
001 
 סקתשרשת כשרק

 בקדש כמדקר, וכקברה מתה מרזםא:
 בני-ישראל וראוא. ישראל, בניא.
פל-העדה העם,9ל

 "ן4י.-ק"ן ,,,,, ציר סדיר טל4אי
.,.  הראשוןפחדש ממצרים. שזנאו לאחרחדש

 בקדש סיםוישב בקדט, ישבהעם
 מרזם יםךפמת מרים ס"הרים
  aw: וסקיי' ים. איתהוקברו

 הילע מן מים מוציא משהב-יג:
 טללם. ולבהמות להם מים היו לא סי שללנן,לעם
 במדקר. למות ול-א למצרים, לחזר רצוסם
 ראה העם ןסל סילע, על שלי למטה הלה משה nsjio, ית סלחה'
 כלם. בשביל מים ~nas סילעמן

 לעדה מים ול-א-סזהב. לעם. מים היו ול.אב.
ך*קסלו ובאו התאספוסם
 ועל-8סה:על-מיה אהרן. ואל משהאל
 עם-משה הים וידבג. משה עם רב זעםג.

 לאנשךיאמרו לי:וטמר
 גוענוולו ייתר טיב לנוהזה
 אחינובגוע במדקר עמנו בכי עם מתים עיינו"לו
 ה':לפני ה'.לעיני
 הבאפם ולקטוד. הסאתם ולמהד.

 ה'אפ-קהל ה', עםאיתנו,
 סזהאל-המדבר הזה המדקראל

 awלמופ שמילמות
 ובעירנו:אנחנו שלנו? הבהמית וגם אנסנונם
 אפנולקריא" איתנו לס4יאייי ממצרים הצליענו וליהה. ממצרים אימנו והוצאתם הצליתכו וליהה.
 הזה הרעאל-הסקים הזה? הרע המקוםאל
 זוע מגצםל.א זרע, בו שאיןסקים
 .ור18ן וגסן ,ופא4ה ורמין, וגסן תאיה בוןאין
 לשתית: איןומים לסתות". מים בוןאיו
 ואהרן נתצה ךזצאו. התרחקו ואהרן nvjioו.
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 חכמיםשנדותסילון

 לן -,-,,,,,ן;נ1,י-א

:"ן85,.."  "ך4עים נח בנק,
 ,,ן במד"ר.לידודים

"1 ., 
, 

85 קי  
א

 ...11-ין?1,י התאספו. סם ויקמלו:ב.
,..-, -- 

 , ללךץ,,שש~1.. - ,]1,==;;-ןך- .?Q?=T:i)40:,'-4,;,= עם רב העם פשם: וירשג.
- 

, שמיינו מיאי ווטו:ילו
- 

-- 
 י_ ,-;(

מתים.
 מתנו.גוענו:
 כשטתו קינו:*ווט
"סיני.

 העליתם הצליענו:ה.
איתנו.

 מפני ר58רן משה ויצאו.
 מסעם ססרסקו סםספסל:
סכועס.
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 חקתלרשת כ9וק

 הקיל מפני, סכועסמסעם
 מיעד אאל(,",,אל-9מח מיעד. אהל סתת אלוסאו
 יגיסם עלועילו וכשתסיך יניסם על סילושם
 אליהם: כביד-ה'וירא אליסם. גרטה ה'וכביד

 אל-~mpa ה' ך?ד*רז. מיה אל ד"ר ה'ז.
",1,,,יאמל:וטטר:

 את-המטה קחי,,';ת rtNP המשה את "קחח.
 טת-סלדהלסלקל פעם טתוסטסף
טפהאפה
 יסיףוטסט יסיף.ו"סרר
 ?עיגיסם' ררטים' סעםישיל אל-המלע ,"וד*רטםן,( הקלע אלדברו
 טיייווקמן שלי. סמים טן ?סווסשלע
 מים להםוהיטאת מים להםתוציא
ין-סילע סשלע,מן

 יט( מים, תתןןתיקה,
 וטת-העירם:,,,,י'את-סעדה שלעם. ולבהמית העםלסל
 ה' מלפני ית-המטה משה ויקחט. ה', לי שגתן המיה את לקח nsijoט.
 ציהו:כאשר ה'. אותו שצנהכמו
 ואהבן ~mp ויקהלוי. ואהלן משהי.

 ,,את-סטייל ,,,, העם אתאספו
 הקלעאל-פני הילע. מולאל

 להםויאטר לעם: אמרומשה
 הנשיםשמעו-4א המתנגדים! המורדיכו נא"שיעו
 סלההיו-8?יע מים לסם ניציא אםתראו
 מים: י9םניציא סלה". סילעסן
 *ישהו ית-8?יעועף ילו כמשה הסלע טתוהסה את-?די מגצה ך*רם4א. שלי היד את הרים מטהיא.

פעמים*צמים.
 רבים סיםך*צאו מים הרלה ?יאו סילעטן
 סעדהומיאן שתו העםוסל
ובעירם: סתו. שלהם הבהמותןנם
 ה' ויאיריב. אמר ה'יב.

 לטל-טפטיל-נהיה ולטסלר:למשה
להקזיש*י אותי ולקדט כסי אתיסרעם בי ל-א-האטייםיען בי האמיתם של-א"סיני
 ישראל בנילעיני ילעיגיסבז, יגךןטל יני 9לליוני
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 חכמיםשלדותסילון

 מקל.מיה:ח.
 סטסף.5ק5י:

 דעכן פיסל?עיגיסנ1:
ריסים.

 מול טל מקיע: יגי ייי.
סילע.

 י. יכו ו 1י1י.11*

 סעפו יל מקיוי:1חה84
.י..-שתו.

י4444 --
/ןנ,]

 ית יסרתם למקליטיי:יב.
 בכץ, אימי ולקיטלחי
 נמתי.י"יו
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 סקתירשת, כ?רק

?סולכך
 הזה ית-הקהל תביאול-א הזה העם את תביאול.א
,,אלךסטרץ הארץאל

 לסם:אשר-נתתי להם".שותי
 מריבה 8י סיעויג. מריבה", "מי קראו ההוא למקיםיג.
 בני-אגרטלאשר-רבו ?"וכאל בכי רב4 יםכי
,,אתךה', ה',עם

 4ם:ולדש ישראל. בני בתוך שמו היקדשוים

 בתיקה לטלר ?קרטל לסני מרשה לא טדיםיד-כא:
 לגידום לסזיק בלי בארצי, שלר רשות מדום ממלך ובקט שליחים, סלחמשה
 באדים. כלחכו ולא אךזרת לדרף יסה ישראל ךעם סריה, לא טדיםסלד
 מקלש טלייים משה ו,גצלחיד. מקדט שליחים שלח nvj]oיד.
 אלםאל-ילף לי: וטמר טדום מלךאל
 ישראל טחיף אמריה ישראל: עם טסיף, טמר"סף
 ויינןפתה, ?דעת"טה
 *ל-התליהאת סירות סלאת
 מצאתנו:אשר לני.שסיג
 מצרימה אנותינו וירדו"י. כנען מארץ למצרים ?רדו אבותעוטו.
 רבים יפים במצריםונשב רבית. ינים במצרים ?שבועיכז

 מצרים לנוו?.רעו ולטבומינ4 ל43 עש4וסגליים
ולטבסיני:רעה.
 יי-ה'"יין9יעק לה/ והתסללני לעקנוטז.
 ללנוךיגצטע אותנו שמעה'

 מליףוישלח טלית, מלטף,ושלח
 טטיך3םושאנו ממצרים. אוסנ4והוציא
 בליש טמענויהטא בקדט, אנחנווסנה
 יבולף: קצהעיר ?לף. הגבול ~קצה עירששיא
 בארטף נעברה-?איז. טלף, יארץ לעבר מכקשים טנפנויז.
 ', ודללם יידה, שבר ץ,ל וכסרם' כשדה נעלרל-א

 לאר מי ישפהול-א שלף. הבארית מן מים נטתהול.א
 עלף סמלףהרף יאדם. בני של סראטית 3ךרף נלדרק
 ושפאול נשה.?מיךל.א שמאלה. או ?מיסה r~rJל-א
 ',""עד',אשר-נע41',ג51ףt"r~Np 1 מהארץ ~NSD עד ?שר,נלף

, 

 אדים אליו ךיאטריח. לו: ענה אדום מלךיח.
 בי תעברל.א שלי. בארץ לעלר לף מןיה א ל"טסי
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 חכמים48דיתסילון

 ה' שם בם: ויודשיג.
 ישראל, בני בתוךהתקדש
 סיס. יתושראו

 מטפחה. קרוב אהיף:יד.
 יטדום יעקב. מזרעיערטל
 יעקב של סיח עיו'מזרע

 וה49ל. סירותקיליה:
 עלינו. בטהמצאתנו:

 לנו עשו לנו:ון.רעוסו.
 רעה.ולטבימינו

 נעבר, ?א: נץ4רהיז.
וששה.
 סירך סילף:תרף
ייהראשית.
 ושמראול: ןמין נטהל-א
 שמאלה, אי ןמיסה עזוזל-א
 ןשר.נלך
.י- טלי. בארץ בי:יח.

 " -. י.י, .
, , ,9"י"י, .-- ' 
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 חקתפרשת כפרק

פן-מהרב לאת, תעשהאם
 לקראתף:אצא במשטה". נמץאצא
 בני-יעוראל אליו ויאוריויט. לי: טמרו ישראל בנייט.
 שלהבמטיה סישיב, בתוץ ול-א סלולה 4ץןך רקנלך
 ישטהואם-מימיף שלך סטים מן נשתהואם
 ומקניאני שלנו, וסיסמותטנסנו
 מ89קםלסמיי יללם. וניסיר אתלשלם
 ", אין.?בררק רע, דבר לסם נעשהלא
 טציךהן4ר4יי נזיק. ולא 4?סב' ולא ?רעללבר
 ויאמרכ. ציה: אדים מלךכ.

 מ:צבדל"א תעברו!""ל.א
 יקראתו אלםויצא ישראל בכי מול יל ?יא אדיםועם
 פבדa~a ענדבירא
 סזקה:וביד רב. בכח סזקה,וביד
 שדים ו?מאךכא. הסכים ל.א אדום עםכא.
 את-ישראל9תן לישראללסת
 פיסלוצבר ?לוי מבילות יתוךשבר
 מצליו: אוראלו*ט "תר. בכוון הלך ישןאלועם

 "סרן מותכב-כט:
 סט4טסת לטרץ ?בנא של'א היה צ9ש1 מריבה. במי הסעודים על ?ענש"סת
 לכהן שתמסה "סלן, של בנו אלעזר, ים. ימת יסרי ללאש סללהשסרר
 אהרן.במקים

 מוזוב ויסעוכב. מקדש נסעי ישראל בניכב.
 בני-אוראלוילאוובאו
פל-סעדה הצםפל
 סיר:אר לסביבה. בייתר הגביה לסר הסר,להר
 ה' ויאמרכג. דקר ה'כג.
 וטל-טסהיל-מגצה אסרן ואל משהטל

 סיר*הרבהר-סקר,
 טלק-שד1מצל-*בול טדום טןד של ס4ביל עלשסדה
יאמר:ןטמר:
 יל-עייו שהיל יייףכד. ?מות. אסלןכד.
 יי-סטות ' ?בא א ליי סטןד טל ץבוא א ל"סרך
 טת-יי קמיטה שירצל בקילי ימעזם יי.אמיני ייראי ליגי ?טסיאשר ייראל, ללניייסדי
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 סכמיםטרנדיתס'לין

 במלחמה.*חרב:יח.
 נגזיץ. מולץ,לקראתף:

 כלרך נלך שיה: במסלהיט.
 ישוב. בתיך ול-אסילולה

 שלץ. סטיםטיס'ף:
 ?לני. סיסמותטקני:
 שלהם. המחירמכרם:
 נציה א ל ?יד:טיך
 רע. ץברלכם

 אצבר.אתקרה:
 ?רעלינו יעיי:לרציי

 ברקב.ול.א
 מוסן לקראתי: ו*טא3.

 .. י .:להלחם.

 ל-א סרב, וזמאן:כא.
הסכים.
 לתת.?11:
 עם ישיאל:וסט
 8סר. לידו סלךישראל

 הגביה הסר ההר: הר3ב.
 כייי?ה.תייתר
 עי'ו: יל טסיו יאלףכד.
 עמות.8סלר

 ל.א פי: אתטריסם
 בקולי.יטעזם

)פאראר(
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 חקתיןשת כשרק

 י . : ..: מריבה:לטי
 את-אהה קח3ה.

 ב%ואת-אלבלר
 ההר: אר אתםלסצל
 ית-בגדיו יפ-טסה וסישט3ו.

 *נו יעקר יתלהיקשבם
 ים: וטת '"יףוטמרן
 נהוה ומיש3ז.

 ה' צוהפאשר
 יי-סצויז:יציעי סמי "ל-הרוגאלו
 את-אהה משוה ויפשטכח.

את-רדיו
 שם אהוןויית ב% את-אלעזר אסםי*?4ש
wiN~aסהר 
 ואליזר מגוהוירד

ין-סדי:
 8סה %עי3 ?לפסידה ויראו3ט.

וקפו
 יאשישים את-אסי

 אוראל: *יפלל

 מריסה.?מי
 אהרן את קחכה.
 אהלן, של הנן אלעזר,ואת
 הר-ההר. אל אותםושעלה

 הכהלה, מבגדי אסרן את תפשיטכו.
 אלעזר. בנו את בהםןסלייט
 avj". ומותויסרר
 עשה מיהכז.

 ה'. איתו שצלהכמי
 ההר הר אל עלוסם
 סעם. סללעיגי
 מאהרן הפטיט מיהכח.
 טלו, הכהה בגדיאת

 בני. אלעזר את יהםוהלביש
 ים מתויסרר
 הסר.בלאט
 זרדו ואלעזרמשה
 ההר.מן
 והבינו ראו העם סלכט.

 מת.י"סרר
 אהרן על התאבלוסם

 יום.יל.שים
 עליו. התאבלו העםסל
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 קימיםשנדיתמילין

ן

 ינסרו: גלל 3י ויראךלט.
 מת. שטהרן ראוהם

 הם אספן: יתו'בפו
__===י_ אהלן. עלהתאבלו

י88=0==י-==-  

ן

------ ----------- - ------- - -- - - - - -- -- -------- ---- ---- .---1 
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 פינחספרשת כזירק

 ילפלד במתא-יא:
 אביהן. טל האדמה "ת בירשה להן שיתן ממשה, ירטי קלייד שלסינית אקד בך לזל ואף בנות רק אחריו המאיר הוא מת. מנשה, ש4ט 4ריליסד'

 4יףשה. עסיסך טל ונאדמה את להן לתת למטה ציהה'
 nes~egl,*; צלפחד במתא.
 צלפיתבש" 4לעד, 4ן ס9ר,4ן
 %-גלעדבן-חקר מנשה, ין יכיר,4ן
 %-ממצה%-מציר יוסף4ן

 %-יויף ממיהלמשתנא מטה. אל 41אוהתקרבו
 טסיו שמיתואלה צלפחד: בנית טל השמותךא?ה
 ליירשנו: ומילה לסגלה "1הישלה ךסריה- מליה ס4להי טה,מסלה,

 חוע"ד?הב. צלפחד בניתב.
 משהליעי באה לפניעידו
 ה%8 אלעזרולאי הלהן "לעזרוליני
 החטיאםויפני סושי"יםןליני
וכל-סעדה העם,וסל

 לאשד: אהל-מיעד*סח ואמרו: מועד, אהל94סח
 למדבר מת אביםג. 4יך4ר מת יבינוג.

 לא-היההיא קרח, של במרד השתתף לאהוא
 על-ה'מ4%ם יה/יירדו יעדה*תיף קרח "נטי בתוץ יזהולול
שית-י1ה אחרים החטיא לאהוא
 מת3י-בהטאל הוא. סטאיו בגלל רקומת
 לו: ל-א-היוו44ים בכיכו. המאיר ולא מת4ליסד

 שם-יבינו יגרע ייהד. אביכו של סמי יזכר ליל למהד.
 4ן לי 44יןיי ז"ר? יך לו שאיך מינירק מירמתימסיף סדיי מטפחת שםבתוד
 אסוהtus-?ני "דקה פלשת 44ששהי לנייסו
 אבימ: אחיבשיף שלנו. א4א טל האחיםעם
 מגוה ן"ערבהנ הביא משהה.
טת-מליין ?ליסד דנות של סדרייה"ת

W9WD5ה':ליגי ה'. ליני 
 לאס": אל-משה ה' וצאנוו. למ.יה: "מר ה'ו.
 ~vne ae*וגל) לסךסו "בר" צ?פסד בשת 3ןז. נכינים. דברים אומרות צלפחד "בכיתז.

 אלהאלצת ייףשה "דסהסלקת
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 חכמיםאדותמילין

 צלפחדכישפרית צלפחד: בנות ותקרבנהא.
 ' : - - :. משה אל וראו ססקרבוסך

ייעף העם. סשוביואל
מנשה*
 .ימכיר*

נ מוצה: לפני ן8עמדנהב.
ולעד שועט. סקל אליי4אף

*
מסי
צלפחד

 צלפחדבנות*
 ן,,//" י: "היטילג.

 ירשה מעסה, סקלה, נעהימסלה, 3ה'. שמרדו ועדתוקרח

 וזכו ידקו צלפחדבנות
 מדברית, צלפחד שבנות"מה ךזכר? שם לשדינויצ"ר הקב"ה: אמרכד לא לטה מששף%:מעיף תבית" צלפחד בנית "9ן ז:כז, אבינו שם יגרע ל24י.

 הוא".נכלך טדסה. סלקתטסזה:
 מי,וקשרי

n"igv~vjעליי. אומר סך 
 ואמרי: היסיפונסעים
 היו. צדקליית צלפחד"בנית
 נכת4הבזכותן

 פינחס()תנח', סלקת רלה:טסית הז:את".המצוה סכוך.9ן:ז.
 4יןשה.הדסה
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 פייסםירשת כי?וק
 אביקם אחיבתיף שלהן האב טל האחיםעם

ןה48ך? שלהם. אדמהובתיך
 לסי: טייסייאת-ושית יעסה סיב יל סטדסה יית לסךוסמן
 יאגל %דבר "ןראל' ואל-בני ,ח.,,, ישראל: לבני תגיד ולץח.
 פי-עמות ,איש ,''),', איש ימותאם
 "' לי אין יבן) נו, לוןאין

 ית-'iel)Deוה58ה4ם שלי סאדמה אתמעבירו
לבל: טלי. לסת אותהותתנו

 5ת לי ואם-איןט. בת, שמת לאיט אין ואםט.
ועתדם שלי האדיה אתתתנו

?טסיו: שלו.סיסים את-נהלתי
 אחים ל4 ואם-איןי. אחים, לו אין ואםי.

 ' '))')' ן ' '" "*יי:לאמי שלו. האב שליקסים , , ' ית-נסלתיון8?ם ילי הידסה אתתתנו
 ?אביו אהים ואם-איןיא. אחים, שלי לקב אין ואםיא.
ונתמם שלו האדמה אתתתנו

 אליו Pli?eישאף שייל9ן-סישיסה את-נחלתי
יטש*ס1% קיימה אלייסשרוב
 אתהוירש אדמתו". את ויקבל אותו "יירט זה סשסחתוי9ן
 ישראל לבניוהיתה הירשה חק ה2הוזה
 משפטלהקת ייר"ללרני

 ית-משה, ה' ציהפאשר ה'. סצנהכמי

 לקרץ. יפנס ןל'א שם, וימות צבו להר שיצלה למשה, אמרה' מיתי לפני ליהיטע המ9היגות את מצביר משהיב-כג:
 מריבה. מי חטא על משה טל עיטי זההזה
 במקומו, לעם מ9היג שץמסה מה' מכקטמשה
 ומסמכותו. מלחי אליו ~אביר זהוטע את שץמ9ה משה, על מצוהוה'

 אל-משה ה' ן*אמריב. למשה: אמר ה'יב.
 סיה פנתרים אל-סר2יה n.?o העברים מר על'~לה
יראהןתריה
את-סשרך סירץאת
 "לר"י: ליגי ?תתיאעור ייראל. לענייסמיני

 אפה וראייהיג. מרחיק הארץ את תראה אתהיג.
 8ם-ץ%ה יי-עייףהטייי זמית' זהר"סרי

 ?אסףפאטון ימתכמי
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 רמיםעדותסילון

 משעה קרוב שארו:יא.
שיו.

 נבו, הר הצברים: הריב.
 המלח. ליםממזרח

 צייץ: יל ושששי?יג.
המות.

.
- --  --- -- - -  - --  
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 oog~gירשת כז?רק

 יסיזי:מסיו יסיף."סרו
 יי יךיטם יטרי3 לקולי שמעתם לא סטשי החליתה 9דיד.

 ייך5ר-ין' יין,4מך4ר
 העדהייריית עיתי רבלשסעכן
 צפיםלהקייטני לעיגיהם, איתי שסקדיטוודרשתי
לעיגיס8 מים, ממכו להיציא הסלע, אלותדברו
 קדש מי-מרייתהם "מריקה", זה בגלל טסקראבמקום
4ך5ר-ין: יין". טבמד4רבקדט
 לאנט: אל-ה' מיצה וידברטו. לו: ואמר לה' עסה מיהטו.
.rw'ה' יפקדטז. אדם, 9ל טל והכפל הגוף את המכיר "ה 
 ליל-בשר סרו4אאלהי במקימיסמיה
 על-העדה:איט לעם.מיציג
 ל9גי5ם אשר-יצאיז. איסם שננהיג אדםיז.

 לפניהם ?לאואשר לפניהם,ויצמד
 ייציאםואשר מהמדקר איתם ייציאוהוא
 יביאםואשר המבטחת, לארץ איתםויביא
 ה' צדת תהלהול.א ישראל עם יהיהול.א

פצאן שמת*ז.רית צאן,כמי
 ~af: אין-להםאשר ס9סי3". 4לי ייעה' לסו איןסי
 אל-משה ה' ויאמריח. למשה: אמר ה'יח.
קח-לף לץ"קח
 בן-נוןאת~הויע נון, בן ?היטעאת
 יליו: את-?דףוימכך שלץ. המכהיגות סייכות, טת "לייומצייר בי אשר-רוחאיש וגבורה, חכמה רוח בי טיטאיט
יט. איתי ותראה איתי ותצמידיט.

 ו5ימךי
 את4

 סקסו ילע?יליגי סוסו וללעזילסגי
 פל-סעדהולפני העם, 9לולעגי
לעיזיהם: סמ9סיג. יס?השהוא אתיוצוידה לעיניונםיעצנה

 "")", , ,' ' עליו מהליף ויסטהכ. [rts' מהיביד לו תתן ואסהכ.

?יעי9די
'', 

 אוראל: י4" *ל-ציתיייעו ייסע. סעםיעל
 ולפניtMb נון בן ?הוטעכא.
 יצמד הלהןאליזר הכהן, אלעזר לפנייצמד

 ה' לפני האוריפבנהצ*ט ה,. ית ישאל שיסיד שסלה,לל ליוטאל ותמים יאורים בשבילו ישאלואלעזר
 ייאועי-ייי סעם יצא שלו סיק?הלסי
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 חכמיםאבדותסילון

 העדה:במריית
 להוציא ארםסשצויתי
 ובמקים הילע, מןמים
 סולע טת ססיסםלדאר,
 י --במטה.
 צל איט ה'... יפקיטז.

 לעם. מסהיג זמיה ה'סעדה:
 ליל סריאתשיסי
 אדם. כל שלואייש הגוף טת ונמסיר ה'יקר:
 לפניהם יצא אשריג
 הוא ליגיעם: ?באוקיר
 אותם.ינהיג

 להם אין אטרפלאן
 עם כמי בהשאלה:יעה:
 מלסיג.4לי

 ידם ב4: רום אשר א"ציח.
 וגבורה, תסה ריס בו?יש
 על 3~קרלן ר*פי3הלגכלשך* מיהיג. להיית ץכילוהוא

 - : - - : - -ן יליו: ץד4 יתתמיי

 המנהיגיהושע טלץ, הץד את עליותמים
 ' ה'::י:''" ןהעיי צליו". מהודף "ונמתה 3:3ז, מהכח אליורתעביר

 גדול אירמקריסיכז
ן השמט.כאיר

-
? ? 

 למשה אמרוסק4"ה
 זהו?ע' על שאוריימקריי לאורים: ימליטכא.

 יסימים.מאורים
 שלו. סיקלה לסי ייי:צי
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 סיוססירשת כז?רק

וולן4.ןג העם, זביא שלו סיקלהולסי
 ל,',' ~ע111לללייאל'"!4-י",,''"י'יל,ן ישראל בניוסל
כ5. עשה מטהכב.

 וע'*
,, לוייה

 אפ5 ה' צלהפאשר ה'. איתי שצוהכמי
נישל,,יץ,יל5שע S~jjnT את לקחמשה

 , , סלהף,1,11ל,,1"של%י סיסך "לעזי ליני איתיושלסיד
,,,,"ן,'ל' יערסל. עכו סלוליעי
 , נזצוהו ,,, שלו, ונסיכות ית אלייוסצייר ', " ל,1', , עליו'ג,*דיר וע'- זהוטע על זדיו את שם משהכג.

 11,,ן, ל;1*!1.ך4שא1,ן1 משה.ית ה' ?% ,ויקר, י n~avj?3ע
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 סומיםרדיתס.ל.ן

 ןהושע על ידים שתן סומךמיה
 ;דרו" טת להישד יג:יז,

 לב שמוחסמינו שה' ומי ה': יקי שטייכג.
 כתוב: יחשבפסוקד4ר.

 - עליו" לדף טת"ועמיץ
 אחת!ד

 ידיו ש8* את עמץומיה
 יהיטע.על
 בחכויה אותי מלאבכץ
 יומרטסט
 ה' איתי שצוהסמה

 פעחס()תנח',
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 סשותיךשת לב?רק

 וב3?'י,דאונן גד בני של נקיתםא-טו:
 צאר- רועי סיו 4ד ועני ךאובן4ני
 ממשה, ולקטו לסךעה, טובה סיזךסי ס2ךדן עבר ט"דסת ךאוסם
 סיסמים לצאר ?צטרפו לא שסם סשש יי עליסמי יעם משה איסה. לסכישיטן

 סנטריי. סועדן לערר שלר שיתועדו לסם, יגרמו רגם ס"ךד' ימייומלסימם
 ליה רב ומקרה א. ' ,' 4ד ןל4גי ראוכך ליכ3א.
 ולבני-4ד האורןלבני וסקר צארסיו
 'ו.יאו, ראו ן4ד ירכי ךאו4ן4כי מאי~as מאד.רבים
 ,, 4יץ* י?ד,ך4ת-ארד אף-4רד'"' שעד. "דד ן"ת יעזר "רד"ת
 המקים"י,,"דאיה הזה שסיקים ראו,סם

 מקנה:מקים ויקר. צאן לגדולמץ"ים
 ראוין ובני אי-גד ויצאוב. באו ראובן ובכי גד בניב.

 סנפך ואל-אליזר אל-'nsia ויאמרו,) סלסך ולאלעזר למשהן"מרו
 יאגל: סעדה, '",,יאל-נשיאי',', סעדה:ולנשיאי

 והקבין ונמרה ויעזר וריצו צארית'.,'ל וחשבון וגמךה ויעזר ודילן עטריתג.
 ובען: ועבי ושבםואלילה נבען. קבו ושיםוקלעיה

 סארץד. המזרחי, הירזין בעבר הארץד.
 ה' הנה4שי ה'ישסה
 היא מקנה ארץ) ויקר. צאך לגדול טיבהארץ ישהאי עדת'),,91גי ישר"ל' בני צידיועסו
 מקנה:ולהשדיף ובקר. צאן - מקזה ישןלנו
 ויאמרוה. אמרו: ךאובן ובני גד בניה.

 בעיניף חןאם-מיאנו בעיניף, חן נמיא"אם
 הלאת ית-סארץ יטו' הלאת ס"ךץ את לעידיף, לנו,?תנו

 י4סיהלסעיף לנססה. שלנוישסעה
 את-ושרזן:טל-שלידנו היך?ר". של הטעךבי לשד אוינו תעביראל
 מגצה ויאמרו. אמר משהו.

 ראוין וליגיליגי-4ד ראוכן: ולבכי 4דלצ'כי
 '';הצמיקם שלסם, האחים סאחרים, סייסים"4גי
 לי?סיה,,',יצאו להלחם,יצאו
 6ה: תשבוואתם תלחמוו ול.א הירזין טל סשני 4צד תסבוואתם

 ת4יאון ולמהז. תשכנעו ולמהז.
 ישראל בניאת-יב יטר"ל בניאת
 אל-ספרד,,),,י,,"אצר הארץ "ל זבלנוילא
 ה': להניששר-4תך ה'? לכנ(שיתי
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 מרימיםא*דותסילון

 44קר. צאןמקנה:א.

 מאד הך4היצוגי:

 טוב יקים מקנה:מקום
 ולעקר. לצאןלסרעה

 עזי שה' סטרי הלאי:אית לפני ה' הפה אשר הארץז.
 איתה. לקיש ייךאללקני
 vjtvj ארץ הוא: מקנהטןץ
 טובים. מרעה שטחי4ה
 הארץ לארץ: את ?תךה.

 לנ4.תותן
 תסוה לנטלה.לטסיה:

שלני.
 מגרסן: ית מעבירני8ל
 לצד איתנו תעכירחל

 ס?ך?ן. שלסמעך4י
 השבטים בני סאמיסם:י.

סטסרים.
 הארץ: אל שלרייאל יקי יב טת סייאע וליהז.
 ישךאל בני את ןש99עיליה
 לעבר שיסנ?ד4 לסמיותורמי
 ישךאל?לטךו
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 משותירשת ,]' לבפרק

 ,ח.ילה,,'ץשו',אלתי?םי המרגלים, אבותיסם ישו סץח.
 *רגצ אקלש אתם "פשיהי.' כרנע משיש איסםישייסתי
 *תזקיקך:יךאית ס,7ןץ. ית ויסעירלואית

 ייכיל נחל, ו.?י414 "%.,ג אשכיל, נחל עד עלו המרגליםט.
 ,ו?ו4הייהןסייד,1 הטרץ את ראוךסם
 "4ראל בני1'?ני:יא4"אפילצ' 4גי-ישר"ל' יב "ת פלהוסיכו
 ] ) ] ] ן'אל-סיכוך 'גזינ' הירץ אל לביא שיינקדו לסם,וגרמו
 ה'; למ8 ,1טשילשט11) ה'. לסכןשיתן
 "5*ים,ההו% םל"ך*ף,'ה' '~ל"4' ה', לעס ההוא וסיוםי.

 ']%%, '"ה,ן'"' וימר:נשבע
 ממצרים, טעלו "האסטיםיא.

 ממצרים 4לים יא*,ם %ו "איי '"'"4',
 לגיזלה ייהים"??ה מ4י, ויותר, יסה עשריםס4ך
,, ' " , , סאדיזם" טפ, הטרץ את יראול.א

 ' ן ,) ] ] י4*ייי ]4שך)] כליעקב לייסק ל"7רסכן,שפשיעתי

 ולייטב להצמק יא4ועזם,.. לבגירים, אילהלסת
 אמרי:' שי"יא-מלאו, בקילי. שמע ל.א ממצרים ש?4א סיורסי
 העיזי ?לביבן-?פגה יב."ציפי'' הקנז-י ?פכה בן מעלב חוץיב.

 14ויךויהא נון, בןויהיטע
 4?4ו,4? ה' בקול שמעייי

 , , , ' ן ' " ה': טסני' היראיתי. אתומלאו

 ' " ' ה"בישראל יג.'וימר-טף'' ישראל על סעס ה'יג.

 טונה ארפעי4ךי?צטיפמדבר טסה, אר4עים במדקר איתםוהוליך
 ' ' ' ב"שילקה] רעיעיה כל-סיורצד87ם הדור, בני כל שמתועד

]) )] ' 1עיגי)]ה',] ה'.בעיני
 לסגהיד. והנהיד.

 אלתיפם פמפ קמטם, אביתיסם, ליקים קטים אסםעונשיי
 , ' ) היאים" א?שיפלנרפות הרכה חי9"ים כלסםואתם

 , , '" , " ,' ' , י עוד,לקפלם עודומיסיפים

 ] ) ן יל-ךלוטי: חרוו)יהייךצל ישראל. על ה' של סצסועל
 ' ,יטמויו 8שו11 פ?,סו.,, ה' את מעזבו אםטו.

 ' '' ' ,' עיי'לויף ימטידה'

 '" '" " *מיהר לסייחי" במדיר העם אתלסש"יר
,' , " 

 , ,, ,, ס?והל ל?6-עשק)ושהת? הסה". העם לסל רע תגרמוואתם
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 תשמיםרדותמילון

 מנעו, עכבו, ך*4יאו:גג
הפנו.

 כעס ה' ה': אף ךי.(רי.
מאי.
 יראי.שי-א בשבועה: יראו: אםיא.

 אהדי: מלאו ל-א4י
 בקולי. טמעול.א
 יפנה בך ?יב בלאייב.

 מללב חוץ נוך: פןליהועוע
 נון. בן ויהוטע ?פסה4ן

 היליץ במדבר: ךינעםיג.
 בידבר. שיכדדואיסם
 עד סיור: כל ahעד
 סונור. בני סל??מותו

 אסתיים: לסת קמתםיד,
 במקים עמיםאמם

טברתיסם.
 להיייף.ללפית:

 אם מאמריו: תתובן פיסי.
 ה'. אתמעזבו
 ימייך. ה' עוד:ך?יף
 במדבר:?סייחי
 4יך4ר. יעם טתלסשאיר

 רעה. "ערמיךימטם:

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



122
 סטיתפרשת, ",, לבפרק

 ראובן ובני גד בני טל הבשטה את מקלל משהטז-לג:
 ישראל "ךד ית ונינשה 4%,.ט ןלס4? ראו4ך ולדני 4ד לעי לתת מיפיםמטה

 סורג וסד ל'ךדן, משערב אך"1*ש.ך8ל את ליבש סי9א' לפכי ראטו4יםסולים סלויים' ייאי סש4ט נקצי .,,%מן%,%טי1ם סני ל2ה: ספונאי ייקשו. ימי ליך?ן,ממזרח
 *אןידלה]ל, לפאן גדרית להקים רק ריצים"נסנו ,8"ויריג,ויירו: "עיי ייישיטז. משה "ל יטו ךאו14 ,19' ,ד ?ליסו.
 %ה ?יקגני נבנה ,,, %ה ילנו למקסהןנם
 יספנו:וערים,,', שלנו. שלדיםוערים
 4*4סנו3*יי ואנסנויז.
 השיםנחלצ" סלוצים הסעהימסר
 ישראל יניי"ג?"), המעה, בלאט ישראל, בני לפניונצא
 אם אשרעד, ישראל בני את טכביאעד
 אל-מקושםהביאנם מקימי. אל שבטסל

 המבצר 4%4 84נוויוצב המבירות, )ערים סלנו הילדים יטבוי4י9תים
 ,, esr: יי4?מיני בארץ. מיטבים יעמים מפני קהים ייסייידי
 אל-*הינו 4שוג ל-איח. שלנו סלקים אל 9טוב ל.איח.
 ' ' '' סיךדן, של המזרחי4צד

 לשראל יגי היגמלעי ייך"ל בני שיתישבועד
 נטלתי:איש טלי. ייקום טלי, בכיילה שבטכל
 אתם נגמל, י.א 9ייט. מקים "ים יקבל ל-א אנסכויט.

 ןסל5?ה ל*ך?ןיעיר סמעךבי, סיך?ןבעקר
 איינו נחלתנו' באהפי מלנו סייחים "ת 49ר קללנוסי
 יל המזרחי4צד

 סיך?ך-

 מעלסה: סירטן8ע4ר
 נעצה שליסור ליאיר%. לסם: "מר משהכ.

אם-יעיון תעשו"אם
 מלהאת-סליי שאמךמם, הזה הדקראת
 ה' ליגי,אם-תעלצו השבטים כל בלאט הראטי4ים, תלאו"ם

למלקיה: ה'. שללמלססה
 פל-קלוץ יפם ?ו8רפא. סילא ילאט ותעיריכא.
את-ס?ך?ה המעךבי לצד ה?ך?ןאת

 ,, ,, ,, , ,, ה',,ל9ג? ה', של סל,לשלקלסית

 8ת-להיייו" הירצצועד בעזךתי שתירטועד
 )"'מפעיו: טלי. האויביםאת

 פב.' ה'. בעזרת סארץ "ת ותכבשוכב.

 ונעי
 ה' ילפני סארץ

 ישבוואמר הירדן של המזרחי לצד קטובו כןוכיסרי
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 סכמיםטרנדיתסילון

 ועל-ים. הבשיםצאן:א.
 משף שטח צאן:ידרפ

 הלאן. את בו לשמר?דר'
 ובקר. לאןמקיה:
 ובארץ יעדר בארץ4ה:
גלעד.
 מלוצים, יסדה גסיץ:יז.

 המסגה. בלאטאלים
 מסר.השים:
 איסם. ?ייאס34אים:
 בערים אבצר:14רי
 חימה. סיקפיתסיושרות,
 סידך: ייייטרגי
 העמים מפנימומים
 יץ?ד.שיושבים

 י?ר"י: *גי ונמי עדיח.
 ישראל. בני ייתישבועד
 ?סאה: ל*ך?ן מ41ריט.

 הירדן. טל המערבימאד

 הנעטו.wSp~1:כ.
 חלוצים, תיאומפלצו:
ראשונים.

 הייצא החיל סלוץ:כא.
 המחנה. לפניראיין
 של למלאה ה':ליגי

ה'.
 עד היריק:עד
 איתו. ??רטשמסלוד
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 סטותירשת ' ,'' לבשרק

 93*ם והייפם,, חטא טום 4סם יהזהול.א

 ומ"שראל מה'', ישךאל' וכלטי ה'כלפי
 הלאת הארץ"4וקזטה, הירדן טל המזרחי 3צד סז:את,ךס"רד
 לטס?ה',ללנם ילדם ייסחתסזה
 ה': לעגי ,,, ה'.במצות

 1ך' תעשון ואם-לא' י,3גנ,, סדי תעטי ליל ואםכג.

 הטאתפי,לה'nDO לה'. לחוקייםתקשבו
 " הטאת*ם,יוקעו עקט ?תקבלוומדעו
 'אתים: אמצא"אטר שחטאתם. החטאעל
,נדי לקם בנוכד.

 ב3ו-ל3ם,

 'ליפכם.'צף4ם שלסכו לזלדיםערים
 לצנט*ם'עוגיית שלסם לצאןוסדרית
 18שו: מפירם"וה,*א' תקימו". שהבטחתם,ימה
 ויאמר",'כהו ראו4ן וגני גד בניכה.
'ויירו: ראו14 ובני''"צ45-גל משה אלפנו

!dwi-iij- 

-לאחל בקילץ שויעים"טנסני
ונעשה

,עבדי"
 אף4ו

 מצוה: אזליפאטר מצוה. חדיסי, שאתה,מה
ויל-2המ38ו שלנו הבהמיתוסל *קג3י 1שי3ו 3a3DWו שלנו והמקוה סלנו הכשים אנו, הילדימכו.
 סגלתך: בירייעיי-ים ליך?ן. סיזךח 43לעד העיים osj(יעיי
 אברו ךעבדיףכז. בקילף, השימעים ע4דיץ ואנחנו,כז.

 צבאפל-סלוץ היבא לפני ראטלסים כלנונעבר
 לייסקטז ה'לאי ה', בפקזיתןסלסם
 ai?t~: טללי1א?ר אומר". משה, טדיני שאתה,כמו

 משה להם ךזצו3ת קרא משהכח.
 מ*ו יצאיאח אסולטלעזר
 בך-נוך זהחיעואת נון בןךליהישע
 סטרית אביתוטת-ראעץ הטבטיםולך4לשי
, ?ניראל:לבוי ישראל. 4נישל
 טללם, נקצה,, ויאמר3ט. לסכי: אמר משהנט.
אפןיעירו יעברו"אם
 " אפקם ולגי-ראובןב3יגד "טסם ראו4ן ובני 4ד4ני
 ,,את-היריך מעך4ה, הירדןאת

 לילסקפן*ל-יליץ 4סלססה סראטיסים כסגליםךיסיי
 ה'לפני ה',במצות
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 סכמיםרדיתס'לין

 ומלכדאי: מה' נקיטכב.
 חטא. טום 4סם יה~הל.א

 סז:את עירדייסיה: ?9ם סלאתסידך
 שלסם. 3*טחתה~ה

 על הענט סיאססם:כג.
 שלקם.סוגיא

 עצאי: מפיית והקיאכד.
 תקימו. *הבטחתם,מה

 חילים שיא: חלוץ 9לכז.
 הצבא, לפניראטינים

 סילא. אש4ר
 סלחם למלקיה: ה'ל49י
 ה'. סינתלסי
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 משרת?רשת לבשרק

 לפניים סירךון9ייה סטרך, טת תס4שיייזם
 לסםולתפם להם תתנו זהלסנאי
 לטחזה: הגלעדאת-ארך הירסן. במזרח ס4לעד ארץאת
 יעירו ואכן-ל'אל. ראוכן ובני גד בכי ן"םל.
 אפכםחלוצים אחסם, חלוצים יהיולא
 בת9?8ולאחזו הגלעד, את יקבלו לכוסם
 ??ען:יימך לנען". 4ץ?ד "טסם ישתזפוטלא
 ראוין ובני בני-4ד ושנולא. ראובן ובני גד בנילא.
לאמרטירו:
 יל-ישדיף ה' ?4ר טישאת ה', לנו שציהימה
 נעיה:*ו נעשה.סד
 3ס3ולב. אנחנולב.
 ה' לפגי חלוציםשבר הצבא לפני ראשיניםשבר
 פנעןטרד ה', כמצות ונעך,לטרד
ונוהנו ל3ון3שמר
 מגלתנוטית שלנו סאדסהאת
 לידיו:יעדר מיזרח". ליך?ןמעדר
 ו*ילג. ?תן מיהלג.

 משה לס8
 ראובן וליקילעגי-4ד ראובן ולעגי 4דלרני
 ין-יייף יניה שסגוליסדי יוזלף 4ך מנשה שיטולסנני
 ייאן מיינותית ייתוו יל סטילסה של סטדמותטת
 סט48יסלף סימוריסל5
 סקלו סלף עוגלטת-טיילת ס4שוי סלד עוג יל סמקלסה של סאדמיתואת
 ?ייססטדד קעיים טת ים  י4ה הטרץ, סלאת

 ת*4?לשלדבילות
 יייב: סטותערי סערים. שטביב סטדמות כלואת

,1

*ק~~ /

ג*
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 חסמים48דותס'לין

 ין!---- - =--
-1= -;--- 

 יקבלו באבסני: ולאחזול.
 ע:"תכש. י יי י י- יי an~vj הרמיתאת

 קבלית: יייה סארךלג.
 סא1ץ. שבסבולותסערים
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 נאמנה קריה הוצ' יהודה, יעקב אדריכל מאת וכליו, המשכן מתוך ישראל, מחנה - 47עמ'
 בניו. וברשות תשכ"ה,ירושלים

 מתוך יהודה, יעקב האדריכל ידי מעשה תבנית בצילום יוסי( רבי שיטת )ע"פ המשכן - 63עמ'
 בניו. וברשות ה'תרצ"ד, ירושלים וכליו" "המשכןחוברת
 .נ ,ed.3rd 1876, London Literature, Biblical 01 Encyflopedia 4 Kitto - קיטו - 73עמ'
 .ם ,phenicie, 18 dans d'aujourd'hui'Voyages Syrie La Lortet - לורטה - 79עמ'

-1884Paris Judee, 18 61 Liban ש 
 .London Desert, the 01 Ways The Daumas, 5ך197 ,, - דאומס - 95עמ'

. פאראר- - 706 105,עמ' .

~ 
 .London LifeofChrist, The Farar, F.W,1.ח '

, טריסטראם - 127עמ' -  

-

 .Moab, Of Land The Tristram, H.B חסטחס[ 874ך
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