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ילם ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה עֵ ינֹת ַמיִם וְ ִש ְב ִעים ְת ָמ ִרים
ּובאֵ ִ
ְ 1
ל־פי ה' ַוי ָָמת ָשם
ַ 2ויַעַ ל ַ ַֽאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן אֶ ל־הֹ ר הָ הָ ר עַ ִּ
ּומגְ ְר ֵשיהֶ ם ִּי ְהיּו ִּל ְבהֶ ְמ ָתם ו ְִּל ְרכ ָֻשם
ִּ 3
 4וְל ֹא־הָ יָה ָשם ַמיִּם לָ עָ ם ִּל ְשתַֽ ֹות
ֹלתיהָ
ְ 5ב ַנַֽחֲ לָ ה אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן ִּלגְ ֻ ַֽב ֶ ַֽ
ְ 6שנֵי הַ ַמּטֹות ַוַֽחֲ צִּ י הַ ַמ ֶּטה ָ ַֽל ְקחּו ַ ַֽנחֲ לָ ָתם ֵמעֵ בֶ ר ְלי ְַר ֵדן י ְֵרחֹו
מנֶה ִּעיר אֶ ְתהֶ ן
ּוש ֹ
 7אַ ְרבָ ִּעים ְ
עֹו־בֹו
ת־הרֹצֵ חַ ְב ִּפגְ ַֽ
ָ ַֽ
 ַֽ 8גֹ אֵ ל הַ ָדם י ִָּמית אֶ
 9וַיִּ ְסעּו ֵ ַֽמ ַר ְע ְמסֵ ס
ֹו־ה ְש ִּליְך עָ לָ יו כָל־כְ ִּלי ְבל ֹא צְ ִּד ָ ַֽיה ....
ם־בפֶ ַתע ְב ַֽל ֹא־אֵ יבָ ה הֲ ָדפֹו ַֽא ִּ
 10ו ְִּא ְ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ַֽל ֹא־אֹויֵב לֹו
ת־מֹוצאֵ יהֶ ם ְל ַמ ְסעֵ יהֶ ם
ָ ַֽ
ֹשה אֶ
וַיִּ כְ תֹב מ ֶ
ּ אֵ ת ְשֹלש ֶ ַֽהעָ ִּרים ִּת ְתנּו ֵמעֵ בֶ ר לַ י ְַר ֵדן וְאֵ ת ְשֹלש ֶ ַֽהעָ ִּרים ִּת ְתנּו ְבאֶ ֶרץ
כְ נָעַ ן
ְל ִּשכִּ ים ְבעֵ ינֵיכֶם ו ְִּלצְ נִּ ינִּ ם ְבצִּ ֵדיכ
יָשּוב ָ ַֽהרֹצֵ חַ אֶ ל־אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָ ַֽתֹו
לָ ֵתת ְל ִּת ְשעַ ת הַ ַמּטֹות ַוַֽחֲ צִּ י הַ ַמ ֶ ַּֽטה
וְל ֹא יָמּות ָ ַֽהרֹצֵ חַ עַ ד־עָ ְמדֹו ִּל ְפנֵי ָ ַֽהעֵ ָדה לַ ִּמ ְש ָ ַֽפט
מת  ..אֹו ְבאֵ יבָ ה ִּהכָהּו
ֹו־ה ְש ִּליְך עָ לָ יו ִּבצְ ִּדיָה ַו ָי ַֽ ֹ
ם־ב ִּשנְ אָ ה י ְֶהדֳּ פֶ ּנּו ַֽא ִּ
ו ְִּא ְ
ְביָדֹו
ִּמ ִּמ ְדבַ ר־צִּ ן עַ ל־י ְֵדי אֱ דֹום
ַמּטֹות
ֶה־י ְהיֶה לָ כֶם גְ בּול ָיִּֽם
ַהיָם ַהגָדֹול ּוגְ בּול ז ִ ִּֽ
ל־עיר ִמ ְקלָ טֹו
ְה ִשיבּו אֹ תֹו ָ ִּֽהעֵ ָדה אֶ ִ
ו ֵ
עָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִת ְהיֶינָה לָ כֶם
ּומאַ ת ָשנָה
ן־שֹלש וְעֶ ְש ִרים ְ
בֶ ָ
ַמ ְסעֵ י
ְהיּו ֶ ִּֽהעָ ִרים לָ ֶהם לָ ָשבֶ ת
ו ָ
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