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ֶ?ֶרק א
ְיהָֹוה  ֶ/ֶבד  מ6ֶֹה  מ5ת  ֵרי  Aַאח ַוְיִהי  א. 
ִ*4־נ!4  ֶאל־ְיה6ֻ5ַ/  ְיהָֹוה  ַוOֹאֶמר 

ְמ6ֵָרת מ6ֶֹה ֵלאמֹר:
בֹר  A/ ק!@  ְוַ/2ָה  ֵמת  ַ/ְבPִי  מ6ֶֹה  ב. 
ְוָכל־ָהָ/@  ַא2ָה  ַהQֶה   4PְֵרOֶַאת־ַה
ֹנֵת4  ָאֹנִכי  6ֶר  Aא  Rֶאל־ָהָאֶר ַהQֶה 

ָלֶה@ ִלְבֵני ִיSְָרֵאל:
6ֶר 2ְִדרU=ַ 0ֹ־ַרְגְלֶכ@  Aל־ָמק5@ א=ָ ג. 
6ֶר Pִַ*ְר2ִי ֶאל־ A5 ָלֶכ@ ְנַת2ִיו ַ=א*

מ6ֶֹה:
ֵמַהDְִדָ*ר ְוַהְ?ָבנ45 ַהQֶה ְוַ/ד־ַהVָָהר  ד. 
ַה8ָד5ל ְנַהר־ְ>ָרת =ֹל ֶאֶרR ַהִח2ִי@ 
ַהWֶָמ6  ְמב5א  ַה8ָד5ל   @Oְָוַ/ד־ַה

ִיְהֶיה 8ְב!ְלֶכ@:
ְיֵמי  =ֹל   Xְלָפֶני ִאי6  Zא־ִיְתַיYֵב  ה. 
6ֶר ָהִייִתי ִ/@־מ6ֶֹה ֶאְהֶיה  Aא=ַ XיOֶַח

ִ/Z 0Dָא ַאְרְ>X ְוZא ֶאֶ/ְזֶבָ]:
ֶאת־ 2ְַנִחיל  ַא2ָה  ִ=י   Rָמ ֶוא[ ַזק  Aח ו. 
6ֶר־ Aא  Rֶאת־ָהָאֶר ַהQֶה  ָהָ/@ 

ב5ָת@ ָלֵתת ָלֶה@: Aִנ6ְַ*ְ/2ִי ַלא
ִל6ְמֹר  ְמֹאד   Rַמ ֶוא[ ַזק  Aח ַרק  ז. 
 X!ְִצ 6ֶר  Aא ְ=ָכל־ַה52ָרה  5Sת  A/ַל
ָיִמי4   !VDִֶמ ַאל־2ָ;!ר  ַ/ְבPִי  מ6ֶֹה 
6ֶר  Aיל ְ*כֹל א=ִSְ2ַ 4/ַמֹאול ְלַמSְ!
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2ֵֵל0:
 Xה ִמִ>יQֶא־ָימ!6 ֵ;ֶפר ַה52ָרה ַהZ ח. 
ְוָהִגיָת *5 י5ָמ@ ָוַלְיָלה ְלַמַ/4 6ְ2ִמֹר 
ִ=י־ָאז   5* ְ=ָכל־ַהָ=ת!ב  5Sת  A/ַל

2ְַצִליַח ֶאת־PְָרֶכX ְוָאז Sְ2ִַ=יל:
ַאל־  Rָמ ֶוא[ ַזק  Aח  Xִצִ!יִתי ל5א  Aה ט. 

ְיהָֹוה   XDְ/ִ ִ=י  ְוַאל־2ֵָחת   Rֹר A/2ַ
6ֶר 2ֵֵל0: Aכֹל א*ְ XֶהיZ א[

ָהָ/@  ֶאת־6ְֹטֵרי  ְיה6ֻ5ַ/  ַוְיַצו  י. 
ֵלאמֹר:

ֶאת־ ְוַצ!!  ֶנה  AחDַַה ְ*ֶקֶרב  ִ/ְבר!  יא. 

ִ=י  ֵציָדה  ָלֶכ@  ָהִכינ!  ֵלאמֹר  ָהָ/@ 
עְֹבִרי@  ַא2ֶ@  ָיִמי@  6ְל6ֶֹת  ְ*ע5ד 
ָלֶר6ֶת  ָלב5א  ַהQֶה   4PְֵרOֶַאת־ַה
Zֵהיֶכ@  א[ ְיהָֹוה  6ֶר  Aא  Rֶאת־ָהָאֶר

:b2ָ6ְֹנֵת4 ָלֶכ@ ְלִר
6ֵֶבט  ִצי  Aְוַלח ְוַל8ִָדי  ְוָלרא!ֵבִני  יב. 

ַהְמַנWֶה ָאַמר ְיה6ֻ5ַ/ ֵלאמֹר:
6ֶר ִצָ!ה ֶאְתֶכ@  Aָבר אPָָזכ5ר ֶאת־ַה יג. 
ְיהָֹוה  ֵלאמֹר  ֶ/ֶבד־ְיהָֹוה  מ6ֶֹה 
ָלֶכ@  ְוָנַת4  ָלֶכ@  ֵמִניַח  Zֵהיֶכ@  א[

ֶאת־ָהָאֶרR ַהQֹאת:
ֵי6ְב!  !ִמְקֵניֶכ@  ַטְ>ֶכ@  ְנ6ֵיֶכ@  יד. 

6ֶר ָנַת4 ָלֶכ@ מ6ֶֹה ְ*ֵ/ֶבר  Aא Rָאֶר*ָ
ֻמ6ִי@ ִלְפֵני  A4 ְוַא2ֶ@ 2ַַ/ְבר! חPְֵרOַַה
ַזְר2ֶ@  A/ַו ַהַחִיל  8ִ*5ֵרי  =ֹל  ֵחיֶכ@  Aא

א5ָת@:
ֵחיֶכ@ ָ=ֶכ@  A6ֶר־ָיִניַח ְיהָֹוה ַלא Aד א/ַ טו. 
6ֶר־ Aא Rה ֶאת־ָהָאֶרDְָוָיְר6! ַג@־ֵה
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ְו6ְַב2ֶ@  ָלֶה@  ֹנֵת4  Zֵהיֶכ@  א[ ְיהָֹוה 
 bא5ָת ִויִר2ֶ6ְ@  ְיֻרWְַתֶכ@   Rְלֶאֶר
ְיהָֹוה  ֶ/ֶבד  מ6ֶֹה  ָלֶכ@  ָנַת4  6ֶר  Aא

ְ*ֵ/ֶבר ַהOְַר4Pֵ ִמְזַרח ַהWֶָמ6:
=ֹל  ֵלאמֹר  ֶאת־ְיה6ֻ5ַ/  נ!  A/Oַַו טז. 
ְוֶאל־ָ=ל־ Sֶה  A/ַנ 6ֶר־ִצִ!יָתנ!  Aא

6ֶר 6ְ2ִָלֵחנ! ֵנֵל0: Aא
 4=ֵ ֶאל־מ6ֶֹה  6ֶר־6ַָמְ/נ!  Aא ְ=כֹל  יז. 
 XֶהיZ ִנ6ְַמע ֵאֶליX ַרק ִיְהֶיה ְיהָֹוה א[

6ֶר ָהָיה ִ/@־מ6ֶֹה: A0 ַ=אDָ/ִ

 Xֶאת־ִ>י 6ֶר־ַיְמֶרה  Aא ָ=ל־ִאי6  יח. 

ְלכֹל   XָבֶריPְֶאת־ ְוZא־ִי6ְַמע 
:Rָמ ַזק ֶוא[ Aי!ָמת ַרק ח !V!ֶ6ֶר־2ְַצ Aא
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ֶ?ֶרק ב

ִמ4־ַהcִWִי@  ְיה6ֻ5ַ/־ִ*4־נ!4  ַו6ְOִַלח  א. 
ָנ6ִי@ ְמַר8ְִלי@ ֶחֶר6 ֵלאמֹר  A6ְַנִי@־א
ְוֶאת־ְיִריח5   Rֶאת־ָהָאֶר ְרא!  ְלכ! 
ז5ָנה  ֵ*ית־ִאWָה  ַוOָבֹא!  ַוOְֵלכ! 

!6ְָמb ָרָחב ַו6ְOְִ=ב!־Dָ6ָה:

ִהVֵה  ֵלאמֹר  ְיִריח5  ְלֶמֶל0  ַוOֵָאַמר  ב. 
ִמְ*ֵני  ַהַ?ְיָלה  ֵהVָה  ָ*א!  ָנ6ִי@  Aא

:Rָרֵאל ַלְחֹ>ר ֶאת־ָהָאֶרSְִי
ֶאל־ָרָחב  ְיִריח5  ֶמֶל0  ַו6ְOִַלח  ג. 
ַהָ*ִאי@  ָנ6ִי@  Aָהא ה5ִציִאי  ֵלאמֹר 
6ֶר־ָ*א! ְלֵביֵת0 ִ=י ַלְחֹ>ר  Aֵאַלִי0 א

ֶאת־ָ=ל־ָהָאֶרR ָ*א!:
ָנ6ִי@  Aָהא ֶאת־6ְֵני  ָהִאWָה  ַוdַ2ִח  ד. 
ֵאַלי  ָ*א!   4=ֵ ַו2ֹאֶמר  ַו2ְִצְ>נ5 

ָנ6ִי@ ְוZא ָיַדְ/2ִי ֵמַאִי4 ֵהDָה: Aָהא
ַ*ֹח06ֶ  ִלְ;58ר  ַהWַַ/ר  ַוְיִהי  ה. 
ָאָנה  ָיַדְ/2ִי  Zא  ָיָצא!  ָנ6ִי@  Aְוָהא
ַמֵהר  ִרְדפ!  ָנ6ִי@  Aָהא ָהְלכ! 

ֵריֶה@ ִ=י ַתeִיג!@: Aַאח


