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ִהג ְַענּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ִמ ְמקֹום ִמ ְדבָ ר ְש ָמ ָמה
הַ ּנֹוף ִמ ְש ַתּנֶה אֲ בָ ל ל ֹא הַ ּנְ ָש ָמה
אַ חֲ ֵרי מ' ָשנִ ים ,הַ כֹל ַמ ְת ִחיל ְב-נ'
בַ ִשעּור ְבנ ִָביא עַ ל יְהֹושֻׁ עַ ִבן נּון.
נִ ְראֶ ה נִ ִסים נִ ְראֶ ה נִ ְפלָ אֹות
נִ צְ חֹונֹות ,נְ ִסיגֹות ,נִ ְפג ִָעים ְונֶחָ מֹות
ַנעֲקֹ ב בַ ַמפָ ה נְ צַ יֵר אֶ ת הַ ַמ ְסלּול,
ידהִ ,מישֹור וְעֹוד ִפתּול.
ע ֲִליָה ,י ְִר ָ
ַשש ָמה הַ ַמצָ ב
נִ ְשלַ ח ְמ ַרגְ ִלים ְלג ֵ
ּקֹור ִאים לָ ּה ָרחָ ב
אֵ צֶ ל גְ בֶ ֶרת ל ֹא מֻׁ ְסבֶ ֶרת ֶש ְ
ׂשֹוחים ְדגֵי אַ ְמנּון
ִ
נֶחֱ צֶ ה אֶ ת הַ י ְַר ֵדן ָשם
ְב ִע ְקבֹות הַ ַמנְ ִהיג יְהֹושֻׁ עַ ִבן נּון
ִאם אֹויְבֵ ינּו חֲ ז ִָקים נִ צֹר אֶ צְ לָ ם ִב ְלבּול
ֲׂשה ָשם ַתעֲלּול
נַצִ יב ַמאֲ ָרבַ ,נע ֶ
חֹומה כְ מֹו ַש ְבלּול
ו ְִאם הֵ ם ִמ ְס ַתגְ ִרים בַ ָ
נִ ְתפַ לֵ ל ,נִ ְש ַת ֵדל וַה' י ְִפרֹץ הַ גְ בּול.
ְב ִרית ה' ְלעַ מֹו חֲ ז ָָקה וְל ֹא תּופַ ר
ִש ַמע גַם קֹול שֹופָ ר
בֵ ין קֹולֹות הַ ִמ ְלחָ ָמה י ָ
ל"א ְמלָ כִ ים י ְִתאַ חֲ דּו כֻׁלָ ם ְביַחַ ד
יֹודעַ פַ חַ ד
ֶנגֶד ִעם אֶ חָ ד ָקטָ ן ֶשל ֹא ֵ
ִהג ְַענּו אֶ ל הָ אֶ ֶרץ ִמ ְמקֹום ִמ ְדבָ ר ְש ָמ ָמה
הַ ּנֹוף ִמ ְש ַתּנֶה אֲ בָ ל ל ֹא הַ ּנְ ָש ָמה
אַ חֲ ֵרי מ' ָשנִ ים ,הַ כֹל ַמ ְת ִחיל ְב  -נ'
בַ ִשעּור ְב ָנ ִביא עַ ל יְהֹושֻׁ עַ ִבן נּון

