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ל .1 ּבֹור ֶהָחיִּ  גִּ

י ַכֲאֶשר ָיֵרא... ֵמֲעׂשֹות יֹוָמם ַוַיַעׂש ָלְיָלה .2  ַוְיהִּ

ָזה ְמלֹוא ַהֵסֶפל ָמיִּם .3 ן ַהגִּ ֶמץ ַטל מִּ  ַויִּ

ים ְוֵאיַפת ֶקַמח ַמּצֹות .4 זִּ י עִּ  ַוַיַעׂש ְגדִּ

ים ֵמֲעָבָדיו .5 ַקח... ֲעָׂשָרה ֲאָנשִּ  ַויִּ

יתּו ֶאת ְיב .6  ּול ָהָאֶרץַוַיְשחִּ

ְשַלח .7 ְשֶעֶנת ֲאֶשר ְּבָידוֹ  ַויִּ  ֶאת ְקֵצה ַהמִּ

ְדָין .8 ְפֵני מִּ יס מִּ ים ַּבַגת ְלָהנִּ טִּ  ֹחֵבט חִּ

ְׂשָרֵאל ְוֶׂשה ָושֹור ַוֲחמֹור .9 ְחָיה ְּביִּ ירּו מִּ  ֹלא ַיְשאִּ

ְסָפר .11 ְגַמֵליֶהם ֵאין מִּ  ָלֶהם ְולִּ

ְזְרֶעאלֶנֶאְספּו ַיְחָדו ַוַיַעְברּו ַוַיֲחנּו ּבְ  .11  ֵעֶמק יִּ

ים .12 ְנָהרֹות ֲאֶשר ֶּבָהרִּ  ָעׂשּו ָלֶהם... ֶאת ַהמִּ
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יָנם ַהּׁשֹוָפרֹות .13 ים ּוְבַיד ְימִּ דִּ יקּו ְבַיד ְׂשֹמאוָלם ַּבַלפִּ  ַוַיֲחזִּ

 ַוַיֲחנּו ַעל ֵעין ֲחֹרד .14

ם ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת ַהַיְרֵדן .15 ְלְכדּו ֶאת ַהַמיִּ  ַויִּ

יש ְּבֵרֵעהּוַויָ  .16  ֶׂשם ְיֹדָוד ֵאת ֶחֶרב אִּ

ים .17 ים ְּבתֹוְך ַהַכדִּ דִּ ים ְוַלפִּ ים ֵרקִּ ֵתן שֹוָפרֹות ְּבַיד כָֻּלם ְוַכדִּ  ַויִּ

ים ֲאֶשר ְּבָיָדם .18 ְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות ְוָנפֹוץ ַהַכדִּ  ַויִּ

ְשתֹות ָמיִּם .19 ְרֵכיֶהם לִּ  ָכְרעּו ַעל ּבִּ

ים ָּבֵעֶמק ָכַאְרֶּבה ָלֹרב .21  ֹנְפלִּ

ְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן .21 יאּו ֶאל גִּ  ֹראש ֹעֵרב ּוְזֵאב ֵהבִּ
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ְגַדל ְפנּוֵאל ָנָתץ .22  ֶאת מִּ

ֶקֶדם ְלֹנַבח ְוָיְגֳּבָהה .23 ים מִּ  ֶדֶרְך ַהְּׁשכּוֵני ָבֳאָהלִּ

כֹות ְוֶאת ְזֵקנֶ  .24 ְכֹתב ֵאָליו ֶאת ָׂשֵרי סֻּ  יָה ַויִּ

כֹות .25 ְלָכד ַנַער ֵמַאְנֵשי סֻּ  ַויִּ

ְמָלה .26 ְפְרׂשּו ֶאת ַהשִּ  ַויִּ

ירֹו ְּבָעְפָרה .27  ַוַיֵּצג אֹותֹו ְבעִּ

ים ֲאֶשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵליֶהם .28 ַקח ֶאת ַהַשֲהֹרנִּ  ַויִּ

ים .29 ְדָּבר ְוֶאת ַהַּבְרֳקנִּ יר ְוֶאת קֹוֵצי ַהמִּ ְקֵני ָהעִּ ַקח ֶאת זִּ  ַויִּ

ְלַמֲעֵלה ֶהָחֶרס ַוָיָשב... .31 ְלָחָמה מִּ ן ַהמִּ  מִּ

 ֹלא ָיְספּו ָלֵׂשאת ֹראָשם .31

 ֹלא ָשַלף ַהַנַער ַחְרּבוֹ  .32

ים .33 ים ְוֹרְדפִּ  ֲעֵיפִּ

 ָרְפָתה רּוָחם ֵמָעָליו ְּבַדְּברֹו ַהָדָבר ַהֶזה .34

 


