,,ך,,,,,,,%, ;,,ולאמך

 אל-סלקום וציינו ה164,
 ה'ששריטר

,, , ,) *-יימשה,,,,,14"פי,

,, אקליק, יקף,,,,ש*ן.,ף,

 ה' אתיפי,
1,1",,,,,,.,,,, ,,(,,, ,4,,, .,, ,,,,

 'וא%4.'
 תצלח,' ל.א

 'י יקריים ,,,,יי,ייו,,י,,,
,

,, .לפני,אע?קם:, יקשו , א ול,,,

 קיגי9ם יץ והפוכיי *ייקי מג.,וי,
 בחרבון4לתם
 ,, ,,,, , ,,, ,,,,,,,*י-*י-%

 ,, ',,,, , הו מארי"שישם

, ק','ע99ם:,,,,ויאיימןס

, ,, ,1?י1,ת ,ץד"1י-?*ין,1;
 ההראלגיאש

" י*ש4 ייי4יא'',,',יי*ף4ן ,, יז , ,,,,,,,י
 ,, ,, ,,', אמסגה ל.אך4שוי,טויב,,

 יעיטיי י?יייוץ ייקי?יקמ,
 ,,, ,, ,., ,,, ,,, ,,,,,,,ן,,,,עי, ,, ההיא *ייסיגרי
'=וכפופ

--: 

 י,' ,,,, "ל, ,',,, ,,,צד,-טסריה:1,,,

/
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 חלמיםטורדותסילון

 עיליות ישראללארץ
 היקים" אל יילינו "הוי מ:יד,

 יירטל,לל?ד
 ישראל ארץכי

 הארצית מסל?בוסה
 ה': פי את עברים אפםמא. ובקדשתה.בחשיבותה

~

 . ד

 לס. *4אימי לקיל שיקעים "קקםדם עולים, ישראל יץ לא
 לס~יך 19!ן ;(ת

 הזה. ימעשהמיליחו י עפקך לא הצלח: לאוהיא
 ל-א ה' בקרפפם: ה' איןמב.
 בזה. לסםיעזר

 ינצחו שלכםמאוירים י :.. .:..י: איביפם: לפניהנגפו
אתכם.

 ה': מאחרי שבהםמג.
 ה'. ממצויתהסרסקמם
 ה' עמ9פ: ה' יהןהןל-א

 לסכו. יעזרל'א
 לעלית: ו*ק93לייוד.

 נגד להר לעליתהתאמצו
 ה'.רצון

 זזו. ל.א יצאו, ל.א משו:ל'א
 מתיך.מקרב:

 בהם. הרגון*פום:מה.
 איתם, שברוויחתום:

 אותם.הכניעו
 הסוף, עד מסריה:עד

 יי:"קרמה". טשמי ויקים עדאו
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 קרחשרשת טי?וק

 לוק משיט "יט ושמשים סאתים ועיד ואבירם, ודתן הוא לוי, ש4ט ססשיניקרח, ועךתי קרח של סיןדא-יט:
 4סם. יסרדי ולקסתו למסה התנידו הם מסהיגים. להלת הם גםרצו
 מועד. אהל לסגי קטרת יקריבו ואהלן משה וגם שהמורדים צוה,ה'

 קוה na~sא. יצהר בן קרחא.
 ,, , ".,,, , , ,41ון?ייר', קסת4ך
בן-יוי נט4ירםודקר י " 4ו-קרפ ,',' לוי4ן
 ואבירםודתך טליטב4ני
 אליאבבני *לת 4ןואין
 *ו-*?ה, ואוו ,, יאקב' של סיכור סין יסוה ראובן4ני
 (1;,,, ראובו,לו,,, "4גיי עיים טת לקחי "לה4ל
 4' לפנ' נשמו ב. ), מיה, לפכי ועמדו וקמוב.

 מבני-לשראל ואחים' וחמשים מאתיםואתם
 ויאפיםחמצים ישראל, מבכי חטוביםטישים
 צדה מניאי, . מכבדיםטישים
 י,,, שצד קיאי),)הסידים

 ) "ל' אנשי-שם: ן),י',ומפרעמים.

 ולאהרן משה סגדעמדו י*ו8לי ג ',ן, התאספו, אלה 4לג.
 וצל-"מרן צל-אצה,

 איסםויאמרו ולאהרן: למשהוימרו
רב-לכם לכם!"די  יי- יי-
 , כל-ף8דק,',,פי העם בני כלכי
 קיי89,',ן ?ל6)ן,'" קדישים9לם
 ה'ובתייש בתוכם. נם נסלאוה'

 תשניאוומדוע לקם )קיסםימדיע
 ה':צל-קהל המססיגימן" טל סמיקידאת
 משה וישמעד. דבריהם את שמע משהד.

 צלן.,?..,., וישל,' ?קיו. עלולסל
. 

ואל-?ל-צךסו,יאנל ואמר: שאתו, האסליםויל )איימי"י.'"%נ,ויך*ר קרח אל דיר וה'ה.
פקר"בעקר

 ה'ללוע יודיעה'

א~-אשר-ל4 למ4סיג, 4סר4סי
ואת-8ולףג,ען,,ל, למ4היגות הקדט קדיט,ומי
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 חרסיםרדיתסילון

 קרח? מרדמדוע
 לרה" י*קה א:טז,
 קרח:טמר

 לעמרכי. בנים"34י את לקח ותה: ך*שחא.
 nsjio. זה סלף' ימי נצשההטסך וקם.עצמי
 עמרם. טל האח יצהר, של בןאני שלת. 4ןואין אהלן. זה ודיל, ~הןהאחר נטכירם ךסן ראוין:בני

 NSWO. להלת רועהאסי עמדו hsho: לפגי לקומוב.

 לנטיא, אותו מנו ~ל.א~מכיןן ןנגדי.מולי
 במ.שה. קרחמרד אנשים צלה:ומוטי
 ובאהרן במ.טה מרדהואמבבדים.
 'בה'.ימרד אגשים מועד:קרסי

ק
 אנסים שם: ט14י

.- 
 ק)במד"ר'

 :-ז. ..-ן..

מפררים.
 התאספו יישלו:ג.

 השפיעולנשכנים מילי)האיט
 ראובן" בני ואביתם... יין א:טז,לסם.
 לוי. ש4ט 4ך קוהלרח לטה יישאו:ידיצ
 קןהאיף אישים מעצמיםצקיכם
 ראוכן ט4ט בניטאסטים ומנהיגים? יותרששובים

 אחריו?הלכו
 י-:הקשובה:

 כמך4ר' ישראל 4ניושסני
 קרח. של שכסים ראוכך 4גיסיי
 ראוכך בני על היופיעו קרח4גי

 רעה.סשפעה
 רבהמדרש

 ישקר.Prs~:ה.
 לי. בסר בסי לי: קירית יודיע. ה' ה':ך4הע
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 קרחירשת טזשרק

 אליווהקריב אליו. ?קרבואותו
 ?במר-בל אשרואת איתי, בחר יה'ובמי
 אליו:יקריב ה'. אליו?קרב

 צשו לאתו. תעשי: זה ואתו.
 מהמיתקהו-ל9ם שאתי, מי וסלקרח
 וכל-כדתי:קלח לקטרת. כלים לסםקחו
 אט ותנו-יהןז. אט, האלה ככלים וסימוז.

 ?4יןת 1ייסו'ושימו קטרת גם להםשימו
 ה'לפני מועד אהל בפתח אותםןסייחו
יסריסר.
 לאישלעהוסחיט
 ה'אשר-יבהר בו, לסרשה'
 הולטהוא הקדינו. המסהיגהוא

 ייי: בגירב-לפס לוי!" בכי להתלוכן,תפסיקו
 אל-נוה מגצה ויאמרה. לקרח: אמר משהח.

 לוי: בנישמעו-נא לוי. בני נא"שמעו
 מפס המשטט. לכם יי ל.אט.
 ישראל מצדתאתפס ?שראל בכימכל ישר"י טלטיפי-הבליל אתכם הביילשהי
 אייו אתפםלסקךיב אליו, אתלםוקרב
 ה' משפן ית-מצדתלעבד ה' במטכן לעלד יעקיד לסםןססן

 לשרטם: העדה לעגיולממד להקריב? שבא מי כל אתולשרת
 אטף ויקרבי. אליו אתים קרב ה'י.

 בני-לויואת-9ל-אחיף טללם השבט בני סלואת
אטף אתים, לוי,בני

 גם-פהבה:ובושתם מהנים? להיות גם מכקשיםוקסם
 ?9ן3א. לכן,יא.

 ויל-עדיףאתה חכריץ וסל קרח,אתה,
 צל-ה'הנודים ה', נגדהעומדים

ואהה מתלעסים אתםלקה
מה-הוא אהרךוסגד
 "ליו: תלינופי קיא?" הוא יטה-
 מגצה וימלחיב. מלח מטהיב.

לקראלקיא
 ויטיי?הםלדסי ולאבירםלדסך
 אליאבבני אליטוב,4כי
ויאמרו אמרו:ןסם
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 חיטיםרדותס'לין

 יקרב אליו: והקריבה.
 י..אליו.

 שמעלים כלים מהשית:ו.
 קכלרת.4סם

 שניתרים עלים קשות:ז.
 איתם ומצלים טוברימ
 ..יבאם.

 לסם, די לקם:רב
 להתלונן.מסייקו

 ל-א האם טים?: המעטט.
 יל טת לקיית?ירטם: יי- לכם?די
 לו ולצלר למטכן שיאמי

יקרבנות.

/ ה': ?ל לליייפיא.  ,,': ,1'1,ל"קוי~~נ,''י ה'. נגדסעימדים

,,)4". פ,%'",י ה ק " 1  

,""ג
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 קרחשרשת טזשרק

',, נציה: , (גן,,. יבוא". ול.א בקולץ סשמע"ל.א
 "מעט4ג לץ די לאיג.

 ודיש חלב זיתיארך ודיש חלב זכתמטרץ סצייסניפי אושנושלעליז
 *טך*ר?סטיתנו כמך4רי איתנו להמיתכדי
 ילינו"*ל-תשירר עלינו מטתלט אתהןסנה
נם-וחצירר: בנו?ושולט
 ודבש חלב ?4ת אל-אןך ל-א אףיד. וד4ט חלב ז4ת אןץ אל ל.א אפלויד.

סביאסני איתנו,סכאת
ך8טך-לנו לנו סתתול'א
 ?9וס. ידה נסית" וקרסים.שדות
 תנקר ההם סט?שי5סציגי ולעם? לנו לסקר טתוכל חישב אזהסים
 נצלה:לא סבוא!" ןל.א בקולץ, נשמעל.א
 - אל-ה'ך)אטר לה':ןטמר מאי למיצה ויחרטו. מאד 9עס משהטו.
 אל-טף(סם אל-תפן',, מלהם! התפלה את תקלל"אל
 ניאתי מה5 אסר סמירלא אחד, טמיר אפלו מהם לקחתיל-א
 הרעתיול-א רע, עשיתיולא
 טסם: 8סדית DOt". ליסד לאטללי
 אל-קרח מהוה ך)אירטז. לקרח: אמר משהטז.

 , ויל-צדפף"8טה שאתץ האסטים ועל"אתה

 ה' ייניעיי מיעד. אהל לסתתבראו
 ואהרן והם8ט2 ואהרן והם אתהבראו,
יסר:מחר.
 קטדפ צליכםונפטם קטרת ימסתיתוישימו *,שתי %~gi וקהויז. שלי, שטסיה את ?קח מ9ם אחד לליז.

 ה' לפניךיהךי58 ה'. לפניךסקריבו
 טסיתל8יש שיי. מטסיה טת יקריב טסדלל

 *ף8ת ייאטיםסטיית מחתית, וחמשים מאתיםיקריבו
 ואוזרןך8?ה ואהלן קרח,ואתה,
 טסטתי:"איש שלי". המחזה את יקריב מ9ם אחד9ל
 איש ךיעףזויחל שאתו והאנשים קרחיח.

מהשתי מהם, אחד 9ל טסיה,לקחו  אט ?יישםךיפנו אש ימסתיתןימי
 ?ידפ צייצםךזיימו קטרת;ןנם
 מוצד אאל שסה ,ךי?ייי, ואהלן ומשה סםועידו
 ואהדן:ונ14ה מיעד. אהל צמחלסגי
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 חכמים48דותמילון

 שלים רידף מטהנם ,ימע 1:::י:
 ולאבירם לדתן לקיא מגוה "וישלח יב:טז, לץ? די ל.א המלט:יג.

 נצלה5" "ל-א ויאמרו: אליאב,בני
 ואבירם מזיתן פי עלאף

 בו, ומרדו במיהקכאו תטלט ילינו:השפרר
 לסם. לקרא משהשיחבנו.

ללמדנו,
 שלום, לקשות אפשראם .. ...

 טוב ויותר עדיףתמיד
להטלים.

)רש"י( העם. כל ההם:a~W3Mhיד.
 ההם ששיםסעיגי
 חישב 8ןהינקר:?
 עיכינו טת לעירשפיליפ
 לראה של.א עד לנו,ולשקר
 האמת?את
 לעס משה למקוה: וקררסו.

מאד.
 סקוסם: יל טען8ל

 ואל בהם, תתחשבאל
 ואת תפלותיהם אתתקיל

שצנותיהם.
 לקחתי.ייאתי:
 צמיתי לא הרעתי:ול-א
 מהם. לאחד אפלורצה
 .. ... בפתח ה': לסגי מיוסי.

 מיעד.אהל

*.
, 

((,,,,,,,,,,,,,),,,,,ן,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,ןו,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 1צ,ן
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 קרחירשת סי9רק

 קרה צייתם ויקהלוט. ואסרן משה סעד סעף קרחיט.
ית-9ל-סעדה שלי סטסשים ללטת
 מלעד אהל 4אלו4מח'י,, מועד. אסל של סימת טל יאיועלם
 ,,,, ,',,, ,,;,ןבוד-הן ה'וכביד

 שטים, סאסשים וחמשיט ומאתים ךאבירם דיך קרח, על צוהה' עדתי ועי קרח ?ל ע9שםכ-לה:
 וטסייי. מקרח יויתרמק רל', צוה ולעם שלהם. ונאהלים לינישיעידו
 ומשפסתי, לרת טת סלעה סטדיה ה': איסם סצסישו9ך
 ר,וז. סקל, מקרייי נממשים ושאמים ואבירם דתך את וירעה יצקהךטש

 " ", **יאנה"החממסה

 ,," ן ,',., ,ויל-טסרו ',, אהרךךאל
 ,'יאנש:וימר:
 מתיף הידלונא. מתנד "תתרחקוכא.
 הלאת סעדה' שאלה, סטסשים9ל

 ירגע: איםוטנלה רגע". יך אוזםונשמיד
 על-לגיסם ויפלו 3ב., ואסרך משהכב.
 ,;,,'ו,)',,,ו?,"ירו ךטירו: ה', לפני והשתחווספלו

' 

 ,סשא*מ44%ש,;4לל,5לאי סדם. 4ני של סמסשבית טת היודע"ה'
 ', ,1' יסי"" יד'ח שסיא אסד איט בגללסטם
 ' ' ",',' הקצף) '9ל-העדה ועל ;' ,'ן בו?" ותעלג העם, 9ל עלתכעס
 , '" אלנל4צה ה' ךיך*ר כג.' משה טל דיר ה'כג.

יאמר:וימר:
 אל-העדה יבר3ד. האסטים סל אל "ד"רכד.

לאמר להם:ךת4יד ץ ייי-.

 ,, ; , ,, לסיבן מלביב העלו) בהם שגרים לאסלים מיייב"ירסקו
; ואבירם:, זחן קרה ,;; ךאבירם". לזךקרח,  ; ; 
"ללע,,,, משה aets,11,גה. קם משהכה.
 1ון וט4.רם' יי-דקו"ין,'י4?זף וסיירם לסך טלוסלד
 44רטי1 זקני "מריי ויעיי1 מעם. זקני מלכיוטפריי

 אל-סעדה וידבר3ו. כלם אל דקר מ.שהכו.
לאבקואמר:

 9אטרו ותתרחקויזוזו
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התרחקו.הלדלו:כא.
 יי יי י - י-- אהרג איתם:ואסלה

אתם.
 רגע. בןירנע:

 ליל הרואת אלהי אלכב.
 הרוח, את הידע ה'בשר:
 ןדם. בשר שסםסידם בני טל המסיביתאת

 ותהרג. תכעסתקצף:

 תסתלקו,העלו:כד.
תתרסקו
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 קרחירשת טז?רק

 סאלה הרשעים סטיקים ן, ,,,, האלה, הרשעיםסטסשים אהיייעל טלמסאהלים
פ"שי,,?א תגעוואל
 ס9"יסם". יעלל ?מותי שיאייי )אשה(,1ס9',,11),]'ל',"' לענש ששש מהבכל

",,
,, , 

י,,',,,,,?ייי,יעש',' מגאילים התרסק העכו וסלכז.
 , , ',1,י",,,,",,, ייק4י'"ואצ1יש,11'י' ו415ירם דיך קרח,של
',,,,י,4יגיב מיביב.ךעמד
 ושבים יצאו ודבירםודקן ועמדו ?צאו נ415ירכ1ודקך
 יהליהם פסח', שלהם לאסלים94סח
 ועפם: ובניהם oONiwa, שלסם. והתילקית הלים הוטים,עם
 ,), "), , ,' פשה ונאמר כה. '1 טמר: משהכח.
 ?לןט%ף4.ש,,טאיה את,',,,,לששית האלה, שמעשים יל יתשטת ' 'ל,,) 4י*,',,"ן"ין איתי שיחשהי ,' )פ'וי"י)?ןע'ו''')''''""ן,',11),, צדעי"וד
 מלצי:פי-לא זה. כל את המצאיי אסיולצו
 אםפט. אםכט.

 סידם ?ל?מות ומיתי סטלהס"?שים
 אלה??תון מת, טדם שכל?הרך
 ?ל-הטדםופשית אדם ?ל ילוסחוף
 ציידםייקד שלהכי, הטיף נםיהיה
 '),,,,," (, ' י?%?: ה' לא, אותי. ילח ה'לא
 , ",ן,ן,',)') ואם ל.') יברא ה' ואםל.

 ית-פיס סטד?פזויצקה "?סחוסידיה ' ' ' ה' יקיאבריאה ?מיהו, סץה טלאדבר
 איםויליה האלה סט?שים אתךתבלע
 לסםואת-?ל-אשר לסם, ששץד מהוטת
 שאלה מגיםוירדו בחיים, כשהם לביר יפלוךסם
ליאקים תדעוטז

 ס")ה סטייים יעצייי וסר4י'י קללו סטלהשעטושים
', ית-ה':ל הש.טת

 ?4ל-חי ו?הי לא., לסייד מיה ומר כטשרלא.
 לד*ר.ץ,'

 לאוה ?ל-היקריםטת האלה, הזי4רים ?לאת
 סטדיהך8*קע לחדלה ופתחהנבקעה,
 תחתיהם:עיר עליי, עמדויסם
 ית-פיס סיךך ופפתהלב. פיה את סתתה הארץלב.

ויסלעובלעה
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 ימותו. ao@e:כו.

 ?תן יןח, משטךכז.
 המגורים, מקוםואבירם:
 לין קרח, טלסלקלים
ושיירם.
 עוידים.ירים:
 בסלח.יסח:
 שלהם. התינוקיתטפם:

 תדעו.תדעוך:כח.

 לא איי מלבי:ל.א
 זה. אתייצאתי

 עמותו. ימותון:כס.
 יפקד האדש 9לופקית
 סל טל סעיף?ייסק:
 ןסם סוסם יעזהמטושים
ימותו.
 יבוא ?ייתם:יישד
אייתם:

 ה': יברא בריאה ואםל.
 שסמוהו דבר שיה ה'אם
 הזה.לא

 פיה: את האדמהויצקה
 ת"ח.סטדסה
 ופלו טאלה: חייםלירדו
 .. י יי בחיים. כשהםלבור

- - 
. 

 והרגיזו. קללויטש:
 כשגמר לדיר: פסלתילא.
לדיר.

 סעדיה:ויתקע
 ססזסרן. סןקיהיסטדסה
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 ואת-*תיהםאסם שלהם העתים ואתאותם
 לערה אשר יל-סיך5ואת קרח טל המשיחהואת
 פל-הרכוס:ואת שלי. הרכול כלואת
 ו*ךדו יגי ),,,, לסם שיך שהיה מה וסל הםלג.
 להום ויל-ונגירonJa לבירירדו
 שאלה,,,)להיים בחיים.בעידכו
 סירך אייסריייש אליסם' רייסה לןץ?רהסטרך
 הקהל: משיףויאבדו אבדו.וסם
 יבייתיהםאשר מיכיביעידו ל9ל-ייראללד. ישראל בני ו9ללד.
 ?#a?5ו סטדסה. ולעש צאקותיסם לקולסרחי
פן פוחדים,"ינסכו יירי4י אמרו:כי

 סייד: י4?לעבו),,, אותנו". נם תריעשעירד
 ה' סאת וצאה ואש לה., אט הוציא וה'לה.
ותאכל יקלהויאש  איש ויאתים ההמשיםאת האנסים וחמשים מאתיםית

 סקטדת:8קרי4י קטרת.יסקריבו

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



99
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הבתים בתיהם:לב.
יססלים.

 כסמה. ךהלס:לג.

 סרחו.יסו:לד.
 הצ~קית לקיללקלם:
 סטדטה' העש ולקילשלסם

 אותנו. תבלעהבלענו:
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