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Glossary
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ָﬠנָ ן

cloud

ָמן

what?, manna

ָצ ָמא

thirst

ָצ ַﬠק

shout, cry out

צוּר

rock

ֵקץ

end

ָח ֵפץ

delight in

זָ ב

flow

ָח ָלב

milk

ְדּ ַבשׁ

honey

גָּ ַרם

to stone

אוֹת

sign

ִדּ ָבּה

rumor, report

וַ יְ ִהי ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ֵשּׁנִ ית נַ ֲﬠ ָלה
ֶה ָﬠנָ ן ֵמ ַﬠל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן׃
י־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ ְסעוּ ְבנֵ ְ
ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסינַ י וַ יִּ ְשׁכֹּן ֶה ָﬠנָ ן
ארן׃
ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ

1

יִשׂ ָר ֵאל
אמרוּ ְבּנֵ י ְ
וַ יּ ֹ ְ
אתם א ָֹ֫תנוּ
הוֹצ ֶ
ֵ
ל־ה ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּ ה ְל ָה ִמית
ֶא ַ
א ָֹ֫תנוּ ָבּ ָר ָﬠב׃ וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה
ן־ה ָשּׁ ַ֫מיִם׃
ָל ֶהם ֫ ֶל ֶחם ִמ ַ
י־יִשׂ ָר ֵאל ִאישׁ
אמרוּ ְבנֵ ְ
וַ יּ ֹ ְ
ל־אָחיו ָמן הוּא ִכּי לֹא
ִ
ֶא
יָ ְדעוּ ַמה־הוּא׃
2

ל־הר נְ בוֹ
וַ ַ֫יּ ַﬠל מ ֶֹשׁה ֶא ַ
אמר יְ הוָ ה ֵא ָליו זֹאת
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ָהאָ ֶ֫רץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַ֫בּ ְﬠ ִתּי
יִצ ָחק
אַב ָר ָהם ְל ְ
ְל ְ
וּליַ ֲﬠקֹב׃ וַ ָ֫יּ ָמת ָשׁם מ ֶֹשׁה
ְ
יהוֹשׁ ַ� ַמ ֵלא
ֻ֫
֫ ֶﬠ ֶבד־יְ הוָ ה׃ וִ
֫ר ַוּ� ָח ְכ ָמה וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ
י־יִשׂ ָר ֵאל׃
ֶא ָליו ְבּנֵ ְ
15

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
הוֹשׁ ַ� ִבּן־נוּן
ח־ל� ֶאת־יְ ֻ֫
ַק ְ
ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֫ר ַוּ� בּוֹ
וְ ַה ֲﬠ ַמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵ י
ית אֹתוֹ
ל־ה ֵﬠ ָדה וְ ִצוִּ ָ
ָכּ ָ
יהם׃ וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ מ ֶֹשׁה
ְל ֵﬠינֵ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה אֹתוֹ׃
14

וְ ֵאין ַ֫מיִם ִל ְשׁתֹּת ָה ָﬠם
ן־לנוּ
אמרוּ ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵתּ ֫ ָ
וַ יּ ֹ ְ
ַ֫מיִם וְ נִ ְשׁ ֶתּה׃ ֫ ָל ָמּה זֶּ ה
ית א ָֹ֫תנוּ ִמ ִמּ ְצ ַ ֫ריִם
ֶה ֱﬠ ֫ ִל ָ
ְל ָה ִמית א ָֹ֫תנוּ ַבּ ָצּ ָמא׃
וַ יִּ ְצ ַﬠק מ ֶֹשׁה ֶאל־יְ הוָ ה
ֵלאמֹר ָמה ֶא ֱﬠ ֶשׂה ָל ָﬠם
ַהזֶּ ה׃
3

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ית
ת־מ ְטּ� וְ ִה ִ֫כּ ָ
ַקח ֶא ַ
ַבצּוּר וְ יָ ְצאוּ ִמ ֶ֫מּנּוּ ַ֫מיִם
וְ ָשׁ ָתה ָה ָﬠם׃ וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ֵכּן
יִשׂ ָר ֵאל
מ ֶֹשׁה ְל ֵﬠינֵ י ְבּנֵ י ְ
ן־הצּוּר׃
ַויֵּ ְצאוּ ַ֫מיִם ִמ ַ
4

וַ ֵ֫יּ ֶרד ָה ֲﬠ ָמ ֵל ִקי וְ ַה ְכּנַ ֲﬠנִ י
ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ָהר ַההוּא וַ יַּ כּוּ
יהם׃
אַח ֵר ֶ
א ָֹתם וַ יִּ ְר ְדּפוּ ֲ
וְ לֹא־יַ ְכלוּ ָלבוֹא
ל־האָ ֶ֫רץ׃ וַ יִּ ְהיוּ ְבנֵ י
ֶא ָ
אַר ָבּ ִﬠים
יִשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
ְ
ת־ה ָמּן
אכלוּ ֶא ַ
ָשׁנָ ה וַ יּ ֹ ְ
ל־א ֶרץ ְכּ ַ֫נ ַﬠן׃
ַﬠד־בֹּאָם ֶא ֶ֫
13

וַ יַּ ֲﬠלוּ ֶאל־רֹאשׁ ָה ָהר
ֵלאמֹר ִה ֫ ֶנּנּוּ וְ ָﬠ ֫ ִלינוּ
ל־האָ ֶ֫רץ ִכּי ָח ָ֫טאנוּ׃
ֶא ָ
אַל־תּ ֲﬠלוּ ִכּי
ַ
אמר מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֵאין יְ הוָ ה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
וּנְ ַפ ְל ֶתּם ַבּ ֶ֫ח ֶרב ִכּי
א־יִהיֶ ה יְ הוָ ה ִﬠ ָמּ ֶכם׃
לֹ ְ
וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל־מ ֶֹשׁה׃
12

וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
ח־ל� ֲאנָ ִשׁים
ֵלּאמֹר ְשׁ ַל ְ
ת־א ֶרץ ְכּ ֫ ַנ ַﬠן
וְ ְיִראוּ ֶא ֶ֫
ר־אנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י
ֲא ֶשׁ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ יִּ ְשׁ ַלח א ָֹתם
ְ
ארן
מ ֶֹשׁה ִמ ִמּ ְד ַבּר ָפּ ָ
ל־פּי יְ הוָ ה׃
ַﬠ ִ
5

וַ יַּ ֲﬠלוּ ַב ֶ֫נּגֶ ב וַ יָּ ֫בֹאוּ
ד־ח ְברוֹן וַ יָּ ֻ֫שׁבוּ ִמ ֵקּץ
ַﬠ ֶ
אַר ָבּ ִﬠים יוֹם׃ וַ יֵּ ְלכוּ וַ יָּ ֫בֹאוּ
ְ
ל־ﬠ ַדת
ל־כּ ֲ
ֶאל־מ ֶֹשׁה וְ ֶא ָ
י־יִשׂ ָר ֵאל׃ וַ יְ ַס ְפּרוּ־לוֹ
ְבּנֵ ְ
נוּכל ַל ֲﬠלוֹת
אמרוּ לֹא ַ
וַ יּ ֹ ְ
ל־ה ָﬠם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּאָ ֶ֫רץ
ֶא ָ
י־חזָ ק הוּא ִמ ֶ֫מּנּוּ׃
ִכּ ָ
6

וַ יָּ ֻ֫מתוּ ֲﬠ ָשׂ ָרה ָה ֲאנָ ִשׁים
הוֹציאוּ ִדּ ָבּה ָר ָﬠה
ֲא ֶשׁר ִ֫
ל־האָ ֶ֫רץ׃ וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה
ַﬠ ָ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ֫א ֶלּה
ֶא ַ
יִשׂ ָר ֵאל
ל־בּנֵ י ְ
ל־כּ ְ
ֶא ָ
וַ ְיִּבכּוּ ָה ָﬠם׃
11

אַתּם ִתּ ְפּלוּ
ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ֶ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּ ה וְ לֹא ְיִראוּ
יכם
וּבנֵ ֶ
ת־א ֶרץ ְכּ ֫ ַנ ַﬠן׃ ְ
ֶא ֶ֫
יִהיוּ ר ִֹﬠים ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ְ
אַר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה׃
ְ

10

יִשׂ ָר ֵאל
אמרוּ כֹּל ְבּנֵ י ְ
וַ יּ ֹ ְ
ל־אַהר ֹן ָל ָמה
ֲ
ֶאל־מ ֶֹשׁה וְ ֶא
יְ הוָ ה ֵמ ִביא א ָֹ֫תנוּ
ל־האָ ֶ֫רץ ַהזֹּאת ִלנְ פֹּל
ֶא ָ
ַבּ ֶ֫ח ֶרב׃ ֲהלוֹא טוֹב ֫ ָלנוּ
אמרוּ
יְמה׃ וַ יּ ֹ ְ
שׁוּב ִמ ְצ ַ ֫ר ָ
וּבה
ל־אָחיו נָ ֫שׁ ָ
ִ
ִאישׁ ֶא
יְמה׃
ִמ ְצ ַ ֫ר ָ
7

אמרוּ
הוֹשׁ ַ� וְ ָכ ֵלב וַ יּ ֹ ְ
וַ ַ֫יּ ַﬠן יְ ֻ֫
ָהאָ ֶ֫רץ ֲא ֶשׁר ָﬠ ַ֫ב ְרנוּ ָבהּ
טוֹבה ְמאֹד ְמאֹד׃
ָ
ם־ח ֵפץ ָ֫בּנוּ יְ הוָ ה וְ נָ ַתן
ִא ָ
ת־האָ ֶ֫רץ ֲא ֶשׁר זָ ַבת
֫ ָלנוּ ֶא ָ
ָח ָלב ְוּד ַבשׁ׃ יְ הוָ ה ִא ָ֫תּנוּ
ת־ﬠם
אַל־תּ ְיראוּ ֶא ַ
ִ
ָהאָ ֶ֫רץ׃
8

ל־ה ֵﬠ ָדה ִל ְרגּוֹם
אמרוּ ָכּ ָ
וַ יּ ֹ ְ
וּכבוֹד
א ָֹתם ָבּ ֲא ָבנִ ים ְ
מוֹﬠד׃
א ֶהל ֵ
יְ הוָ ה נִ ְראָה ְבּ ֫ ֹ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ל־ה ֲאנָ ִשׁים
יָמתוּ ָכּ ָ
ֻ֫
בוֹדי
ת־כּ ִ
ָהר ִֹאים ֶא ְ
את ַֹתי וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ
וְ ֶאת־ ֹ
קוֹלי׃
ְבּ ִ
9

