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א-1
ְתהֹום ְורּוַח

ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת
ַעל ְּפֵני ַהָּמִים

א-2
ְמַרֶחֶפת ַעל

ְּפֵני ַהָּמִים ַוּיֹאֶמר
ֱאֹלִהים ְיִהי

א-3
ְיִהי ָרִקיַע

ְּבתֹוְך ַהָּמִים ִויִהי
ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים

א-4
ֶאת ָהָרִקיַע

ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים
ֲאֶׁשר ִמַּתַחת

א-5
ַהַּמִים ֲאֶׁשר

ִמַּתַחת ָלָרִקיַע
ּוֵבין ַהַּמִים

א-6
ָׁשָמִים ַוְיִהי

ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום
ֵׁשִני ַוּיֹאֶמר

א-7
ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה

ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים

א-8
ַהַּמִים ָקָרא

ַיִּמים ַוַּיְרא ֱאֹלִהים
ִּכי טֹוב ַוּיֹאֶמר

א-9
ֱאֹלִהים ַּתְדֵׁשא

ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב
ַמְזִריַע ֶזַרע

א-10
ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא

ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע
ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי

א-11
ֵעֶׂשב ַמְזִריַע

ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי
ְלִמינֹו ֲאֶׁשר

א-12
ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי
ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו

בֹו ַעל ָהָאֶרץ

א-13
עֶֹׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר
ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים

א-14
ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו

בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא
ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב

א-15
ָהָאֶרץ ַוְיִהי

ֵכן ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים
ֶאת ְׁשֵני ַהְּמֹארֹת

א-16
ְוֶאת ַהָּמאֹור

ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת
ַהַּלְיָלה ְוֵאת

א-17
ַהַּלְיָלה ְוֵאת

ַהּכֹוָכִבים ַוִּיֵּתן
ֹאָתם ֱאֹלִהים

א-18
ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום

ּוַבַּלְיָלה ּוְלַהְבִּדיל
ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין

א-19
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים

ִּכי טֹוב ַוְיָבֶרְך ֹאָתם
ֱאֹלִהים ֵלאמֹר:

א-20
ּוְרבּו ּוִמְלאּו

ֶאת ַהַּמִים ַּבַּיִּמים
ְוָהעֹוף ִיֶרב

א-21
ְוָהעֹוף ִיֶרב

ָּבָאֶרץ ַוְיִהי ֶעֶרב
ַוְיִהי בֶֹקר יֹום

בראשית



45 / בראשית  / ת  בראשי

א-43
ְוָנָהר יֵֹצא

ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת
ַהָּגן ּוִמָּׁשם

א-44
ְוֵׁשם ַהָּנָהר

ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא
ַההֵֹלְך ִקְדַמת

א-45
ַוַּיִּנֵחהּו

ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה
ּוְלָׁשְמָרּה ַוְיַצו

א-46
ָהָאָדם ֵלאמֹר:

ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל
ֹּתאֵכל ּוֵמֵעץ

א-47
ֹּתאֵכל ּוֵמֵעץ

ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו:

א-48
ֱהיֹות ָהָאָדם

ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה ּלֹו
ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו

א-49
עֹוף ַהָּׁשַמִים

ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם
ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא

א-50
ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו

ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה
הּוא ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא

א-51
ָהָאָדם ֶנֶפׁש

ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא
ָהָאָדם ֵׁשמֹות

א-52
הּוא ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא

ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל
ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף

א-53
ַוִּיַּקח ַאַחת

ִמַּצְלעָֹתיו ַוִּיְסֹּגר
ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה

א-54
ַהַּפַעם ֶעֶצם

ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר
ִמְּבָׂשִרי ְלזֹאת

א-55
ִיָּקֵרא ִאָּׁשה

ִּכי ֵמִאיׁש ֻלְקָחה ּזֹאת ַעל
ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש

א-56
ִּכי ֵמִאיׁש ֻלְקָחה

ּזֹאת ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש
ֶאת ָאִביו ְוֶאת

א-57
ֶאל ָהִאָּׁשה ַאף

ִּכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא
ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ

א-58
ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן

ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל
ַהָּנָחׁש: ִמְּפִרי

א-59
ַהָּגן ַוֹּתאֶמר

ָהִאָּׁשה ֶאל ַהָּנָחׁש:
ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן

א-60
ּבֹו: ֶּפן ְּתֻמתּון

ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל
ָהִאָּׁשה: ֹלא מֹות

א-61
מֹות ְּתֻמתּון ִּכי
יֵֹדַע ֱאֹלִהים ִּכי
ְּביֹום ֲאָכְלֶכם

א-62
ִעָּמּה ַוּיֹאַכל

ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני
ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו

א-63
ַוִּתָּפַקְחָנה

ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו
ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם

א-22
ָזָכר ּוְנֵקָבה

ָּבָרא ֹאָתם ַוְיָבֶרְך
ֹאָתם ֱאֹלִהים

א-23
ֱאֹלִהים ִהֵּנה

ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל
ֵעֶׂשב זֵֹרַע

א-24
ָנַתִּתי ָלֶכם

ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע
ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל

א-25
ֵעֶׂשב זֵֹרַע

ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל
ָהָאֶרץ ְוֶאת

א-26
ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל

ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת
ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר

א-27
ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ

זֵֹרַע ָזַרע: ָלֶכם
ִיְהֶיה ְלָאְכָלה

א-28
ְלָאְכָלה ּוְלָכל

ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל
עֹוף ַהָּׁשַמִים

א-29
ַחַּית ָהָאֶרץ

ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים
ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל

א-30
ְלָאְכָלה ַוְיִהי

ֵכן ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה

א-31
ַוְיִהי ֵכן ַוַּיְרא

ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר
ָעָׂשה ְוִהֵּנה

א-32
ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה
טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי

א-33
ָעָׂשה ְוִהֵּנה

טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי ֶעֶרב
ַוְיִהי בֶֹקר יֹום

א-34
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום

א-35
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר

ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום
ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל

א-36
ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר

א-37
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר
ָעָׂשה ַוְיָבֶרְך

א-38
ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוְיָבֶרְך
ֱאֹלִהים ֶאת יֹום

א-39
ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים
ַלֲעׂשֹות ֵאֶּלה

א-40
ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם

ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל
ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה

א-41
ִיְהֶיה ָבָאֶרץ

ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה
ֶטֶרם ִיְצָמח: ִּכי

א-42
ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת

ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם
ְלֶנֶפׁש ַחָּיה
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א-85
ְוַעָּתה ָארּור

ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה
ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת

א-86
ִמן ָהֲאָדָמה

ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה
ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי

א-87
ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי

ָאִחיָך ִמָּיֶדָך
ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת

א-88
ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת

ָהֲאָדָמה ֹלא ֹתֵסף
ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ָנע

א-89
ֶאת ָהֲאָדָמה

ֹלא ֹתֵסף ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך
ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה

א-90
ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ָנע
ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ

ַוּיֹאֶמר ַקִין

א-91
ֶאת ֲחנֹוְך ַוְיִהי

ּבֶֹנה ִעיר ַוִּיְקָרא ֵׁשם
ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו

א-92
ֶאת ְמתּוָׁשֵאל

ּוְמתּוָׁשֵאל ָיַלד ֶאת
ָלֶמְך ַוִּיַּקח

א-93
ָלֶמְך ַוִּיַּקח

לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים: ֵׁשם
ָהַאַחת ָעָדה

א-94
ָהַאַחת ָעָדה

ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ִצָּלה
ַוֵּתֶלד ָעָדה

א-95
ָעָדה ֶאת ָיָבל:

הּוא ָהָיה ֲאִבי יֵֹׁשב
ֹאֶהל ּוִמְקֶנה

א-96
ֹאֶהל ּוִמְקֶנה

ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל: הּוא
ָהָיה ֲאִבי ָּכל

א-97
ּוִמְקֶנה ְוֵׁשם

ָאִחיו יּוָבל: הּוא ָהָיה
ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש

א-98
ָאִחיו יּוָבל: הּוא

ָהָיה ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש
ִּכּנֹור ְועּוָגב

א-99
ָהָיה ֲאִבי ָּכל

ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב
ְוִצָּלה ַגם ִהוא

א-100
ִּכּנֹור ְועּוָגב

ְוִצָּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה
ֶאת ּתּוַבל ַקִין

א-101
ְוִצָּלה ַגם ִהוא

ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל ַקִין
ֹלֵטׁש ָּכל ֹחֵרׁש

א-102
ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת

ּתּוַבל ַקִין ֹלֵטׁש ָּכל
ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת

א-103
ְלַחֻּבָרִתי

ִּכי ִׁשְבָעַתִים ֻיַּקם
ָקִין ְוֶלֶמְך

א-104
ִּכי ִׁשְבָעַתִים

ֻיַּקם ָקִין ְוֶלֶמְך
ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה

א-105
ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה

ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת
ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד

א-64
ְלרּוַח ַהּיֹום

ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם
ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני

א-65
ֵעירֹם ָאֹנִכי

ָוֵאָחֵבא ַוּיֹאֶמר
ִמי ִהִּגיד ְלָך

א-66
ְיֵמי ַחֶּייָך

ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנָך
ּוֵבין ָהִאָּׁשה

א-67
ְוֵאיָבה ָאִׁשית

ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה
ּוֵבין ַזְרֲעָך

א-68
ָהִאָּׁשה ּוֵבין

ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה:
הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש

א-69
ִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר

ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר ֹלא
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו

א-70
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו

ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה
ַּבֲעבּוֶרָך

א-71
ַחֶּייָך ְוקֹוץ

ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך
ְוָאַכְלָּת ֶאת

א-72
ֶאל ָהֲאָדָמה

ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת:
ִּכי ָעָפר ַאָּתה

א-73
ָהָיה ְּכַאַחד

ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב
ָוָרע ְוַעָּתה

א-74
ִמָּׁשם ַוְיָגֶרׁש

ֶאת ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן
ִמֶּקֶדם ְלַגן

א-75
ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו

ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת
ַקִין ַוֹּתאֶמר

א-76
ָאִחיו ֶאת ָהֶבל

ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן
ְוַקִין ָהָיה

א-77
ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן
ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד

ֲאָדָמה ַוְיִהי

א-78
ְוֶהֶבל ֵהִביא

ַגם הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו
ּוֵמֶחְלֵבֶהן

א-79
ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל

ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין
ְוֶאל ִמְנָחתֹו

א-80
ָפֶניָך ֲהלֹוא

ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם ֹלא
ֵתיִטיב ַלֶּפַתח

א-81
ֶהֶבל ָאִחיָך

ַוּיֹאֶמר ֹלא ָיַדְעִּתי
ֲהׁשֵֹמר ָאִחי

א-82
ֲהׁשֵֹמר ָאִחי

ָאֹנִכי ַוּיֹאֶמר ֶמה
ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי

א-83
ָאִחי ָאֹנִכי

ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת
קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך

א-84
ִמן ָהֲאָדָמה

ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה
ִמן ָהֲאָדָמה
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א-127
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

ֶאת ַמֲהַלְלֵאל ַוְיִחי
ֵקיָנן ַאֲחֵרי

א-128
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים

א-129
ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-130
ֶאת ֶיֶרד ְׁשלִֹׁשים

ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-131
ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-132
ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים

ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוָּימֹת

א-133
ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה

ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה
ַוָּימֹת ַוְיִחי

א-134
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ֶאת ֲחנֹוְך ַוְיִחי

א-135
ֶאת ֲחנֹוְך ְׁשמֶֹנה

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-136
ַוָּימֹת ַוְיִחי

ֲחנֹוְך ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-137
ֶאת ָהֱאֹלִהים

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת
ְמתּוֶׁשַלח ְׁשלֹׁש

א-138
ְמתּוֶׁשַלח ְׁשלֹׁש

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-139
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

ָּבִנים ּוָבנֹות ַוְיִהי
ָּכל ְיֵמי ֲחנֹוְך

א-140
ָּבִנים ּוָבנֹות

ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֲחנֹוְך
ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים

א-141
ּוָבנֹות ַוְיִהי

ָּכל ְיֵמי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה

א-142
ֶאת ָהֱאֹלִהים

ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח
ֹאתֹו ֱאֹלִהים

א-143
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ֶאת ָלֶמְך ַוְיִחי

א-144
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת

א-145
ִמַּמֲעֵׂשנּו

ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו
ִמן ָהֲאָדָמה

א-146
ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים

ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש ֵמֹאת
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-147
ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה

ַוֲחֵמׁש ֵמֹאת ָׁשָנה
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים

א-106
ַוֵּיַדע ָאָדם

עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד
ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת

א-107
ְׁשמֹו ֵׁשת: ִּכי ָׁשת ִלי

ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר
ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי

א-108
ֱאֹלִהים ֶזַרע

ַאֵחר ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי
ֲהָרגֹו ָקִין

א-109
ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי

ֲהָרגֹו ָקִין ּוְלֵׁשת
ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן

א-110
ֲהָרגֹו ָקִין

ּוְלֵׁשת ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן
ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

א-111
ָקִין ּוְלֵׁשת ַּגם

הּוא ֻיַּלד ֵּבן ַוִּיְקָרא
ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז

א-112
ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן

ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש
ָאז הּוַחל ִלְקרֹא

א-113
ָאָדם: ְּביֹום ְּברֹא

ֱאֹלִהים ָאָדם ִּבְדמּות
ֱאֹלִהים ָעָׂשה

א-114
ַוְיָבֶרְך ֹאָתם

ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם
ְּביֹום ִהָּבְרָאם

א-115
ְׁשמֹו ֵׁשת ַוִּיְהיּו
ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי

הֹוִלידֹו ֶאת ֵׁשת

א-116
ָּכל ְיֵמי ָאָדם

ֲאֶׁשר ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות
ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים

א-117
ֲאֶׁשר ַחי ְּתַׁשע

ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים
ָׁשָנה ַוָּימֹת

א-118
ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות

ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה
ַוָּימֹת ַוְיִחי

א-119
ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים

ָׁשָנה ַוָּימֹת ַוְיִחי
ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁשִנים

א-120
ַוָּימֹת ַוְיִחי

ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְמַאת
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-121
ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁשִנים

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ֶאת ֱאנֹוׁש ַוְיִחי

א-122
ֶאת ֱאנֹוׁש ַוְיִחי

ֵׁשת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו
ֶאת ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע

א-123
ֶאת ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע

ָׁשִנים ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-124
ָׁשִנים ּוְׁשמֶֹנה

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-125
ָּבִנים ּוָבנֹות

ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵׁשת
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

א-126
ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות
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א-169
ְלֹנַח ֵקץ ָּכל

ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי
ָמְלָאה ָהָאֶרץ

א-170
ָחָמס ִמְּפֵניֶהם

ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת
ָהָאֶרץ ֲעֵׂשה

א-171
ַּבּכֶֹפר ְוֶזה

ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה:
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאָּמה

א-172
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ֹאָתּה: ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאָּמה
ֹאֶרְך ַהֵּתָבה

א-173
ֹאָתּה: ְׁשלֹׁש ֵמאֹות
ַאָּמה ֹאֶרְך ַהֵּתָבה

ֲחִמִּׁשים ַאָּמה

א-174
ֹאֶרְך ַהֵּתָבה

ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה
ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה

א-175
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה

ָרְחָּבּה ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה
קֹוָמָתּה צַֹהר

א-176
ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים

ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה
ַוֲאִני ִהְנִני

א-177
ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים

ַּתֲעֶׂשָה ַוֲאִני
ִהְנִני ֵמִביא ֶאת

א-178
ַהַּמּבּול ַמִים

ַעל ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת
ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר

א-179
ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ּבֹו

רּוַח ַחִּיים ִמַּתַחת
ַהָּׁשָמִים: ּכֹל

א-180
ַחִּיים ִמַּתַחת

ַהָּׁשָמִים: ּכֹל ֲאֶׁשר
ָּבָאֶרץ ִיְגָוע

א-181
ַהָּׁשָמִים: ּכֹל

ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע
ַוֲהִקמִֹתי

א-182
ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ
ִיְגָוע ַוֲהִקמִֹתי

ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתְך

א-183
ּוְנֵקָבה ִיְהיּו

ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו
ּוִמן ַהְּבֵהָמה

א-184
ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל

ְוָאַסְפָּת ֵאֶליָך
ְוָהָיה ְלָך

א-185
ּבֹא ַאָּתה ְוָכל

ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה: ִּכי
ֹאְתָך ָרִאיִתי

א-186
ֶאל ַהֵּתָבה: ִּכי

ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק
ְלָפַני ַּבּדֹור

א-187
ָרִאיִתי ַצִּדיק

ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה
ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה

א-188
ְלָפַני ַּבּדֹור

ַהֶּזה ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה
ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח

א-189
ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה

ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח ְלָך
ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש

א-148
ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש

ֵמֹאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-149
ַוֲחֵמׁש ֵמֹאת

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
ּוָבנֹות ַוְיִהי

א-150
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

ָּבִנים ּוָבנֹות ַוְיִהי
ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך

א-151
ָּבִנים ּוָבנֹות

ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך
ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים

א-152
ּוָבנֹות ַוְיִהי

ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך ֶׁשַבע
ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה

א-153
ַוָּימֹת ַוְיִהי

ֹנַח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-154
ֹנַח ֶּבן ֲחֵמׁש

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ֹנַח ֶאת ֵׁשם ֶאת

א-155
ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת
ָיֶפת ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל

ָהָאָדם ָלרֹב

א-156
ָהֱאֹלִהים ֶאת

ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי טֹבֹת
ֵהָּנה ַוִּיְקחּו

א-157
רּוִחי ָבָאָדם

ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא
ָבָׂשר ְוָהיּו

א-158
ָבָׂשר ְוָהיּו

ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ַהְּנִפִלים

א-159
ְוָהיּו ָיָמיו

ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ַהְּנִפִלים ָהיּו

א-160
ְוַגם ַאֲחֵרי

ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ְּבֵני
ָהֱאֹלִהים ֶאל

א-161
ָרַעת ָהָאָדם

ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר
ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו

א-162
ָּבָאֶרץ ְוָכל

ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו
ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום

א-163
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה
ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד

א-164
ַהָּׁשָמִים: ִּכי

ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם
ְוֹנַח ָמָצא

א-165
ְּבדֹרָֹתיו: ֶאת

ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶּלְך
ֹנַח ַוּיֹוֶלד

א-166
ִהְתַהֶּלְך ֹנַח

ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁשלָֹׁשה
ָבִנים ֶאת ֵׁשם ֶאת

א-167
ֹנַח ַוּיֹוֶלד

ֹנַח ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ֶאת
ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת

א-168
ַוּיֹוֶלד ֹנַח

ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ֶאת ֵׁשם ֶאת
ָחם ְוֶאת ָיֶפת
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א-211
ֶאת ֹנַח ְוֵאת

ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר

א-212
ִמן ַהָּׁשָמִים

ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים
ֵמַעל ָהָאֶרץ

א-213
ַלֹחֶדׁש ִנְראּו

ָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוְיִהי
ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים

א-214
ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים

יֹום ַוִּיְפַּתח ֹנַח ֶאת
ַחּלֹון ַהֵּתָבה

א-215
ָעָׂשה ַוְיַׁשַּלח

ֶאת ָהעֵֹרב ַוֵּיֵצא
ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד

א-216
ֵמַעל ָהָאֶרץ

ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה
ֵמִאּתֹו ִלְראֹות

א-217
ַהַּמִים ֵמַעל

ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוֹלא
ָמְצָאה ַהּיֹוָנה

א-218
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ְוֹלא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה
ָמנֹוַח ְלַכף

א-219
ָמְצָאה ַהּיֹוָנה

ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה
ַוָּתָׁשב ֵאָליו

א-220
ָמנֹוַח ְלַכף

ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו
ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי

א-221
ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב

ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי
ַמִים ַעל ְּפֵני ָכל

א-222
ַוָּתבֹא ֵאָליו

ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב
ְוִהֵּנה ֲעֵלה

א-223
ְוִהֵּנה ֲעֵלה

ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה
ַוֵּיַדע ֹנַח

א-224
ַהַּמִים ֵמַעל

ָהָאֶרץ ַוִּיָּיֶחל
עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים

א-225
ֵמַעל ָהָאֶרץ

ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת
ָיִמים ֲאֵחִרים

א-226
עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים

ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת
ַהּיֹוָנה ְוֹלא

א-227
ָיִמים ֲאֵחִרים

ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה
ְוֹלא ָיְסָפה ׁשּוב

א-228
ֵאָליו עֹוד ַוְיִהי

ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון

א-229
ִמְכֵסה ַהֵּתָבה

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

א-230
ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ

ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל
ֹנַח ֵלאמֹר ֵצא

א-231
ָבָניו ִאּתֹו ָּכל

ַהַחָּיה ָּכל ָהֶרֶמׂש
ְוָכל ָהעֹוף ּכֹל

א-190
ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח

ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש
ְוִאְׁשּתֹו ּוִמן

א-191
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר

ֹלא ְטהָֹרה ִהוא ְׁשַנִים
ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ַּגם

א-192
ָזָכר ּוְנֵקָבה

ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל ְּפֵני
ָכל ָהָאֶרץ ִּכי

א-193
ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ

ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה
ָאֹנִכי ַמְמִטיר

א-194
ָאֹנִכי ַמְמִטיר

ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים
יֹום ְוַאְרָּבִעים

א-195
יֹום ְוַאְרָּבִעים

ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאת
ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר

א-196
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ַוַּיַעׂש ֹנַח

א-197
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּככֹל
ֲאֶׁשר ִצָּוהּו

א-198
ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם

ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים
יֹום ְוַאְרָּבִעים

א-199
יֹום ְוַאְרָּבִעים

ָלְיָלה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום
ַהֶּזה ָּבא ֹנַח

א-200
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום

ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוֵׁשם
ְוָחם ָוֶיֶפת

א-201
ֹנַח ְוֵאֶׁשת

ֹנַח ּוְׁשלֶֹׁשת ְנֵׁשי
ָבָניו ִאָּתם ֶאל

א-202
ֹנַח ּוְׁשלֶֹׁשת

ְנֵׁשי ָבָניו ִאָּתם ֶאל
ַהֵּתָבה ֵהָּמה

א-203
ַהֵּתָבה ְׁשַנִים

ְׁשַנִים ִמָּכל ַהָּבָׂשר
ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח

א-204
ֵמַעל ָהָאֶרץ

ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד

א-205
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד

ַעל ָהָאֶרץ ַוֵּתֶלְך
ַהֵּתָבה ַעל ְּפֵני

א-206
ּוְבָכל ַהֶּׁשֶרץ

ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ
ְוכֹל ָהָאָדם

א-207
ְוכֹל ָהָאָדם

ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח
ַחִּיים ְּבַאָּפיו

א-208
ֵמתּו ַוִּיַמח

ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

א-209
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה
ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד

א-210
ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת

יֹום ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלִהים
ֶאת ֹנַח ְוֵאת
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א-253
ֱאֹלִהים ּוֵבין

ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל
ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל

א-254
ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל

ָהָאֶרץ ַוִּיְהיּו ְבֵני
ֹנַח ַהּיְֹצִאים

א-255
ֹנַח ַהּיְֹצִאים

ִמן ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם
ָוָיֶפת ְוָחם

א-256
ִמן ַהֵּתָבה ֵׁשם
ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם
הּוא ֲאִבי ְכָנַען

א-257
ְוָחם ָוָיֶפת

ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען
ְׁשלָֹׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני

א-258
ָוָיֶפת ְוָחם

הּוא ֲאִבי ְכָנַען ְׁשלָֹׁשה
ֵאֶּלה ְּבֵני ֹנַח

א-259
ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה

ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען
ֵאת ֶעְרַות ָאִביו

א-260
ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי

ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו
ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני

א-261
ֵאת ֶעְרַות ָאִביו
ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו

ַּבחּוץ ַוִּיַּקח

א-262
ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני

ֶאָחיו ַּבחּוץ ַוִּיַּקח
ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת

א-263
ַוִּייֶקץ ֹנַח

ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת
ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו

א-264
לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן

ַוּיֹאֶמר ָארּור ְּכָנַען:
ֶעֶבד ֲעָבִדים

א-265
ַוּיֹאֶמר ָארּור

ְּכָנַען: ֶעֶבד ֲעָבִדים
ִיְהֶיה ְלֶאָחיו

א-266
ְוַתְרִׁשיׁש ִּכִּתים
ְודָֹדִנים ֵמֵאֶּלה

ִנְפְרדּו ִאֵּיי

א-267
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ְּבגֹוֵיֶהם ּוְבֵני ָחם
ּכּוׁש ּוִמְצַרִים

א-268
ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא

ּוְדָדן ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת
ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל

א-269
ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן

ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד
הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות

א-270
ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת

ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות
ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ

א-271
ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל

ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ
הּוא ָהָיה ִגּבֹר

א-272
ָהָאֶרץ ַהִהוא

ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן
ֶאת ִניְנֵוה ְוֶאת

א-273
ְוֶאת ְרֹחבֹת

ִעיר ְוֶאת ָּכַלח ְוֶאת
ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה

א-232
ֵלב ָהָאָדם ַרע

ִמְּנֻעָריו ְוֹלא ֹאִסף
עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת

א-233
ִמְּנֻעָריו ְוֹלא

ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת
ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר

א-234
ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר

ָעִׂשיִתי עֹד ָּכל ְיֵמי
ָהָאֶרץ: ֶזַרע

א-235
ָעִׂשיִתי עֹד ָּכל

ְיֵמי ָהָאֶרץ: ֶזַרע
ְוָקִציר ְוקֹר

א-236
ְיֵמי ָהָאֶרץ:

ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר
ָוֹחם ְוַקִיץ

א-237
ֶזַרע ְוָקִציר

ְוקֹר ָוֹחם ְוַקִיץ
ָוֹחֶרף ְויֹום

א-238
ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו

ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ
ּומֹוַרֲאֶכם

א-239
ּומֹוַרֲאֶכם

ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל
ַחַּית ָהָאֶרץ

א-240
ּוְבָכל ְּדֵגי ַהָּים

ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו ָּכל
ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא

א-241
ֵעֶׂשב ָנַתִּתי

ָלֶכם ֶאת ּכֹל ַאְך ָּבָׂשר
ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו

א-242
ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם

ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש
ִמַּיד ָּכל ַחָּיה

א-243
ִמַּיד ָּכל ַחָּיה

ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד
ָהָאָדם ִמַּיד

א-244
ָהָאָדם ׁשֵֹפְך

ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם
ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך:

א-245
ָּבָאָדם ָּדמֹו

ִיָּׁשֵפְך: ִּכי ְּבֶצֶלם
ֱאֹלִהים ָעָׂשה

א-246
ֱאֹלִהים ָעָׂשה

ֶאת ָהָאָדם ְוַאֶּתם
ְּפרּו ּוְרבּו ִׁשְרצּו

א-247
ָבָאֶרץ ּוְרבּו

ָבּה ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים
ֶאל ֹנַח ְוֶאל

א-248
ַוֲאִני ִהְנִני

ֵמִקים ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם
ְוֶאת ַזְרֲעֶכם

א-249
ְוֶאת ַזְרֲעֶכם

ַאֲחֵריֶכם ְוֵאת ָּכל
ֶנֶפׁש ַהַחָּיה

א-250
ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש

ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם
ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה

א-251
יְֹצֵאי ַהֵּתָבה

ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץ
ַוֲהִקמִֹתי

א-252
ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה

ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת
עֹוָלם ֶאת ַקְׁשִּתי
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א-295
ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות

ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה
ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר

א-296
ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל

ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו
ִלְבֹנת ָהִעיר ַעל

א-297
ָהָאֶרץ ֵאֶּלה

ּתֹוְלדֹת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן ְמַאת
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-298
ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה

ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד:
ְׁשָנַתִים ַאַחר

א-299
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד: ְׁשָנַתִים
ַאַחר ַהַּמּבּול

א-300
ַאְרַּפְכָׁשד ֲחֵמׁש

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-301
ָּבִנים ּוָבנֹות

ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש
ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה

א-302
ֶאת ֶׁשַלח ָׁשלֹׁש

ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-303
ָׁשִנים ְוַאְרַּבע

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-304
ֶאת ֵעֶבר ָׁשלֹׁש

ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-305
ָׁשִנים ְוַאְרַּבע

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-306
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
ּוָבנֹות ַוְיִחי

א-307
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים

ּוָבנֹות ַוְיִחי ֵעֶבר
ַאְרַּבע ּוְׁשלִֹׁשים

א-308
ּוָבנֹות ַוְיִחי

ֵעֶבר ַאְרַּבע ּוְׁשלִֹׁשים
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-309
ֶאת ֶּפֶלג ְׁשלִֹׁשים

ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-310
ָׁשָנה ְוַאְרַּבע

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד
ָּבִנים ּוָבנֹות

א-311
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
ּוָבנֹות ַוְיִחי

א-312
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים

ּוָבנֹות ַוְיִחי ְרעּו
ְׁשַּתִים ּוְׁשלִֹׁשים

א-313
ּוָבנֹות ַוְיִחי

ְרעּו ְׁשַּתִים ּוְׁשלִֹׁשים
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-314
ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה

ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג ַוְיִחי
ְרעּו ַאֲחֵרי

א-315
ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג
ַוְיִחי ְרעּו ַאֲחֵרי

הֹוִלידֹו ֶאת ְׂשרּוג

א-274
ִעיר ְוֶאת ָּכַלח

ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה
ּוֵבין ָּכַלח ִהוא

א-275
ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין

ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח ִהוא
ָהִעיר ַהְּגדָֹלה

א-276
ָּכַלח ִהוא ָהִעיר
ַהְּגדָֹלה ּוִמְצַרִים
ָיַלד ֶאת לּוִדים

א-277
ָיַלד ֶאת לּוִדים

ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת
ְלָהִבים ְוֶאת

א-278
ְוֶאת ֲעָנִמים

ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת
ַנְפֻּתִחים ְוֶאת

א-279
ְוֶאת ְלָהִבים

ְוֶאת ַנְפֻּתִחים ְוֶאת
ַּפְתֻרִסים ְוֶאת

א-280
ְוֶאת ַנְפֻּתִחים

ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת
ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר

א-281
ְוֶאת ַהִחִּוי

ְוֶאת ַהַעְרִקי ְוֶאת
ַהִּסיִני ְוֶאת

א-282
ַּגם הּוא: ֲאִבי ָּכל

ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת
ַהָּגדֹול ְּבֵני ֵׁשם

א-283
ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי

ֶיֶפת ַהָּגדֹול ְּבֵני ֵׁשם
ֵעיָלם ְוַאּׁשּור

א-284
ְולּוד ַוֲאָרם

ּוְבֵני ֲאָרם עּוץ ְוחּול
ְוֶגֶתר ָוַמׁש

א-285
ְוֶגֶתר ָוַמׁש

ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאת
ָׁשַלח ְוֶׁשַלח

א-286
ָהֶאָחד ֶּפֶלג

ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה
ָהָאֶרץ ְוֵׁשם

א-287
ְוֶאת ְׁשָבא ְוֶאת

אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה
ְוֶאת יֹוָבב ָּכל

א-288
ְׁשָבא ְוֶאת אֹוִפר
ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת

יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה

א-289
ְוֶאת ֲחִויָלה

ְוֶאת יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה
ְּבֵני ָיְקָטן ַוְיִהי

א-290
ַוְיִהי ְּבָנְסָעם

ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו
ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ

א-291
ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער

ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַוּיֹאְמרּו
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

א-292
ָהָבה ִנְלְּבָנה

ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה
ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי

א-293
ְוֶזה ַהִחָּלם

ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה ֹלא
ִיָּבֵצר ֵמֶהם

א-294
ֵמֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר

ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות ָהָבה
ֵנְרָדה ְוָנְבָלה
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א-337
ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו

ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר
ָעׂשּו ְבָחָרן

א-338
ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר

ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

א-339
ַוֵּיֶרד ַאְבָרם

ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי
ָכֵבד ָהָרָעב

א-340
ִמְצַרְיָמה ָלגּור

ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב
ָּבָאֶרץ ַוְיִהי

א-341
ָאְּת ְוָהָיה ִּכי

ִיְראּו ֹאָתְך ַהִּמְצִרים
ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו

א-342
ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי

ִּבְגָלֵלְך ַוְיִהי ְּכבֹוא
ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה

א-343
ָיָפה ִהוא ְמֹאד

ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי
ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו

א-344
ַוִּיְראּו ֹאָתּה

ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו
ֹאָתּה ֶאל ַּפְרעֹה

א-345
ֹאָתּה ֶאל ַּפְרעֹה

ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית
ַּפְרעֹה ּוְלַאְבָרם

א-346
ַּפְרעֹה ְנָגִעים

ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל
ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת

א-347
ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל

ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה

א-348
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה

ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה
ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי

א-349
ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת

ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה ֹלא
ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי

א-350
ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת

ִּלי ָלָּמה ֹלא ִהַּגְדָּת
ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך

א-351
ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי

ָלָּמה ֹלא ִהַּגְדָּת ִּלי
ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא

א-352
ָוֶאַּקח ֹאָתּה

ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה
ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך

א-353
ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך

ַקח ָוֵלְך ַוְיַצו ָעָליו
ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים

א-354
ַקח ָוֵלְך ַוְיַצו

ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים
ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו

א-355
ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים

ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו ְוֶאת
ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל

א-356
ִמִּמְצַרִים הּוא

ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר
לֹו ְולֹוט ִעּמֹו

א-357
ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו

ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה
ְוַאְבָרם ָּכֵבד

א-316
ְׂשרּוג ַוְיִחי ְרעּו

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת
ְׂשרּוג ֶׁשַבע ָׁשִנים

א-317
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

ָּבִנים ּוָבנֹות ַוְיִחי
ְׂשרּוג ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה

א-318
ָנחֹור ַוְיִחי ְׂשרּוג

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת
ָנחֹור ָמאַתִים

א-319
ָנחֹור ָמאַתִים

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
ּוָבנֹות ַוְיִחי

א-320
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים

ּוָבנֹות ַוְיִחי ָנחֹור
ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים

א-321
ּוָבנֹות ַוְיִחי

ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד

א-322
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת

ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת
ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור

א-323
ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת

ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת
ָהָרן ְוָהָרן

א-324
הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם

ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן
ְוָהָרן הֹוִליד

א-325
ֶאת ָנחֹור ְוֶאת

ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד
ֶאת לֹוט ַוָּיָמת

א-326
ָאִביו ְּבֶאֶרץ

מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים
ַוִּיַּקח ַאְבָרם

א-327
מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור

ַּכְׂשִּדים ַוִּיַּקח ַאְבָרם
ְוָנחֹור ָלֶהם

א-328
ַּכְׂשִּדים ַוִּיַּקח

ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם
ָנִׁשים: ֵׁשם ֵאֶׁשת

א-329
ַוִּיַּקח ַאְבָרם

ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים:
ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם

א-330
ָׂשַרי ֲעָקָרה:

ֵאין ָלּה ָוָלד ַוִּיַּקח
ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם

א-331
ַוִּיַּקח ֶּתַרח

ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט
ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו

א-332
ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו

ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו
ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו

א-333
ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו

ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור
ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת

א-334
ָלֶלֶכת ַאְרָצה

ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַעד
ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו

א-335
ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו

לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש
ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים

א-336
לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן

ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים
ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו
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א-379
ַוִּיְּפלּו ָׁשָּמה

ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה
ָּנסּו ַוִּיְקחּו

א-380
ְוַהִּנְׁשָאִרים

ֶהָרה ָּנסּו ַוִּיְקחּו
ֶאת ָּכל ְרֻכׁש ְסדֹם

א-381
ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל

ְרֻכׁש ְסדֹם ַוֲעמָֹרה
ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם

א-382
ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו

ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו
ְיִליֵדי ֵביתֹו

א-383
הּוא ַוֲעָבָדיו

ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם
ַעד חֹוָבה ֲאֶׁשר

א-384
ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם

ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו
ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת

א-385
ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת

ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם
ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך

א-386
ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך

ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי
ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות

א-387
ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות

ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ְוֶאת
ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר

א-388
ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר

ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר
ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק

א-389
ְוֶאת ַהְּמָלִכים

ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק
ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק

א-390
ְסדֹם ֶאל ַאְבָרם: ֶּתן

ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש
ַקח ָלְך ַוּיֹאֶמר

א-391
ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִאם
ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך

א-392
ִאם ִמחּוט ְוַעד

ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח
ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְך

א-393
ָלְך ְוֹלא ֹתאַמר

ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת
ַאְבָרם ִּבְלָעַדי

א-394
ֵלאמֹר: ַאל ִּתיָרא
ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן
ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה

א-395
ַאְבָרם ָאֹנִכי

ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה
ְמֹאד ַוּיֹאֶמר

א-396
ָאֹנִכי ָמֵגן

ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם

א-397
ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך

ַהְרֵּבה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר
ַאְבָרם ֲאדָֹני

א-398
ִלי ְוָאֹנִכי

הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן
ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא

א-399
ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא
ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם

א-358
ֵאל ּוֵבין ָהָעי

ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם

א-359
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם

ָּבִראׁשָֹנה ַוִּיְקָרא
ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם

א-360
ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא

ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן
ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה

א-361
ּבֲֹאָכה צַֹער

ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל
ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן

א-362
ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן

ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם
ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש

א-363
ָיַׁשב ְּבָעֵרי

ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל
ַעד ְסדֹם ְוַאְנֵׁשי

א-364
ָאַמר ֶאל ַאְבָרם

ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט
ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא

א-365
ַאְבָרם ַאֲחֵרי

ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו
ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך

א-366
לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא

ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

א-367
עֹוָלם ְוַׂשְמִּתי

ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר
ָהָאֶרץ: ֲאֶׁשר

א-368
ָהָאֶרץ: ֲאֶׁשר

ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת
ֲעַפר ָהָאֶרץ

א-369
ְוִתְדָעל ֶמֶלְך

ּגֹוִים ָעׂשּו ִמְלָחָמה
ֶאת ֶּבַרע ֶמֶלְך

א-370
ֶאת ֶּבַרע ֶמֶלְך

ְסדֹם ְוֶאת ִּבְרַׁשע ֶמֶלְך
ֲעמָֹרה ִׁשְנָאב

א-371
ָּכל ֵאֶּלה ָחְברּו

ֶאל ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים: הּוא
ָים ַהֶּמַלח ְׁשֵּתים

א-372
הּוא ָים ַהֶּמַלח

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו
ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר

א-373
ָׁשָנה ָמָרדּו

ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה
ָּבא ְכָדְרָלעֶֹמר

א-374
ְוֵאת ָהֵאיִמים

ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים
ְוֶאת ַהֹחִרי

א-375
ְוֶאת ַהֹחִרי

ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר ַעד ֵאיל
ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל

א-376
ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל
ַהִּמְדָּבר ַוָּיֻׁשבּו

ַוָּיבֹאּו ֶאל

א-377
ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך

ְסדֹם ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה
ּוֶמֶלְך ַאְדָמה

א-378
ּוֶמֶלְך ֶּבַלע

ִהוא צַֹער ַוַּיַעְרכּו
ִאָּתם ִמְלָחָמה



2223 / בראשית  / ת  בראשי

א-421
ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת
ַזְרֵעְך ְוֹלא ִיָּסֵפר

ֵמרֹב ַוּיֹאֶמר

א-422
ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל

ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו
ִיְׁשּכֹן ַוִּתְקָרא

א-423
ֳרִאי: ִּכי ָאְמָרה

ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי
ַאֲחֵרי רִֹאי

א-424
ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש

ּוֵבין ָּבֶרד ַוֵּתֶלד
ָהָגר ְלַאְבָרם

א-425
ָהָגר ְלַאְבָרם

ֵּבן ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם
ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה

א-426
ְּבֶלֶדת ָהָגר

ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם
ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן

א-427
ְלַאְבָרם ַוְיִהי

ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה
ְוֵתַׁשע ָׁשִנים

א-428
ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן

ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע
ָׁשִנים ַוֵּיָרא

א-429
ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך

ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים
ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי

א-430
ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך

ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּיֹּפל
ַאְבָרם ַעל ָּפָניו

א-431
ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת

ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה
ִׁשְמָך ַאְבָרָהם

א-432
ַאֲחֶריָך ֵאת

ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת
ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען

א-433
ָלֶכם ָּכל ָזָכר

ְלדֹרֵֹתיֶכם: ְיִליד
ָּבִית ּוִמְקַנת

א-434
ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת
ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן

א-435
ּוִמְקַנת ֶּכֶסף

ִמּכֹל ֶּבן ֵנָכר ֲאֶׁשר
ֹלא ִמַּזְרֲעָך

א-436
ִמּכֹל ֶּבן ֵנָכר

ֲאֶׁשר ֹלא ִמַּזְרֲעָך
הּוא ִהּמֹול ִיּמֹול

א-437
ֹלא ִמַּזְרֲעָך

הּוא ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד
ֵּביְתָך ּוִמְקַנת

א-438
ְוָהְיָתה ְבִריִתי

ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם
ְוָעֵרל ָזָכר

א-439
ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם

ִלְבִרית עֹוָלם ְוָעֵרל
ָזָכר ֲאֶׁשר ֹלא

א-440
ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית
עֹוָלם ְוָעֵרל ָזָכר
ֲאֶׁשר ֹלא ִיּמֹול

א-441
עֹוָלם ְוָעֵרל

ָזָכר ֲאֶׁשר ֹלא ִיּמֹול
ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו

א-400
ִמֵּמֶעיָך הּוא
ִייָרֶׁשָך ַוּיֹוֵצא
ֹאתֹו ַהחּוָצה

א-401
ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט

ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר
ַהּכֹוָכִבים ִאם

א-402
ִאם ּתּוַכל ִלְסֹּפר

ֹאָתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה
ִיְהֶיה ַזְרֶעָך

א-403
ָבָתר ַוֵּיֶרד

ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים
ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם

א-404
ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא

ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל
ַאְבָרם ְוִהֵּנה

א-405
ַאְבָרם ְוִהֵּנה

ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה
ֹנֶפֶלת ָעָליו

א-406
ַיֲעבֹדּו ָּדן

ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי
ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש

א-407
ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש

ָּגדֹול ְוַאָּתה ָּתבֹוא
ֶאל ֲאבֶֹתיָך

א-408
ֹלא ָׁשֵלם ֲעֹון

ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה
ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש

א-409
ָהָיה ְוִהֵּנה

ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד
ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר

א-410
ַהָּגדֹל ְנַהר

ְּפָרת ֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת
ַהְּקִנִּזי ְוֵאת

א-411
ְוֶאת ַהִחִּתי

ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת
ָהְרָפִאים ְוֶאת

א-412
ָהָגר ַוֹּתאֶמר

ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה
ָנא ֲעָצַרִני

א-413
ָׂשָרי ַוִּתַּקח

ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת
ָהָגר ַהִּמְצִרית

א-414
ָהָגר ַהִּמְצִרית

ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר
ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת

א-415
ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ

ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת
ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ

א-416
ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת

ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
ַוִּתֵּתן ֹאָתּה

א-417
ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ

ְּכָנַען ַוִּתֵּתן ֹאָתּה
ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה

א-418
ָהָגר ַוַּתַהר

ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה
ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה

א-419
ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה

ְּבֵעיֶניָה ַוֹּתאֶמר
ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם

א-420
ָׂשַרי ֵאי ִמֶּזה

ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי
ַוֹּתאֶמר ִמְּפֵני
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א-463
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום

ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם
ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו

א-464
ָּבִית ּוִמְקַנת

ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן ֵנָכר
ִנּמֹלּו ִאּתֹו

א-465
ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן

ֵנָכר ִנּמֹלּו ִאּתֹו
ַוֵּיָרא ֵאָליו

א-466
ָהֹאֶהל ְּכֹחם

ַהּיֹום ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה

א-467
ַהּיֹום ַוִּיָּׂשא

ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה
ְׁשלָֹׁשה ֲאָנִׁשים

א-468
ִאם ָנא ָמָצאִתי

ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא
ַתֲעבֹר ֵמַעל

א-469
ֵחן ְּבֵעיֶניָך

ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל
ַעְבֶּדָך ֻיַּקח

א-470
ַאל ָנא ַתֲעבֹר

ֵמַעל ַעְבֶּדָך ֻיַּקח
ָנא ְמַעט ַמִים

א-471
ָנא ְמַעט ַמִים

ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם
ְוִהָּׁשֲענּו

א-472
ָוטֹוב ַוִּיֵּתן

ֶאל ַהַּנַער ַוְיַמֵהר
ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו

א-473
ֹאתֹו ַוִּיַּקח

ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן
ַהָּבָקר ֲאֶׁשר

א-474
ֶחְמָאה ְוָחָלב

ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר
ָעָׂשה ַוִּיֵּתן

א-475
ּוֶבן ַהָּבָקר

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן
ִלְפֵניֶהם ְוהּוא

א-476
ָעָׂשה ַוִּיֵּתן

ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד
ֲעֵליֶהם ַּתַחת

א-477
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו

ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה

א-478
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה

ָבֹאֶהל ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב
ָאׁשּוב ֵאֶליָך

א-479
ָהֹאֶהל ְוהּוא

ַאֲחָריו ְוַאְבָרָהם
ְוָׂשָרה ְזֵקִנים

א-480
ְוָׂשָרה ְזֵקִנים

ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל
ִלְהיֹות ְלָׂשָרה

א-481
ָּבִאים ַּבָּיִמים

ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה
ֹאַרח ַּכָּנִׁשים

א-482
ָּדָבר ַלּמֹוֵעד

ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת
ַחָּיה ּוְלָׂשָרה

א-483
ָׂשָרה ֵלאמֹר ֹלא
ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה

ַוּיֹאֶמר ֹלא ִּכי

א-442
ֹלא ִיּמֹול ֶאת ְּבַׂשר

ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה
ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

א-443
ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

ֵמַעֶּמיָה: ֶאת ְּבִריִתי
ֵהַפר ַוּיֹאֶמר

א-444
ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל
ַאְבָרָהם ָׂשַרי

א-445
ֵהַפר ַוּיֹאֶמר

ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם
ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך

א-446
ָׂשָרי: ִּכי ָׂשָרה

ְׁשָמּה ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה
ְוַגם ָנַתִּתי

א-447
ְׁשָמּה ּוֵבַרְכִּתי

ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי
ִמֶּמָּנה ְלָך

א-448
ִמֶּמָּנה ִיְהיּו

ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל
ָּפָניו ַוִּיְצָחק

א-449
ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה
ְלָפֶניָך ַוּיֹאֶמר
ֱאֹלִהים ֲאָבל

א-450
ַוֲהִקמִֹתי

ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית
עֹוָלם ְלַזְרעֹו

א-451
עֹוָלם ְלַזְרעֹו

ַאֲחָריו ּוְלִיְׁשָמֵעאל
ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה

א-452
ִּבְמֹאד ְמֹאד: ְׁשֵנים
ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד

ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי

א-453
ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה

ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
ַוְיַכל ְלַדֵּבר

א-454
ַּכְסּפֹו ָּכל ָזָכר

ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם
ַוָּיָמל ֶאת ְּבַׂשר

א-455
ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי

ֵּבית ַאְבָרָהם ַוָּיָמל
ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם

א-456
ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

א-457
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום

ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר
ִאּתֹו ֱאֹלִהים

א-458
ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר

ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱאֹלִהים
ְוַאְבָרָהם ֶּבן

א-459
ִאּתֹו ֱאֹלִהים

ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים
ָוֵתַׁשע ָׁשָנה:

א-460
ְוַאְבָרָהם ֶּבן

ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה:
ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר

א-461
ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר

ָעְרָלתֹו ְוִיְׁשָמֵעאל
ְּבנֹו ֶּבן ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה

א-462
ֵאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ִנּמֹול ַאְבָרָהם
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א-505
ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל

קָֹרִתי ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש
ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו

א-506
ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר

ַהָּדֶלת ַוִּיְׁשְלחּו
ָהֲאָנִׁשים ֶאת

א-507
ַוָּיִביאּו ֶאת

לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה
ְוֶאת ַהֶּדֶלת

א-508
ִמן ַהָּמקֹום ִּכי

ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת
ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

א-509
לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל

ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו
ַוּיֹאֶמר קּומּו

א-510
ֲחָתָניו ֹלְקֵחי

ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו
ְּצאּו ִמן ַהָּמקֹום

א-511
ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר

קּומּו ְּצאּו ִמן ַהָּמקֹום
ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית

א-512
לֹוט ֲאֵלֶהם: ַאל
ָנא ֲאדָֹני ִהֵּנה ָנא

ָמָצא ַעְבְּדָך

א-513
ִמְצָער ִאָּמְלָטה

ָּנא ָׁשָּמה ֲהֹלא ִמְצָער
ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי

א-514
ָּנא ָׁשָּמה ֲהֹלא

ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

א-515
ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי

ַנְפִׁשי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו
ִהֵּנה ָנָׂשאִתי

א-516
ִהֵּנה ָנָׂשאִתי

ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר
ַהֶּזה: ְלִבְלִּתי

א-517
ַהֶּזה: ְלִבְלִּתי

ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר
ִּדַּבְרָּת ַמֵהר

א-518
ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר

ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַמֵהר
ִהָּמֵלט ָׁשָּמה

א-519
ִּדַּבְרָּת ַמֵהר

ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי ֹלא
אּוַכל ַלֲעׂשֹות

א-520
ּבֲֹאָך ָׁשָּמה

ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר
צֹוַער ַהֶּׁשֶמׁש

א-521
יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים

ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה
ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו

א-522
ֶמַלח ַוַּיְׁשֵּכם

ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר: ֶאל
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

א-523
ֶאֶרץ ַהִּכָּכר

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה
ִקיטֹר ָהָאֶרץ

א-524
ַהִּכְבָׁשן ַוְיִהי

ְּבַׁשֵחת ֱאֹלִהים ֶאת
ָעֵרי ַהִּכָּכר

א-525
ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט

ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער
ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר

א-484
ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען
ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה

א-485
ְסדֹם ַוֲעמָֹרה

ִּכי ָרָּבה ְוַחָּטאָתם
ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד

א-486
ַהְּכַצֲעָקָתּה

ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו
ָּכָלה ְוִאם ֹלא

א-487
ָּלְך ֲהׁשֵֹפט ָּכל

ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה
ִמְׁשָּפט ַוּיֹאֶמר

א-488
ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת

ָּכל ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ֹלא
ַאְׁשִחית ִאם ֶאְמָצא

א-489
אּוַלי ִיָּמְצאּון

ָׁשם ֶעְׂשִרים ַוּיֹאֶמר ֹלא
ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור

א-490
ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה

ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם
ְוַאְבָרָהם ָׁשב

א-491
ְוַאְבָרָהם ָׁשב
ִלְמקֹמֹו ַוָּיבֹאּו
ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים

א-492
ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים

ְסדָֹמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט
יֵֹׁשב ְּבַׁשַער

א-493
ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה

ָּנא ֲאדַֹני סּורּו ָנא
ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם

א-494
ַוָּיבֹאּו ֶאל

ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם
ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות

א-495
ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו

ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי
ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל

א-496
ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם
ָנַסּבּו ַעל ַהַּבִית

ִמַּנַער ְוַעד

א-497
ָזֵקן: ָּכל ָהָעם

ִמָּקֶצה ַוִּיְקְראּו
ֶאל לֹוט ַוּיֹאְמרּו

א-498
ָסַגר ַאֲחָריו

ַוּיֹאַמר: ַאל ָנא ַאַחי
ָּתֵרעּו ִהֵּנה

א-499
ַוּיֹאַמר: ַאל ָנא
ַאַחי ָּתֵרעּו ִהֵּנה

ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות

א-500
ַאַחי ָּתֵרעּו

ִהֵּנה ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

א-501
ִהֵּנה ָנא ִלי ְׁשֵּתי

ָבנֹות ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו
ִאיׁש אֹוִציָאה ָּנא

א-502
ָבנֹות ֲאֶׁשר ֹלא

ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה ָּנא
ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם

א-503
ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם

ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב
ְּבֵעיֵניֶכם ַרק

א-504
ְּבֵעיֵניֶכם ַרק

ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל
ַּתֲעׂשּו ָדָבר
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א-547
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי
ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין

א-548
ָאְמָנה ֲאֹחִתי

ַבת ָאִבי ִהוא ַאְך ֹלא ַבת
ִאִּמי ַוְּתִהי ִלי

א-549
ַבת ָאִבי ִהוא ַאְך

ֹלא ַבת ִאִּמי ַוְּתִהי ִלי
ְלִאָּׁשה ַוְיִהי

א-550
ְלִאָּׁשה ַוְיִהי

ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי
ֱאֹלִהים ִמֵּבית

א-551
ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו

ֹאִתי ֱאֹלִהים ִמֵּבית
ָאִבי ָוֹאַמר

א-552
ָוֹאַמר ָלּה ֶזה

ַחְסֵּדְך ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי
ִעָּמִדי: ֶאל ָּכל

א-553
ִעָּמִדי: ֶאל ָּכל

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא
ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי

א-554
ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב

ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה
ָנַתִּתי ֶאֶלף

א-555
ּוְלָׂשָרה ָאַמר

ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף
ֶּכֶסף ְלָאִחיְך

א-556
ִהֵּנה ָנַתִּתי

ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיְך
ִהֵּנה הּוא ָלְך ְּכסּות

א-557
ִהֵּנה הּוא ָלְך ְּכסּות

ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר
ִאָּתְך ְוֵאת ּכֹל

א-558
ּכֹל ְוֹנָכַחת

ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם
ֶאל ָהֱאֹלִהים

א-559
ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם

ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך ַעל
ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת

א-560
ֹאתֹו ֱאֹלִהים

ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת
ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד

א-561
ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם

ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר
ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה

א-562
ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו

ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה
ִיְצָחק ַוָּיָמל

א-563
ִיְצָחק ַוָּיָמל

ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו
ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים

א-564
ָיִמים ַּכֲאֶׁשר

ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים
ְוַאְבָרָהם ֶּבן

א-565
ְּבִהָּוֶלד לֹו

ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֹּתאֶמר
ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה

א-566
ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה

ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִהים:
ָּכל ַהּׁשֵֹמַע

א-567
ֶאל ַאְבָרָהם ַאל
ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל

ַהַּנַער ְוַעל

א-526
ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר

ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ִעּמֹו ִּכי
ָיֵרא ָלֶׁשֶבת

א-527
ְבֹנָתיו ַוֹּתאֶמר

ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה
ָאִבינּו ָזֵקן

א-528
ָּבָאֶרץ ָלבֹוא

ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל
ָהָאֶרץ ְלָכה

א-529
ָלבֹוא ָעֵלינּו

ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ
ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת

א-530
הּוא ֲאִבי מֹוָאב

ַעד ַהּיֹום ְוַהְּצִעיָרה
ַגם ִהוא ָיְלָדה ֵּבן

א-531
ְוַהְּצִעיָרה ַגם

ִהוא ָיְלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא
ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי: הּוא

א-532
ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו

ֶּבן ַעִּמי: הּוא ֲאִבי ְבֵני
ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום

א-533
ַאְבָרָהם ַאְרָצה
ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין
ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור

א-534
ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה

ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא
ְּבֻעַלת ָּבַעל

א-535
ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת

ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל
ַוֲאִביֶמֶלְך

א-536
ַּתֲהרֹג ֲהֹלא

הּוא ָאַמר ִלי ֲאֹחִתי
ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא

א-537
ְוַעָּתה ָהֵׁשב

ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא
הּוא ְוִיְתַּפֵּלל

א-538
ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי

ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל
ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה

א-539
הּוא ְוִיְתַּפֵּלל

ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם
ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע

א-540
ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה

ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה
ָחָטאִתי ָלְך ִּכי

א-541
לֹו ֶמה ָעִׂשיָת

ָּלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי
ָלְך ִּכי ֵהֵבאָת

א-542
ָעִׂשיָת ָּלנּו

ּוֶמה ָחָטאִתי ָלְך ִּכי
ֵהֵבאָת ָעַלי

א-543
ּוֶמה ָחָטאִתי

ָלְך ִּכי ֵהֵבאָת ָעַלי
ְוַעל ַמְמַלְכִּתי

א-544
ָלְך ִּכי ֵהֵבאָת

ָעַלי ְוַעל ַמְמַלְכִּתי
ֲחָטָאה ְגדָֹלה:

א-545
ֲאִביֶמֶלְך ֶאל

ַאְבָרָהם: ָמה ָרִאיָת
ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת

א-546
ָמה ָרִאיָת ִּכי

ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר
ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר
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א-589
ְוַהֲעֵלהּו

ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד
ֶהָהִרים ֲאֶׁשר

א-590
ָׁשם ְלעָֹלה ַעל

ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר
ֹאַמר ֵאֶליָך

א-591
ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו

ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו
ַוְיַבַּקע ֲעֵצי

א-592
עָֹלה ַוָּיָקם

ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום
ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו

א-593
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

א-594
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת
ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת

א-595
ַהַּמֲאֶכֶלת

ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו
ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק

א-596
ַוּיֹאֶמר ָאִבי

ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה

א-597
ֱאֹלִהים ִיְרֶאה

ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני
ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם

א-598
ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם

ַיְחָּדו ַוָּיבֹאּו ֶאל
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

א-599
ַוָּיבֹאּו ֶאל

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר
לֹו ָהֱאֹלִהים

א-600
ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו
ָהֱאֹלִהים ַוִּיֶבן

ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת

א-601
לֹו ָהֱאֹלִהים

ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם
ֶאת ַהִּמְזֵּבַח

א-602
ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל

ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעׂש
לֹו ְמאּוָמה: ִּכי

א-603
ַהַּנַער ְוַאל

ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה: ִּכי
ַעָּתה ָיַדְעִּתי

א-604
ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא
ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר

ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך

א-605
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה

ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז
ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו

א-606
ֶאת ְיִחיֶדָך

ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך
ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה

א-607
ְבַזְרֲעָך ּכֹל

ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב
ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת

א-608
ָׁשַבע ַוֵּיֶׁשב

ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע
ַוְיִהי ַאֲחֵרי

א-609
ְלָנחֹור ֲאִחי

ַאְבָרָהם ּוִפיַלְגׁשֹו
ּוְׁשָמּה ְראּוָמה

א-568
ַהַּנַער ְוַעל

ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר
ֹּתאַמר ֵאֶליָך

א-569
ְוֵחַמת ַמִים

ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם
ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת

א-570
ַמִים ַוִּיֵּתן

ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה
ְוֶאת ַהֶּיֶלד

א-571
ַאַחד ַהִּׂשיִחם

ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה
ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק

א-572
ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק

ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי
ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה

א-573
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה

ָּלְך ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי
ָׁשַמע ֱאֹלִהים

א-574
ֱאֹלִהים ֶאל קֹול

ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא
ָׁשם קּוִמי ְׂשִאי ֶאת

א-575
ֶאל קֹול ַהַּנַער

ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם קּוִמי
ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער

א-576
ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם

קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער
ְוַהֲחִזיִקי

א-577
ָמִים ַוֵּתֶלְך

ַוְּתַמֵּלא ֶאת ַהֵחֶמת
ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת

א-578
ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי

רֶֹבה ַקָּׁשת ַוֵּיֶׁשב
ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן

א-579
ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ

ִמְצָרִים ַוְיִהי ָּבֵעת
ַהִהוא ַוּיֹאֶמר

א-580
עֶֹׂשה ְוַעָּתה

ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹלִהים
ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר

א-581
ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר
ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי

ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר

א-582
ֲאִביֶמֶלְך ֹלא

ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת
ַהָּדָבר ַהֶּזה

א-583
ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך
ֶאל ַאְבָרָהם: ָמה

א-584
ֶאל ַאְבָרָהם: ָמה
ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר

א-585
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר

ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה
ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת

א-586
ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם

ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר
ָׁשַבע ַוָּיָקם

א-587
ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים
ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר

ָׁשַבע ַוִּיְקָרא

א-588
ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא

ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך
ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת
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א-631
ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו

ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר
לֹו: ִׂשים ָנא ָיְדָך

א-632
ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל

ֲאֶׁשר לֹו: ִׂשים ָנא ָיְדָך
ַּתַחת ְיֵרִכי

א-633
ֲאֶׁשר לֹו: ִׂשים ָנא

ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי
ְוַאְׁשִּביֲעָך

א-634
ָאֹנִכי יֹוֵׁשב

ְּבִקְרּבֹו ִּכי ֶאל ַאְרִצי
ְוֶאל מֹוַלְדִּתי

א-635
ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה

ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

א-636
ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב

ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ
ֲאֶׁשר ָיָצאָת

א-637
ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר
ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

א-638
ֶיֶרְך ַאְבָרָהם
ֲאדָֹניו ַוִּיָּׁשַבע
לֹו ַעל ַהָּדָבר

א-639
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל

ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת
ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת

א-640
ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד

ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם
ִהֵּנה ָאֹנִכי

א-641
ַאְבָרָהם ִהֵּנה

ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין
ַהָּמִים ּוְבנֹות

א-642
ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך

ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה
ְוַגם ְּגַמֶּליָך

א-643
ֹאָתּה הַֹכְחָּת

ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק
ּוָבּה ֵאַדע ִּכי

א-644
ֻיְּלָדה ִלְבתּוֵאל

ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור
ֲאִחי ַאְבָרָהם

א-645
ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל

ַהּׁשֶֹקת ַוָּתָרץ עֹוד
ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב

א-646
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר

ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות
ַוִּיַּקח ָהִאיׁש

א-647
ֲעָׂשָרה ָזָהב

ִמְׁשָקָלם ַוּיֹאֶמר ַּבת
ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי

א-648
ַוֹּתאֶמר ֵאָליו

ַּבת ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי
ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁשר

א-649
ֵאָליו ַּגם ֶּתֶבן

ַּגם ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו
ַּגם ָמקֹום ָללּון

א-650
ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא

ַרב ִעָּמנּו ַּגם ָמקֹום
ָללּון ַוִּיּקֹד

א-651
ֲאֵחי ֲאדִֹני

ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר
ַוַּתֵּגד ְלֵבית

א-610
ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים

ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים
ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה

א-611
ָׁשָנה ְוֶׁשַבע

ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה
ַוָּתָמת ָׂשָרה

א-612
ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי

ָׂשָרה ַוָּתָמת ָׂשָרה
ְּבִקְרַית ַאְרַּבע

א-613
ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה
ְוִלְבּכָֹתּה ַוָּיָקם
ַאְבָרָהם ֵמַעל

א-614
ַאְבָרָהם ֵמַעל

ְּפֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵּבר ֶאל
ְּבֵני ֵחת ֵלאמֹר ֵּגר

א-615
ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאמֹר

ֵּגר ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי
ִעָּמֶכם ְּתנּו ִלי

א-616
ֲאֻחַּזת ֶקֶבר

ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה
ֵמִתי ִמְּלָפָני

א-617
ֵמִתי ִמְּלָפָני

ַוַּיֲענּו ְבֵני ֵחת ֶאת
ַאְבָרָהם ֵלאמֹר

א-618
ַאְבָרָהם ֵלאמֹר
לֹו ְׁשָמֵענּו ֲאדִֹני

ְנִׂשיא ֱאֹלִהים

א-619
ֱאֹלִהים ַאָּתה

ְּבתֹוֵכנּו ְּבִמְבַחר
ְקָבֵרינּו ְקבֹר ֶאת

א-620
ְקבֹר ֶאת ֵמֶתָך

ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ִקְברֹו
ֹלא ִיְכֶלה ִמְּמָך

א-621
ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת

ִקְברֹו ֹלא ִיְכֶלה ִמְּמָך
ִמְּקבֹר ֵמֶתָך

א-622
ְוִיֶּתן ִלי ֶאת

ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה
ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר

א-623
ְוֶעְפרֹון יֵֹׁשב

ְּבתֹוְך ְּבֵני ֵחת ַוַּיַען
ֶעְפרֹון ַהִחִּתי

א-624
ַוַּיַען ֶעְפרֹון

ַהִחִּתי ֶאת ַאְבָרָהם
ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת

א-625
ָנַתִּתי ֶּכֶסף

ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני
ְוֶאְקְּבָרה ֶאת

א-626
ְוֶאת ֵמְתָך ְקבֹר

ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל
ֶעְפרֹון ַוִּיְׁשקֹל

א-627
ֶעְפרֹון ַוִּיְׁשקֹל

ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת
ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר

א-628
ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה

ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון:
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

א-629
ַאְבָרָהם ַּבּכֹל

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל
ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו

א-630
ַּבּכֹל ַוּיֹאֶמר

ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן
ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל
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א-673
ַאֲחֵרי ָהִאיׁש

ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת
ִרְבָקה ַוֵּיַלְך

א-674
ִיְצָחק ָלׂשּוַח

ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב
ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו

א-675
ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות

ָעֶרב ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה

א-676
ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים
ָּבִאים ַוִּתָּׂשא

א-677
ֵעיָפה ָוֵעֶפר

ַוֲחֹנְך ַוֲאִביָדע
ְוֶאְלָּדָעה ָּכל

א-678
ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו

ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה
ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם

א-679
ְּבעֹוֶדּנּו ַחי

ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם
ְוֵאֶּלה ְיֵמי

א-680
ַחֵּיי ַאְבָרָהם

ֲאֶׁשר ָחי: ְמַאת ָׁשָנה
ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה

א-681
ֲאֶׁשר ָחי: ְמַאת

ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה
ְוָחֵמׁש ָׁשִנים

א-682
ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר

ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני
ַמְמֵרא ַהָּׂשֶדה

א-683
ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק

ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי
ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹת

א-684
ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר
ַלַחי רִֹאי ְוֵאֶּלה

ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאל

א-685
ּוַמָּׂשא ֲחַדד

ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש
ָוֵקְדָמה ֵאֶּלה

א-686
ְוֵתיָמא ְיטּור

ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה ֵאֶּלה
ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל

א-687
ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה

ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל
ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם

א-688
ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל

ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים
ָׁשָנה ְוֶׁשַבע

א-689
ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת

ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה
ְוֶׁשַבע ָׁשִנים

א-690
ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל
ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה

ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני

א-691
ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא

ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק
ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה

א-692
ְּבֶלֶדת ֹאָתם

ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים
ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש

א-693
יֵֹׁשב ֹאָהִלים

ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת
ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד

א-652
ַוָּיָרץ ָלָבן

ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל
ָהָעִין ַוְיִהי

א-653
ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש

ַהחּוָצה ֶאל ָהָעִין
ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת

א-654
ִרְבָקה ֲאֹחתֹו

ֵלאמֹר ּכֹה ִדֶּבר ֵאַלי
ָהִאיׁש ַוָּיבֹא

א-655
ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי

ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר
ַוּיֹאַמר: ֶעֶבד

א-656
ִלְבִני ָוֹאַמר

ֶאל ֲאדִֹני: ֻאַלי ֹלא
ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה

א-657
ַמְצִליַח ַּדְרִּכי

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֵֹלְך
ָעֶליָה ִהֵּנה

א-658
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

הֵֹלְך ָעֶליָה ִהֵּנה
ָאֹנִכי ִנָּצב

א-659
הֵֹלְך ָעֶליָה

ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב
ַעל ֵעין ַהָּמִים

א-660
ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם

ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ִהוא
ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר

א-661
ִמי ַאְּת ַוֹּתאֶמר

ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור
ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו

א-662
ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן

ָנחֹור ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו
ִמְלָּכה ָוָאִׂשם

א-663
ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת

ָלַקַחת ֶאת ַּבת ֲאִחי
ֲאדִֹני ִלְבנֹו

א-664
ֱאֶמת ָלַקַחת

ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאדִֹני
ִלְבנֹו ְוַעָּתה

א-665
ֹלא ַהִּגידּו ִלי

ְוֶאְפֶנה ַעל ָיִמין אֹו
ַעל ְׂשמֹאל ַוַּיַען

א-666
ַּדֵּבר ֵאֶליָך

ַרע אֹו טֹוב ִהֵּנה ִרְבָקה
ְלָפֶניָך ַקח

א-667
ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב
ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו

ָיִמים אֹו ָעׂשֹור

א-668
ִרְבָקה ֲאֹחָתם

ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת
ֶעֶבד ַאְבָרָהם

א-669
ֲאֹחָתם ְוֶאת

ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת ֶעֶבד
ַאְבָרָהם ְוֶאת

א-670
ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה

ְוֶאת ֶעֶבד ַאְבָרָהם
ְוֶאת ֲאָנָׁשיו

א-671
ַאְבָרָהם ְוֶאת

ֲאָנָׁשיו ַוְיָבְרכּו ֶאת
ִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו

א-672
ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל

ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה
ַאֲחֵרי ָהִאיׁש
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א-715
ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים

ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם
ַוִּיְקָרא ָלֶהן

א-716
ַוָּיִריבּו ַּגם

ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה
ִׂשְטָנה ַוַּיְעֵּתק

א-717
ִׂשְטָנה ַוַּיְעֵּתק

ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר
ַאֶחֶרת ְוֹלא

א-718
ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר

ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא
ָרבּו ָעֶליָה

א-719
ַאְבָרָהם ַעְבִּדי
ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח

ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם

א-720
ֲאֵלֶהם ִיְצָחק

ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי
ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם

א-721
ָעִׂשינּו ִעְּמָך

ַרק טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחָך
ְּבָׁשלֹום ַאָּתה

א-722
ֲאֶׁשר ָחָפרּו

ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו
ָמִים ַוִּיְקָרא

א-723
ָמָצאנּו ָמִים

ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה
ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר

א-724
ַוִּיְקָרא ֹאָתּה

ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר
ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד

א-725
ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר

ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן

א-726
ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום

ַהֶּזה ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

א-727
ֵמְרֹאת ַוִּיְקָרא

ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

א-728
ָׂשא ָנא ֵכֶליָך
ֶּתְלְיָך ְוַקְׁשֶּתָך

ְוֵצא ַהָּׂשֶדה

א-729
ִּלי ְוֹאֵכָלה:

ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך
ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם

א-730
ְּבַדֵּבר ִיְצָחק

ֶאל ֵעָׂשו ְּבנֹו ַוֵּיֶלְך
ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה

א-731
ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא
ְוִרְבָקה ָאְמָרה

א-732
ְוִרְבָקה ָאְמָרה

ֶאל ַיֲעקֹב ְּבָנּה ֵלאמֹר:
ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי

א-733
ַלֲאֶׁשר ֲאִני

ְמַצָּוה ֹאָתְך ֶלְך ָנא
ֶאל ַהּצֹאן ְוַקח

א-734
ֲאִני ְמַצָּוה

ֹאָתְך ֶלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן
ְוַקח ִלי ִמָּׁשם

א-735
ֹאָתְך ֶלְך ָנא ֶאל

ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמָּׁשם
ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים

א-694
ַהְלִעיֵטִני ָנא

ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם
ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף

א-695
ֱאדֹום ַוּיֹאֶמר

ַיֲעקֹב: ִמְכָרה ַכּיֹום
ֶאת ְּבכָֹרְתָך

א-696
ְּבכָֹרְתָך ִלי

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה
ָאֹנִכי הֹוֵלְך

א-697
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו

ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך
ָלמּות ְוָלָּמה

א-698
ִהֵּנה ָאֹנִכי

הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה
ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה

א-699
ָנַתן ְלֵעָׂשו

ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים
ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת

א-700
ִמְּלַבד ָהָרָעב

ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה
ִּביֵמי ַאְבָרָהם

א-701
ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר

ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם
ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק

א-702
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי

ְלַאְבָרָהם ָאִביָך
ְוִהְרֵּביִתי ֶאת

א-703
ִּכי ָיֵרא ֵלאמֹר

ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני
ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום

א-704
ְוֵאיְך ָאַמְרָּת

ֲאֹחִתי ִהוא ַוּיֹאֶמר
ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי

א-705
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

ִיְצָחק ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן
ָאמּות ָעֶליָה

א-706
ָאמּות ָעֶליָה

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך
ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת

א-707
ַאַחד ָהָעם ֶאת
ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת

ָעֵלינּו ָאָׁשם

א-708
ָעֵלינּו ָאָׁשם

ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת
ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר:

א-709
ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך

ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל
ְמֹאד ַוְיִהי לֹו

א-710
ַאְבָרָהם ָאִביו

ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום
ָעָפר ַוּיֹאֶמר

א-711
ָעָפר ַוּיֹאֶמר

ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק:
ֵלְך ֵמִעָּמנּו

א-712
ֵלְך ֵמִעָּמנּו

ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו
ְמֹאד ַוֵּיֶלְך

א-713
ַוָּיָׁשב ִיְצָחק

ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵארֹת
ַהַּמִים ֲאֶׁשר

א-714
ַהַּמִים ֲאֶׁשר

ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם
ָאִביו ַוְיַסְּתמּום
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א-757
ִיְצָחק ָאִביו ִמי

ָאָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִני
ִּבְנָך ְבכְֹרָך

א-758
ָאִביו ִמי ָאָּתה

ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך
ְבכְֹרָך ֵעָׂשו

א-759
ֲחָרָדה ְּגדָֹלה

ַעד ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ִמי
ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד

א-760
הּוא ַהָּצד ַצִיד
ַוָּיֵבא ִלי ָוֹאַכל

ִמּכֹל ְּבֶטֶרם

א-761
ִמּכֹל ְּבֶטֶרם

ָּתבֹוא ָוֲאָבְרֵכהּו
ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיה

א-762
ֶזה ַפֲעַמִים

ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח
ְוִהֵּנה ַעָּתה

א-763
ֶאת ְּבכָֹרִתי

ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה
ָלַקח ִּבְרָכִתי

א-764
ָלָקח ְוִהֵּנה

ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי
ַוּיֹאַמר ֲהֹלא

א-765
ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה

ֶאֱעֶׂשה ְּבִני ַוּיֹאֶמר
ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו

א-766
ַגם ָאִני ָאִבי

ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו קֹלֹו
ַוֵּיְבְּך ַוַּיַען

א-767
ַוַּיַען ִיְצָחק

ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:
ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני

א-768
ָאִביו ַוּיֹאֶמר

ֵאָליו: ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני
ָהָאֶרץ ִיְהֶיה

א-769
ֶאת ַיֲעקֹב ַעל

ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו
ָאִביו ַוּיֹאֶמר

א-770
ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר

ֵּבְרכֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר
ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו

א-771
ַיֲעקֹב ָאִחי

ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת
ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה

א-772
ַוֹּתאֶמר ֵאָליו

ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך
ִמְתַנֵחם ְלָך

א-773
ִמְתַנֵחם ְלָך

ְלָהְרֶגָך ְוַעָּתה
ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי

א-774
ָיִמים ֲאָחִדים

ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת
ָאִחיָך ַעד ׁשּוב

א-775
ֶאָחד ַוֹּתאֶמר

ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי
ְבַחַּיי ִמְּפֵני

א-776
קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה

ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל
ֲאִבי ִאֶּמָך

א-777
ַּפֶּדָנה ֲאָרם

ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי
ִאֶּמָך ְוַקח

א-736
ִרְבָקה ִאּמֹו: ֵהן

ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער
ְוָאֹנִכי ִאיׁש

א-737
ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי

ִאיׁש ָׂשִער ְוָאֹנִכי
ִאיׁש ָחָלק אּוַלי

א-738
ִאּמֹו ַמְטַעִּמים

ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו
ַוִּתַּקח ִרְבָקה

א-739
ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב

ָאִביו ַוִּתַּקח ִרְבָקה
ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו

א-740
ֶאת ַיֲעקֹב ְּבָנּה

ַהָּקָטן ְוֵאת עֹרֹת
ְּגָדֵיי ָהִעִּזים

א-741
ֶאת ַהַּמְטַעִּמים

ְוֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר
ָעָׂשָתה ְּבַיד

א-742
ְּבַיד ַיֲעקֹב

ְּבָנּה ַוָּיבֹא ֶאל ָאִביו
ַוּיֹאֶמר ָאִבי

א-743
ַוֲאֻמְׁשָך ְּבִני:

ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו
ִאם ֹלא ַוִּיַּגׁש

א-744
ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם
ֹלא ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב
ֶאל ִיְצָחק ָאִביו

א-745
ַוּיֹאֶמר ַאָּתה

ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר
ָאִני ַוּיֹאֶמר

א-746
ַוּיֹאֶמר ָאִני

ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי
ְוֹאְכָלה ִמֵּציד

א-747
ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש

לֹו ַוּיֹאַכל ַוָּיֵבא
לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת

א-748
ַוֵּיְׁשְּת ַוּיֹאֶמר

ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו: ְּגָׁשה
ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני

א-749
ְּגָׁשה ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי

ְּבִני ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק
לֹו ַוָּיַרח ֶאת

א-750
ִּלי ְּבִני ַוִּיַּגׁש

ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח
ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו

א-751
ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו

ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאֶמר
ְרֵאה ֵריַח ְּבִני

א-752
)ְוִיְׁשַּתֲחוּו(

ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה
ְגִביר ְלַאֶחיָך

א-753
ְלָך ְלֻאִּמים

ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך
ְוִיְׁשַּתֲחוּו

א-754
ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא

ָיָצא ַיֲעקֹב ֵמֵאת
ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו

א-755
ָיָצא ַיֲעקֹב

ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו
ְוֵעָׂשו ָאִחיו

א-756
ְוֵעָׂשו ָאִחיו

ָּבא ִמֵּצידֹו ַוַּיַעׂש
ַּגם הּוא ַמְטַעִּמים
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א-799
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם

ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו
ָׁשלֹום ְוִהֵּנה

א-800
ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום

ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו
ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן

א-801
ָׁשלֹום ְוִהֵּנה

ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם
ַהּצֹאן ַוּיֹאֶמר

א-802
ְוִהֵּנה ָרֵחל

ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן
ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד

א-803
ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם

ַהּצֹאן ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד
ַהּיֹום ָּגדֹול ֹלא

א-804
ָּכל ָהֲעָדִרים

ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן
ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר

א-805
ָהֶאֶבן ֵמַעל

ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו
ַהּצֹאן עֹוֶדּנּו

א-806
ִעָּמם ְוָרֵחל

ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן ֲאֶׁשר
ְלָאִביָה ִּכי

א-807
ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן

ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי
רָֹעה ִהוא ַוְיִהי

א-808
ִאּמֹו ַוִּיַּגׁש

ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת
ָהֶאֶבן ֵמַעל

א-809
ַוֵּיְבְּך ַוַּיֵּגד

ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִּכי
ֲאִחי ָאִביָה

א-810
ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים
ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר לֹו

ָלָבן ַאְך ַעְצִמי

א-811
ּוְבָׂשִרי ָאָּתה

ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש
ָיִמים ַוּיֹאֶמר

א-812
ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך

ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות: ֵׁשם
ַהְּגדָֹלה ֵלָאה

א-813
ַהְּגדָֹלה ֵלָאה

ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל
ְוֵעיֵני ֵלָאה

א-814
ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה

ָרֵחל ְוֵעיֵני ֵלָאה
ַרּכֹות ְוָרֵחל

א-815
ַהְּקַטָּנה ָרֵחל

ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות
ְוָרֵחל ָהְיָתה

א-816
ַוִּיֵּתן ָלָבן

ָלּה ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו
ְלֵלָאה ִבּתֹו

א-817
ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו

ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה
ַוְיִהי ַבּבֶֹקר

א-818
ָעַבְדִּתי ִעָּמְך

ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני
ַוּיֹאֶמר ָלָבן

א-819
ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו

ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני
ַהְּבִכיָרה ַמֵּלא

א-778
ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק

ֶאת ַיֲעקֹב ַוֵּיֶלְך
ַּפֶּדָנה ֲאָרם

א-779
ִּכי ֵבַרְך ִיְצָחק

ֶאת ַיֲעקֹב ְוִׁשַּלח
ֹאתֹו ַּפֶּדָנה

א-780
לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה:

ְּבָבְרכֹו ֹאתֹו ַוְיַצו
ָעָליו ֵלאמֹר ֹלא

א-781
ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך

ַּפֶּדָנה ֲאָרם ַוַּיְרא
ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות

א-782
ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען
ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו

ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו

א-783
ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו

ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח
ֶאת ָמֲחַלת ַּבת

א-784
ֶאת ָמֲחַלת ַּבת

ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם
ֲאחֹות ְנָביֹות

א-785
ֵואֹלֵהי ִיְצָחק

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה
ׁשֵֹכב ָעֶליָה

א-786
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה
ְלָך ֶאְּתֶנָּנה

א-787
ֶאֱעָזְבָך ַעד

ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת
ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי

א-788
ּנֹוָרא ַהָּמקֹום

ַהֶּזה: ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית
ֱאֹלִהים ְוֶזה

א-789
רֹאָׁשּה ַוִּיְקָרא

ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא
ֵּבית ֵאל ְואּוָלם

א-790
ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם

ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל
ְואּוָלם לּוז ֵׁשם

א-791
ִיְהֶיה ֱאֹלִהים

ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה

א-792
ֱאֹלִהים ְוכֹל

ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר
ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְך

א-793
ַרְגָליו ַוֵּיֶלְך

ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם ַוַּיְרא
ְוִהֵּנה ְבֵאר

א-794
ְוִהֵּנה ְבֵאר

ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָׁשם
ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי צֹאן

א-795
ָׁשם ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי

צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה ִּכי
ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא

א-796
ָכל ָהֲעָדִרים

ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן
ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר

א-797
ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו

ֶאת ַהּצֹאן ְוֵהִׁשיבּו
ֶאת ָהֶאֶבן ַעל

א-798
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם

ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן
ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו
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א-841
ִאּמֹו ַוֹּתאֶמר

ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא
ִלי ִמּדּוָדֵאי

א-842
ָרֵחל ֶאל ֵלָאה

ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי
ְּבֵנְך ַוֹּתאֶמר ָלּה

א-843
ִלי ִמּדּוָדֵאי

ְּבֵנְך ַוֹּתאֶמר ָלּה ַהְמַעט
ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי

א-844
ְּבֵנְך ַוֹּתאֶמר ָלּה

ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי
ְוָלַקַחת ַּגם

א-845
ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך
ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת

ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי

א-846
ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת
ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם

ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני

א-847
ַוֹּתאֶמר ֵלָאה

ָנַתן ֱאֹלִהים ְׂשָכִרי
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי

א-848
ֵלָאה ַוֵּתֶלד

ֵּבן ִׁשִּׁשי ְלַיֲעקֹב
ַוֹּתאֶמר ֵלָאה

א-849
לֹו ִׁשָּׁשה ָבִנים

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון
ְוַאַחר ָיְלָדה

א-850
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

ְזֻבלּון ְוַאַחר ָיְלָדה
ַּבת ַוִּתְקָרא ֶאת

א-851
ַרְחָמּה ַוַּתַהר

ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר
ָאַסף ֱאֹלִהים

א-852
ַוֹּתאֶמר ָאַסף

ֱאֹלִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

א-853
ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל
ָלָבן ַׁשְּלֵחִני

א-854
ָלָבן ַׁשְּלֵחִני

ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי
ּוְלַאְרִצי ְּתָנה ֶאת

א-855
ּוְלַאְרִצי ְּתָנה ֶאת

ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי
ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי

א-856
ְיָלַדי ֲאֶׁשר

ָעַבְדִּתי ֹאְתָך ָּבֵהן
ְוֵאֵלָכה: ִּכי

א-857
ָעַבְדִּתי ֹאְתָך

ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה: ִּכי
ַאָּתה ָיַדְעָּת

א-858
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי
ֵחן ְּבֵעיֶניָך

א-859
ִמְקְנָך ִאִּתי

ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה
ְלָך ְלָפַני

א-860
ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר
ָהָיה ְלָך ְלָפַני

ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב

א-861
ִלי ְמאּוָמה ִאם

ַּתֲעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר
ַהֶּזה ָאׁשּוָבה

א-820
ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת

ְוִנְּתָנה ְלָך ַּגם ֶאת
זֹאת ַּבֲעבָֹדה

א-821
ְוִנְּתָנה ְלָך

ַּגם ֶאת זֹאת ַּבֲעבָֹדה
ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹד

א-822
ָׁשִנים ֲאֵחרֹות
ַוַּיַעׂש ַיֲעקֹב ֵּכן

ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע

א-823
ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו
לֹו ְלִאָּׁשה ַוִּיֵּתן

ָלָבן ְלָרֵחל

א-824
ִּבּתֹו ֶאת ִּבְלָהה

ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה
ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל

א-825
ַוַּתַהר ֵלָאה

ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא
ְׁשמֹו ְראּוֵבן: ִּכי

א-826
ַעָּתה ַהַּפַעם

ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי
ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו

א-827
ִיָּלֶוה ִאיִׁשי

ֵאַלי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו
ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ַעל

א-828
ַיֲעקֹב ָהָבה

ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין
ֵמָתה ָאֹנִכי

א-829
ָאֹנִכי ֲאֶׁשר

ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן
ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה

א-830
ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי

ָבֶטן ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה
ֲאָמִתי ִבְלָהה

א-831
ָּדן ַוַּתַהר עֹוד

ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת
ָרֵחל: ֵּבן ֵׁשִני

א-832
ָרֵחל: ֵּבן ֵׁשִני

ְלַיֲעקֹב ַוֹּתאֶמר
ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי

א-833
ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה

ִמֶּלֶדת ַוִּתַּקח ֶאת
ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה

א-834
ַוִּתֵּתן ֹאָתּה

ְלַיֲעקֹב ְלִאָּׁשה
ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה

א-835
ְלַיֲעקֹב ֵּבן

ַוֹּתאֶמר ֵלָאה )ָּבא ָגד(
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

א-836
ָגד( ַוִּתְקָרא ֶאת

ְׁשמֹו ָּגד ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה
ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן

א-837
ֵלָאה ֵּבן ֵׁשִני

ְלַיֲעקֹב ַוֹּתאֶמר
ֵלָאה ְּבָאְׁשִרי

א-838
ַוֹּתאֶמר ֵלָאה

ְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני
ָּבנֹות ַוִּתְקָרא

א-839
ָּבנֹות ַוִּתְקָרא

ֶאת ְׁשמֹו ָאֵׁשר ַוֵּיֶלְך
ְראּוֵבן ִּביֵמי

א-840
ֹאָתם ֶאל ֵלָאה

ִאּמֹו ַוֹּתאֶמר ָרֵחל
ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא
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א-883
ִלי ַוְיִהי ְּבֵעת

ַיֵחם ַהּצֹאן ָוֶאָּׂשא
ֵעיַני ָוֵאֶרא

א-884
ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים

ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים: ִּכי
ָרִאיִתי ֵאת ָּכל

א-885
ָרִאיִתי ֵאת ָּכל

ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְך
ָאֹנִכי ָהֵאל

א-886
ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְך

ָאֹנִכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל
ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת

א-887
ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר

ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר
ַעָּתה קּום ֵצא ִמן

א-888
ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת

ִּלי ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום
ֵצא ִמן ָהָאֶרץ

א-889
ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם

ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

א-890
ֶנֶדר ַעָּתה קּום

ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת
ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ

א-891
ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ
מֹוַלְדֶּתָך ַוַּתַען

ָרֵחל ְוֵלָאה

א-892
ַוַּתַען ָרֵחל

ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה
לֹו: ַהעֹוד ָלנּו

א-893
ָאִבינּו ֲהלֹוא

ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו
ִּכי ְמָכָרנּו

א-894
ִּכי ְמָכָרנּו

ַוּיֹאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת
ַּכְסֵּפנּו ִּכי ָכל

א-895
ִמְקֵנה ִקְנָינֹו

ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן
ֲאָרם: ָלבֹוא ֶאל

א-896
ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר

ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם:
ָלבֹוא ֶאל ִיְצָחק

א-897
ֶאל ִיְצָחק ָאִביו

ַאְרָצה ְּכָנַען ְוָלָבן
ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת

א-898
ְּכָנַען ְוָלָבן

ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו
ַוִּתְגֹנב ָרֵחל

א-899
ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר
ְלָאִביָה ַוִּיְגֹנב
ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב

א-900
ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב

ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל
ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי

א-901
ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי

בֵֹרַח הּוא ַוִּיְבַרח
הּוא ְוָכל ֲאֶׁשר

א-902
ִעּמֹו ַוִּיְרּדֹף

ַאֲחָריו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת
ָיִמים ַוַּיְדֵּבק

א-903
ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם

ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע
ַוַּיֵּׂשג ָלָבן

א-862
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה צֹאְנָך
ֶאְׁשמֹר ֶאֱעבֹר

א-863
ְוָהָיה ְׂשָכִרי

ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי
ְּביֹום ָמָחר ִּכי

א-864
ָתבֹוא ַעל ְׂשָכִרי
ְלָפֶניָך: ּכֹל ֲאֶׁשר

ֵאיֶנּנּו ָנקֹד

א-865
ּכֹל ֲאֶׁשר ָלָבן

ּבֹו ְוָכל חּום ַּבְּכָׂשִבים
ַוִּיֵּתן ְּבַיד

א-866
ְולּוז ְוַעְרמֹון

ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות
ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף

א-867
ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן

ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף
ַהָּלָבן ֲאֶׁשר

א-868
ַהָּמִים ֲאֶׁשר

ָּתבֹאןָ ַהּצֹאן ִלְׁשּתֹות
ְלֹנַכח ַהּצֹאן

א-869
ִהְפִריד ַיֲעקֹב

ַוִּיֵּתן ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל
ָעקֹד ְוָכל חּום

א-870
חּום ְּבצֹאן ָלָבן

ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים
ְלַבּדֹו ְוֹלא

א-871
ָלָבן ַוָּיֶׁשת

לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו
ְוֹלא ָׁשָתם ַעל

א-872
ְוָׂשם ַיֲעקֹב

ֶאת ַהַּמְקלֹות ְלֵעיֵני
ַהּצֹאן ָּבְרָהִטים

א-873
ַהָּכבֹד ַהֶּזה

ַוַּיְרא ַיֲעקֹב ֶאת ְּפֵני
ָלָבן ְוִהֵּנה

א-874
ַוַּיְרא ַיֲעקֹב

ֶאת ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה
ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו

א-875
ָלָבן ְוִהֵּנה

ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול
ִׁשְלׁשֹום ַוּיֹאֶמר

א-876
ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב

ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך
ּוְלמֹוַלְדֶּתָך

א-877
צֹאנֹו ַוּיֹאֶמר

ָלֶהן רֶֹאה ָאֹנִכי
ֶאת ְּפֵני ֲאִביֶכן

א-878
ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי

ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתמֹל
ִׁשְלׁשֹם ֵואֹלֵהי

א-879
ָהָיה ִעָּמִדי

ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן:
ִּכי ְּבָכל ּכִֹחי

א-880
ְנֻקִּדים ִיְהֶיה

ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל
ַהּצֹאן ְנֻקִּדים

א-881
ֲעֻקִּדים ִיְהֶיה

ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל
ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים

א-882
ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים

ַוַּיֵּצל ֱאֹלִהים ֶאת
ִמְקֵנה ֲאִביֶכם
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א-925
ָיִריִתי ֵּביִני

ּוֵביֶנָך ֵעד ַהַּגל
ַהֶּזה ְוֵעָדה

א-926
ּוֵביֶנָך ֵעד

ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה
ַהַּמֵּצָבה: ִאם

א-927
ַוָּיָׁשב ָלָבן

ִלְמקֹמֹו ְוַיֲעקֹב
ָהַלְך ְלַדְרּכֹו

א-928
ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום

ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאמֹר ּכֹה
ֹתאְמרּון ַלאדִֹני

א-929
ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאְמרּון

ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו: ּכֹה
ָאַמר ַעְבְּדָך

א-930
ַהַּמְלָאִכים ֶאל

ַיֲעקֹב ֵלאמֹר: ָּבאנּו
ֶאל ָאִחיָך ֶאל

א-931
ַיֲעקֹב ְמֹאד

ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ
ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר

א-932
ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל

ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל
ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר

א-933
ֶאת ַעְבֶּדָך: ִּכי

ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה

א-934
ָהִייִתי ִלְׁשֵני

ַמֲחנֹות ַהִּציֵלִני
ָנא ִמַּיד ָאִחי

א-935
ָנא ִמַּיד ָאִחי

ִמַּיד ֵעָׂשו: ִּכי ָיֵרא
ָאֹנִכי ֹאתֹו

א-936
ָּבִנים ְוַאָּתה

ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב
ִעָּמְך ְוַׂשְמִּתי

א-937
ִיָּסֵפר ֵמרֹב

ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה
ַההּוא ַוִּיַּקח

א-938
ַהָּבא ְבָידֹו

ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו
ִעִּזים ָמאַתִים

א-939
ִמְנָחה ְלֵעָׂשו

ָאִחיו ִעִּזים ָמאַתִים
ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים

א-940
ֵעֶדר ְלַבּדֹו

ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו
ִעְברּו ְלָפַני

א-941
ְׁשלּוָחה ַלאדִֹני
ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם

הּוא ַאֲחֵרינּו

א-942
ְוִהֵּנה ַגם הּוא

ַאֲחֵרינּו ַוְיַצו ַּגם
ֶאת ַהֵּׁשִני ַּגם

א-943
הּוא ַאֲחֵרינּו

ַוְיַצו ַּגם ֶאת ַהֵּׁשִני
ַּגם ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי

א-944
ֶאת ָּכל ַההְֹלִכים

ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים
ֵלאמֹר: ַּכָּדָבר

א-945
ְּבמַֹצֲאֶכם

ֹאתֹו ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם
ִהֵּנה ַעְבְּדָך

א-904
ָיִדי ַלֲעׂשֹות

ִעָּמֶכם ָרע ֵואֹלֵהי
ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש

א-905
ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת
ֱאֹלֶהיָך ֹלא ִיְחֶיה

ֶנֶגד ַאֵחינּו

א-906
ֱאֹלֶהיָך ֹלא

ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינּו
ַהֶּכר ְלָך ָמה

א-907
ֵלָאה ּוְבֹאֶהל

ְׁשֵּתי ָהֲאָמהֹת ְוֹלא
ָמָצא ַוֵּיֵצא

א-908
ְׁשֵּתי ָהֲאָמהֹת

ְוֹלא ָמָצא ַוֵּיֵצא
ֵמֹאֶהל ֵלָאה

א-909
ְוָרֵחל ָלְקָחה

ֶאת ַהְּתָרִפים ַוְּתִׂשֵמם
ְּבַכר ַהָּגָמל

א-910
ַוְיַמֵּׁשׁש ָלָבן

ֶאת ָּכל ָהֹאֶהל ְוֹלא
ָמָצא ַוֹּתאֶמר

א-911
ֶאת ָּכל ָהֹאֶהל

ְוֹלא ָמָצא ַוֹּתאֶמר
ֶאל ָאִביָה ַאל

א-912
ַמה ַחָּטאִתי ִּכי

ָדַלְקָּת ַאֲחָרי ִּכי
ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל

א-913
ְויֹוִכיחּו ֵּבין

ְׁשֵנינּו ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ָאֹנִכי ִעָּמְך

א-914
ִּכי ַעָּתה ֵריָקם

ִׁשַּלְחָּתִני ֶאת ָעְנִיי
ְוֶאת ְיִגיַע

א-915
ְוֶאת ְיִגיַע

ַּכַּפי ָרָאה ֱאֹלִהים
ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש

א-916
ַוַּיַען ָלָבן

ַוּיֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב
ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי

א-917
ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד

ַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל
ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני

א-918
ַּגְלֵעד ַוּיֹאֶמר

ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד
ֵּביִני ּוֵביְנָך

א-919
ַוּיֹאֶמר ָלָבן

ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני
ּוֵביְנָך ַהּיֹום

א-920
ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד

ֵּביִני ּוֵביְנָך ַהּיֹום
ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו

א-921
ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני

ּוֵביְנָך ַהּיֹום ַעל ֵּכן
ָקָרא ְׁשמֹו ַּגְלֵעד

א-922
ֶאת ְּבֹנַתי ְוִאם

ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל ְּבֹנַתי
ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו

א-923
ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל

ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו
ְרֵאה ֱאֹלִהים

א-924
ְרֵאה ֱאֹלִהים

ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך
ַוּיֹאֶמר ָלָבן
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א-967
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו

ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי
ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך

א-968
ֵחן ְּבֵעיֶניָך

ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי
ִמָּיִדי: ִּכי ַעל

א-969
ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר

ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני
ֱאֹלִהים ְוִכי

א-970
ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך
ִּכי ַחַּנִני ֱאֹלִהים
ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל

א-971
ָלְך ִּכי ַחַּנִני

ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש ִלי
כֹל ַוִּיְפַצר ּבֹו

א-972
ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל

ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח
ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה

א-973
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו
ֲאדִֹני יֵֹדַע ִּכי

ַהְיָלִדים ַרִּכים

א-974
ֵאָליו ֲאדִֹני

יֵֹדַע ִּכי ַהְיָלִדים
ַרִּכים ְוַהּצֹאן

א-975
ָעָלי ּוְדָפקּום

יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָּכל
ַהּצֹאן ַיֲעָבר

א-976
ֶאָחד ָוֵמתּו

ָּכל ַהּצֹאן ַיֲעָבר ָנא
ֲאדִֹני ִלְפֵני

א-977
ֲאֶׁשר ְלָפַני

ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד
ֲאֶׁשר ָאבֹא ֶאל

א-978
ַעד ֲאֶׁשר ָאבֹא

ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו

א-979
ִעְּמָך ִמן ָהָעם

ֲאֶׁשר ִאִּתי ַוּיֹאֶמר
ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא

א-980
ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא
ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני

ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום

א-981
ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו

ֵׂשִעיָרה ְוַיֲעקֹב
ָנַסע ֻסּכָֹתה

א-982
ָעָׂשה ֻסּכֹת ַעל

ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום
ֻסּכֹות ַוָּיבֹא

א-983
ֻסּכֹות ַוָּיבֹא

ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם
ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ

א-984
ַיֲעקֹב ָׁשֵלם

ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ
ְּכַנַען ְּבבֹאֹו

א-985
ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה
ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח
ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל

א-986
ְקִׂשיָטה ַוַּיֶּצב

ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא
לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי

א-987
ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה
ַוְיַעֶּנָה ַוִּתְדַּבק
ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה

א-946
ָפָניו ַּבִּמְנָחה

ַההֶֹלֶכת ְלָפָני
ְוַאֲחֵרי ֵכן

א-947
ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי

ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד
ָעָׂשר ְיָלָדיו

א-948
ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת

ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו
ַוַּיֲעבֹר ֵאת

א-949
ֲעלֹות ַהָּׁשַחר

ַוַּיְרא ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו
ַוִּיַּגע ְּבַכף

א-950
ַוִּיַּגע ְּבַכף

ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף
ֶיֶרְך ַיֲעקֹב

א-951
ִאם ִיְׂשָרֵאל: ִּכי

ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים
ְוִעם ֲאָנִׁשים

א-952
ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר

ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי
ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו

א-953
ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל:

ִּכי ָרִאיִתי ֱאֹלִהים
ָּפִנים ֶאל ָּפִנים

א-954
ֱאֹלִהים ָּפִנים

ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל
ַנְפִׁשי ַוִּיְזַרח

א-955
ַנְפִׁשי ַוִּיְזַרח

לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר
ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל

א-956
ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא

צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו
ַעל ֵּכן ֹלא יֹאְכלּו

א-957
ְיֵרכֹו ַעל ֵּכן

ֹלא יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה

א-958
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל
ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד

א-959
ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה

ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵרְך
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

א-960
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶרְך
ַיֲעקֹב ְּבִגיד

א-961
ַהֶּזה: ִּכי ָנַגע

ְּבַכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב
ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה

א-962
ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש
ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים

ַעל ֵלָאה ְוַעל

א-963
ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי

ַהְּׁשָפחֹות ַוָּיֶׂשם ֶאת
ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת

א-964
ַוִּיָּׁשֵקהּו

ַוִּיְבּכּו ַוִּיָּׂשא ֶאת
ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת

א-965
ָּכל ַהַּמֲחֶנה

ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי
ַוּיֹאֶמר ִלְמצֹא

א-966
ַוּיֹאֶמר ִלְמצֹא
ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו
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א-1009
ִאָּתנּו ִלְהיֹות

ְלַעם ֶאָחד: ְּבִהּמֹול
ָלנּו ָּכל ָזָכר

א-1010
ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא

ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה
ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו

א-1011
ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו

ִאָּתנּו ַוִּיְׁשְמעּו
ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל

א-1012
ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער
ִעירֹו ַוִּיּמֹלּו ָּכל

ָזָכר ָּכל יְֹצֵאי

א-1013
ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב

ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי
ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו

א-1014
ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי

ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו
ַוָּיבֹאּו ַעל

א-1015
ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם

ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת
ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו

א-1016
ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו

ַוָּיבֹּזּו ְוֵאת ָּכל
ֲאֶׁשר ַּבָּבִית

א-1017
ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל
ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי

ְלַהְבִאיֵׁשִני

א-1018
קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל

ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם
ִמְזֵּבַח ָלֵאל

א-1019
ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם
ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח

ָלֵאל ַהִּנְרֶאה

א-1020
ֵעָׂשו ָאִחיָך

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל
ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל

א-1021
ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו:

ָהִסרּו ֶאת ֱאֹלֵהי
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר

א-1022
ִעּמֹו: ָהִסרּו

ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר
ֲאֶׁשר ְּבֹתְכֶכם

א-1023
ִמְזֵּבַח ָלֵאל

ָהעֶֹנה ֹאִתי ְּביֹום
ָצָרִתי ַוְיִהי

א-1024
ָלֵאל ָהעֶֹנה

ֹאִתי ְּביֹום ָצָרִתי
ַוְיִהי ִעָּמִדי

א-1025
ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר

ָהָלְכִּתי ַוִּיְּתנּו ֶאל
ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל

א-1026
ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי

ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב
ֵאת ָּכל ֱאֹלֵהי

א-1027
ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת

ָּכל ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר
ֲאֶׁשר ְּבָיָדם

א-1028
ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר

ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטמֹן
ֹאָתם ַיֲעקֹב

א-1029
ָרְדפּו ַאֲחֵרי

ְּבֵני ַיֲעקֹב ַוָּיבֹא
ַיֲעקֹב לּוָזה

א-988
ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו

ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב
ַוֶּיֱאַהב ֶאת

א-989
ֵלב ַהַּנֲעָר

ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור
ָאִביו ֵלאמֹר: ַקח

א-990
ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל

ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר: ַקח
ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה

א-991
ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת
ְלִאָּׁשה ְוַיֲעקֹב
ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא

א-992
ַהּזֹאת ְלִאָּׁשה

ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע ִּכי
ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה

א-993
ַוֵּיֵצא ֲחמֹור

ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעקֹב
ְלַדֵּבר ִאּתֹו

א-994
ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעקֹב

ְלַדֵּבר ִאּתֹו ּוְבֵני
ַיֲעקֹב ָּבאּו

א-995
ְׁשֶכם ֶאל ָאִביָה

ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא
ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם

א-996
ְוֶאל ַאֶחיָה

ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם
ַוֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו

א-997
ֶאת ַהַּנֲעָר

ְלִאָּׁשה ַוַּיֲענּו
ְבֵני ַיֲעקֹב ֶאת

א-998
ִּדיָנה ֲאֹחָתם

ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ֹלא
נּוַכל ַלֲעׂשֹות

א-999
נּוַכל ַלֲעׂשֹות

ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת
ֶאת ֲאֹחֵתנּו

א-1000
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ָלֵתת ֶאת ֲאֹחֵתנּו
ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו

א-1001
ְוָנַתּנּו ֶאת

ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת
ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח

א-1002
ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת

ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנְכָּבד
ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו

א-1003
ְּבַבת ַיֲעקֹב

ְוהּוא ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית
ָאִביו ַוָּיבֹא

א-1004
ַיֲעקֹב ְוהּוא

ִנְכָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָאִביו
ַוָּיבֹא ֲחמֹור

א-1005
ֶאת ְּבֹנָתם ִנַּקח
ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת

ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן

א-1006
ָלנּו ְלָנִׁשים

ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן
ָלֶהם ַאְך ְּבזֹאת

א-1007
ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו

ִנֵּתן ָלֶהם ַאְך ְּבזֹאת
ֵיֹאתּו ָלנּו

א-1008
ֵיֹאתּו ָלנּו

ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת
ִאָּתנּו ִלְהיֹות
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א-1051
ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן אֹוִני
ְוָאִביו ָקָרא

א-1052
ַוָּתָמת ָרֵחל

ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך
ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית

א-1053
ְלִמְגַּדל ֵעֶדר

ַוְיִהי ִּבְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל
ָּבָאֶרץ ַהִהוא

א-1054
ַהִהוא ַוֵּיֶלְך

ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת
ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש

א-1055
ֶאל ִיְצָחק ָאִביו

ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע
ִהוא ֶחְברֹון ֲאֶׁשר

א-1056
ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ָּגר

ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק
ַוִּיְהיּו ְיֵמי

א-1057
ַוִּיְגַוע ִיְצָחק

ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף
ֶאל ַעָּמיו ָזֵקן

א-1058
ָּבָניו ְוֵאֶּלה

ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום
ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת

א-1059
ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות

ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום ֵעָׂשו
ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו

א-1060
ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום

ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו
ִמְּבנֹות ְּכָנַען: ֶאת

א-1061
הּוא ֱאדֹום ֵעָׂשו

ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות
ְּכָנַען: ֶאת ָעָדה

א-1062
ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת

ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען: ֶאת
ָעָדה ַּבת ֵאילֹון

א-1063
ַוֵּתֶלד ָעָדה

ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז
ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה

א-1064
קַֹרח ֵאֶּלה ְּבֵני

ֵעָׂשו ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו לֹו
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

א-1065
ִמְקֵנהּו ְוֶאת

ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל
ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר

א-1066
ַיֲעקֹב ָאִחיו

ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב
ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו

א-1067
ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם

ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר
ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא

א-1068
ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו

ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא
ֱאדֹום ְוֵאֶּלה

א-1069
ַנַחת ָוֶזַרח

ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה
ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת

א-1070
ָוֶזַרח ַׁשָּמה

ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו
ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת

א-1071
ּוִמָּזה ֵאֶּלה

ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת
ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה

א-1030
ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל:
הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר

ִעּמֹו ַוִּיֶבן

א-1031
ִעּמֹו ַוִּיֶבן

ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא
ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית

א-1032
ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני

ָאִחיו ַוָּתָמת ְּדבָֹרה
ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה

א-1033
ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה

ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת
ְלֵבית ֵאל ַּתַחת

א-1034
ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו

ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים
ִׁשְמָך ַיֲעקֹב:

א-1035
ִׁשְמָך ַיֲעקֹב:

ֹלא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד
ַיֲעקֹב ִּכי ִאם

א-1036
ַיֲעקֹב ִּכי ִאם

ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך
ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

א-1037
ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל

ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא
ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל

א-1038
ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר לֹו
ֱאֹלִהים ֲאִני

א-1039
ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל
ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים

ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי

א-1040
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם
ּוְלִיְצָחק ְלָך

א-1041
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי

ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק
ְלָך ֶאְּתֶנָּנה

א-1042
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר

ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת
ָאֶבן ַוַּיֵּסְך

א-1043
ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם
ֱאֹלִהים ֵּבית ֵאל

א-1044
ָׁשם ֱאֹלִהים ֵּבית

ֵאל ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל
ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת

א-1045
ָלבֹוא ֶאְפָרָתה

ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש
ְּבִלְדָּתּה ַוְיִהי

א-1046
ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת

ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ַגם ֶזה ָלְך
ֵּבן ַוְיִהי ְּבֵצאת

א-1047
ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ַגם

ֶזה ָלְך ֵּבן ַוְיִהי ְּבֵצאת
ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה

א-1048
ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן

ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי
ֵמָתה ַוִּתְקָרא

א-1049
ֶזה ָלְך ֵּבן ַוְיִהי

ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן

א-1050
ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי

ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן
אֹוִני ְוָאִביו
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א-1093
ַאּלּוֵפי ֱאדֹום

ְלמְֹׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ
ֲאֻחָּזָתם הּוא

א-1094
ְמגּוֵרי ָאִביו

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֵאֶּלה
ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב

א-1095
רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו

ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת
ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת

א-1096
ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת

ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו
ַוָּיֵבא יֹוֵסף

א-1097
ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל

ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא
לֹו ְוָעָׂשה לֹו

א-1098
ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא

לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת
ַּפִּסים ַוִּיְראּו

א-1099
לֹו ְוָעָׂשה לֹו

ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ַוִּיְראּו
ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו

א-1100
ַּפִּסים ַוִּיְראּו

ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב
ֲאִביֶהם ִמָּכל

א-1101
ְוַגם ִנָּצָבה

ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה
ֲאֻלּמֵֹתיֶכם

א-1102
ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו

ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו
ַוּיֹוִספּו עֹוד

א-1103
ַוַּיֲחֹלם עֹוד

ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר
ֹאתֹו ְלֶאָחיו

א-1104
ָחַלְמִּתי ֲחלֹום

עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש
ְוַהָּיֵרַח

א-1105
ְוַאַחד ָעָׂשר

ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים
ִלי ַוְיַסֵּפר ֶאל

א-1106
ָאִביו ַוּיֹאֶמר

לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה
ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת:

א-1107
ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה

ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר
ָחָלְמָּת: ֲהבֹוא

א-1108
ְוָאִביו ָׁשַמר

ֶאת ַהָּדָבר ַוֵּיְלכּו
ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת

א-1109
ַוֵּיְלכּו ֶאָחיו

ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם
ִּבְׁשֶכם ַוּיֹאֶמר

א-1110
ְוֶאת ְׁשלֹום ַהּצֹאן

ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר
ַוִּיְׁשָלֵחהּו

א-1111
ַוֲהִׁשֵבִני

ָּדָבר ַוִּיְׁשָלֵחהּו
ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון

א-1112
ָהִאיׁש ֵלאמֹר ַמה

ְּתַבֵּקׁש ַוּיֹאֶמר ֶאת
ַאַחי ָאֹנִכי

א-1113
ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם

רִֹעים ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש
ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי

א-1072
ְוֵאֶּלה ָהיּו

ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ַבת
ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון

א-1073
ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה

ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל
ֶּבן ֵעָׂשו ַאּלּוף

א-1074
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

ֵאֶּלה ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת
ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה

א-1075
ָאֳהִליָבָמה

ַּבת ֲעָנה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו
ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו

א-1076
ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו

ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם
הּוא ֱאדֹום ֵאֶּלה

א-1077
ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה

ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום
ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר

א-1078
ַאּלּוֵפיֶהם הּוא

ֱאדֹום ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר
ַהֹחִרי יְֹׁשֵבי

א-1079
ֱאדֹום ֵאֶּלה ְבֵני

ֵׂשִעיר ַהֹחִרי יְֹׁשֵבי
ָהָאֶרץ: לֹוָטן

א-1080
ְוִדיָׁשן ֵאֶּלה

ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְּבֵני
ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ

א-1081
ְבֵני ֲעָנה ִּדׁשֹן

ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת
ֲעָנה ְוֵאֶּלה

א-1082
ֶחְמָּדן ְוֶאְׁשָּבן

ְוִיְתָרן ּוְכָרן ֵאֶּלה
ְּבֵני ֵאֶצר ִּבְלָהן

א-1083
ְּבֵני ֵאֶצר ִּבְלָהן

ְוַזֲעָון ַוֲעָקן
ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן

א-1084
ַוֲעָקן ֵאֶּלה

ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי

א-1085
ֵׂשִעיר ְוֵאֶּלה

ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

א-1086
ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור

ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה
ַוָּיָמת ָּבַלע

א-1087
ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ

ַהֵּתיָמִני ַוָּיָמת
ֻחָׁשם ַוִּיְמֹלְך

א-1088
ַוָּיָמת ָׁשאּול

ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו ַּבַעל
ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור

א-1089
ָׁשאּול ַוִּיְמֹלְך

ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן ֶּבן
ַעְכּבֹור ַוָּיָמת

א-1090
ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו

ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור
ַוָּיָמת ַּבַעל

א-1091
ַּבַעל ָחָנן ֶּבן

ַעְכּבֹור ַוָּיָמת ַּבַעל
ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור

א-1092
ַעְכּבֹור ַוָּיָמת

ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור
ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו
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א-1135
ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי

ּוְׁשמֹו ִחיָרה ַוַּיְרא ָׁשם
ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש

א-1136
ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש
ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע

ַוִּיָּקֶחָה

א-1137
עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה
ְוָהָיה ִבְכִזיב

א-1138
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו
ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב

ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו

א-1139
ֹאתֹו ַוִּיַּקח

ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער
ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה

א-1140
ְיהּוָדה ִאָּׁשה

ְלֵער ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה
ָּתָמר ַוְיִהי ֵער

א-1141
ְלֵער ְּבכֹורֹו

ּוְׁשָמּה ָּתָמר ַוְיִהי ֵער
ְּבכֹור ְיהּוָדה

א-1142
ְוָהֵקם ֶזַרע

ְלָאִחיָך ַוֵּיַדע
אֹוָנן ִּכי ֹּלא לֹו

א-1143
ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת

ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה
ְלִבְלִּתי ְנָתן

א-1144
ָאִחיו ְוִׁשֵחת

ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן
ֶזַרע ְלָאִחיו

א-1145
ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית

ָאִביְך ַעד ִיְגַּדל ֵׁשָלה
ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן

א-1146
ַעד ִיְגַּדל ֵׁשָלה

ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות
ַּגם הּוא ְּכֶאָחיו

א-1147
ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן

ָימּות ַּגם הּוא ְּכֶאָחיו
ַוֵּתֶלְך ָּתָמר

א-1148
ַעל ֹּגְזֵזי צֹאנֹו

הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו
ָהֲעֻדָּלִמי

א-1149
ֲאֶׁשר ַעל ֶּדֶרְך

ִּתְמָנָתה: ִּכי ָרֲאָתה
ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה

א-1150
ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה:

ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל
ֵׁשָלה ְוִהוא ֹלא

א-1151
ָּפֶניָה ַוֵּיט

ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך
ַוּיֹאֶמר ָהָבה

א-1152
ַוֵּיט ֵאֶליָה

ֶאל ַהֶּדֶרְך ַוּיֹאֶמר
ָהָבה ָּנא ָאבֹוא

א-1153
ָהָבה ָּנא ָאבֹוא

ֵאַלִיְך ִּכי ֹלא ָיַדע
ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא

א-1154
ִּכי ֹלא ָיַדע ִּכי

ַכָּלתֹו ִהוא ַוֹּתאֶמר
ַמה ִּתֶּתן ִלי ִּכי

א-1155
ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא

ַוֹּתאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִלי
ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי

א-1114
רִֹעים ַוּיֹאֶמר

ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי
ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים

א-1115
ַוַּיִּצֵלהּו

ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר ֹלא
ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש

א-1116
ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו

ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר
ַּבִּמְדָּבר ְוָיד

א-1117
ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה

ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד
ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו:

א-1118
ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר

ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו:
ְלַמַען ַהִּציל

א-1119
ֹאתֹו ִמָּיָדם

ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר

א-1120
יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו

ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף
ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת

א-1121
ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת

יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת
ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים

א-1122
ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת
ָאִחינּו ְוִכִּסינּו
ֶאת ָּדמֹו ְלכּו

א-1123
ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי
בֹו ִּכי ָאִחינּו

א-1124
ְוָיֵדנּו ַאל

ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו
ְבָׂשֵרנּו הּוא

א-1125
ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי
ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו
הּוא ַוִּיְׁשְמעּו

א-1126
יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור

ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵסף
ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

א-1127
ַוִּיְמְּכרּו ֶאת

יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים
ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף

א-1128
יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה

ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל
ַהּבֹור ְוִהֵּנה

א-1129
ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע

ֶאת ְּבָגָדיו ַוָּיָׁשב ֶאל
ֶאָחיו ַוּיֹאַמר:

א-1130
ֶאת ְּכֹתֶנת יֹוֵסף

ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים
ַוִּיְטְּבלּו ֶאת

א-1131
ַוָּיִביאּו ֶאל

ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו זֹאת
ָמָצאנּו: ַהֶּכר

א-1132
ַהְּכֹתֶנת ִּבְנָך

ִהוא ִאם ֹלא ַוַּיִּכיָרּה
ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת

א-1133
ִּבְנָך ִהוא ִאם ֹלא

ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר
ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה

א-1134
ֶאָחיו ַוֵּיט ַעד

ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו
ִחיָרה ַוַּיְרא ָׁשם
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א-1177
ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו

ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו
ָזַרח ְויֹוֵסף

א-1178
ַוַּיְפִקֵדהּו

ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו
ָנַתן ְּבָידֹו

א-1179
ִאּתֹו ְמאּוָמה

ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר
הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי

א-1180
ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו

ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף
ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה

א-1181
ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל

יֹוֵסף ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה
ִעִּמי ַוְיָמֵאן

א-1182
ָגדֹול ַּבַּבִית

ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְוֹלא
ָחַׂשְך ִמֶּמִּני

א-1183
ַהֶּזה ִמֶּמִּני

ְוֹלא ָחַׂשְך ִמֶּמִּני
ְמאּוָמה ִּכי ִאם

א-1184
ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת

ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים
ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה

א-1185
ֵלאֹלִהים ַוְיִהי

ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום
יֹום ְוֹלא ָׁשַמע

א-1186
ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה

ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְוֹלא
ָׁשַמע ֵאֶליָה

א-1187
ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש

ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו:
ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב

א-1188
ִעְבִרי ְלַצֶחק

ָּבנּו: ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב
ִעִּמי ָוֶאְקָרא

א-1189
ְלַצֶחק ָּבנּו:

ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי
ָוֶאְקָרא ְּבקֹול

א-1190
ָוֶאְקָרא ְּבקֹול

ָּגדֹול ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו
ִּכי ֲהִרימִֹתי

א-1191
ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד

ּבֹוא ֲאדָֹניו ֶאל ֵּביתֹו
ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו

א-1192
ָּלנּו ְלַצֶחק

ִּבי ַוְיִהי ַּכֲהִריִמי
קֹוִלי ָוֶאְקָרא

א-1193
ָהֵאֶּלה ָעָׂשה

ִלי ַעְבֶּדָך ַוִּיַחר
ַאּפֹו ַוִּיַּקח

א-1194
ַאּפֹו ַוִּיַּקח

ֲאדֵֹני יֹוֵסף ֹאתֹו
ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל

א-1195
ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט

ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן
ִחּנֹו ְּבֵעיֵני

א-1196
ְּבַיד יֹוֵסף ֵאת

ָּכל ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר
ְּבֵבית ַהּסַֹהר

א-1197
ָּכל ָהֲאִסיִרם

ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּסַֹהר
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר

א-1156
ֵאָלי ַוּיֹאֶמר

ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי
ִעִּזים ִמן ַהּצֹאן

א-1157
ִּתֵּתן ֵעָרבֹון

ַעד ָׁשְלֶחָך ַוּיֹאֶמר
ָמה ָהֵעָרבֹון

א-1158
ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי

ַאְלְמנּוָתּה ַוִּיְׁשַלח
ְיהּוָדה ֶאת ְּגִדי

א-1159
ָהֲעֻדָּלִמי

ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון
ִמַּיד ָהִאָּׁשה

א-1160
ָהִאָּׁשה ְוֹלא

ְמָצָאּה ַוִּיְׁשַאל ֶאת
ַאְנֵׁשי ְמקָֹמּה

א-1161
ַאְנֵׁשי ְמקָֹמּה

ֵלאמֹר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה
ִהוא ָבֵעיַנִים

א-1162
ִהוא ָבֵעיַנִים

ַעל ַהָּדֶרְך ַוּיֹאְמרּו
ֹלא ָהְיָתה ָבֶזה

א-1163
ְקֵדָׁשה ַוָּיָׁשב

ֶאל ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר
ֹלא ְמָצאִתיָה

א-1164
ֹלא ְמָצאִתיָה

ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום
ָאְמרּו ֹלא ָהְיָתה

א-1165
ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום

ָאְמרּו ֹלא ָהְיָתה ָבֶזה
ְקֵדָׁשה ַוּיֹאֶמר

א-1166
ָאְמרּו ֹלא ָהְיָתה

ָבֶזה ְקֵדָׁשה ַוּיֹאֶמר
ְיהּוָדה ִּתַּקח

א-1167
ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז

ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי
ַהֶּזה ְוַאָּתה

א-1168
ְוִתָּׂשֵרף ִהוא

מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל
ָחִמיָה ֵלאמֹר

א-1169
ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל

ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש
ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו

א-1170
ָחִמיָה ֵלאמֹר

ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו
ָאֹנִכי ָהָרה

א-1171
ְוֹלא ָיַסף עֹוד

ְלַדְעָּתּה ַוְיִהי ְּבֵעת
ִלְדָּתּה ְוִהֵּנה

א-1172
ָׁשִני ֵלאמֹר ֶזה

ָיָצא ִראׁשָֹנה ַוְיִהי
ְּכֵמִׁשיב ָידֹו

א-1173
ָיָצא ִראׁשָֹנה

ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו
ְוִהֵּנה ָיָצא

א-1174
ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב

ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא
ָאִחיו ַוֹּתאֶמר

א-1175
ָאִחיו ַוֹּתאֶמר

ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶליָך
ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא

א-1176
ָּפֶרץ ְוַאַחר

ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל
ָידֹו ַהָּׁשִני
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א-1219
ַוַּיַען יֹוֵסף

ַוּיֹאֶמר ֶזה ִּפְתרֹנֹו:
ְׁשלֶֹׁשת ַהַּסִּלים

א-1220
ִּפְתרֹנֹו: ְׁשלֶֹׁשת

ַהַּסִּלים ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
ֵהם ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁשת

א-1221
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרעֹה
ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה

א-1222
יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת

ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה
ְלָכל ֲעָבָדיו

א-1223
ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש

ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו
ַוִּיָּׂשא ֶאת רֹאׁש

א-1224
רֹאׁש ַׂשר ַהַּמְׁשִקים

ְוֶאת רֹאׁש ַׂשר ָהֹאִפים
ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו

א-1225
ָהֹאִפים ְּבתֹוְך

ֲעָבָדיו ַוָּיֶׁשב ֶאת
ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל

א-1226
ַוָּיֶׁשב ֶאת ַׂשר

ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו
ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס

א-1227
ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס

ַעל ַּכף ַּפְרעֹה ְוֵאת ַׂשר
ָהֹאִפים ָּתָלה:

א-1228
ַוִּיְׁשָּכֵחהּו

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים
ָיִמים ּוַפְרעֹה

א-1229
ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים

ָיִמים ּוַפְרעֹה ֹחֵלם
ְוִהֵּנה עֵֹמד

א-1230
ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע

א-1231
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע

ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות
ַאֲחֵריֶהן ִמן

א-1232
ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות

ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר
ַוַּתֲעמְֹדָנה

א-1233
ַמְרֶאה ְוַדּקֹות

ָּבָׂשר ַוַּתֲעמְֹדָנה
ֵאֶצל ַהָּפרֹות

א-1234
ְוַדּקֹות ָּבָׂשר

ַוַּתֲעמְֹדָנה ֵאֶצל
ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת

א-1235
ָרעֹות ַהַּמְרֶאה

ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ֵאת
ֶׁשַבע ַהָּפרֹות

א-1236
ַהָּפרֹות ְיֹפת

ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת
ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה

א-1237
ְיֹפת ַהַּמְרֶאה

ְוַהְּבִריֹאת ַוִּייַקץ
ַּפְרעֹה ַוִּייָׁשן

א-1238
ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה
ַוִּייָׁשן ַוַּיֲחֹלם
ֵׁשִנית ְוִהֵּנה

א-1239
ֵׁשִנית ְוִהֵּנה

ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים עֹלֹות
ְּבָקֶנה ֶאָחד

א-1198
ַהּסַֹהר ְוֵאת

ָּכל ֲאֶׁשר עִֹׂשים ָׁשם הּוא
ָהָיה עֶֹׂשה ֵאין

א-1199
ָּכל ֲאֶׁשר עִֹׂשים

ָׁשם הּוא ָהָיה עֶֹׂשה ֵאין
ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר

א-1200
ָהָיה עֶֹׂשה ֵאין

ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר רֶֹאה
ֶאת ָּכל ְמאּוָמה

א-1201
ַאַחר ַהְּדָבִרים

ָהֵאֶּלה ָחְטאּו ַמְׁשֵקה
ֶמֶלְך ִמְצַרִים

א-1202
ַוִּיְקצֹף ַּפְרעֹה

ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו ַעל ַׂשר
ַהַּמְׁשִקים ְוַעל

א-1203
ַהַּמְׁשִקים ְוַעל

ַׂשר ָהאֹוִפים ַוִּיֵּתן
ֹאָתם ְּבִמְׁשַמר

א-1204
ָׁשם ַוִּיְפקֹד ַׂשר

ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף
ִאָּתם ַוְיָׁשֶרת

א-1205
ַהַּטָּבִחים ֶאת

יֹוֵסף ִאָּתם ַוְיָׁשֶרת
ֹאָתם ַוִּיְהיּו

א-1206
ַוִּיְהיּו ָיִמים

ְּבִמְׁשָמר ַוַּיַחְלמּו
ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש

א-1207
ֲאדָֹניו ֵלאמֹר:

ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים
ַהּיֹום ַוּיֹאְמרּו

א-1208
ְוִהֵּנה ֶגֶפן

ְלָפָני ּוַבֶּגֶפן
ְׁשלָֹׁשה ָׂשִריִגם

א-1209
ֶאת ָהֲעָנִבים

ָוֶאְׂשַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס
ַּפְרעֹה ָוֶאֵּתן

א-1210
ָוֶאְׂשַחט ֹאָתם

ֶאל ּכֹוס ַּפְרעֹה ָוֶאֵּתן
ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף

א-1211
ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני

ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר ִייַטב
ָלְך ְוָעִׂשיָת

א-1212
ְוהֹוֵצאַתִני

ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה ִּכי
ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי

א-1213
ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי

טֹוב ָּפָתר ַוּיֹאֶמר ֶאל
יֹוֵסף ַאף ֲאִני

א-1214
ִמּכֹל ַמֲאַכל

ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה
ְוָהעֹוף ֹאֵכל

א-1215
ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה

ֹאֶפה ְוָהעֹוף ֹאֵכל
ֹאָתם ִמן ַהַּסל

א-1216
ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה

ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם
ִמן ַהַּסל ֵמַעל

א-1217
ְוָהעֹוף ֹאֵכל

ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל
רֹאִׁשי ַוַּיַען

א-1218
ֹאָתם ִמן ַהַּסל

ֵמַעל רֹאִׁשי ַוַּיַען
יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר
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א-1261
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה

ֶאל ֲעָבָדיו: ֲהִנְמָצא
ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר

א-1262
ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח

ֱאֹלִהים ּבֹו ַוּיֹאֶמר
ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף

א-1263
רּוַח ֱאֹלִהים

ּבֹו ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל
יֹוֵסף ַאֲחֵרי

א-1264
ָנבֹון ְוָחָכם

ָּכמֹוָך ַאָּתה ִּתְהֶיה
ַעל ֵּביִתי ְוַעל

א-1265
ָּכמֹוָך ַאָּתה

ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל
ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל

א-1266
ֶאל יֹוֵסף: ְרֵאה

ָנַתִּתי ֹאְתָך ַעל ָּכל
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

א-1267
ָנַתִּתי ֹאְתָך

ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוָּיַסר ַּפְרעֹה

א-1268
ַוִּיֵּתן ֹאָתּה

ַעל ַיד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש
ֹאתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש

א-1269
ַוָּיֶׂשם ְרִבד

ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו
ַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו

א-1270
ְלָפָניו ַאְבֵרְך

ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

א-1271
ְוָנתֹון ֹאתֹו

ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה

א-1272
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה

ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה
ּוִבְלָעֶדיָך

א-1273
ֶאל יֹוֵסף ֲאִני

ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך
ֹלא ָיִרים ִאיׁש ֶאת

א-1274
ָצְפַנת ַּפְעֵנַח

ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת
ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע

א-1275
ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה

ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרעֹה
ֶמֶלְך ִמְצָרִים

א-1276
ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
ַוֵּיֵצא יֹוֵסף

א-1277
יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול

ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד
ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר

א-1278
ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד

ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי ֵאין
ִמְסָּפר ּוְליֹוֵסף

א-1279
ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר

ִּכי ֵאין ִמְסָּפר ּוְליֹוֵסף
ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים

א-1280
ֶפַרע ּכֵֹהן אֹון

ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם
ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה:

א-1281
ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה:
ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִהים
ֶאת ָּכל ֲעָמִלי

א-1240
ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים

עֹלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד
ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות

א-1241
עֹלֹות ְּבָקֶנה

ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות
ְוִהֵּנה ֶׁשַבע

א-1242
ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶאת

ֲחֹלמֹו ְוֵאין ּפֹוֵתר
אֹוָתם ְלַפְרעֹה

א-1243
אֹוָתם ְלַפְרעֹה

ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים
ֶאת ַּפְרעֹה ֵלאמֹר:

א-1244
ֹאִתי ְוֵאת ַׂשר

ָהֹאִפים ַוַּנַחְלָמה
ֲחלֹום ְּבַלְיָלה

א-1245
ֲחֹלמֵֹתינּו:

ִאיׁש ַּכֲחֹלמֹו ָּפָתר
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר

א-1246
ִאיׁש ַּכֲחֹלמֹו

ָּפָתר ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר
ָּפַתר ָלנּו ֵּכן

א-1247
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר

ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה:
ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל

א-1248
ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר

ָלנּו ֵּכן ָהָיה: ֹאִתי
ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני

א-1249
ָּפַתר ָלנּו ֵּכן

ָהָיה: ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל
ַּכִּני ְוֹאתֹו

א-1250
ָלנּו ֵּכן ָהָיה:

ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני
ְוֹאתֹו ָתָלה

א-1251
ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל
ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה
ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה

א-1252
ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום

ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין
ֹאתֹו ַוֲאִני

א-1253
ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה

ֶאל יֹוֵסף: ַּבֲחֹלִמי
ִהְנִני עֵֹמד ַעל

א-1254
ֶׁשַבע ַהָּפרֹות

ָהִראׁשֹנֹות ַהְּבִריֹאת
ַוָּתבֹאָנה ֶאל

א-1255
ֵהָּנה ְוֶׁשַבע

ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות
ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים

א-1256
ִמְּפֵני ָהָרָעב

ַההּוא ַאֲחֵרי ֵכן: ִּכי
ָכֵבד הּוא ְמֹאד

א-1257
ָהָרָעב ַההּוא

ַאֲחֵרי ֵכן: ִּכי ָכֵבד
הּוא ְמֹאד ְוַעל

א-1258
ַההּוא ַאֲחֵרי

ֵכן: ִּכי ָכֵבד הּוא ְמֹאד
ְוַעל ִהָּׁשנֹות

א-1259
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע
ְוִיְקְּבצּו ֶאת

א-1260
ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה

ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה
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א-1303
יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו

ְוֵהם ֹלא ִהִּכֻרהּו
ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף

א-1304
ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת

ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו

א-1305
ֲאֵלֶהם: ֹלא ִּכי

ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם
ִלְראֹות ַוּיֹאְמרּו

א-1306
ִלְראֹות ַוּיֹאְמרּו

ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדיָך
ַאִחים ֲאַנְחנּו

א-1307
ַאִחים ֲאַנְחנּו

ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶאֶרץ
ְּכָנַען ְוִהֵּנה

א-1308
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ְוִהֵּנה ַהָּקטֹן ֶאת
ָאִבינּו ַהּיֹום

א-1309
ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ְּבזֹאת
ִּתָּבֵחנּו: ֵחי

א-1310
ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

ְּבזֹאת ִּתָּבֵחנּו: ֵחי
ַפְרעֹה ִאם ֵּתְצאּו

א-1311
ִאם ֵּתְצאּו ִמֶּזה

ִּכי ִאם ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם
ַהָּקטֹן ֵהָּנה

א-1312
ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם

ְוִאם ֹלא ֵחי ַפְרעֹה ִּכי
ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

א-1313
ֹאָתם ֶאל ִמְׁשָמר

ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַוּיֹאֶמר
ֲאֵלֶהם יֹוֵסף

א-1314
זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו

ֶאת ָהֱאֹלִהים ֲאִני
ָיֵרא ִאם ֵּכִנים

א-1315
ֶאת ָהֱאֹלִהים

ֲאִני ָיֵרא ִאם ֵּכִנים
ַאֶּתם ֲאִחיֶכם

א-1316
ֲאִני ָיֵרא ִאם

ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם
ֶאָחד ֵיָאֵסר

א-1317
ָיֵרא ִאם ֵּכִנים

ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד
ֵיָאֵסר ְּבֵבית

א-1318
ָּתִביאּו ֵאַלי

ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם
ְוֹלא ָתמּותּו

א-1319
ִדְבֵריֶכם ְוֹלא
ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו

ֵכן ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש

א-1320
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו
ֲאָבל ֲאֵׁשִמים

א-1321
ֶאל ָאִחיו ֲאָבל

ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל
ָאִחינּו ֲאֶׁשר

א-1322
ֲאָבל ֲאֵׁשִמים

ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו
ֲאֶׁשר ָרִאינּו

א-1323
ְוֹלא ָׁשָמְענּו

ַעל ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו
ַהָּצָרה ַהּזֹאת

א-1282
ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל

ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית
ָאִבי ְוֵאת ֵׁשם

א-1283
ֲעָמִלי ְוֵאת

ָּכל ֵּבית ָאִבי ְוֵאת ֵׁשם
ַהֵּׁשִני ָקָרא

א-1284
ָקָרא ֶאְפָרִים:

ִּכי ִהְפַרִני ֱאֹלִהים
ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי

א-1285
ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי

ַוִּתְכֶליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני
ַהָּׂשָבע ֲאֶׁשר

א-1286
ַּפְרעֹה ַלָּלֶחם

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ְלָכל
ִמְצַרִים ְלכּו

א-1287
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה

ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו
ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר

א-1288
ִמְצַרִים ְלכּו

ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר
ָלֶכם ַּתֲעׂשּו

א-1289
ָלֶכם ַּתֲעׂשּו

ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל
ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ

א-1290
ָחַזק ָהָרָעב

ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְרא
ַיֲעקֹב ִּכי ֶיׁש

א-1291
ְוִׁשְברּו ָלנּו

ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְוֹלא
ָנמּות ַוֵּיְרדּו

א-1292
ְוִנְחֶיה ְוֹלא

ָנמּות ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי
יֹוֵסף ֲעָׂשָרה

א-1293
ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי

יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשּבֹר
ָּבר ִמִּמְצָרִים

א-1294
יֹוֵסף ֲעָׂשָרה

ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים
ְוֶאת ִּבְנָיִמין

א-1295
ֲעָׂשָרה ִלְׁשּבֹר

ָּבר ִמִּמְצָרִים ְוֶאת
ִּבְנָיִמין ֲאִחי

א-1296
ָּבר ִמִּמְצָרִים

ְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי
יֹוֵסף ֹלא ָׁשַלח

א-1297
ֶאָחיו: ִּכי ָאַמר

ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון
ַוָּיבֹאּו ְּבֵני

א-1298
ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו

ָאסֹון ַוָּיבֹאּו ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּבֹר

א-1299
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט
ַעל ָהָאֶרץ הּוא

א-1300
ָּבאֶתם ַוּיֹאְמרּו

ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר
ֹאֶכל ַוַּיֵּכר

א-1301
ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען

ִלְׁשָּבר ֹאֶכל ַוַּיֵּכר
יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו

א-1302
ֹאֶכל ַוַּיֵּכר

יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם
ֹלא ִהִּכֻרהּו
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א-1345
ָאַמר ֵאֵלינּו

ֹלא ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי
ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם

א-1346
ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו

ֵלאמֹר ַהעֹוד ֲאִביֶכם
ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם

א-1347
ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים
ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע
ֵנַדע ִּכי יֹאַמר

א-1348
ָּכל ַהָּיִמים ִּכי

לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי
ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה

א-1349
ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת

ָוֹלט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים
ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה

א-1350
אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא
ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו

ְוקּומּו ׁשּובּו

א-1351
ְוֶאת ֲאִחיֶכם

ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו
ֶאל ָהִאיׁש ְוֵאל

א-1352
ַהִּמְנָחה ַהּזֹאת

ּוִמְׁשֶנה ֶּכֶסף ָלְקחּו
ְבָיָדם ְוֶאת

א-1353
ַהּזֹאת ּוִמְׁשֶנה

ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם
ְוֶאת ִּבְנָיִמן

א-1354
ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת

ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה
ּוְטבַֹח ֶטַבח

א-1355
ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש

ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף
ַוָּיֵבא ָהִאיׁש

א-1356
ַּכֲאֶׁשר ָאַמר

יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש
ֶאת ָהֲאָנִׁשים

א-1357
ַוָּיֵבא ָהִאיׁש

ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה
יֹוֵסף ַוִּייְראּו

א-1358
ֶאת ָהֲאָנִׁשים

ֵּביָתה יֹוֵסף ַוִּייְראּו
ָהֲאָנִׁשים ִּכי

א-1359
ֶּפַתח ַהָּבִית

ַוּיֹאְמרּו ִּבי ֲאדִֹני
ָירֹד ָיַרְדנּו

א-1360
ָירֹד ָיַרְדנּו

ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל
ַוְיִהי ִּכי ָבאנּו

א-1361
ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו

ַּכְסֵּפנּו ְּבִמְׁשָקלֹו
ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו

א-1362
ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו

ְּבָיֵדנּו ְוֶכֶסף
ַאֵחר הֹוַרְדנּו

א-1363
ְוֶכֶסף ַאֵחר

הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו
ִלְׁשָּבר ֹאֶכל ֹלא

א-1364
ַוָּיֵבא ָהִאיׁש

ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה
יֹוֵסף ַוִּיֶּתן

א-1365
ַוִּיֶּתן ַמִים

ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם
ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא

א-1324
ַהּזֹאת ַוַּיַען

ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאמֹר
ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי

א-1325
ְראּוֵבן ֹאָתם

ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי
ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר

א-1326
יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו

ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב
ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל

א-1327
ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל
ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם

ֵצָדה ַלָּדֶרְך

א-1328
ַׂשּקֹו ְוָלֵתת

ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך
ַוַּיַעׂש ָלֶהם

א-1329
ַוַּיַעׂש ָלֶהם

ֵּכן ַוִּיְׂשאּו ֶאת ִׁשְבָרם
ַעל ֲחמֵֹריֶהם

א-1330
ֵּכן ַוִּיְׂשאּו ֶאת

ִׁשְבָרם ַעל ֲחמֵֹריֶהם
ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם

א-1331
ַּבָּמלֹון ַוַּיְרא

ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא
ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו

א-1332
ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש

ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת
ָעָׂשה ֱאֹלִהים

א-1333
ֲאִביֶהם ַאְרָצה
ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו
ֵאת ָּכל ַהּקֹרֹת

א-1334
ָהִאיׁש ֲאדֵֹני

ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע
ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם:

א-1335
ְוֶאת ַרֲעבֹון

ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו
ְוָהִביאּו ֶאת

א-1336
ֵאַלי ְוֵאְדָעה

ִּכי ֹלא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם
ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם

א-1337
ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת

ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם
ְוֶאת ָהָאֶרץ

א-1338
ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן

ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ
ִּתְסָחרּו ַוְיִהי

א-1339
ִּתְסָחרּו ַוְיִהי

ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם
ְוִהֵּנה ִאיׁש ְצרֹור

א-1340
ָהיּו ֻכָּלָנה

ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל
ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת

א-1341
ֶאל ָאִביו ֵלאמֹר

ֶאת ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם
ֹלא ֲאִביֶאּנּו

א-1342
ֹלא ֲאִביֶאּנּו

ֵאֶליָך ְּתָנה ֹאתֹו ַעל
ָיִדי ַוֲאִני

א-1343
ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו

ֶלֱאכֹל ֶאת ַהֶּׁשֶבר
ֲאֶׁשר ֵהִביאּו

א-1344
ֵלאמֹר ֹלא ִתְראּו
ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם
ִאְּתֶכם ִאם ֶיְׁשָך



6869 / בראשית  / ת  בראשי

א-1387
ַאְמְּתֹחֵתינּו

ֱהִׁשיבֹנּו ֵאֶליָך
ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען

א-1388
ֶּכֶסף אֹו ָזָהב

ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו
ֵמֲעָבֶדיָך

א-1389
ִיָּמֵצא ִאּתֹו

ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת
ְוַגם ֲאַנְחנּו

א-1390
ֵמֲעָבֶדיָך

ָוֵמת ְוַגם ֲאַנְחנּו
ִנְהֶיה ַלאדִֹני

א-1391
ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא

ִאּתֹו ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד
ְוַאֶּתם ִּתְהיּו

א-1392
ְוַאֶּתם ִּתְהיּו
ְנִקִּים ַוְיַמֲהרּו
ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש

א-1393
ְוהּוא עֹוֶדּנּו

ָׁשם ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו
ָאְרָצה ַוּיֹאֶמר

א-1394
ְלָפָניו ָאְרָצה

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף
ָמה ַהַּמֲעֶׂשה

א-1395
ָמה ַהַּמֲעֶׂשה

ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם
ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם

א-1396
ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם

ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש
ֲאֶׁשר ָּכמִֹני

א-1397
ֲאֶׁשר ָּכמִֹני

ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ַמה
ֹּנאַמר ַלאדִֹני

א-1398
ְּנַדֵּבר ּוַמה

ִּנְצַטָּדק ָהֱאֹלִהים
ָמָצא ֶאת ֲעֹון

א-1399
ְוַאֶּתם ֲעלּו

ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם
ַוִּיַּגׁש ֵאָליו

א-1400
ֲעלּו ְלָׁשלֹום

ֶאל ֲאִביֶכם ַוִּיַּגׁש
ֵאָליו ְיהּוָדה

א-1401
ָאח ַוֹּנאֶמר ֶאל

ֲאדִֹני ֶיׁש ָלנּו ָאב
ָזֵקן ְוֶיֶלד

א-1402
ָזֵקן ְוֶיֶלד

ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו
ֵמת ַוִּיָּוֵתר

א-1403
ָוֵמת ַוֹּתאֶמר

ֶאל ֲעָבֶדיָך ִאם ֹלא
ֵיֵרד ֲאִחיֶכם

א-1404
ֶאל ֲעָבֶדיָך

ִאם ֹלא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם
ַהָּקטֹן ִאְּתֶכם

א-1405
ָּפָני ַוְיִהי ִּכי

ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּדָך
ָאִבי ַוַּנֶּגד

א-1406
ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה

ְוַעָּתה ְּכבִֹאי ֶאל
ַעְבְּדָך ָאִבי

א-1407
ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת
ַהַּנַער ֵמִעם

א-1366
ַוָּיִכינּו ֶאת

ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף
ַּבָּצֳהָרִים:

א-1367
ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא

יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים:
ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם

א-1368
ַּבָּצֳהָרִים:

ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו
ָלֶחם ַוָּיבֹא

א-1369
ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם

יֹאְכלּו ָלֶחם ַוָּיבֹא
יֹוֵסף ַהַּבְיָתה

א-1370
ַוָּיבֹא יֹוֵסף

ַהַּבְיָתה ַוָּיִביּאּו
לֹו ֶאת ַהִּמְנָחה

א-1371
ֵאָלי ַוּיֹאַמר

ֱאֹלִהים ָיְחְנָך ְּבִני
ַוְיַמֵהר יֹוֵסף

א-1372
ִלְבּכֹות ַוָּיבֹא

ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה
ַוִּיְרַחץ ָּפָניו

א-1373
ַוִּיְרַחץ ָּפָניו

ַוֵּיֵצא ַוִּיְתַאַּפק
ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו

א-1374
ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא
ְלִמְצָרִים ַוֵּיְׁשבּו

ְלָפָניו ַהְּבכֹר

א-1375
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

ַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת
ָּפָניו ֲאֵלֶהם

א-1376
ַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת

ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם
ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת

א-1377
ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן

ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש
ָידֹות ַוִּיְׁשּתּו

א-1378
ֵלאמֹר ַמֵּלא ֶאת

ַאְמְּתֹחת ָהֲאָנִׁשים
ֹאֶכל ַּכֲאֶׁשר

א-1379
ֶּכֶסף ִאיׁש ְּבִפי

ַאְמַּתְחּתֹו ְוֶאת ְּגִביִעי
ְּגִביַע ַהֶּכֶסף

א-1380
ְּגִביַע ַהֶּכֶסף

ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת
ַהָּקטֹן ְוֵאת

א-1381
ְּבִפי ַאְמַּתַחת

ַהָּקטֹן ְוֵאת ֶּכֶסף
ִׁשְברֹו ַוַּיַעׂש

א-1382
ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר

ֹלא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף
ָאַמר ַלֲאֶׁשר

א-1383
ְויֹוֵסף ָאַמר

ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום
ְרדֹף ַאֲחֵרי

א-1384
ֲאֵלֶהם ָלָּמה

ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת
טֹוָבה ֲהלֹוא ֶזה

א-1385
טֹוָבה ֲהלֹוא ֶזה

ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאדִֹני
ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש

א-1386
ַהֶּזה ֵהן ֶּכֶסף

ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ְּבִפי
ַאְמְּתֹחֵתינּו
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א-1429
ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף

ֱאמֹר ֶאל ַאֶחיָך זֹאת
ֲעׂשּו: ַטֲענּו

א-1430
ּובֹאּו ֵאָלי

ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת טּוב
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

א-1431
ֵחֶלב ָהָאֶרץ

ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת
ֲעׂשּו: ְקחּו ָלֶכם

א-1432
ְּכֵליֶכם: ִּכי טּוב ָּכל
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם

הּוא ַוַּיֲעׂשּו

א-1433
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ָלֶכם הּוא ַוַּיֲעׂשּו
ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

א-1434
ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף
ֲעָגלֹות ַעל ִּפי

א-1435
ַוִּיֵּתן ָלֶהם

יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִּפי
ַפְרעֹה ַוִּיֵּתן

א-1436
ֲעָגלֹות ַעל ִּפי

ַפְרעֹה ַוִּיֵּתן ָלֶהם
ֵצָדה ַלָּדֶרְך

א-1437
ַפְרעֹה ַוִּיֵּתן

ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך
ְלֻכָּלם ָנַתן

א-1438
ֵצָדה ַלָּדֶרְך

ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש
ֲחִלפֹות ְׂשָמֹלת

א-1439
ְׂשָמֹלת ּוְלָאִביו

ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה
ֲחמִֹרים ֹנְׂשִאים

א-1440
ְוִכי הּוא מֵֹׁשל

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוָּיָפג ִלּבֹו

א-1441
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי ֹלא
ֶהֱאִמין ָלֶהם

א-1442
ַוָּיָפג ִלּבֹו

ִּכי ֹלא ֶהֱאִמין ָלֶהם
ַוְיַדְּברּו ֵאָליו

א-1443
ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני

ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו
ְּבֶטֶרם ָאמּות

א-1444
ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח

ְזָבִחים ֵלאֹלֵהי ָאִביו
ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר

א-1445
ִמְקֵניֶהם ְוֶאת

ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו
ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען

א-1446
ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען

ַוָּיבֹאּו ִמְצָרְיָמה:
ַיֲעקֹב ְוָכל

א-1447
ֶחְצרֹן ְוָחמּול

ּוְבֵני ִיָּׂששָכר ּתֹוָלע
ּוֻפָוה ְויֹוב

א-1448
ּוְבֵני ִיָּׂששָכר

ּתֹוָלע ּוֻפָוה ְויֹוב
ְוִׁשְמרֹן ּוְבֵני

א-1449
ּוֻפָוה ְויֹוב

ְוִׁשְמרֹן ּוְבֵני ְזֻבלּון
ֶסֶרד ְוֵאלֹון

א-1408
ַהַּנַער ֶעֶבד

ַלאדִֹני ְוַהַּנַער
ַיַעל ִעם ֶאָחיו

א-1409
ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה

ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער
ֵאיֶנּנּו ִאִּתי:

א-1410
ֵאיֶנּנּו ִאִּתי:

ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר
ִיְמָצא ֶאת ָאִבי

א-1411
ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו

ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל
ֶאָחיו ַוִּיֵּתן

א-1412
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף

ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף
ַהעֹוד ָאִבי ָחי

א-1413
ַלֲענֹות ֹאתֹו

ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף

א-1414
ַוּיֹאֶמר ֲאִני

יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר
ְמַכְרֶּתם ֹאִתי

א-1415
ְמַכְרֶּתם ֹאִתי

ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ַאל
ֵּתָעְצבּו ְוַאל

א-1416
ֵּתָעְצבּו ְוַאל

ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי
ְמַכְרֶּתם ֹאִתי

א-1417
ָהָאֶרץ ְועֹוד

ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין
ָחִריׁש ְוָקִציר

א-1418
ָלֶכם ְׁשֵאִרית

ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות
ָלֶכם ִלְפֵליָטה

א-1419
ְלָאב ְלַפְרעֹה

ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו
ּומֵֹׁשל ְּבָכל

א-1420
ּוְלָאדֹון ְלָכל

ֵּביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

א-1421
ְרָדה ֵאַלי ַאל
ַּתֲעמֹד ְוָיַׁשְבָּת

ְבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן

א-1422
ּוְבָקְרָך ְוָכל

ֲאֶׁשר ָלְך ְוִכְלַּכְלִּתי
ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד

א-1423
ָלְך ְוִכְלַּכְלִּתי

ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש
ָׁשִנים ָרָעב: ֶּפן

א-1424
ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד

ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב: ֶּפן
ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה

א-1425
ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר

ֲאֵליֶכם ְוִהַּגְדֶּתם
ְלָאִבי ֶאת ָּכל

א-1426
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר

ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם
ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת

א-1427
ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל

ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵלֶהם
ְוַאֲחֵרי ֵכן

א-1428
ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו

ִאּתֹו ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע
ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר
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א-1471
ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם

ֲאבֹוֵתינּו ַוּיֹאְמרּו
ֶאל ַּפְרעֹה ָלגּור

א-1472
ְּכָנַען ְוַעָּתה

ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך
ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן

א-1473
ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר:

ָאִביָך ְוַאֶחיָך
ָּבאּו ֵאֶליָך

א-1474
ְוֶאת ַאֶחיָך:

ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן
ְוִאם ָיַדְעָּת

א-1475
ַאֶחיָך: ֵיְׁשבּו

ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ְוִאם
ָיַדְעָּת ְוֶיׁש

א-1476
ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ

ּגֶֹׁשן ְוִאם ָיַדְעָּת
ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי

א-1477
ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן

ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש
ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל

א-1478
ְוִאם ָיַדְעָּת

ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל
ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי

א-1479
ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי

ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי
ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר

א-1480
ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר

ִלי ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת
ַיֲעקֹב ָאִביו

א-1481
ְמַעט ְוָרִעים

ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי
ְוֹלא ִהִּׂשיגּו

א-1482
ְׁשֵני ַחַּיי ְוֹלא

ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני
ַחֵּיי ֲאבַֹתי

א-1483
ַפְרעֹה ַוּיֹוֵׁשב

יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת
ֶאָחיו ַוִּיֵּתן

א-1484
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף

ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו
ַוִּיֵּתן ָלֶהם

א-1485
יֹוֵסף ֶאת ָאִביו
ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן

ָלֶהם ֲאֻחָּזה

א-1486
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ַפְרעֹה ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף
ֶאת ָאִביו ְוֶאת

א-1487
ַפְרעֹה ַוְיַכְלֵּכל

יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת
ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל

א-1488
יֹוֵסף ֶאת ָאִביו

ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל
ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם

א-1489
ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל

ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי
ַהָּטף ְוֶלֶחם

א-1490
ַהָּטף ְוֶלֶחם

ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי
ָכֵבד ָהָרָעב

א-1491
ָּכֶסף ַוּיֹאֶמר

יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם
ְוֶאְּתָנה ָלֶכם

א-1450
ִּדיָנה ִבּתֹו: ָּכל

ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו
ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש

א-1451
ִבּתֹו: ָּכל ֶנֶפׁש

ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ְׁשלִֹׁשים
ְוָׁשלֹׁש ּוְבֵני

א-1452
ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר
ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה

ִבּתֹו ַוֵּתֶלד

א-1453
ִבּתֹו ַוֵּתֶלד

ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב
ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש

א-1454
ְלַיֲעקֹב ֵׁשׁש

ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש ְּבֵני ָרֵחל
ֵאֶׁשת ַיֲעקֹב

א-1455
ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת

ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן
ֹאן ֶאת ְמַנֶּׁשה

א-1456
ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע

ּכֵֹהן ֹאן ֶאת ְמַנֶּׁשה
ְוֶאת ֶאְפָרִים

א-1457
ֹאן ֶאת ְמַנֶּׁשה

ְוֶאת ֶאְפָרִים ּוְבֵני
ִבְנָיִמן ֶּבַלע

א-1458
ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר
ֻיַּלד ְלַיֲעקֹב ָּכל

ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה

א-1459
ְלַיֲעקֹב ָּכל

ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים

א-1460
ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה

ָעָׂשר ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים
ּוְבֵני ַנְפָּתִלי

א-1461
ְוִׁשֵּלם ֵאֶּלה

ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר ָנַתן
ָלָבן ְלָרֵחל

א-1462
ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר
ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל

ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד

א-1463
ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד

ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב
ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה

א-1464
ִמְצַרְיָמה יְֹצֵאי

ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי
ְבֵני ַיֲעקֹב ָּכל

א-1465
ַוַּיַעל ִלְקַראת

ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה
ַוֵּיָרא ֵאָליו

א-1466
ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל
ָאִביו ּגְֹׁשָנה ַוֵּיָרא

ֵאָליו ַוִּיֹּפל

א-1467
ַעל ַצָּואָריו עֹוד

ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל
יֹוֵסף ָאמּוָתה

א-1468
ָאִביו ֶאֱעֶלה

ְוַאִּגיָדה ְלַפְרעֹה
ְוֹאְמָרה ֵאָליו

א-1469
ָהיּו ְוצֹאָנם

ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר
ָלֶהם ֵהִביאּו

א-1470
ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם

ֲאבֵֹתינּו: ַּבֲעבּור
ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ
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א-1513
ְלָך ִיְהיּו ַעל

ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו
ְּבַנֲחָלָתם

א-1514
ִמַּפָּדן ֵמָתה

ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ
ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך

א-1515
ָוֶאְקְּבֶרָה

ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא
ֵּבית ָלֶחם ַוַּיְרא

א-1516
ֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר

יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני
ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן

א-1517
ָקֶחם ָנא ֵאַלי

ַוֲאָבְרֵכם ְוֵעיֵני
ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו

א-1518
ֹלא יּוַכל ִלְראֹות
ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו

ַוִּיַּׁשק ָלֶהם

א-1519
ִלְראֹות ַוַּיֵּגׁש

ֹאָתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק
ָלֶהם ַוְיַחֵּבק

א-1520
ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם

ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם
ַוְיַחֵּבק ָלֶהם

א-1521
ֶאל יֹוֵסף ְרֹאה

ָפֶניָך ֹלא ִפָּלְלִּתי
ְוִהֵּנה ֶהְרָאה

א-1522
ַוִּיַּקח יֹוֵסף

ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים
ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל

א-1523
יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם

ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו
ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל

א-1524
ֵאָליו ַוִּיְׁשַלח

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו
ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש

א-1525
ֶאְפַרִים ְוהּוא

ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו
ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה:

א-1526
ַהָּצִעיר ְוֶאת

ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה:
ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו

א-1527
ְמַנֶּׁשה: ִׂשֵּכל

ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה
ַהְּבכֹור ַוְיָבֶרְך

א-1528
ַהֶּזה ַהַּמְלָאְך

ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל
ָרע ְיָבֵרְך ֶאת

א-1529
ָרע ְיָבֵרְך ֶאת

ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא
ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם

א-1530
ָלרֹב ְּבֶקֶרב

ָהָאֶרץ ַוַּיְרא יֹוֵסף
ִּכי ָיִׁשית ָאִביו

א-1531
ָהָאֶרץ ַוַּיְרא

יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו
ַיד ְיִמינֹו ַעל

א-1532
רֹאׁש ֶאְפַרִים ַעל

רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ַוּיֹאֶמר
יֹוֵסף ֶאל ָאִביו

א-1533
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף

ֶאל ָאִביו ֹלא ֵכן ָאִבי:
ִּכי ֶזה ַהְּבכֹר ִׂשים

א-1492
ַוִּיֵּתן ָלֶהם

יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים
ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן

א-1493
ּוַבֲחמִֹרים

ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם
ְּבָכל ִמְקֵנֶהם

א-1494
ִלְפֵני ֲאדִֹני

ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו
ְוַאְדָמֵתנּו

א-1495
ַוְּתִהי ָהָאֶרץ

ְלַפְרעֹה ְוֶאת ָהָעם
ֶהֱעִביר ֹאתֹו

א-1496
ְלַפְרעֹה ְוֶאת

ָהָעם ֶהֱעִביר ֹאתֹו
ֶלָעִרים: ִמְקֵצה

א-1497
ְוַעד ָקֵצהּו

ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים
ֹלא ָקָנה: ִּכי ֹחק

א-1498
ֹחק ַלּכֲֹהִנים

ֵמֵאת ַּפְרעֹה ְוָאְכלּו
ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר

א-1499
ַּפְרעֹה ְוָאְכלּו

ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן
ָלֶהם ַּפְרעֹה ַעל

א-1500
ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר

ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעֹה ַעל
ֵּכן ֹלא ָמְכרּו ֶאת

א-1501
ַעל ֵּכן ֹלא ָמְכרּו

ֶאת ַאְדָמָתם ַוּיֹאֶמר
יֹוֵסף ֶאל ָהָעם

א-1502
ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה

יֹוֵסף ְלֹחק ַעד ַהּיֹום
ַהֶּזה ַעל ַאְדַמת

א-1503
ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב
ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע

א-1504
ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו

ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו
ִאם ָנא ָמָצאִתי

א-1505
ָנא ָיְדָך ַּתַחת
ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת
ִעָּמִדי ֶחֶסד

א-1506
ַּתַחת ְיֵרִכי

ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

א-1507
ַוִּיָּׁשַבע לֹו

ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל
ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה

א-1508
ִהֵּנה ָאִביָך

ֹחֶלה ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני
ָבָניו ִעּמֹו ֶאת

א-1509
ֹחֶלה ַוִּיַּקח

ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת
ְמַנֶּׁשה ְוֶאת

א-1510
ְוֶאת ֶאְפָרִים
ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה

א-1511
ְּכָנַען ַוְיָבֶרְך

ֹאִתי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי
ִהְנִני ַמְפְרָך

א-1512
ֹאִתי ַוּיֹאֶמר

ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך
ְוִהְרִּביִתָך
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א-1555
ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף

ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין
ָּבנֹות ָצֲעָדה

א-1556
ַיֲעקֹב ִמָּׁשם

רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל
ֵמֵאל ָאִביָך

א-1557
ְּתהֹום רֶֹבֶצת

ָּתַחת ִּבְרכֹת ָׁשַדִים
ָוָרַחם ִּבְרכֹת

א-1558
ִּבְרכֹת הֹוַרי ַעד

ַּתֲאַות ִּגְבעֹת עֹוָלם
ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש

א-1559
ַּתֲאַות ִּגְבעֹת

עֹוָלם ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש
יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד

א-1560
ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש

יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר
ֶאָחיו ִּבְנָיִמין

א-1561
ִיְטָרף ַּבּבֶֹקר

יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב
ְיַחֵּלק ָׁשָלל

א-1562
ֲאִני ֶנֱאָסף

ֶאל ַעִּמי ִקְברּו ֹאִתי
ֶאל ֲאבָֹתי: ֶאל

א-1563
ֶאל ַעִּמי ִקְברּו

ֹאִתי ֶאל ֲאבָֹתי: ֶאל
ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר

א-1564
ֶאל ֲאבָֹתי: ֶאל

ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה
ֶעְפרֹון ַהִחִּתי

א-1565
ַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר

ִּבְׂשֵדה ֶעְפרֹון ַהִחִּתי
ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר

א-1566
ֶאת ֵלָאה ִמְקֵנה
ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה
ֲאֶׁשר ּבֹו ֵמֵאת

א-1567
ִיְמְלאּו ְיֵמי

ַהֲחֻנִטים ַוִּיְבּכּו
ֹאתֹו ִמְצַרִים

א-1568
ֹאתֹו ִמְצַרִים

ִׁשְבִעים יֹום ַוַּיַעְברּו
ְיֵמי ְבִכיתֹו

א-1569
ְיֵמי ְבִכיתֹו

ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף ֶאל ֵּבית
ַּפְרעֹה ֵלאמֹר: ִאם

א-1570
ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף

ֶאל ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר: ִאם
ָנא ָמָצאִתי ֵחן

א-1571
ָנא ָמָצאִתי ֵחן

ְּבֵעיֵניֶכם ַּדְּברּו ָנא
ְּבָאְזֵני ַפְרעֹה

א-1572
ָּנא ְוֶאְקְּבָרה

ֶאת ָאִבי ְוָאׁשּוָבה
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה:

א-1573
ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר

ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו
ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול

א-1574
ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם

ִמְסֵּפד ָּגדֹול ְוָכֵבד
ְמֹאד ַוַּיַעׂש

א-1575
ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל

ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים
ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה

א-1534
ֵכן ָאִבי: ִּכי ֶזה

ַהְּבכֹר ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל
רֹאׁשֹו ַוְיָמֵאן

א-1535
ַוְיָמֵאן ָאִביו

ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני
ָיַדְעִּתי ַּגם הּוא

א-1536
ָיַדְעִּתי ַּגם הּוא

ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא
ִיְגָּדל ְואּוָלם

א-1537
ְּלָעם ְוַגם הּוא

ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו
ַהָּקטֹן ִיְגַּדל

א-1538
ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ

ֲאבֵֹתיֶכם ַוֲאִני
ָנַתִּתי ְלָך

א-1539
ָנַתִּתי ְלָך

ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך:
ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי

א-1540
ָּבָניו ַוּיֹאֶמר

ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה
ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר

א-1541
ְוֵראִׁשית אֹוִני

ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז
ַּפַחז ַּכַּמִים

א-1542
ְבַאָּפם ָהְרגּו

ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו
ׁשֹור ָארּור ַאָּפם

א-1543
ְיִקיֶמּנּו ֹלא

ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה
ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין

א-1544
ְלחֹוף ֳאִנּיֹת

ְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹן
ִיָּׂששָכר ֲחמֹר

א-1545
ְוַיְרָכתֹו ַעל

ִצידֹן ִיָּׂששָכר ֲחמֹר
ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין

א-1546
ִצידֹן ִיָּׂששָכר

ֲחמֹר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין
ַהִּמְׁשְּפָתִים

א-1547
ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין

ַהִּמְׁשְּפָתִים ַוַּיְרא
ְמֻנָחה ִּכי טֹוב

א-1548
ַהִּמְׁשְּפָתִים

ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב
ְוֶאת ָהָאֶרץ

א-1549
ְלַמס עֵֹבד ָּדן

ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

א-1550
עֵֹבד ָּדן ָיִדין

ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי
ִיְׂשָרֵאל ְיִהי

א-1551
ַעּמֹו ְּכַאַחד

ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיִהי
ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי

א-1552
ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה

ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר
ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף

א-1553
ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן

ִאְמֵרי ָׁשֶפר ֵּבן ֹּפָרת
יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת

א-1554
ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי

ָׁשֶפר ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף
ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי
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א-1576
ֶזה ְלִמְצָרִים

ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָאֵבל
ִמְצַרִים ֲאֶׁשר

א-1577
ֹאתֹו ִּבְמָעַרת

ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה: ֲאֶׁשר
ָקָנה ַאְבָרָהם

א-1578
ֶעְפרֹן ַהִחִּתי

ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ַוָּיָׁשב
יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה

א-1579
ַוָּיָׁשב יֹוֵסף

ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו
ְוָכל ָהעִֹלים

א-1580
ְוָכל ָהעִֹלים

ִאּתֹו ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו
ַאֲחֵרי ָקְברֹו

א-1581
ָקְברֹו ֶאת ָאִביו
ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף
ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם

א-1582
ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי

ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו
לּו ִיְׂשְטֵמנּו

א-1583
ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב

ָלנּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה
ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו

א-1584
ֵאת ָּכל ָהָרָעה

ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו
ַוְיַצּוּו ֶאל

א-1585
ָּגַמְלנּו ֹאתֹו

ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף
ֵלאמֹר: ָאִביָך

א-1586
ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר:
ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני

מֹותֹו ֵלאמֹר ּכֹה

א-1587
ָאִביָך ִצָּוה

ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר ּכֹה
ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף

א-1588
ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאְמרּו
ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא ָנא

ֶּפַׁשע ַאֶחיָך

א-1589
ְליֹוֵסף ָאָּנא

ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך
ְוַחָּטאָתם ִּכי

א-1590
ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי

ָאִביָך ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף
ְּבַדְּבָרם ֵאָליו

א-1591
ִהֶּנּנּו ְלָך

ַלֲעָבִדים ַוּיֹאֶמר
ֲאֵלֶהם יֹוֵסף

א-1592
ַעם ָרב ְוַעָּתה

ַאל ִּתיָראּו ָאֹנִכי
ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם

א-1593
ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם

ְוֶאת ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם
אֹוָתם ַוְיַדֵּבר

א-1594
ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים ַּגם

ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה
ֻיְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי

א-1595
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף

ֶאל ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת
ֵואֹלִהים ָּפקֹד
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ב-1
ָּבאּו ְראּוֵבן

ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה
ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן

ב-2
ְוָאֵׁשר ַוְיִהי

ָּכל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶיֶרְך
ַיֲעקֹב ִׁשְבִעים

ב-3
ָּכל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי

ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ִׁשְבִעים
ָנֶפׁש ְויֹוֵסף

ב-4
ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע

ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֶאל
ַעּמֹו: ִהֵּנה ַעם

ב-5
ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו
ָהָבה ִנְתַחְּכָמה

ב-6
ִיְרֶּבה ְוָהָיה

ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה
ְונֹוַסף ַּגם הּוא

ב-7
ְונֹוַסף ַּגם הּוא

ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם
ָּבנּו ְוָעָלה

ב-8
ִמִּסים ְלַמַען

ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם
ַוִּיֶבן ָעֵרי

ב-9
ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת

ַרַעְמֵסס ְוַכֲאֶׁשר
ְיַעּנּו ֹאתֹו

ב-10
ְוֶאת ַרַעְמֵסס
ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו

ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה

ב-11
ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה

ַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן
ֶאת ָהִעְבִרּיֹות

ב-12
ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת

ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן
ַעל ָהָאְבָנִים:

ב-13
ַעל ָהָאְבָנִים:

ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן
ֹאתֹו ְוִאם ַּבת

ב-14
ַּבת ִהוא ָוָחָיה

ַוִּתיֶראןָ ַהְמַיְּלדֹת
ֶאת ָהֱאֹלִהים

ב-15
ֶאת ָהֱאֹלִהים

ְוֹלא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר
ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן

ב-16
ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֹלא
ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרּיֹת

ָהִעְבִרּיֹת: ִּכי

ב-17
ָהִעְבִרּיֹת: ִּכי

ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם
ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן

ב-18
ֵלִוי ַוַּתַהר

ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן
ַוֵּתֶרא ֹאתֹו

ב-19
ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא
ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָֹׁשה

ְיָרִחים ְוֹלא

ב-20
ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת

ַהָּיֶלד ַוֹּתאֶמר ָלּה
ַּבת ַּפְרעֹה ֵלִכי

ב-21
ָלְך ֶאת ַהָּיֶלד

ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה
ֵלִכי ַוֵּתֶלְך

שמות
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ב-43
ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה

ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה
ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל

ב-44
ִלְראֹות ַוִּיְקָרא

ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך
ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר

ב-45
ַוִּיְקָרא ֵאָליו

ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ב-46
ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך

ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר

ב-47
מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר

ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ַאל
ִּתְקַרב ֲהֹלם ַׁשל

ב-48
טֹוָבה ּוְרָחָבה

ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב
ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום

ב-49
ֶאל ָהֱאֹלִהים

ִמי ָאֹנִכי ִּכי ֵאֵלְך
ֶאל ַּפְרעֹה ְוִכי

ב-50
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִמִּמְצָרִים ַוּיֹאֶמר
ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך

ב-51
ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאֹלִהים
ִהֵּנה ָאֹנִכי

ב-52
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ֶאל ָהֱאֹלִהים ִהֵּנה
ָאֹנִכי ָבא ֶאל

ב-53
ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה

ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר
ּכֹה ֹתאַמר ִלְבֵני

ב-54
ֶזה ְּׁשִמי ְלעָֹלם

ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר
ֵלְך ְוָאַסְפָּת

ב-55
ֶהָעׂשּוי ָלֶכם

ְּבִמְצָרִים ָוֹאַמר
ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם

ב-56
ּוְדָבׁש ְוָׁשְמעּו
ְלקֶֹלָך ּוָבאָת

ַאָּתה ְוִזְקֵני

ב-57
ּוָבאָת ַאָּתה

ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל
ֶמֶלְך ִמְצַרִים

ב-58
ְּבָיד ֲחָזָקה

ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי
ְוִהֵּכיִתי ֶאת

ב-59
ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת

ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת
ִמְצַרִים ְּבכֹל

ב-60
ְוֹלא ִיְׁשְמעּו

ְּבקִֹלי: ִּכי יֹאְמרּו ֹלא
ִנְרָאה ֵאֶליָך

ב-61
ַוַּיְׁשִלֵכהּו

ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש
ַוָּיָנס מֶֹׁשה

ב-62
ָהֵבא ָנא ָיְדָך
ְּבֵחיֶקָך ַוָּיֵבא

ָידֹו ְּבֵחיקֹו

ב-63
ַוָּיֵבא ָידֹו

ְּבֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה
ְוִהֵּנה ָידֹו

ב-22
ְוֵהיִנִקהּו

ִלי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת
ְׂשָכֵרְך ַוִּתַּקח

ב-23
ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן

ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו
ַוְיִהי ַּבָּיִמים

ב-24
ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא

ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש
ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש

ב-25
ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי
ֵמֶאָחיו ַוִּיֶפן ּכֹה

ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי

ב-26
ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום

ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני
ֲאָנִׁשים ִעְבִרים

ב-27
ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר

ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי
ַוִּייָרא מֶֹׁשה

ב-28
מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר

ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר
ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה

ב-29
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת
מֶֹׁשה ַוִּיְבַרח

ב-30
ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה

ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב
ְּבֶאֶרץ ִמְדָין

ב-31
ְּבֹנָתיו ְוַאּיֹו

ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת
ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו

ב-32
מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת

ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת
ִצֹּפָרה ִבּתֹו

ב-33
ִצֹּפָרה ִבּתֹו

ְלמֶֹׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן
ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו

ב-34
ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה

ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא
ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹם: ִּכי

ב-35
ֵּגְרׁשֹם: ִּכי ָאַמר
ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ

ָנְכִרָּיה ַוְיִהי

ב-36
ַוָּיָמת ֶמֶלְך

ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן

ב-37
ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת
ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים

ב-38
ָהָיה רֶֹעה ֶאת

צֹאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ּכֵֹהן
ִמְדָין ַוִּיְנַהג

ב-39
צֹאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו
ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג
ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר

ב-40
ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר

ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל
ַהר ָהֱאֹלִהים

ב-41
ַוָּיבֹא ֶאל ַהר

ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה
ַוֵּיָרא ַמְלַאְך

ב-42
ֵאָליו ְּבַלַּבת

ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוַּיְרא
ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה
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ב-85
ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת

ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת
ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר ֹלא

ב-86
ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם

ְוֶאת ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר ֹלא
ֹתאִספּון ָלֵתת

ב-87
ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים

ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם: ֵהם ֵיְלכּו
ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם

ב-88
ִׁשְלׁשֹם: ֵהם ֵיְלכּו
ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן

ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת

ב-89
ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם

ֶּתֶבן ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת
ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר

ב-90
ִּכי ִנְרִּפים ֵהם ַעל

ֵּכן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר
ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה

ב-91
ַעל ָהֲאָנִׁשים

ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל
ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי

ב-92
ְוַיֲעׂשּו ָבּה

ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי
ָׁשֶקר ַוֵּיְצאּו

ב-93
ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי

ָׁשֶקר ַוֵּיְצאּו ֹנְגֵׂשי
ָהָעם ְוׁשְֹטָריו

ב-94
ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו

ָלֶכם ֶּתֶבן ֵמֲאֶׁשר
ִּתְמָצאּו: ִּכי ֵאין

ב-95
ֶּתֶבן ֵמֲאֶׁשר

ִּתְמָצאּו: ִּכי ֵאין ִנְגָרע
ֵמֲעבַֹדְתֶכם

ב-96
ִּתְמָצאּו: ִּכי ֵאין

ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם
ָּדָבר ַוָּיֶפץ

ב-97
ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר

יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר
ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן

ב-98
ַלֲעָבֶדיָך

ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו
ֲעׂשּו ְוִהֵּנה

ב-99
ְּבָרע ֵלאמֹר: ֹלא
ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם
ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו

ב-100
ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו

ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶֹׁשה
ְוֶאת ַאֲהרֹן

ב-101
ְוִיְׁשֹּפט: ֲאֶׁשר

ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו
ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה

ב-102
ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם
ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני

ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני

ב-103
ַּפְרעֹה ְלַדֵּבר

ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם
ַהֶּזה ְוַהֵּצל

ב-104
ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע

ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל
ֹלא ִהַּצְלָּת ֶאת

ב-105
ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם

ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ
ְּכָנַען ֵאת ֶאֶרץ

ב-64
ְוִהֵּנה ָידֹו

ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג
ַוּיֹאֶמר ָהֵׁשב

ב-65
ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו

ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו
ְוִהֵּנה ָׁשָבה

ב-66
ְוִהֵּנה ָׁשָבה

ִּכְבָׂשרֹו ְוָהָיה ִאם
ֹלא ַיֲאִמינּו

ב-67
ְוָהָיה ִאם ֹלא

ַיֲאִמינּו ָלְך ְוֹלא
ִיְׁשְמעּו ְלקֹל

ב-68
ַיֲאִמינּו ָלְך

ְוֹלא ִיְׁשְמעּו ְלקֹל
ָהֹאת ָהִראׁשֹון

ב-69
ְוֹלא ִיְׁשְמעּו

ְלקֹל ָהֹאת ָהִראׁשֹון
ְוֶהֱאִמינּו

ב-70
ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה

ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום
ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש

ב-71
ָלָאָדם אֹו ִמי

ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש
אֹו ִפֵּקַח אֹו

ב-72
ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם

אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח
אֹו ִעֵּור ֲהֹלא

ב-73
ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש

אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור
ֲהֹלא ָאֹנִכי

ב-74
ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר

ַּתֲעׂשּון ְוִדֶּבר הּוא
ְלָך ֶאל ָהָעם

ב-75
ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון

ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל
ָהָעם ְוָהָיה

ב-76
ָהָעם ְוָהָיה

הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה
ְוַאָּתה ִּתְהֶיה

ב-77
ֶאל ֶיֶתר ֹחְתנֹו

ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאְלָכה ָּנא
ְוָאׁשּוָבה ֶאל

ב-78
ֶאל ַאַחי ֲאֶׁשר

ְּבִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה
ַהעֹוָדם ַחִּיים

ב-79
ָּכל ָהֲאָנִׁשים

ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ב-80
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו
ַוַּיְרִּכֵבם ַעל

ב-81
ָאֹנִכי הֵֹרג

ֶאת ִּבְנָך ְּבכֶֹרָך
ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך

ב-82
ֵלְך ִלְקַראת מֶֹׁשה

ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיֶלְך
ַוִּיְפְּגֵׁשהּו

ב-83
ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו

ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת

ב-84
ִנְקָרא ָעֵלינּו

ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת
ָיִמים ַּבִּמְדָּבר
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ב-127
מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ

ִמְצָרִים ְוֹלא ִיְׁשַמע
ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה

ב-128
ִמְצָרִים ְוֹלא

ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה
ְוָנַתִּתי ֶאת

ב-129
ְוהֹוֵצאִתי ֶאת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם
ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה

ב-130
ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה
ְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשלֹׁש

ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה

ב-131
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם
ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו

ב-132
ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה

ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת
ְוָאַמְרָּת ֶאל

ב-133
ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם

מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל
ַאֲהרֹן ַקח ֶאת

ב-134
ְוָאַמְרָּת ֶאל

ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטָך
ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני

ב-135
ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני

ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה

ב-136
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן

ב-137
ְוַאֲהרֹן ֶאל

ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ב-138
ַוַּיֲעׂשּו ַגם

ֵהם ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים
ְּבַלֲהֵטיֶהם

ב-139
ַוִּיְבַלע ַמֵּטה

ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם
ַוֶּיֱחַזק ֵלב

ב-140
ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן

ְלַׁשַּלח ָהָעם ֵלְך ֶאל
ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר

ב-141
ְוַיַעְבֻדִני

ַּבִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ֹלא
ָׁשַמְעָּת ַעד ּכֹה

ב-142
ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר

ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך
ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל

ב-143
ֶאל ַאֲהרֹן ַקח

ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל
ֵמיֵמי ִמְצַרִים

ב-144
ַעל ַנֲהרָֹתם

ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל
ַאְגֵמיֶהם ְוַעל

ב-145
ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם
ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה
ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ

ב-146
ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ

ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים
ּוָבֲאָבִנים

ב-147
ַוִּיְבַאׁש ַהְיֹאר

ְוֹלא ָיְכלּו ִמְצַרִים
ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן

ב-106
ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען

ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם
ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה

ב-107
ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה

ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי
ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני

ב-108
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים
ֹאָתם ָוֶאְזּכֹר

ב-109
ֹאָתם ָוֶאְזּכֹר

ֶאת ְּבִריִתי ָלֵכן ֱאמֹר
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-110
ִסְבלֹות ִמְצָרִים

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ב-111
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה
ִמּקֶֹצר רּוַח

ב-112
ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל

מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח
ּוֵמֲעבָֹדה

ב-113
מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר

רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה
ָקָׁשה ַוְיַדֵּבר

ב-114
ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה
ֶמֶלְך ִמְצָרִים

ב-115
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני

ב-116
ֵבית ֲאבָֹתם: ְּבֵני

ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל
ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא

ב-117
ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית

ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעֹון
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני

ב-118
ֶׁשַבע ּוְׁשלִֹׁשים

ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבֵני ֵגְרׁשֹון
ִלְבִני ְוִׁשְמִעי

ב-119
ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבֵני

ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִׁשְמִעי
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ב-120
ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת
ָׁשָנה ּוְבֵני ְמָרִרי

ַמְחִלי ּומּוִׁשי

ב-121
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת
ַהֵּלִוי ְלתְֹלדָֹתם

ַוִּיַּקח ַעְמָרם

ב-122
ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו
ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו

ֶאת ָנָדב ְוֶאת

ב-123
ֶאת ָנָדב ְוֶאת

ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר
ְוֶאת ִאיָתָמר

ב-124
ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות

ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה
ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת

ב-125
ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶּלה

ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ב-126
ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים
ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני
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ב-169
ַּבַּפַעם ַהּזֹאת

ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ָּכל
ַמֵּגֹפַתי ֶאל

ב-170
ֶהֱעַמְדִּתיָך

ַּבֲעבּור ַהְרֹאְתָך ֶאת
ּכִֹחי ּוְלַמַען

ב-171
ָעָּתה ְוַעָּתה

ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר

ב-172
ֲעָבָדיו ְוֶאת

ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים
ַוֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם

ב-173
ְוֶאת ִמְקֵנהּו

ֶאל ַהָּבִּתים ַוֲאֶׁשר
ֹלא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל

ב-174
ְּבתֹוְך ַהָּבָרד:

ָּכֵבד ְמֹאד ֲאֶׁשר ֹלא
ָהָיה ָכמֹהּו

ב-175
ַהָּבָרד: ָּכֵבד

ְמֹאד ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה
ָכמֹהּו ְּבָכל

ב-176
ְמֹאד ֲאֶׁשר ֹלא
ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל

ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ב-177
ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה

ָכמֹהּו ְּבָכל ֶאֶרץ
ִמְצַרִים ֵמָאז

ב-178
ַהָּבָרד ְּבָכל

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ָּכל
ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה

ב-179
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה
ֵמָאָדם ְוַעד

ב-180
ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה

ִהָּכה ַהָּבָרד ְוֶאת
ָּכל ֵעץ ַהָּׂשֶדה

ב-181
ַהָּׂשֶדה ִהָּכה

ַהָּבָרד ְוֶאת ָּכל ֵעץ
ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר

ב-182
ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן

ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֹלא ָהָיה ָּבָרד

ב-183
ֹּגֶׁשן ֲאֶׁשר ָׁשם

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהָיה
ָּבָרד ַוִּיְׁשַלח

ב-184
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא

ָהָיה ָּבָרד ַוִּיְׁשַלח
ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא

ב-185
ְוַהֻּכֶּסֶמת

ֹלא ֻנּכּו: ִּכי ֲאִפיֹלת
ֵהָּנה ַוֵּיֵצא

ב-186
ֲאִפיֹלת ֵהָּנה

ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם
ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר

ב-187
ֵהָּנה ַוֵּיֵצא

מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת
ָהִעיר ַוִּיְפרֹׂש

ב-188
ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה

ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר
ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו

ב-189
הּוא ַוֲעָבָדיו

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה
ְוֹלא ִׁשַּלח ֶאת

ב-148
ַוַּיְחְּפרּו ָכל

ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיֹאר
ַמִים ִלְׁשּתֹות: ִּכי

ב-149
ִמְצַרִים ְסִביבֹת

ַהְיֹאר ַמִים ִלְׁשּתֹות: ִּכי
ֹלא ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת

ב-150
ַאֲהרֹן ְנֵטה

ֶאת ָיְדָך ְּבַמֶּטָך
ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל

ב-151
ַהְיֹאִרים ְוַעל

ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל
ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים

ב-152
ִמְצָרִים ַוֵּיט

ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל
ֵמיֵמי ִמְצָרִים

ב-153
ֵמיֵמי ִמְצָרִים

ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע
ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ

ב-154
ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ

ִמְצָרִים ַוַּיֲעׂשּו
ֵכן ַהַחְרֻטִּמים

ב-155
ּוֵמַעֶּמָך:

ַרק ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה
ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה

ב-156
ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר

ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת
ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת

ב-157
ַוֵּיט ַאֲהרֹן

ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו
ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר

ב-158
ַהַחְרֻטִּמם ֶאל

ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים
ִהוא ַוֶּיֱחַזק

ב-159
ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין

ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך
ְלָמָחר ִיְהֶיה

ב-160
ּוֵבין ַעֶּמָך

ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת
ַהֶּזה ַוַּיַעׂש

ב-161
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה

ֶאל מֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן
ַוּיֹאֶמר ְלכּו

ב-162
ּוֵמַעּמֹו: ֹלא

ִנְׁשַאר ֶאָחד ַוַּיְכֵּבד
ַּפְרעֹה ֶאת ִלּבֹו

ב-163
ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֵמת ֶאָחד
ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה

ב-164
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֵמת

ֶאָחד ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה
ְוִהֵּנה ֹלא ֵמת

ב-165
ְוִהֵּנה ֹלא ֵמת

ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד
ֶאָחד ַוִּיְכַּבד

ב-166
ְקחּו ָלֶכם ְמֹלא

ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן
ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה

ב-167
ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה

ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני
ַפְרעֹה ְוָהָיה

ב-168
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם
ְוַעל ַהְּבֵהָמה
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ב-211
הֹוִתיר ַהָּבָרד

ְוֹלא נֹוַתר ָּכל ֶיֶרק
ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב

ב-212
ְוֹלא נֹוַתר ָּכל

ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב
ַהָּׂשֶדה ְּבָכל

ב-213
ַרק ֶאת ַהָּמֶות
ַהֶּזה ַוֵּיֵצא ֵמִעם

ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר

ב-214
ָים ָחָזק ְמֹאד

ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה
ַוִּיְתָקֵעהּו

ב-215
ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה

ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים
ִויִהי ֹחֶׁשְך ַעל

ב-216
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך ַוֵּיט
מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו

ב-217
ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך

ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו
ַעל ַהָּׁשָמִים

ב-218
מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו

ַעל ַהָּׁשָמִים ַוְיִהי
ֹחֶׁשְך ֲאֵפָלה

ב-219
ֹחֶׁשְך ֲאֵפָלה

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים
ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֹלא

ב-220
ֲאֵפָלה ְּבָכל

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶֹׁשת
ָיִמים ֹלא ָראּו

ב-221
ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת

ָאִחיו ְוֹלא ָקמּו ִאיׁש
ִמַּתְחָּתיו ְׁשלֶֹׁשת

ב-222
ֵיֵלְך ִעָּמנּו

ֹלא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי
ִמֶּמּנּו ִנַּקח

ב-223
ְלָך ַאל ֹּתֶסף

ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום
ְרֹאְתָך ָפַני

ב-224
ְראֹות ָּפַני ִּכי

ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני
ָּתמּות ַוּיֹאֶמר

ב-225
ָּפַני ִּכי ְּביֹום

ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ב-226
ְרֹאְתָך ָפַני

ָּתמּות ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
ֵּכן ִּדַּבְרָּת: ֹלא

ב-227
ָּתמּות ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת: ֹלא
ֹאִסף עֹוד ְראֹות

ב-228
מֶֹׁשה עֹוד ֶנַגע

ֶאָחד ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה
ְוַעל ִמְצַרִים

ב-229
ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל

ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן
ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

ב-230
ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

ִמֶּזה: ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה
ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש

ב-231
ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה

ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם
ִמֶּזה ַּדֶּבר ָנא

ב-190
ֵלב ַּפְרעֹה ְוֹלא

ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ב-191
ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת

ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען
ִׁשִתי ֹאֹתַתי

ב-192
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו

ב-193
יּוַכל ִלְרֹאת ֶאת
ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת

ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה

ב-194
ָכל ֲעָבֶדיָך

ּוָבֵּתי ָכל ִמְצַרִים
ֲאֶׁשר ֹלא ָראּו

ב-195
ָהֲאָדָמה ַעד

ַהּיֹום ַהֶּזה ַוִּיֶפן
ַוֵּיֵצא ֵמִעם

ב-196
ַהֶּזה ַוִּיֶפן

ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה
ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי

ב-197
ַוֵּיֵצא ֵמִעם

ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי
ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד

ב-198
ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו

ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד
ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה

ב-199
ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי

ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי
ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו

ב-200
ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד

ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו
ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח

ב-201
ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה

ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח
ֶאת ָהֲאָנִׁשים

ב-202
ָלנּו ְלמֹוֵקׁש

ַׁשַּלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים
ְוַיַעְבדּו ֶאת

ב-203
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל ַעל
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ב-204
ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב
ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל

ב-205
ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל

ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת

ב-206
ָּכל ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר
ַהָּבָרד ַוֵּיט מֶֹׁשה

ֶאת ַמֵּטהּו ַעל

ב-207
ַהָּבָרד ַוֵּיט

מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל
ֶאֶרץ ִמְצַרִים

ב-208
ַהָּקִדים ָנָׂשא

ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוַּיַעל
ָהַאְרֶּבה ַעל ָּכל

ב-209
ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו

ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה
ֵּכן ַוְיַכס ֶאת ֵעין

ב-210
ְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר

הֹוִתיר ַהָּבָרד ְוֹלא
נֹוַתר ָּכל ֶיֶרק
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ב-253
קֶֹדׁש ּוַבּיֹום

ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש
ִיְהֶיה ָלֶכם: ָּכל

ב-254
ִיְהֶיה ָלֶכם: ָּכל

ְמָלאָכה ֹלא ֵיָעֶׂשה
ָבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר

ב-255
ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה

ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת
עֹוָלם ָּבִראׁשֹן

ב-256
ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש
ַהִהוא ֵמֲעַדת

ב-257
ַּבָּסף ְוַאֶּתם

ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח
ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקר

ב-258
ְוֶאת ָּבֵּתינּו

ִהִּציל ַוִּיּקֹד ָהָעם
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

ב-259
ַּפְרעֹה ַלְיָלה הּוא

ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל
ִמְצַרִים ַוְּתִהי

ב-260
ְוָכל ֲעָבָדיו

ְוָכל ִמְצַרִים ַוְּתִהי
ְצָעָקה ְגדָֹלה

ב-261
ְוָכל ִמְצַרִים

ַוְּתִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה
ְּבִמְצָרִים: ִּכי

ב-262
ַוְּתִהי ְצָעָקה

ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים: ִּכי
ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר

ב-263
ָׁשם ֵמת ַוִּיְקָרא
ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן

ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר

ב-264
ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר

קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי
ַּגם ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני

ב-265
קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך

ַעִּמי ַּגם ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ּוְלכּו

ב-266
ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם

ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת

ב-267
ִמן ָהָאֶרץ: ִּכי

ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים
ַוִּיָּׂשא ָהָעם

ב-268
ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר

הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים
ֻעֹגת ַמּצֹות ִּכי

ב-269
ְלִהְתַמְהֵמַּה

ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו
ָלֶהם ּומֹוַׁשב

ב-270
ְוַאֲהרֹן זֹאת

ֻחַּקת ַהָּפַסח: ָּכל ֶּבן
ֵנָכר ֹלא יֹאַכל

ב-271
ֻחַּקת ַהָּפַסח:

ָּכל ֶּבן ֵנָכר ֹלא יֹאַכל
ּבֹו ְוָכל ֶעֶבד

ב-272
ָּכל ֶּבן ֵנָכר ֹלא

יֹאַכל ּבֹו ְוָכל ֶעֶבד
ִאיׁש ִמְקַנת ָּכֶסף

ב-273
יֹאַכל ּבֹו ְוָכל

ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ָּכֶסף
ּוַמְלָּתה ֹאתֹו

ב-232
ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש

ֶאְתֶכם ִמֶּזה ַּדֶּבר ָנא
ְּבָאְזֵני ָהָעם

ב-233
ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי

ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ב-234
ַהַּלְיָלה ֲאִני

יֹוֵצא ְּבתֹוְך ִמְצָרִים
ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור

ב-235
ְצָעָקה ְגדָֹלה

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו

ב-236
ִמְצָרִים ֲאֶׁשר

ָּכמֹהּו ֹלא ִנְהָיָתה
ְוָכמֹהּו ֹלא

ב-237
ֹתִסף ּוְלכֹל ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ
ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו

ב-238
ְוַאֲחֵרי ֵכן

ֵאֵצא ַוֵּיֵצא ֵמִעם
ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי

ב-239
ִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם

ַּפְרעֹה ְלַמַען ְרבֹות
מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ

ב-240
ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי

ַהָּׁשָנה ַּדְּברּו ֶאל ָּכל
ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל

ב-241
ַהָּׁשָנה ַּדְּברּו

ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר

ב-242
ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה:

ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה
ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה

ב-243
ְוִיְקחּו ָלֶהם

ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה
ַלָּבִית ְוִאם

ב-244
ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה

ַלָּבִית ְוִאם ִיְמַעט
ַהַּבִית ִמְהיֹות

ב-245
ַלָּבִית ְוִאם

ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות
ִמֶּׂשה ְוָלַקח

ב-246
ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו

ָּתכֹּסּו ַעל ַהֶּׂשה ֶׂשה
ָתִמים ָזָכר ֶּבן

ב-247
ָתִמים ָזָכר ֶּבן

ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן
ַהְּכָבִׂשים ּוִמן

ב-248
ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל

ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו ַאל
ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו

ב-249
ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו

ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל
ַּבָּמִים: ִּכי ִאם

ב-250
ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו

ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו
ְוֹלא תֹוִתירּו

ב-251
ָלֶכם ְלֹאת ַעל

ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם
ָׁשם ְוָרִאיִתי

ב-252
ָׁשם ְוָרִאיִתי

ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי
ֲעֵלֶכם ְוֹלא
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ב-295
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ
ָסַגר ֲעֵליֶהם

ב-296
ֶמֶלְך ִמְצַרִים

ַוִּיְרּדֹף ַאֲחֵרי ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני

ב-297
סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה

ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו
ַעל ִּפי ַהִחירֹת

ב-298
ָלמּות ַּבִּמְדָּבר:

ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו
ְלהֹוִציָאנּו

ב-299
ְלהֹוִציָאנּו

ִמִּמְצָרִים ֲהֹלא ֶזה
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ב-300
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו
ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו

ב-301
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוִיָּסעּו ְוַאָּתה
ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך

ב-302
ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך

ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו
ְוָיבֹאּו ְבֵני

ב-303
ַוִּיַּסע ַמְלַאְך

ָהֱאֹלִהים ַההֵֹלְך
ִלְפֵני ַמֲחֵנה

ב-304
ַעּמּוד ֶהָעָנן

ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד
ֵמַאֲחֵריֶהם

ב-305
ֵמַאֲחֵריֶהם

ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה
ִמְצַרִים ּוֵבין

ב-306
ָיְדָך ַעל ַהָּים
ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים

ַעל ִמְצַרִים ַעל

ב-307
ַעל ִמְצַרִים ַעל

ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת

ב-308
ָהֶרֶכב ְוֶאת

ַהָּפָרִׁשים ְלכֹל ֵחיל
ַּפְרעֹה ַהָּבִאים

ב-309
ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה
ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם
ַּבָּים: ֹלא ִנְׁשַאר

ב-310
ַּפְרעֹה ַהָּבִאים

ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים: ֹלא
ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד

ב-311
ַּבָּים: ֹלא ִנְׁשַאר

ָּבֶהם ַעד ֶאָחד ּוְבֵני
ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו

ב-312
ִמְצָרִים ַוַּיְרא

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים
ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים

ב-313
ָגֹאה ָּגָאה סּוס

ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים
ָעִּזי ְוִזְמָרת

ב-314
ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו

ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר
ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו

ב-315
ֻטְּבעּו ְבַים סּוף
ְּתהֹמֹת ְיַכְסֻימּו
ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת

ב-274
ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש

ִמְקַנת ָּכֶסף ּוַמְלָּתה
ֹאתֹו ָאז יֹאַכל

ב-275
יֹאַכל ּבֹו ּתֹוָׁשב

ְוָׂשִכיר ֹלא יֹאַכל ּבֹו
ְּבַבִית ֶאָחד

ב-276
ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר

ֹלא יֹאַכל ּבֹו ְּבַבִית
ֶאָחד ֵיָאֵכל

ב-277
ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל

ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ְוִכי
ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר

ב-278
ַיֲעׂשּו ֹאתֹו

ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר
ְוָעָׂשה ֶפַסח

ב-279
ְוָכל ָעֵרל ֹלא

יֹאַכל ּבֹו ּתֹוָרה ַאַחת
ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח

ב-280
יֹאַכל ּבֹו ּתֹוָרה

ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח
ְוַלֵּגר ַהָּגר

ב-281
ְוַלֵּגר ַהָּגר

ְּבתֹוְכֶכם ַוַּיֲעׂשּו
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ב-282
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:
ִלי הּוא ַוּיֹאֶמר

ב-283
ּוַבְּבֵהָמה: ִלי

הּוא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל
ָהָעם ָזכֹור ֶאת

ב-284
ִלי הּוא ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור
ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה

ב-285
מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם

ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה
ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם

ב-286
ַהָּיִמים ְוֹלא

ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ
ְוֹלא ֵיָרֶאה

ב-287
ְוָהָיה ְלאֹות

ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת
ֵּבין ֵעיֶניָך: ִּכי

ב-288
ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין

ֵעיֶניָך: ִּכי ְּבֹחֶזק
ָיד הֹוִציָאנּו

ב-289
ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח

ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְוֹלא
ָנָחם ֱאֹלִהים

ב-290
ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה

ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם
ֱאֹלִהים ֶּדֶרְך

ב-291
ֶאת ָהָעם ְוֹלא

ָנָחם ֱאֹלִהים ֶּדֶרְך
ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי

ב-292
ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד
ִיְפקֹד ֱאֹלִהים

ב-293
ִאְּתֶכם ַוִּיְסעּו
ִמֻּסּכֹת ַוַּיֲחנּו

ְבֵאָתם ִּבְקֵצה

ב-294
ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין

ַהָּים: ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן
ִנְכחֹו ַתֲחנּו
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ב-337
ֵּלאמֹר ָׁשַמְעִּתי

ֶאת ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם

ב-338
ַוְיִהי ָבֶעֶרב

ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס
ֶאת ַהַּמֲחֶנה

ב-339
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן

הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה הּוא
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ב-340
ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה

ְוַהַּמְמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר:
ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו

ב-341
מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם:

ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו
ַעד ּבֶֹקר ְוֹלא

ב-342
ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש

ְוָנָמס ַוְיִהי ַּבּיֹום
ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו

ב-343
ְוָנָמס ַוְיִהי

ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו
ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני

ב-344
ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה

ֹלא ָהְיָתה ּבֹו ַוּיֹאֶמר
מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו

ב-345
ִיְהֶיה ּבֹו ַוְיִהי

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו
ִמן ָהָעם ִלְלקֹט

ב-346
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט
ְוֹלא ָמָצאּו

ב-347
ָלֶכם ַהַּׁשָּבת

ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם
ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי

ב-348
ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן

הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום
ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם

ב-349
ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן

ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי
ֶלֶחם יֹוָמִים

ב-350
הּוא ֹנֵתן ָלֶכם

ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם
יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש

ב-351
ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי

ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש
ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא

ב-352
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו
ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד

ָלָבן ְוַטְעמֹו

ב-353
ְמֹלא ָהעֶֹמר

ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת
ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ב-354
ַאֲהרֹן ִלְפֵני

ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-355
ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם

ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת: ֶאת
ַהָּמן ָאְכלּו ַעד

ב-356
ְלֵעיֵני ִזְקֵני

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקָרא ֵׁשם
ַהָּמקֹום ַמָּסה

ב-357
ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום
ַמָּסה ּוְמִריָבה:

ב-316
ְתהֹמֹת ְּבֶלב

ָים ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף
ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק

ב-317
ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש

נֹוָרא ְתִהֹּלת עֵֹׂשה
ֶפֶלא ָנִטיָת

ב-318
ֶפֶלא ָנִטיָת

ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו
ָאֶרץ ָנִחיָת

ב-319
ַעם זּו ָּגָאְלָּת

ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל
ְנֵוה ָקְדֶׁשָך

ב-320
ְנֵוה ָקְדֶׁשָך

ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון
ִחיל ָאַחז יְֹׁשֵבי

ב-321
ַיֲעבֹר ַעם זּו

ָקִניָת ְּתִבֵאמֹו
ְוִתָּטֵעמֹו

ב-322
ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה

ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו
ַּבָּים ַוָּיֶׁשב

ב-323
ָגֹאה ָּגָאה סּוס

ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים
ַוַּיַּסע מֶֹׁשה

ב-324
ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא

ְׁשָמּה ָמָרה ַוִּיֹּלנּו
ָהָעם ַעל מֶֹׁשה

ב-325
ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה

ַוִּיֹּלנּו ָהָעם ַעל
מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה

ב-326
ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל
ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו
ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם

ב-327
ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם

ִנָּסהּו ַוּיֹאֶמר ִאם
ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע

ב-328
ֵאיִלָמה ְוָׁשם

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים
ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים

ב-329
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת

ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים
ַוַּיֲחנּו ָׁשם

ב-330
ַוָּיבֹאּו ָּכל

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל
ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר

ב-331
ָלֶכם ֶלֶחם ִמן
ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא
ָהָעם ְוָלְקטּו

ב-332
ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו

יֹום יֹום ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
ְוַאֲהרֹן ֶאל

ב-333
יֹום יֹום ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ב-334
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל: ֶעֶרב

ב-335
ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם

ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם
ָעָליו ְוַנְחנּו

ב-336
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוֹּנת ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר
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ב-379
ִאיָעְצָך ִויִהי

ֱאֹלִהים ִעָּמְך ֱהֵיה
ַאָּתה ָלָעם מּול

ב-380
ֶאל ָהֱאֹלִהים

ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת
ַהֻחִּקים ְוֶאת

ב-381
ְוֶאת ַהּתֹורֹת

ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת
ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו

ב-382
ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו

ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה
ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון

ב-383
ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי

ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות
ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים

ב-384
ָיבֹא ְבָׁשלֹום

ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ְלקֹול
ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש

ב-385
ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה

ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש
ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר

ב-386
ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיֵּתן ֹאָתם ָראִׁשים
ַעל ָהָעם ָׂשֵרי

ב-387
ַוִּיֵּתן ֹאָתם

ָראִׁשים ַעל ָהָעם ָׂשֵרי
ֲאָלִפים ָׂשֵרי

ב-388
ַעל ָהָעם ָׂשֵרי

ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות
ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים

ב-389
ְוָכל ַהָּדָבר

ַהָּקטֹן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם
ַוְיַׁשַּלח מֶֹׁשה

ב-390
ֹחְתנֹו ַוֵּיֶלְך

לֹו ֶאל ַאְרצֹו ַּבֹחֶדׁש
ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת

ב-391
ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ
ִמְצָרִים ַּבּיֹום

ב-392
ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד

ָהָהר ּומֶֹׁשה ָעָלה
ֶאל ָהֱאֹלִהים

ב-393
ָהָהר ּומֶֹׁשה

ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים
ַוִּיְקָרא ֵאָליו

ב-394
ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה

ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב
ְוַתֵּגיד ִלְבֵני

ב-395
ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר

ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים
ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם

ב-396
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי

ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא
ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי

ב-397
ּכֲֹהִנים ְוגֹוי

ָקדֹוׁש: ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים
ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר

ב-398
ַוַּיֲענּו ָכל

ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו
ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ב-399
ֶאל מֶֹׁשה ִהֵּנה

ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶליָך
ְּבַעב ֶהָעָנן

ב-358
ֲאָנִׁשים ְוֵצא

ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק
ָמָחר ָאֹנִכי

ב-359
ָידֹו ְוָגַבר

ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר
ָיִניַח ָידֹו

ב-360
ָידֹו ְוָגַבר

ֲעָמֵלק ִויֵדי מֶֹׁשה
ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו

ב-361
ּוִמֶּזה ֶאָחד

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה
ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש

ב-362
ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא
ַהָּׁשֶמׁש ַוַּיֲחלֹׁש

ְיהֹוֻׁשַע ֶאת

ב-363
ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים

ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע:
ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה

ב-364
ְוִׂשים ְּבָאְזֵני

ְיהֹוֻׁשַע: ִּכי ָמֹחה
ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר

ב-365
ֵזֶכר ֲעָמֵלק

ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים
ַוִּיֶבן מֶֹׁשה

ב-366
ָעָׂשה ֱאֹלִהים

ְלמֶֹׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל
ַעּמֹו: ִּכי הֹוִציא

ב-367
ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר

ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ
ָנְכִרָּיה ְוֵׁשם

ב-368
ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה

ַוָּיבֹא ִיְתרֹו ֹחֵתן
מֶֹׁשה ּוָבָניו

ב-369
מֶֹׁשה ּוָבָניו

ְוִאְׁשּתֹו ֶאל מֶֹׁשה: ֶאל
ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁשר

ב-370
הּוא ֹחֶנה ָׁשם ַהר
ָהֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר

ֶאל מֶֹׁשה ֲאִני

ב-371
ּוְלִמְצַרִים ַעל

אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל: ֵאת ָּכל
ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר

ב-372
ִמַּיד ִמְצַרִים

ּוִמַּיד ַּפְרעֹה: ֲאֶׁשר
ִהִּציל ֶאת ָהָעם

ב-373
ִהִּציל ֶאת ָהָעם

ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים
ַעָּתה ָיַדְעִּתי

ב-374
מֶֹׁשה ְלֹחְתנֹו:

ִּכי ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם
ִלְדרֹׁש ֱאֹלִהים

ב-375
ִּכי ָיבֹא ֵאַלי

ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאֹלִהים
ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם

ב-376
ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם

ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה
ֲאֶׁשר ִעָּמְך: ִּכי

ב-377
ִּתּבֹל ַּגם ַאָּתה

ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר
ִעָּמְך: ִּכי ָכֵבד

ב-378
ַּגם ָהָעם ַהֶּזה

ֲאֶׁשר ִעָּמְך: ִּכי ָכֵבד
ִמְּמָך ַהָּדָבר
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ב-421
ָׁשֶקר ֹלא ַתְחמֹד

ֵּבית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחמֹד
ֵאֶׁשת ֵרֶעָך

ב-422
ַהּקֹוֹלת ְוֶאת

ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול
ַהּׁשָֹפר ְוֶאת

ב-423
ְוַאל ְיַדֵּבר

ִעָּמנּו ֱאֹלִהים ֶּפן
ָנמּות ַוּיֹאֶמר

ב-424
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו
ִּכי ְלַבֲעבּור

ב-425
ּומֶֹׁשה ִנַּגׁש

ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר
ָׁשם ָהֱאֹלִהים

ב-426
מֶֹׁשה ּכֹה ֹתאַמר

ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַאֶּתם
ְרִאיֶתם ִּכי ִמן

ב-427
ִמן ַהָּׁשַמִים

ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם ֹלא
ַתֲעׂשּון ִאִּתי:

ב-428
ִּלי ְוָזַבְחָּת

ָעָליו ֶאת עֹֹלֶתיָך
ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך

ב-429
ָאבֹוא ֵאֶליָך

ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִאם
ִמְזַּבח ֲאָבִנים

ב-430
ּוֵבַרְכִּתיָך

ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים
ַּתֲעֶׂשה ִּלי ֹלא

ב-431
ִמְזַּבח ֲאָבִנים

ַּתֲעֶׂשה ִּלי ֹלא ִתְבֶנה
ֶאְתֶהן ָּגִזית: ִּכי

ב-432
ִמְזְּבִחי: ֲאֶׁשר

ֹלא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך
ָעָליו ְוֵאֶּלה

ב-433
ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים
ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת

ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

ב-434
ֲאדָֹניו ִיֶּתן

לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו
ָבִנים אֹו ָבנֹות

ב-435
ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה

ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו
ָבנֹות ָהִאָּׁשה

ב-436
יֹאַמר ָהֶעֶבד

ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאדִֹני
ֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת

ב-437
ֹלא ֵאֵצא ָחְפִׁשי

ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו
ֶאל ָהֱאֹלִהים

ב-438
ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה

ְועָֹנָתּה ֹלא ִיְגָרע
ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה

ב-439
ְועָֹנָתּה ֹלא

ִיְגָרע ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה
ֹלא ַיֲעֶׂשה ָלּה:

ב-440
ִיְגָרע ְוִאם ְׁשָלׁש

ֵאֶּלה ֹלא ַיֲעֶׂשה ָלּה:
ְוָיְצָאה ִחָּנם

ב-441
ְוִכי ָיִזד ִאיׁש

ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו
ְבָעְרָמה ֵמִעם

ב-400
ְּבַעב ֶהָעָנן

ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם
ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך

ב-401
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם

ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנֹגַע
ְּבָקֵצהּו: ָּכל

ב-402
ְּבָקֵצהּו: ָּכל

ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות
יּוָמת ֹלא ִתַּגע

ב-403
ֹלא ִתַּגע ּבֹו ָיד

ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו
ָירֹה ִיָּיֶרה

ב-404
ָסקֹול ִיָּסֵקל

אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם
ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש

ב-405
ִאם ִאיׁש ֹלא ִיְחֶיה
ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה

ַיֲעלּו ָבָהר

ב-406
ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל

ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהר
ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה

ב-407
מֶֹׁשה ִמן ָהָהר

ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ֶאת
ָהָעם ַוְיַכְּבסּו

ב-408
ָיִמים: ַאל ִּתְּגׁשּו

ֶאל ִאָּׁשה ַוְיִהי ַבּיֹום
ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת

ב-409
ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשה

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי
ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר

ב-410
ֶאל ִאָּׁשה ַוְיִהי

ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת
ַהּבֶֹקר ַוְיִהי

ב-411
ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי
קֹֹלת ּוְבָרִקים

ב-412
ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר

ַוְיִהי קֹֹלת ּוְבָרִקים
ְוָעָנן ָּכֵבד

ב-413
ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר
ַּבַּמֲחֶנה ַוּיֹוֵצא

מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם

ב-414
ַוֶּיֱחַרד ָּכל

ָהָהר ְמֹאד ַוְיִהי קֹול
ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך

ב-415
הֹוֵלְך ְוָחֵזק

ְמֹאד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר
ְוָהֱאֹלִהים

ב-416
ְלָך ֱאֹלִהים

ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני ֹלא
ַתֲעֶׂשה ְלָך

ב-417
ֱאֹלֶהיָך: ֹלא

ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה
ַאָּתה ּוִבְנָך

ב-418
ֶאת ַהָּים ְוֶאת

ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ב-419
ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת

ַוְיַקְּדֵׁשהּו ַּכֵּבד ֶאת
ָאִביָך ְוֶאת

ב-420
ִתְרָצח ֹלא ִתְנָאף

ֹלא ִתְגֹנב ֹלא ַתֲעֶנה
ְבֵרֲעָך ֵעד
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ב-463
ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם

ֶּכֶסף ָיִׁשיב ִלְבָעָליו
ְוַהֵּמת ִיְהֶיה

ב-464
ְוַהֵּמת ִיְהֶיה

ּלֹו ְוִכי ִיֹּגף ׁשֹור ִאיׁש
ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו

ב-465
ּלֹו ְוִכי ִיֹּגף

ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו
ָוֵמת ּוָמְכרּו

ב-466
ַהֵּמת ֶיֱחצּון

אֹו נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח
הּוא ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם

ב-467
ׁשֹור ַּתַחת ַהּׁשֹור
ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו ִּכי
ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו

ב-468
ְוַהֵּמת ִיְהֶיה

ּלֹו ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו
ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו

ב-469
אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו

אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָּׁשה
ָבָקר ְיַׁשֵּלם

ב-470
ָבָקר ְיַׁשֵּלם

ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע
צֹאן ַּתַחת ַהֶּׂשה

ב-471
ְוֻהָּכה ָוֵמת

ֵאין לֹו ָּדִמים ִאם ָזְרָחה
ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו

ב-472
ֵאין לֹו ָּדִמים ִאם

ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו
ָּדִמים לֹו: ַׁשֵּלם

ב-473
ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש

ָעָליו ָּדִמים לֹו: ַׁשֵּלם
ְיַׁשֵּלם ִאם ֵאין

ב-474
ַהְּגֵנָבה ִמּׁשֹור

ַעד ֲחמֹור ַעד ֶׂשה ַחִּיים:
ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם

ב-475
ֶׂשה ַחִּיים: ְׁשַנִים

ְיַׁשֵּלם ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש
ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם

ב-476
ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם

ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו
ֶכֶרם ְוִׁשַּלח

ב-477
ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם

ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבִעירֹה
ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה

ב-478
ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה

ַאֵחר ֵמיַטב ָׂשֵדהּו
ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו

ב-479
ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו

ְיַׁשֵּלם ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש
ּוָמְצָאה קִֹצים

ב-480
ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם

ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה
ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל

ב-481
ֶאת ַהְּבֵעָרה ִּכי

ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו
ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים

ב-482
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים ִלְׁשמֹר
ְוֻגַּנב ִמֵּבית

ב-483
ֹלא ָׁשַלח ָידֹו

ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ַעל
ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל

ב-442
ְבָעְרָמה ֵמִעם
ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו
ָלמּות ּוַמֵּכה

ב-443
ְוִהָּכה ִאיׁש ֶאת
ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן אֹו

ְבֶאְגרֹף ְוֹלא

ב-444
ִיֵּתן ְוַרֹּפא

ְיַרֵּפא ְוִכי ַיֶּכה
ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו

ב-445
יֹום אֹו יֹוַמִים

ַיֲעמֹד ֹלא ֻיַּקם ִּכי
ַכְסּפֹו הּוא ְוִכי

ב-446
ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש

ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו
ַּבַעל ָהִאָּׁשה

ב-447
ָּפַצע ַחּבּוָרה

ַּתַחת ַחּבּוָרה ְוִכי
ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין

ב-448
ַחּבּוָרה ַּתַחת

ַחּבּוָרה ְוִכי ַיֶּכה
ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו

ב-449
ַּתַחת ַחּבּוָרה

ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין
ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֵעין

ב-450
ֵעינֹו ְוִאם ֵׁשן

ַעְבּדֹו אֹו ֵׁשן ֲאָמתֹו
ַיִּפיל ַלָחְפִׁשי

ב-451
ֶאת ִאָּׁשה ָוֵמת

ָסקֹול ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור
ְוֹלא ֵיָאֵכל

ב-452
ְּבָׂשרֹו ּוַבַעל

ַהּׁשֹור ָנִקי ְוִאם ׁשֹור
ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹל

ב-453
ּוַבַעל ַהּׁשֹור

ָנִקי ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח
הּוא ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם

ב-454
ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו

ִאָּׁשה ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל
ְוַגם ְּבָעָליו

ב-455
ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל

ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת
ִאם ּכֶֹפר יּוַׁשת

ב-456
ְוַגם ְּבָעָליו

יּוָמת ִאם ּכֶֹפר יּוַׁשת
ָעָליו ְוָנַתן

ב-457
ְּבָעָליו יּוָמת

ִאם ּכֶֹפר יּוַׁשת ָעָליו
ְוָנַתן ִּפְדיֹן

ב-458
יּוַׁשת ָעָליו אֹו

ֵבן ִיָּגח אֹו ַבת ִיָּגח
ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה

ב-459
ֵבן ִיָּגח אֹו ַבת

ִיָּגח ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה
ֵיָעֶׂשה ּלֹו ִאם

ב-460
ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה

ֵיָעֶׂשה ּלֹו ִאם ֶעֶבד
ִיַּגח ַהּׁשֹור אֹו

ב-461
אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש

ּבֹר ְוֹלא ְיַכֶּסּנּו
ְוָנַפל ָׁשָּמה

ב-462
אֹו ֲחמֹור ַּבַעל

ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם ֶּכֶסף
ָיִׁשיב ִלְבָעָליו
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ב-505
ֵרֶעָך ַעד ּבֹא

ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו
לֹו ִּכי ִהוא ְכסּוֹתה

ב-506
ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש

ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו ִּכי ִהוא
ְכסּוֹתה ְלַבָּדּה

ב-507
לֹו ִּכי ִהוא ְכסּוֹתה

ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו
ְלעֹרֹו ַּבֶּמה

ב-508
ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי

ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון
ָאִני ֱאֹלִהים

ב-509
ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה

ֹלא ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב
ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו

ב-510
ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו

ֹלא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל
ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם

ב-511
ֹלא ִתָּׂשא ֵׁשַמע

ָׁשְוא ַאל ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם
ָרָׁשע ִלְהיֹת ֵעד

ב-512
ִתְהֶיה ַאֲחֵרי

ַרִּבים ְלָרעֹת ְוֹלא
ַתֲעֶנה ַעל ִרב

ב-513
ַרִּבים ְלָרעֹת

ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב
ִלְנטֹת ַאֲחֵרי

ב-514
ְלָרעֹת ְוֹלא

ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת
ַאֲחֵרי ַרִּבים

ב-515
ְוֹלא ַתֲעֶנה

ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי
ַרִּבים ְלַהּטֹת

ב-516
ַתֲעֶנה ַעל ִרב

ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים
ְלַהּטֹת ְוָדל

ב-517
ׁשֹור ֹאִיְבָך אֹו

ֲחמֹרֹו ֹּתֶעה: ָהֵׁשב
ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו

ב-518
ֲחמֹרֹו ֹּתֶעה:

ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו
ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור

ב-519
ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנָך

ְּבִריבֹו ִמְּדַבר ֶׁשֶקר
ִּתְרָחק ְוָנִקי

ב-520
ָרָׁשע ְוׁשַֹחד

ֹלא ִתָּקח: ִּכי ַהּׁשַֹחד
ְיַעֵּור ִּפְקִחים

ב-521
ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ

ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת
ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי

ב-522
ָיִמים ַּתֲעֶׂשה

ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום
ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת

ב-523
ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי

ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו
ְוֵׁשם ֱאֹלִהים

ב-524
ְוֵׁשם ֱאֹלִהים

ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו
ֹלא ִיָּׁשַמע ַעל

ב-525
ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר
ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד
ֹחֶדׁש ָהָאִביב

ב-484
ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע

ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה
ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל

ב-485
ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל

ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה
ַעל ָּכל ֲאֵבָדה

ב-486
ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור

ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל
ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר

ב-487
ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל

ַׂשְלָמה ַעל ָּכל ֲאֵבָדה
ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי

ב-488
ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה

ַעל ָּכל ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר
יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה

ב-489
ַעל ָּכל ֲאֵבָדה

ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה
ַעד ָהֱאֹלִהים

ב-490
ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי

הּוא ֶזה ַעד ָהֱאֹלִהים
ָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵניֶהם:

ב-491
יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה
ַעד ָהֱאֹלִהים ָיבֹא

ְּדַבר ְׁשֵניֶהם: ֲאֶׁשר

ב-492
ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים

ְלֵרֵעהּו ִּכי ִיֵּתן
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

ב-493
ְלֵרֵעהּו ִּכי

ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו
ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו

ב-494
ְיִבֵאהּו ֵעד:

ַהְּטֵרָפה ֹלא ְיַׁשֵּלם
ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש

ב-495
ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם
ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו

ֵמת ְּבָעָליו ֵאין

ב-496
ְּבָעָליו ִעּמֹו

ֹלא ְיַׁשֵּלם: ִאם ָׂשִכיר
הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו

ב-497
ֹלא ְיַׁשֵּלם: ִאם

ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו
ְוִכי ְיַפֶּתה

ב-498
ִיְׁשקֹל ְּכמַֹהר

ַהְּבתּוֹלת ְמַכֵּׁשָפה
ֹלא ְתַחֶּיה ָּכל

ב-499
ֹלא ְתַחֶּיה ָּכל

ׁשֵֹכב ִעם ְּבֵהָמה מֹות
יּוָמת זֵֹבַח

ב-500
ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה

ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו: ִּכי
ֵגִרים ֱהִייֶתם

ב-501
ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה

ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני
ִעָּמְך ֹלא ִתְהֶיה

ב-502
לֹו ְּכֹנֶׁשה ֹלא

ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך
ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל

ב-503
ְתִׂשימּון ָעָליו

ֶנֶׁשְך ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל
ַׂשְלַמת ֵרֶעָך

ב-504
ֶנֶׁשְך ִאם ָחבֹל

ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת ֵרֶעָך
ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש



106107 / שמות  / ת  שמו

ב-547
ָהָהָרה ֶוְהֵיה

ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת
ֻלֹחת ָהֶאֶבן

ב-548
ַוָּיָקם מֶֹׁשה

ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו
ַוַּיַעל מֶֹׁשה

ב-549
ַהר ָהֱאֹלִהים

ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר
ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה

ב-550
ְוֶאל ַהְּזֵקִנים

ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה
ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב

ב-551
ֶאל ָהָהר ַוְיִהי

מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים
יֹום ְוַאְרָּבִעים

ב-552
ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו
ִלי ְּתרּוָמה: ֵמֵאת

ב-553
ִלי ְּתרּוָמה: ֵמֵאת

ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו
ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת

ב-554
ְּתרּוָמִתי ְוזֹאת

ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו
ֵמִאָּתם: ָזָהב

ב-555
ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה

ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם:
ָזָהב ָוֶכֶסף

ב-556
ְועֹרֹת ֵאיִלם

ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי

ב-557
ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים

ַוֲעֵצי ִׁשִּטים ֶׁשֶמן
ַלָּמֹאר ְּבָׂשִמים

ב-558
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי

ִׁשִּטים ֶׁשֶמן ַלָּמֹאר
ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן

ב-559
ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן

ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקטֶֹרת
ַהַּסִּמים ַאְבֵני

ב-560
ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת

ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת
ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו

ב-561
אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית

ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית
ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן

ב-562
ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן

ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו
ְוֵכן ַּתֲעׂשּו

ב-563
ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל
ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו

ְוָעׂשּו ֲארֹון

ב-564
ִיְהיּו ַהַּבִּדים:

ֹלא ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו
ְוָנַתָּת ֶאל

ב-565
ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל

ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל

ב-566
ַעל ַהַּכֹּפֶרת

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו
ֶאל ַהַּכֹּפֶרת

ב-567
ֶאת ַהַּכֹּפֶרת

ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה
ְוֶאל ָהָארֹן

ב-526
ָהָאִביב ִּכי בֹו

ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים
ְוֹלא ֵיָראּו

ב-527
ָהָאִסף ְּבֵצאת

ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפָך
ֶאת ַמֲעֶׂשיָך

ב-528
ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ

ַּדם ִזְבִחי ְוֹלא ָיִלין
ֵחֶלב ַחִּגי ַעד

ב-529
ֵחֶלב ַחִּגי ַעד

ּבֶֹקר ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי
ַאְדָמְתָך ָּתִביא

ב-530
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר
ֲהִכֹנִתי ִהָּׁשֶמר
ִמָּפָניו ּוְׁשַמע

ב-531
ַאל ַּתֵּמר ּבֹו: ִּכי

ֹלא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם
ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו

ב-532
ַּתֵּמר ּבֹו: ִּכי ֹלא

ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי
ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו ִּכי

ב-533
ְוַהְּכַנֲעִני

ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
ְוִהְכַחְדִּתיו ֹלא

ב-534
ֹלא ֲאָגְרֶׁשּנּו
ִמָּפֶניָך ְּבָׁשָנה

ֶאָחת: ֶּפן ִּתְהֶיה

ב-535
ְוָנַחְלָּת ֶאת

ָהָאֶרץ ְוַׁשִּתי ֶאת
ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף

ב-536
ִמַּים סּוף ְוַעד

ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר
ַעד ַהָּנָהר: ִּכי

ב-537
ְּבַאְרְצָך ֶּפן

ַיֲחִטיאּו ֹאְתָך ִלי:
ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת

ב-538
ֶּפן ַיֲחִטיאּו

ֹאְתָך ִלי: ִּכי ַתֲעבֹד
ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם

ב-539
ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת

ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי ִיְהֶיה
ְלָך ְלמֹוֵקׁש

ב-540
ִּכי ִיְהֶיה ְלָך

ְלמֹוֵקׁש ְוֶאל מֶֹׁשה
ָאַמר ֲעֵלה ֶאל

ב-541
ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים

ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול
ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו

ב-542
ַהָּדם ַוָּיֶׂשם

ָּבַאָּגֹנת ַוֲחִצי
ַהָּדם ָזַרק ַעל

ב-543
ַוֲחִצי ַהָּדם

ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ַוִּיַּקח ֵסֶפר

ב-544
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל
ָהָעם ַוּיֹאֶמר

ב-545
ִלְבַנת ַהַּסִּפיר

ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים
ָלטַֹהר ְוֶאל

ב-546
ָלטַֹהר ְוֶאל

ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֹלא ָׁשַלח ָידֹו
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ב-589
ְוֵהֵבאָת ֶאת

ַהְּקָרִסים ַּבֻּלָלֹאת
ְוִחַּבְרָּת ֶאת

ב-590
ָהַאָּמה רַֹחב

ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְׁשֵּתי
ָידֹות ַלֶּקֶרׁש

ב-591
ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש

ָהֶאָחד ּוְלַיְרְּכֵתי
ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה

ב-592
ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש

ָהֶאָחד ְוָעִׂשיָת
ְבִריִחם ֲעֵצי

ב-593
ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן

ֵּתיָמָנה ְוַהֻּׁשְלָחן
ִּתֵּתן ַעל ֶצַלע

ב-594
ֲחִמָּׁשה ַאְדֵני

ְנֹחֶׁשת ְוָעִׂשיָת
ֶאת ַהִּמְזֵּבַח

ב-595
ָרבּוַע ִיְהֶיה

ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁשלֹׁש
ַאּמֹות קָֹמתֹו

ב-596
ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה

ֹאתֹו: ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה
ֹאְתָך ָּבָהר ֵּכן

ב-597
ְוָעִׂשיָת ֵאת

ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן ִלְפַאת
ֶנֶגב ֵּתיָמָנה

ב-598
ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן

ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה
ְקָלִעים ֶלָחֵצר

ב-599
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה

ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה
ְקָלִעים ַלָּכֵתף

ב-600
ָוֵויֶהם ָּכֶסף

ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת
ֹאֶרְך ֶהָחֵצר

ב-601
ָּכִתית ַלָּמאֹור:

ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ב-602
ְוַאָּתה ַהְקֵרב

ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן
ָאִחיָך ְוֶאת

ב-603
ַאֲהרֹן ָנָדב

ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר
ְוִאיָתָמר ְּבֵני

ב-604
ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב

ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח
ָחְכָמה ְוָעׂשּו

ב-605
ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו

ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל
ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ

ב-606
ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם
ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם

ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-607
ִיְׂשָרֵאל ִׁשָּׁשה

ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן
ָהֶאָחת ְוֶאת

ב-608
ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש

ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי ֹחָתם
ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי

ב-609
ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי

ֹחָתם ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי
ָהֲאָבִנים ַעל

ב-568
ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון

ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר
ֲאַצֶּוה אֹוְתָך

ב-569
ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל

ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-570
ְוָעִׂשיָת ּלֹו

ִמְסֶּגֶרת טַֹפח ָסִביב
ְוָעִׂשיָת ֵזר

ב-571
ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת

ָזָהב ְוָנַתָּת ֶאת
ַהַּטָּבעֹת ַעל

ב-572
ְוָנַתָּת ֶאת

ַהַּטָּבעֹת ַעל ַאְרַּבע
ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר

ב-573
ַהַּטָּבעֹת ַעל

ַאְרַּבע ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר
ְלַאְרַּבע ַרְגָליו

ב-574
ָטהֹור ַּתֲעֶׂשה

ֹאָתם ְוָנַתָּת ַעל
ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם

ב-575
ְוָנַתָּת ַעל

ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים
ְלָפַני ָּתִמיד

ב-576
ּוְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים
ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה
ָהֶאָחד ַּכְפֹּתר

ב-577
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ב-578
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ב-579
ָטהֹור ַיֲעֶׂשה

ֹאָתּה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים
ָהֵאֶּלה ּוְרֵאה

ב-580
ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה

ֹחֵׁשב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם
ֹאֶרְך ַהְיִריָעה

ב-581
ֹחֵׁשב ַּתֲעֶׂשה

ֹאָתם ֹאֶרְך ַהְיִריָעה
ָהַאַחת ְׁשמֶֹנה

ב-582
ָהֶאָחת ִמָּדה

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹת
ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת

ב-583
ֹחְברֹת ִאָּׁשה ֶאל

ֲאֹחָתּה ְוָעִׂשיָת
ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל

ב-584
ֲחִמִּׁשים ַקְרֵסי

ָזָהב ְוִחַּבְרָּת ֶאת
ַהְיִריעֹת ִאָּׁשה

ב-585
ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד
ְוָעִׂשיָת ְיִריעֹת

ִעִּזים ְלֹאֶהל

ב-586
ֶעְׂשֵרה ְיִריעֹת

ְוִחַּבְרָּת ֶאת ֲחֵמׁש
ַהְיִריעֹת ְלָבד

ב-587
ְוָכַפְלָּת ֶאת

ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל
מּול ְּפֵני ָהֹאֶהל

ב-588
מּול ְּפֵני ָהֹאֶהל
ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים

ֻלָלֹאת ַעל ְׂשַפת
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ב-631
ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל
ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְוֹלא

ִיַּזח ַהֹחֶׁשן

ב-632
ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב
ָהֵאפֹוד ְוֹלא ִיַּזח

ַהֹחֶׁשן ֵמַעל

ב-633
ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד

ְוֹלא ִיַּזח ַהֹחֶׁשן
ֵמַעל ָהֵאפֹוד

ב-634
ֵמַעל ָהֵאפֹוד

ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת
ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-635
ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל

ִלּבֹו ְּבבֹאֹו

ב-636
ְמִעיל ָהֵאפֹוד

ְּכִליל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ִפי
רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו

ב-637
ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג

ְּכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו
ֹלא ִיָּקֵרַע

ב-638
ֹלא ִיָּקֵרַע

ְוָעִׂשיָת ַעל ׁשּוָליו
ִרּמֵֹני ְּתֵכֶלת

ב-639
ָׁשִני ַעל ׁשּוָליו
ָסִביב ּוַפֲעמֵֹני
ָזָהב ְּבתֹוָכם

ב-640
ַעל ׁשּוָליו ָסִביב

ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב
ְּבתֹוָכם ָסִביב

ב-641
ּוַפֲעמֵֹני

ָזָהב ְּבתֹוָכם ָסִביב
ַּפֲעמֹן ָזָהב

ב-642
ָסִביב ְוָהָיה

ַעל ַאֲהרֹן ְלָׁשֵרת
ְוִנְׁשַמע קֹולֹו

ב-643
ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו

ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה
ַעל ַהִּמְצָנֶפת

ב-644
ְּתֵכֶלת ְוָהָיה

ַעל ַהִּמְצָנֶפת ֶאל מּול
ְּפֵני ַהִּמְצֶנֶפת

ב-645
ַעל ַהִּמְצָנֶפת

ֶאל מּול ְּפֵני ַהִּמְצֶנֶפת
ִיְהֶיה ְוָהָיה

ב-646
ָלֶהם ַאְבֵנִטים

ּוִמְגָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה
ָלֶהם ְלָכבֹוד

ב-647
אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל
ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת

ַּבּקֶֹדׁש ְוֹלא

ב-648
ַּבּקֶֹדׁש ְוֹלא

ִיְׂשאּו ָעֹון ָוֵמתּו:
ֻחַּקת עֹוָלם לֹו

ב-649
ְוֶזה ַהָּדָבר

ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם
ְלַקֵּדׁש ֹאָתם

ב-650
ְלַקֵּדׁש ֹאָתם

ְלַכֵהן ִלי: ְלַקח ַּפר
ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר

ב-651
ֹאָתם ְלַכֵהן

ִלי: ְלַקח ַּפר ֶאָחד ֶּבן
ָּבָקר ְוֵאיִלם

ב-610
ֹחָתם ְּתַפַּתח

ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל
ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-611
ָזָהב ַּתֲעֶׂשה

ֹאָתם ְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּתי
ָהֲאָבִנים ַעל

ב-612
ֹאָתם ְוַׂשְמָּת

ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל
ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד

ב-613
ְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּתי

ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתֹפת
ָהֵאֹפד ַאְבֵני

ב-614
ָהֲאָבִנים ַעל

ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני
ִזָּכרֹן ִלְבֵני

ב-615
ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב

ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזָהב
ָטהֹור ִמְגָּבֹלת

ב-616
ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת

ָזָהב ָטהֹור ִמְגָּבֹלת
ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם

ב-617
ְוָנַתָּתה ֶאת

ַׁשְרְׁשרֹת ָהֲעבֹֹתת
ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹת

ב-618
ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת

ָרְחּבֹו ּוִמֵּלאָת בֹו
ִמֻּלַאת ֶאֶבן

ב-619
ִמֻּלַאת ֶאֶבן

ַאְרָּבָעה טּוִרים ָאֶבן:
טּור ֹאֶדם ִּפְטָדה

ב-620
ְוָעִׂשיָת ַעל

ַהֹחֶׁשן ַׁשְרׁשֹת ַּגְבֻלת
ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת

ב-621
ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי

ָהֲעבֹֹתת ִּתֵּתן ַעל
ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות

ב-622
ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות

ְוָנַתָּתה ַעל ִּכְתפֹות
ָהֵאֹפד ֶאל מּול

ב-623
ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי

ַטְּבעֹות ָזָהב ְוַׂשְמָּת
ֹאָתם ַעל ְׁשֵני ְקצֹות

ב-624
ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָזָהב

ְוַׂשְמָּת ֹאָתם ַעל ְׁשֵני
ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ַעל

ב-625
ְוַׂשְמָּת ֹאָתם

ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ַעל
ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל

ב-626
ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ַעל

ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל ֵעֶבר
ָהֵאֹפד ָּבְיָתה

ב-627
ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל

ֵעֶבר ָהֵאֹפד ָּבְיָתה
ְוָעִׂשיָת ְׁשֵּתי

ב-628
ִמַּטְּבעָֹתו ֶאל

ַטְּבעֹת ָהֵאפֹוד ִּבְפִתיל
ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל

ב-629
ַטְּבעֹת ָהֵאפֹוד

ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל
ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד

ב-630
ָהֵאפֹוד ִּבְפִתיל

ְּתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב
ָהֵאפֹוד ְוֹלא
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ב-673
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ָסִביב ְוָלַקְחָּת ִמן
ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל

ב-674
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה
ְוִהֵּזיָת ַעל

ב-675
ִאּתֹו ְוָקַדׁש

הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבָניו
ּוִבְגֵדי ָבָניו

ב-676
ְוֶאת ַהֵחֶלב

ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב
ְוֵאת יֶֹתֶרת

ב-677
ְוֶאת ַהֵחֶלב

ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ְוֵאת
ׁשֹוק ַהָּיִמין: ִּכי

ב-678
ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן

ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין: ִּכי
ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא

ב-679
ֵאיל ִמֻּלִאים הּוא
ְוִכַּכר ֶלֶחם ַאַחת

ְוַחַּלת ֶלֶחם

ב-680
ְלָך ְלָמָנה

ְוִקַּדְׁשָּת ֵאת ֲחֵזה
ַהְּתנּוָפה ְוֵאת

ב-681
עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְתרּוָמה הּוא
ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה

ב-682
ַהּכֵֹהן ַּתְחָּתיו

ִמָּבָניו: ֲאֶׁשר ָיבֹא
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

ב-683
ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו:

ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל ֹאֶהל
מֹוֵעד ְלָׁשֵרת

ב-684
ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל

ֹאֶהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת
ַּבּקֶֹדׁש ְוֵאת

ב-685
ַּבּקֶֹדׁש ְוֵאת

ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ִּתָּקח
ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת

ב-686
ֵאיל ַהִּמֻּלִאים

ִּתָּקח ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת
ְּבָׂשרֹו ְּבָמקֹם

ב-687
ַהּנֹוָתר ָּבֵאׁש

ֹלא ֵיָאֵכל ִּכי קֶֹדׁש
הּוא ְוָעִׂשיָת

ב-688
ּוְלָבָניו ָּכָכה

ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי
ֹאָתָכה ִׁשְבַעת

ב-689
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי

ֹאָתָכה ִׁשְבַעת ָיִמים
ְּתַמֵּלא ָיָדם

ב-690
ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה

ַלּיֹום ַעל ַהִּכֻּפִרים
ְוִחֵּטאָת ַעל

ב-691
ֹאתֹו ְלַקְּדׁשֹו

ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַכֵּפר
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ב-692
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ַעל ַהִּמְזֵּבַח: ְּכָבִׂשים
ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים

ב-693
ַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים
ַלּיֹום ָּתִמיד ֶאת

ב-652
ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר

ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם
ְוֶלֶחם ַמּצֹות

ב-653
ָּבָקר ְוֵאיִלם

ְׁשַנִים ְּתִמיִמם ְוֶלֶחם
ַמּצֹות ְוַחֹּלת

ב-654
ְוֵאיִלם ְׁשַנִים

ְּתִמיִמם ְוֶלֶחם ַמּצֹות
ְוַחֹּלת ַמּצֹת

ב-655
ְּתִמיִמם ְוֶלֶחם

ַמּצֹות ְוַחֹּלת ַמּצֹת
ְּבלּוֹלת ַּבֶּׁשֶמן

ב-656
ַמּצֹות ְוַחֹּלת

ַמּצֹת ְּבלּוֹלת ַּבֶּׁשֶמן
ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות

ב-657
ַמּצֹות ְמֻׁשִחים

ַּבָּׁשֶמן סֶֹלת ִחִּטים
ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם

ב-658
ָהֵאיִלם ְוֶאת

ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו
ַּתְקִריב ֶאל ֶּפַתח

ב-659
ְוָלַקְחָּת ֶאת

ַהְּבָגִדים ְוִהְלַּבְׁשָּת
ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת

ב-660
ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת

ְוֵאת ְמִעיל ָהֵאֹפד
ְוֶאת ָהֵאֹפד

ב-661
ַהִּמְצֶנֶפת ַעל

רֹאׁשֹו ְוָנַתָּת ֶאת
ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש

ב-662
ַאְבֵנט ַאֲהרֹן
ּוָבָניו ְוָחַבְׁשָּת
ָלֶהם ִמְגָּבעֹת

ב-663
ּוִמֵּלאָת ַיד

ַאֲהרֹן ְוַיד ָּבָניו
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת

ב-664
מֹוֵעד ְוָסַמְך

ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש

ב-665
ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל

רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחְטָּת
ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני

ב-666
ָּכל ַהָּדם ִּתְׁשֹּפְך

ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח
ְוָלַקְחָּת ֶאת

ב-667
ִּתָּקח ְוָסְמכּו

ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש

ב-668
ְוָנַתָּת ַעל

ְנָתָחיו ְוַעל רֹאׁשֹו
ְוִהְקַטְרָּת ֶאת

ב-669
ֹאֶזן ַאֲהרֹן

ְוַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ָּבָניו
ַהְיָמִנית ְוַעל

ב-670
ְּתנּוְך ֹאֶזן ָּבָניו

ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן
ָיָדם ַהְיָמִנית

ב-671
ַהְיָמִנית ְוַעל

ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית
ְוָזַרְקָּת ֶאת

ב-672
ַרְגָלם ַהְיָמִנית

ְוָזַרְקָּת ֶאת ַהָּדם
ַעל ַהִּמְזֵּבַח
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ב-715
ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד

ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת
ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן

ב-716
ֲארֹון ָהֵעֻדת

ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת
ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת

ב-717
ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן

ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת
ַהְּמֹנָרה ְוֶאת

ב-718
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ְוֶאת ַהְּמֹנָרה ְוֶאת
ֵּכֶליָה ְוֵאת

ב-719
ְוֶאת ַהְּמֹנָרה

ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֵאת
ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת

ב-720
ַהְּמֹנָרה ְוֶאת

ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח
ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת

ב-721
ֵּכֶליָה ְוֵאת

ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ב-722
ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת

ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ב-723
ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת

ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת
ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת

ב-724
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת
ַהִּכּיֹר ְוֶאת

ב-725
ֹאָתם ְלַכֵהן

ִלי ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר:

ב-726
ְלדֹרֵֹתיֶכם

ַעל ְּבַׂשר ָאָדם ֹלא ִייָסְך
ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו ֹלא

ב-727
ָּכמֹהּו קֶֹדׁש

הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח

ב-728
קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש

ִיְהֶיה ָלֶכם ִאיׁש ֲאֶׁשר
ִיְרַקח ָּכמֹהּו

ב-729
ִיְהֶיה ָלֶכם ִאיׁש

ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו
ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן

ב-730
ִמֶּמָּנה ָהֵדק

ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה
ִלְפֵני ָהֵעֻדת

ב-731
ִלְפֵני ָהֵעֻדת

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר
ִאָּוֵעד ְלָך

ב-732
רּוַח ֱאֹלִהים

ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה
ּוְבַדַעת ּוְבָכל

ב-733
ִהֵּנה ָנַתִּתי

ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב
ֶּבן ֲאִחיָסָמְך

ב-734
ָנַתִּתי ָחְכָמה

ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר
ִצִּויִתָך ֵאת

ב-735
ָהֹאֶהל ְוֶאת

ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ֵּכָליו
ְוֶאת ַהְּמֹנָרה

ב-694
ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית

ֶרַבע ַהִהין ְוֵנֶסְך
ְרִביִעת ַהִהין

ב-695
ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו

ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוַאָּמה
ָרְחּבֹו ָרבּוַע

ב-696
ָאְרּכֹו ְוַאָּמה

ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה
ְוַאָּמַתִים

ב-697
ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו

ְוֶאת ִקירָֹתיו ָסִביב
ְוֶאת ַקְרֹנָתיו

ב-698
ְוֶאת ִקירָֹתיו

ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו
ְוָעִׂשיָת ּלֹו

ב-699
ָזָהב ַּתֲעֶׂשה

ּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו
ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו

ב-700
ָהֵעֻדת ִלְפֵני

ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל
ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר

ב-701
ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר

ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה
ְוִהְקִטיר ָעָליו

ב-702
ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד

ְלָך ָׁשָּמה ְוִהְקִטיר
ָעָליו ַאֲהרֹן

ב-703
ִאָּוֵעד ְלָך

ָׁשָּמה ְוִהְקִטיר ָעָליו
ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת

ב-704
ָׁשָּמה ְוִהְקִטיר

ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת
ַסִּמים ַּבּבֶֹקר

ב-705
ֹלא ִתְּסכּו ָעָליו
ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל

ַקְרֹנָתיו ַאַחת

ב-706
ָעָליו ְוִכֶּפר

ַאֲהרֹן ַעל ַקְרֹנָתיו
ַאַחת ַּבָּׁשָנה:

ב-707
רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו
ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו

ב-708
ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל

ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוָמְעָלה

ב-709
ַיְרֶּבה ְוַהַּדל

ֹלא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית
ַהָּׁשֶקל ָלֵתת

ב-710
מֹוֵעד ִיְרֲחצּו

ַמִים ְוֹלא ָיֻמתּו
אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל

ב-711
אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל
ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת
ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה

ב-712
ֵּלאמֹר ְוַאָּתה

ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר
ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות

ב-713
ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים

רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות
ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם

ב-714
ּוָמַׁשְחָּת בֹו

ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת
ֲארֹון ָהֵעֻדת
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ב-757
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר
ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ
ִמְצָרִים ַוַּיְרא

ב-758
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר

ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם
ֵעֶגל ַמֵּסָכה

ב-759
ִצִּויִתם ָעׂשּו

ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

ב-760
ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא

ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי
ְוִיַחר ַאִּפי

ב-761
ְּבכַֹח ָּגדֹול

ּוְבָיד ֲחָזָקה ָלָּמה
יֹאְמרּו ִמְצַרִים

ב-762
ּוְבָיד ֲחָזָקה

ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים
ֵלאמֹר ְּבָרָעה

ב-763
ֹאָתם ֶּבָהִרים

ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל ְּפֵני
ָהֲאָדָמה ׁשּוב

ב-764
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך
ְוִהָּנֵחם ַעל

ב-765
ְוִהָּנֵחם ַעל

ָהָרָעה ְלַעֶּמָך
ְזכֹר ְלַאְבָרָהם

ב-766
מֶֹׁשה ִמן ָהָהר

ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת
ְּבָידֹו: ֻלֹחת

ב-767
ֻלֹחת ָהֵעֻדת

ְּבָידֹו: ֻלֹחת ְּכֻתִבים
ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם

ב-768
ְּבָידֹו: ֻלֹחת

ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם
ִמֶּזה ּוִמֶּזה

ב-769
ַוּיֹאֶמר ֵאין קֹול

ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול
ֲענֹות ֲחלּוָׁשה

ב-770
מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵלְך

ִמָּיָדו ֶאת ַהֻּלֹחת
ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם

ב-771
ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש

ַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ָּדק
ַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני

ב-772
ָּבֵאׁש ַוִּיְטַחן

ַעד ֲאֶׁשר ָּדק ַוִּיֶזר
ַעל ְּפֵני ַהַּמִים

ב-773
ַעל ְּפֵני ַהַּמִים

ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ב-774
ְגדָֹלה ַוּיֹאֶמר

ַאֲהרֹן ַאל ִיַחר ַאף
ֲאדִֹני ַאָּתה

ב-775
ָהָעם ִּכי ְבָרע

הּוא ַוּיֹאְמרּו ִלי ֲעֵׂשה
ָלנּו ֱאֹלִהים

ב-776
ִלי ֲעֵׂשה ָלנּו

ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו
ְלָפֵנינּו: ִּכי

ב-777
ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר

ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו: ִּכי
ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש

ב-736
ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת

ֵּכָליו ְוֶאת ַהְּמֹנָרה
ַהְּטהָֹרה ְוֶאת

ב-737
ֵּכֶליָה ְוֵאת

ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ב-738
ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת

ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ב-739
ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת

ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת
ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת

ב-740
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת
ַהִּכּיֹור ְוֶאת

ב-741
ְלַכֵהן ְוֵאת

ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת
ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים

ב-742
ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים
ַלּקֶֹדׁש: ְּככֹל

ב-743
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר

ב-744
ְוַאָּתה ַּדֵּבר

ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר
ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי

ב-745
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי
ִּתְׁשמֹרּו: ִּכי אֹות

ב-746
ִּתְׁשמֹרּו: ִּכי אֹות
ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם

ְלדֹרֵֹתיֶכם

ב-747
קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם

ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת
ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה

ב-748
ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה

ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה
ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

ב-749
ְלדֹרָֹתם ְּבִרית

עֹוָלם ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא

ב-750
ְּבִרית עֹוָלם ֵּביִני

ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות
ִהוא ְלעָֹלם: ִּכי

ב-751
ְלַדֵּבר ִאּתֹו

ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלֹחת
ָהֵעֻדת ֻלֹחת

ב-752
ִסיַני ְׁשֵני ֻלֹחת

ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן
ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע

ב-753
ָהֵעֻדת ֻלֹחת

ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע
ֱאֹלִהים ַוַּיְרא

ב-754
ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע

ֱאֹלִהים ַוַּיְרא ָהָעם
ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה

ב-755
קּום ֲעֵׂשה ָלנּו

ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו
ְלָפֵנינּו ִּכי

ב-756
ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר

ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי
ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש
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ב-799
ֵאַלי ַהַעל ֶאת

ָהָעם ַהֶּזה ְוַאָּתה
ֹלא הֹוַדְעַּתִני

ב-800
ְוַגם ָמָצאָת

ֵחן ְּבֵעיָני ְוַעָּתה
ִאם ָנא ָמָצאִתי

ב-801
ְלַמַען ֶאְמָצא

ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה
ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי

ב-802
ֵחן ְּבֵעיֶניָך

ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי
ַהֶּזה ַוּיֹאַמר:

ב-803
ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך

ַהּגֹוי ַהֶּזה ַוּיֹאַמר:
ָּפַני ֵיֵלכּו

ב-804
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:

ִאם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים
ַאל ַּתֲעֵלנּו

ב-805
ִאם ֵאין ָּפֶניָך

הְֹלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו
ִמֶּזה ּוַבֶּמה

ב-806
ֲאִני ְוַעְּמָך

ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל
ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ב-807
תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת
ָּפָני: ִּכי ֹלא ִיְרַאִני

ָהָאָדם ָוָחי

ב-808
ְלָך ְׁשֵני ֻלֹחת

ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים
ְוָכַתְבִּתי ַעל

ב-809
ְוָכַתְבִּתי ַעל

ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל

ב-810
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל

ַהֻּלֹחת ָהִראׁשִֹנים
ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת

ב-811
ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר
ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי

ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר

ב-812
ֻלֹחת ֲאָבִנים

ָּכִראׁשִֹנים ַוַּיְׁשֵּכם
מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר

ב-813
מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר

ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ב-814
ַרחּום ְוַחּנּון

ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

ב-815
ְוַחּנּון ֶאֶרְך

ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד
ֶוֱאֶמת ֹנֵצר

ב-816
ְיַנֶּקה ֹּפֵקד

ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים
ְוַעל ְּבֵני ָבִנים

ב-817
ַעל ָּבִנים ְוַעל

ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים
ְוַעל ִרֵּבִעים

ב-818
ַוִּיּקֹד ַאְרָצה

ַוִּיְׁשָּתחּו ַוּיֹאֶמר
ִאם ָנא ָמָצאִתי

ב-819
ּוְלַחָּטאֵתנּו

ּוְנַחְלָּתנּו ַוּיֹאֶמר
ִהֵּנה ָאֹנִכי

ב-778
ָבֵאׁש ַוֵּיֵצא

ָהֵעֶגל ַהֶּזה ַוַּיְרא
מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם

ב-779
ָהֵעֶגל ַהֶּזה

ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם
ִּכי ָפֻרַע הּוא:

ב-780
ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו

ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו
ִעְברּו ָוׁשּובּו

ב-781
ֵרֵעהּו ְוִאיׁש

ֶאת ְקרֹבֹו ַוַּיֲעׂשּו
ְבֵני ֵלִוי ִּכְדַבר

ב-782
מֶֹׁשה ַוִּיֹּפל

ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא
ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי

ב-783
ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם
ְוִאם ַאִין ְמֵחִני

ָנא ִמִּסְפְרָך

ב-784
ְנֵחה ֶאת ָהָעם

ֶאל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך
ִהֵּנה ַמְלָאִכי

ב-785
ִּכי ֹלא ֶאֱעֶלה

ְּבִקְרְּבָך ִּכי ַעם ְקֵׁשה
עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן

ב-786
ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה
ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך

ַוִּיְׁשַמע ָהָעם

ב-787
ַהָּדָבר ָהָרע

ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו
ְוֹלא ָׁשתּו ִאיׁש

ב-788
ַוִּיְתַאָּבלּו

ְוֹלא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו
ָעָליו ַוּיֹאֶמר

ב-789
מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם
ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרַגע

ב-790
הֹוֵרד ֶעְדְיָך

ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה
ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך

ב-791
ְּכֵצאת מֶֹׁשה ֶאל
ָהֹאֶהל ָיקּומּו ָּכל

ָהָעם ְוִנְּצבּו

ב-792
ֶּפַתח ָאֳהלֹו

ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי
מֶֹׁשה ַעד ּבֹאֹו

ב-793
ַאֲחֵרי מֶֹׁשה

ַעד ּבֹאֹו ָהֹאֱהָלה
ְוָהָיה ְּכבֹא

ב-794
ְוָעַמד ֶּפַתח

ָהֹאֶהל ְוִדֶּבר ִעם
מֶֹׁשה ְוָרָאה

ב-795
ָהָעם ֶאת ַעּמּוד
ֶהָעָנן עֵֹמד ֶּפַתח

ָהֹאֶהל ְוָקם

ב-796
ַעּמּוד ֶהָעָנן

עֵֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל
ְוָקם ָּכל ָהָעם

ב-797
ֶאל ַהַּמֲחֶנה

ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע
ִּבן נּון ַנַער ֹלא

ב-798
ִּבן נּון ַנַער ֹלא

ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
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ב-841
ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה

ֲאֵלֶהם ְוַאֲחֵרי
ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני

ב-842
מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם

ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ב-843
ְוַאֲחֵרי ֵכן

ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל

ב-844
ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת
ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ב-845
ְלַדֵּבר ִאּתֹו

ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד
ֵצאתֹו ְוָיָצא

ב-846
ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה

ְוָראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ְּפֵני מֶֹׁשה ִּכי

ב-847
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני

מֶֹׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני
מֶֹׁשה ְוֵהִׁשיב

ב-848
ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני

מֶֹׁשה ְוֵהִׁשיב מֶֹׁשה
ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל

ב-849
מֶֹׁשה ְוֵהִׁשיב

מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל
ָּפָניו ַעד ּבֹאֹו

ב-850
ּבֹאֹו ְלַדֵּבר

ִאּתֹו ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה
ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני

ב-851
ֹלא ְתַבֲערּו

ֵאׁש ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

ב-852
ְועֹרֹת ֵאיִלם

ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת
ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי

ב-853
ְוֶאת ִמְכֵסהּו

ֶאת ְקָרָסיו ְוֶאת ְקָרָׁשיו
ֶאת ְּבִריָחו ֶאת

ב-854
ֶאת ְקָרָסיו ְוֶאת

ְקָרָׁשיו ֶאת ְּבִריָחו ֶאת
ַעֻּמָדיו ְוֶאת

ב-855
ְוֶאת ְקָרָׁשיו ֶאת

ְּבִריָחו ֶאת ַעֻּמָדיו
ְוֶאת ֲאָדָניו

ב-856
ַעֻּמָדיו ְוֶאת

ֲאָדָניו ֶאת ָהָארֹן
ְוֶאת ַּבָּדיו ֶאת

ב-857
ָהָארֹן ְוֶאת

ַּבָּדיו ֶאת ַהַּכֹּפֶרת
ְוֵאת ָּפרֶֹכת

ב-858
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים
ְוֶאת ְמֹנַרת

ב-859
ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת

ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ְוֶאת
ָמַסְך ַהֶּפַתח

ב-860
ָמַסְך ַהֶּפַתח

ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן ֵאת
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ב-861
ֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת

ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיֹר
ְוֶאת ַּכּנֹו ֵאת

ב-820
נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר

ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך ְׁשָמר
ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר

ב-821
ִהָּׁשֶמר ְלָך

ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ב-822
ְלָך ֶּפן ִּתְכרֹת

ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא

ב-823
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה: ֶּפן
ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש

ב-824
ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה

ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה
ְבֶׂשה ְוִאם ֹלא

ב-825
ְבֶׂשה ְוִאם ֹלא

ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל
ְּבכֹור ָּבֶניָך

ב-826
ְוִאם ֹלא ִתְפֶּדה

ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ְּבכֹור
ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה

ב-827
ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל

ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה
ְוֹלא ֵיָראּו

ב-828
ְוִהְרַחְבִּתי ֶאת

ְּגֻבֶלָך ְוֹלא ַיְחמֹד
ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך

ב-829
ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים

ַּבָּׁשָנה ֹלא ִתְׁשַחט ַעל
ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי

ב-830
ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ

ַּדם ִזְבִחי ְוֹלא ָיִלין
ַלּבֶֹקר ֶזַבח

ב-831
ֱאֹלֶהיָך ֹלא

ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב
ִאּמֹו ַוּיֹאֶמר

ב-832
ָהֵאֶּלה: ִּכי ַעל

ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ָּכַרִּתי ִאְּתָך

ב-833
ָׁשָתה ַוִּיְכֹּתב

ַעל ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְבֵרי
ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת

ב-834
ַעל ַהֻּלֹחת ֵאת

ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת
ַהְּדָבִרים ַוְיִהי

ב-835
מֶֹׁשה ְּבִרְדּתֹו

ִמן ָהָהר ּומֶֹׁשה ֹלא
ָיַדע ִּכי ָקַרן

ב-836
ָהָהר ּומֶֹׁשה

ֹלא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור
ָּפָניו ְּבַדְּברֹו

ב-837
ָקַרן עֹור ָּפָניו

ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו ַוַּיְרא
ַאֲהרֹן ְוָכל

ב-838
ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ב-839
ַוַּיְרא ַאֲהרֹן

ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת
מֶֹׁשה ְוִהֵּנה

ב-840
ַאֲהרֹן ְוָכל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה
ְוִהֵּנה ָקַרן
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ב-883
רַֹחב ַהְיִריָעה

ָהֶאָחת: ִמָּדה ַאַחת
ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה

ב-884
ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה

ְיִריעֹת ַוְיַחֵּבר ֶאת
ֲחֵמׁש ַהְיִריעֹת

ב-885
ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה
ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית

ַוַּיַעׂש ַקְרֵסי

ב-886
ַקְרֵסי ְנֹחֶׁשת

ֲחִמִּׁשים ְלַחֵּבר ֶאת
ָהֹאֶהל ִלְהיֹת

ב-887
ָהֹאֶהל ִלְהיֹת

ֶאָחד ַוַּיַעׂש ִמְכֶסה
ָלֹאֶהל עֹרֹת

ב-888
ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּקָרִׁשים
ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי

ב-889
ָהַאָּמה רַֹחב

ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְׁשֵּתי
ָידֹת ַלֶּקֶרׁש

ב-890
ָידֹת ַלֶּקֶרׁש

ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלבֹת
ַאַחת ֶאל ֶאָחת

ב-891
ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהְּקָרִׁשים
ַלִּמְׁשָּכן: ֶעְׂשִרים

ב-892
ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש

ָהֶאָחד ּוְלַיְרְּכֵתי
ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה

ב-893
ָיָּמה ַוַּיַעׂש

ֶאת ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹן
ִלְברַֹח ְּבתֹוְך

ב-894
ַהָּקֶצה ְוֶאת

ַהְּקָרִׁשים ִצָּפה ָזָהב
ְוֶאת ַטְּבעָֹתם

ב-895
ְּכֻרִבים ַוַּיַעׂש

ָלּה ַאְרָּבָעה ַעּמּוֵדי
ִׁשִּטים ַוְיַצֵּפם

ב-896
ִׁשִּטים ַוְיַצֵּפם

ָזָהב ָוֵויֶהם ָזָהב
ַוִּיצֹק ָלֶהם

ב-897
ָזָהב ָוֵויֶהם

ָזָהב ַוִּיצֹק ָלֶהם
ַאְרָּבָעה ַאְדֵני

ב-898
ָזָהב ַוִּיצֹק

ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַאְדֵני
ָכֶסף ַוַּיַעׂש

ב-899
ַוִּיצֹק ָלֶהם

ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף
ַוַּיַעׂש ָמָסְך

ב-900
ָלֶהם ַאְרָּבָעה

ַאְדֵני ָכֶסף ַוַּיַעׂש
ָמָסְך ְלֶפַתח

ב-901
ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה

רֵֹקם ְוֶאת ַעּמּוָדיו
ֲחִמָּׁשה ְוֶאת

ב-902
ָטהֹור ִמַּבִית

ּוִמחּוץ ַוַּיַעׂש לֹו
ֵזר ָזָהב ָסִביב

ב-903
ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר

ָזָהב ָסִביב ַוִּיצֹק
לֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת

ב-862
ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן

ְוֶאת ִיְתדֹת ֶהָחֵצר
ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם

ב-863
ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד

ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש: ֶאת
ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש

ב-864
ֵלב ֵהִביאּו ָחח

ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת
ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי

ב-865
ְועֹרֹת ֵאיִלם

ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת
ְּתָחִׁשים ֵהִביאּו

ב-866
ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר

ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה
ְּבָחְכָמה: ָטוּו

ב-867
ַלֲעׂשֹות ְּבָכל

ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת
ּוְלהֹורֹת ָנַתן

ב-868
ְּבָכל ְמֶלאֶכת

ַמֲחָׁשֶבת ּוְלהֹורֹת
ָנַתן ְּבִלּבֹו:

ב-869
ָדן ִמֵּלא ֹאָתם

ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ָּכל
ְמֶלאֶכת ָחָרׁש

ב-870
ֹאָתם ָחְכַמת ֵלב

ַלֲעׂשֹות ָּכל ְמֶלאֶכת
ָחָרׁש ְוֹחֵׁשב

ב-871
ְנָׂשאֹו ִלּבֹו

ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה
ַלֲעׂשֹת ֹאָתּה

ב-872
ִלּבֹו ְלָקְרָבה

ֶאל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹת
ֹאָתּה ַוִּיְקחּו

ב-873
ֹאָתּה ַוִּיְקחּו

ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה ֵאת ָּכל
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר

ב-874
ַוָּיבֹאּו ָּכל

ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשים
ֵאת ָּכל ְמֶלאֶכת

ב-875
ַהּקֶֹדׁש ִאיׁש ִאיׁש

ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה
עִֹׂשים ַוּיֹאְמרּו

ב-876
ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר

ֵהָּמה עִֹׂשים ַוּיֹאְמרּו
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ב-877
עִֹׂשים ַוּיֹאְמרּו

ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמְרִּבים
ָהָעם ְלָהִביא

ב-878
ַוַּיֲעִבירּו

קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר
ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל

ב-879
ַאַחת ֶאל ֶאָחת

ַוַּיַעׂש ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת
ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה

ב-880
ָעָׂשה ַּבְיִריָעה

ָהֶאָחת ַוֲחִמִּׁשים
ֻלָלֹאת ָעָׂשה

ב-881
ָזָהב ַוְיַחֵּבר

ֶאת ַהְיִריעֹת ַאַחת ֶאל
ַאַחת ַּבְּקָרִסים

ב-882
ְיִריעֹת ָעָׂשה

ֹאָתם ֹאֶרְך ַהְיִריָעה
ָהַאַחת ְׁשלִֹׁשים
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ב-925
ַהִּמְׁשָחה קֶֹדׁש

ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים
ָטהֹור ַמֲעֵׂשה

ב-926
ָטהֹור ַמֲעֵׂשה

רֵֹקַח ַוַּיַעׂש ֶאת
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ב-927
ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש

ַאּמֹות ָרְחּבֹו ָרבּוַע
ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות

ב-928
ַאּמֹות קָֹמתֹו

ַוַּיַעׂש ַקְרֹנָתיו ַעל
ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו

ב-929
ָהיּו ַקְרֹנָתיו

ַוְיַצף ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת
ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל

ב-930
ָעָׂשה ְנֹחֶׁשת
ַוַּיַעׂש ַלִּמְזֵּבַח
ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה

ב-931
ְנֹחֶׁשת ַּתַחת

ַּכְרֻּכּבֹו ִמְּלַמָּטה ַעד
ֶחְציֹו ַוִּיצֹק

ב-932
ַהְּנֹחֶׁשת: ָּבִּתים

ַלַּבִּדים ַוַּיַעׂש ֶאת
ַהַּבִּדים ֲעֵצי

ב-933
ֹאָתם ְנֹחֶׁשת

ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּבִּדים
ַּבַּטָּבעֹת ַעל

ב-934
ַוֲחֻׁשֵקיֶהם

ָּכֶסף ְוִלְפַאת ָצפֹון
ֵמָאה ָבַאָּמה

ב-935
ָמְׁשָזר ְוֶעְׂשִרים

ַאָּמה ֹאֶרְך ְוקֹוָמה
ְברַֹחב ָחֵמׁש

ב-936
ֹאֶרְך ְוקֹוָמה

ְברַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹות
ְלֻעַּמת ַקְלֵעי

ב-937
ְוָכל ַהְיֵתדֹת

ַלִּמְׁשָּכן ְוֶלָחֵצר
ָסִביב ְנֹחֶׁשת

ב-938
ָסִביב ְנֹחֶׁשת

ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת

ב-939
ְנֹחֶׁשת ֵאֶּלה

ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן
ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר

ב-940
ַהְּתנּוָפה ֵּתַׁשע

ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע
ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים

ב-941
ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים
ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל

ב-942
ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי

ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר
ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע

ב-943
ְמַאת ֲאָדִנים

ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר
ָלָאֶדן ְוֶאת

ב-944
ִלְמַאת ַהִּכָּכר

ִּכָּכר ָלָאֶדן ְוֶאת
ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע

ב-945
ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע

ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה
ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה

ב-904
ָהָארֹן ָלֵׂשאת

ֶאת ָהָארֹן ַוַּיַעׂש
ַּכֹּפֶרת ָזָהב

ב-905
ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות

ַהַּכֹּפֶרת ְּכרּוב ֶאָחד
ִמָּקָצה ִמֶּזה

ב-906
ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל

ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל

ב-907
ַעל ַהַּכֹּפֶרת

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו
ֶאל ַהַּכֹּפֶרת

ב-908
ָסִביב ַוַּיַעׂש

ֵזר ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו
ָסִביב ַוִּיצֹק

ב-909
ַהַּטָּבעֹת ַעל

ַאְרַּבע ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר
ְלַאְרַּבע ַרְגָליו

ב-910
ָזָהב ָלֵׂשאת ֶאת

ַהֻּׁשְלָחן ַוַּיַעׂש ֶאת
ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר

ב-911
ֶאת ְקָערָֹתיו

ְוֶאת ַּכֹּפָתיו ְוֵאת
ְמַנִּקּיָֹתיו

ב-912
ְוֶאת ַּכֹּפָתיו

ְוֵאת ְמַנִּקּיָֹתיו
ְוֶאת ַהְּקָׂשֹות

ב-913
ַּכֹּפָתיו ְוֵאת

ְמַנִּקּיָֹתיו ְוֶאת
ַהְּקָׂשֹות ֲאֶׁשר

ב-914
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ב-915
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה
ְוַכְפֹּתר ַּתַחת

ב-916
ָטהֹור ַוַּיַעׂש

ֶאת ֵנרֶֹתיָה ִׁשְבָעה
ּוַמְלָקֶחיָה

ב-917
ֶאת ֵנרֶֹתיָה

ִׁשְבָעה ּוַמְלָקֶחיָה
ּוַמְחֹּתֶתיָה

ב-918
ֹאָתּה ְוֵאת ָּכל

ֵּכֶליָה ַוַּיַעׂש ֶאת
ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת

ב-919
ִמֶּמּנּו ָהיּו

ַקְרֹנָתיו ַוְיַצף ֹאתֹו
ָזָהב ָטהֹור ֶאת

ב-920
ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו

ְוֶאת ִקירָֹתיו ָסִביב
ְוֶאת ַקְרֹנָתיו

ב-921
ְוֶאת ִקירָֹתיו

ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו
ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר

ב-922
ָזָהב ָעָׂשה לֹו

ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל
ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו ַעל

ב-923
ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו

ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו ְלָבִּתים
ְלַבִּדים ָלֵׂשאת

ב-924
ִצָּדיו ְלָבִּתים

ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֹאתֹו
ָּבֶהם ַוַּיַעׂש
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ב-967
ָהֵאֹפד ִּבְפִתיל

ְּתֵכֶלת ִלְהיֹת ַעל ֵחֶׁשב
ָהֵאֹפד ְוֹלא

ב-968
ְּתֵכֶלת ִלְהיֹת ַעל
ֵחֶׁשב ָהֵאֹפד ְוֹלא

ִיַּזח ַהֹחֶׁשן

ב-969
ִלְהיֹת ַעל ֵחֶׁשב
ָהֵאֹפד ְוֹלא ִיַּזח

ַהֹחֶׁשן ֵמַעל

ב-970
ֵחֶׁשב ָהֵאֹפד

ְוֹלא ִיַּזח ַהֹחֶׁשן
ֵמַעל ָהֵאֹפד

ב-971
ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג

ְּכִליל ְּתֵכֶלת ּוִפי ַהְּמִעיל
ְּבתֹוכֹו ְּכִפי

ב-972
ֹלא ִיָּקֵרַע

ַוַּיֲעׂשּו ַעל ׁשּוֵלי
ַהְּמִעיל ִרּמֹוֵני

ב-973
ְוֶאת ַּפֲאֵרי

ַהִּמְגָּבעֹת ֵׁשׁש ְוֶאת
ִמְכְנֵסי ַהָּבד

ב-974
ַהִּמְגָּבעֹת ֵׁשׁש

ְוֶאת ִמְכְנֵסי ַהָּבד
ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ְוֶאת

ב-975
ְּתֵכֶלת ָלֵתת ַעל

ַהִּמְצֶנֶפת ִמְלָמְעָלה
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ב-976
ַוָּיִביאּו ֶאת

ַהִּמְׁשָּכן ֶאל מֶֹׁשה ֶאת
ָהֹאֶהל ְוֶאת

ב-977
ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת

ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ֶאת
ֲארֹון ָהֵעֻדת

ב-978
ֶלֶחם ַהָּפִנים

ֶאת ַהְּמֹנָרה ַהְּטהָֹרה
ֶאת ֵנרֶֹתיָה

ב-979
ֵּכֶליָה ְוֵאת

ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ְוֵאת
ִמְזַּבח ַהָּזָהב

ב-980
ַהָּמאֹור ְוֵאת

ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת
ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

ב-981
ַהָּזָהב ְוֵאת

ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת
ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים

ב-982
ֶאת ַּבָּדיו ְוֶאת

ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיֹר
ְוֶאת ַּכּנֹו ֵאת

ב-983
ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד

ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ֶאת
ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש

ב-984
ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה

ְוִהֵּנה ָעׂשּו ֹאָתּה
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ב-985
ַלֹחֶדׁש ָּתִקים

ֶאת ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד
ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת

ב-986
ֶאת ִמְׁשַּכן ֹאֶהל

מֹוֵעד ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת
ֲארֹון ָהֵעדּות

ב-987
מֹוֵעד ְוַׂשְמָּת

ָׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות
ְוַסּכָֹת ַעל

ב-946
ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת

ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת
ֲאֶׁשר לֹו ְוֵאת

ב-947
ַהְּנֹחֶׁשת ְוֶאת

ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר
לֹו ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי

ב-948
ִיְתדֹת ֶהָחֵצר

ָסִביב ּוִמן ַהְּתֵכֶלת
ְוָהַאְרָּגָמן

ב-949
ְוָהַאְרָּגָמן

ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני
ָעׂשּו ִבְגֵדי ְׂשָרד

ב-950
ּוְבתֹוְך ּתֹוַלַעת

ַהָּׁשִני ּוְבתֹוְך ַהֵּׁשׁש
ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב

ב-951
ַהָּׁשִני ּוְבתֹוְך

ַהֵּׁשׁש ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב
ְּכֵתֹפת ָעׂשּו

ב-952
ַהֵּׁשׁש ַמֲעֵׂשה

ֹחֵׁשב ְּכֵתֹפת ָעׂשּו
לֹו ֹחְברֹת ַעל ְׁשֵני

ב-953
ְּכֵתֹפת ָעׂשּו

לֹו ֹחְברֹת ַעל ְׁשֵני )ְקצֹוָתיו(
ֻחָּבר ְוֵחֶׁשב

ב-954
ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב

ְמֻפָּתֹחת ִּפּתּוֵחי
חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני

ב-955
ָמְׁשָזר ָרבּוַע

ָהָיה ָּכפּול ָעׂשּו ֶאת
ַהֹחֶׁשן ֶזֶרת

ב-956
ָּכפּול ָעׂשּו ֶאת

ַהֹחֶׁשן ֶזֶרת ָאְרּכֹו
ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו

ב-957
ַהֹחֶׁשן ֶזֶרת

ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו
ָּכפּול ַוְיַמְלאּו

ב-958
ֶעְׂשֵרה ַעל ְׁשמָֹתם:

ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ִאיׁש ַעל
ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר

ב-959
ָזָהב ַוִּיְּתנּו

ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹת ַעל
ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן

ב-960
ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי

ָהֲעבֹֹתת ָנְתנּו ַעל
ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹת

ב-961
ְקצֹות ַהֹחֶׁשן: ַעל

ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל ֵעֶבר
ָהֵאֹפד ָּבְיָתה

ב-962
ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל

ֵעֶבר ָהֵאֹפד ָּבְיָתה
ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי

ב-963
ָהֵאֹפד ָּבְיָתה

ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבעֹת
ָזָהב ַוִּיְּתֻנם

ב-964
ָזָהב ַוִּיְּתֻנם

ַעל ְׁשֵּתי ִכְתֹפת ָהֵאֹפד
ִמְּלַמָּטה ִמּמּול

ב-965
ִמַּטְּבעָֹתיו ֶאל

ַטְּבעֹת ָהֵאֹפד ִּבְפִתיל
ְּתֵכֶלת ִלְהיֹת ַעל

ב-966
ַטְּבעֹת ָהֵאֹפד

ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ִלְהיֹת ַעל
ֵחֶׁשב ָהֵאֹפד
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ב-988
ֶהָחֵצר ָסִביב

ְוָנַתָּת ֶאת ָמַסְך
ַׁשַער ֶהָחֵצר

ב-989
ְוָנַתָּת ֶאת

ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר
ְוָלַקְחָּת ֶאת

ב-990
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר

ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ב-991
ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת

ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו
ְוָהָיה קֶֹדׁש

ב-992
ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל

ֵּכָליו ְוָהָיה קֶֹדׁש
ּוָמַׁשְחָּת ֶאת

ב-993
ֵּכָליו ְוָהָיה

קֶֹדׁש ּוָמַׁשְחָּת ֶאת
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ב-994
ְוָהָיה קֶֹדׁש

ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח
ָהעָֹלה ְוֶאת

ב-995
ָהעָֹלה ְוֶאת

ָּכל ֵּכָליו ְוִקַּדְׁשָּת
ֶאת ַהִּמְזֵּבַח

ב-996
ֶאת ַהִּמְזֵּבַח

ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ב-997
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת

ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

ב-998
ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר

ָמַׁשְחָּת ֶאת ֲאִביֶהם
ְוִכֲהנּו ִלי

ב-999
ֶאת ָהֹאֶהל ַעל

ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֶאת
ִמְכֵסה ָהֹאֶהל

ב-1000
ֶאת ַהַּבִּדים ַעל
ָהָארֹן ַוִּיֵּתן ֶאת

ַהַּכֹּפֶרת ַעל

ב-1001
מֶֹׁשה ַוִּיֵּתן

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְּבֹאֶהל
מֹוֵעד ַעל ֶיֶרְך

ב-1002
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל
מֹוֵעד ַוַּיַעל

ב-1003
ּוְבָקְרָבָתם ֶאל
ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו:

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ב-1004
ַהִּמְׁשָּכן ְוֹלא

ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל
ֹאֶהל מֹוֵעד ִּכי

ב-1005
מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל

ֹאֶהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן
ָעָליו ֶהָעָנן

ב-1006
ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל

מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו
ֶהָעָנן ּוְכבֹוד

ב-1007
ַמְסֵעיֶהם ְוִאם

ֹלא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן
ְוֹלא ִיְסעּו ַעד

ב-1008
ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם

ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו
ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית
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ג-1
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם
ָאָדם ִּכי ַיְקִריב

ג-2
ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה
ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר

ָעָליו ְוָׁשַחט

ג-3
ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל
ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו

ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש

ג-4
ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש

ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן
ַהּכֲֹהִנים ֵאת

ג-5
ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת
ַהָּפֶדר ַעל ָהֵעִצים

ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש

ג-6
ְוֶאת ַהָּפֶדר

ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל
ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל

ג-7
ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל
ַהִּמְזֵּבַח ְוִקְרּבֹו
ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ

ג-8
ְוִאם ִמן ַהּצֹאן

ָקְרָּבנֹו ִמן ַהְּכָׂשִבים
אֹו ִמן ָהִעִּזים

ג-9
ְוָׁשַחט ֹאתֹו

ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח
ָצֹפָנה ִלְפֵני

ג-10
ַהּכֲֹהִנים ֶאת

ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ָסִביב ְוִנַּתח

ג-11
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ָסִביב ְוִנַּתח ֹאתֹו
ִלְנָתָחיו ְוֶאת

ג-12
ַהּכֵֹהן ֹאָתם

ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל
ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל

ג-13
ִיְרַחץ ַּבָּמִים

ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת
ַהּכֹל ְוִהְקִטיר

ג-14
ְוָקַמץ ִמָּׁשם

ְמֹלא ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה
ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל

ג-15
ַמּצֹות ְמֻׁשִחים

ַּבָּׁשֶמן ְוִאם ִמְנָחה
ַעל ַהַּמֲחַבת

ג-16
ִהוא ְוִאם ִמְנַחת
ַמְרֶחֶׁשת ָקְרָּבֶנָך

סֶֹלת ַּבֶּׁשֶמן

ג-17
ְוִהְקִריָבּה ֶאל
ַהּכֵֹהן ְוִהִּגיָׁשּה

ֶאל ַהִּמְזֵּבַח

ג-18
ָקְרַּבן ִמְנָחְתָך

ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח ְוֹלא
ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית

ג-19
ְלבָֹנה ִמְנָחה

ִהוא ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן
ֶאת ַאְזָּכָרָתּה

ג-20
ִאם ִמן ַהָּבָקר

הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם
ְנֵקָבה ָּתִמים

ג-21
ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו

ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח ֹאֶהל
מֹוֵעד ְוָזְרקּו

ויקרא
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ג-43
ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ

ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום
ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך

ג-44
ֹלא ֵתָעֶׂשיָנה

ְוָאֵׁשמּו ְונֹוְדָעה
ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר

ג-45
מֹוֵעד ְוָטַבל

ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו ִמן
ַהָּדם ְוִהָּזה

ג-46
ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל

מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם
ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד

ג-47
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשֹּפְך
ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח

ג-48
מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל

ַהָּדם ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ג-49
ְוֵאת ָּכל ַהָּדם

ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח
ָהעָֹלה ֲאֶׁשר

ג-50
ָיִרים ִמֶּמּנּו

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה
ְוָעָׂשה ַלָּפר

ג-51
ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר

ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת
ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו

ג-52
ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ
ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשַרף

ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר

ג-53
אֹו הֹוַדע ֵאָליו

ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא
ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת

ג-54
ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה

ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו
ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר

ג-55
ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר
ָּתִמים ְוָסַמְך ָידֹו
ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר

ג-56
ָּתִמים ְוָסַמְך

ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר
ְוָׁשַחט ֹאתֹו

ג-57
ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר

ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִּבְמקֹום
ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת

ג-58
ְוָׁשַחט ֹאתֹו

ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת
ָהעָֹלה ִלְפֵני

ג-59
ִמַּדם ַהַחָּטאת
ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן

ַעל ַקְרֹנת ִמְזַּבח

ג-60
ַעל ַקְרֹנת ִמְזַּבח
ָהעָֹלה ְוֶאת ָּדמֹו
ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד

ג-61
ָהעָֹלה ְוֶאת

ָּדמֹו ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד
ִמְזַּבח ָהעָֹלה

ג-62
ָּדמֹו ִיְׁשֹּפְך ֶאל

ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו

ג-63
ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד

ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת
ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר

ג-22
ַהּכֲֹהִנים ֶאת

ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ָסִביב ְוִהְקִריב

ג-23
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-24
ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר

ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ְׁשֵּתי
ַהְּכָליֹת ְוֶאת

ג-25
מֹוֵעד ְוָזְרקּו

ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ָּדמֹו
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ג-26
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת

ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ָסִביב ְוִהְקִריב

ג-27
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-28
ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר

ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ְׁשֵּתי
ַהְּכָליֹת ְוֶאת

ג-29
מֹוֵעד ְוָזְרקּו

ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ָּדמֹו
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ג-30
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת

ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ָסִביב ְוִהְקִריב

ג-31
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-32
ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר

ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ְׁשֵּתי
ַהְּכָליֹת ְוֶאת

ג-33
ְלדֹרֵֹתיֶכם

ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּכל
ֵחֶלב ְוָכל ָּדם

ג-34
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ִּכי

ג-35
ְלַאְׁשַמת ָהָעם:

ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו
ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר

ג-36
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת
ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם

ג-37
מֹוֵעד ְוָטַבל

ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו
ַּבָּדם ְוִהָּזה

ג-38
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-39
ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר

ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ְׁשֵּתי
ַהְּכָליֹת ְוֶאת

ג-40
ַעל ַהָּכֵבד ַעל

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה
ַּכֲאֶׁשר יּוַרם

ג-41
ַהָּפר ְוֶאת ָּכל

ְּבָׂשרֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל
ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו

ג-42
ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל
ָמקֹום ָטהֹור ֶאל
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ג-85
ְוָנַתן ֹאתֹו

ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן
ְיַכֵּפר ָעָליו

ג-86
אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד

אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק
ֶאת ֲעִמיתֹו אֹו

ג-87
אֹו ְבָגֵזל אֹו

ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹו אֹו
ָמָצא ֲאֵבָדה

ג-88
ָּבּה ְוִנְׁשַּבע ַעל

ָׁשֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹל
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה

ג-89
ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר

ָּגָזל אֹו ֶאת ָהעֶֹׁשק
ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו

ג-90
ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו

ֶאת ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר
ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו

ג-91
ֶאת ַהִּפָּקדֹון

ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו
ֶאת ָהֲאֵבָדה

ג-92
ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו

ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר
ָמָצא אֹו ִמּכֹל

ג-93
ֶאת ָהֲאֵבָדה

ֲאֶׁשר ָמָצא אֹו ִמּכֹל
ֲאֶׁשר ִיָּׁשַבע

ג-94
ֲאֶׁשר ָמָצא אֹו

ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִיָּׁשַבע
ָעָליו ַלֶּׁשֶקר

ג-95
ֹאתֹו ְּברֹאׁשֹו

ַוֲחִמִׁשָתיו יֵֹסף
ָעָליו: ַלֲאֶׁשר

ג-96
ַוֲחִמִׁשָתיו

יֵֹסף ָעָליו: ַלֲאֶׁשר
הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו

ג-97
ָעָליו: ַלֲאֶׁשר

הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום
ַאְׁשָמתֹו ְוֶאת

ג-98
הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו

ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו ְוֶאת
ֲאָׁשמֹו ָיִביא

ג-99
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת
ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת

ג-100
ַצו ֶאת ַאֲהרֹן

ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת
ּתֹוַרת ָהעָֹלה:

ג-101
ּתֹוַרת ָהעָֹלה:

ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ג-102
ִהוא ָהעָֹלה ַעל

מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח
ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד

ג-103
ַלַּמֲחֶנה ֶאל

ָמקֹום ָטהֹור ְוָהֵאׁש
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ג-104
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ֹלא ִתְכֶּבה ְוזֹאת ּתֹוַרת
ַהִּמְנָחה: ַהְקֵרב

ג-105
ֵתָאֶפה ָחֵמץ

ֶחְלָקם ָנַתִּתי ֹאָתּה
ֵמִאָּׁשי קֶֹדׁש

ג-64
ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר
ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב

ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ג-65
ָעָליו ַהּכֵֹהן

ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח
לֹו ְוִאם ֶנֶפׁש

ג-66
ִבְׁשָגָגה ֵמַעם

ָהָאֶרץ: ַּבֲעׂשָֹתּה
ַאַחת ִמִּמְצֹות

ג-67
ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש

ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט ֶאת
ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום

ג-68
ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת

ְוָׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת
ִּבְמקֹום ָהעָֹלה

ג-69
ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשֹּפְך

ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח
ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה

ג-70
ִמַּדם ַהַחָּטאת
ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן

ַעל ַקְרֹנת ִמְזַּבח

ג-71
ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשֹּפְך

ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח
ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה

ג-72
ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה

ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר
ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב

ג-73
לֹו ְוֶנֶפׁש ִּכי

ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול
ָאָלה ְוהּוא ֵעד

ג-74
ָטֵמא ְוֶנְעַלם

ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא
ְוָאֵׁשם אֹו ִכי

ג-75
ִמֶּמּנּו ְוהּוא

ָטֵמא ְוָאֵׁשם אֹו ִכי
ִיַּגע ְּבֻטְמַאת

ג-76
ְוָאֵׁשם אֹו ִכי

ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם
ְלכֹל ֻטְמָאתֹו

ג-77
ִיַּגע ְּבֻטְמַאת

ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו
ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה

ג-78
ָעָליו ַהּכֵֹהן

ֵמַחָּטאתֹו ְוִאם ֹלא
ַתִּגיַע ָידֹו

ג-79
ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת

ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני

ג-80
ַּבָּדם ִיָּמֵצה

ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח
ַחָּטאת הּוא ְוֶאת

ג-81
ְוִאם ֹלא ַתִּׂשיג

ָידֹו ִלְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו
ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה

ג-82
ֹתִרים אֹו ִלְׁשֵני

ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת
ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר

ג-83
ִיֵּתן ָעֶליָה

ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהוא
ֶוֱהִביָאּה ֶאל

ג-84
ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת

ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר
ַהִּמְזֵּבָחה ַעל
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ג-127
ִאיׁש: עֹור ָהעָֹלה

ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלּכֵֹהן
לֹו ִיְהֶיה ְוָכל

ג-128
ִהְקִריב ַלּכֵֹהן

לֹו ִיְהֶיה ְוָכל ִמְנָחה
ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה

ג-129
לֹו ִיְהֶיה ְוָכל

ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה
ַּבַּתּנּור ְוָכל

ג-130
ַּבַּתּנּור ְוָכל

ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת
ְוַעל ַמֲחַבת

ג-131
ַהַּמְקִריב ֹאָתּה

לֹו ִתְהֶיה ְוָכל ִמְנָחה
ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ג-132
ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ַוֲחֵרָבה ְלָכל ְּבֵני
ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה

ג-133
ַהּתֹוָדה ַחּלֹות

ַמּצֹות ְּבלּוֹלת ַּבֶּׁשֶמן
ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות

ג-134
ְּבלּוֹלת ַּבָּׁשֶמן

ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ
ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו

ג-135
ַעל ַחֹּלת ֶלֶחם

ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו
ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת

ג-136
ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש
ִיָּׂשֵרף ְוִאם

ג-137
ֵיָאֵכל ָּבֵאׁש

ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר
ָּכל ָטהֹור יֹאַכל

ג-138
ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא
ֵמַעֶּמיָה ְוֶנֶפׁש
ִּכי ִתַּגע ְּבָכל

ג-139
ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה

אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא
ְוָאַכל ִמְּבַׂשר

ג-140
אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ

ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ג-141
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר: ָּכל ֵחֶלב

ג-142
ֵיָעֶׂשה ְלָכל

ְמָלאָכה ְוָאכֹל ֹלא
ֹתאְכֻלהּו ִּכי ָּכל

ג-143
ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריב
ִמֶּמָּנה ִאֶּׁשה

ג-144
ְוַלְּבֵהָמה ָּכל

ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָּכל
ָּדם ְוִנְכְרָתה

ג-145
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר: ַהַּמְקִריב

ג-146
ִמְּבֵני ַאֲהרֹן:

לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהָּיִמין
ְלָמָנה ִּכי ֶאת

ג-147
ָוֶאֵּתן ֹאָתם

ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
ּוְלָבָניו ְלָחק

ג-106
ֵמִאָּׁשי קֶֹדׁש

ָקָדִׁשים ִהוא ַּכַחָּטאת
ְוָכָאָׁשם ָּכל

ג-107
ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל
ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו

ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת

ג-108
ַאֲהרֹן ְוֶאל

ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת
ַהַחָּטאת: ִּבְמקֹום

ג-109
ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת

ּתֹוַרת ַהַחָּטאת: ִּבְמקֹום
ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט

ג-110
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ִהוא ַהּכֵֹהן ַהְמַחֵּטא
ֹאָתּה יֹאְכֶלָּנה

ג-111
ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל

ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד
ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע

ג-112
ַּבֲחַצר ֹאֶהל

מֹוֵעד ּכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע
ִּבְבָׂשָרּה ִיְקָּדׁש

ג-113
ֹאֶהל מֹוֵעד ּכֹל

ֲאֶׁשר ִיַּגע ִּבְבָׂשָרּה
ִיְקָּדׁש ַוֲאֶׁשר

ג-114
מֹוֵעד ּכֹל ֲאֶׁשר

ִיַּגע ִּבְבָׂשָרּה ִיְקָּדׁש
ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה

ג-115
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ִהוא ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר
יּוָבא ִמָּדָמּה

ג-116
ִהוא ְוָכל ַחָּטאת

ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

ג-117
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ֹלא
ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש

ג-118
מֹוֵעד ְלַכֵּפר

ַּבּקֶֹדׁש ֹלא ֵתָאֵכל
ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ג-119
ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש

ִּתָּׂשֵרף ְוזֹאת ּתֹוַרת
ָהָאָׁשם: קֶֹדׁש

ג-120
ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם:
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ג-121
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ָסִביב ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו
ַיְקִריב ִמֶּמּנּו

ג-122
ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִריב

ִמֶּמּנּו ֵאת ָהַאְלָיה
ְוֶאת ַהֵחֶלב

ג-123
ָהַאְלָיה ְוֶאת

ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-124
ַעל ַהָּכֵבד ַעל

ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה
ְוִהְקִטיר ֹאָתם

ג-125
ֵיָאֵכל קֶֹדׁש

ָקָדִׁשים הּוא ַּכַחָּטאת
ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה

ג-126
ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה

ַאַחת ָלֶהם ַהּכֵֹהן
ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר



יקרא 138139 / ו  / קרא  י ו

ג-169
מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
ְוֶאת ָהַאִיל

ג-170
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ָסִביב ְוֶאת ָהַאִיל
ִנַּתח ִלְנָתָחיו

ג-171
מֶֹׁשה ֶאת ָהרֹאׁש

ְוֶאת ַהְּנָתִחים ְוֶאת
ַהָּפֶדר ְוֶאת

ג-172
ְוֶאת ַהְּנָתִחים

ְוֶאת ַהָּפֶדר ְוֶאת
ַהֶּקֶרב ְוֶאת

ג-173
מֶֹׁשה ַוַּיְקֵרב

ֶאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני
ֵאיל ַהִּמֻּלִאים

ג-174
ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל

רֹאׁש ָהָאִיל ַוִּיְׁשָחט
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ג-175
ֹאֶזן ַאֲהרֹן

ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן
ָידֹו ַהְיָמִנית

ג-176
ַהְיָמִנית ְוַעל

ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית
ַוַּיְקֵרב ֶאת ְּבֵני

ג-177
ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה

ִמן ַהָּדם ַעל ְּתנּוְך ָאְזָנם
ַהְיָמִנית ְוַעל

ג-178
ַהְיָמִנית ְוַעל

ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית
ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה

ג-179
ָהַאְלָיה ְוֶאת

ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
ַהֶּקֶרב ְוֵאת

ג-180
ֶחְלְּבֶהן ְוֵאת

ׁשֹוק ַהָּיִמין ּוִמַּסל
ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר

ג-181
ְוַחַּלת ֶלֶחם

ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק
ֶאָחד ַוָּיֶׂשם

ג-182
ַהּכֹל ַעל ַּכֵּפי

ַאֲהרֹן ְוַעל ַּכֵּפי
ָבָניו ַוָּיֶנף

ג-183
ֹאֶהל מֹוֵעד ֹלא

ֵתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַעד
יֹום ְמֹלאת ְיֵמי

ג-184
יֹום ְמֹלאת ְיֵמי

ִמֻּלֵאיֶכם: ִּכי ִׁשְבַעת
ָיִמים ְיַמֵּלא

ג-185
ַחָּטאְתָך ְוֶאת
עָֹלֶתָך ְוַכֵּפר
ַּבַעְדָך ּוְבַעד

ג-186
ֵעֶגל ַהַחָּטאת

ֲאֶׁשר לֹו ַוַּיְקִרבּו
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת

ג-187
לֹו ַוַּיְקִרבּו

ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם
ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל

ג-188
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת

ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל
ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם

ג-189
ְוֶאת ַהֵחֶלב

ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת
ַהּיֶֹתֶרת ִמן

ג-148
ֹאָתם ֵמֵאת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֻחַּקת עֹוָלם
ְלדֹרָֹתם זֹאת

ג-149
ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר
ִסיָני: ְּביֹום ַצֹּותֹו
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-150
ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת

ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׁשֵני
ָהֵאיִלים ְוֵאת

ג-151
ַהַחָּטאת ְוֵאת

ְׁשֵני ָהֵאיִלים ְוֵאת ַסל
ַהַּמּצֹות ְוֵאת

ג-152
ָהֵאיִלים ְוֵאת

ַסל ַהַּמּצֹות ְוֵאת ָּכל
ָהֵעָדה ַהְקֵהל

ג-153
ָהֵעָדה ַהְקֵהל

ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד
ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה

ג-154
ַהְקֵהל ֶאל ֶּפַתח

ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַּיַעׂש
מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר

ג-155
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

מֹוֵעד ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ג-156
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

מֹוֵעד ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
ֶאל ָהֵעָדה: ֶזה

ג-157
מֹוֵעד ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ֶאל ָהֵעָדה: ֶזה
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ג-158
ַוִּיֵּתן ָעָליו

ֶאת ָהֵאֹפד ַוַּיְחֹּגר
ֹאתֹו ְּבֵחֶׁשב

ג-159
ַוָּיֶׂשם ָעָליו

ֶאת ַהֹחֶׁשן ַוִּיֵּתן
ֶאל ַהֹחֶׁשן ֶאת

ג-160
ָהאּוִרים ְוֶאת

ַהֻּתִּמים ַוָּיֶׂשם ֶאת
ַהִּמְצֶנֶפת ַעל

ג-161
ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת

ַעל רֹאׁשֹו ַוָּיֶׂשם ַעל
ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל

ג-162
מֶֹׁשה ֶאת ֶׁשֶמן

ַהִּמְׁשָחה ַוִּיְמַׁשח ֶאת
ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת

ג-163
ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

ַוִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּמְׁשָּכן
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר

ג-164
ֶאת ַהִּמְזֵּבַח

ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת
ַהִּכּיֹר ְוֶאת

ג-165
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

ְוֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת
ַּכּנֹו ְלַקְּדָׁשם

ג-166
ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן
ַוַּיְלִּבֵׁשם ֻּכֳּתֹנת

ַוַּיְחֹּגר ֹאָתם

ג-167
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש

ַּפר ַהַחָּטאת ַוִּיְׁשָחט
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ג-168
ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל

רֹאׁש ָהָאִיל ַוִּיְׁשָחט
ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה
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ג-211
מֶֹׁשה ֵהן ַהּיֹום

ִהְקִריבּו ֶאת ַחָּטאָתם
ְוֶאת עָֹלָתם

ג-212
ְוֶאל ַאֲהרֹן

ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם ַּדְּברּו
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-213
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

ֲאֵלֶהם ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר:

ג-214
ִמָּכל ַהְּבֵהָמה

ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ ּכֹל
ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה

ג-215
ְּפָרסֹת ַמֲעַלת

ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה
ֹּתאֵכלּו ַאְך ֶאת

ג-216
ֶאת ֶזה ֹלא ֹתאְכלּו

ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה
ּוִמַּמְפִרֵסי

ג-217
ַמֲעֵלה ֵגָרה

הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו
ַמְפִריס ָטֵמא הּוא

ג-218
ַמֲעֵלה ֵגָרה

הּוא ּוַפְרָסה ֹלא ַיְפִריס
ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ג-219
ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ִּכי
ַמֲעַלת ֵּגָרה

ג-220
ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא
ְוׁשַֹסע ֶׁשַסע ַּפְרָסה

ְוהּוא ֵּגָרה ֹלא

ג-221
ְוׁשַֹסע ֶׁשַסע

ַּפְרָסה ְוהּוא ֵּגָרה ֹלא
ִיָּגר ָטֵמא הּוא

ג-222
ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ִמְּבָׂשָרם ֹלא ֹתאֵכלּו
ּוְבִנְבָלָתם ֹלא

ג-223
ֹתאֵכלּו ְוֶאת

ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו
ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו

ג-224
ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ

ֵהם: ֶאת ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת
ַהֶּפֶרס ְוֵאת

ג-225
ְוֶאת ָהַאָּיה

ְלִמיָנּה ֵאת ָּכל עֵֹרב
ְלִמינֹו ְוֵאת

ג-226
ְלִמיָנּה ֵאת ָּכל

עֵֹרב ְלִמינֹו ְוֵאת
ַּבת ַהַּיֲעָנה

ג-227
עֵֹרב ְלִמינֹו

ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה
ְוֶאת ַהַּתְחָמס

ג-228
ְלִמינֹו ְוֵאת

ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת
ַהַּתְחָמס ְוֶאת

ג-229
ַּבת ַהַּיֲעָנה

ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת
ַהָּׁשַחף ְוֶאת

ג-230
ָהֲעַטֵּלף ּכֹל

ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך
ַעל ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ

ג-231
הּוא ָלֶכם ַאְך ֶאת

ֶזה ֹּתאְכלּו ִמּכֹל ֶׁשֶרץ
ָהעֹוף ַההֵֹלְך

ג-190
ַוִּיְזְרֵקהּו

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב
ְוֶאת ָהעָֹלה

ג-191
ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ָסִביב ְוֶאת ָהעָֹלה
ִהְמִציאּו ֵאָליו

ג-192
ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר

ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם
ַוִּיְׁשָחֵטהּו

ג-193
ָהַאִיל ֶזַבח

ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם
ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני

ג-194
מֶֹׁשה ַוִּיָּׂשא

ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל
ָהָעם ַוְיָבְרֵכם

ג-195
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ֶאל ֹאֶהל
מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו

ג-196
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

ַוֵּיְצאּו ַוְיָבְרכּו ֶאת
ָהָעם ַוֵּיָרא

ג-197
ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי

ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל
ָהָעם ֶאָּכֵבד

ג-198
ֲאֵלֶהם ִקְרבּו

ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת
ְּפֵני ַהּקֶֹדׁש ֶאל

ג-199
ְּבֻכֳּתֹנָתם

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ג-200
ַוֲאֵחיֶכם ָּכל

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת
ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר

ג-201
ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין

ַהֹחל ּוֵבין ַהָּטֵמא
ּוֵבין ַהָּטהֹור

ג-202
ַהָּטֵמא ּוֵבין

ַהָּטהֹור ּוְלהֹורֹת ֶאת
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת

ג-203
ְוֶאל ֶאְלָעָזר

ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו
ַהּנֹוָתִרים ְקחּו

ג-204
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ִהוא ַוֲאַכְלֶּתם ֹאָתּה
ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש

ג-205
ִהוא ַוֲאַכְלֶּתם

ֹאָתּה ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש
ִּכי ָחְקָך ְוָחק

ג-206
ִאָּתְך: ִּכי ָחְקָך
ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו
ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי

ג-207
ְוָחק ָּבֶניָך

ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוק

ג-208
ַהַחָּטאת ָּדרֹׁש

ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה
ׂשָֹרף ַוִּיְקצֹף

ג-209
ְוִהֵּנה ׂשָֹרף

ַוִּיְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר
ְוַעל ִאיָתָמר

ג-210
ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא
ְוֹאָתּה ָנַתן
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ג-253
יּוָבא ְוָטֵמא

ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר
ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש

ג-254
ְוָטֵהר ְוָכל

ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיֹּפל
ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו:

ג-255
ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש

ֲאֶׁשר ִיֹּפל ֵמֶהם ֶאל
ּתֹוכֹו: ּכֹל ֲאֶׁשר

ג-256
ֻיָּתץ ְטֵמִאים ֵהם

ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם
ַאְך ַמְעָין ּובֹור

ג-257
ַמִים ַעל ֶזַרע

ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם
ָעָליו ָטֵמא הּוא

ג-258
ָעָליו ָטֵמא הּוא

ָלֶכם ְוִכי ָימּות ִמן
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר

ג-259
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת

ג-260
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ

ג-261
ָהָעֶרב ְוָכל

ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל
ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ

ג-262
ֹלא ֵיָאֵכל ּכֹל

הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוכֹל
הֹוֵלְך ַעל ַאְרַּבע

ג-263
ַעל ָּגחֹון ְוכֹל

הֹוֵלְך ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל
ַמְרֵּבה ַרְגַלִים

ג-264
הֹוֵלְך ַעל ַאְרַּבע

ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים
ְלָכל ַהֶּׁשֶרץ

ג-265
ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש
ָאִני ְוֹלא ְתַטְּמאּו

ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ג-266
ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל

ָהָאֶרץ ְלַהְבִּדיל ֵּבין
ַהָּטֵמא ּוֵבין

ג-267
ּוֵבין ַהַחָּיה

ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין
ַהַחָּיה ֲאֶׁשר

ג-268
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי

ג-269
ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים

ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה
ְּבָכל קֶֹדׁש ֹלא

ג-270
ִּבְדֵמי ָטֳהָרה

ְּבָכל קֶֹדׁש ֹלא ִתָּגע
ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש

ג-271
ָתבֹא ַעד ְמֹלאת
ְיֵמי ָטֳהָרּה ְוִאם

ְנֵקָבה ֵתֵלד

ג-272
ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים

ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרה
ּוִבְמֹלאת ְיֵמי

ג-273
ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל

ְּדֵמי ָטֳהָרה ּוִבְמֹלאת
ְיֵמי ָטֳהָרּה

ג-232
ֶזה ֹּתאְכלּו ִמּכֹל

ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך
ַעל ַאְרַּבע: ֲאֶׁשר

ג-233
ְלַנֵּתר ָּבֵהן

ַעל ָהָאֶרץ ֶאת ֵאֶּלה
ֵמֶהם ֹּתאֵכלּו

ג-234
ֶאת ֵאֶּלה ֵמֶהם

ֹּתאֵכלּו ֶאת ָהַאְרֶּבה
ְלִמינֹו ְוֶאת

ג-235
ֵמֶהם ֹּתאֵכלּו

ֶאת ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו
ְוֶאת ַהָּסְלָעם

ג-236
ְלִמינֹו ְוֶאת

ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו
ְוֶאת ַהַחְרּגֹל

ג-237
ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם

ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו
ָּכל ַהּנֵֹגַע

ג-238
ָּכל ַהּנֵֹגַע

ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד
ָהָעֶרב ְוָכל

ג-239
ָהָעֶרב ְוָכל

ַהּנֵֹׂשא ִמִּנְבָלָתם
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו

ג-240
ְוָכל ַהּנֵֹׂשא

ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא

ג-241
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
ְלָכל ַהְּבֵהָמה

ג-242
ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל

ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה
ַההֶֹלֶכת ַעל

ג-243
ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל

ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת
ַעל ַאְרַּבע ְטֵמִאים

ג-244
ְּבָכל ַהַחָּיה

ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע
ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם

ג-245
ַההֶֹלֶכת ַעל

ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם
ָּכל ַהּנֵֹגַע

ג-246
ְוַהִּתְנָׁשֶמת

ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם
ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ

ג-247
ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים

ָלֶכם ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ
ָּכל ַהּנֵֹגַע

ג-248
ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ

ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם
ְּבמָֹתם ִיְטָמא

ג-249
ֵמֶהם ְּבמָֹתם

ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו
ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו

ג-250
ְּבמָֹתם ִיְטָמא

ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד
אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל

ג-251
ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי

ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו
ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר

ג-252
ַּבַּמִים יּוָבא

ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב
ְוָטֵהר ְוָכל
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ג-295
ַהָּנַגע: ֻּכּלֹו

ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא
ּוְביֹום ֵהָראֹות

ג-296
ָטהֹור הּוא ּוְביֹום

ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי
ִיְטָמא ְוָרָאה

ג-297
ָּבָׂשר ַחי ִיְטָמא

ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת
ַהָּבָׂשר ַהַחי

ג-298
ִיְטָמא ְוָרָאה

ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּבָׂשר
ַהַחי ְוִטְּמאֹו:

ג-299
ַהַחי ְוִטְּמאֹו:

ַהָּבָׂשר ַהַחי ָטֵמא
הּוא ָצַרַעת הּוא

ג-300
הּוא ָצַרַעת הּוא

אֹו ִכי ָיׁשּוב ַהָּבָׂשר
ַהַחי ְוֶנְהַּפְך

ג-301
ַהֶּנַגע ָטהֹור

הּוא ּוָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה
בֹו ְבעֹרֹו ְׁשִחין

ג-302
ָהעֹור ּוְׂשָעָרּה

ָהַפְך ָלָבן ְוִטְּמאֹו
ַהּכֵֹהן ֶנַגע

ג-303
ְוִאם ִיְרֶאָּנה

ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵאין
ָּבּה ֵׂשָער ָלָבן

ג-304
ִהוא ְוִטֲהרֹו

ַהּכֵֹהן אֹו ָבָׂשר ִּכי
ִיְהֶיה ְבעֹרֹו

ג-305
ָהעֹור ָצַרַעת

ִהוא ַּבִּמְכָוה ָּפָרָחה
ְוִטֵּמא ֹאתֹו

ג-306
ְוִאם ַּתְחֶּתיָה

ַתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת
ֹלא ָפְׂשָתה ָבעֹור

ג-307
ָעמֹק ִמן ָהעֹור

ּובֹו ֵׂשָער ָצהֹב ָּדק
ְוִטֵּמא ֹאתֹו

ג-308
ָצַרַעת ָהרֹאׁש

אֹו ַהָּזָקן הּוא ְוִכי
ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן

ג-309
ֶנַגע ַהֶּנֶתק

ְוִהֵּנה ֵאין ַמְרֵאהּו
ָעמֹק ִמן ָהעֹור

ג-310
ָיִמים ְוָרָאה

ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ג-311
ַהֶּנַגע ַּבּיֹום

ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה ֹלא
ָפָׂשה ַהֶּנֶתק

ג-312
ָפָׂשה ַהֶּנֶתק

ְוֹלא ָהָיה בֹו ֵׂשָער
ָצהֹב ּוַמְרֵאה

ג-313
בֹו ֵׂשָער ָצהֹב

ּוַמְרֵאה ַהֶּנֶתק ֵאין
ָעמֹק ִמן ָהעֹור

ג-314
ֹלא ְיַגֵּלַח

ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת
ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת

ג-315
ֵׁשִנית ְוָרָאה

ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנֶתק
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ג-274
ְיֵמי ָטֳהָרּה

ְלֵבן אֹו ְלַבת ָּתִביא
ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו

ג-275
ְלֵבן אֹו ְלַבת

ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו
ְלעָֹלה ּוֶבן

ג-276
ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו
ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה

אֹו ֹתר ְלַחָּטאת

ג-277
ְלעָֹלה ּוֶבן

יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאת
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

ג-278
ּוֶבן יֹוָנה אֹו

ֹתר ְלַחָּטאת ֶאל ֶּפַתח
ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל

ג-279
ְוִאם ֹלא ִתְמָצא

ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני

ג-280
ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי

ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי ֹתִרים
אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה

ג-281
ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי

ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה
ֶאָחד ְלעָֹלה

ג-282
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ָאָדם
ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור

ג-283
ְוֶאל ַאֲהרֹן

ֵלאמֹר ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה
ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת

ג-284
ֵלאמֹר ָאָדם ִּכי

ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת
אֹו ַסַּפַחת אֹו

ג-285
ֹלא ָהַפְך ָלָבן

ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת
ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת

ג-286
ַהּכֵֹהן ִׁשְבַעת

ָיִמים ֵׁשִנית ְוָרָאה
ַהּכֵֹהן ֹאתֹו

ג-287
ֵׁשִנית ְוָרָאה

ַהּכֵֹהן ֹאתֹו ַּבּיֹום
ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית

ג-288
ַהּכֵֹהן ֹאתֹו

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית
ְוִהֵּנה ֵּכָהה

ג-289
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה
ַהֶּנַגע ְוֹלא

ג-290
ֵׁשִנית ְוִהֵּנה

ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְוֹלא
ָפָׂשה ַהֶּנַגע

ג-291
ְוִהֵּנה ֵּכָהה

ַהֶּנַגע ְוֹלא ָפָׂשה
ַהֶּנַגע ָּבעֹור

ג-292
ָּבעֹור ְוִטְּמאֹו

ַהּכֵֹהן ָצַרַעת ִהוא
ֶנַגע ָצַרַעת

ג-293
ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו

ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן: ֹלא
ַיְסִּגֶרּנּו ִּכי

ג-294
ַהָּצַרַעת ֶאת

ָּכל ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר ֶאת
ַהָּנַגע: ֻּכּלֹו
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ג-337
ֶאת ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת

ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו
ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת

ג-338
בֹו ַהָּנַגע: ִּכי

ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא
ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ג-339
ָהַפְך ַהֶּנַגע

ֶאת ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע
ֹלא ָפָׂשה ָטֵמא

ג-340
ָטֵמא הּוא ָּבֵאׁש

ִּתְׂשְרֶפּנּו: ְּפֶחֶתת ִהוא
ְּבָקַרְחּתֹו אֹו

ג-341
ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו

אֹו ְבַגַּבְחּתֹו ְוִאם
ָרָאה ַהּכֵֹהן

ג-342
אֹו ְבַגַּבְחּתֹו

ְוִאם ָרָאה ַהּכֵֹהן
ְוִהֵּנה ֵּכָהה

ג-343
ֹאתֹו ְוָקַרע

ֹאתֹו ִמן ַהֶּבֶגד אֹו
ִמן ָהעֹור אֹו ִמן

ג-344
ִמן ַהֶּבֶגד אֹו

ִמן ָהעֹור אֹו ִמן ַהְּׁשִתי
אֹו ִמן ָהֵעֶרב

ג-345
ִמן ָהעֹור אֹו ִמן

ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב
ְוִאם ֵּתָרֶאה

ג-346
ְוִאם ֵּתָרֶאה

עֹוד ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי
אֹו ָבֵעֶרב אֹו

ג-347
אֹו ָכל ְּכִלי ָהעֹור
ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר

ֵמֶהם ַהָּנַגע

ג-348
ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס

ְוָסר ֵמֶהם ַהָּנַגע
ְוֻכַּבס ֵׁשִנית

ג-349
ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר

אֹו ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי
אֹו ָהֵעֶרב אֹו

ג-350
ִצֳּפִרים ַחּיֹות

ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז
ּוְׁשִני תֹוַלַעת

ג-351
ְוָהָיה ַבּיֹום

ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת
ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת

ג-352
ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים

ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת
ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה

ג-353
ְּתִמיָמה ּוְׁשלָֹׁשה

ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ג-354
ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש

ָקָדִׁשים הּוא ְוָלַקח
ַהּכֵֹהן ִמַּדם

ג-355
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

הּוא ְוָלַקח ַהּכֵֹהן
ִמַּדם ָהָאָׁשם

ג-356
ַהְיָמִנית ְוַעל

ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית
ַעל ַּדם ָהָאָׁשם

ג-357
ַהְיָמִנית ַעל ַּדם
ָהָאָׁשם ְוַהּנֹוָתר

ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר

ג-316
ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום

ַהְּׁשִביִעי ְוִהֵּנה ֹלא
ָפָׂשה ַהֶּנֶתק

ג-317
ַהֶּנֶתק ָּבעֹור

ּוַמְרֵאהּו ֵאיֶנּנּו
ָעמֹק ִמן ָהעֹור

ג-318
ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו

ְוָטֵהר ְוִאם ָּפׂשֹה
ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק

ג-319
ְוָטֵהר ְוִאם

ָּפׂשֹה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק
ָּבעֹור ַאֲחֵרי

ג-320
ָׁשֹחר ָצַמח ּבֹו

ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק ָטהֹור
הּוא ְוִטֲהרֹו

ג-321
ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק

ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו
ַהּכֵֹהן ְוִאיׁש

ג-322
ְוִהֵּנה ְבעֹור

ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֵּכהֹות
ְלָבֹנת: ּבַֹהק

ג-323
ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת

ֵּכהֹות ְלָבֹנת: ּבַֹהק
הּוא ָּפַרח ָּבעֹור

ג-324
ֵּכהֹות ְלָבֹנת:

ּבַֹהק הּוא ָּפַרח ָּבעֹור
ָטהֹור הּוא ְוִאיׁש

ג-325
ָטהֹור הּוא ְוִאם

ִמְּפַאת ָּפָניו ִיָּמֵרט
רֹאׁשֹו ִּגֵּבַח

ג-326
ָלָבן ֲאַדְמָּדם

ָצַרַעת ֹּפַרַחת ִהוא
ְּבָקַרְחּתֹו אֹו

ג-327
ְּבָקַרְחּתֹו אֹו

ְבַגַּבְחּתֹו ְוָרָאה
ֹאתֹו ַהּכֵֹהן

ג-328
ָטֵמא הּוא ַטֵּמא

ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן
ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו

ג-329
ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו

ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו
ִיְהֶיה ָפרּוַע

ג-330
ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה

ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם
ַיְעֶטה ְוָטֵמא

ג-331
ָפרּוַע ְוַעל

ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא
ָטֵמא ִיְקָרא ָּכל

ג-332
ַיְעֶטה ְוָטֵמא

ָטֵמא ִיְקָרא ָּכל ְיֵמי
ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע

ג-333
ָטֵמא ִיְקָרא ָּכל
ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע
ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא

ג-334
ִּפְׁשִּתים אֹו ִבְׁשִתי

אֹו ְבֵעֶרב ַלִּפְׁשִּתים
ְוַלָּצֶמר אֹו

ג-335
הּוא ְוָׂשַרף ֶאת

ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת ַהְּׁשִתי
אֹו ֶאת ָהֵעֶרב

ג-336
אֹו ֶאת ַהְּׁשִתי אֹו
ֶאת ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר
אֹו ַבִּפְׁשִּתים אֹו
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ג-379
ֶאְתֶהן ֶאל ִמחּוץ

ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא
ְוֶאת ַהַּבִית

ג-380
ִמַּבִית ָסִביב

ְוָׁשְפכּו ֶאת ֶהָעָפר
ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל

ג-381
ֶהָעָפר ֲאֶׁשר

ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר
ֶאל ָמקֹום ָטֵמא

ג-382
ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל

ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום
ָטֵמא ְוָלְקחּו

ג-383
ֶאת ַהַּבִית ֶאת

ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו
ְוֵאת ָּכל ֲעַפר

ג-384
ְוֵאת ָּכל ֲעַפר

ַהָּבִית ְוהֹוִציא ֶאל
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל

ג-385
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל

ָמקֹום ָטֵמא ְוַהָּבא
ֶאל ַהַּבִית ָּכל

ג-386
ֶאל ָמקֹום ָטֵמא
ְוַהָּבא ֶאל ַהַּבִית

ָּכל ְיֵמי ִהְסִּגיר

ג-387
ָיבֹא ַהּכֵֹהן

ְוָרָאה ְוִהֵּנה ֹלא
ָפָׂשה ַהֶּנַגע

ג-388
ֶאת ַהַּבִית ְׁשֵּתי
ִצֳּפִרים ְוֵעץ ֶאֶרז

ּוְׁשִני תֹוַלַעת

ג-389
ָהֶאָחת ֶאל ְּכִלי

ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים
ְוָלַקח ֶאת ֵעץ

ג-390
ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל

ַמִים ַחִּיים ְוָלַקח
ֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז

ג-391
ֶחֶרׂש ַעל ַמִים

ַחִּיים ְוָלַקח ֶאת ֵעץ
ָהֶאֶרז ְוֶאת

ג-392
ַחִּיים ְוָלַקח

ֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת
ָהֵאזֹב ְוֵאת

ג-393
ֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז

ְוֶאת ָהֵאזֹב ְוֵאת
ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת

ג-394
ְוֶאת ָהֵאזֹב

ְוֵאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת
ְוֵאת ַהִּצֹּפר

ג-395
ַהַּבִית ֶׁשַבע

ְּפָעִמים ְוִחֵּטא ֶאת
ַהַּבִית ְּבַדם

ג-396
ֶׁשַבע ְּפָעִמים

ְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית
ְּבַדם ַהִּצּפֹור

ג-397
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַּדְּברּו
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-398
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם:
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה

ג-399
ֲאֵלֶהם: ִאיׁש ִאיׁש

ִּכי ִיְהֶיה ָזב ִמְּבָׂשרֹו
זֹובֹו ָטֵמא הּוא

ג-358
ָהעָֹלה ְוֶאת

ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה
ְוִכֶּפר ָעָליו

ג-359
ְוֶאת ַהִּמְנָחה

ַהִּמְזֵּבָחה ְוִכֶּפר
ָעָליו ַהּכֵֹהן

ג-360
ָידֹו ַמֶּׂשֶגת

ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד
ָאָׁשם ִלְתנּוָפה

ג-361
ְוָלַקח ֶּכֶבׂש

ֶאָחד ָאָׁשם ִלְתנּוָפה
ְלַכֵּפר ָעָליו

ג-362
ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן

ְלִמְנָחה ְוֹלג ָׁשֶמן
ּוְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו

ג-363
עָֹלה ְוֵהִביא

ֹאָתם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני
ְלָטֳהָרתֹו

ג-364
ָהָאָׁשם ְוֶאת

ֹלג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף
ֹאָתם ַהּכֵֹהן

ג-365
ַהְיָמִנית ְוַעל

ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית
ּוִמן ַהֶּׁשֶמן

ג-366
ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

ּוִמן ַהֶּׁשֶמן ִיצֹק
ַהּכֵֹהן ַעל ַּכף

ג-367
ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

ַעל ְמקֹום ַּדם ָהָאָׁשם
ְוַהּנֹוָתר ִמן

ג-368
ְוַהּנֹוָתר ִמן

ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף
ַהּכֵֹהן ִיֵּתן

ג-369
ַהֹּתִרים אֹו ִמן

ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאֶׁשר
ַּתִּׂשיג ָידֹו ֵאת

ג-370
ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה

ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו
ֵאת ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג

ג-371
ַּתִּׂשיג ָידֹו ֵאת

ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ֶאת
ָהֶאָחד ַחָּטאת

ג-372
ַּתִּׂשיג ָידֹו ֶאת

ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת
ָהֶאָחד עָֹלה

ג-373
ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו

ֶנַגע ָצָרַעת ֲאֶׁשר
ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו

ג-374
ֶנַגע ָצָרַעת

ֲאֶׁשר ֹלא ַתִּׂשיג ָידֹו
ְּבָטֳהָרתֹו

ג-375
ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר
ַּבָּבִית ְוַאַחר ֵּכן

ָיבֹא ַהּכֵֹהן

ג-376
אֹו ֲאַדְמַּדּמֹת

ּוַמְרֵאיֶהן ָׁשָפל ִמן
ַהִּקיר ְוָיָצא

ג-377
ַהַּבִית ִׁשְבַעת

ָיִמים ְוָׁשב ַהּכֵֹהן
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ג-378
ָּבֵהן ַהָּנַגע

ְוִהְׁשִליכּו ֶאְתֶהן ֶאל
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל



יקרא 150151 / ו  / קרא  י ו

ג-421
יֶֹׁשֶבת ָעָליו

ְּבָנְגעֹו בֹו: ִיְטָמא ַעד
ָהָעֶרב ְוִאם

ג-422
ָהָעֶרב ְוִאם

ָׁשכֹב ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה
ּוְתִהי ִנָּדָתּה

ג-423
ָׁשכֹב ִיְׁשַּכב ִאיׁש

ֹאָתּה ּוְתִהי ִנָּדָתּה
ָעָליו ְוָטֵמא

ג-424
ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה
ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו

ְוָטֵמא ִׁשְבַעת

ג-425
ִנָּדָתּה ָעָליו

ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים
ְוָכל ַהִּמְׁשָּכב

ג-426
ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה

ָיִמים ַרִּבים ְּבֹלא ֶעת
ִנָּדָתּה אֹו ִכי

ג-427
ַרִּבים ְּבֹלא ֶעת

ִנָּדָתּה אֹו ִכי ָתזּוב
ַעל ִנָּדָתּה: ָּכל

ג-428
אֹו ִכי ָתזּוב ַעל

ִנָּדָתּה: ָּכל ְיֵמי זֹוב
ֻטְמָאָתּה ִּכיֵמי

ג-429
ֻטְמָאָתּה ִּכיֵמי

ִנָּדָתּה ִּתְהֶיה ְטֵמָאה
ִהוא ָּכל ַהִּמְׁשָּכב

ג-430
ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר

ִּתְׁשַּכב ָעָליו ָּכל ְיֵמי
זֹוָבּה ְּכִמְׁשַּכב

ג-431
ִּתְׁשַּכב ָעָליו ָּכל

ְיֵמי זֹוָבּה ְּכִמְׁשַּכב
ִנָּדָתּה ִיְהֶיה

ג-432
ִנָּדָתּה ְוָכל

ַהּנֹוֵגַע ָּבם ִיְטָמא
ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו

ג-433
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוִאם

ג-434
ִּתְטָהר ּוַבּיֹום

ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי
ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני

ג-435
ַהָּזב ַוֲאֶׁשר

ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת
ֶזַרע ְלָטְמָאה

ג-436
ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו

ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה
ָבּה ְוַהָּדָוה

ג-437
ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש

ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל
ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת

ג-438
ָיבֹא ַאֲהרֹן

ֶאל ַהּקֶֹדׁש: ְּבַפר ֶּבן
ָּבָקר ְלַחָּטאת

ג-439
ְּכֹתֶנת ַּבד קֶֹדׁש

ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד
ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו

ג-440
ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט

ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת
ַּבד ִיְצֹנף ִּבְגֵדי

ג-441
ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם

ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת
ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

ג-400
ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָזב

ִמְּבָׂשרֹו זֹובֹו ָטֵמא
הּוא ְוזֹאת ִּתְהֶיה

ג-401
הּוא ְוזֹאת ִּתְהֶיה

ֻטְמָאתֹו ְּבזֹובֹו: ָרר
ְּבָׂשרֹו ֶאת זֹובֹו

ג-402
ִּתְהֶיה ֻטְמָאתֹו

ְּבזֹובֹו: ָרר ְּבָׂשרֹו ֶאת
זֹובֹו אֹו ֶהְחִּתים

ג-403
ְוַהּנֵֹגַע

ִּבְבַׂשר ַהָּזב ְיַכֵּבס
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ג-404
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוִכי

ג-405
ָהָעֶרב ְוִכי

ָירֹק ַהָּזב ַּבָּטהֹור
ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו

ג-406
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוָכל

ג-407
ַתְחָּתיו ִיְטָמא ַעד

ָהָעֶרב ְוַהּנֹוֵׂשא
אֹוָתם ְיַכֵּבס

ג-408
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוכֹל

ג-409
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ּוְכִלי

ג-410
ָהָעֶרב ּוְכִלי

ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו
ַהָּזב ִיָּׁשֵבר

ג-411
ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו

ַהָּזב ִיָּׁשֵבר ְוָכל
ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף

ג-412
ַהָּזב ִיָּׁשֵבר

ְוָכל ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף
ַּבָּמִים ְוִכי

ג-413
ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף

ַּבָּמִים ְוִכי ִיְטַהר
ַהָּזב ִמּזֹובֹו

ג-414
מֹוֵעד ּוְנָתָנם

ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָעָׂשה
ֹאָתם ַהּכֵֹהן

ג-415
ֵתֵצא ִמֶּמּנּו

ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ
ַּבַּמִים ֶאת ָּכל

ג-416
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוָכל

ג-417
ְּבָכל ְּכִלי ֲאֶׁשר

ֵּתֵׁשב ָעָליו: ְיַכֵּבס
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ג-418
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד
ָהָעֶרב ְוִאם

ג-419
ָהָעֶרב ְוִאם

ַעל ַהִּמְׁשָּכב הּוא אֹו ַעל
ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהוא

ג-420
ַעל ַהִּמְׁשָּכב הּוא

אֹו ַעל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהוא
יֶֹׁשֶבת ָעָליו



יקרא 152153 / ו  / קרא  י ו

ג-463
עָֹלתֹו ְוֶאת

עַֹלת ָהָעם ְוִכֶּפר
ַּבֲעדֹו ּוְבַעד

ג-464
ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא
ֶאל ַהַּמֲחֶנה

ג-465
ַּבּקֶֹדׁש יֹוִציא

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
ְוָׂשְרפּו ָבֵאׁש

ג-466
ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא
ֶאל ַהַּמֲחֶנה

ג-467
ְוַאֲחֵרי ֵכן

ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה
ְוָהְיָתה ָלֶכם

ג-468
ְוָכל ְמָלאָכה

ֹלא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח
ְוַהֵּגר ַהָּגר

ג-469
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם
ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ג-470
ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ֻחַּקת עֹוָלם ְוִכֶּפר
ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר

ג-471
עֹוָלם ְוִכֶּפר

ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח
ֹאתֹו ַוֲאֶׁשר

ג-472
ָידֹו ְלַכֵהן

ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש
ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד

ג-473
ָּכל ַעם ַהָּקָהל

ְיַכֵּפר ְוָהְיָתה ּזֹאת
ָלֶכם ְלֻחַּקת

ג-474
ָלֶכם ְלֻחַּקת

עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל

ג-475
עֹוָלם ְלַכֵּפר

ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל
ַחּטֹאָתם ַאַחת

ג-476
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו
ֵעז ַּבַּמֲחֶנה

ג-477
ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם

ָׁשָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש
ַההּוא ִמֶּקֶרב

ג-478
ַההּוא ָּדם ָׁשָפְך

ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא
ִמֶּקֶרב ַעּמֹו

ג-479
ָׁשָפְך ְוִנְכַרת

ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב
ַעּמֹו ְלַמַען

ג-480
ְוִנְכַרת ָהִאיׁש

ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו
ְלַמַען ֲאֶׁשר

ג-481
ָיגּור ְּבתֹוָכם:

ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה עָֹלה
אֹו ָזַבח ְוֶאל

ג-482
ַיֲעֶלה עָֹלה

אֹו ָזַבח ְוֶאל ֶּפַתח
ֹאֶהל מֹוֵעד ֹלא

ג-483
ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית
ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר

ַהָּגר ְּבתֹוָכם

ג-442
ּוֵמֵאת ֲעַדת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני
ְׂשִעיֵרי ִעִּזים

ג-443
ַּבֲעדֹו ּוְבַעד

ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר
ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר

ג-444
ְוֵהִביא ִמֵּבית
ַלָּפרֶֹכת ְוָנַתן

ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל

ג-445
ָהֵעדּות ְוֹלא

ָימּות ְוָלַקח ִמַּדם
ַהָּפר ְוִהָּזה

ג-446
ָימּות ְוָלַקח

ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה
ְבֶאְצָּבעֹו ַעל

ג-447
ֶׁשַבע ְּפָעִמים

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו
ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר

ג-448
ְלֹאֶהל מֹוֵעד

ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך
ֻטְמֹאָתם ְוָכל

ג-449
מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן

ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם
ְוָכל ָאָדם ֹלא

ג-450
ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם

ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם ְוָכל
ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה

ג-451
ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם

ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ג-452
מֹוֵעד ְּבבֹאֹו

ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד
ֵצאתֹו ְוִכֶּפר

ג-453
ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל

ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָיָצא
ֶאל ַהִּמְזֵּבַח

ג-454
ְוִהָּזה ָעָליו

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו
ֶׁשַבע ְּפָעִמים

ג-455
ַהָּׂשִעיר ֶהָחי

ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת
ְׁשֵּתי ָיָדו ַעל רֹאׁש

ג-456
ֶהָחי ְוָסַמְך

ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדו
ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר

ג-457
ַהָּׂשִעיר ַהַחי

ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת
ָּכל ֲעֹוֹנת ְּבֵני

ג-458
ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל
ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל

ג-459
ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי

ַהִּמְדָּבָרה ְוָנָׂשא
ַהָּׂשִעיר ָעָליו

ג-460
ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה

ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר
ַּבִּמְדָּבר ּוָבא

ג-461
ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח

ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר
ּוָבא ַאֲהרֹן

ג-462
מֹוֵעד ּוָפַׁשט

ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר
ָלַבׁש ְּבבֹאֹו



יקרא 154155 / ו  / קרא  י ו

ג-505
ְתַגֵּלה: ֵאֶׁשת

ִּבְנָך ִהוא ֹלא ְתַגֶּלה
ֶעְרָוָתּה ֶעְרַות

ג-506
ִהוא ֶעְרַות ִאָּׁשה
ּוִבָּתּה ֹלא ְתַגֵּלה:
ֶאת ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת

ג-507
ִאָּׁשה ּוִבָּתּה

ֹלא ְתַגֵּלה: ֶאת ַּבת ְּבָנּה
ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה

ג-508
ְתַגֵּלה: ֶאת ַּבת

ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה ֹלא
ִתַּקח ְלַגּלֹות

ג-509
ֵהָּנה ִזָּמה ִהוא

ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה
ֹלא ִתָּקח: ִלְצרֹר

ג-510
ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך

ְלָזַרע: ְלָטְמָאה ָבּה
ּוִמַּזְרֲעָך

ג-511
ּוִמַּזְרֲעָך

ֹלא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר
ַלּמֶֹלְך ְוֹלא

ג-512
ִאָּׁשה: ּתֹוֵעָבה

ִהוא ּוְבָכל ְּבֵהָמה ֹלא
ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך

ג-513
ִלְפֵני ְבֵהָמה

ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא ַאל
ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל

ג-514
ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל

הּוא ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל
ֵאֶּלה: ִּכי ְבָכל

ג-515
הּוא ַאל ִּתַּטְּמאּו

ְּבָכל ֵאֶּלה: ִּכי ְבָכל
ֵאֶּלה ִנְטְמאּו

ג-516
ְּבָכל ֵאֶּלה: ִּכי

ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר

ג-517
ָהָאֶרץ ְוֹלא

ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם
ְּבַטַּמֲאֶכם

ג-518
ָתִקיא ָהָאֶרץ

ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם
ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר

ג-519
ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם

ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה
ַּכֲאֶׁשר ָקָאה

ג-520
ְּבַטַּמֲאֶכם

ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה
ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר

ג-521
ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר

ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר
ִלְפֵניֶכם ִּכי ָּכל

ג-522
ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי

ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ִּכי ָּכל
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה

ג-523
ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר

ִלְפֵניֶכם ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר
ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל

ג-524
ִמֶּקֶרב ַעָּמם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי
ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות

ג-525
ַעָּמם ּוְׁשַמְרֶּתם

ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי
ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות

ג-484
ִיְׂשָרֵאל ּוִמן

ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם
ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל

ג-485
ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם:

ִּכי ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש
ְיַכֵּפר ַעל ֵּכן

ג-486
ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם

ֹלא ֹתאַכל ָּדם ְוַהֵּגר
ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם

ג-487
ְוַהֵּגר ַהָּגר

ְּבתֹוְכֶכם ֹלא יֹאַכל ָּדם
ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני

ג-488
ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם

ֹלא יֹאַכל ָּדם ְוִאיׁש ִאיׁש
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-489
ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר

ַהָּגר ְּבתֹוָכם

ג-490
ִיְׂשָרֵאל ּוִמן

ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם
ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד

ג-491
ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר

ָיצּוד ֵציד ַחָּיה אֹו עֹוף
ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל

ג-492
ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו

ְבַנְפׁשֹו הּוא ָוֹאַמר
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-493
ָוֹאַמר ִלְבֵני

ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל ָּבָׂשר
ֹלא ֹתאֵכלּו: ִּכי

ג-494
ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל

ָּבָׂשר ֹלא ֹתאֵכלּו: ִּכי
ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר

ג-495
ַּדם ָּכל ָּבָׂשר ֹלא

ֹתאֵכלּו: ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל
ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא

ג-496
ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם
ָהָאָדם ָוַחי

ג-497
ֶעְרַות ָאִביָך

ִהוא ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת
ָאִביָך אֹו ַבת

ג-498
אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ

ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן
ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך

ג-499
אֹו ַבת ִּבְּתָך ֹלא
ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן: ִּכי

ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה

ג-500
ְׁשֵאר ָאִביָך

ִהוא ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך
ֹלא ְתַגֵּלה: ִּכי

ג-501
ִהוא ֶעְרַות ֲאחֹות

ִאְּמָך ֹלא ְתַגֵּלה: ִּכי
ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא

ג-502
ֹלא ְתַגֵּלה: ִּכי

ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא ֶעְרַות
ֲאִחי ָאִביָך

ג-503
ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא

ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך
ֹלא ְתַגֵּלה: ֶאל

ג-504
ִתְקָרב ּדָֹדְתָך

ִהוא ֶעְרַות ַּכָּלְתָך ֹלא
ְתַגֵּלה: ֵאֶׁשת
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ג-547
ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר

ְּבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו
ֹאתֹו ְּכֶאְזָרח

ג-548
ֵּלאמֹר ְוֶאל ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֹּתאַמר ִאיׁש ִאיׁש
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-549
ְלִבְלִּתי ָהִמית

ֹאתֹו ְוַׂשְמִּתי ֲאִני
ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש

ג-550
ְמַקִּדְׁשֶכם ִּכי

ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל
ֶאת ָאִביו ְוֶאת

ג-551
ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל

ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו
מֹות יּוָמת: ָאִביו

ג-552
ֶאת ָאִביו ְוֶאת

ִאּמֹו מֹות יּוָמת: ָאִביו
ְוִאּמֹו ִקֵּלל

ג-553
ְוֶאת ִאּמֹו מֹות

יּוָמת: ָאִביו ְוִאּמֹו
ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו

ג-554
ִאּמֹו מֹות יּוָמת:
ָאִביו ְוִאּמֹו ִקֵּלל

ָּדָמיו ּבֹו ְוִאיׁש

ג-555
מֹות יּוָמת: ָאִביו
ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו
ּבֹו ְוִאיׁש ֲאֶׁשר

ג-556
ָאִביו ְוִאּמֹו

ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו ְוִאיׁש
ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת

ג-557
ְוִאּמֹו ִקֵּלל

ָּדָמיו ּבֹו ְוִאיׁש ֲאֶׁשר
ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת

ג-558
ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת
ֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאֶׁשר

ג-559
ָּדָמיו ּבֹו ְוִאיׁש

ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף

ג-560
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף

ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות
יּוַמת ַהֹּנֵאף

ג-561
יּוַמת ַהֹּנֵאף

ְוַהֹּנָאֶפת ְוִאיׁש
ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת

ג-562
ִּגָּלה מֹות יּוְמתּו

ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם ְוִאיׁש
ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת

ג-563
ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבם

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת
ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי

ג-564
ְּדֵמיֶהם ָּבם ְוִאיׁש

ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר
ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה

ג-565
ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת

ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה
ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו

ג-566
יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם

ָּבם ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח
ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת

ג-567
ָּבם ְוִאיׁש ֲאֶׁשר

ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת
ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא

ג-526
ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות

ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת
ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו

ג-527
ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת
ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים

ג-528
ֶאל ָהֱאִליִלם

ֵואֹלֵהי ַמֵּסָכה ֹלא
ַתֲעׂשּו ָלֶכם:

ג-529
ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא
ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך

ִלְקצֹר ְוֶלֶקט

ג-530
ְוֹלא ְתַׁשְּקרּו

ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו ְוֹלא
ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי

ג-531
ְוֹלא ִתְגזֹל ֹלא

ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר
ִאְּתָך ַעד ּבֶֹקר

ג-532
ַתֲעׂשּו ָעֶול

ַּבִּמְׁשָּפט ֹלא ִתָּׂשא ְפֵני
ָדל ְוֹלא ֶתְהַּדר

ג-533
ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט

ֹלא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְוֹלא
ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול:

ג-534
ֹלא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל

ְוֹלא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול:
ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט

ג-535
ְוֹלא ֶתְהַּדר ְּפֵני

ָגדֹול: ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט
ֲעִמיֶתָך ֹלא

ג-536
ֶאת ֲעִמיֶתָך

ְוֹלא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא
ֹלא ִתּקֹם ְוֹלא

ג-537
ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא

ֹלא ִתּקֹם ְוֹלא ִתּטֹר
ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך

ג-538
ֹאֶהל מֹוֵעד ֵאיל
ָאָׁשם ְוִכֶּפר ָעָליו

ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל

ג-539
ָאָׁשם ְוִכֶּפר

ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל
ָהָאָׁשם ִלְפֵני

ג-540
ְוִכי ָתבֹאּו

ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם
ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל

ג-541
ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל

ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו
ֶאת ִּפְריֹו ָׁשלֹׁש

ג-542
ֹתאְכלּו ַעל ַהָּדם
ֹלא ְתַנֲחׁשּו ְוֹלא

ְתעֹוֵננּו ֹלא

ג-543
ֹלא ְתַנֲחׁשּו

ְוֹלא ְתעֹוֵננּו ֹלא
ַתִּקפּו ְּפַאת

ג-544
ְתעֹוֵננּו ֹלא

ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם
ְוֹלא ַתְׁשִחית ֵאת

ג-545
ַתִּקפּו ְּפַאת

רֹאְׁשֶכם ְוֹלא ַתְׁשִחית ֵאת
ְּפַאת ְזָקֶנָך

ג-546
ְּפַאת ְזָקֶנָך

ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש ֹלא
ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם
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ג-589
ָהַעִּמים ִלְהיֹות

ִלי ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי
ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב

ג-590
אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני

מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן
ִיְרְּגמּו ֹאָתם

ג-591
ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו

ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה ְלִאיׁש
ָלּה ִיַּטָּמא ֹלא

ג-592
ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה

ְלִאיׁש ָלּה ִיַּטָּמא ֹלא
ִיַּטָּמא ַּבַעל

ג-593
ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה
ִיַּטָּמא ֹלא ִיַּטָּמא

ַּבַעל ְּבַעָּמיו

ג-594
)ִיְקְרחּו( ָקְרָחה

ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם
ֹלא ְיַגֵּלחּו

ג-595
ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת
ְזָקָנם ֹלא ְיַגֵּלחּו

ּוִבְבָׂשָרם ֹלא

ג-596
ְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי

ֶאת ֶלֶחם ֱאֹלֶהיָך
הּוא ַמְקִריב ָקדֹׁש

ג-597
ֱאֹלֶהיָך הּוא

ַמְקִריב ָקדֹׁש ִיְהֶיה ָּלְך
ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני

ג-598
ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול
ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר

ג-599
ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן

ַהִּמְׁשָחה ּוִמֵּלא ֶאת
ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת

ג-600
ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת

ַהְּבָגִדים ֶאת רֹאׁשֹו ֹלא
ִיְפָרע ּוְבָגָדיו

ג-601
ָיבֹא: ְלָאִביו

ּוְלִאּמֹו ֹלא ִיַּטָּמא
ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש

ג-602
ִמְקַּדׁש ֱאֹלָהיו:

ִּכי ֵנֶזר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת
ֱאֹלָהיו ָעָליו

ג-603
ִיָּקח ַאְלָמָנה

ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה
זָֹנה ֶאת ֵאֶּלה

ג-604
ִּכי ִאם ְּבתּוָלה

ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה
ְוֹלא ְיַחֵּלל

ג-605
ֵמַעָּמיו ִיַּקח

ִאָּׁשה ְוֹלא ְיַחֵּלל
ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו:

ג-606
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו

מּום ֹלא ִיְקַרב ְלַהְקִריב
ֶלֶחם ֱאֹלָהיו

ג-607
ִיְהֶיה בֹו מּום ֹלא

ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם
ֱאֹלָהיו ִּכי ָכל

ג-608
ִיְקַרב ְלַהְקִריב

ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ִּכי ָכל
ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום

ג-609
ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו

מּום ֹלא ִיְקָרב: ִאיׁש ִעֵּור
אֹו ִפֵּסַח אֹו

ג-568
ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה

ְוֶאת ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא
ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו

ג-569
ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת

ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ָּבֵאׁש
ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו

ג-570
ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא

ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו
ְוֶאְתֶהן ְוֹלא

ג-571
ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו

ְוֶאְתֶהן ְוֹלא ִתְהֶיה
ִזָּמה ְּבתֹוְכֶכם

ג-572
מֹות יּוָמת ְוֶאת
ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֹגּו

ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר

ג-573
ְוֶאת ַהְּבֵהָמה
ַּתֲהרֹגּו ְוִאָּׁשה

ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל

ג-574
ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר

ִּתְקַרב ֶאל ָּכל ְּבֵהָמה
ְלִרְבָעה ֹאָתּה

ג-575
ָהִאָּׁשה ְוֶאת

ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו
ְּדֵמיֶהם ָּבם ְוִאיׁש

ג-576
יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם

ָּבם ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח
ֶאת ֲאֹחתֹו ַּבת

ג-577
ֲאֹחתֹו ִּגָּלה

ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ְוִאיׁש
ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת

ג-578
ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת
ִאָּׁשה ָּדָוה ְוִגָּלה
ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת

ג-579
ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור

ָּדֶמיָה ְוִנְכְרתּו
ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב

ג-580
ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב

ַעָּמם ְוֶעְרַות ֲאחֹות
ִאְּמָך ַוֲאחֹות

ג-581
ִאְּמָך ַוֲאחֹות

ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה:
ִּכי ֶאת ְׁשֵארֹו

ג-582
ָיֻמתּו ְוִאיׁש

ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֵאֶׁשת
ָאִחיו ִנָּדה ִהוא

ג-583
ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו

ִנָּדה ִהוא ֶעְרַות ָאִחיו
ִּגָּלה ֲעִריִרים

ג-584
ִנָּדה ִהוא ֶעְרַות

ָאִחיו ִּגָּלה ֲעִריִרים
ִיְהיּו ּוְׁשַמְרֶּתם

ג-585
ִהוא ֶעְרַות ָאִחיו
ִּגָּלה ֲעִריִרים ִיְהיּו
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל

ג-586
ִּגָּלה ֲעִריִרים

ִיְהיּו ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל
ֻחּקַֹתי ְוֶאת

ג-587
ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם

ְלַטֵּמא ִוְהִייֶתם ִלי
ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש

ג-588
ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם

ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי
ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה
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ג-631
ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש

ִקְנַין ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל
ּבֹו ִויִליד ֵּביתֹו

ג-632
ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם

יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו ּוַבת
ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה

ג-633
ֵּביתֹו ֵהם יֹאְכלּו
ְבַלְחמֹו ּוַבת ּכֵֹהן
ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש

ג-634
ְבַלְחמֹו ּוַבת

ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש
ָזר: ִהוא ִּבְתרּוַמת

ג-635
ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה

ְלִאיׁש ָזר: ִהוא ִּבְתרּוַמת
ַהֳּקָדִׁשים ֹלא

ג-636
ָזר: ִהוא ִּבְתרּוַמת

ַהֳּקָדִׁשים ֹלא ֹתאֵכל
ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי

ג-637
ַהֳּקָדִׁשים ֹלא

ֹתאֵכל ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי
ִתְהֶיה ַאְלָמָנה

ג-638
ִתְהֶיה ַאְלָמָנה

ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין
ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל

ג-639
ֶאל ֵּבית ָאִביָה
ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם

ָאִביָה ֹּתאֵכל

ג-640
ָאִביָה ֹּתאֵכל

ְוָכל ָזר ֹלא יֹאַכל ּבֹו
ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל

ג-641
קֶֹדׁש ִּבְׁשָגָגה

ְוָיַסף ֲחִמִׁשיתֹו
ָעָליו ְוָנַתן

ג-642
ָעָליו ְוָנַתן

ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש
ְוֹלא ְיַחְּללּו

ג-643
ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו

ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל
ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר

ג-644
ָזָכר ַּבָּבָקר

ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים
ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום

ג-645
מּום ֹלא ַתְקִריבּו:

ִּכי ֹלא ְלָרצֹון ִיְהֶיה
ָלֶכם ְוִאיׁש ִּכי

ג-646
ַתְקִריבּו: ִּכי ֹלא

ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם
ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב

ג-647
ְלַפֵּלא ֶנֶדר

אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר
אֹו ַבּצֹאן ָּתִמים

ג-648
ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ

אֹו ַיֶּבֶלת אֹו ָגָרב
אֹו ַיֶּלֶפת ֹלא

ג-649
אֹו ַיֶּבֶלת אֹו

ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת ֹלא
ַתְקִריבּו ֵאֶּלה

ג-650
ַההּוא ֵיָאֵכל

ֹלא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו
ַעד ּבֶֹקר: ֲאִני

ג-651
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ

ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם
ֵלאֹלִהים: ֲאִני

ג-610
ִיְקָרב: ִאיׁש ִעֵּור

אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם
אֹו ָׂשרּוַע אֹו

ג-611
אֹו ִפֵּסַח אֹו

ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע אֹו
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה

ג-612
ָׂשרּוַע אֹו ִאיׁש

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר
ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר

ג-613
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו

ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר
ָיד אֹו ִגֵּבן אֹו

ג-614
ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר

ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד אֹו
ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו

ג-615
בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל

אֹו ֶׁשֶבר ָיד אֹו ִגֵּבן
אֹו ַדק אֹו ְּתַבֻּלל

ג-616
ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר

ָיד אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו
ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו

ג-617
ּבֹו מּום ִמֶּזַרע

ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֹלא
ִיַּגׁש ְלַהְקִריב

ג-618
ֹלא ָיבֹא ְוֶאל

ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִיַּגׁש
ִּכי מּום ּבֹו ְוֹלא

ג-619
ְוהּוא ָצרּוַע

אֹו ָזב ַּבֳּקָדִׁשים ֹלא
יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר

ג-620
ָצרּוַע אֹו ָזב

ַּבֳּקָדִׁשים ֹלא יֹאַכל
ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר

ג-621
ַּבֳּקָדִׁשים ֹלא

יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר
ְוַהּנֵֹגַע

ג-622
יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר

ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע
ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש

ג-623
ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר

ְוַהּנֵֹגַע ְּבָכל
ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש

ג-624
ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש

ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו
ִׁשְכַבת ָזַרע אֹו

ג-625
לֹו אֹו ְבָאָדם

ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל
ֻטְמָאתֹו ֶנֶפׁש

ג-626
ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו

ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֶנֶפׁש
ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו

ג-627
ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו

ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב
ְוֹלא יֹאַכל ִמן

ג-628
ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד

ָהָעֶרב ְוֹלא יֹאַכל
ִמן ַהֳּקָדִׁשים

ג-629
ֹלא יֹאַכל קֶֹדׁש

ּתֹוַׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר
ֹלא יֹאַכל קֶֹדׁש

ג-630
קֶֹדׁש ְוכֵֹהן

ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין
ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל
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ג-673
ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא
ַתֲעׂשּו ִׁשְבַעת

ג-674
ֲעֶצֶרת ִהוא ָּכל

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא
ַתֲעׂשּו ֵאֶּלה

ג-675
ִהוא ָּכל ְמֶלאֶכת
ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעׂשּו

ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי

ג-676
ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו

ֹאָתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש:
ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה

ג-677
עָֹלה ּוִמְנָחה

ֶזַבח ּוְנָסִכים ְּדַבר יֹום
ְּביֹומֹו ִמְּלַבד

ג-678
ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכל

ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל
ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת

ג-679
הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי

אֹוָתם ֵמֶאֶרץ

ג-680
ַזִית ָזְך ָּכִתית

ַלָּמאֹור: ְלַהֲעֹלת
ֵנר ָּתִמיד ִמחּוץ

ג-681
ֵנר ָּתִמיד ִמחּוץ
ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ג-682
ְוַׂשְמָּת אֹוָתם

ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש
ַהַּמֲעָרֶכת

ג-683
עֹוָלם ְוָהְיָתה

ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו
ַוֲאָכֻלהּו

ג-684
ִמְצִרי ְּבתֹוְך ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנצּו
ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן

ג-685
ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן

ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש
ַהִּיְׂשְרֵאִלי

ג-686
ַהִּיְׂשְרֵאִלי

ַוִּיּקֹב ֶּבן ָהִאָּׁשה
ַהִּיְׂשְרֵאִלית

ג-687
ֹאתֹו ֶאל מֶֹׁשה

ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשֹלִמית ַּבת
ִּדְבִרי ְלַמֵּטה

ג-688
ָהֵעָדה ְוֶאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר
ֵלאמֹר: ִאיׁש ִאיׁש ִּכי

ג-689
ָהֵעָדה: ַּכֵּגר

ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו ֵׁשם
יּוָמת ְוִאיׁש ִּכי

ג-690
ָנֶפׁש ְוִאיׁש ִּכי

ִיֵּתן מּום ַּבֲעִמיתֹו
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה

ג-691
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם
ִּכי ָתבֹאּו ֶאל

ג-692
ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע
ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים

ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך

ג-693
ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש

ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך
ְוָאַסְפָּת ֶאת

ג-652
ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת

ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש
ָּכל ְמָלאָכה ֹלא

ג-653
ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא

קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה ֹלא
ַתֲעׂשּו: ַׁשָּבת

ג-654
ֹּתאֵכלּו ַּבּיֹום

ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל

ג-655
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם
ִּכי ָתבֹאּו ֶאל

ג-656
ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני

ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ְּבלּוָלה
ַבֶּׁשֶמן ִאֶּׁשה

ג-657
ַהִהין ְוֶלֶחם

ְוָקִלי ְוַכְרֶמל ֹלא
ֹתאְכלּו ַעד ֶעֶצם

ג-658
ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום

ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר
ַהְּתנּוָפה: ֶׁשַבע

ג-659
ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל

ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים
ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה

ג-660
ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת

ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה
ּוַפר ֶּבן ָּבָקר

ג-661
ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני

ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר
ֶאָחד ְוֵאיִלם

ג-662
ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה

ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד
ְוֵאיִלם ְׁשָנִים:

ג-663
ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר

ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת
ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני

ג-664
ֶאָחד ְלַחָּטאת

ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה
ְלֶזַבח ְׁשָלִמים

ג-665
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא
ַתֲעׂשּו: ֻחַּקת

ג-666
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר: ַּבֹחֶדׁש

ג-667
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַאְך ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש
ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה

ג-668
ְוָכל ְמָלאָכה

ֹלא ַתֲעׂשּו ְּבֶעֶצם
ַהּיֹום ַהֶּזה: ִּכי

ג-669
ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר

ַּתֲעֶׂשה ָּכל ְמָלאָכה
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום

ג-670
ַהִהוא ִמֶּקֶרב

ַעָּמּה ָּכל ְמָלאָכה ֹלא
ַתֲעׂשּו: ֻחַּקת

ג-671
ָּכל ְמָלאָכה ֹלא

ַתֲעׂשּו: ֻחַּקת עֹוָלם
ְלדֹרֵֹתיֶכם

ג-672
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

הּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם
ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם
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ג-715
ִּכי ִלי ָהָאֶרץ:

ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים
ַאֶּתם ִעָּמִדי

ג-716
ֵאָליו ְוָגַאל

ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו ְוִאיׁש
ִּכי ֹלא ִיְהֶיה ּלֹו

ג-717
ּוָמָצא ְּכֵדי

ְגֻאָּלתֹו ְוִחַּׁשב
ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו

ג-718
ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני

ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב ֶאת
ָהעֵֹדף ָלִאיׁש

ג-719
ָהעֵֹדף ָלִאיׁש

ֲאֶׁשר ָמַכר לֹו ְוָׁשב
ַלֲאֻחָּזתֹו

ג-720
ֲאֶׁשר ָמַכר לֹו
ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו

ְוִאם ֹלא ָמְצָאה

ג-721
ָמַכר לֹו ְוָׁשב
ַלֲאֻחָּזתֹו ְוִאם

ֹלא ָמְצָאה ָידֹו

ג-722
ֹלא ָמְצָאה ָידֹו

ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה
ִמְמָּכרֹו ְּבַיד

ג-723
ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב

לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו
ְּבַיד ַהּקֶֹנה

ג-724
חֹוָמה ְוָהְיָתה

ְּגֻאָּלתֹו ַעד ֹּתם ְׁשַנת
ִמְמָּכרֹו: ָיִמים

ג-725
ָׁשָנה ְתִמיָמה

ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר
ָּבִעיר ֲאֶׁשר )לֹו(

ג-726
ְתִמיָמה ְוָקם

ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִעיר
ֲאֶׁשר )לֹו( ֹחָמה

ג-727
ְוָקם ַהַּבִית

ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר )לֹו(
ֹחָמה ַלְּצִמיֻתת

ג-728
ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל

ּוָבֵּתי ַהֲחֵצִרים
ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם

ג-729
ֹחָמה ָסִביב ַעל

ְׂשֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחֵׁשב:
ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה

ג-730
עֹוָלם הּוא ָלֶהם
ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך

ּוָמָטה ָידֹו

ג-731
ָימּוְך ָאִחיָך

ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך
ְוֶהֱחַזְקָּת

ג-732
ּוָמָטה ָידֹו

ִעָּמְך ְוֶהֱחַזְקָּת
ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב

ג-733
ְוֶהֱחַזְקָּת

ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי
ִעָּמְך ַאל ִּתַּקח

ג-734
ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב

ָוַחי ִעָּמְך ַאל ִּתַּקח
ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך

ג-735
ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך

ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת
ֵמֱאֹלֶהיָך

ג-694
ְוָאַסְפָּת ֶאת

ְּתבּוָאָתּה ּוַבָּׁשָנה
ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת

ג-695
ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע

ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזמֹר
ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך

ג-696
ְוַכְרְמָך ֹלא

ִתְזמֹר ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך
ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת

ג-697
ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך

ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי
ְנִזיֶרָך ֹלא

ג-698
ְלָכל יְֹׁשֶביָה

יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם
ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל

ג-699
ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים

ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם ֹלא
ִתְזָרעּו ְוֹלא

ג-700
ִתְזָרעּו ְוֹלא

ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה
ְוֹלא ִתְבְצרּו

ג-701
ֶאל ֲאֻחָּזתֹו

ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר
ַלֲעִמיֶתָך

ג-702
ְוִכי ִתְמְּכרּו

ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך
אֹו ָקֹנה ִמַּיד

ג-703
ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת

ָאִחיו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים
ַאַחר ַהּיֹוֵבל

ג-704
ְתבּוֹאת ִיְמָּכר

ָלְך ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים
ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו

ג-705
ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה

ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט
ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט

ג-706
ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו

ּוְלִפי ְמעֹט ַהָּׁשִנים
ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו:

ג-707
ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא
מֵֹכר ָלְך ְוֹלא תֹונּו

ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו

ג-708
ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי

ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם
ֹאָתם ִויַׁשְבֶּתם

ג-709
ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל

ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת: ֵהן
ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא

ג-710
ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה

ַהְּׁשִביִעת: ֵהן ֹלא ִנְזָרע
ְוֹלא ֶנֱאסֹף

ג-711
ָלֶכם ַּבָּׁשָנה

ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת
ַהְּתבּוָאה ִלְׁשלֹׁש

ג-712
ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן

ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת
ַעד ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה

ג-713
ַהְּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא

ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן
ְוָהָאֶרץ ֹלא

ג-714
ְוָהָאֶרץ ֹלא

ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי
ִלי ָהָאֶרץ: ִּכי
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ג-757
ָידֹו ְוִנְגָאל

ְוִחַּׁשב ִעם קֵֹנהּו
ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו

ג-758
ִהָּמְכרֹו לֹו ַעד

ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה
ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו

ג-759
ְלִפיֶהן ָיִׁשיב

ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף
ִמְקָנתֹו ְוִאם

ג-760
ִמְקָנתֹו ְוִאם

ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים
ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל

ג-761
ֶאת ְּגֻאָּלתֹו

ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה
ִיְהֶיה ִעּמֹו ֹלא

ג-762
ְוָיָצא ִּבְׁשַנת

ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו
ִעּמֹו ִּכי ִלי ְבֵני

ג-763
ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל

הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ִּכי
ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ג-764
ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי

ג-765
ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית

ֹלא ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם
ְלִהְׁשַּתֲחֹות

ג-766
ְיבּוָלּה ְוֵעץ

ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו
ְוִהִּׂשיג ָלֶכם

ג-767
ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה

ִיֵּתן ִּפְריֹו ְוִהִּׂשיג
ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת

ג-768
ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן

ִּפְריֹו ְוִהִּׂשיג ָלֶכם
ַּדִיׁש ֶאת ָּבִציר

ג-769
ִּפְריֹו ְוִהִּׂשיג

ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת ָּבִציר
ּוָבִציר ַיִּׂשיג

ג-770
ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין

ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי
ַחָּיה ָרָעה ִמן

ג-771
ָחָדׁש ּתֹוִציאּו
ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני
ְּבתֹוְכֶכם ְוֹלא

ג-772
ְוִהְתַהַּלְכִּתי

ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי
ָלֶכם ֵלאֹלִהים

ג-773
ָלֶהם ֲעָבִדים

ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם
ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם

ג-774
ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת

ֻעְּלֶכם ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם
קֹוְמִמּיּות ְוִאם

ג-775
ֻעְּלֶכם ָואֹוֵלְך

ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות ְוִאם
ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי

ג-776
ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות

ְוִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי
ְוֹלא ַתֲעׂשּו

ג-777
קֹוְמִמּיּות ְוִאם

ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי ְוֹלא
ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל

ג-736
ֵמֱאֹלֶהיָך

ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך
ֶאת ַּכְסְּפָך ֹלא

ג-737
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ

ִמְצָרִים ָלֵתת ָלֶכם
ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען

ג-738
ָלֶכם ֵלאֹלִהים

ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך
ִעָּמְך ְוִנְמַּכר

ג-739
ֵלאֹלִהים ְוִכי

ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך
ְוִנְמַּכר ָלְך ֹלא

ג-740
ְוִנְמַּכר ָלְך ֹלא

ַתֲעבֹד ּבֹו ֲעבַֹדת
ָעֶבד ְּכָׂשִכיר

ג-741
ָעֶבד ְּכָׂשִכיר

ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך
ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל

ג-742
ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה

ִעָּמְך ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל
ַיֲעבֹד ִעָּמְך

ג-743
ִיְהֶיה ִעָּמְך ַעד

ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעבֹד
ִעָּמְך ְוָיָצא

ג-744
ַיֲעבֹד ִעָּמְך

ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא
ּוָבָניו ִעּמֹו

ג-745
ִעָּמְך ְוָיָצא

ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו
ִעּמֹו ְוָׁשב ֶאל

ג-746
ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב

ִּכי ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר
הֹוֵצאִתי ֹאָתם

ג-747
ֹאָתם ֵמֶאֶרץ

ִמְצָרִים ֹלא ִיָּמְכרּו
ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד

ג-748
ִעָּמֶכם ֵמֶהם

ִּתְקנּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם
ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם

ג-749
ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר

הֹוִלידּו ְּבַאְרְצֶכם
ְוָהיּו ָלֶכם

ג-750
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש

ְּבָאִחיו ֹלא ִתְרֶּדה בֹו
ְּבָפֶרְך ְוִכי

ג-751
ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב

ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך
ִעּמֹו ְוִנְמַּכר

ג-752
ְותֹוָׁשב ִעָּמְך

ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו
ְוִנְמַּכר ְלֵגר

ג-753
ּוָמְך ָאִחיָך

ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר
ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו

ג-754
ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו

ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר
ַאֲחֵרי ִנְמַּכר

ג-755
ִּתְהֶיה ּלֹו: ֶאָחד
ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו
אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן

ג-756
ִהִּׂשיָגה ָידֹו

ְוִנְגָאל ְוִחַּׁשב ִעם
קֵֹנהּו ִמְּׁשַנת
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ג-799
ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם

ַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים
ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם

ג-800
ָּבֶכם ִיַּמּקּו

ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצֹת
ֹאְיֵביֶכם ְוַאף

ג-801
ֹאְיֵביֶכם ְוַאף

ַּבֲעֹוֹנת ֲאבָֹתם
ִאָּתם ִיָּמּקּו

ג-802
ֲאֶׁשר ָמֲעלּו

ִבי ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו
ִעִּמי ְּבֶקִרי

ג-803
ִבי ְוַאף ֲאֶׁשר

ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי
ַאף ֲאִני ֵאֵלְך

ג-804
ְוָזַכְרִּתי ֶאת

ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף
ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק

ג-805
ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב

ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק
ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי

ג-806
ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי

ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי
ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר

ג-807
ֲעֹוָנם ַיַען

ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי
ָמָאסּו ְוֶאת

ג-808
ַיַען ּוְבַיַען

ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו
ְוֶאת ֻחּקַֹתי

ג-809
ְוֶאת ֻחּקַֹתי

ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם ְוַאף
ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם

ג-810
ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם

ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא
ְמַאְסִּתים ְוֹלא

ג-811
ְמַאְסִּתים ְוֹלא

ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם
ְלָהֵפר ְּבִריִתי

ג-812
ְוֹלא ְגַעְלִּתים

ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר
ְּבִריִתי ִאָּתם: ִּכי

ג-813
ַהּקֶֹדׁש ְוִאם

ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה
ֶעְרְּכָך ְׁשלִֹׁשים

ג-814
ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ֹלא

ַיֲחִליֶפּנּו ְוֹלא
ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב

ג-815
הּוא ּוְתמּוָרתֹו

ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ְוִאם ָּכל
ְּבֵהָמה ְטֵמָאה

ג-816
ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני
ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך

ַהּכֵֹהן ֹאָתּה

ג-817
ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע:

ְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהן
ֵּכן ִיְהֶיה ְוִאם

ג-818
ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו

ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן
ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל

ג-819
ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי

ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹת
ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל

ג-778
ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף
ֶאְתֶכם ְוִאם ַעד

ג-779
ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי:
ְוָיַסְפִּתי ְלַיְּסָרה

ֶאְתֶכם ֶׁשַבע ַעל

ג-780
ִלי: ְוָיַסְפִּתי

ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם ֶׁשַבע
ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם

ג-781
ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם

ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם
ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת

ג-782
ֶאת ְּגאֹון ֻעְּזֶכם

ְוָנַתִּתי ֶאת ְׁשֵמיֶכם
ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת

ג-783
ְוֶאת ַאְרְצֶכם

ַּכְּנֻחָׁשה ְוַתם ָלִריק
ּכֲֹחֶכם ְוֹלא

ג-784
ַּכְּנֻחָׁשה ְוַתם

ָלִריק ּכֲֹחֶכם ְוֹלא
ִתֵּתן ַאְרְצֶכם

ג-785
ִלי ְוָיַסְפִּתי

ֲעֵליֶכם ַמָּכה ֶׁשַבע
ְּכַחּטֹאֵתיֶכם

ג-786
ְּכַחּטֹאֵתיֶכם

ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבֶכם ֶאת
ַחַּית ַהָּׂשֶדה

ג-787
ַּדְרֵכיֶכם ְוִאם

ְּבֵאֶּלה ֹלא ִתָּוְסרּו
ִלי ַוֲהַלְכֶּתם

ג-788
ֲאִני ִעָּמֶכם

ְּבֶקִרי ְוִהֵּכיִתי
ֶאְתֶכם ַּגם ָאִני

ג-789
ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם

ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם
ֶחֶרב ֹנֶקֶמת

ג-790
ֶלֶחם ְוָאפּו

ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם
ְּבַתּנּור ֶאָחד

ג-791
ִעִּמי ְּבֶקִרי

ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם
ַּבֲחַמת ֶקִרי

ג-792
ַּבֲחַמת ֶקִרי

ְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף
ָאִני ֶׁשַבע ַעל

ג-793
ֶאְתֶכם ַאף ָאִני

ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם
ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר

ג-794
ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם

ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם
ּוְבַׂשר ְּבֹנֵתיֶכם

ג-795
ּוְבַׂשר ְּבֹנֵתיֶכם

ֹּתאֵכלּו ְוִהְׁשַמְדִּתי
ֶאת ָּבמֵֹתיֶכם

ג-796
ְוֹלא ָאִריַח

ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם
ַוֲהִׁשּמִֹתי

ג-797
ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה
ְוַהִּנְׁשָאִרים

ג-798
רֵֹדף ְוָכְׁשלּו

ִאיׁש ְּבָאִחיו ְּכִמְּפֵני
ֶחֶרב ְורֵֹדף
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ג-820
ְוָקם לֹו ְוִאם

ֹלא ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה
ְוִאם ָמַכר ֶאת

ג-821
ְוִאם ָמַכר ֶאת

ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר
ֹלא ִיָּגֵאל עֹוד

ג-822
ָהֶעְרְּכָך ַעד

ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָנַתן
ֶאת ָהֶעְרְּכָך

ג-823
ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל

ַהּקֶֹדׁש: ֶעְׂשִרים ֵּגָרה
ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל

ג-824
ַהּקֶֹדׁש: ֶעְׂשִרים

ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל
ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר

ג-825
ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר

ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם
ֹלא ִיָּפֶדה: מֹות
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ד-1
ֵלאמֹר ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש
ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-2
ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו

ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש
ְלֵבית ֲאבָֹתיו

ד-3
ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה

ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו
הּוא ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות

ד-4
ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם:

ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן
ְׁשֵדיאּור ְלִׁשְמעֹון

ד-5
ֵאת ָהֲאָנִׁשים

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו
ְּבֵׁשמֹת ְוֵאת

ד-6
ְלֻגְלְּגֹלָתם

ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

ד-7
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

ד-8
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלדָֹתם
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-9
ִׁשְמעֹון ּתֹוְלדָֹתם

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית
ֲאבָֹתם: ְּפֻקָדיו

ד-10
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ְלֵבית ֲאבָֹתם: ְּפֻקָדיו
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות

ד-11
ְלֵבית ֲאבָֹתם:

ְּפֻקָדיו ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות
ְלֻגְלְּגֹלָתם

ד-12
ְּפֻקָדיו ְּבִמְסַּפר

ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ד-13
ְלֻגְלְּגֹלָתם

ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

ד-14
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

ד-15
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ִלְבֵני ְזבּוֻלן ּתֹוְלדָֹתם
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-16
ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָדן
ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים

ד-17
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלדָֹתם
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-18
ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש: ִאיׁש

ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתיו
ָהיּו ַוִּיְהיּו

ד-19
ֲאבָֹתיו ָהיּו

ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני
ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית

ד-20
ָהיּו ַוִּיְהיּו

ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-21
ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית

ֲאבָֹתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

במדבר
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ד-43
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני

ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן
ֵעיָנן ּוְצָבאֹו

ד-44
ְלֵבית ֲאבָֹתם:

ָּכל ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחֹנת
ְלִצְבֹאָתם ֵׁשׁש

ד-45
ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר

ִסיָני ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני
ַאֲהרֹן ַהְּבכֹר

ד-46
ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר
ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן

ַוָּיָמת ָנָדב

ד-47
ָלֶהם ַוְיַכֵהן

ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר
ַעל ְּפֵני ַאֲהרֹן

ד-48
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי
ְוַהֲעַמְדָּת

ד-49
ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי
ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו

ִלְפֵני ַאֲהרֹן

ד-50
ְוֵׁשְרתּו ֹאתֹו

ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו
ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת

ד-51
מֹוֵעד ַלֲעבֹד

ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן
ְוָׁשְמרּו ֶאת ָּכל

ד-52
ְנתּוִנם ֵהָּמה

לֹו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוֶאת ַאֲהרֹן

ד-53
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת

ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו
ִּתְפקֹד ְוָׁשְמרּו

ד-54
ַאֲהרֹן ְוֶאת

ָּבָניו ִּתְפקֹד ְוָׁשְמרּו
ֶאת ְּכֻהָּנָתם

ד-55
ִהֵּנה ָלַקְחִּתי

ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת

ד-56
ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת

ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-57
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים
ִּכי ִלי ָּכל ְּבכֹור

ד-58
ְּבִמְדַּבר ִסיַני

ֵלאמֹר ְּפקֹד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-59
ֵלאמֹר ְּפקֹד ֶאת ְּבֵני

ֵלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם
ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ד-60
ֵלִוי ִּבְׁשמָֹתם

ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני

ד-61
ּוְקָהת ּוְמָרִרי

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵגְרׁשֹון
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-62
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני

ֵגְרׁשֹון ְלִמְׁשְּפֹחָתם
ִלְבִני ְוִׁשְמִעי

ד-63
ְוִׁשְמִעי ּוְבֵני

ְקָהת ְלִמְׁשְּפֹחָתם
ַעְמָרם ְוִיְצָהר

ד-22
ֲאבָֹתם ִמֶּבן

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
ָּכל יֵֹצא ָצָבא

ד-23
ָּכל יֵֹצא ָצָבא

ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו
ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש

ד-24
ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי

ֹלא ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם
ֹלא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך

ד-25
ַמֵּטה ֵלִוי ֹלא

ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם ֹלא
ִתָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבֵני

ד-26
ְוַאָּתה ַהְפֵקד

ֶאת ַהְלִוִּים ַעל ִמְׁשַּכן
ָהֵעֻדת ְוַעל

ד-27
ֶאת ַהְלִוִּים ַעל

ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל
ָּכל ֵּכָליו ְוַעל

ד-28
ֹאתֹו ַהְלִוִּים

ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן
ָיִקימּו ֹאתֹו

ד-29
ָסִביב ְלִמְׁשַּכן

ָהֵעֻדת ְוֹלא ִיְהֶיה
ֶקֶצף ַעל ֲעַדת

ד-30
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִאיׁש ַעל
ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת

ד-31
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-32
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ִמֶּנֶגד ָסִביב

ד-33
ְלֹאֶהל מֹוֵעד
ַיֲחנּו ְוַהֹחִנים

ֵקְדָמה ִמְזָרָחה

ד-34
ֶּדֶגל ַמֲחֵנה

ְיהּוָדה ְלִצְבֹאָתם
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני

ד-35
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני

ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן
צּוָער ּוְצָבאֹו

ד-36
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ְלִצְבֹאָתם ִראׁשָֹנה
ִיָּסעּו ֶּדֶגל

ד-37
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני

ְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן
ְׁשֵדיאּור ּוְצָבאֹו

ד-38
ִׁשְמעֹון ְוָנִׂשיא

ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל
ֶּבן צּוִריַׁשָּדי

ד-39
ַוֲחִמִּׁשים ָּכל

ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה
ְראּוֵבן ְמַאת

ד-40
ֵּכן ִיָּסעּו ִאיׁש

ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם
ֶּדֶגל ַמֲחֵנה

ד-41
ֶּדֶגל ַמֲחֵנה

ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם
ָיָּמה ְוָנִׂשיא

ד-42
ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי

ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם
ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים



176177 / במדבר  / במדבר 

ד-85
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת
ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני

ד-86
ַקח ֶאת ַהְלִוִּים

ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת

ד-87
ַהְלִוִּים ַּתַחת

ְּבֶהְמָּתם ְוָהיּו ִלי
ַהְלִוִּים ֲאִני

ד-88
ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים

ַלֻּגְלּגֶֹלת: ְּבֶׁשֶקל
ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקח

ד-89
ִיְׂשָרֵאל ָלַקח

ֶאת ַהָּכֶסף: ֲחִמָּׁשה
ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלֹׁש

ד-90
מֶֹׁשה ֶאת ֶּכֶסף
ַהְּפֻדִים ְלַאֲהרֹן

ּוְלָבָניו ַעל ִּפי

ד-91
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ָנׂשֹא
ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת

ד-92
ְוֶאל ַאֲהרֹן

ֵלאמֹר ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני
ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבֵני

ד-93
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת
ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי

ד-94
ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני
ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי

ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-95
ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבֵני
ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-96
ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית
ֲאבָֹתם ִמֶּבן

ד-97
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

זֹאת ֲעבַֹדת ְּבֵני ְקָהת
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-98
ֲארֹן ָהֵעֻדת

ְוָנְתנּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור
ַּתַחׁש ּוָפְרׂשּו

ד-99
ְוָנְתנּו ָעָליו

ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ּוָפְרׂשּו
ֶבֶגד ְּכִליל ְּתֵכֶלת

ד-100
ְּתֵכֶלת ִמְלָמְעָלה
ְוָׂשמּו ַּבָּדיו ְוַעל

ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים

ד-101
ְוָׂשמּו ַּבָּדיו

ְוַעל ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים
ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד

ד-102
ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים

ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת
ְוָנְתנּו ָעָליו

ד-103
ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה

עֹור ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת
ַּבָּדיו ְוָלְקחּו

ד-104
ְוָנְתנּו ֹאָתּה

ְוֶאת ָּכל ֵּכֶליָה ֶאל
ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש

ד-105
ֹאָתּה ְוֶאת ָּכל

ֵּכֶליָה ֶאל ִמְכֵסה עֹור
ָּתַחׁש ְוָנְתנּו

ד-64
ּוְבֵני ְמָרִרי

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַמְחִלי
ּומּוִׁשי ֵאֶּלה

ד-65
ּומּוִׁשי ֵאֶּלה

ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-66
מֹוֵעד ַהִּמְׁשָּכן

ְוָהֹאֶהל ִמְכֵסהּו
ּוָמַסְך ֶּפַתח

ד-67
ּוָמַסְך ֶּפַתח

ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַקְלֵעי
ֶהָחֵצר ְוֶאת

ד-68
מֹוֵעד ְוַקְלֵעי

ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך
ֶּפַתח ֶהָחֵצר

ד-69
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ְׁשמַֹנת
ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש

ד-70
ָוָמְעָלה ְׁשמַֹנת

ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת

ד-71
ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת

ַהּקֶֹדׁש ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני
ְקָהת ַיֲחנּו

ד-72
ְוַהִּמְזְּבֹחת

ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר
ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם

ד-73
ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים

ּוָמאָתִים ּוְנִׂשיא ֵבית
ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת

ד-74
ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת

ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן
ֲאִביָחִיל ַעל

ד-75
ִמְזָרָחה מֶֹׁשה
ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו

ׁשְֹמִרים ִמְׁשֶמֶרת

ד-76
ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש
ָוַמְעָלה ְׁשַנִים

ד-77
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ְׁשַנִים
ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף

ד-78
ְּפקֹד ָּכל ְּבכֹר ָזָכר
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן

ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה

ד-79
ְּבכֹר ָזָכר ִלְבֵני

ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֹחֶדׁש
ָוָמְעָלה ְוָׂשא

ד-80
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה
ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר

ד-81
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן

ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ְוָׂשא
ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם

ד-82
ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה

ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם
ְוָלַקְחָּת ֶאת

ד-83
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת

ד-84
ָכל ְּבכֹור ָזָכר

ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן
ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה
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ד-127
ֲעבַֹדת ֹאֶהל

מֹוֵעד ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת
ַמָּׂשָאם ְלָכל

ד-128
ְּבַיד ִאיָתָמר

ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה

ד-129
ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי
ָהֵעָדה ֶאת ְּבֵני

ד-130
ֶאת ְּבֵני ַהְּקָהִתי

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית
ֲאבָֹתם ִמֶּבן

ד-131
ָוַמְעָלה ְוַעד

ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל
ַהָּבא ַלָּצָבא

ד-132
ָׁשָנה ָּכל ַהָּבא
ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-133
ַהָּבא ַלָּצָבא

ַלֲעבָֹדה ְּבֹאֶהל
מֹוֵעד ַוִּיְהיּו

ד-134
ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת

ַהְּקָהִתי ָּכל ָהעֵֹבד
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-135
ָוַמְעָלה ְוַעד

ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל
ַהָּבא ַלָּצָבא

ד-136
ָׁשָנה ָּכל ַהָּבא
ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-137
ַהָּבא ַלָּצָבא

ַלֲעבָֹדה ְּבֹאֶהל
מֹוֵעד ַוִּיְהיּו

ד-138
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות
ּוְׁשלִֹׁשים ֵאֶּלה

ד-139
ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש

ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים ֵאֶּלה
ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת

ד-140
ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת

ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָּכל ָהעֵֹבד
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-141
ָוַמְעָלה ְוַעד

ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל
ַהָּבא ַלָּצָבא

ד-142
ָׁשָנה ָּכל ַהָּבא
ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-143
ַהָּבא ַלָּצָבא

ַלֲעבָֹדה ְּבֹאֶהל
מֹוֵעד ַוִּיְהיּו

ד-144
ָוַמְעָלה ְוַעד

ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה: ָּכל
ַהָּבא ַלֲעבֹד

ד-145
ֵּלאמֹר ַצו ֶאת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן
ַהַּמֲחֶנה ָּכל

ד-146
ָטֵמא ָלָנֶפׁש

ִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה
ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל

ד-147
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו
אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ

ד-106
ִמְזַּבח ַהָּזָהב

ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת
ְוִכּסּו ֹאתֹו

ד-107
ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה

עֹור ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת
ַּבָּדיו ְוָלְקחּו

ד-108
ָּתַחׁש ְוָׂשמּו

ֶאת ַּבָּדיו ְוָלְקחּו ֶאת
ָּכל ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת

ד-109
ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו

ָבם ַּבּקֶֹדׁש ְוָנְתנּו
ֶאל ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת

ד-110
אֹוָתם ְּבִמְכֵסה

עֹור ָּתַחׁש ְוָנְתנּו ַעל
ַהּמֹוט ְוִדְּׁשנּו

ד-111
ָּכל ֵּכָליו ֲאֶׁשר

ְיָׁשְרתּו ָעָליו ָּבֶהם
ֶאת ַהַּמְחֹּתת ֶאת

ד-112
ֶאת ַהִּמְזָלֹגת

ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת
ַהִּמְזָרקֹת ּכֹל

ד-113
ְוֶאת ַהָּיִעים

ְוֶאת ַהִּמְזָרקֹת ּכֹל
ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח

ד-114
ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח

ּוָפְרׂשּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור
ַּתַחׁש ְוָׂשמּו

ד-115
ּוָפְרׂשּו ָעָליו

ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ְוָׂשמּו
ַבָּדיו ְוִכָּלה

ד-116
ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש
ִּבְנסַֹע ַהַּמֲחֶנה

ְוַאֲחֵרי ֵכן

ד-117
מֹוֵעד ּוְפֻקַּדת

ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן
ַהּכֵֹהן ֶׁשֶמן

ד-118
ְוֶאל ַאֲהרֹן

ֵלאמֹר ַאל ַּתְכִריתּו ֶאת
ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפֹחת

ד-119
ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך

ַהְלִוִּים ְוזֹאת ֲעׂשּו
ָלֶהם ְוָחיּו

ד-120
ַהְלִוִּים ְוזֹאת

ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו
ְוֹלא ָיֻמתּו

ד-121
ְוָׂשמּו אֹוָתם

ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו
ְוֶאל ַמָּׂשאֹו

ד-122
ַעל ֲעבָֹדתֹו

ְוֶאל ַמָּׂשאֹו ְוֹלא
ָיבֹאּו ִלְראֹות

ד-123
ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון
ַּגם ֵהם: ְלֵבית ֲאבָֹתם

ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-124
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה
ִּתְפקֹד אֹוָתם: ָּכל

ד-125
ָוַמְעָלה ַעד ֶּבן

ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפקֹד
אֹוָתם: ָּכל ַהָּבא

ד-126
ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם

זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפֹחת
ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני
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ד-169
ֶאל ֵמי ַהָּמִרים

ְוִהְׁשָקה ֶאת ָהִאָּׁשה
ֶאת ֵמי ַהָּמִרים

ד-170
ֶאת ַאְזָּכָרָתּה

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה
ְוַאַחר ַיְׁשֶקה

ד-171
ְוִנָּקה ָהִאיׁש

ֵמָעֹון ְוָהִאָּׁשה
ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת

ד-172
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:

ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי

ד-173
ְוֵׁשָכר ַיִּזיר

ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ
ֵׁשָכר ֹלא ִיְׁשֶּתה

ד-174
ַיִין ְוֹחֶמץ

ֵׁשָכר ֹלא ִיְׁשֶּתה ְוָכל
ִמְׁשַרת ֲעָנִבים

ד-175
ִמְׁשַרת ֲעָנִבים

ֹלא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים
ַלִחים ִויֵבִׁשים

ד-176
ִנְזרֹו ַּתַער ֹלא

ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו: ַעד
ְמֹלאת ַהָּיִמם

ד-177
ָלֶהם ְּבמָֹתם:

ִּכי ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל
רֹאׁשֹו ּכֹל ְיֵמי

ד-178
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי
ְיַגְּלֶחּנּו ּוַבּיֹום
ַהְּׁשִמיִני ָיִבא

ד-179
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני
ְּבֵני יֹוָנה: ֶאל ַהּכֵֹהן

ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

ד-180
ֵמֲאֶׁשר ָחָטא

ַעל ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש
ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום

ד-181
ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו

ָתִמים ֶאָחד ְלעָֹלה
ְוַכְבָׂשה ַאַחת

ד-182
ְּתִמיָמה ְלַחָּטאת
ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים

ִלְׁשָלִמים ְוַסל

ד-183
ַעל ַסל ַהַּמּצֹות

ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת
ִמְנָחתֹו ְוֶאת

ד-184
ִנְזרֹו ְוָנַתן

ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ד-185
ַהְּתנּוָפה ְוַעל

ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ְוַאַחר
ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר

ד-186
ָּפָניו ֵאֶליָך

ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום
ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי

ד-187
ְוָיֵׂשם ְלָך

ָׁשלֹום ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי
ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-188
מֶֹׁשה ְלָהִקים

ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיְמַׁשח
ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש

ד-189
ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו

ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת
ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת

ד-148
ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ד-149
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי

ד-150
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי

ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת
ָהָאָדם ִלְמעֹל

ד-151
ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב

ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו
ַוֲחִמיִׁשתֹו

ד-152
ַוֲחִמיִׁשתֹו

יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן
ַלֲאֶׁשר ָאַׁשם

ד-153
ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר

ּבֹו ָעָליו ְוָכל ְּתרּוָמה
ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני

ד-154
ּבֹו ָעָליו ְוָכל

ְּתרּוָמה ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ד-155
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ַיְקִריבּו ַלּכֵֹהן לֹו
ִיְהֶיה ְוִאיׁש ֶאת

ד-156
לֹו ִיְהֶיה ְוִאיׁש

ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן

ד-157
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:

ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה

ד-158
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה

ִאְׁשּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו
ָמַעל ְוָׁשַכב

ד-159
ְוָעַבר ָעָליו

רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהוא

ד-160
ְוִהוא ִנְטָמָאה

אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח
ִקְנָאה ְוִקֵּנא

ד-161
אֹו ָעַבר ָעָליו

רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהיא

ד-162
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהיא

ֹלא ִנְטָמָאה ְוֵהִביא
ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו

ד-163
ּוִמן ֶהָעָפר

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע
ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח

ד-164
ֹאָתּה ַהּכֵֹהן

ְוָאַמר ֶאל ָהִאָּׁשה
ִאם ֹלא ָׁשַכב ִאיׁש

ד-165
ָהִאָּׁשה ִאם ֹלא

ָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתְך ְוִאם
ֹלא ָׂשִטית ֻטְמָאה

ד-166
ִאיׁש ֹאָתְך ְוִאם

ֹלא ָׂשִטית ֻטְמָאה ַּתַחת
ִאיֵׁשְך ִהָּנִקי

ד-167
ֹלא ָׂשִטית ֻטְמָאה
ַּתַחת ִאיֵׁשְך ִהָּנִקי

ִמֵּמי ַהָּמִרים

ד-168
ּוָמָחה ֶאל ֵמי

ַהָּמִרים ְוִהְׁשָקה ֶאת
ָהִאָּׁשה ֶאת ֵמי
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ד-211
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-212
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-213
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ֱאִליצּור

ד-214
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-215
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-216
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-217
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיֵאל

ד-218
ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיֵאל

ֶּבן צּוִריַׁשָּדי ַּבּיֹום
ַהִּׁשִּׁשי ָנִׂשיא

ד-219
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-220
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-221
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-222
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף

ד-223
ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:

ֶזה ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף ֶּבן
ְּדעּוֵאל ַּבּיֹום

ד-224
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפָרִים
ֱאִליָׁשָמע ֶּבן

ד-225
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-226
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-227
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-228
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-229
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-230
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-231
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל

ד-190
ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם

ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי
ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי

ד-191
ֶעְגֹלת ָצב ּוְׁשֵני

ָעָׂשר ָּבָקר ֲעָגָלה
ַעל ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים

ד-192
ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר

ָּבָקר ֲעָגָלה ַעל ְׁשֵני
ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור

ד-193
ְּבַיד ִאיָתָמר

ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
ְוִלְבֵני ְקָהת

ד-194
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-195
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-196
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-197
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן

ד-198
ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון

ֶּבן ַעִּמיָנָדב ַּבּיֹום
ַהֵּׁשִני ִהְקִריב

ד-199
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-200
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-201
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-202
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל

ד-203
ֶּבן צּוָער ַּבּיֹום

ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני
ְזבּוֻלן ֱאִליָאב

ד-204
ֵחֹלן ָקְרָּבנֹו

ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת
ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה

ד-205
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-206
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-207
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-208
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ֱאִליָאב

ד-209
ְׁשֵדיאּור ָקְרָּבנֹו

ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת
ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה

ד-210
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק
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ד-253
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-254
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ֲאִחיַרע

ד-255
ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי

ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות
ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה

ד-256
ִמְזְרֵקי ֶכֶסף

ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשלִֹׁשים

ד-257
ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר

ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה
ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה

ד-258
ֶּכֶסף ְוִׁשְבִעים

ַהִּמְזָרק ָהֶאָחד ּכֹל
ֶּכֶסף ַהֵּכִלים

ד-259
ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה

ָּכל ַהָּבָקר ָלעָֹלה
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּפִרים

ד-260
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ְׁשֵנים ָעָׂשר ּוִמְנָחָתם
ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים

ד-261
ָׁשָנה ְׁשֵנים ָעָׂשר
ּוִמְנָחָתם ּוְׂשִעיֵרי
ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר

ד-262
ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר

ְלַחָּטאת ְוכֹל ְּבַקר
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ד-263
ִהָּמַׁשח ֹאתֹו

ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל ֹאֶהל
מֹוֵעד ְלַדֵּבר

ד-264
ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל

ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר
ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע

ד-265
ָהֵעֻדת ִמֵּבין

ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ַוְיַדֵּבר
ֵאָליו ַוְיַדֵּבר

ד-266
ַהֵּנרֹת ֶאל מּול

ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו
ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות

ד-267
ָיִאירּו ִׁשְבַעת

ַהֵּנרֹות ַוַּיַעׂש ֵּכן
ַאֲהרֹן ֶאל מּול

ד-268
מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה

ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה:
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ד-269
ְוֶזה ַמֲעֵׂשה

ַהְּמֹנָרה ִמְקָׁשה ָזָהב
ַעד ְיֵרָכּה ַעד

ד-270
ַהְּמֹנָרה ִמְקָׁשה

ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד
ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא:

ד-271
ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן

ּוַפר ֵׁשִני ֶבן ָּבָקר
ִּתַּקח ְלַחָּטאת

ד-272
ּוַפר ֵׁשִני ֶבן

ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת

ד-273
ְוִהְקַהְלָּת ֶאת

ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוִהְקַרְבָּת ֶאת

ד-232
ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:

ֶזה ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל ֶּבן
ְּפָדהצּור ַּבּיֹום

ד-233
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-234
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-235
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-236
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ֲאִביָדן

ד-237
ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:

ֶזה ָקְרַּבן ֲאִביָדן ֶּבן
ִּגְדעִֹני ַּבּיֹום

ד-238
ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן

ַעִּמיַׁשָּדי ָקְרָּבנֹו
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ד-239
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-240
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-241
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-242
ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:

ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיֶעֶזר
ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי

ד-243
ָעְכָרן ָקְרָּבנֹו

ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת
ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה

ד-244
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-245
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן

ד-246
ֶּבן ָּבָקר ַאִיל

ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה

ד-247
ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים

ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה: ֶזה
ָקְרַּבן ַּפְגִעיֵאל

ד-248
ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:

ֶזה ָקְרַּבן ַּפְגִעיֵאל ֶּבן
ָעְכָרן ְּביֹום ְׁשֵנים

ד-249
יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני

ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן
ֵעיָנן ָקְרָּבנֹו

ד-250
ֵעיָנן ָקְרָּבנֹו

ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת
ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה

ד-251
ַקֲעַרת ֶּכֶסף

ַאַחת ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה
ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק

ד-252
ְקטֶֹרת ַּפר ֶאָחד

ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן
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ד-295
ּבֶֹקר ְוֶעֶצם

ֹלא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל
ֻחַּקת ַהֶּפַסח

ד-296
ֹלא ִיְׁשְּברּו בֹו

ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח
ַיֲעׂשּו ֹאתֹו

ד-297
ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר

הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך ֹלא
ָהָיה ְוָחַדל

ד-298
ָתִמיד ֶהָעָנן

ְיַכֶּסּנּו ּוַמְרֵאה
ֵאׁש ָלְיָלה ּוְלִפי

ד-299
ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ָׁשם
ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל

ד-300
ִיָּסעּו ְוֵיׁש

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן
ָיִמים ִמְסָּפר ַעל

ד-301
יֹוָמם ָוַלְיָלה
ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן

ְוָנָסעּו אֹו

ד-302
ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי

ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה
ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם

ד-303
ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף

ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם
ְוָהיּו ְלָך

ד-304
ְוָתְקעּו ָּבֵהן

ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך
ָּכל ָהֵעָדה ֶאל

ד-305
ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה

ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות
ַהֹחִנים ֵקְדָמה

ד-306
ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו

ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים
ֵקְדָמה ּוְתַקְעֶּתם

ד-307
ֵׁשִנית ְוָנְסעּו

ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים
ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה

ד-308
ָלֶכם ְלֻחַּקת

עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם
ְוִכי ָתבֹאּו

ד-309
ְּבַאְרְצֶכם ַעל

ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם
ַוֲהֵרעֶֹתם

ד-310
ַעל עֹֹלֵתיֶכם

ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם
ְוָהיּו ָלֶכם

ד-311
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה

ְּבֵני ִיָּׂששָכר: ְנַתְנֵאל
ֶּבן צּוָער ְוַעל

ד-312
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה

ְּבֵני ְזבּוֻלן: ֱאִליָאב ֶּבן
ֵחֹלן ְוהּוַרד

ד-313
ִׁשְמעֹון: ְׁשֻלִמיֵאל
ֶּבן צּוִריַׁשָּדי ְוַעל

ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני ָגד:

ד-314
ְבֵני ָגד: ֶאְלָיָסף

ֶּבן ְּדעּוֵאל ְוָנְסעּו
ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי

ד-315
ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי

ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהִקימּו
ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעד

ד-274
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש

ַהָּפִרים ַוֲעֵׂשה ֶאת
ָהֶאָחד ַחָּטאת

ד-275
ְנֻתִנים ֵהָּמה

ִלי ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל

ד-276
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:
ְּביֹום ַהּכִֹתי

ד-277
ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹד
ֶאת ֲעבַֹדת ְּבֵני

ד-278
ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ִיְהֶיה
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-279
ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא

ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת

ד-280
מֶֹׁשה ֵּלאמֹר זֹאת
ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים: ִמֶּבן

ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים

ד-281
ֵּלאמֹר זֹאת ֲאֶׁשר
ַלְלִוִּים: ִמֶּבן ָחֵמׁש

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה

ד-282
ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים:

ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

ד-283
ַלְלִוִּים: ִמֶּבן

ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה
ָוַמְעָלה ָיבֹוא

ד-284
ְוֹלא ַיֲעבֹד

עֹוד ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-285
עֹוד ְוֵׁשֵרת ֶאת

ֶאָחיו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד
ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת

ד-286
ֶאָחיו ְּבֹאֶהל

מֹוֵעד ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת
ַוֲעבָֹדה ֹלא

ד-287
ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי

ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו
ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש

ד-288
ְלֶנֶפׁש ָאָדם

ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת
ַהֶּפַסח ַּבּיֹום

ד-289
ַההּוא ַוּיֹאְמרּו

ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה
ֵאָליו ֲאַנְחנּו

ד-290
ֵאָליו ֲאַנְחנּו

ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם
ָלָּמה ִנָּגַרע

ד-291
ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש

ָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע
ְלִבְלִּתי ַהְקִריב

ד-292
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֵלאמֹר: ִאיׁש ִאיׁש ִּכי

ד-293
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵלאמֹר: ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה
ָטֵמא ָלֶנֶפׁש

ד-294
ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא

ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך
ְרֹחָקה ָלֶכם



188189 / במדבר  / במדבר 

ד-337
ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא

ָהֹאֵמן ֶאת ַהּיֵֹנק
ַעל ָהֲאָדָמה

ד-338
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת
ַלֲאבָֹתיו ֵמַאִין
ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת

ד-339
ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי

ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר
ְוֹנאֵכָלה ֹלא

ד-340
ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו

ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה ֹלא
אּוַכל ָאֹנִכי

ד-341
אּוַכל ָאֹנִכי

ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל
ָהָעם ַהֶּזה: ִּכי

ד-342
ְלַבִּדי ָלֵׂשאת

ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה: ִּכי
ָכֵבד ִמֶּמִּני

ד-343
ָהָעם ַהֶּזה: ִּכי

ָכֵבד ִמֶּמִּני ְוִאם
ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה

ד-344
ָכֵבד ִמֶּמִּני

ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה
ִּלי ָהְרֵגִני ָנא

ד-345
ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה

ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג
ִאם ָמָצאִתי ֵחן

ד-346
ֶאל מֶֹׁשה ֶאְסָפה

ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ד-347
ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים

ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל
ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת

ד-348
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני
ָהָעם ְוׁשְֹטָריו

ד-349
ֵהם ִזְקֵני ָהָעם

ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחָּת
ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל

ד-350
ַוֲאַכְלֶּתם ֹלא

יֹום ֶאָחד ֹּתאְכלּון ְוֹלא
יֹוָמִים ְוֹלא

ד-351
יֹום ֶאָחד ֹּתאְכלּון

ְוֹלא יֹוָמִים ְוֹלא
ֲחִמָּׁשה ָיִמים

ד-352
ְוֹלא יֹוָמִים

ְוֹלא ֲחִמָּׁשה ָיִמים
ְוֹלא ֲעָׂשָרה

ד-353
יֹוָמִים ְוֹלא

ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְוֹלא
ֲעָׂשָרה ָיִמים

ד-354
ֲחִמָּׁשה ָיִמים

ְוֹלא ֲעָׂשָרה ָיִמים
ְוֹלא ֶעְׂשִרים יֹום

ד-355
ְוֹלא ֲעָׂשָרה

ָיִמים ְוֹלא ֶעְׂשִרים יֹום
ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים

ד-356
ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד

ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם
ְוָהָיה ָלֶכם

ד-357
ֵלאמֹר ָלָּמה ֶּזה
ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ד-316
ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן

ַעִּמיַׁשָּדי ְוַעל ְצָבא
ַמֵּטה ְּבֵני ָאֵׁשר:

ד-317
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה

ְּבֵני ָאֵׁשר: ַּפְגִעיֵאל ֶּבן
ָעְכָרן ְוַעל ְצָבא

ד-318
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה

ְּבֵני ַנְפָּתִלי: ֲאִחיַרע
ֶּבן ֵעיָנן ֵאֶּלה

ד-319
ֵאָליו ֹלא ֵאֵלְך:

ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל
מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך

ד-320
ֵאֵלְך: ִּכי ִאם ֶאל

ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי
ֵאֵלְך ַוּיֹאֶמר

ד-321
ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי

ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך
ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא

ד-322
ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא

ַּתֲעזֹב ֹאָתנּו: ִּכי
ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת

ד-323
ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה
ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְצַעק
ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה

ד-324
ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש

ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום
ַההּוא ַּתְבֵעָרה:

ד-325
ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי
ַיֲאִכֵלנּו

ד-326
ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים

ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים
ְוֶאת ֶהָחִציר

ד-327
ָהֲאַבִּטִחים

ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת
ַהְּבָצִלים ְוֶאת

ד-328
ַהָּמן ֵעיֵנינּו

ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא
ְוֵעינֹו ְּכֵעין

ד-329
ְוַהָּמן ִּכְזַרע

ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין
ַהְּבדַֹלח ָׁשטּו

ד-330
ַּגד הּוא ְוֵעינֹו

ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח ָׁשטּו
ָהָעם ְוָלְקטּו

ד-331
ְוָעׂשּו ֹאתֹו

ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו
ְּכַטַעם ְלַׁשד

ד-332
ָעָליו ַוִּיְׁשַמע

מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה
ְלִמְׁשְּפֹחָתיו

ד-333
ֹלא ָמָצִתי ֵחן

ְּבֵעיֶניָך: ָלׂשּום ֶאת
ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם

ד-334
ָהָעם ַהֶּזה ִאם

ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו:
ִּכי ֹתאַמר ֵאַלי

ד-335
ִּכי ֹתאַמר ֵאַלי
ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך

ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא

ד-336
ֵאַלי ָׂשֵאהּו

ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר
ִיָּׂשא ָהֹאֵמן
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ד-379
ֵּלאמֹר ְׁשַלח ְלָך

ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו
ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען

ד-380
ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם

ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה
ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן

ד-381
ְׁשמֹוָתם: ְלַמֵּטה
ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן

ַזּכּור ְלַמֵּטה

ד-382
ְיהּוָדה ָּכֵלב

ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַמֵּטה
ִיָּׂששָכר ִיְגָאל

ד-383
סּוִסי ְלַמֵּטה

ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי
ְלַמֵּטה ָאֵׁשר

ד-384
ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן

ְּגַמִּלי ְלַמֵּטה ָאֵׁשר
ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל

ד-385
ַנְחִּבי ֶּבן ָוְפִסי

ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל
ֶּבן ָמִכי ֵאֶּלה

ד-386
נּון ְיהֹוֻׁשַע

ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה
ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ

ד-387
ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם

מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ
ְּכָנַען ַוּיֹאֶמר

ד-388
מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת

ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיֹאֶמר
ֲאֵלֶהם ֲעלּו

ד-389
ָהָעם ַהּיֵֹׁשב

ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא
ֲהָרֶפה ַהְמַעט

ד-390
ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם
ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים
ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב

ד-391
ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב
ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים

ִאם ְּבִמְבָצִרים

ד-392
ּוָמה ָהָאֶרץ

ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה
ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם

ד-393
ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם
ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם
ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי

ד-394
ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי
ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים

ְיֵמי ִּבּכּוֵרי

ד-395
ְיֵמי ִּבּכּוֵרי

ֲעָנִבים ַוַּיֲעלּו
ַוָּיֻתרּו ֶאת

ד-396
ַוָּיֻתרּו ֶאת

ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן
ַעד ְרֹחב ְלבֹא

ד-397
ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע

ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני
צַֹען ִמְצָרִים

ד-398
ָׁשִנים ִנְבְנָתה

ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים
ַוָּיבֹאּו ַעד

ד-399
ֲעָנִבים ֶאָחד

ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט
ִּבְׁשָנִים ּוִמן

ד-358
ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש

ָיִמים ֲהצֹאן ּוָבָקר
ִיָּׁשֵחט ָלֶהם

ד-359
ָעָליו ַוִּיֵּתן

ַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש ַהְּזֵקִנים
ַוְיִהי ְּכנֹוַח

ד-360
ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם

ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם
ַהֵּׁשִני ֵמיָדד

ד-361
רּוחֹו ֲעֵליֶהם

ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה ֶאל
ַהַּמֲחֶנה הּוא

ד-362
ֶאל ַהַּמֲחֶנה

הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל
ְורּוַח ָנַסע

ד-363
ּכֹה ּוְכֶדֶרְך יֹום

ּכֹה ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה
ּוְכַאָּמַתִים

ד-364
ַוָּיָקם ָהָעם

ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל
ַהַּלְיָלה ְוכֹל

ד-365
ָּכל ַהּיֹום ַההּוא

ְוָכל ַהַּלְיָלה ְוכֹל
יֹום ַהָּמֳחָרת

ד-366
ְוָכל ַהַּלְיָלה

ְוכֹל יֹום ַהָּמֳחָרת
ַוַּיַאְספּו ֶאת

ד-367
יֹום ַהָּמֳחָרת

ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו
ַהַּמְמִעיט ָאַסף

ד-368
ָאַסף ֲעָׂשָרה

ֳחָמִרים ַוִּיְׁשְטחּו
ָלֶהם ָׁשטֹוַח

ד-369
ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם

ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות
ַהַּתֲאָוה: ִּכי

ד-370
ָהָעם ֲחֵצרֹות

ַוִּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות
ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים

ד-371
ֹאדֹות ָהִאָּׁשה

ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח:
ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית

ד-372
ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר

ָלָקח: ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית
ָלָקח ַוּיֹאְמרּו

ד-373
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים
ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל

ד-374
ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל
ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו

ְׁשָלְׁשָּתם ַוֵּיֶרד

ד-375
ֲאַדֶּבר ּבֹו ֹלא

ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה: ְּבָכל
ֵּביִתי ֶנֱאָמן

ד-376
ֲאדִֹני ַאל ָנא

ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת
ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו

ד-377
ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו

ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו ַאל
ָנא ְתִהי ַּכֵּמת

ד-378
ָיִמים ְוָהָעם

ֹלא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף
ִמְרָים ְוַאַחר
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ד-421
ָאִחיו: ִנְּתָנה רֹאׁש
ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה

ַוִּיֹּפל מֶֹׁשה

ד-422
ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל

ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן

ד-423
ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוֻׁשַע
ִּבן נּון ְוָכֵלב

ד-424
ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן

ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ
ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם

ד-425
ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו

ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה
ָהָאֶרץ ְמֹאד

ד-426
ָבּה ָלתּור ֹאָתּה

טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד
ְמֹאד ִאם ָחֵפץ

ד-427
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

ּוְנָתָנּה ָלנּו: ֶאֶרץ
ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת

ד-428
ּוְנָתָנּה ָלנּו:

ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת
ָחָלב ּוְדָבׁש ַאְך

ד-429
ְוַעד ָאָנה ֹלא

ַיֲאִמינּו ִבי ְּבכֹל
ָהֹאתֹות ֲאֶׁשר

ד-430
ִּכי ֶהֱעִליָת

ְבכֲֹחָך ֶאת ָהָעם
ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו

ד-431
ֶאת ָהָעם ַהֶּזה

ִמִּקְרּבֹו ְוָאְמרּו ֶאל
יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ

ד-432
עֵֹמד ֲעֵלֶהם

ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה
הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם

ד-433
ּוְבַעֻּמד ָעָנן

ַאָּתה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם
יֹוָמם ּוְבַעּמּוד

ד-434
יֹוָמם ּוְבַעּמּוד

ֵאׁש ָלְיָלה ְוֵהַמָּתה
ֶאת ָהָעם ַהֶּזה

ד-435
ֶאת ָהָעם ַהֶּזה

ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר

ד-436
ְוַעל ִרֵּבִעים

ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם
ַהֶּזה ְּכֹגֶדל

ד-437
ַהֶּזה ְּכֹגֶדל

ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר
ָנָׂשאָתה ָלָעם

ד-438
ָהָאֶרץ ִּכי ָכל

ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים
ֶאת ְּכבִֹדי ְוֶאת

ד-439
ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי

ד-440
ַוֲהִביֹאִתיו

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבא
ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו

ד-441
ְוַהְּכַנֲעִני

יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר
ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם

ד-400
ּוִמן ַהְּתֵאִנים

ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא
ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל

ד-401
ַלָּמקֹום ַההּוא

ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל
ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול

ד-402
ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל

ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר
ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני

ד-403
ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֻׁשבּו
ִמּתּור ָהָאֶרץ

ד-404
ָהָאֶרץ ִמֵּקץ

ַאְרָּבִעים יֹום ַוֵּיְלכּו
ַוָּיבֹאּו ֶאל

ד-405
ַוָּיבֹאּו ֶאל

מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן
ְוֶאל ָּכל ֲעַדת

ד-406
ַאֲהרֹן ְוֶאל

ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרן

ד-407
ְוֶאל ָּכל ֲעַדת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר
ָּפאָרן ָקֵדָׁשה

ד-408
ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי

ָהָאֶרץ ַוְיַסְּפרּו לֹו
ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו

ד-409
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת
ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא

ד-410
ָהָעם ַהּיֵֹׁשב

ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים
ְּבֻצרֹות ְּגדֹֹלת

ד-411
ְוַגם ְיִלֵדי

ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם
ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב

ד-412
ַעל ַהָּים ְוַעל

ַיד ַהַּיְרֵּדן ַוַּיַהס
ָּכֵלב ֶאת ָהָעם

ד-413
ַוּיֹאֶמר ָעֹלה

ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו
ֹאָתּה ִּכי ָיכֹול

ד-414
ָעֹלה ַנֲעֶלה

ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי
ָיכֹול נּוַכל ָלּה

ד-415
ֲאֶׁשר ָרִאינּו

ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות
ְוָׁשם ָרִאינּו

ד-416
ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי

ִמּדֹות ְוָׁשם ָרִאינּו
ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני

ד-417
קֹוָלם ַוִּיְבּכּו

ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא
ַוִּיֹּלנּו ַעל

ד-418
ַּבַּלְיָלה ַההּוא

ַוִּיֹּלנּו ַעל מֶֹׁשה
ְוַעל ַאֲהרֹן

ד-419
ַוִּיֹּלנּו ַעל

מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן
ּכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-420
ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ

ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר
ַהֶּזה לּו ָמְתנּו
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ד-463
ְיֻפֶּנה ָחיּו

ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם
ַההְֹלִכים ָלתּור

ד-464
ְוַהְּכַנֲעִני

ָׁשם ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם
ֶּבָחֶרב: ִּכי ַעל

ד-465
ָמׁשּו ִמֶּקֶרב

ַהַּמֲחֶנה ַוֵּיֶרד
ָהֲעָמֵלִקי

ד-466
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:

ִּכי ָתבֹאּו ֶאל

ד-467
ֶזַבח ְלַפֵּלא

ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו
ְּבמֲֹעֵדיֶכם

ד-468
סֶֹלת ִעָּׂשרֹון

ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין
ָׁשֶמן ְוַיִין

ד-469
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ְׁשִלִׁשית ַהִהין ְוַיִין
ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית

ד-470
ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן

ַהָּבָקר ִמְנָחה סֶֹלת
ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים

ד-471
ַהָּבָקר ִמְנָחה

סֶֹלת ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים
ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן

ד-472
ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים

ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי
ַהִהין ְוַיִין

ד-473
ֶעְׂשרִֹנים ָּבלּול

ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין
ְוַיִין ַּתְקִריב

ד-474
ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן

ֲחִצי ַהִהין ְוַיִין
ַּתְקִריב ַלֶּנֶסְך

ד-475
ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי

ַהִהין ְוַיִין ַּתְקִריב
ַלֶּנֶסְך ֲחִצי

ד-476
ַלֶּׂשה ַבְּכָבִׂשים

אֹו ָבִעִּזים ַּכִּמְסָּפר
ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו

ד-477
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:

ְּבבֲֹאֶכם ֶאל

ד-478
ֲעִרסֵֹתֶכם

ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה:
ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן

ד-479
ָלֶהם: ִּכי ְׁשָגָגה

ִהוא ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת
ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה

ד-480
ִּכי ְלָכל ָהָעם

ִּבְׁשָגָגה ְוִאם ֶנֶפׁש
ַאַחת ֶּתֱחָטא

ד-481
ְלַכֵּפר ָעָליו

ְוִנְסַלח לֹו ָהֶאְזָרח
ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-482
ָלֶכם ָלעֶֹׂשה

ִּבְׁשָגָגה ְוַהֶּנֶפׁש
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ד-483
ֹאתֹו ַהּמְֹצִאים

ֹאתֹו ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ד-442
יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק

ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם
ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך

ד-443
ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו

ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך
ַים סּוף ַוְיַדֵּבר

ד-444
ָמַתי ָלֵעָדה

ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר
ֵהָּמה ַמִּליִנים

ד-445
ָהָרָעה ַהּזֹאת

ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים
ָעָלי ֶאת ְּתֻלּנֹות

ד-446
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי
ָׁשָמְעִּתי ֱאמֹר

ד-447
ִאם ֹלא ַּכֲאֶׁשר

ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני: ֵּכן
ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם

ד-448
ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם

ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו
ִפְגֵריֶכם ְוָכל

ד-449
ָלֶכם ַּבִּמְדָּבר

ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם
ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם

ד-450
ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה

ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל
ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל

ד-451
ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם

ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל
ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן

ד-452
ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל

ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוָמְעָלה:

ד-453
ָוָמְעָלה: ֲאֶׁשר

ֲהִליֹנֶתם ָעָלי ִאם
ַאֶּתם ָּתבֹאּו

ד-454
ָעָלי ִאם ַאֶּתם

ָּתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ
ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי

ד-455
ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן
ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע
ִּבן נּון ְוַטְּפֶכם

ד-456
ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם

ָּבּה ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם
ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר

ד-457
ָּבּה ּוִפְגֵריֶכם

ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר
ַהֶּזה ּוְבֵניֶכם

ד-458
ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר

ַהֶּזה ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו
רִֹעים ַּבִּמְדָּבר

ד-459
ַהֶּזה ּוְבֵניֶכם

ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

ד-460
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם
ַעד ֹּתם ִּפְגֵריֶכם

ד-461
ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת

ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום
יֹום ַלָּׁשָנה יֹום

ד-462
יֹום יֹום ַלָּׁשָנה

יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת
ֲעֹוֹנֵתיֶכם



196197 / במדבר  / במדבר 

ד-505
ֲהֵרעִֹתי ֶאת

ַאַחד ֵמֶהם ַוּיֹאֶמר
מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח

ד-506
ֵמֶהם ַוּיֹאֶמר

מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה
ְוָכל ֲעָדְתָך

ד-507
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה

ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל
ֲעָדְתָך ֱהיּו

ד-508
מֹוֵעד ּומֶֹׁשה

ְוַאֲהרֹן ַוַּיְקֵהל
ֲעֵליֶהם קַֹרח

ד-509
ְוֶאל ַאֲהרֹן

ֵלאמֹר ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך
ָהֵעָדה ַהּזֹאת

ד-510
ַאֲחָריו ִזְקֵני

ִיְׂשָרֵאל ַוְיַדֵּבר ֶאל
ָהֵעָדה ֵלאמֹר

ד-511
ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהֵעָדה
ֵלאמֹר סּורּו ָנא

ד-512
ֵמַעל ָאֳהֵלי

ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים
ָהֵאֶּלה ְוַאל

ד-513
ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל

ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה:
ִּכי ֹלא ִמִּלִּבי

ד-514
ִמִּלִּבי ִאם ְּכמֹות
ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון

ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת

ד-515
ָהֲאָדָמה ֶאת

ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר

ד-516
ִּפיָה ּוָבְלָעה

ֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר
ָלֶהם ְוָיְרדּו

ד-517
ּוָבְלָעה ֹאָתם

ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם
ְוָיְרדּו ַחִּיים

ד-518
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר

ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים
ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם

ד-519
ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם

ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת
ִּפיָה ַוִּתְבַלע

ד-520
ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה

ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה:
ִּכי ָקֵדׁשּו ֵאת

ד-521
ְוָעׂשּו ֹאָתם

ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי
ַלִּמְזֵּבַח ִּכי

ד-522
ִרֻּקֵעי ַפִחים

ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי
ִהְקִריֻבם ִלְפֵני

ד-523
ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי
ַלִּמְזֵּבַח ִזָּכרֹון
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-524
ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר ֹלא
ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא
ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת

ד-525
לֹו ַוִּיֹּלנּו

ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִמָּמֳחָרת ַעל

ד-484
ֹאתֹו ְמקֵֹׁשׁש

ֵעִצים ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל
ַאֲהרֹן ְוֶאל

ד-485
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם

ְוָעׂשּו ָלֶהם

ד-486
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ

ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם
ֵלאֹלִהים: ֲאִני

ד-487
ַוִּיַּקח קַֹרח

ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן
ֵלִוי ְוָדָתן

ד-488
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים
ְנִׂשיֵאי ֵעָדה

ד-489
ְנִׂשיֵאי ֵעָדה

ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם
ַוִּיָּקֲהלּו

ד-490
מֶֹׁשה ַוִּיֹּפל

ַעל ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ֶאל
קַֹרח ְוֶאל ָּכל

ד-491
ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש

ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת
ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו

ד-492
ְוִהְקִריב ֵאָליו

ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו
ַיְקִריב ֵאָליו זֹאת

ד-493
ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו

ַיְקִריב ֵאָליו זֹאת ֲעׂשּו:
ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות

ד-494
ֵאָליו זֹאת ֲעׂשּו:

ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות קַֹרח
ְוָכל ֲעָדתֹו

ד-495
ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות

קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו
ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש

ד-496
ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם

ְּכֻהָּנה ָלֵכן ַאָּתה
ְוָכל ֲעָדְתָך

ד-497
ְּכֻהָּנה ָלֵכן

ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך
ַהּנָֹעִדים ַעל

ד-498
ְוַאֲהרֹן ַמה

הּוא ִּכי )ַתִּלינּו( ָעָליו
ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה

ד-499
הּוא ִּכי )ַתִּלינּו(

ָעָליו ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה
ִלְקרֹא ְלָדָתן

ד-500
ָעָליו ַוִּיְׁשַלח

מֶֹׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן
ְוַלֲאִביָרם

ד-501
ָׂשֶדה ָוָכֶרם

ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים
ָהֵהם ְּתַנֵּקר

ד-502
ָהֵהם ְּתַנֵּקר

ֹלא ַנֲעֶלה ַוִּיַחר
ְלמֶֹׁשה ְמֹאד

ד-503
ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד

ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְוֹלא
ֲהֵרעִֹתי ֶאת

ד-504
ָנָׂשאִתי ְוֹלא

ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד
ֵמֶהם ַוּיֹאֶמר
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ד-547
ֹאֶהל ָהֵעדּות

ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה
ַאֲהרֹן ְלֵבית

ד-548
ְוִהֵּנה ָּפַרח

ַמֵּטה ַאֲהרֹן ְלֵבית
ֵלִוי ַוּיֵֹצא

ד-549
ַמֵּטה ַאֲהרֹן

ְלֵבית ֵלִוי ַוּיֵֹצא
ֶפַרח ַוָּיֵצץ

ד-550
ַוּיֵֹצא ֶפַרח

ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל
ְׁשֵקִדים ַוּיֵֹצא

ד-551
ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה

ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר:

ד-552
ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש
ְוַאָּתה ּוָבֶניָך

ִאָּתְך ִּתְׂשאּו ֶאת

ד-553
ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון

ְּכֻהַּנְתֶכם ְוַגם ֶאת
ַאֶחיָך ַמֵּטה

ד-554
ֹאֶהל ָהֵעֻדת

ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּתָך
ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל

ד-555
ָּכל ָהֹאֶהל: ַאְך

ֶאל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ְוֶאל
ַהִּמְזֵּבַח ֹלא

ד-556
ֶאל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש

ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא
ִיְקָרבּו ְוֹלא

ד-557
ַאֶּתם ְוִנְלוּו

ָעֶליָך ְוָׁשְמרּו ֶאת
ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל

ד-558
ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל

מֹוֵעד ְלכֹל ֲעבַֹדת
ָהֹאֶהל ְוָזר

ד-559
ִיְקַרב ֲאֵליֶכם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֵאת ִמְׁשֶמֶרת
ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת

ד-560
ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת

ִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְזֵּבַח
ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד

ד-561
ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד

ֶקֶצף ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוֲאִני ִהֵּנה

ד-562
ַוֲאִני ִהֵּנה

ָלַקְחִּתי ֶאת ֲאֵחיֶכם
ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך

ד-563
ִאְּתָך ִּתְׁשְמרּו

ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם ְלָכל
ְּדַבר ַהִּמְזֵּבַח

ד-564
ָנַתִּתי ְלָך

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי:
ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני

ד-565
ְלָך ְנַתִּתים

ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך
ְלָחק עֹוָלם ֶזה

ד-566
ְלָחק עֹוָלם ֶזה

ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש
ַהֳּקָדִׁשים ִמן

ד-567
ְלָכל ִמְנָחָתם

ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל
ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר

ד-526
ַעל מֶֹׁשה ְוַעל

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר: ַאֶּתם
ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם

ד-527
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוַקח ֵמִאָּתם

ד-528
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה
ַמֶּטה ְלֵבית ָאב

ד-529
ִיְׂשָרֵאל ְוַקח

ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה
ְלֵבית ָאב ֵמֵאת

ד-530
ֵמִאָּתם ַמֶּטה

ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת
ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם

ד-531
ַמֶּטה ְלֵבית ָאב

ֵמֵאת ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-532
ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב

ַעל ַמֵּטהּו ְוֵאת ֵׁשם
ַאֲהרֹן ִּתְכֹּתב

ד-533
ַמֵּטהּו ְוֵאת

ֵׁשם ַאֲהרֹן ִּתְכֹּתב ַעל
ַמֵּטה ֵלִוי: ִּכי

ד-534
ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית
ֲאבֹוָתם ְוִהַּנְחָּתם

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ד-535
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר
ִאָּוֵעד ָלֶכם

ד-536
ִלְפֵני ָהֵעדּות

ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם
ָׁשָּמה ְוָהָיה

ד-537
ָהֵעדּות ֲאֶׁשר

ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה
ְוָהָיה ָהִאיׁש

ד-538
ִאָּוֵעד ָלֶכם

ָׁשָּמה ְוָהָיה ָהִאיׁש
ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו

ד-539
ָׁשָּמה ְוָהָיה

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו
ַמֵּטהּו ִיְפָרח

ד-540
ַוֲהִׁשּכִֹתי

ֵמָעַלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ד-541
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ֵהם ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם
ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה

ד-542
ַוִּיְּתנּו ֵאָליו

ָּכל ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה
ְלָנִׂשיא ֶאָחד

ד-543
ָּכל ְנִׂשיֵאיֶהם

ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד
ַמֶּטה ְלָנִׂשיא

ד-544
ְלָנִׂשיא ֶאָחד

ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-545
ַמֶּטה ְלָנִׂשיא

ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם
ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות

ד-546
ָהֵעֻדת ַוְיִהי

ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא
מֶֹׁשה ֶאל ֹאֶהל



200201 / במדבר  / במדבר 

ד-589
ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְתַחְּללּו
ְוֹלא ָתמּותּו

ד-590
ֵלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו
ֵאֶליָך ָפָרה

ד-591
ֵאֶליָך ָפָרה

ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר
ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר

ד-592
ָפָרה ֲאֻדָּמה

ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום
ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה

ד-593
ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר
ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל

ּוְנַתֶּתם ֹאָתּה

ד-594
ּוְנַתֶּתם ֹאָתּה

ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
ְוהֹוִציא ֹאָתּה

ד-595
ְוהֹוִציא ֹאָתּה

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
ְוָׁשַחט ֹאָתּה

ד-596
ֹאָתּה ֶאל ִמחּוץ
ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט

ֹאָתּה ְלָפָניו

ד-597
ֶאת עָֹרּה ְוֶאת

ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה
ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף

ד-598
ְוֶאת ְּבָׂשָרּה

ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה
ִיְׂשרֹף ְוָלַקח

ד-599
ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ

ֶאֶרז ְוֵאזֹוב

ד-600
ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא
ְוִכֶּבס ָהֹאֵסף ֶאת

ֵאֶפר ַהָּפָרה

ד-601
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא

ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-602
ְוָטֵמא ִׁשְבַעת

ָיִמים הּוא ִיְתַחָּטא בֹו
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

ד-603
ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש

ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות
ְוֹלא ִיְתַחָּטא

ד-604
ִנָּדה ֹלא זַֹרק

ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד
ֻטְמָאתֹו בֹו זֹאת

ד-605
עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו

זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי
ָימּות ְּבֹאֶהל:

ד-606
ָאָדם ִּכי ָימּות

ְּבֹאֶהל: ָּכל ַהָּבא ֶאל
ָהֹאֶהל ְוָכל

ד-607
ָּבֹאֶהל ִיְטָמא

ִׁשְבַעת ָיִמים ְוכֹל ְּכִלי
ָפתּוַח ֲאֶׁשר

ד-608
ָפתּוַח ֲאֶׁשר

ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו
ָטֵמא הּוא ְוכֹל

ד-609
ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל

ָעָליו ָטֵמא הּוא ְוכֹל
ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל

ד-568
ִיְהֶיה ָּלְך ְוֶזה

ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם
ְלָכל ְּתנּוֹפת ְּבֵני

ד-569
ִיְׂשָרֵאל ְלָך

ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך
ְוִלְבֹנֶתיָך

ד-570
ְוִלְבֹנֶתיָך

ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם: ָּכל
ָטהֹור ְּבֵביְתָך

ד-571
ְלָחק עֹוָלם: ָּכל

ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכל
ֹאתֹו ּכֹל ֵחֶלב

ד-572
עֹוָלם: ָּכל ָטהֹור

ְּבֵביְתָך יֹאַכל ֹאתֹו
ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר

ד-573
ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת

ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת
ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה

ד-574
ְּבכֹור ָהָאָדם

ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה
ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה

ד-575
ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל

ַהּקֶֹדׁש: ֶעְׂשִרים ֵּגָרה
הּוא ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור

ד-576
ַהּקֶֹדׁש: ֶעְׂשִרים

ֵּגָרה הּוא ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור
אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב

ד-577
ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּוא

ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור
ֶּכֶׂשב אֹו ְבכֹור

ד-578
ֶּכֶׂשב אֹו ְבכֹור

ֵעז ֹלא ִתְפֶּדה קֶֹדׁש ֵהם:
ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק

ד-579
ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה

ָּלְך: ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה
ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין

ד-580
ְוִלְבֹנֶתיָך

ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם: ְּבִרית
ֶמַלח עֹוָלם ִהוא

ד-581
ֲעבַֹדת ֹאֶהל

מֹוֵעד ְוֹלא ִיְקְרבּו
עֹוד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-582
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל

ֹאֶהל מֹוֵעד ָלֵׂשאת ֵחְטא
ָלמּות ְוָעַבד

ד-583
ְּתרּוָמה ָנַתִּתי
ַלְלִוִּים ְלַנֲחָלה
ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי

ד-584
ָלֶכם ְּתרּוַמְתֶכם

ַּכָּדָגן ִמן ַהֹּגֶרן
ְוַכְמֵלָאה ִמן

ד-585
ְוַכְמֵלָאה ִמן

ַהָּיֶקב ֵּכן ָּתִרימּו
ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת

ד-586
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

ְוֹלא ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא
ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת

ד-587
ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא

ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו
ִמֶּמּנּו ְוֶאת

ד-588
ִמֶּמּנּו ְוֶאת

ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא
ְתַחְּללּו ְוֹלא
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ד-631
ּוְבֶכֶרם ְוֹלא

ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר: ֶּדֶרְך
ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך

ד-632
ְוֹלא ִנְׁשֶּתה ֵמי

ְבֵאר: ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך
ֵנֵלְך ֹלא ִנֶּטה

ד-633
ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר:
ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך

ֹלא ִנֶּטה ָיִמין

ד-634
ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך

ֵנֵלְך ֹלא ִנֶּטה ָיִמין
ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר

ד-635
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה
ַנֲעֶלה ְוִאם

ד-636
ַוֵּיֵצא ֱאדֹום

ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד
ּוְבָיד ֲחָזָקה

ד-637
ִלְקָראתֹו ְּבַעם

ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה
ַוְיָמֵאן ֱאדֹום

ד-638
ֲאֶׁשר ְמִריֶתם

ֶאת ִּפי ְלֵמי ְמִריָבה
ַקח ֶאת ַאֲהרֹן

ד-639
ְמִריֶתם ֶאת ִּפי

ְלֵמי ְמִריָבה ַקח ֶאת
ַאֲהרֹן ְוֶאת

ד-640
ַאֲהרֹן ְוֶאת

ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל
ֹאָתם הֹר ָהָהר

ד-641
ְוֶאת ֶאְלָעָזר

ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם הֹר
ָהָהר ְוַהְפֵׁשט

ד-642
ָהָהר ְוַהְפֵׁשט

ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו
ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶאת

ד-643
ַוַּיְפֵׁשט מֶֹׁשה

ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו
ַוַּיְלֵּבׁש ֹאָתם

ד-644
ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת

ְּבָגָדיו ַוַּיְלֵּבׁש ֹאָתם
ֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו

ד-645
ָהָהר ַוֵּיֶרד

מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ִמן
ָהָהר ַוִּיְראּו

ד-646
ָגַוע ַאֲהרֹן

ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן
ְׁשלִֹׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית

ד-647
ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת

ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי
ְוַהֲחַרְמִּתי

ד-648
ְוֶאת ָעֵריֶהם

ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום
ָחְרָמה ַוִּיְסעּו

ד-649
ִלְסבֹב ֶאת ֶאֶרץ

ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש
ָהָעם ַּבָּדֶרְך

ד-650
ֱאדֹום ַוִּתְקַצר

ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך
ַוְיַדֵּבר ָהָעם

ד-651
ַוָּיָמת ַעם ָרב

ִמִּיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹא
ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה

ד-610
הּוא ְוכֹל ֲאֶׁשר

ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה
ַּבֲחַלל ֶחֶרב

ד-611
ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל

ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל
ֶחֶרב אֹו ְבֵמת

ד-612
ֶחֶרב אֹו ְבֵמת

אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו
ְבָקֶבר ִיְטָמא

ד-613
ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת

ְוָנַתן ָעָליו ַמִים
ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי

ד-614
ְוָנַתן ָעָליו

ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי
ְוָלַקח ֵאזֹוב

ד-615
ְוָלַקח ֵאזֹוב

ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש
ָטהֹור ְוִהָּזה

ד-616
ָטהֹור ְוִהָּזה

ַעל ָהֹאֶהל ְוַעל ָּכל
ַהֵּכִלים ְוַעל

ד-617
ָהיּו ָׁשם ְוַעל
ַהּנֵֹגַע ַּבֶעֶצם

אֹו ֶבָחָלל אֹו

ד-618
ְלֻחַּקת עֹוָלם

ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו

ד-619
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו
ְוַהּנֵֹגַע ְּבֵמי

ַהִּנָּדה ִיְטָמא

ד-620
ָהֵעָדה ִמְדַּבר

ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון
ַוֵּיֶׁשב ָהָעם

ד-621
ָהָעם ִעם מֶֹׁשה

ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו
ָגַוְענּו ִּבְגַוע

ד-622
מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו

ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו
ִּבְגַוע ַאֵחינּו

ד-623
ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר
ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע

ַאֵחינּו ִלְפֵני

ד-624
ָהֵעָדה ַאָּתה
ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך
ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל

ד-625
ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל

ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם
ְוָנַתן ֵמיָמיו

ד-626
ֶאת ַהָּקָהל ֶאל

ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר
ָלֶהם ִׁשְמעּו ָנא

ד-627
ָלֶהם ֵהָּמה ֵמי

ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ד-628
ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה

ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל
ֶמֶלְך ֱאדֹום: ּכֹה

ד-629
ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה

ְגבּוֶלָך ַנְעְּבָרה ָּנא
ְבַאְרֶצָך ֹלא

ד-630
ָּנא ְבַאְרֶצָך

ֹלא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה
ּוְבֶכֶרם ְוֹלא
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ד-673
ַוַּיּכּו ֹאתֹו

ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל
ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי

ד-674
ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר

לֹו ָׂשִריד ַוִּייְרׁשּו ֶאת
ַאְרצֹו ַוִּיְסעּו

ד-675
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי

ַוָּיָגר מֹוָאב

ד-676
ַוָּיָגר מֹוָאב

ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי
ַרב הּוא ַוָּיָקץ

ד-677
לֹו: ֵלאמֹר ִהֵּנה

ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים
ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת

ד-678
ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ

ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי
ְוַעָּתה ְלָכה

ד-679
ְוַעָּתה ְלָכה

ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם
ַהֶּזה ִּכי ָעצּום

ד-680
ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר

יּוָאר ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני
מֹוָאב ְוִזְקֵני

ד-681
יּוָאר ַוֵּיְלכּו

ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני
ִמְדָין ּוְקָסִמים

ד-682
ַוְיַדְּברּו ֵאָליו

ִּדְבֵרי ָבָלק ַוּיֹאֶמר
ֲאֵליֶהם ִלינּו

ד-683
מֹוָאב ִעם ִּבְלָעם
ַוָּיבֹא ֱאֹלִהים ֶאל

ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר

ד-684
ִעָּמְך ַוּיֹאֶמר

ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאֹלִהים:
ָּבָלק ֶּבן ִצֹּפר

ד-685
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ֶאל ָהֱאֹלִהים: ָּבָלק
ֶּבן ִצֹּפר ֶמֶלְך

ד-686
ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל
ִּבְלָעם ֹלא ֵתֵלְך

ד-687
ִּבְלָעם ֹלא ֵתֵלְך

ִעָּמֶהם ֹלא ָתֹאר ֶאת
ָהָעם ִּכי ָברּוְך

ד-688
ָתֹאר ֶאת ָהָעם

ִּכי ָברּוְך הּוא ַוָּיָקם
ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר

ד-689
ַוָּיבֹאּו ֶאל

ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ּכֹה
ָאַמר ָּבָלק ֶּבן

ד-690
ַוּיֹאְמרּו לֹו ּכֹה

ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור
ַאל ָנא ִתָּמַנע

ד-691
ָאַמר ָּבָלק ֶּבן

ִצּפֹור ַאל ָנא ִתָּמַנע
ֵמֲהֹלְך ֵאָלי

ד-692
ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה

ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם
ַהֶּזה ַוַּיַען

ד-693
ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת
ָהָעם ַהֶּזה ַוַּיַען
ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר

ד-652
ְוָרָאה ֹאתֹו

ָוָחי ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה
ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת

ד-653
ָוָחי ַוַּיַעׂש

מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת
ַוְיִׂשֵמהּו ַעל

ד-654
ַהֵּנס ְוָהָיה

ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת
ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל

ד-655
ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר

ַעל ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח
ַהָּׁשֶמׁש ִמָּׁשם

ד-656
ַהָּׁשֶמׁש ִמָּׁשם

ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו
ְּבַנַחל ָזֶרד

ד-657
ְּבִמְׁשֲעֹנָתם

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה
ּוִמַּמָּתָנה

ד-658
ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש

ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה
ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן

ד-659
ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה

ּוְבֶכֶרם ֹלא ִנְׁשֶּתה ֵמי
ְבֵאר: ְּבֶדֶרְך

ד-660
ַוֵּיֵצא ִלְקַראת

ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה
ַוָּיבֹא ָיְהָצה

ד-661
ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז

ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיַּקח
ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל

ד-662
ִעיר ִסיֹחן ֶמֶלְך

ָהֱאמִֹרי ִהוא ְוהּוא
ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך

ד-663
ָהֱאמִֹרי ִהוא

ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך
מֹוָאב ָהִראׁשֹון

ד-664
ַאְרצֹו ִמָּידֹו

ַעד ַאְרֹנן ַעל ֵּכן יֹאְמרּו
ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו

ד-665
ַעד ַאְרֹנן ַעל ֵּכן

יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו
ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה

ד-666
יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים

ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה
ְוִתּכֹוֵנן ִעיר

ד-667
ִסיֹחן: ָאְכָלה ָער

מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות
ַאְרֹנן אֹוי ְלָך

ד-668
ָאְכָלה ָער מֹוָאב

ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרֹנן
אֹוי ְלָך מֹוָאב

ד-669
מֹוָאב ַּבֲעֵלי

ָּבמֹות ַאְרֹנן אֹוי ְלָך
מֹוָאב ָאַבְדָּת

ד-670
ַּבֲעֵלי ָּבמֹות

ַאְרֹנן אֹוי ְלָך מֹוָאב
ָאַבְדָּת ַעם ְּכמֹוׁש

ד-671
ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו
ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי
ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל

ד-672
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון
ַוַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת
ָּבָניו ְוֶאת ָּכל
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ד-715
ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק

ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶליָך
ַעָּתה ֲהָיכֹל

ד-716
ֶאל ָּבָלק ִהֵּנה

ָבאִתי ֵאֶליָך ַעָּתה
ֲהָיכֹל אּוַכל

ד-717
ָבאִתי ֵאֶליָך

ַעָּתה ֲהָיכֹל אּוַכל
ַּדֵּבר ְמאּוָמה:

ד-718
ַעָּתה ֲהָיכֹל

אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה:
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ד-719
ַּדֵּבר ְמאּוָמה:

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים
ֱאֹלִהים ְּבִפי

ד-720
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ָיִׂשים ֱאֹלִהים ְּבִפי
ֹאתֹו ֲאַדֵּבר

ד-721
ָיִׂשים ֱאֹלִהים

ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר
ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם

ד-722
ַוַּיְרא ִמָּׁשם ְקֵצה

ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם
ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי

ד-723
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה
ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת

ד-724
ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה

ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים
ַוַּיַעׂש ָּבָלק

ד-725
ָפִרים ְוִׁשְבָעה

ֵאיִלים ַוַּיַעׂש ָּבָלק
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ד-726
ֵאיִלים ַוַּיַעׂש

ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר
ִּבְלָעם ַוַּיַעל

ד-727
ַוַּיַעׂש ָּבָלק

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם
ַוַּיַעל ָּבָלק

ד-728
ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר

ִּדֶּבר ִּבְלָעם ַוַּיַעל
ָּבָלק ּוִבְלָעם

ד-729
ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי

ַוִּיָּקר ֱאֹלִהים ֶאל
ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר

ד-730
ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל
ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר

ַוָּיָׁשב ֵאָליו

ד-731
מֹוָאב ַוִּיָּׂשא

ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר: ִמן
ֲאָרם ַיְנֵחִני

ד-732
מֹוָאב ֵמַהְרֵרי

ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי
ַיֲעקֹב ּוְלָכה

ד-733
ַיֲעקֹב ּוְלָכה

זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל ָמה
ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה

ד-734
ּוְלָכה זֲֹעָמה

ִיְׂשָרֵאל ָמה ֶאּקֹב ֹלא
ַקּבֹה ֵאל ּוָמה

ד-735
ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים

ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות
ֲאׁשּוֶרּנּו: ֶהן

ד-694
ָבָלק ִאם ִיֶּתן

ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו
ֶּכֶסף ְוָזָהב

ד-695
ִאם ִלְקרֹא ְלָך

ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום
ֵלְך ִאָּתם ְוַאְך

ד-696
מֹוָאב ַוִּיַחר

ַאף ֱאֹלִהים ִּכי הֹוֵלְך
הּוא ַוִּיְתַיֵּצב

ד-697
ַוֵּתט ָהָאתֹון

ִמן ַהֶּדֶרְך ַוֵּתֶלְך
ַּבָּׂשֶדה ַוַּיְך

ד-698
ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר

ַוּיֶֹסף ְלַהּכָֹתּה
ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך

ד-699
ֶאת ִּפי ָהָאתֹון

ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה
ָעִׂשיִתי ְלָך

ד-700
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת
ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב

ד-701
ִּבְלָעם ָלָאתֹון

ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש
ֶחֶרב ְּבָיִדי

ד-702
ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו
ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי

ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך

ד-703
ַעל ָמה ִהִּכיָת

ֶאת ֲאֹתְנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש
ְרָגִלים ִהֵּנה

ד-704
ִהֵּנה ָאֹנִכי

ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי
ָיַרט ַהֶּדֶרְך

ד-705
ָיַרט ַהֶּדֶרְך

ְלֶנְגִּדי ַוִּתְרַאִני
ָהָאתֹון ַוֵּתט

ד-706
ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי
ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ד-707
ִנָּצב ִלְקָראִתי

ַּבָּדֶרְך ְוַעָּתה ִאם
ַרע ְּבֵעיֶניָך

ד-708
ִעם ָהֲאָנִׁשים

ְוֶאֶפס ֶאת ַהָּדָבר
ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר

ד-709
ִעם ָׂשֵרי ָבָלק

ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק ִּכי ָבא
ִבְלָעם ַוֵּיֵצא

ד-710
ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק

ִּכי ָבא ִבְלָעם ַוֵּיֵצא
ִלְקָראתֹו ֶאל ִעיר

ד-711
מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל

ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה
ַהְּגבּול ַוּיֹאֶמר

ד-712
ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר

ִּבְקֵצה ַהְּגבּול ַוּיֹאֶמר
ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם

ד-713
ֵאֶליָך ִלְקרֹא

ָלְך ָלָּמה ֹלא ָהַלְכָּת
ֵאָלי ַהֻאְמָנם

ד-714
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ֶאל ָּבָלק ִהֵּנה ָבאִתי
ֵאֶליָך ַעָּתה
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ד-757
ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה

ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלם
ַוַּיַעׂש ָּבָלק

ד-758
ָפִרים ְוִׁשְבָעה

ֵאיִלם ַוַּיַעׂש ָּבָלק
ַּכֲאֶׁשר ָאַמר

ד-759
ֵאיִלם ַוַּיַעׂש

ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר
ִּבְלָעם ַוַּיַעל

ד-760
ְּבַפַעם ִלְקַראת

ְנָחִׁשים ַוָּיֶׁשת ֶאל
ַהִּמְדָּבר ָּפָניו

ד-761
ִלְקַראת ְנָחִׁשים

ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר
ָּפָניו ַוִּיָּׂשא

ד-762
ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן

ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו
רּוַח ֱאֹלִהים

ד-763
ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם

ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין
ְנֻאם ׁשֵֹמַע

ד-764
ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה

ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל
ּוְגלּוי ֵעיָנִים

ד-765
ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר

ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלקֹב
ֹאְיַבי ְקָראִתיָך

ד-766
ָּבָלק: ֲהֹלא ַּגם

ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר
ָׁשַלְחָּת ֵאַלי

ד-767
ֶאל ַמְלָאֶכיָך

ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי
ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר

ד-768
ֵלאמֹר ִאם ִיֶּתן

ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו
ֶּכֶסף ְוָזָהב

ד-769
ֹאתֹו ֲאַדֵּבר

ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך
ְלַעִּמי ְלָכה

ד-770
ְוַעָּתה ִהְנִני

הֹוֵלְך ְלַעִּמי ְלָכה
ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר

ד-771
הֹוֵלְך ְלַעִּמי

ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר
ַיֲעֶׂשה ָהָעם

ד-772
ְלָכה ִאיָעְצָך

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם
ַהֶּזה ְלַעְּמָך

ד-773
ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם

ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין
ְנֻאם ׁשֵֹמַע

ד-774
ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי

ֵאל ְויֵֹדַע ַּדַעת
ֶעְליֹון ַמֲחֵזה

ד-775
ֵאל ְויֵֹדַע

ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה
ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה

ד-776
ֶעְליֹון ַמֲחֵזה

ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל
ּוְגלּוי ֵעיָנִים

ד-777
ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה

ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים
ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא

ד-736
ִמי ָמָנה ֲעַפר

ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת
רַֹבע ִיְׂשָרֵאל

ד-737
ְיָׁשִרים ּוְתִהי

ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק

ד-738
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק

ֶאל ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת
ִלי: ָלקֹב ֹאְיַבי

ד-739
ִלי: ָלקֹב ֹאְיַבי
ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה

ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך

ד-740
ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק
ְלָך ָּנא ִאִּתי

ד-741
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

ָּבָלק ְלָך ָּנא ִאִּתי
ֶאל ָמקֹום ַאֵחר

ד-742
ָּבָלק ְלָך ָּנא

ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר
ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו

ד-743
ְלָך ָּנא ִאִּתי

ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר
ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם

ד-744
ֶאל ָמקֹום ַאֵחר

ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם
ֶאֶפס ָקֵצהּו

ד-745
ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו

ִמָּׁשם ֶאֶפס ָקֵצהּו
ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו

ד-746
ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל
ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר

ַוָּיבֹא ֵאָליו

ד-747
קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע
ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו

ִצֹּפר ֹלא ִאיׁש ֵאל

ד-748
ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל

ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים
ִיְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר

ד-749
ַעד יֹאַכל ֶטֶרף

ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק

ד-750
ְוַדם ֲחָלִלים

ִיְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָּבָלק
ֶאל ִּבְלָעם ַּגם קֹב

ד-751
ִיְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר

ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם קֹב
ֹלא ִתֳּקֶבּנּו

ד-752
ִּבְלָעם ַּגם קֹב ֹלא

ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך
ֹלא ְתָבְרֶכּנּו

ד-753
ִתֳּקֶבּנּו ַּגם

ָּבֵרְך ֹלא ְתָבְרֶכּנּו
ַוַּיַען ִּבְלָעם

ד-754
ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם
ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחָך
ֶאל ָמקֹום ַאֵחר

ד-755
ָּנא ֶאָּקֲחָך

ֶאל ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי
ִייַׁשר ְּבֵעיֵני

ד-756
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם

ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה
ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת
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ד-799
ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל

ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן
ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר

ד-800
ְוֶאל ֶאְלָעָזר

ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
ֵלאמֹר ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש

ד-801
ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן

ד-802
רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים
ָׁשָנה ָוַמְעָלה

ד-803
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה
ְלֵבית ֲאבָֹתם:

ד-804
ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה

ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
ֹאָתם ְּבַעְרבֹת

ד-805
ְראּוֵבן ְּבכֹור

ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן
ֲחנֹוְך ִמְׁשַּפַחת

ד-806
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת
ָהראּוֵבִני ַוִּיְהיּו

ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה

ד-807
ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים

ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב
ּוְבֵני ֱאִליָאב

ד-808
ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל

מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן
ַּבֲעַדת קַֹרח

ד-809
ּוָמאַתִים ִאיׁש

ַוִּיְהיּו ְלֵנס ּוְבֵני
קַֹרח ֹלא ֵמתּו

ד-810
ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ָגד

ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבִעים
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש

ד-811
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ַוִּיְהיּו ְבֵני ְיהּוָדה
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-812
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת

ְיהּוָדה ִלְפֻקֵדיֶהם
ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבִעים

ד-813
ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף

ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְּבֵני ְזבּוֻלן
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-814
ִּגְלָעד ְלִגְלָעד

ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי
ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד

ד-815
ֵחֶפר ֹלא ָהיּו

לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות:
ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד

ד-816
לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם

ָּבנֹות: ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד
ַמְחָלה ְוֹנָעה

ד-817
ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד
ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה

ִמְלָּכה ְוִתְרָצה

ד-818
ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה

ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה
ְוִתְרָצה ֵאֶּלה

ד-819
ַמְחָלה ְוֹנָעה

ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת

ד-778
ּגֹוִים ֲעָמֵלק

ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי
ֹאֵבד ַוַּיְרא ֶאת

ד-779
ְוִׂשים ַּבֶּסַלע

ִקֶּנָך ִּכי ִאם ִיְהֶיה
ְלָבֵער ָקִין

ד-780
ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו

ֵאל ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים
ְוִעּנּו ַאּׁשּור

ד-781
ֵאל ְוִצים ִמַּיד

ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור
ְוִעּנּו ֵעֶבר

ד-782
ִּכִּתים ְוִעּנּו

ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר
ְוַגם הּוא ֲעֵדי

ד-783
ְוִעּנּו ַאּׁשּור

ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם
הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד

ד-784
ַאּׁשּור ְוִעּנּו

ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי
ֹאֵבד ַוָּיָקם

ד-785
ְוִעּנּו ֵעֶבר

ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד
ַוָּיָקם ִּבְלָעם

ד-786
ֵעֶבר ְוַגם הּוא

ֲעֵדי ֹאֵבד ַוָּיָקם
ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך

ד-787
ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל

ְּבנֹות מֹוָאב ַוִּתְקֶראןָ
ָלָעם ְלִזְבֵחי

ד-788
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו
ֶאת ַהִּמְדָיִנית

ד-789
ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל

ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית
ְלֵעיֵני מֶֹׁשה

ד-790
מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני

ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוֵהָּמה בִֹכים

ד-791
ֵּלאמֹר ִּפיְנָחס ֶּבן
ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן

ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב

ד-792
ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשם

ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה
ֲאֶׁשר ֻהָּכה ֶאת

ד-793
ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁשר

ֻהָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית
ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא:

ד-794
ֲאֶׁשר ֻהָּכה ֶאת

ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן
ָסלּוא: ְנִׂשיא ֵבית

ד-795
ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה

ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית
ָּכְזִּבי ַבת צּור: רֹאׁש

ד-796
ֶאת ַהִּמְדָיִנים

ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם ִּכי
צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם

ד-797
ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל

ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי
ַבת ְנִׂשיא ִמְדָין

ד-798
ַהֻּמָּכה ְביֹום

ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור
ַוְיִהי ַאֲחֵרי
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ד-841
ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת

ּוָבִנים ֹלא ָהיּו לֹו
ָלָּמה ִיָּגַרע

ד-842
ָהיּו לֹו ָלָּמה

ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו
ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו

ד-843
ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו

ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו
ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך

ד-844
ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה
ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך

ֲאֵחי ָאִבינּו

ד-845
ָּלנּו ֲאֻחָּזה

ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו
ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה

ד-846
ְוַהֲעַבְרָּת

ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן
ָלֶהן ְוֶאל ְּבֵני

ד-847
ִּכי ָימּות ּוֵבן

ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם
ֶאת ַנֲחָלתֹו

ד-848
ֶאת ַנֲחָלתֹו

ְלִבּתֹו ְוִאם ֵאין לֹו
ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת

ד-849
ֶאת ַנֲחָלתֹו

ְלֶאָחיו ְוִאם ֵאין לֹו
ַאִחים ּוְנַתֶּתם

ד-850
ְלֶאָחיו ְוִאם

ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם
ֶאת ַנֲחָלתֹו

ד-851
ַהָּקרֹב ֵאָליו

ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש
ֹאָתּה ְוָהְיָתה

ד-852
ְלַהְקִּדיֵׁשִני

ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם:
ֵהם ֵמי ְמִריַבת

ד-853
ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם
ַוֲאֶׁשר ָיבֹא

ד-854
מֶֹׁשה ַקח ְלָך

ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון
ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח

ד-855
ֶאת ְיהֹוֻׁשַע

ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח
ּבֹו ְוָסַמְכָּת

ד-856
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן

נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו
ְוָסַמְכָּת ֶאת

ד-857
ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר
רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת

ֶאת ָיְדָך ָעָליו

ד-858
ֶאת ָיְדָך ָעָליו
ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו

ִלְפֵני ֶאְלָעָזר

ד-859
ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו

ָיבֹאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו

ד-860
ִלי ְּבמֹוֲעדֹו

ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה
ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר

ד-861
ֵּבין ָהַעְרָּבִים

ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה
סֶֹלת ְלִמְנָחה

ד-820
ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים

ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
ֵאֶּלה ְבֵני יֹוֵסף

ד-821
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש

ֵמאֹות ֵאֶּלה ְבֵני יֹוֵסף
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ד-822
ַהַּמְלִּכיֵאִלי

ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשַרח
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת

ד-823
ְלִמְׁשְּפֹחָתם

ְלַיְחְצֵאל ִמְׁשַּפַחת
ַהַּיְחְצֵאִלי

ד-824
ַנֲחָלתֹו ַאְך

ְּבגֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת
ָהָאֶרץ: ִלְׁשמֹות

ד-825
ֶאת ַעְמָרם ְוֵׁשם

ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד
ַּבת ֵלִוי ֲאֶׁשר

ד-826
ַעְמָרם יֹוֶכֶבד

ַּבת ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה
ֹאָתּה ְלֵלִוי

ד-827
ֶאת ָנָדב ְוֶאת

ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר
ְוֶאת ִאיָתָמר

ד-828
ְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים

ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן
ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה:

ד-829
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף

ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש
ָוָמְעָלה: ִּכי ֹלא

ד-830
ֶאֶלף ָּכל ָזָכר

ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה:
ִּכי ֹלא ָהְתָּפְקדּו

ד-831
ָּכל ָזָכר ִמֶּבן

ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה: ִּכי ֹלא
ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך

ד-832
ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה:

ִּכי ֹלא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי

ד-833
ִּכי ֹלא ָהְתָּפְקדּו

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי
ֹלא ִנַּתן ָלֶהם

ד-834
ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר

ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּבַעְרבֹת מֹוָאב

ד-835
ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרבֹת
מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן

ד-836
ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

ּוְבֵאֶּלה ֹלא ָהָיה ִאיׁש
ִמְּפקּוֵדי מֶֹׁשה

ד-837
ִמְּפקּוֵדי מֶֹׁשה
ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת

ד-838
ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר

ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּבִמְדַּבר ִסיָני

ד-839
ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר
ִסיָני ִּכי ָאַמר

ד-840
נּון ַוִּתְקַרְבָנה

ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן
ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר
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ד-883
ִיְהֶיה ָלֶכם: ָּכל

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא
ַתֲעׂשּו ּוְביֹום

ד-884
ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר

ְׁשֵנים ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ד-885
ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר

ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ָׁשָנה ַאְרָּבָעה

ד-886
ְׁשֵנים ָעָׂשר ֵאיִלם

ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר

ד-887
ָהְרִביִעי ָּפִרים

ֲעָׂשָרה ֵאיִלם ְׁשָנִים
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ד-888
ָּפִרים ֲעָׂשָרה

ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ָׁשָנה ַאְרָּבָעה

ד-889
ֲעָׂשָרה ֵאיִלם

ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר

ד-890
ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני

ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
ְּתִמיִמם ִמְנָחָתם

ד-891
עַֹלת ַהָּתִמיד

ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה
ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו

ד-892
ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה

ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו
ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו:

ד-893
ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל

ַנְפׁשֹו ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו:
ְּכָכל ַהּיֵֹצא

ד-894
ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו

ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו: ְּכָכל
ַהּיֵֹצא ִמִּפיו

ד-895
ַנְפׁשֹו ֹלא ַיֵחל

ְּדָברֹו: ְּכָכל ַהּיֵֹצא
ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה

ד-896
ָּכל ְנָדֶריָה

ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר
ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה

ד-897
ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה

ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה
ְוָׁשַמע ִאיָׁשּה

ד-898
ְוֶהֱחִריׁש ָלּה:
ְוָקמּו ְנָדֶריָה

ֶוֱאָסֶרָה

ד-899
ֶוֱאָסֶרָה

ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה
ָיֻקמּו ְוִאם

ד-900
ֶאת ִנְדָרּה ֲאֶׁשר

ָעֶליָה ְוֵאת ִמְבָטא
ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר

ד-901
ֲאֶׁשר ָעֶליָה

ְוֵאת ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה
ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל

ד-902
ָעֶליָה ְוֵאת

ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר
ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה

ד-903
ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל

ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליָה
ְוִאם ֵּבית ִאיָׁשּה

ד-862
סֶֹלת ְלִמְנָחה

ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית
ְרִביִעת ַהִהין

ד-863
ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת

ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן
ְוִנְסּכֹו עַֹלת

ד-864
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ְוִנְסּכֹו עַֹלת ַׁשַּבת
ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל

ד-865
ְוִנְסּכֹו עַֹלת

ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל
עַֹלת ַהָּתִמיד

ד-866
ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר

ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ד-867
ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים

ְוַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים
ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה

ד-868
ְוַאִיל ֶאָחד

ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה
ְּתִמיִמם ּוְׁשלָֹׁשה

ד-869
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ּוְׁשלָֹׁשה
ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת

ד-870
ְּתִמיִמם ּוְׁשלָֹׁשה

ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ד-871
ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת

ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן
ַלָּפר ָהֶאָחד

ד-872
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ַלָּפר ָהֶאָחד ּוְׁשֵני
ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת

ד-873
ָהֶאָחד ּוְׁשֵני

ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

ד-874
ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה

ָחג: ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות
ֵיָאֵכל ַּבּיֹום

ד-875
ַהֶּזה ָחג: ִׁשְבַעת

ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

ד-876
ָחג: ִׁשְבַעת ָיִמים

ַמּצֹות ֵיָאֵכל ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון ִמְקָרא

ד-877
ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר

ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד
ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים

ד-878
ְׁשַנִים ְוַאִיל

ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים
ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם

ד-879
ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן:

ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר
ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים

ד-880
ַהְּכָבִׂשים ּוְׂשִעיר

ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר
ֲעֵליֶכם ִמְּלַבד

ד-881
ֶאָחד ְלַכֵּפר

ֲעֵליֶכם ִמְּלַבד עַֹלת
ַהּבֶֹקר ֲאֶׁשר

ד-882
ֲאֶׁשר ְלעַֹלת

ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת
ֵאֶּלה ָּכֵאֶּלה
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ד-925
ְוֶאל ֶאְלָעָזר

ַהּכֵֹהן ְוֶאל ֲעַדת
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ד-926
ַהַּמֲחֶנה: ֶאל

ַעְרבֹת מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל
ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

ד-927
ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה

ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
ְוָכל ְנִׂשיֵאי

ד-928
ַהָּבִאים ִמְּצָבא

ַהִּמְלָחָמה ַוּיֹאֶמר
ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה:

ד-929
ְוַעָּתה ִהְרגּו

ָכל ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל
ִאָּׁשה יַֹדַעת

ד-930
ְלִמְׁשַּכב ָזָכר

ֲהרֹגּו ְוכֹל ַהַּטף
ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר

ד-931
ָזָכר ֲהרֹגּו

ְוכֹל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

ד-932
ֲהרֹגּו ְוכֹל

ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר
ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב

ד-933
ַהַּטף ַּבָּנִׁשים

ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב
ָזָכר ַהֲחיּו

ד-934
ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר

ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר
ַהֲחיּו ָלֶכם

ד-935
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

ִמְׁשַּכב ָזָכר ַהֲחיּו
ָלֶכם ְוַאֶּתם

ד-936
ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב
ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם

ְוַאֶּתם ֲחנּו

ד-937
ַהָּזָהב ְוֶאת

ַהָּכֶסף ֶאת ַהְּנֹחֶׁשת
ֶאת ַהַּבְרֶזל ֶאת

ד-938
ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה

ִיְתַחָּטא ְוכֹל ֲאֶׁשר
ֹלא ָיבֹא ָּבֵאׁש

ד-939
ְוָראֵׁשי ֲאבֹות
ָהֵעָדה ְוָחִציָת
ֶאת ַהַּמְלקֹוַח

ד-940
ֶנֶפׁש ֵמֲחֵמׁש

ַהֵּמאֹות: ִמן ָהָאָדם
ּוִמן ַהָּבָקר

ד-941
ַהֲחִמִּׁשים ִמן

ָהָאָדם ִמן ַהָּבָקר
ִמן ַהֲחמִֹרים

ד-942
ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה

ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ד-943
ֲאֶׁשר ָּבְזזּו ַעם

ַהָּצָבא: צֹאן ֵׁשׁש ֵמאֹות
ֶאֶלף ְוִׁשְבִעים

ד-944
ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף

ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים
ּוָבָקר ְׁשַנִים

ד-945
ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר

ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר:
ָּכל ֶנֶפׁש ְׁשַנִים

ד-904
ָעֶליָה ְוִאם

ֵּבית ִאיָׁשּה ָנָדָרה אֹו
ָאְסָרה ִאָּסר ַעל

ד-905
ָׁשְמעֹו ָּכל מֹוָצא
ְׂשָפֶתיָה ִלְנָדֶריָה

ּוְלִאַּסר ַנְפָׁשּה

ד-906
מֹוָצא ְׂשָפֶתיָה

ִלְנָדֶריָה ּוְלִאַּסר
ַנְפָׁשּה ֹלא ָיקּום:

ד-907
ָלּה ִאיָׁשּה ִמּיֹום

ֶאל יֹום ְוֵהִקים ֶאת ָּכל
ְנָדֶריָה אֹו

ד-908
יֹום ְוֵהִקים ֶאת

ָּכל ְנָדֶריָה אֹו ֶאת
ָּכל ֱאָסֶריָה

ד-909
ָּכל ְנָדֶריָה

אֹו ֶאת ָּכל ֱאָסֶריָה
ֲאֶׁשר ָעֶליָה

ד-910
ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו

ְוָנָׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה
ֵאֶּלה ַהֻחִּקים

ד-911
ַאַחר ֵּתָאֵסף

ֶאל ַעֶּמיָך ַוְיַדֵּבר
מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם

ד-912
ֶאֶלף ַלַּמֶּטה

ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל
ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל

ד-913
ֲחלּוֵצי ָצָבא

ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה
ֶאֶלף ַלַּמֶּטה

ד-914
ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם

מֶֹׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה
ַלָּצָבא: ֹאָתם

ד-915
ֶאת ֱאִוי ְוֶאת

ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוֶאת
חּור ְוֶאת ֶרַבע

ד-916
ֶרֶקם ְוֶאת צּור

ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבע
ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי

ד-917
חּור ְוֶאת ֶרַבע

ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין
ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן

ד-918
ָהְרגּו ֶּבָחֶרב

ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ְנֵׁשי ִמְדָין

ד-919
ֶאת ְנֵׁשי ִמְדָין

ְוֶאת ַטָּפם ְוֵאת ָּכל
ְּבֶהְמָּתם ְוֶאת

ד-920
ְּבֶהְמָּתם ְוֶאת

ָּכל ִמְקֵנֶהם ְוֶאת ָּכל
ֵחיָלם ָּבָזזּו

ד-921
ִטירָֹתם ָׂשְרפּו

ָּבֵאׁש ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל
ַהָּׁשָלל ְוֵאת

ד-922
ָּבֵאׁש ַוִּיְקחּו

ֶאת ָּכל ַהָּׁשָלל ְוֵאת
ָּכל ַהַּמְלקֹוַח

ד-923
ָּכל ַהַּמְלקֹוַח

ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
ַוָּיִבאּו ֶאל

ד-924
ַוָּיִבאּו ֶאל

מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר
ַהּכֵֹהן ְוֶאל
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ד-967
ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם
ֲהִביֹאֻנם ֶאל

ד-968
יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ

ֹלא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו
ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני

ד-969
ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד

ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִאיׁש ַנֲחָלתֹו

ד-970
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן

נּון ְוֶאת ָראֵׁשי ֲאבֹות
ַהַּמּטֹות ִלְבֵני

ד-971
ַיַעְברּו ְבֵני ָגד

ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְּתֶכם
ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּכל

ד-972
ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם
ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְכֶכם

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

ד-973
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן:

ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה
ִּבְגֻבֹלת ָעֵרי

ד-974
ָעֵרי ָהָאֶרץ

ָסִביב ַוִּיְבנּו ְבֵני ָגד
ֶאת ִּדיבֹן ְוֶאת

ד-975
ָסִביב ַוִּיְבנּו

ְבֵני ָגד ֶאת ִּדיבֹן ְוֶאת
ֲעָטרֹת ְוֵאת

ד-976
ְבֵני ָגד ֶאת ִּדיבֹן

ְוֶאת ֲעָטרֹת ְוֵאת
ֲערֵֹער ְוֶאת

ד-977
ְוֶאת ֵּבית ִנְמָרה

ְוֶאת ֵּבית ָהָרן: ָעֵרי
ִמְבָצר ְוִגְדרֹת

ד-978
ּוְבֵני ְראּוֵבן

ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת
ֶאְלָעֵלא ְוֵאת

ד-979
ֵׁשם ְוֶאת ִׂשְבָמה
ַוִּיְקְראּו ְבֵׁשמֹת

ֶאת ְׁשמֹות ֶהָעִרים

ד-980
ֶאת ַחֹּוֵתיֶהם

ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות
ָיִאיר ְוֹנַבח

ד-981
ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן

ַחֹּות ָיִאיר ְוֹנַבח
ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד

ד-982
ָיִאיר ְוֹנַבח

ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְקָנת
ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה

ד-983
ְצפֹון ַוַּיֲחנּו

ִלְפֵני ִמְגּדֹל ַוִּיְסעּו
ִמְּפֵני ַהִחירֹת

ד-984
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת

ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים
ַוַּיֲחנּו ָׁשם

ד-985
ַוַּיֲחנּו ַעל

ַים סּוף ַוִּיְסעּו ִמַּים
סּוף ַוַּיֲחנּו

ד-986
ִּבְרִפיִדם ְוֹלא

ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם
ִלְׁשּתֹות ַוִּיְסעּו

ד-987
ִלְׁשּתֹות ַוִּיְסעּו
ֵמְרִפיִדם ַוַּיֲחנּו

ְּבִמְדַּבר ִסיָני

ד-946
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

ִמְׁשַּכב ָזָכר: ָּכל ֶנֶפׁש
ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים

ד-947
ֹלא ָיְדעּו ִמְׁשַּכב

ָזָכר: ָּכל ֶנֶפׁש ְׁשַנִים
ּוְׁשלִֹׁשים ָאֶלף

ד-948
ֵחֶלק ַהּיְֹצִאים

ַּבָּצָבא: ִמְסַּפר ַהּצֹאן
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף

ד-949
ַּבָּצָבא: ִמְסַּפר

ַהּצֹאן ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף
ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף

ד-950
ִמְסַּפר ַהּצֹאן ְׁשלֹׁש

ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים
ֶאֶלף ְוִׁשְבַעת

ד-951
ֵׁשׁש ֵמאֹות ָחֵמׁש
ְוִׁשְבִעים ְוַהָּבָקר
ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים

ד-952
ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים

ָנֶפׁש ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה
ֶאת ֶמֶכס ְּתרּוַמת

ד-953
ָחָצה מֶֹׁשה ִמן

ָהֲאָנִׁשים ַהּצְֹבִאים
ַוְּתִהי ֶמֱחַצת

ד-954
ַהּצְֹבִאים ַוְּתִהי

ֶמֱחַצת ָהֵעָדה ִמן
ַהּצֹאן ְׁשלֹׁש ֵמאֹות

ד-955
ַהּצֹאן ְׁשלֹׁש ֵמאֹות
ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים

ד-956
ֶאֶלף ּוְׁשלִֹׁשים

ֶאֶלף ִׁשְבַעת ֲאָלִפים
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות

ד-957
ֵמִאָּתם: ּכֹל ְּכִלי

ַמֲעֶׂשה ַוְיִהי ָּכל ְזַהב
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר

ד-958
ּכֹל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה

ַוְיִהי ָּכל ְזַהב ַהְּתרּוָמה
ֲאֶׁשר ֵהִרימּו

ד-959
ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות

ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו
ִאיׁש לֹו ַוִּיַּקח

ד-960
ַהֵּמאֹות ַאְנֵׁשי

ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה

ד-961
ֹאתֹו ֶאל ֹאֶהל

מֹוֵעד ִזָּכרֹון ִלְבֵני
ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני

ד-962
ִּגְלָעד ְוִהֵּנה

ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה
ַוָּיבֹאּו ְבֵני

ד-963
ִאם ָמָצאנּו ֵחן

ְּבֵעיֶניָך ֻיַּתן ֶאת
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

ד-964
ַּתֲעִבֵרנּו

ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוּיֹאֶמר
מֶֹׁשה ִלְבֵני ָגד

ד-965
ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹול

ַוִּיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ
ַוָּיִניאּו ֶאת

ד-966
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק
ּוְלַיֲעקֹב: ִּכי
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ד-1009
ָלֶכם ָהָאֶרץ

ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב
ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת

ד-1010
ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר: זֹאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ד-1011
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ּוַמֵּטה ְבֵני ַהָּגִדי
ְלֵבית ֲאבָֹתם

ד-1012
ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים
ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו

ד-1013
ְוָנִׂשיא ֶאָחד

ָנִׂשיא ֶאָחד ִמַּמֶּטה
ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת

ד-1014
ְיהּוָדה ָּכֵלב

ֶּבן ְיֻפֶּנה ּוְלַמֵּטה
ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל

ד-1015
ָנִׂשיא ַחִּניֵאל

ֶּבן ֵאֹפד ּוְלַמֵּטה ְבֵני
ֶאְפַרִים ָנִׂשיא

ד-1016
ָנִׂשיא ֲאִחיהּוד

ֶּבן ְׁשֹלִמי ּוְלַמֵּטה ְבֵני
ַנְפָּתִלי ָנִׂשיא

ד-1017
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר

ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ִמִּקיר
ָהִעיר ָוחּוָצה

ד-1018
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת

ְּפַאת ֵקְדָמה ַאְלַּפִים
ָּבַאָּמה ְוֶאת

ד-1019
ֵקְדָמה ַאְלַּפִים

ָּבַאָּמה ְוֶאת ְּפַאת
ֶנֶגב ַאְלַּפִים

ד-1020
ָּבַאָּמה ְוֶאת

ְּפַאת ֶנֶגב ַאְלַּפִים
ָּבַאָּמה ְוֶאת

ד-1021
ֶהָעִרים ְוֵאת

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו
ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש

ד-1022
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר

ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש
ָעֵרי ַהִּמְקָלט

ד-1023
ֵמֲאֻחַּזת ְּבֵני

ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ָהַרב
ַּתְרּבּו ּוֵמֵאת

ד-1024
ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת

ָהַרב ַּתְרּבּו ּוֵמֵאת
ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו:

ד-1025
ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו:
ִאיׁש ְּכִפי ַנֲחָלתֹו

ֲאֶׁשר ִיְנָחלּו

ד-1026
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:
ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים

ד-1027
ָׁשָּמה רֵֹצַח

ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה
ְוָהיּו ָלֶכם

ד-1028
ִלְפֵני ָהֵעָדה

ַלִּמְׁשָּפט ְוֶהָעִרים
ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו

ד-1029
ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט

ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ֵאת ְׁשלֹׁש
ֶהָעִרים ִּתְּתנּו

ד-988
ַוִּיְסעּו ִמְּבֵני
ַיֲעָקן ַוַּיֲחנּו

ְּבֹחר ַהִּגְדָּגד

ד-989
ֱאדֹום ַוַּיַעל

ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל
הֹר ָהָהר ַעל ִּפי

ד-990
ְוַאֲהרֹן ֶּבן

ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת
ָׁשָנה ְּבמֹתֹו

ד-991
ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת

ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר
ָהָהר ַוִּיְׁשַמע

ד-992
מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן

ְיֵרחֹו ֵלאמֹר ַּדֵּבר
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-993
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם:
ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים

ד-994
ֶאל ֲאֶׁשר ֵיֵצא

לֹו ָׁשָּמה ַהּגֹוָרל לֹו
ִיְהֶיה: ְלַמּטֹות

ד-995
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם
ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים

ד-996
ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים

ֶאל ָהָאֶרץ ְּכָנַען: זֹאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ד-997
ִלְגֻבֹלֶתיָה

ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת
ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר

ד-998
ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל
ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה
ָלֶכם ְּגבּול ֶנֶגב

ד-999
ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב

ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים
ְוָעַבר ִצָנה

ד-1000
ְוָהָיה ָלֶכם

ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול
ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם

ד-1001
ְּתָתאּו ָלֶכם

הֹר ָהָהר ֵמהֹר ָהָהר
ְּתָתאּו ְלבֹא

ד-1002
הֹר ָהָהר ֵמהֹר

ָהָהר ְּתָתאּו ְלבֹא
ֲחָמת ְוָהיּו

ד-1003
ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת

ַהְּגֻבל ְצָדָדה ְוָיָצא
ַהְּגֻבל ִזְפרָֹנה

ד-1004
ֲחַצר ֵעיָנן ֶזה

ִיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון
ְוִהְתַאִּויֶתם

ד-1005
ֵמֲחַצר ֵעיָנן

ְׁשָפָמה ְוָיַרד ַהְּגֻבל
ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה

ד-1006
ְוָיַרד ַהְּגֻבל

ּוָמָחה ַעל ֶּכֶתף ָים
ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה

ד-1007
ַהְּגֻבל ּוָמָחה

ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת
ֵקְדָמה ְוָיַרד

ד-1008
ָים ַהֶּמַלח זֹאת

ִּתְהֶיה ָלֶכם ָהָאֶרץ
ִלְגֻבֹלֶתיָה
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ד-1051
ַעד מֹות ַהּכֵֹהן

ְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ד-1052
ַתֲחִניפּו ֶאת

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם
ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא

ד-1053
ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא
ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ

ְוָלָאֶרץ ֹלא

ד-1054
ְוָלָאֶרץ ֹלא

ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר
ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם

ד-1055
ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקְרבּו
ָראֵׁשי ָהָאבֹות

ד-1056
ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני

יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני
מֶֹׁשה ְוִלְפֵני

ד-1057
יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו

ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני
ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי

ד-1058
מֶֹׁשה ְוִלְפֵני

ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי ָאבֹות
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-1059
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה: ִּכי
ִאיׁש ְּבַנֲחַלת

ד-1060
ְלַמֶּטה ַאֵחר:

ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו
ִיְדְּבקּו ַמּטֹות

ד-1061
ִלְבֵני דֵֹדיֶהן

ְלָנִׁשים ִמִּמְׁשְּפֹחת
ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶבן

ד-1062
ָהיּו ְלָנִׁשים

ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל
ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת

ד-1063
ְּבַיד מֶֹׁשה ֶאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְּבַעְרבֹת
מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן

ד-1030
ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה

ָלֶכם ֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים
ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר

ד-1031
ֶהָעִרים ִּתְּתנּו

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען: ָעֵרי
ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה

ד-1032
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ד-1033
ְלִמְקָלט ָלנּוס

ָׁשָּמה ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש
ִּבְׁשָגָגה ְוִאם

ד-1034
ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש

ִּבְׁשָגָגה ְוִאם ִּבְכִלי
ַבְרֶזל ִהָּכהּו

ד-1035
ָיד ֲאֶׁשר ָימּות

ָּבּה ִהָּכהּו ַוָּימֹת
רֵֹצַח הּוא: מֹות

ד-1036
ָיד ֲאֶׁשר ָימּות
ּבֹו ִהָּכהּו ַוָּימֹת
רֵֹצַח הּוא: מֹות

ד-1037
ֹּגֵאל ַהָּדם הּוא

ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח:
ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא

ד-1038
ְוִאם ְּבִׂשְנָאה

ֶיְהֳּדֶפּנּו אֹו ִהְׁשִליְך
ָעָליו ִּבְצִדָּיה

ד-1039
ְוִאם ְּבֶפַתע

ְּבֹלא ֵאיָבה ֲהָדפֹו
אֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו

ד-1040
ֵאיָבה ֲהָדפֹו

אֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו ָּכל ְּכִלי
ְּבֹלא ְצִדָּיה אֹו

ד-1041
ְּכִלי ְּבֹלא ְצִדָּיה

אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר
ָימּות ָּבּה ְּבֹלא

ד-1042
אֹו ְבָכל ֶאֶבן

ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבֹלא
ְראֹות ַוַּיֵּפל

ד-1043
ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה

ְּבֹלא ְראֹות ַוַּיֵּפל
ָעָליו ַוָּימֹת

ד-1044
ָימּות ָּבּה ְּבֹלא

ְראֹות ַוַּיֵּפל ָעָליו
ַוָּימֹת ְוהּוא

ד-1045
ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר

ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב ָּבּה
ַעד מֹות ַהּכֵֹהן

ד-1046
ַעד מֹות ַהּכֵֹהן

ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָמַׁשח
ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן

ד-1047
ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר

ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן
ַהּקֶֹדׁש ְוִאם

ד-1048
ְוָהיּו ֵאֶּלה

ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט
ְלדֹרֵֹתיֶכם

ד-1049
ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט

ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל
מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּכל

ד-1050
ָרָׁשע ָלמּות: ִּכי

מֹות יּוָמת ְוֹלא ִתְקחּו
כֶֹפר ָלנּוס ֶאל



225  / ם  דברי

ה-1
ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי

ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶאָחד
ַלֹחֶדׁש ִּדֶּבר

ה-2
ֹחֶדׁש ְּבֶאָחד

ַלֹחֶדׁש ִּדֶּבר מֶֹׁשה
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ה-3
ְּבֶאֶרץ מֹוָאב

הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ה-4
ְּבֹחֵרב ֵלאמֹר:

ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר
ַהֶּזה ְּפנּו ּוְסעּו

ה-5
ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת

ָּבָהר ַהֶּזה ְּפנּו ּוְסעּו
ָלֶכם ּובֹאּו

ה-6
ָּבָהר ַהֶּזה ְּפנּו

ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו
ַהר ָהֱאמִֹרי

ה-7
ְנַהר ְּפָרת ְרֵאה

ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת
ָהָאֶרץ ּבֹאּו

ה-8
ְרֵאה ָנַתִּתי

ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ
ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת

ה-9
ָלֶהם ּוְלַזְרָעם

ַאֲחֵריֶהם ָוֹאַמר
ֲאֵלֶכם ָּבֵעת

ה-10
יֵֹסף ֲעֵליֶכם

ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים
ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם

ה-11
ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת

ַלֲעׂשֹות ָוֶאַּקח ֶאת
ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם

ה-12
ָוֲאַצֶּוה ֶאת

ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא
ֵלאמֹר: ָׁשמַֹע

ה-13
ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם

ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִֹרי
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

ה-14
ָוֶאַּקח ִמֶּכם

ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש
ֶאָחד ַלָּׁשֶבט

ה-15
ַוָּיבֹאּו ַעד

ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוְיַרְּגלּו
ֹאָתּה ַוִּיְקחּו

ה-16
ֶאת ְלָבֵבנּו

ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול ָוָרם
ִמֶּמּנּו ָעִרים

ה-17
ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול
ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים
ְּגדֹֹלת ּוְבצּורֹת

ה-18
ַלְיָלה ַלְרֹאְתֶכם

ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו
ָבּה ּוֶבָעָנן

ה-19
ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר

ֵּתְלכּו ָבּה ּוֶבָעָנן
יֹוָמם ַוִּיְׁשַמע

ה-20
ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם

ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע
ֵלאמֹר ִאם ִיְרֶאה

ה-21
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי

ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם
זּוָלִתי ָּכֵלב

דברים
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ה-43
ָיֶדָך ָיַדע

ֶלְכְּתָך ֶאת ַהִּמְדָּבר
ַהָּגדֹל ַהֶּזה:

ה-44
ֵאַלי ַאל ָּתַצר

ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר
ָּבם ִמְלָחָמה: ִּכי

ה-45
ֶאת מֹוָאב ְוַאל

ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה: ִּכי
ֹלא ֶאֵּתן ְלָך

ה-46
ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם

ִמְלָחָמה: ִּכי ֹלא ֶאֵּתן
ְלָך ֵמַאְרצֹו

ה-47
ְלָך ֵמַאְרצֹו

ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט
ָנַתִּתי ֶאת ָער

ה-48
לֹוט ָנַתִּתי ֶאת

ָער ְיֻרָּׁשה ָהֵאִמים
ְלָפִנים ָיְׁשבּו

ה-49
ְוַהּמָֹאִבים

ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים
ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו

ה-50
ֵעָׂשו ִייָרׁשּום

ַוַּיְׁשִמידּום ִמְּפֵניֶהם
ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחָּתם:

ה-51
ֻקמּו ְוִעְברּו

ָלֶכם ֶאת ַנַחל ָזֶרד
ַוַּנֲעבֹר ֶאת

ה-52
ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו

ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד
ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו

ה-53
ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו

ֶאת ַנַחל ֶזֶרד ְׁשלִֹׁשים
ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה

ה-54
ֶאת ַנַחל ֶזֶרד

ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה
ַעד ֹּתם ָּכל ַהּדֹור

ה-55
ַהַּמֲחֶנה ַעד

ֻּתָּמם ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר
ַּתּמּו ָּכל ַאְנֵׁשי

ה-56
ַכֲאֶׁשר ַּתּמּו

ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה
ָלמּות ִמֶּקֶרב

ה-57
ְוָקַרְבָּת מּול

ְּבֵני ַעּמֹון ַאל ְּתֻצֵרם
ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם:

ה-58
מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל
ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר

ָּבם: ִּכי ֹלא ֶאֵּתן

ה-59
ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם:

ִּכי ֹלא ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ
ְּבֵני ַעּמֹון ְלָך

ה-60
ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם

ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני
ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים

ה-61
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה

ִלְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים
ְּבֵׂשִעיר ֲאֶׁשר

ה-62
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ְוָהַעִּוים ַהּיְֹׁשִבים
ַּבֲחֵצִרים ַעד

ה-63
ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת
ַּפְחְּדָך ְוִיְרָאְתָך
ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים

ה-22
ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה

ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר
ִמֵּלא ַאֲחֵרי

ה-23
ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר:

ַּגם ַאָּתה ֹלא ָתבֹא ָׁשם
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן

ה-24
הּוא ַיְנִחֶלָּנה

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַטְּפֶכם
ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם

ה-25
ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר

ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה
ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר

ה-26
ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם

ָלַבז ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

ה-27
ֲאַמְרֶּתם ָלַבז

ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר
ֹלא ָיְדעּו ַהּיֹום

ה-28
ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם

ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ַהּיֹום
טֹוב ָוָרע ֵהָּמה

ה-29
ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו

ַהּיֹום טֹוב ָוָרע ֵהָּמה
ָיבֹאּו ָׁשָּמה

ה-30
ָיְדעּו ַהּיֹום טֹוב
ָוָרע ֵהָּמה ָיבֹאּו

ָׁשָּמה ְוָלֶהם

ה-31
ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם

ִייָרׁשּוָה ְוַאֶּתם
ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו

ה-32
ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו

ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים
סּוף ַוַּתֲענּו

ה-33
ִתָּלֲחמּו ִּכי

ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם
ְוֹלא ִּתָּנְגפּו

ה-34
ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני

ֹאְיֵביֶכם ָוֲאַדֵּבר
ֲאֵליֶכם ְוֹלא

ה-35
ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר

ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים
ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם

ה-36
ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר

ַעד ָחְרָמה ַוָּתֻׁשבּו
ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני

ה-37
ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם

סֹב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו
ָלֶכם ָצֹפָנה

ה-38
ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת

ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו ָלֶכם
ָצֹפָנה ְוֶאת

ה-39
ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו

ָלֶכם ָצֹפָנה ְוֶאת
ָהָעם ַצו ֵלאמֹר

ה-40
ַהֶּזה ְּפנּו ָלֶכם

ָצֹפָנה ְוֶאת ָהָעם
ַצו ֵלאמֹר ַאֶּתם

ה-41
ְוִייְראּו ִמֶּכם

ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ַאל
ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי

ה-42
ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל:
ִּכי ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו
ָנַתִּתי ֶאת ַהר
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ה-85
ָעִרים ְּבֻצרֹת

חֹוָמה ְגבָֹהה ְּדָלַתִים
ּוְבִריַח: ְלַבד

ה-86
ְלִסיֹחן ֶמֶלְך

ֶחְׁשּבֹון: ַהֲחֵרם ָּכל ִעיר
ְמִתם ַהָּנִׁשים

ה-87
ֶחְׁשּבֹון: ַהֲחֵרם

ָּכל ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים
ְוַהָּטף ְוָכל

ה-88
ָהָאֶרץ ִמַּיד

ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי
ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר

ה-89
ְוָכל ַהָּבָׁשן

ַעד ַסְלָכה ְוֶאְדֶרִעי
ָעֵרי ַמְמֶלֶכת

ה-90
ָעֵרי ַמְמֶלֶכת

עֹוג ַּבָּבָׁשן ִּכי ַרק עֹוג
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן

ה-91
עֹוג ַּבָּבָׁשן ִּכי

ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן
ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר

ה-92
ְוָכל ַהָּבָׁשן

ַמְמֶלֶכת עֹוג ָנַתִּתי
ַלֲחִצי ֵׁשֶבט

ה-93
ֶחֶבל ָהַאְרֹּגב

ְלָכל ַהָּבָׁשן ַההּוא
ִיָּקֵרא ֶאֶרץ

ה-94
ְלָכל ַהָּבָׁשן

ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ
ְרָפִאים ָיִאיר

ה-95
ְרָפִאים ָיִאיר

ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָלַקח ֶאת
ָּכל ֶחֶבל ַאְרֹּגב

ה-96
ֹאָתם ַעל ְׁשמֹו ֶאת

ַהָּבָׁשן ַחֹּות ָיִאיר
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ה-97
ְׁשמֹו ֶאת ַהָּבָׁשן

ַחֹּות ָיִאיר ַעד ַהּיֹום
ַהֶּזה ּוְלָמִכיר

ה-98
ַהֶּזה ּוְלָמִכיר

ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד
ְוָלראּוֵבִני

ה-99
ַנַחל ַאְרֹנן ּתֹוְך

ַהַּנַחל ּוְגֻבל ְוַעד
ַיּבֹק ַהַּנַחל

ה-100
ַּתַעְברּו ִלְפֵני

ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָּכל ְּבֵני ָחִיל ַרק

ה-101
ִצֵּויִתי ָּבֵעת

ַהִהוא ֵלאמֹר: ֵעיֶניָך
ָהרֹֹאת ֵאת ָּכל

ה-102
ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל

ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד
ַּבָּדָבר ַהֶּזה

ה-103
ֹלא ַתֲעבֹר ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַצו

ֶאת ְיהֹוֻׁשַע

ה-104
ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה
ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא

ה-105
ְלַמַען ִּתְחיּו

ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-64
ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים

ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים
ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון

ה-65
ֵלאמֹר ֶאְעְּבָרה
ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך

ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך:

ה-66
ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך:

ֹלא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול
ֹאֶכל ַּבֶּכֶסף

ה-67
ִלי ְוָׁשִתיִתי

ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי
ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו

ה-68
רּוחֹו ְוִאֵּמץ

ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען
ִּתּתֹו ְבָיְדָך

ה-69
ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת

ַאְרצֹו ַוֵּיֵצא ִסיֹחן
ִלְקָראֵתנּו הּוא

ה-70
ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו

ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל
ְׂשַפת ַנַחל ַאְרֹנן

ה-71
ְוַעד ַהִּגְלָעד

ֹלא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר
ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו:

ה-72
ֹלא ָהְיָתה ִקְרָיה

ֲאֶׁשר ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו:
ֶאת ַהּכֹל ָנַתן

ה-73
ְלָפֵנינּו ַרק

ֶאל ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ֹלא
ָקָרְבָּת: ָּכל ַיד

ה-74
ַרק ֶאל ֶאֶרץ ְּבֵני

ַעּמֹון ֹלא ָקָרְבָּת: ָּכל
ַיד ַנַחל ַיּבֹק

ה-75
ַוַּנַעל ֶּדֶרְך

ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא עֹוג
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן

ה-76
ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו
ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי
ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל

ה-77
ְּבָיֵדנּו ַּגם

ֶאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן
ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו

ה-78
ַהָּבָׁשן ְוֶאת

ָּכל ַעּמֹו ַוַּנֵּכהּו
ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר

ה-79
ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו

ַוַּנֵּכהּו ַעד ִּבְלִּתי
ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד

ה-80
ַוַּנֵּכהּו ַעד

ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד
ַוִּנְלּכֹד ֶאת ָּכל

ה-81
ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר

לֹו ָׂשִריד ַוִּנְלּכֹד ֶאת
ָּכל ָעָריו ָּבֵעת

ה-82
ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד

ַוִּנְלּכֹד ֶאת ָּכל ָעָריו
ָּבֵעת ַהִהוא ֹלא

ה-83
ָּכל ֶחֶבל ַאְרֹּגב

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן
ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים

ה-84
ַאְרֹּגב ַמְמֶלֶכת

עֹוג ַּבָּבָׁשן ָּכל ֵאֶּלה
ָעִרים ְּבֻצרֹת
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ה-127
ִמּכּור ַהַּבְרֶזל

ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו
ְלַעם ַנֲחָלה

ה-128
ִהְתַאַּנף ִּבי ַעל

ִּדְבֵריֶכם ַוִּיָּׁשַבע
ְלִבְלִּתי ָעְבִרי

ה-129
ְלִבְלִּתי ָעְבִרי

ֶאת ַהַּיְרֵּדן ּוְלִבְלִּתי
בֹא ֶאל ָהָאֶרץ

ה-130
ֵאיֶנִּני עֵֹבר

ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְוַאֶּתם
עְֹבִרים ִויִרְׁשֶּתם

ה-131
ְוַאֶּתם עְֹבִרים

ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ
ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת

ה-132
עְֹבִרים ִויִרְׁשֶּתם

ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה
ַהּזֹאת ִהָּׁשְמרּו

ה-133
ֹּתאֵבדּון ַמֵהר

ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר
ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת

ה-134
ֵמַעל ָהָאֶרץ

ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה

ה-135
ֹלא ִיְראּון ְוֹלא

ִיְׁשְמעּון ְוֹלא יֹאְכלּון
ְוֹלא ְיִריֻחן

ה-136
ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו

ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל
ַנְפֶׁשָך ַּבַּצר

ה-137
ְלָבְבָך ּוְבָכל

ַנְפֶׁשָך ַּבַּצר ְלָך
ּוְמָצאּוָך ּכֹל

ה-138
ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת

ְּבִרית ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר
ִנְׁשַּבע ָלֶהם ִּכי

ה-139
ְּבִרית ֲאבֶֹתיָך

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ִּכי
ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים

ה-140
ַהָּגדֹול ַהֶּזה

אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו
ֲהָׁשַמע ָעם קֹול

ה-141
ָׁשַמְעָּת ַאָּתה

ַוֶּיִחי אֹו ֲהִנָּסה
ֱאֹלִהים ָלבֹוא

ה-142
ַאָּתה ַוֶּיִחי

אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים
ָלבֹוא ָלַקַחת

ה-143
ַלֲהִביֲאָך

ָלֶתת ְלָך ֶאת ַאְרָצם
ַנֲחָלה ַּכּיֹום

ה-144
הּוא ָהֱאֹלִהים
ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל

ְוַעל ָהָאֶרץ

ה-145
ִמַּמַעל ְוַעל

ָהָאֶרץ ִמָּתַחת: ֵאין
עֹוד ְוָׁשַמְרָּת

ה-146
ִמָּתַחת: ֵאין עֹוד

ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו
ְוֶאת ִמְצֹוָתיו

ה-147
ְוָׁשַמְרָּת ֶאת

ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-106
ֹנֵתן ָלֶכם ֹלא

ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-107
ְּבַבַעל ְּפעֹור: ִּכי

ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַלְך
ַאֲחֵרי ַבַעל

ה-108
ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם
ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם

ה-109
ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם

ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני
ָהַעִּמים: ֲאֶׁשר

ה-110
ְוָאְמרּו ַרק ַעם

ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי
ַהָּגדֹול ַהֶּזה

ה-111
ָחָכם ְוָנבֹון

ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה
ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול

ה-112
ְוָנבֹון ַהּגֹוי

ַהָּגדֹול ַהֶּזה ִּכי ִמי
גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר

ה-113
ְּבָכל ָקְרֵאנּו

ֵאָליו ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול
ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים

ה-114
ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר

לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים
ַצִּדיִקם ְּככֹל

ה-115
ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים

ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם
ְּככֹל ַהּתֹוָרה

ה-116
ַצִּדיִקם ְּככֹל

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר
ָאֹנִכי ֹנֵתן

ה-117
ְּככֹל ַהּתֹוָרה

ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם

ה-118
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן

ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום

ה-119
ֵעיֶניָך ּוֶפן

ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל
ְיֵמי ַחֶּייָך

ה-120
ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי

ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם
ֶאת ְּדָבָרי: ֲאֶׁשר

ה-121
ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת

ְּדָבָרי: ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון
ְלִיְרָאה ֹאִתי

ה-122
ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך

ָהֵאׁש: קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם
ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה

ה-123
קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם

ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם
רִֹאים זּוָלִתי

ה-124
ַוַּיֵּגד ָלֶכם

ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה
ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות

ה-125
ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל

ָסֶמל: ַּתְבִנית ָזָכר אֹו
ְנֵקָבה ַּתְבִנית

ה-126
ְלכֹל ָהַעִּמים

ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים
ְוֶאְתֶכם ָלַקח



ם 232233 / דברי  / ם  דברי

ה-169
ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל

ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים:
ְלַמַען ִייַטב

ה-170
ֲעמֹד ִעָּמִדי

ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך
ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה

ה-171
ֵאֶליָך ֵאת ָּכל

ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים
ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ה-172
ְוַהֲאַרְכֶּתם

ָיִמים ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר
ִּתיָרׁשּון ְוזֹאת

ה-173
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות

ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו
ְלטָֹטֹפת ֵּבין

ה-174
ֱאֹלֶהיָך ֶאל

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֶֹתיָך

ה-175
ְוטֹבֹת ֲאֶׁשר

ֹלא ָבִניָת ּוָבִּתים
ְמֵלִאים ָּכל טּוב

ה-176
ֱאֹלֶהיָך ָּבְך

ְוִהְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני
ָהֲאָדָמה ֹלא

ה-177
ָּבְך ְוִהְׁשִמיְדָך

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ֹלא ְתַנּסּו ֶאת

ה-178
ַלֲהדֹף ֶאת ָּכל
ֹאְיֶביָך ִמָּפֶניָך
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ה-179
ָמָחר ֵלאמֹר: ָמה

ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים
ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ה-180
ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים
ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים
ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל

ה-181
ָלֶתת ָלנּו ֶאת

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֵֹתינּו

ה-182
ַהֶּזה ּוְצָדָקה

ִּתְהֶיה ָּלנּו: ִּכי ִנְׁשמֹר
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל

ה-183
ִּתְהֶיה ָּלנּו: ִּכי

ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל
ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת

ה-184
ִלְבנֹו ּוִבּתֹו

ֹלא ִתַּקח ִלְבֶנָך ִּכי
ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך

ה-185
ָהַעִּמים ֲאֶׁשר

ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֹלא
ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל

ה-186
ָּבֶכם ַוִּיְבַחר

ָּבֶכם: ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט
ִמָּכל ָהַעִּמים

ה-187
ָּבֶכם: ִּכי ַאֶּתם

ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים
ִּכי ֵמַאֲהַבת

ה-188
ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת

ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֵֹתיֶכם

ה-189
ֲעָבִדים ִמַּיד

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
ְוָיַדְעָּת ִּכי

ה-148
ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש

ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח
ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת

ה-149
ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת

ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת
ְוהּוא ֹלא ׂשֵֹנא

ה-150
ֵרֵעהּו ִּבְבִלי

ַדַעת ְוהּוא ֹלא ׂשֵֹנא
לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם

ה-151
ַדַעת ְוהּוא ֹלא

ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם
ְוָנס ֶאל ַאַחת

ה-152
ִיְׂשָרֵאל ֵאֶּלה

ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים
ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ה-153
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן

ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי
ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר

ה-154
ִמְזָרָחה ְוַעד

ָים ָהֲעָרָבה ַּתַחת
ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה

ה-155
ָים ָהֲעָרָבה

ַּתַחת ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה
ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה

ה-156
ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת:

ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו
ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום

ה-157
ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום

ֻּכָּלנּו ַחִּיים ָּפִנים
ְּבָפִנים ִּדֶּבר

ה-158
ְלָך ֱאֹלִהים

ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני ֹלא
ַתֲעֶׂשה ְלָך

ה-159
ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד

ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים
ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים

ה-160
ֲעֹון ָאבֹות ַעל

ָּבִנים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים
ְוַעל ִרֵּבִעים

ה-161
ַלָּׁשְוא ָׁשמֹור ֶאת

יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו
ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך

ה-162
ֱאֹלֶהיָך: ֹלא

ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה
ַאָּתה ּוִבְנָך

ה-163
ְבֵרֲעָך ֵעד

ָׁשְוא ְוֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת
ֵרֶעָך ְוֹלא

ה-164
ְקַהְלֶכם ָּבָהר

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן
ְוָהֲעָרֶפל

ה-165
ְוָהֲעָרֶפל

קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף
ַוִּיְכְּתֵבם ַעל

ה-166
ֻלֹחת ֲאָבִנים

ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי ַוְיִהי
ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת

ה-167
ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת

ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך
ְוָהָהר ּבֵֹער

ה-168
ַחִּיים ְמַדֵּבר

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ָּכמֹנּו
ַוֶּיִחי ְקַרב
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ה-211
ְלִרְׁשָּתּה: ִּכי ַעם

ְקֵׁשה עֶֹרף ָאָּתה ְזכֹר ַאל
ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר

ה-212
ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף

ָאָּתה ְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת
ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת

ה-213
ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם

ַּבֲעֹלִתי ָהָהָרה
ָלַקַחת לּוֹחת

ה-214
ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע
ֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם

ְּכָכל ַהְּדָבִרים

ה-215
ְּביֹום ַהָּקָהל

ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים
יֹום ְוַאְרָּבִעים

ה-216
עֶֹרף הּוא ֶהֶרף

ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם
ְוֶאְמֶחה ֶאת ְׁשָמם

ה-217
ֶהֶרף ִמֶּמִּני

ְוַאְׁשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה
ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת

ה-218
ָוָרב ִמֶּמּנּו

ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן
ָהָהר ְוָהָהר

ה-219
ָוֶאְתֹּפׂש ִּבְׁשֵני

ַהֻּלֹחת ָוַאְׁשִלֵכם
ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי

ה-220
ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא

ָאַכְלִּתי ּוַמִים ֹלא
ָׁשִתיִתי: ַעל ָּכל

ה-221
ַאֲהרֹן ָּבֵעת

ַהִהוא ְוֶאת ַחַּטאְתֶכם
ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם

ה-222
ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם

ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחִּתי
ָוֶאְׂשרֹף ֹאתֹו

ה-223
ָוֶאְׂשרֹף ֹאתֹו

ָּבֵאׁש ָוֶאּכֹת ֹאתֹו
ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד

ה-224
ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר

ַּדק ְלָעָפר ָוַאְׁשִלְך
ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל

ה-225
ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו

ְוֹלא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו
ַמְמִרים ֱהִייֶתם

ה-226
ַלֲעָבֶדיָך

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק
ּוְלַיֲעקֹב: ַאל

ה-227
ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת
ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל

ּוִבְזרֲֹעָך

ה-228
ְלָך ְׁשֵני לּוֹחת

ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים
ַוֲעֵלה ֵאַלי

ה-229
לּוֹחת ֲאָבִנים

ָּכִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה
ֵאַלי ָהָהָרה

ה-230
ַוֲעֵלה ֵאַלי

ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת
ְּלָך ֲארֹון ֵעץ

ה-231
ֵעץ ְוֶאְכֹּתב ַעל

ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל

ה-190
ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ַלֲעׂשֹוָתם ְוָהָיה
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון

ה-191
ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת

ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֶֹתיָך

ה-192
ַלֲאבֶֹתיָך

ָלֶתת ָלְך ָּברּוְך ִּתְהֶיה
ִמָּכל ָהַעִּמים:

ה-193
ָלֶתת ָלְך ָּברּוְך

ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים:
ֹלא ִיְהֶיה ְבָך

ה-194
ִמְּמָך ָּכל ֹחִלי

ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים
ָהָרִעים ֲאֶׁשר

ה-195
ּוְנָתָנם ְּבָכל

ׂשְֹנֶאיָך ְוָאַכְלָּת
ֶאת ָּכל ָהַעִּמים

ה-196
ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי

מֹוֵקׁש הּוא ָלְך ִּכי ֹתאַמר
ִּבְלָבְבָך ַרִּבים

ה-197
ֱאֹלֶהיָך ָּבם:

ַעד ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים
ְוַהִּנְסָּתִרים

ה-198
ֶּכֶסף ְוָזָהב

ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת
ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש

ה-199
ָּכמֹהּו ַׁשֵּקץ

ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב
ְּתַתֲעֶבּנּו

ה-200
ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם

ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-201
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא

ְבִמְסֵּכֻנת ֹּתאַכל ָּבּה
ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר

ה-202
ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ֶּפן ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת
ּוָבִּתים טִֹבים

ה-203
ָׂשָרף ְוַעְקָרב

ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין
ָמִים ַהּמֹוִציא

ה-204
ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן

ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות
ָחִיל: ְלַמַען

ה-205
ַהֹּנֵתן ְלָך

ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל:
ְלַמַען ָהִקים

ה-206
ּכַֹח ַלֲעׂשֹות

ָחִיל: ְלַמַען ָהִקים
ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר

ה-207
ְלַמַען ָהִקים

ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֶֹתיָך

ה-208
ַאָּתה ָיַדְעָּת

ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת ִמי
ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני

ה-209
ִמָּפֶניָך ֹלא

ְבִצְדָקְתָך ּוְביֶֹׁשר
ְלָבְבָך ַאָּתה

ה-210
ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה:

ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ָאָּתה
ְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת
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ה-253
ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר

ָעָׂשה ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל
ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר

ה-254
ּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ִּכי
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-255
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ְלַאֲהָבה ֶאת

ה-256
ְלַבְבֶכם ּוְבָכל
ַנְפְׁשֶכם ְוָנַתִּתי
ְמַטר ַאְרְצֶכם

ה-257
ְלטֹוָטֹפת ֵּבין

ֵעיֵניֶכם ְוִלַּמְדֶּתם
ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם

ה-258
ְלַמַען ִיְרּבּו

ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם
ַעל ָהֲאָדָמה

ה-259
ַהָּׁשַמִים ַעל

ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ָׁשמֹר
ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל

ה-260
ָהָאֶרץ ִּכי ִאם

ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל
ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת

ה-261
ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון

ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-262
ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה

ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

ה-263
ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים

ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם
ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים

ה-264
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

ִּתְדרְֹך ַּכף ַרְגְלֶכם ּבֹו
ָלֶכם ִיְהֶיה: ִמן

ה-265
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ָלֶכם ְרֵאה ָאֹנִכי
ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם

ה-266
ְרֵאה ָאֹנִכי

ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:
ְּבָרָכה ּוְקָלָלה

ה-267
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ְוַהְּקָלָלה ִאם

ה-268
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

ַהּיֹום ְוַהְּקָלָלה ִאם
ֹלא ִתְׁשְמעּו ֶאל

ה-269
ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר

ֹלא ְיַדְעֶּתם ְוָהָיה
ִּכי ְיִביֲאָך

ה-270
ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה
ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַתָּתה
ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל

ה-271
ְוָנַתָּתה ֶאת

ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים
ְוֶאת ַהְּקָלָלה

ה-272
ִויִרְׁשֶּתם ֹאָתּה

ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ּוְׁשַמְרֶּתם
ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל

ה-273
ֹאָתּה ִויַׁשְבֶּתם

ָּבּה ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות
ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים

ה-232
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל

ַהֻּלֹחת ָהִראׁשִֹנים
ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת

ה-233
ֻלֹחת ֲאָבִנים

ָּכִראׁשִֹנים ָוַאַעל
ָהָהָרה ּוְׁשֵני

ה-234
ָהָהר ָוָאִׂשם

ֶאת ַהֻּלֹחת ָּבָארֹון
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי

ה-235
ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו

ִמְּבֵארֹת ְּבֵני ַיֲעָקן
מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת

ה-236
ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת

ְּבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה
ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן

ה-237
ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום

ַהֶּזה ַעל ֵּכן ֹלא ָהָיה
ְלֵלִוי ֵחֶלק

ה-238
ַהֶּזה ַעל ֵּכן ֹלא
ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק

ְוַנֲחָלה ִעם

ה-239
ֱאֹלֶהיָך לֹו

ְוָאֹנִכי ָעַמְדִּתי
ָבָהר ַּכָּיִמים

ה-240
ָבָהר ַּכָּיִמים

ָהִראׁשִֹנים ַאְרָּבִעים
יֹום ְוַאְרָּבִעים

ה-241
ָהֵאל ַהָּגדֹל

ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא
ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּׂשא

ה-242
ֹאתֹו ַתֲעבֹד

ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו
ִּתָּׁשֵבַע הּוא

ה-243
ֶאת ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר

ֹלא ָיְדעּו ַוֲאֶׁשר ֹלא
ָראּו ֶאת מּוַסר

ה-244
ָּגְדלֹו ֶאת ָידֹו
ַהֲחָזָקה ּוְזרֹעֹו
ַהְּנטּוָיה ְוֶאת

ה-245
ֹאֹתָתיו ְוֶאת

ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ְּבתֹוְך ִמְצָרִים

ה-246
ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר

ָעָׂשה ְּבתֹוְך ִמְצָרִים
ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך

ה-247
ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך

ִמְצַרִים ּוְלָכל ַאְרצֹו
ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה

ה-248
ִמְצַרִים ּוְלָכל

ַאְרצֹו ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה
ְלֵחיל ִמְצַרִים

ה-249
ּוְלִרְכּבֹו ֲאֶׁשר

ֵהִציף ֶאת ֵמי ַים סּוף ַעל
ְּפֵניֶהם ְּבָרְדָפם

ה-250
ַהֶּזה ַוֲאֶׁשר

ָעָׂשה ָלֶכם ַּבִּמְדָּבר
ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד

ה-251
ָּפְצָתה ָהָאֶרץ

ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבָלֵעם
ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם

ה-252
ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר
ְּבַרְגֵליֶהם ְּבֶקֶרב

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי
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ה-295
ַאַּות ַנְפְׁשָך

ֹּתאַכל ָּבָׂשר ִּכי ִיְרַחק
ִמְּמָך ַהָּמקֹום

ה-296
ַנְפְׁשָך ֹּתאַכל

ָּבָׂשר ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

ה-297
ַאַּות ַנְפֶׁשָך

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל
ֶאת ַהְּצִבי ְוֶאת

ה-298
ְוָׁשַמְעָּת ֵאת

ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-299
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר
ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך:
ְלַמַען ִייַטב

ה-300
ִתְגַרע ִמֶּמּנּו

ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך
ָנִביא אֹו ֹחֵלם

ה-301
אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום

ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות
אֹו מֹוֵפת ּוָבא

ה-302
ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי

ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל
חֹוֵלם ַהֲחלֹום

ה-303
ּובֹו ִתְדָּבקּון

ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו
ֹחֵלם ַהֲחלֹום

ה-304
ַההּוא אֹו ֹחֵלם

ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת
ִּכי ִדֶּבר ָסָרה

ה-305
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ
ִמְצַרִים ְוַהֹּפְדָך
ִמֵּבית ֲעָבִדים

ה-306
ִבְנָך אֹו ִבְּתָך

אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶקָך אֹו
ֵרֲעָך ֲאֶׁשר

ה-307
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ

ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ֹלא
ֹתאֶבה לֹו ְוֹלא

ה-308
ָהָאֶרץ ְוַעד

ְקֵצה ָהָאֶרץ ֹלא ֹתאֶבה
לֹו ְוֹלא ִתְׁשַמע

ה-309
ְתַכֶּסה ָעָליו

ִּכי ָהרֹג ַּתַהְרֶגּנּו
ָיְדָך ִּתְהֶיה ּבֹו

ה-310
ָּבַאֲחרָֹנה

ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים
ָוֵמת: ִּכי ִבֵּקׁש

ה-311
ְוָכל ִיְׂשָרֵאל

ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּון
ְוֹלא יֹוִספּו

ה-312
ַּכָּדָבר ָהָרע

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך ִּכי
ִתְׁשַמע ְּבַאַחת

ה-313
ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת

ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי ָחֶרב
ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה

ה-314
ְוֶאת ְּבֶהְמָּתּה

ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָּכל
ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל

ה-315
ֶאל ּתֹוְך ְרֹחָבּה

ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת
ָהִעיר ְוֶאת ָּכל

ה-274
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום
ֵאֶּלה ַהֻחִּקים

ה-275
ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם

ַהּיֹום ֵאֶּלה ַהֻחִּקים
ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ה-276
ַעל ָהֲאָדָמה

ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל
ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר

ה-277
ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם

ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם
יְֹרִׁשים ֹאָתם ֶאת

ה-278
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר

ַאֶּתם יְֹרִׁשים ֹאָתם ֶאת
ֱאֹלֵהיֶהם: ַעל

ה-279
ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם:

ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים
ְוַעל ַהְּגָבעֹות

ה-280
ְוַתַחת ָּכל ֵעץ
ַרֲעָנן ְוִנַּתְצֶּתם
ֶאת ִמְזְּבֹחָתם

ה-281
ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת

ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא
ֹלא ַתֲעׂשּון ֵּכן

ה-282
ֱאֹלֶהיָך ֹלא

ַתֲעׂשּון ְּככֹל ֲאֶׁשר
ֲאַנְחנּו עִֹׂשים

ה-283
ַתֲעׂשּון ְּככֹל

ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עִֹׂשים
ֹּפה ַהּיֹום: ִאיׁש ָּכל

ה-284
ָלְך ַוֲעַבְרֶּתם

ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִויַׁשְבֶּתם
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-285
ֱאֹלֵהיֶכם ּבֹו

ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשָּמה
ָתִביאּו ֵאת ָּכל

ה-286
ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-287
ָׁשָּמה ָתִביאּו

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם:

ה-288
ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם

ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוכֹל
ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם

ה-289
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ְמַצֶּוָּך ַרק ְּבָכל
ַאַּות ַנְפְׁשָך

ה-290
יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי

ְוָכַאָּיל ַרק ַהָּדם
ֹלא ֹתאֵכלּו: ַעל

ה-291
ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת
ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמיָך

ַעל ַאְדָמֶתָך

ה-292
ֱאֹלֶהיָך ֶאת

ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר
ָלְך ְוָאַמְרָּת

ה-293
ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר

ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת
ֹאְכָלה ָבָׂשר ִּכי

ה-294
ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר

ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך
ֹּתאַכל ָּבָׂשר ִּכי
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ה-337
ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך
ְוִיְצָהֶרָך

ה-338
ֱאֹלֶהיָך ָּכל

ַהָּיִמים ְוִכי ִיְרֶּבה
ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך

ה-339
ַהֶּדֶרְך ִּכי ֹלא

תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק
ִמְּמָך ַהָּמקֹום

ה-340
ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין

לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה
ִעָּמְך ְוַהֵּגר

ה-341
ַּתֲעֶׂשה ִמֵּקץ

ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה
ְׁשִמָּטה ְוֶזה ְּדַבר

ה-342
ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות

ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-343
ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה

ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ה-344
ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר

ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל
ֵלאמֹר ָקְרָבה ְׁשַנת

ה-345
ֵלאמֹר ָקְרָבה ְׁשַנת

ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה
ְוָרָעה ֵעיְנָך

ה-346
ְוָרָעה ֵעיְנָך

ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון
ְוֹלא ִתֵּתן לֹו

ה-347
ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו

ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך
ְּבִתְּתָך לֹו: ִּכי

ה-348
ֵיַרע ְלָבְבָך

ְּבִתְּתָך לֹו: ִּכי ִּבְגַלל
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ה-349
ָיֶדָך ִּכי ֹלא

ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב
ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן

ה-350
ָּפֹתַח ִּתְפַּתח

ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך
ַלֲעִנֶּיָך

ה-351
ֵריָקם ַהֲעֵניק

ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנָך
ּוִמָּגְרְנָך

ה-352
ַהּיֹום ְוָהָיה

ִּכי יֹאַמר ֵאֶליָך ֹלא
ֵאֵצא ֵמִעָּמְך:

ה-353
יֹאַמר ֵאֶליָך

ֹלא ֵאֵצא ֵמִעָּמְך: ִּכי
ֲאֵהְבָך ְוֶאת

ה-354
ֵּביֶתָך ִּכי טֹוב

לֹו ִעָּמְך ְוָלַקְחָּת
ֶאת ַהַּמְרֵצַע

ה-355
ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר

ׁשֹוֶרָך ְוֹלא ָתֹגז
ְּבכֹור צֹאֶנָך

ה-356
ְוֹלא ָיִלין ִמן

ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח
ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום

ה-357
ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום

ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר ֹלא
תּוַכל ִלְזּבַֹח

ה-316
ִיְדַּבק ְּבָיְדָך

ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם
ְלַמַען ָיׁשּוב

ה-317
ָתִׂשימּו ָקְרָחה

ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת ִּכי
ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה

ה-318
ָהֲאָדָמה ֹלא

ֹתאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה זֹאת
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר

ה-319
ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה

ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי
ְפָרסֹות ַמֲעַלת

ה-320
ְפָרסֹות ַמֲעַלת

ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה
ֹּתאֵכלּו ַאְך ֶאת

ה-321
ֶאת ֶזה ֹלא ֹתאְכלּו

ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה
ּוִמַּמְפִריֵסי

ה-322
ּוִמַּמְפִריֵסי

ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה: ֶאת
ַהָּגָמל ְוֶאת

ה-323
ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא

ְוֹלא ֵגָרה ָטֵמא הּוא
ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם

ה-324
ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ִמְּבָׂשָרם ֹלא ֹתאֵכלּו
ּוְבִנְבָלָתם ֹלא

ה-325
ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר

ְוַקְׂשֶקֶׂשת ֹּתאֵכלּו
ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין

ה-326
ִצּפֹור ְטהָֹרה

ֹּתאֵכלּו ְוֶזה ֲאֶׁשר
ֹלא ֹתאְכלּו ֵמֶהם:

ה-327
ֹלא ֹתאְכלּו ֵמֶהם:

ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס
ְוָהָעְזִנָּיה

ה-328
ְוֶאת ָהַאָּיה

ְוַהַּדָּיה ְלִמיָנּה
ְוֵאת ָּכל עֵֹרב

ה-329
עֵֹרב ְלִמינֹו

ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה
ְוֶאת ַהַּתְחָמס

ה-330
ְלִמינֹו ְוֵאת

ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת
ַהַּתְחָמס ְוֶאת

ה-331
ַּבת ַהַּיֲעָנה

ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת
ַהָּׁשַחף ְוֶאת

ה-332
ַהַּתְחָמס ְוֶאת

ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ
ְלִמיֵנהּו ֶאת

ה-333
ְלִמיֵנהּו ֶאת

ַהּכֹוס ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף
ְוַהִּתְנָׁשֶמת

ה-334
ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֹלא ֵיָאֵכלּו ָּכל עֹוף
ָטהֹור ֹּתאֵכלּו

ה-335
ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי

ַּבֲחֵלב ִאּמֹו ַעֵּׂשר
ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל

ה-336
ַּבֲחֵלב ִאּמֹו

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל
ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך
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ה-379
ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין

ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע
ָלֶנַגע ִּדְבֵרי

ה-380
ּבֹו ּוָבאָת ֶאל

ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
ְוֶאל ַהּׁשֵֹפט

ה-381
ַהְלִוִּים ְוֶאל

ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה
ַּבָּיִמים ָהֵהם

ה-382
ַלֲעׂשֹות ְּככֹל

ֲאֶׁשר יֹורּוָך ַעל ִּפי
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר

ה-383
ֲאֶׁשר יֹורּוָך

ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר
יֹורּוָך ְוַעל

ה-384
ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה

ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל
ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר

ה-385
יֹורּוָך ְוַעל

ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו
ְלָך ַּתֲעֶׂשה:

ה-386
ְלָך ַּתֲעֶׂשה:

ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר
ֲאֶׁשר ַיִּגידּו

ה-387
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין
ּוְׂשמֹאל ְוָהִאיׁש

ה-388
ַיִּגידּו ְלָך

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוָהִאיׁש
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה

ה-389
ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע

ֶאל ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד
ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת

ה-390
ָּבּה ְוָאַמְרָּת

ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך
ְּכָכל ַהּגֹוִים

ה-391
ָאִׂשיָמה ָעַלי

ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים
ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי

ה-392
ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר

ֹלא ָאִחיָך הּוא ַרק ֹלא
ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים

ה-393
ֹלא ָאִחיָך הּוא

ַרק ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים
ְוֹלא ָיִׁשיב ֶאת

ה-394
ַרק ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו

סּוִסים ְוֹלא ָיִׁשיב ֶאת
ָהָעם ִמְצַרְיָמה

ה-395
ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך

ַהֶּזה עֹוד ְוֹלא ַיְרֶּבה
ּלֹו ָנִׁשים ְוֹלא

ה-396
ַהֶּזה עֹוד ְוֹלא

ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְוֹלא
ָיסּור ְלָבבֹו

ה-397
ָיסּור ְלָבבֹו

ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא
ַיְרֶּבה ּלֹו ְמֹאד

ה-398
ַיְרֶּבה ּלֹו ְמֹאד

ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל
ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו

ה-399
ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו

ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ה-358
ּבֹו ּוָפִניָת

ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת
ְלֹאָהֶליָך

ה-359
ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש

ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר
ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות

ה-360
ַּבָּקָמה ָּתֵחל

ִלְסֹּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות
ְוָעִׂשיָת ַחג

ה-361
ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט

ֶצֶדק ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט
ֹלא ַתִּכיר ָּפִנים

ה-362
ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט

ֹלא ַתִּכיר ָּפִנים ְוֹלא
ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי

ה-363
ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי

ַצִּדיִקם ֶצֶדק ֶצֶדק
ִּתְרּדֹף ְלַמַען

ה-364
ִּתְרּדֹף ְלַמַען

ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-365
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ָּלְך ְוֹלא ָתִקים ְלָך
ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר

ה-366
ֱאֹלֶהיָך ׁשֹור

ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו
מּום ּכֹל ָּדָבר ָרע:

ה-367
ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר

ִיְהֶיה בֹו מּום ּכֹל ָּדָבר
ָרע: ִּכי תֹוֲעַבת

ה-368
ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו

ַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל
ְצָבא ַהָּׁשַמִים

ה-369
ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא

אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת

ה-370
אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה

ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת
ַהָּדָבר ָהָרע

ה-371
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת

ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה
ֶאל ְׁשָעֶריָך

ה-372
ַהָּדָבר ָהָרע

ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶריָך
ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת

ה-373
ָהָרע ַהֶּזה ֶאל

ְׁשָעֶריָך ֶאת ָהִאיׁש
אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה

ה-374
אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה

ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים
ָוֵמתּו ַעל ִּפי

ה-375
ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים

אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים יּוַמת
ַהֵּמת: ֹלא יּוַמת

ה-376
ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה

ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת: ֹלא
יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד

ה-377
אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים

יּוַמת ַהֵּמת: ֹלא יּוַמת
ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד

ה-378
ִמִּקְרֶּבָך ִּכי

ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר
ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין ָּדם
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ה-421
ָהֵעץ ּוָמָצא

ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת: הּוא
ָינּוס ֶאל ַאַחת

ה-422
ָוָחי ֶּפן ִיְרּדֹף

ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי
ָהרֵֹצַח ִּכי

ה-423
ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט

ָמֶות ִּכי ֹלא ׂשֵֹנא הּוא
לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום

ה-424
ַעל ֵּכן ָאֹנִכי

ְמַצְּוָך ֵלאמֹר: ָׁשלֹׁש
ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך

ה-425
ֱאֹלֶהיָך ֶאת

ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֶֹתיָך

ה-426
ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר

ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך
ְוָנַתן ְלָך

ה-427
ַלֲאבֶֹתיָך

ְוָנַתן ְלָך ֶאת ָּכל
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ה-428
עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים

ַעל ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלה
ְוֹלא ִיָּׁשֵפְך

ה-429
ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֵֹנא

ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב
לֹו ְוָקם ָעָליו

ה-430
ָוֵמת ְוָנס ֶאל

ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל
ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני

ה-431
ַאַחת ֶהָעִרים

ָהֵאל ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני
ִעירֹו ְוָלְקחּו

ה-432
ֶהָעִרים ָהֵאל

ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו
ְוָלְקחּו ֹאתֹו

ה-433
ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני

ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו
ִמָּׁשם ְוָנְתנּו

ה-434
ָּגְבלּו ִראׁשִֹנים
ְּבַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר

ִּתְנַחל ָּבָאֶרץ

ה-435
ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא

ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא: ַעל ִּפי
ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל

ה-436
ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא:

ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל
ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים

ה-437
ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים

אֹו ַעל ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים
ָיקּום ָּדָבר ִּכי

ה-438
ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל

ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים ָיקּום
ָּדָבר ִּכי ָיקּום

ה-439
אֹו ַעל ִּפי ְׁשלָֹׁשה

ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר ִּכי
ָיקּום ֵעד ָחָמס

ה-440
ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים

ָיקּום ָּדָבר ִּכי ָיקּום
ֵעד ָחָמס ְּבִאיׁש

ה-441
ֵהיֵטב ְוִהֵּנה

ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר
ָעָנה ְבָאִחיו

ה-400
ֵסֶפר ִמִּלְפֵני

ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים
ְוָהְיָתה ִעּמֹו

ה-401
ְוָהְיָתה ִעּמֹו

ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי
ַחָּייו ְלַמַען

ה-402
ְוָקָרא בֹו ָּכל

ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען
ִיְלַמד ְלִיְרָאה

ה-403
סּור ִמן ַהִּמְצָוה

ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען
ַיֲאִריְך ָיִמים

ה-404
ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי

ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם
ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי

ה-405
ָיבֹא ַהֵּלִוי

ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך
ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל

ה-406
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל
ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל

ה-407
הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא

ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

ה-408
יֹאֵכלּו ְלַבד

ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות
ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל

ה-409
ְלַבד ִמְמָּכָריו

ַעל ָהָאבֹות ִּכי ַאָּתה
ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ

ה-410
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר

ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל
ְמעְֹנִנים ְוֶאל

ה-411
ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר

ִּדֵּברּו ָנִביא ָאִקים
ָלֶהם ִמֶּקֶרב

ה-412
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא

ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר
ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי

ה-413
ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי
ָאֹנִכי ֶאְדרֹׁש

ה-414
ַהָּנִביא ֲאֶׁשר

ָיִזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר
ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר

ה-415
ְלָך ְלִרְׁשָּתּה

ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך
ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת

ה-416
ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת

ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת
ְוהּוא ֹלא ׂשֵֹנא

ה-417
ֵרֵעהּו ִּבְבִלי

ַדַעת ְוהּוא ֹלא ׂשֵֹנא
לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם

ה-418
ַדַעת ְוהּוא ֹלא

ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם
ַוֲאֶׁשר ָיבֹא

ה-419
ַבַּיַער ַלְחטֹב

ֵעִצים ְוִנְּדָחה ָידֹו
ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת

ה-420
ֵעִצים ְוִנְּדָחה

ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת
ָהֵעץ ְוָנַׁשל
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ה-463
ְוָהָיה ְּביֹום

ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו ֵאת
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו

ה-464
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו

ֹלא יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת
ֶּבן ָהֲאהּוָבה

ה-465
יּוַכל ְלַבֵּכר

ֶאת ֶּבן ָהֲאהּוָבה ַעל
ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה

ה-466
ְלַבֵּכר ֶאת ֶּבן

ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפֵני ֶבן
ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹר

ה-467
ָהֲאהּוָבה ַעל

ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹר
ִּכי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן

ה-468
ְּפֵני ֶבן ַהְּׂשנּוָאה

ַהְּבכֹר ִּכי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן
ַהְּׂשנּוָאה ַיִּכיר

ה-469
ַיִּכיר ָלֶתת לֹו

ִּפי ְׁשַנִים ְּבכֹל ֲאֶׁשר
ִיָּמֵצא לֹו: ִּכי

ה-470
ִּפי ְׁשַנִים ְּבכֹל

ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא לֹו: ִּכי
הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו

ה-471
הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו

לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה ִּכי
ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן

ה-472
ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות

ְוהּוָמת: ְוָתִליָת
ֹאתֹו ַעל ֵעץ ֹלא

ה-473
ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי

ִקְלַלת ֱאֹלִהים ָּתלּוי
ְוֹלא ְתַטֵּמא

ה-474
ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך

אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים
ְוִהְתַעַּלְמָּת

ה-475
ֵׂשיֹו ִנָּדִחים

ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם:
ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם

ה-476
ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם

ְלָאִחיָך ְוִאם ֹלא
ָקרֹוב ָאִחיָך

ה-477
ֵאֶליָך ְוֹלא

ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו
ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך

ה-478
ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך

ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש
ָאִחיָך ֹאתֹו

ה-479
ְוָהָיה ִעְּמָך

ַעד ְּדרֹׁש ָאִחיָך ֹאתֹו
ַוֲהֵׁשבֹתֹו

ה-480
ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל

ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו
ֵביִצים ְוָהֵאם

ה-481
ַהָּבִנים ִּתַּקח

ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך
ְוַהֲאַרְכָּת

ה-482
ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור

ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו ֹלא
ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז

ה-483
ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז

ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו
ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה

ה-442
ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד

ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו
ַוֲעִׂשיֶתם לֹו

ה-443
ְוַהִּנְׁשָאִרים

ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו
ְוֹלא יִֹספּו

ה-444
ַלִּמְלָחָמה ַעל
ֹאְיֶבָך ְוָרִאיָת

סּוס ָוֶרֶכב ַעם

ה-445
ְוָרִאיָת סּוס

ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך
ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם:

ה-446
ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב

ְלֵביתֹו ְוֹלא ִיַּמס
ֶאת ְלַבב ֶאָחיו

ה-447
ָהָעם ַהִּנְמָצא

ָבּה ִיְהיּו ְלָך ָלַמס
ַוֲעָבדּוָך

ה-448
ָבּה ִיְהיּו ְלָך

ָלַמס ַוֲעָבדּוָך
ְוִאם ֹלא ַתְׁשִלים

ה-449
ַוֲעָבדּוָך

ְוִאם ֹלא ַתְׁשִלים ִעָּמְך
ְוָעְׂשָתה ִעְּמָך

ה-450
ָבִעיר ָּכל ְׁשָלָלּה
ָּתבֹז ָלְך ְוָאַכְלָּת
ֶאת ְׁשַלל ֹאְיֶביָך

ה-451
ָּכל ְׁשָלָלּה ָּתבֹז

ָלְך ְוָאַכְלָּת ֶאת ְׁשַלל
ֹאְיֶביָך ֲאֶׁשר

ה-452
ָהֵאֶּלה ֵהָּנה

ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר

ה-453
ִהוא עָֹׂשה ִעְּמָך

ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה ִּכי
ִיָּמֵצא ָחָלל

ה-454
ְוָהָיה ָהִעיר

ַהְּקרָֹבה ֶאל ֶהָחָלל
ְוָלְקחּו ִזְקֵני

ה-455
ַהִהוא ַהְּקרִֹבים

ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו
ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל

ה-456
ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה

ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו
ַּכֵּפר ְלַעְּמָך

ה-457
ְוֵעיֵנינּו ֹלא

ָראּו ַּכֵּפר ְלַעְּמָך
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

ה-458
ְוָהְיָתה ְלָך

ְלִאָּׁשה ְוָהָיה ִאם
ֹלא ָחַפְצָּת ָּבּה

ה-459
ֹלא ִתְמְּכֶרָּנה

ַּבָּכֶסף ֹלא ִתְתַעֵּמר
ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר

ה-460
ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר
ִעִּניָתּה ִּכי ִתְהֶייןָ
ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים

ה-461
ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה

ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְׁשֵּתי
ָנִׁשים ָהַאַחת

ה-462
ָנִׁשים ָהַאַחת

ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת
ְׂשנּוָאה ְוָיְלדּו
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ה-505
ָּבִעיר ְוָׁשַכב

ִעָּמּה ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת
ְׁשֵניֶהם ֶאל ַׁשַער

ה-506
ְוָׁשַכב ִעָּמּה

ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ְׁשֵניֶהם
ֶאל ַׁשַער ָהִעיר

ה-507
ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת

ְׁשֵניֶהם ֶאל ַׁשַער ָהִעיר
ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם

ה-508
ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם
ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו

ֶאת ַהַּנֲעָר

ה-509
ְוַלַּנֲעָר

ֹלא ַתֲעֶׂשה ָדָבר ֵאין
ַלַּנֲעָר ֵחְטא

ה-510
ְבתּוָלה ֲאֶׁשר

ֹלא ֹאָרָׂשה ּוְתָפָׂשּה
ְוָׁשַכב ִעָּמּה

ה-511
ְוָׁשַכב ִעָּמּה

ְוִנְמָצאּו ְוָנַתן
ָהִאיׁש ַהּׁשֵֹכב

ה-512
ַהּׁשֵֹכב ִעָּמּה
ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר

ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף

ה-513
ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה

ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה ֹלא
יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל

ה-514
ְלִאָּׁשה ַּתַחת

ֲאֶׁשר ִעָּנּה ֹלא יּוַכל
ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו

ה-515
ֲאֶׁשר ִעָּנּה ֹלא

יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו
ֹלא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת

ה-516
ֹלא יּוַכל ַׁשְּלָחּה

ָּכל ָיָמיו ֹלא ִיַּקח ִאיׁש
ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו

ה-517
הּוא ֹלא ְתַתֵעב

ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת
ְבַאְרצֹו ָּבִנים

ה-518
ִּכי ֵגר ָהִייָת

ְבַאְרצֹו ָּבִנים ֲאֶׁשר
ִיָּוְלדּו ָלֶהם

ה-519
ְבַאְרצֹו ָּבִנים

ֲאֶׁשר ִיָּוְלדּו ָלֶהם
ּדֹור ְׁשִליִׁשי ָיבֹא

ה-520
ְבָך ִאיׁש ֲאֶׁשר

ֹלא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה
ָלְיָלה ְוָיָצא

ה-521
ָלְיָלה ְוָיָצא

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
ֹלא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך

ה-522
ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה

ְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב
ִיְרַחץ ַּבָּמִים

ה-523
ְוָהָיה ִלְפנֹות

ֶעֶרב ִיְרַחץ ַּבָּמִים
ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש

ה-524
ִּתְהֶיה ְלָך ַעל

ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה
ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ

ה-525
ַעל ֲאֵזֶנָך

ְוָהָיה ְּבִׁשְבְּתָך
חּוץ ְוָחַפְרָּתה

ה-484
ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר

ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו ְּגִדִלים
ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל

ה-485
ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות

ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה
ָּבּה ִּכי ִיַּקח ִאיׁש

ה-486
ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה

ָּבּה ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה
ּוָבא ֵאֶליָה

ה-487
ָּבּה ִּכי ִיַּקח ִאיׁש
ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליָה

ּוְׂשֵנָאּה ְוָׂשם

ה-488
ֲעִליֹלת ְּדָבִרים

ְוהֹוִצא ָעֶליָה ֵׁשם
ָרע ְוָאַמר ֶאת

ה-489
ָעֶליָה ֵׁשם ָרע

ְוָאַמר ֶאת ָהִאָּׁשה
ַהּזֹאת ָלַקְחִּתי

ה-490
ֵאֶליָה ְוֹלא

ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים
ְוָלַקח ֲאִבי

ה-491
ְוָלַקח ֲאִבי

ַהַּנֲעָר ְוִאָּמּה
ְוהֹוִציאּו ֶאת

ה-492
ְוהֹוִציאּו ֶאת
ְּבתּוֵלי ַהַּנֲעָר

ֶאל ִזְקֵני ָהִעיר

ה-493
ַהַּנֲעָר ֶאל

ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה
ְוָאַמר ֲאִבי

ה-494
ֶאל ַהְּזֵקִנים: ֶאת
ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש

ַהֶּזה ְלִאָּׁשה

ה-495
ִּבִּתי ָנַתִּתי

ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה
ַוִּיְׂשָנֶאָה

ה-496
ִבִּתי ּוָפְרׂשּו

ַהִּׂשְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני
ָהִעיר ְוָלְקחּו

ה-497
ָהִעיר ְוָלְקחּו

ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת
ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו

ה-498
ְוָלְקחּו ִזְקֵני

ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהִאיׁש
ְוִיְּסרּו ֹאתֹו

ה-499
ָהִעיר ַהִהוא ֶאת

ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו
ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו

ה-500
ְוִיְּסרּו ֹאתֹו

ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה
ֶכֶסף ְוָנְתנּו

ה-501
ֶכֶסף ְוָנְתנּו

ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה
ִּכי הֹוִציא ֵׁשם ָרע

ה-502
יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה

ָּכל ָיָמיו ְוִאם ֱאֶמת
ָהָיה ַהָּדָבר

ה-503
ִמִּקְרֶּבָך ִּכי

ִיָּמֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם
ִאָּׁשה ְבֻעַלת

ה-504
ִיְהֶיה ַנֲעָר

ְבתּוָלה ְמֹאָרָׂשה
ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה
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ה-547
ֹנֶׁשה בֹו יֹוִציא

ֵאֶליָך ֶאת ַהֲעבֹוט
ַהחּוָצה ְוִאם

ה-548
יֹוִציא ֵאֶליָך

ֶאת ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה
ְוִאם ִאיׁש ָעִני

ה-549
הּוא ְוֵאָליו הּוא

ֹנֵׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו ְוֹלא
ִיְקָרא ָעֶליָך

ה-550
ְוָהָיה ְבָך

ֵחְטא ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל
ָּבִנים ּוָבִנים

ה-551
ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות

ַעל ָּבִנים ּוָבִנים ֹלא
יּוְמתּו ַעל ָאבֹות:

ה-552
יּוְמתּו ַעל ָאבֹות:

ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו
ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט

ה-553
ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר

ָיתֹום ְוֹלא ַתֲחבֹל
ֶּבֶגד ַאְלָמָנה

ה-554
ַעל ֵּכן ָאֹנִכי

ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ה-555
ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא
ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך:

ַלֵּגר ַלָּיתֹום

ה-556
ַלֵּגר ַלָּיתֹום

ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה
ְוָזַכְרָּת ִּכי

ה-557
ְוָלַאְלָמָנה

ִיְהֶיה ְוָזַכְרָּת ִּכי
ֶעֶבד ָהִייָת

ה-558
ַעל ֵּכן ָאֹנִכי

ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת
ַהָּדָבר ַהֶּזה

ה-559
ְוָהָיה ַהְּבכֹור

ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום ַעל
ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת

ה-560
ְוֹלא ִיָּמֶחה

ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל ְוִאם
ֹלא ַיְחֹּפץ ָהִאיׁש

ה-561
ֵמֵאן ְיָבִמי

ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם
ְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא

ה-562
ְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא

ָאָבה ַיְּבִמי ְוָקְראּו
לֹו ִזְקֵני ִעירֹו

ה-563
ְוָאְמָרה ָּכָכה

ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר
ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית

ה-564
ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש

ֲאֶׁשר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית
ָאִחיו ְוִנְקָרא

ה-565
ֲאֶׁשר ֹלא ִיְבֶנה

ֶאת ֵּבית ָאִחיו ְוִנְקָרא
ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל:

ה-566
ֲאָנִׁשים ַיְחָּדו

ִאיׁש ְוָאִחיו ְוָקְרָבה
ֵאֶׁשת ָהֶאָחד

ה-567
ְלָך ְּבֵביְתָך

ֵאיָפה ְוֵאיָפה: ְּגדֹוָלה
ּוְקַטָּנה ֶאֶבן

ה-526
ְוָחַפְרָּתה ָבּה
ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת

ֶאת ֵצָאֶתָך

ה-527
ִיְבַחר ְּבַאַחד

ְׁשָעֶריָך ַּבּטֹוב לֹו
ֹלא ּתֹוֶנּנּו ֹלא

ה-528
לֹו ֹלא ּתֹוֶנּנּו

ֹלא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות
ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא

ה-529
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֹלא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה
ּוְמִחיר ֶּכֶלב ֵּבית

ה-530
ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר

ִיָּׁשְך ַלָּנְכִרי ַתִּׁשיְך
ּוְלָאִחיָך ֹלא

ה-531
ִיָּׁשְך ַלָּנְכִרי

ַתִּׁשיְך ּוְלָאִחיָך ֹלא
ַתִּׁשיְך ְלַמַען

ה-532
ְוָהָיה ְבָך

ֵחְטא ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר
ֹלא ִיְהֶיה ְבָך

ה-533
ְבָך ֵחְטא ְוִכי

ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר ֹלא ִיְהֶיה
ְבָך ֵחְטא מֹוָצא

ה-534
ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר ֹלא

ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא מֹוָצא
ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר

ה-535
ְנָדָבה ֲאֶׁשר

ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך ִּכי
ָתבֹא ְּבֶכֶרם

ה-536
ָׂשְבֶעָך ְוֶאל

ֶּכְלְיָך ֹלא ִתֵּתן ִּכי
ָתבֹא ְּבָקַמת

ה-537
ָתִניף ַעל ָקַמת

ֵרֶעָך ִּכי ִיַּקח ִאיׁש
ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה

ה-538
ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה

ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְמָצא
ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי

ה-539
ְוָהָיה ִאם ֹלא

ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי
ָמָצא ָבּה ֶעְרַות

ה-540
ּוְׂשֵנָאּה ָהִאיׁש
ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב

ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת

ה-541
ֲאֶׁשר ְלָקָחּה

לֹו ְלִאָּׁשה ֹלא יּוַכל
ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון

ה-542
ֹלא יּוַכל ַּבְעָלּה

ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ִׁשְּלָחּה
ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה

ה-543
ִיְהֶיה ְלֵביתֹו

ָׁשָנה ֶאָחת ְוִׂשַּמח
ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר

ה-544
ֶנֶפׁש הּוא ֹחֵבל

ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב
ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו

ה-545
ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש

ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ה-546
ַּבחּוץ ַּתֲעמֹד

ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה
ֹנֶׁשה בֹו יֹוִציא
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ה-589
ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

ַהּיֹום ְוָהָיה ַּבּיֹום
ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו

ה-590
ַהּיֹום ְוָהָיה

ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו
ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל

ה-591
ַוֲהֵקמָֹת

ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות
ְוַׂשְדָּת ֹאָתם

ה-592
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
ְּבָעְבֶרָך: ְלַמַען

ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶאל

ה-593
ָתִניף ֲעֵליֶהם

ַּבְרֶזל ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות
ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח

ה-594
ֵהיֵטב ַוְיַדֵּבר

מֶֹׁשה ְוַהּכֲֹהִנים
ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל

ה-595
ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל

ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר: ַהְסֵּכת
ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

ה-596
ְוָעִׂשיָת ֶאת

ִמְצֹוָתו ְוֶאת ֻחָּקיו
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-597
ִמְצֹוָתו ְוֶאת

ֻחָּקיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ה-598
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַוְיַצו
מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם

ה-599
ֶאת ָהָעם ַעל ַהר

ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶאת
ַהַּיְרֵּדן: ִׁשְמעֹון

ה-600
ֵעיָבל: ְראּוֵבן

ָּגד ְוָאֵׁשר ּוְזבּוֻלן
ָּדן ְוַנְפָּתִלי

ה-601
ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול

ָרם ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר
ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל

ה-602
ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום
ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר
ָּכל ָהָעם ָאֵמן

ה-603
ָּכל ָהָעם ָאֵמן

ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ֵאֶׁשת
ָאִביו ִּכי ִגָּלה

ה-604
ָארּור ׁשֵֹכב ִעם

ָּכל ְּבֵהָמה ְוָאַמר
ָּכל ָהָעם ָאֵמן

ה-605
ָּכל ָהָעם ָאֵמן

ָארּור ֹלֵקַח ׁשַֹחד
ְלַהּכֹות ֶנֶפׁש

ה-606
ָנִקי ְוָאַמר

ָּכל ָהָעם ָאֵמן ָארּור
ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים

ה-607
לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלְך: ִּכי
ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות

ה-608
אֹוָצרֹו ַהּטֹוב

ֶאת ַהָּׁשַמִים ָלֵתת
ְמַטר ַאְרְצָך

ה-609
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל
ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-568
ֵאיָפה ְוֵאיָפה:

ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה ֶאֶבן
ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק

ה-569
ְוֵאיָפה: ְּגדֹוָלה

ּוְקַטָּנה ֶאֶבן ְׁשֵלָמה
ָוֶצֶדק ִיְהֶיה

ה-570
ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה

ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק
ִיְהֶיה ָּלְך ֵאיָפה

ה-571
ּוְקַטָּנה ֶאֶבן

ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה
ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמה

ה-572
ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק

ִיְהֶיה ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמה
ָוֶצֶדק ִיְהֶיה

ה-573
ֱאֹלֶהיָך ָּכל

עֵֹׂשה ֵאֶּלה: ּכֹל עֵֹׂשה
ָעֶול ָזכֹור ֵאת

ה-574
ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה:

ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול ָזכֹור
ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ה-575
ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול

ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ְלָך ֲעָמֵלק

ה-576
ְלָך ַנֲחָלה

ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת
ָּבּה ְוָלַקְחָּת

ה-577
ָׁשם ּוָבאָת ֶאל

ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה
ַּבָּיִמים ָהֵהם

ה-578
ְּבָיד ֲחָזָקה

ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה
ּוְבמָֹרא ָּגדֹל

ה-579
ְּבִקְרֶּבָך ִּכי

ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל
ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך

ה-580
ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר:

ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי
ַלֵּגר ַלָּיתֹום

ה-581
ְוָלַאְלָמָנה

ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר
ִצִּויָתִני: ֹלא

ה-582
ְוֹלא ָׁשָכְחִּתי

ֹלא ָאַכְלִּתי ְבֹאִני
ִמֶּמּנּו ְוֹלא

ה-583
ִמן ַהָּׁשַמִים

ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת
ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת

ה-584
ְלָך ֵלאֹלִהים

ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו
ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו

ה-585
ִלְהיֹות לֹו ְלַעם

ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר
ָלְך ְוִלְׁשמֹר ָּכל

ה-586
ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון

ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר
ָעָׂשה ִלְתִהָּלה

ה-587
ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר:

ָׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ה-588
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ְוָהָיה ַּבּיֹום
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ה-631
ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל

ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעֵּנג
ּוֵמרְֹך ֵּתַרע

ה-632
ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה

ּוְבִבָּתּה ּוְבִׁשְלָיָתּה
ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין

ה-633
ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין

ַרְגֶליָה ּוְבָבֶניָה
ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ִּכי

ה-634
ֹתאְכֵלם ְּבֹחֶסר

ּכֹל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור
ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר

ה-635
ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר
ָיִציק ְלָך ֹאִיְבָך
ִּבְׁשָעֶריָך ִאם

ה-636
ִתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
ַהּזֹאת ַהְּכֻתִבים

ה-637
ְוֶנֱאָמִנים

ְוֵהִׁשיב ְּבָך ֵאת ָּכל
ַמְדֵוה ִמְצַרִים

ה-638
ְוֵהִׁשיב ְּבָך

ֵאת ָּכל ַמְדֵוה ִמְצַרִים
ֲאֶׁשר ָיֹגְרָּת

ה-639
ְוָדְבקּו ָּבְך ַּגם

ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה
ֲאֶׁשר ֹלא ָכתּוב

ה-640
ָּבְך ַּגם ָּכל ֳחִלי

ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר ֹלא
ָכתּוב ְּבֵסֶפר

ה-641
ַרָּגז ְוִכְליֹון

ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון
ָנֶפׁש ְוָהיּו

ה-642
ְויֹוָמם ְוֹלא

ַתֲאִמין ְּבַחֶּייָך
ַּבּבֶֹקר ֹּתאַמר

ה-643
ְוֹלא ַתֲאִמין

ְּבַחֶּייָך ַּבּבֶֹקר
ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן

ה-644
ָאַמְרִּתי ְלָך

ֹלא ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה
ְוִהְתַמַּכְרֶּתם

ה-645
ּוְלָכל ֲעָבָדיו

ּוְלָכל ַאְרצֹו ַהַּמּסֹות
ַהְּגדֹֹלת ֲאֶׁשר

ה-646
ָראּו ֵעיֶניָך

ָהֹאֹתת ְוַהּמְֹפִתים
ַהְּגדִֹלים ָהֵהם

ה-647
ֹאָתם ְלַמַען

ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר
ַּתֲעׂשּון ַאֶּתם

ה-648
ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל

ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון ַאֶּתם
ִנָּצִבים ַהּיֹום

ה-649
לֹו ְלָעם ְוהּוא

ִיְהֶיה ְּלָך ֵלאֹלִהים
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ה-650
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע
ַלֲאבֶֹתיָך

ה-651
ָאֹנִכי ּכֵֹרת

ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת
ָהָאָלה ַהּזֹאת

ה-610
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

ַעד ִהָּׁשֶמְדָך ְוַעד
ֲאָבְדָך ַמֵהר

ה-611
ֲאֶׁשר ַעל רֹאְׁשָך

ְנֹחֶׁשת ְוָהָאֶרץ
ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתיָך

ה-612
ִלְפֵני ֹאְיֶביָך

ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתֵצא
ֵאָליו ּוְבִׁשְבָעה

ה-613
עֹוף ַהָּׁשַמִים

ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ
ְוֵאין ַמֲחִריד

ה-614
ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב
ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש

ַּבָּצֳהַרִים

ה-615
ְלָך מֹוִׁשיַע

ָּבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך
ְנֻתִנים ְלַעם

ה-616
ְוֶאת ַמְלְּכָך

ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך
ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר ֹלא

ה-617
ְּבָכל ְּגבּוֶלָך

ְוֶׁשֶמן ֹלא ָתסּוְך ִּכי
ִיַּׁשל ֵזיֶתָך

ה-618
ִיַּׁשל ֵזיֶתָך

ָּבִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד
ְוֹלא ִיְהיּו ָלְך

ה-619
ָּכל ֵעְצָך ּוְפִרי
ַאְדָמֶתָך ְיָיֵרׁש
ַהְּצָלַצל ַהֵּגר

ה-620
ָעֶליָך ַמְעָלה

ָּמְעָלה ְוַאָּתה ֵתֵרד
ַמָּטה ָּמָּטה הּוא

ה-621
ֹלא ַתְלֶוּנּו הּוא

ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ְוַאָּתה
ִּתְהֶיה ְלָזָנב

ה-622
ִצָּוְך ְוָהיּו

ְבָך ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת
ּוְבַזְרֲעָך ַעד

ה-623
ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת

ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם
ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא

ה-624
ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה

ַהָּנֶׁשר: ּגֹוי ֲאֶׁשר ֹלא
ִתְׁשַמע ְלׁשֹנֹו

ה-625
ֲאֶׁשר ֹלא ִתְׁשַמע
ְלׁשֹנֹו ּגֹוי ַעז ָּפִנים

ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּׂשא

ה-626
ְלׁשֹנֹו ּגֹוי ַעז

ָּפִנים ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּׂשא
ָפִנים ְלָזֵקן

ה-627
ֹלא ִיָּׂשא ָפִנים
ְלָזֵקן ְוַנַער ֹלא

ָיֹחן ְוָאַכל

ה-628
ִהָּׁשְמָדְך ֲאֶׁשר

ֹלא ַיְׁשִאיר ְלָך ָּדָגן
ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר

ה-629
ַאָּתה ּבֵֹטַח

ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרֶצָך
ְוֵהַצר ְלָך

ה-630
לֹו ּכֹל ְּבָמצֹור

ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק
ְלָך ֹאִיְבָך
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ה-673
ֶאל ֵעֶבר ַהָּים

ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו
ְוַיְׁשִמֵענּו

ה-674
ְרֵאה ָנַתִּתי

ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת
ַהַחִּיים ְוֶאת

ה-675
ַהָּמֶות ְוֶאת

ָהָרע ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ה-676
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ְוִאם
ִיְפֶנה ְלָבְבָך

ה-677
ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה

ְלִרְׁשָּתּה ְוִאם ִיְפֶנה
ְלָבְבָך ְוֹלא

ה-678
ָאבֹד ֹּתאֵבדּון:

ֹלא ַתֲאִריֻכן ָיִמים
ַעל ָהֲאָדָמה

ה-679
ַעל ָהֲאָדָמה

ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ָלבֹוא

ה-680
ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה

ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים
ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל

ה-681
מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ה-682
ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן
ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים

ה-683
ְּכָכל ַהִּמְצָוה

ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם
ִחְזקּו ְוִאְמצּו

ה-684
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי

ֶאְתֶכם ִחְזקּו ְוִאְמצּו
ַאל ִּתיְראּו ְוַאל

ה-685
ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה

ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר
ֵאָליו ְלֵעיֵני

ה-686
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו

ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל
ֲחַזק ֶוֱאָמץ

ה-687
ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל

ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם
ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם

ה-688
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר

ה-689
ַעל ָהֲאָדָמה

ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה

ה-690
ֱאֹלֵהי ֵנַכר

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא
ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו

ה-691
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו
ַוֲעָזַבִני

ה-692
ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי

ִאּתֹו ְוָחָרה ַאִּפי
בֹו ַבּיֹום ַההּוא

ה-693
ַרּבֹות ְוָצרֹות

ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא
ֲהֹלא ַעל ִּכי ֵאין

ה-652
ָהָאָלה ַהּזֹאת

ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה
ִעָּמנּו עֵֹמד

ה-653
ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו

ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום ִּכי
ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם

ה-654
ִעָּמנּו ַהּיֹום

ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת
ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו

ה-655
ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם

ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ
ָוֶאֶבן ֶּכֶסף

ה-656
ְוָזָהב ֲאֶׁשר

ִעָּמֶהם ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו

ה-657
ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש

אֹו ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה
אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר

ה-658
רֹאׁש ְוַלֲעָנה

ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת
ִּדְבֵרי ָהָאָלה

ה-659
ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות

ִלִּבי ֵאֵלְך: ְלַמַען
ְספֹות ָהָרָוה ֶאת

ה-660
ָיבֹא ֵמֶאֶרץ

ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת
ַמּכֹות ָהָאֶרץ

ה-661
ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה

ָכל ַאְרָצּה ֹלא ִתָּזַרע
ְוֹלא ַתְצִמַח

ה-662
ַתְצִמַח ְוֹלא

ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב:
ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם

ה-663
ָּכָכה ָלָאֶרץ

ַהּזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף
ַהָּגדֹול ַהֶּזה

ה-664
ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול

ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ
ַאֶחֶרת ַּכּיֹום

ה-665
ּוְלָבֵנינּו ַעד

עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

ה-666
עֹוָלם ַלֲעׂשֹות

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
ַהּזֹאת ְוָהָיה

ה-667
ַוֲהֵׁשבָֹת

ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר

ה-668
ֵאת ָּכל ָהָאלֹות

ָהֵאֶּלה ַעל ֹאְיֶביָך
ְוַעל ׂשְֹנֶאיָך

ה-669
ָלׂשּוׂש ָעֶליָך

ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל
ֲאבֶֹתיָך ִּכי

ה-670
ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך

ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא ֹלא
ַבָּׁשַמִים ִהוא:

ה-671
ְוַיְׁשִמֵענּו

ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה
ְוֹלא ֵמֵעֶבר

ה-672
ֵמֵעֶבר ַלָּים

ִהוא: ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר
ָלנּו ֶאל ֵעֶבר
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ה-715
ָּתִמים ָּפֳעלֹו

ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט: ֵאל
ֱאמּוָנה ְוֵאין

ה-716
ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט: ֵאל

ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול
ַצִּדיק ְוָיָׁשר

ה-717
ֱאמּוָנה ְוֵאין

ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר
הּוא ִׁשֵחת לֹו ֹלא

ה-718
ַצִּדיק ְוָיָׁשר

הּוא ִׁשֵחת לֹו ֹלא ָּבָניו
מּוָמם: ּדֹור ִעֵּקׁש

ה-719
ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב

ְּגֻבֹלת ַעִּמים ְלִמְסַּפר
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי

ה-720
ָּבָדד ַיְנֶחּנּו

ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר
ַיְרִּכֵבהּו ַעל

ה-721
ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל

ֵנָכר ַיְרִּכֵבהּו ַעל
)ָּבֳמֵתי( ָאֶרץ

ה-722
)ָּבֳמֵתי( ָאֶרץ

ַוּיֹאַכל ְּתנּובֹת ָׂשָדי
ַוֵּיִנֵקהּו

ה-723
צּור ֶחְמַאת ָּבָקר

ַוֲחֵלב צֹאן ִעם ֵחֶלב
ָּכִרים ְוֵאיִלים

ה-724
ָּכִרים ְוֵאיִלים

ְּבֵני ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים
ִעם ֵחֶלב ִּכְליֹות

ה-725
ָמה ַאֲחִריָתם:

ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה
ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן

ה-726
ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת

ֵהָּמה ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן
ָּבם ֵהם ִקְנאּוִני

ה-727
ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה

ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן ָּבם ֵהם
ִקְנאּוִני ְבֹלא

ה-728
ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן

ָּבם ֵהם ִקְנאּוִני ְבֹלא
ֵאל ִּכֲעסּוִני

ה-729
ֵאל ִּכֲעסּוִני

ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני
ַאְקִניֵאם ְּבֹלא

ה-730
ְּבֹלא ָעם ְּבגֹוי

ָנָבל ַאְכִעיֵסם ִּכי ֵאׁש
ָקְדָחה ְבַאִּפי

ה-731
ָנָבל ַאְכִעיֵסם

ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי
ַוִּתיַקד ַעד ְׁשאֹול

ה-732
ָקְדָחה ְבַאִּפי

ַוִּתיַקד ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית
ַוֹּתאַכל ֶאֶרץ

ה-733
ֶאֶרץ ִויֻבָלּה

ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים
ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו

ה-734
ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו

ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה
ָּבם ְמֵזי ָרָעב

ה-735
ְוֶׁשן ְּבֵהמֹת

ֲאַׁשַּלח ָּבם ִעם ֲחַמת
זֲֹחֵלי ָעָפר

ה-694
ָעָׂשה: ִּכי ָפָנה

ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים
ְוַעָּתה ִּכְתבּו

ה-695
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ֲאִביֶאּנּו

ה-696
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא
ִתָּׁשַכח ִמִּפי

ה-697
ַהּזֹאת ְלָפָניו

ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח
ִמִּפי ַזְרעֹו: ִּכי

ה-698
ִתָּׁשַכח ִמִּפי

ַזְרעֹו: ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת
ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא

ה-699
ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת

ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה
ַהּיֹום ְּבֶטֶרם

ה-700
ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא

עֶֹׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם
ֲאִביֶאּנּו ֶאל

ה-701
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

ַּבּיֹום ַההּוא ַוְיַלְּמָדּה
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ה-702
ַההּוא ַוְיַלְּמָדּה

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצו
ֶאת ְיהֹוֻׁשַע

ה-703
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע

ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר

ה-704
ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצו

ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון
ַוּיֹאֶמר ֲחַזק

ה-705
ַוְיִהי ְּכַכּלֹות

מֶֹׁשה ִלְכֹּתב ֶאת ִּדְבֵרי
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ה-706
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו
ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית

ה-707
ְּבָך ְלֵעד ִּכי

ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת
ֶמְרְיָך ְוֶאת

ה-708
ֶמְרְיָך ְוֶאת

ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן
ְּבעֹוֶדִּני ַחי

ה-709
ַאֲחֵרי מֹוִתי

ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ָּכל
ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם

ה-710
ְוֶאת ָהָאֶרץ

ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי
מֹוִתי ִּכי ַהְׁשֵחת

ה-711
מֹוִתי ִּכי ַהְׁשֵחת

ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר

ה-712
ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון

ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי

ה-713
ֶאְתֶכם ָהָרָעה

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת

ה-714
ַּכָּמָטר ִלְקִחי

ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי
ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי



ם 260261 / דברי  / ם  דברי

ה-757
ַהְרִנינּו גֹוִים

ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו
ִיּקֹום ְוָנָקם

ה-758
ַעּמֹו ַוָּיבֹא

מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל
ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה

ה-759
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה

ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי
ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

ה-760
מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה
ַהּזֹאת ְּבָאְזֵני

ה-761
ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל

ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת
ְּבָאְזֵני ָהָעם:

ה-762
ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה

ַהּזֹאת ְּבָאְזֵני ָהָעם:
הּוא ְוהֹוֵׁשַע

ה-763
ִׂשימּו ְלַבְבֶכם

ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר
ָאֹנִכי ֵמִעיד

ה-764
ֶאת ְּבֵניֶכם ִלְׁשמֹר

ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ה-765
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת
ִּכי ֹלא ָדָבר ֵרק

ה-766
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

ַהּזֹאת ִּכי ֹלא ָדָבר ֵרק
הּוא ִמֶּכם ִּכי הּוא

ה-767
ַעל ָהֲאָדָמה

ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה

ה-768
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום

ַהֶּזה ֵלאמֹר ֲעֵלה ֶאל
ַהר ָהֲעָבִרים

ה-769
ֵלאמֹר ֲעֵלה ֶאל

ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה
ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר

ה-770
ַהר ָהֲעָבִרים

ַהֶּזה ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר
ְּבֶאֶרץ מֹוָאב

ה-771
ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר

ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר
ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו

ה-772
ְּבֶאֶרץ מֹוָאב

ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו
ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ

ה-773
ָאִחיָך ְּבהֹר

ָהָהר ַוֵּיָאֶסף ֶאל
ַעָּמיו ַעל ֲאֶׁשר

ה-774
ַעָּמיו ַעל ֲאֶׁשר

ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹוְך ְּבֵני
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי

ה-775
ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם

ִּבי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵמי ְמִריַבת

ה-776
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי

ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר
ִצן ַעל ֲאֶׁשר ֹלא

ה-777
ְמִריַבת ָקֵדׁש

ִמְדַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר ֹלא
ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי

ה-736
ֲאַׁשַּלח ָּבם ִעם

ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר
ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל

ה-737
זֲֹחֵלי ָעָפר

ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב
ּוֵמֲחָדִרים

ה-738
ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל

ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים
ֵאיָמה ַּגם ָּבחּור

ה-739
אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן

ְיַנְּכרּו ָצֵרימֹו: ֶּפן
יֹאְמרּו ָיֵדנּו

ה-740
ְּתבּוָנה לּו ָחְכמּו

ַיְׂשִּכילּו זֹאת ָיִבינּו
ְלַאֲחִריָתם

ה-741
ַאְכָזר ֲהֹלא הּוא

ָּכֻמס ִעָּמִדי ָחתּום
ְּבאֹוְצרָֹתי ִלי

ה-742
ָּכֻמס ִעָּמִדי

ָחתּום ְּבאֹוְצרָֹתי ִלי
ָנָקם ְוִׁשֵּלם

ה-743
ִעָּמִדי ָחתּום

ְּבאֹוְצרָֹתי ִלי ָנָקם
ְוִׁשֵּלם ְלֵעת

ה-744
ְּבאֹוְצרָֹתי ִלי

ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת
ָּתמּוט ַרְגָלם: ִּכי

ה-745
ָנָקם ְוִׁשֵּלם

ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם: ִּכי
ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם

ה-746
ְוִׁשֵּלם ְלֵעת

ָּתמּוט ַרְגָלם: ִּכי ָקרֹוב
יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש

ה-747
ָּתמּוט ַרְגָלם: ִּכי

ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש
ֲעִתדֹת ָלמֹו

ה-748
ְוֶאֶפס ָעצּור

ְוָעזּוב ְוָאַמר ֵאי
ֱאֹלֵהימֹו צּור

ה-749
ֵאי ֱאֹלֵהימֹו

צּור ָחָסיּו בֹו ֲאֶׁשר
ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו

ה-750
צּור ָחָסיּו בֹו

ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו
יֹאֵכלּו ִיְׁשּתּו

ה-751
יֹאֵכלּו ִיְׁשּתּו

ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו
ְוַיְעְזֻרֶכם

ה-752
ְוַיְעְזֻרֶכם

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה
ְראּו ַעָּתה ִּכי

ה-753
ְיִהי ֲעֵליֶכם

ִסְתָרה ְראּו ַעָּתה ִּכי
ֲאִני ֲאִני הּוא

ה-754
ֲעֵליֶכם ִסְתָרה

ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני
ֲאִני הּוא ְוֵאין

ה-755
ַחְרִּבי ְוֹתאֵחז

ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי ָאִׁשיב
ָנָקם ְלָצָרי

ה-756
ְוִׁשְבָיה ֵמרֹאׁש

ַּפְרעֹות אֹוֵיב ַהְרִנינּו
גֹוִים ַעּמֹו ִּכי
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ה-799
ָׁשֵכן ְוָטַרף

ְזרֹוַע ַאף ָקְדקֹד ַוַּיְרא
ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם

ה-800
ְוָטַרף ְזרֹוַע

ַאף ָקְדקֹד ַוַּיְרא ֵראִׁשית
לֹו ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת

ה-801
ְזרֹוַע ַאף ָקְדקֹד

ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם
ֶחְלַקת ְמֹחֵקק

ה-802
ַאף ָקְדקֹד ַוַּיְרא

ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת
ְמֹחֵקק ָספּון

ה-803
ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו

ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת ְמֹחֵקק
ָספּון ַוֵּיֵתא

ה-804
ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם

ֶחְלַקת ְמֹחֵקק ָספּון
ַוֵּיֵתא ָראֵׁשי

ה-805
ְיֻׁשרּון: רֵֹכב

ָׁשַמִים ְּבֶעְזֶרָך
ּוְבַגֲאָותֹו

ה-806
ַהְׁשֵמד ַוִּיְׁשּכֹן

ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד
ֵעין ַיֲעקֹב ֶאל

ה-807
ָׁשָמיו ַיַעְרפּו

ָטל ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל
ִמי ָכמֹוָך ַעם

ה-808
ְוִיָּכֲחׁשּו

ֹאְיֶביָך ָלְך ְוַאָּתה
ַעל ָּבמֹוֵתימֹו

ה-809
ַעל ָּבמֹוֵתימֹו

ִתְדרְֹך ַוַּיַעל מֶֹׁשה
ֵמַעְרבֹת מֹוָאב

ה-810
ִתְדרְֹך ַוַּיַעל

מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב
ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש

ה-811
מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹת

מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש
ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר

ה-812
ֶאֶרץ ְיהּוָדה

ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון
ְוֶאת ַהֶּנֶגב

ה-813
ַוִּיְקּבֹר ֹאתֹו

ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְוֹלא

ה-814
ְּבֶאֶרץ מֹוָאב

מּול ֵּבית ְּפעֹור ְוֹלא ָיַדע
ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו

ה-815
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְוֹלא

ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

ה-816
ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש

ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום
ַהֶּזה ּומֶֹׁשה

ה-817
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה

ְּבמֹתֹו ֹלא ָכֲהָתה
ֵעינֹו ְוֹלא ָנס

ה-818
ֵלֹחה ַוִּיְבּכּו

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה
ְּבַעְרבֹת מֹוָאב

ה-819
ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל

מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן
נּון ָמֵלא רּוַח

ה-778
ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן

ַעל ֲאֶׁשר ֹלא ִקַּדְׁשֶּתם
אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני

ה-779
ִצן ַעל ֲאֶׁשר ֹלא

ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹוְך
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי

ה-780
ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי
ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה

ה-781
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר
ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש

ה-782
ְוזֹאת ַהְּבָרָכה

ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש
ָהֱאֹלִהים ֶאת

ה-783
ִאיׁש ָהֱאֹלִהים

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִלְפֵני
מֹותֹו ַוּיֹאַמר

ה-784
ָלמֹו הֹוִפיַע

ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה
ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש

ה-785
ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש

ִמיִמינֹו )ֵאׁש ָּדת( ָלמֹו
ַאף ֹחֵבב ַעִּמים

ה-786
קֶֹדׁש ִמיִמינֹו

)ֵאׁש ָּדת( ָלמֹו ַאף ֹחֵבב
ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו

ה-787
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד

ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְיִחי
ְראּוֵבן ְוַאל

ה-788
ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו

ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו
ַעל ֵמי ְמִריָבה

ה-789
ְרִאיִתיו ְוֶאת

ֶאָחיו ֹלא ִהִּכיר ְוֶאת
ָּבָנו ֹלא ָיָדע:

ה-790
ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא

ִהִּכיר ְוֶאת ָּבָנו ֹלא
ָיָדע: ִּכי ָׁשְמרּו

ה-791
ָיָדע: ִּכי ָׁשְמרּו

ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך
ִיְנצֹרּו יֹורּו

ה-792
ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה
ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל

ַעל ִמְזְּבֶחָך

ה-793
ּוֹפַעל ָיָדיו

ִּתְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים
ָקָמיו ּוְמַׂשְנָאיו

ה-794
ּוְרצֹון ׁשְֹכִני ְסֶנה

ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף
ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר

ה-795
ְּבֹאָהֶליָך

ַעִּמים ַהר ִיְקָראּו ָׁשם
ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי

ה-796
ַהר ִיְקָראּו ָׁשם

ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק:
ִּכי ֶׁשַפע ַיִּמים

ה-797
ִזְבֵחי ֶצֶדק: ִּכי

ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנקּו
ּוְׂשֻפֵני ְטמּוֵני

ה-798
ְטמּוֵני חֹול ּוְלָגד

ָאַמר ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד:
ְּכָלִביא ָׁשֵכן
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ה-820
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן

נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה
ִּכי ָסַמְך מֶֹׁשה

ה-821
נּון ָמֵלא רּוַח

ָחְכָמה ִּכי ָסַמְך מֶֹׁשה
ֶאת ָיָדיו ָעָליו

ה-822
מֶֹׁשה ְוֹלא ָקם

ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל
ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר

ה-823
ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא

ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה
מֶֹׁשה ְלֵעיֵני


