
ספר איוב

 א,א א�יש ה�י�ה ב�א�ר�ץ עוץ, א�יוב ש�מו; ו�ה�י�ה ה�א�יש ה�הוא, ת�ם ו�י�ש�ר ו�יר	א א�ל�ה�ים--ו�ס�ר מ	ר�ע.  א,ב
 ו�י�ו�ל�דו לו ש�ב�ע�ה ב�נ�ים, ו�ש�לוש ב�נות.  א,ג ו�י�ה�י מ�ק�נ	הו ש�ב�ע�ת אל�פ	י צ�אן וש�ל�ש�ת אל�פ	י ג�מ�ל�ים,
 ו�ח/מ	ש מ	אות צ�מ�ד ב�ק�ר ו�ח/מ	ש מ	אות א/תונות, ו�ע/ב.ד�ה, ר�ב�ה מ�א�ד; ו�י�ה�י ה�א�יש ה�הוא, ג�דול מ�כ�ל

 ב�נ	י ק�ד�ם.  א,ד ו�ה�ל�כו ב�נ�יו ו�ע�שו מ�ש�ת�ה, ב	ית א�יש יומו; ו�ש�ל�חו, ו�ק�ר�או ל�ש�ל�ש�ת אח�י�ת	יה�ם,
 ל�א�כ�ל ו�ל�ש�תות, ע�מ�ה�ם.  א,ה ו�י�ה�י כ�י ה�ק�יפו י�מ	י ה�מ�ש�ת�ה ו�י�ש�ל�ח א�יוב ו�י�ק�ד�ש	ם, ו�ה�ש�כ�ים ב�ב�ק�ר
 ו�ה�ע�ל�ה ע�לות מ�ס�פ�ר כ.ל�ם--כ�י אמ�ר א�יוב, אול�י ח�ט�או ב�נ�י וב	ר�כו א�ל�ה�ים ב�ל�ב�ב�ם:  כ�כ�ה י�ע/ש�ה

א�יוב, כ�ל ה�י�מ�ים.  {פ}

 א,ו ו�י�ה�י ה�יום--ו�י�ב�או ב�נ	י ה�א�ל�ה�ים, ל�ה�ת�י�צ	ב ע�ל י�הו�ה; ו�י�בוא ג�ם ה�ש�ט�ן, ב�תוכ�ם.  א,ז ו�י�אמ�ר
 י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, מ	אי�ן ת�ב�א; ו�י�ע�ן ה�ש�ט�ן א�ת י�הו�ה, ו�י�אמ�ר, מ�שוט ב�אר�ץ, ומ	ה�ת�ה�ל	ך� ב�ה.  א,ח
 ו�י�אמ�ר י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, ה/ש�מ�ת� ל�ב�ך� ע�ל ע�ב�ד�י א�יוב:  כ�י א	ין כ�מ�הו ב�אר�ץ, א�יש ת�ם ו�י�ש�ר י�ר	א
 א�ל�ה�ים ו�ס�ר מ	ר�ע.  א,ט ו�י�ע�ן ה�ש�ט�ן א�ת י�הו�ה, ו�י�אמ�ר:  ה�ח�נ�ם, י�ר	א א�יוב א�ל�ה�ים.  א,י ה/ל�א

 את (את�ה) ש�כ�ת� ב�ע/דו וב�ע�ד ב	יתו, וב�ע�ד כ�ל א/ש�ר לו--מ�ס�ב�יב:  מ�ע/ש	ה י�ד�יו ב	ר�כ�ת�, ומ�ק�נ	הו פ�ר�ץ
 ב�אר�ץ.  א,יא ו�אול�ם ש�ל�ח נ�א י�ד�ך�, ו�ג�ע ב�כ�ל א/ש�ר לו--א�ם ל�א ע�ל פ�נ�יך�, י�ב�ר�כ�ך�.  א,יב ו�י�אמ�ר

 י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, ה�נ	ה כ�ל א/ש�ר לו ב�י�ד�ך�--ר�ק א	ל�יו, אל ת�ש�ל�ח י�ד�ך�; ו�י	צ	א, ה�ש�ט�ן, מ	ע�ם, פ�נ	י י�הו�ה.
 א,יג ו�י�ה�י, ה�יום; וב�נ�יו וב�נ�ת�יו א�כ�ל�ים ו�ש�ת�ים י�י�ן, ב�ב	ית א/ח�יה�ם ה�ב�כור.  א,יד ומ�ל�אך� ב�א א�ל
 א�יוב, ו�י�אמ�ר:  ה�ב�ק�ר ה�יו ח�ר�שות, ו�ה�א/ת�נות ר�עות ע�ל י�ד	יה�ם.  א,טו ו�ת�פ�ל ש�ב�א ו�ת�ק�ח	ם,
 ו�א�ת ה�נ�ע�ר�ים ה�כו ל�פ�י ח�ר�ב; ו�א�מ�ל�ט�ה ר�ק א/נ�י ל�ב�ד�י, ל�ה�ג�יד ל�ך�.  א,טז עוד ז�ה מ�ד�ב	ר, ו�ז�ה ב�א
 ו�י�אמ�ר, א	ש א�ל�ה�ים נ�פ�ל�ה מ�ן ה�ש�מ�י�ם, ו�ת�ב�ע�ר ב�צ�אן וב�נ�ע�ר�ים ו�ת�אכ�ל	ם; ו�א�מ�ל�ט�ה ר�ק א/נ�י

ים ו�י�פ�ש�טו ע�ל  ל�ב�ד�י, ל�ה�ג�יד ל�ך�.  א,יז עוד ז�ה מ�ד�ב	ר, ו�ז�ה ב�א ו�י�אמ�ר, כ�ש�ד�ים ש�מו ש�ל�ש�ה ר�אש�
 ה�ג�מ�ל�ים ו�י�ק�חום, ו�א�ת ה�נ�ע�ר�ים ה�כו ל�פ�י ח�ר�ב; ו�א�מ�ל�ט�ה ר�ק א/נ�י ל�ב�ד�י, ל�ה�ג�יד ל�ך�.  א,יח ע�ד ז�ה
 מ�ד�ב	ר, ו�ז�ה ב�א ו�י�אמ�ר:  ב�נ�יך� וב�נות�יך� א�כ�ל�ים ו�ש�ת�ים י�י�ן, ב�ב	ית א/ח�יה�ם ה�ב�כור.  א,יט ו�ה�נ	ה

 רוח� ג�דול�ה ב�אה מ	ע	ב�ר ה�מ�ד�ב�ר, ו�י�ג�ע ב�אר�ב�ע פ�נות ה�ב�י�ת, ו�י�פ�ל ע�ל ה�נ�ע�ר�ים, ו�י�מותו; ו�א�מ�ל�ט�ה
 ר�ק א/נ�י ל�ב�ד�י, ל�ה�ג�יד ל�ך�.  א,כ ו�י�ק�ם א�יוב ו�י�ק�ר�ע א�ת מ�ע�לו, ו�י�ג�ז א�ת ר�אשו; ו�י�פ�ל אר�צ�ה,

 ו�י�ש�ת�חו.  א,כא ו�י�אמ�ר ע�ר�ם י�צ�ת�י מ�ב�ט�ן א�מ�י, ו�ע�ר�ם אשוב ש�מ�ה--י�הו�ה נ�ת�ן, ו�יהו�ה ל�ק�ח; י�ה�י
ש	ם י�הו�ה, מ�ב�ר�ך�.  א,כב ב�כ�ל ז�את, ל�א ח�ט�א א�יוב; ו�ל�א נ�ת�ן ת�פ�ל�ה, ל	אל�ה�ים.  {פ}

 ב,א ו�י�ה�י ה�יום--ו�י�ב�או ב�נ	י ה�א�ל�ה�ים, ל�ה�ת�י�צ	ב ע�ל י�הו�ה; ו�י�בוא ג�ם ה�ש�ט�ן ב�ת�כ�ם, ל�ה�ת�י�צ	ב ע�ל
 י�הו�ה.  ב,ב ו�י�אמ�ר י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, א	י מ�ז�ה ת�ב�א; ו�י�ע�ן ה�ש�ט�ן א�ת י�הו�ה, ו�י�אמ�ר, מ�ש.ט ב�אר�ץ,
 ומ	ה�ת�ה�ל	ך� ב�ה.  ב,ג ו�י�אמ�ר י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, ה/ש�מ�ת� ל�ב�ך� א�ל ע�ב�ד�י א�יוב--כ�י א	ין כ�מ�הו ב�אר�ץ

 א�יש ת�ם ו�י�ש�ר י�ר	א א�ל�ה�ים, ו�ס�ר מ	ר�ע; ו�ע�ד�נו מ�ח/ז�יק ב�ת.מ�תו, ו�ת�ס�ית	נ�י בו ל�ב�ל�עו ח�נ�ם.  ב,ד ו�י�ע�ן
 ה�ש�ט�ן א�ת י�הו�ה, ו�י�אמ�ר:  עור ב�ע�ד עור, ו�כ�ל א/ש�ר ל�א�יש--י�ת	ן, ב�ע�ד נ�פ�שו.  ב,ה אול�ם ש�ל�ח
 נ�א י�ד�ך�, ו�ג�ע א�ל ע�צ�מו ו�א�ל ב�ש�רו--א�ם ל�א א�ל פ�נ�יך�, י�ב�ר�כ�ך�.  ב,ו ו�י�אמ�ר י�הו�ה א�ל ה�ש�ט�ן, ה�נו
 ב�י�ד�ך�:  אך�, א�ת נ�פ�שו ש�מ�ר.  ב,ז ו�י	צ	א, ה�ש�ט�ן, מ	א	ת, פ�נ	י י�הו�ה; ו�י�ך� א�ת א�יוב ב�ש�ח�ין ר�ע, מ�כ�ף

 ר�ג�לו עד (ו�ע�ד) ק�ד�קHדו.  ב,ח ו�י�ק�ח לו ח�ר�ש, ל�ה�ת�ג�ר	ד בו; ו�הוא, י�ש	ב ב�תוך� ה�א	פ�ר.  ב,ט



 ו�ת�אמ�ר לו א�ש�תו, ע�ד�ך� מ�ח/ז�יק ב�ת.מ�ת�ך�; ב�ר	ך� א�ל�ה�ים, ו�מ.ת.  ב,י ו�י�אמ�ר א	ל�יה�, כ�ד�ב	ר אח�ת
 ה�נ�ב�לות ת�ד�ב	ר�י--ג�ם א�ת ה�טוב נ�ק�ב	ל מ	א	ת ה�א�ל�ה�ים, ו�א�ת ה�ר�ע ל�א נ�ק�ב	ל; ב�כ�ל ז�את ל�א

ח�ט�א א�יוב, ב�ש�פ�ת�יו.  {פ}

 ב,יא ו�י�ש�מ�עו ש�ל�ש�ת ר	ע	י א�יוב, א	ת כ�ל ה�ר�ע�ה ה�ז�את ה�ב�אה ע�ל�יו, ו�י�ב�או א�יש מ�מ�ק�מו, א�ל�יפ�ז
 ה�ת	ימ�נ�י וב�ל�ד�ד ה�שוח�י ו�צופ�ר ה�נ�ע/מ�ת�י; ו�י�ו�ע/דו י�ח�ד�ו, ל�בוא ל�נוד לו ול�נ�ח/מו.  ב,יב ו�י�ש�או א�ת

 ע	ינ	יה�ם מ	ר�חוק ו�ל�א ה�כ�יר.הו, ו�י�ש�או קול�ם ו�י�ב�כו; ו�י�ק�ר�עו א�יש מ�ע�לו, ו�י�ז�ר�קו ע�פ�ר ע�ל ר�אש	יה�ם
 ה�ש�מ�י�מ�ה.  ב,יג ו�י	ש�בו א�תו ל�אר�ץ, ש�ב�ע�ת י�מ�ים ו�ש�ב�ע�ת ל	ילות; ו�א	ין ד�ב	ר א	ל�יו, ד�ב�ר--כ�י ר�או, כ�י

ג�ד�ל ה�כ�א	ב מ�א�ד.  ג,א אח/ר	י כ	ן, פ�ת�ח א�יוב א�ת פ�יהו, ו�י�ק�ל	ל, א�ת יומו.  {פ}

ג,ב                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
ג,ג  י�אב�ד יום, א�ו�ל�ד בו;    ו�ה�ל�י�ל�ה אמ�ר, ה�ר�ה ג�ב�ר.

ג,ד  ה�יום ה�הוא,    י�ה�י-ח�ש�ך�:
אל-י�ד�ר�ש	הו א�לוה� מ�מ�ע�ל;    ו�אל-תופ�ע ע�ל�יו נ�ה�ר�ה.

ג,ה  י�ג�אל.הו, ח�ש�ך� ו�צ�ל�מ�ו�ת--ת�ש�כ�ן-ע�ל�יו ע/נ�נ�ה;    י�ב�ע/ת.הו, כ�מ�ר�יר	י יום.
ג,ו  ה�ל�י�ל�ה ה�הוא,    י�ק�ח	הו-א�פ�ל:

אל-י�ח�ד�, ב�ימ	י ש�נ�ה;    ב�מ�ס�פ�ר י�ר�ח�ים, אל-י�ב�א.
ג,ז  ה�נ	ה ה�ל�י�ל�ה ה�הוא, י�ה�י ג�ל�מוד;    אל-ת�בוא ר�נ�נ�ה בו.

ג,ח  י�ק�ב.הו א�ר�ר	י-יום;    ה�ע/ת�יד�ים, ע�ר	ר ל�ו�י�ת�ן.
ג,ט  י�ח�ש�כו, כוכ�ב	י נ�ש�פו:    י�ק�ו-ל�אור ו�אי�ן; ו�אל-י�ר�א�ה, ב�ע�פ�ע�פ	י-ש�ח�ר.

ג,י  כ�י ל�א ס�ג�ר, ד�ל�ת	י ב�ט�נ�י;    ו�י�ס�ת	ר ע�מ�ל, מ	ע	ינ�י.
ג,יא  ל�מ�ה ל�א מ	ר�ח�ם אמות;    מ�ב�ט�ן י�צ�את�י ו�א�ג�ו�ע.
ג,יב  מ�דוע�, ק�ד�מונ�י ב�ר�כ�י�ם;    ומ�ה-ש�ד�י�ם, כ�י א�ינ�ק.

ג,יג  כ�י-ע�ת�ה, ש�כ�ב�ת�י ו�א�ש�קוט;    י�ש�נ�ת�י, אז י�נוח� ל�י.
ג,יד  ע�ם-מ�ל�כ�ים, ו�י�ע/צ	י אר�ץ;    ה�ב�נ�ים חHר�בות ל�מו.

ג,טו  או ע�ם-ש�ר�ים, ז�ה�ב ל�ה�ם;    ה�מ�מ�ל�א�ים ב�ת	יה�ם כ�ס�ף.
ג,טז  או כ�נ	פ�ל ט�מון, ל�א א�ה�י�ה;    כ�ע�ל�ל�ים, ל�א-ר�או אור.

ג,יז  ש�ם ר�ש�ע�ים, ח�ד�לו ר�ג�ז;    ו�ש�ם י�נוחו, י�ג�יע	י כ�ח�.
ג,יח  י�ח�ד, א/ס�יר�ים ש�א/נ�נו;    ל�א ש�מ�עו, קול נ�ג	ש.

י מ	א/ד�נ�יו. ג,יט  ק�ט�ן ו�ג�דול, ש�ם הוא;    ו�ע�ב�ד, ח�פ�ש�
ג,כ  ל�מ�ה י�ת	ן ל�ע�מ	ל אור;    ו�ח�י�ים, ל�מ�ר	י נ�פ�ש.

ג,כא  ה�מ�ח�כ�ים ל�מ�ו�ת ו�א	ינ�נו;    ו�י�ח�פ�ר.הו, מ�מ�ט�מונ�ים.
ישו, כ�י י�מ�צ�או-ק�ב�ר. ג,כב  ה�ש�מ	ח�ים א�ל	י-ג�יל--    י�ש�

ג,כג  ל�ג�ב�ר, א/ש�ר-ד�ר�כו נ�ס�ת�ר�ה;    ו�י�ס�ך� א�לוה� ב�ע/דו.
ג,כד  כ�י-ל�פ�נ	י ל�ח�מ�י, אנ�ח�ת�י ת�ב�א;    ו�י�ת�כו כ�מ�י�ם, ש�א/ג�ת�י.

ג,כה  כ�י פ�ח�ד פ�ח�ד�ת�י, ו�י�א�ת�י	נ�י;    ו�א/ש�ר י�ג�ר�ת�י, י�ב�א ל�י.
ג,כו  ל�א ש�ל�ו�ת�י, ו�ל�א ש�ק�ט�ת�י ו�ל�א-נ�ח�ת�י;    ו�י�ב�א ר�ג�ז.

ד,א                  ו�י�ע�ן, א�ל�יפ�ז ה�ת	ימ�נ�י; ו�י�אמ�ר.
ד,ב  ה/נ�ס�ה ד�ב�ר א	ל�יך� ת�ל�א�ה;    ו�ע�צ�ר ב�מ�ל�ין, מ�י יוכ�ל.

ד,ג  ה�נ	ה, י�ס�ר�ת� ר�ב�ים;    ו�י�ד�י�ם ר�פות ת�ח�ז	ק.
ד,ד  כוש	ל, י�ק�ימון מ�ל�יך�;    וב�ר�כ�י�ם כ�ר�עות ת�אמ	ץ.

ד,ה  כ�י ע�ת�ה, ת�בוא א	ל�יך� ו�ת	ל�א;    ת�ג�ע ע�ד�יך�, ו�ת�ב�ה	ל.
ד,ו  ה/ל�א י�ר�את�ך�, כ�ס�ל�ת�ך�;    ת�ק�ו�ת�ך�, ו�ת�ם ד�ר�כ�יך�.

ד,ז  ז�כ�ר-נ�א--מ�י הוא נ�ק�י אב�ד;    ו�א	יפ�ה, י�ש�ר�ים נ�כ�ח�דו.
י או�ן;    ו�ז�ר�ע	י ע�מ�ל י�ק�צ�ר.הו. ד,ח  כ�א/ש�ר ר�א�ית�י, ח�ר�ש	

ד,ט  מ�נ�ש�מ�ת א�לוה� י�אב	דו;    ומ	רוח� אפו י�כ�לו.
ד,י  ש�א/ג�ת אר�י	ה, ו�קול ש�ח�ל;    ו�ש�נ	י כ�פ�יר�ים נ�ת�עו.

ד,יא  ל�י�ש, א�ב	ד מ�ב�ל�י-ט�ר�ף;    וב�נ	י ל�ב�יא, י�ת�פ�ר�דו.
ד,יב  ו�א	ל�י, ד�ב�ר י�ג.נ�ב;    ו�ת�ק�ח אז�נ�י, ש	מ�ץ מ�נ�הו.

ים. ד,יג  ב�ש�ע�פ�ים, מ	ח�ז�י�נות ל�י�ל�ה;    ב�נ�פ�ל ת�ר�ד	מ�ה, ע�ל-א/נ�ש�



ד,יד  פ�ח�ד ק�ר�אנ�י, ור�ע�ד�ה;    ו�ר�ב ע�צ�מות�י ה�פ�ח�יד.
ד,טו  ו�רוח�, ע�ל-פ�נ�י י�ח/ל�ף;    ת�ס�מ	ר, ש�ע/ר�ת ב�ש�ר�י.

ד,טז  י�ע/מ�ד, ו�ל�א אכ�יר מ�ר�א	הו--    ת�מונ�ה, ל�נ�ג�ד ע	ינ�י;
ד�מ�מ�ה ו�קול    א�ש�מ�ע.

ד,יז  ה�א�נוש, מ	א�לוה� י�צ�ד�ק;    א�ם מ	ע�ש	הו, י�ט�ה�ר-ג�ב�ר.
ד,יח  ה	ן ב�ע/ב�ד�יו, ל�א י�א/מ�ין;    וב�מ�ל�אכ�יו, י�ש�ים ת�הHל�ה.

ד,יט  אף, ש�כ�נ	י ב�ת	י-ח�מ�ר--א/ש�ר-ב�ע�פ�ר י�סוד�ם:    י�ד�כ�אום, ל�פ�נ	י-ע�ש.
ד,כ  מ�ב�ק�ר ל�ע�ר�ב י.כ�תו;    מ�ב�ל�י מ	ש�ים, ל�נ�צ�ח י�אב	דו.

ד,כא  ה/ל�א-נ�ס�ע י�ת�ר�ם ב�ם;    י�מותו, ו�ל�א ב�ח�כ�מ�ה.
ים ת�פ�נ�ה. ה,א  ק�ר�א-נ�א, ה/י	ש עונ�ך�;    ו�א�ל-מ�י מ�ק�ד�ש�

ה,ב  כ�י-ל�א�ו�יל, י�ה/ר�ג-כ�ע�ש;    ופ�ת�ה, ת�מ�ית ק�נ�אה.
ה,ג  א/נ�י-ר�א�ית�י, א�ו�יל מ�ש�ר�יש;    ו�א�קוב נ�ו	הו פ�ת�א�ם.
ה,ד  י�ר�ח/קו ב�נ�יו מ�י�ש�ע;    ו�י�ד�כ�או ב�ש�ע�ר, ו�א	ין מ�צ�יל.

ה,ה  א/ש�ר ק�צ�ירו, ר�ע	ב י�אכ	ל--ו�א�ל-מ�צ�נ�ים י�ק�ח	הו;    ו�ש�אף צ�מ�ים ח	יל�ם.
ה,ו  כ�י, ל�א-י	צ	א מ	ע�פ�ר או�ן;    ומ	א/ד�מ�ה, ל�א-י�צ�מ�ח ע�מ�ל.

ה,ז  כ�י-אד�ם, ל�ע�מ�ל יול�ד;    וב�נ	י-ר�ש�ף, י�ג�ב�יהו עוף.
ים ד�ב�ר�ת�י. ה,ח  אול�ם--א/נ�י, א�ד�ר�ש א�ל-א	ל;    ו�א�ל-א�ל�ה�ים, אש�

ה,ט  ע�ש�ה ג�ד�לות, ו�א	ין ח	ק�ר;    נ�פ�ל�אות, ע�ד-א	ין מ�ס�פ�ר.
ה,י  ה�נ�ת	ן מ�ט�ר, ע�ל-פ�נ	י-אר�ץ;    ו�ש�ל	ח� מ�י�ם, ע�ל-פ�נ	י חוצות.

ה,יא  ל�שום ש�פ�ל�ים ל�מ�רום;    ו�ק�ד�ר�ים, ש�ג�בו י�ש�ע.
י�ה. ה,יב  מ	פ	ר, מ�ח�ש�בות ע/רומ�ים;    ו�ל�א-ת�ע/ש�נ�ה י�ד	יה�ם, ת.ש�

ה,יג  ל�כ	ד ח/כ�מ�ים ב�ע�ר�מ�ם;    ו�ע/צ�ת נ�פ�ת�ל�ים נ�מ�ה�ר�ה.
ה,יד  יומ�ם י�פ�ג�שו-ח�ש�ך�;    ו�כ�ל�י�ל�ה, י�מ�ש�שו ב�צ�הHר�י�ם.

ה,טו  ו�י�ש�ע מ	ח�ר�ב, מ�פ�יה�ם;    ומ�י�ד ח�ז�ק א�ב�יון.

ה,טז  ו�ת�ה�י ל�ד�ל ת�ק�ו�ה;    ו�ע�ל�ת�ה, ק�פ�צ�ה פ�יה�.
ה,יז  ה�נ	ה אש�ר	י א�נוש, יוכ�ח�נו א�לוה�;    ומוס�ר ש�ד�י, אל-ת�מ�אס.

ה,יח  כ�י הוא י�כ�א�יב ו�י�ח�ב�ש;    י�מ�ח�ץ, ו�י�ד�ו ת�ר�פ�ינ�ה.
ה,יט  ב�ש	ש צ�רות, י�צ�יל�ך�;    וב�ש�ב�ע, ל�א-י�ג�ע ב�ך� ר�ע.

ה,כ  ב�ר�ע�ב, פ�ד�ך� מ�מ�ו�ת;    וב�מ�ל�ח�מ�ה, מ�יד	י ח�ר�ב.
ה,כא  ב�שוט ל�שון, ת	ח�ב	א;    ו�ל�א-ת�יר�א מ�ש�ד, כ�י י�בוא.

ה,כב  ל�ש�ד ול�כ�פ�ן ת�ש�ח�ק;    ומ	ח�י�ת ה�אר�ץ, אל-ת�יר�א.
ה,כג  כ�י ע�ם-אב�נ	י ה�ש�ד�ה ב�ר�ית�ך�;    ו�ח�י�ת ה�ש�ד�ה, ה�ש�ל�מ�ה-ל�ך�.

ה,כד  ו�י�ד�ע�ת�, כ�י-ש�לום אהHל�ך�;    ופ�ק�ד�ת� נ�ו�ך�, ו�ל�א ת�ח�ט�א.
ה,כה  ו�י�ד�ע�ת�, כ�י-ר�ב ז�ר�ע�ך�;    ו�צ�א�צ�א�יך�, כ�ע	ש�ב ה�אר�ץ.

ה,כו  ת�בוא ב�כ�ל�ח א�ל	י-ק�ב�ר;    כ�ע/לות ג�ד�יש ב�ע�תו.
ה,כז  ה�נ	ה-ז�את ח/ק�ר�נוה� כ�ן-ה�יא;    ש�מ�ע�נ�ה, ו�את�ה ד�ע-ל�ך�.

ו,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
י;    והיתי (ו�ה�ו�ת�י), ב�מ�אז�נ�י�ם י�ש�או-י�ח�ד. ו,ב  לו--ש�קול י�ש�ק	ל כ�ע�ש�

ו,ג  כ�י-ע�ת�ה--מ	חול י�מ�ים י�כ�ב�ד;    ע�ל-כ	ן, ד�ב�ר�י ל�עו.
ו,ד  כ�י ח�צ	י ש�ד�י, ע�מ�ד�י--א/ש�ר ח/מ�ת�ם, ש�ת�ה רוח�י;    ב�עות	י א�לוה� י�ע�ר�כונ�י.

ו,ה  ה/י�נ�ה�ק-פ�ר�א ע/ל	י-ד�ש�א;    א�ם י�ג�ע�ה-שור, ע�ל-ב�ל�ילו.
ו,ו  ה/י	אכ	ל ת�פ	ל, מ�ב�ל�י-מ�ל�ח;    א�ם-י�ש-ט�ע�ם, ב�ר�יר ח�ל�מות.

י;    ה	מ�ה, כ�ד�ו	י ל�ח�מ�י. ו,ז  מ	א/נ�ה ל�נ�גוע� נ�פ�ש�
ו,ח  מ�י-י�ת	ן, ת�בוא ש�א�ל�ת�י;    ו�ת�ק�ו�ת�י, י�ת	ן א�לוה�.

ו,ט  ו�י�א	ל א�לוה�, ו�יד�כ�א	נ�י;    י�ת	ר י�דו, ו�יב�צ�ע	נ�י.
ו,י  ות�ה�י-עוד, נ�ח�מ�ת�י--    ו�א/ס�ל�ד�ה ב�ח�יל�ה, ל�א י�ח�מול:

כ�י-ל�א כ�ח�ד�ת�י,    א�מ�ר	י ק�דוש.
י. ו,יא  מ�ה-כ�ח�י כ�י-א/י�ח	ל;    ומ�ה-ק�צ�י, כ�י-אא/ר�יך� נ�פ�ש�

ו,יב  א�ם-כ�ח� א/ב�נ�ים כ�ח�י;    א�ם-ב�ש�ר�י נ�חוש.
י�ה, נ�ד�ח�ה מ�מ�נ�י. ו,יג  ה�א�ם א	ין ע�ז�ר�ת�י ב�י;    ו�ת.ש�



ו,יד  ל�מ�ס מ	ר	ע	הו ח�ס�ד;    ו�י�ר�את ש�ד�י י�ע/זוב.
ו,טו  אח�י, ב�ג�דו כ�מו-נ�ח�ל;    כ�א/פ�יק נ�ח�ל�ים י�ע/ב�רו.

ו,טז  ה�ק�ד�ר�ים מ�נ�י-ק�ר�ח;    ע�ל	ימו, י�ת�ע�ל�ם-ש�ל�ג.
ו,יז  ב�ע	ת י�ז�ר�בו נ�צ�מ�תו;    ב�ח.מו, נ�ד�ע/כו מ�מ�קומ�ם.

ו,יח  י�ל�פ�תו, אר�חות ד�ר�כ�ם;    י�ע/לו ב�ת�הו ו�י�אב	דו.
ו,יט  ה�ב�יטו, אר�חות ת	מ�א;    ה/ל�יכ�ת ש�ב�א, ק�וו-ל�מו.

ו,כ  ב�שו כ�י-ב�ט�ח;    ב�או ע�ד�יה�, ו�י�ח�פ�רו.
ו,כא  כ�י-ע�ת�ה, ה�י�ית�ם ל�א;    ת�ר�או ח/ת�ת, ו�ת�יר�או.

ו,כב  ה/כ�י-אמ�ר�ת�י, ה�בו ל�י;    ומ�כ�ח/כ�ם, ש�ח/דו ב�ע/ד�י.
ו,כג  ומ�ל�טונ�י מ�י�ד-צ�ר;    ומ�י�ד ע�ר�יצ�ים ת�פ�דונ�י.

ו,כד  הורונ�י, ו�א/נ�י אח/ר�יש;    ומ�ה-ש�ג�ית�י, ה�ב�ינו ל�י.
ו,כה  מ�ה-נ�מ�ר�צו א�מ�ר	י-י�ש�ר;    ומ�ה-יוכ�יח� הוכ	ח� מ�כ�ם.

ו,כו  ה�ל�הוכ�ח מ�ל�ים ת�ח�ש�בו;    ול�רוח�, א�מ�ר	י נואש.
ו,כז  אף-ע�ל-י�תום ת�פ�ילו;    ו�ת�כ�רו, ע�ל-ר	יע/כ�ם.

ו,כח  ו�ע�ת�ה, הוא�ילו פ�נו-ב�י;    ו�ע�ל-פ�נ	יכ�ם, א�ם-א/כ�ז	ב.
ו,כט  שובו-נ�א, אל-ת�ה�י ע�ו�ל�ה;    ושבי (ו�ש.בו) עוד, צ�ד�ק�י-ב�ה.

ו,ל  ה/י	ש-ב�ל�שונ�י ע�ו�ל�ה;    א�ם-ח�כ�י, ל�א-י�ב�ין ה�וות.
ז,א  ה/ל�א-צ�ב�א ל�א�נוש על- (ע/ל	י-) אר�ץ;    ו�כ�ימ	י ש�כ�יר י�מ�יו.

ז,ב  כ�ע�ב�ד י�ש�אף-צ	ל;    וכ�ש�כ�יר, י�ק�ו�ה פ�עHלו.
ו�א;    ו�ל	ילות ע�מ�ל, מ�נו-ל�י. ז,ג  כ	ן ה�נ�ח�ל�ת�י ל�י, י�ר�ח	י-ש�
ז,ד  א�ם-ש�כ�ב�ת�י--    ו�אמ�ר�ת�י, מ�ת�י אקום ומ�ד�ד-ע�ר�ב;

ו�ש�ב�ע�ת�י נ�ד.ד�ים    ע/ד	י-נ�ש�ף.
ז,ה  ל�ב�ש ב�ש�ר�י ר�מ�ה, וגיש (ו�גוש) ע�פ�ר;    עור�י ר�ג�ע, ו�י�מ�א	ס.

ז,ו  י�מ�י ק�לו, מ�נ�י-אר�ג;    ו�י�כ�לו, ב�א�פ�ס ת�ק�ו�ה.
ז,ז  ז�כ�ר, כ�י-רוח� ח�י�י;    ל�א-ת�שוב ע	ינ�י, ל�ר�אות טוב.

ז,ח  ל�א-ת�שור	נ�י, ע	ין ר�א�י;    ע	ינ�יך� ב�י ו�א	ינ�נ�י.
ז,ט  כ�ל�ה ע�נ�ן, ו�י	ל�ך�;    כ	ן יור	ד ש�אול, ל�א י�ע/ל�ה.

ז,י  ל�א-י�שוב עוד ל�ב	יתו;    ו�ל�א-י�כ�יר�נו עוד מ�ק�מו.
ז,יא  ג�ם-א/נ�י,    ל�א א�ח�ש�ך�-פ�י:

י. א/ד�ב�ר�ה, ב�צ�ר רוח�י;    אש�יח�ה, ב�מ�ר נ�פ�ש�
ז,יב  ה/י�ם-אנ�י, א�ם-ת�נ�ין:    כ�י-ת�ש�ים ע�ל�י מ�ש�מ�ר.

י;    י�ש�א ב�ש�יח�י, מ�ש�כ�ב�י. ז,יג  כ�י-אמ�ר�ת�י, ת�נ�ח/מ	נ�י ע�ר�ש�
ז,יד  ו�ח�ת�ת�נ�י ב�ח/ל�מות;    ומ	ח�ז�י�נות ת�ב�ע/ת�נ�י.

י;    מ�ו�ת, מ	ע�צ�מות�י. ז,טו  ו�ת�ב�ח�ר מ�ח/נ�ק נ�פ�ש�
ז,טז  מ�אס�ת�י, ל�א-ל�ע�ל�ם א�ח�י�ה;    ח/ד�ל מ�מ�נ�י, כ�י-ה�ב�ל י�מ�י.

ית א	ל�יו ל�ב�ך�. ז,יז  מ�ה-א�נוש, כ�י ת�ג�ד�ל�נו;    ו�כ�י-ת�ש�
ז,יח  ו�ת�פ�ק�ד�נו ל�ב�ק�ר�ים;    ל�ר�ג�ע�ים, ת�ב�ח�נ�נו.

ז,יט  כ�מ�ה, ל�א-ת�ש�ע�ה מ�מ�נ�י;    ל�א-ת�ר�פ	נ�י, ע�ד-ב�ל�ע�י ר.ק�י.
ז,כ  ח�ט�את�י, מ�ה א�פ�ע�ל ל�ך�--    נ�צ	ר ה�אד�ם:

ל�מ�ה ש�מ�ת�נ�י ל�מ�פ�ג�ע ל�ך�;    ו�א�ה�י�ה ע�ל�י ל�מ�ש�א.
ז,כא  ומ�ה, ל�א-ת�ש�א פ�ש�ע�י--    ו�ת�ע/ב�יר א�ת-ע/ו?�נ�י:

כ�י-ע�ת�ה, ל�ע�פ�ר א�ש�כ�ב;    ו�ש�ח�ר�ת�נ�י ו�א	ינ�נ�י.
ח,א                  ו�י�ע�ן, ב�ל�ד�ד ה�שוח�י; ו�י�אמ�ר.

ח,ב  ע�ד-אן, ת�מ�ל�ל-א	ל�ה;    ו�רוח� כ�ב�יר, א�מ�ר	י-פ�יך�.
ח,ג  ה�א	ל, י�ע�ו	ת מ�ש�פ�ט;    ו�א�ם-ש�ד�י, י�ע�ו	ת-צ�ד�ק.
ח,ד  א�ם-ב�נ�יך� ח�ט�או-לו;    ו�י�ש�ל�ח	ם, ב�י�ד-פ�ש�ע�ם.

ח,ה  א�ם-את�ה, ת�ש�ח	ר א�ל-א	ל;    ו�א�ל-ש�ד�י, ת�ת�ח�נ�ן.
ח,ו  א�ם-ז�ך� ו�י�ש�ר, את�ה:    כ�י-ע�ת�ה, י�ע�יר ע�ל�יך�; ו�ש�ל�ם, נ�ו�ת צ�ד�ק�ך�.

ח,ז  ו�ה�י�ה ר	אש�ית�ך� מ�צ�ע�ר;    ו�אח/ר�ית�ך�, י�ש�ג�ה מ�א�ד.
ח,ח  כ�י-ש�אל-נ�א, ל�ד�ר ר�ישון;    ו�כונ	ן, ל�ח	ק�ר א/בות�ם.



ח,ט  כ�י-ת�מול א/נ�ח�נו, ו�ל�א נ	ד�ע:    כ�י צ	ל י�מ	ינו ע/ל	י-אר�ץ.

ח,י  ה/ל�א-ה	ם יורוך�, י�אמ�רו ל�ך�;    ומ�ל�ב�ם, יוצ�או מ�ל�ים.
ח,יא  ה/י�ג�א�ה-ג�מ�א, ב�ל�א ב�צ�ה;    י�ש�ג�ה-אחו ב�ל�י-מ�י�ם.
ח,יב  ע�ד�נו ב�א�בו, ל�א י�ק�ט	ף;    ו�ל�פ�נ	י כ�ל-ח�צ�יר י�יב�ש.

ח,יג  כ	ן--אר�חות, כ�ל-ש�כ�ח	י א	ל;    ו�ת�ק�ו�ת ח�נ	ף ת�אב	ד.
ח,יד  א/ש�ר-י�קוט כ�ס�לו;    וב	ית ע�כ�ב�יש, מ�ב�ט�חו.

ח,טו  י�ש�ע	ן ע�ל-ב	יתו, ו�ל�א י�ע/מ�ד;    י�ח/ז�יק בו, ו�ל�א י�קום.
ח,טז  ר�ט�ב הוא, ל�פ�נ	י-ש�מ�ש;    ו�ע�ל ג�נ�תו, י�נ�ק�תו ת	צ	א.

יו י�ס.ב�כו;    ב	ית א/ב�נ�ים י�ח�ז�ה. ח,יז  ע�ל-ג�ל, ש�ר�ש�
ח,יח  א�ם-י�ב�ל�ע�נו מ�מ�ק�מו;    ו�כ�ח�ש בו, ל�א ר�א�ית�יך�.

ח,יט  ה�ן-הוא, מ�שוש ד�ר�כו;    ומ	ע�פ�ר, אח	ר י�צ�מ�חו.
ח,כ  ה�ן-א	ל, ל�א י�מ�אס-ת�ם;    ו�ל�א-י�ח/ז�יק, ב�י�ד-מ�ר	ע�ים.

ח,כא  ע�ד-י�מ�ל	ה ש�חוק פ�יך�;    וש�פ�ת�יך� ת�רוע�ה.
ח,כב  ש�נ�א�יך� י�ל�ב�שו-ב�ש�ת;    ו�א�ה�ל ר�ש�ע�ים א	ינ�נו.

ט,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
ט,ב  אמ�נ�ם, י�ד�ע�ת�י כ�י-כ	ן;    ומ�ה-י�צ�ד�ק א�נוש ע�ם-א	ל.

ט,ג  א�ם-י�ח�פ�ץ, ל�ר�יב ע�מו--    ל�א-י�ע/נ�נו, אח�ת מ�נ�י-אל�ף.
ט,ד  ח/כ�ם ל	ב�ב, ו�אמ�יץ כ�ח�--    מ�י-ה�ק�ש�ה א	ל�יו, ו�י�ש�ל�ם.
ט,ה  ה�מ�ע�ת�יק ה�ר�ים, ו�ל�א י�ד�עו--    א/ש�ר ה/פ�כ�ם ב�אפו.

ט,ו  ה�מ�ר�ג�יז א�ר�ץ, מ�מ�קומ�ה;    ו�ע�מוד�יה�, י�ת�פ�ל�צון.
ט,ז  ה�א�מ	ר ל�ח�ר�ס, ו�ל�א י�ז�ר�ח;    וב�ע�ד כוכ�ב�ים י�ח�ת�ם.

ט,ח  נ�ט�ה ש�מ�י�ם ל�ב�דו;    ו�דור	ך�, ע�ל-ב�מHת	י י�ם.
ט,ט  ע�ש�ה-ע�ש, כ�ס�יל ו�כ�ימ�ה;    ו�ח�ד�ר	י ת	מ�ן.

ט,י  ע�ש�ה ג�ד�לות, ע�ד-א	ין ח	ק�ר;    ו�נ�פ�ל�אות, ע�ד-א	ין מ�ס�פ�ר.
ט,יא  ה	ן י�ע/ב�ר ע�ל�י, ו�ל�א א�ר�א�ה;    ו�י�ח/ל�ף, ו�ל�א-אב�ין לו.
יב�נו;    מ�י-י�אמ�ר א	ל�יו, מ�ה-ת�ע/ש�ה. ט,יב  ה	ן י�ח�ת�ף, מ�י י�ש�

ט,יג  א�לוה�, ל�א-י�ש�יב אפו;    ת�ח�ת�ו ש�ח/חו, ע�ז�ר	י ר�ה�ב.
ט,יד  אף, כ�י-אנ�כ�י א�ע�נ�נו;    א�ב�ח/ר�ה ד�ב�ר�י ע�מו.

ט,טו  א/ש�ר א�ם-צ�ד�ק�ת�י, ל�א א�ע�נ�ה;    ל�מ�ש�פ�ט�י, א�ת�ח�נ�ן.
ט,טז  א�ם-ק�ר�את�י ו�י�ע/נ	נ�י--    ל�א-אא/מ�ין, כ�י-י�א/ז�ין קול�י.

ט,יז  א/ש�ר-ב�ש�ע�ר�ה י�שופ	נ�י;    ו�ה�ר�ב�ה פ�צ�ע�י ח�נ�ם.
ט,יח  ל�א-י�ת�נ	נ�י, ה�ש	ב רוח�י:    כ�י י�ש�ב�ע�נ�י, מ�מ�ר�ר�ים.

ט,יט  א�ם-ל�כ�ח� אמ�יץ ה�נ	ה;    ו�א�ם-ל�מ�ש�פ�ט, מ�י יוע�יד	נ�י.
ט,כ  א�ם-א�צ�ד�ק, פ�י י�ר�ש�יע	נ�י;    ת�ם-אנ�י, ו�י�ע�ק�ש	נ�י.

י;    א�מ�אס ח�י�י. ט,כא  ת�ם-אנ�י, ל�א-א	ד�ע נ�פ�ש�
ט,כב  אח�ת, ה�יא:    ע�ל-כ	ן אמ�ר�ת�י--ת�ם ו�ר�ש�ע, הוא מ�כ�ל�ה.

ט,כג  א�ם-שוט, י�מ�ית פ�ת�א�ם--    ל�מ�ס�ת נ�ק�י�ם י�ל�ע�ג.
ט,כד  א�ר�ץ, נ�ת�נ�ה ב�י�ד-ר�ש�ע--    פ�נ	י-ש�פ�ט�יה� י�כ�ס�ה;

א�ם-ל�א א	פוא    מ�י-הוא.
ט,כה  ו�י�מ�י ק�לו, מ�נ�י-ר�ץ;    ב�ר�חו, ל�א-ר�או טוב�ה.

ט,כו  ח�ל�פו, ע�ם-אHנ�יות א	ב�ה;    כ�נ�ש�ר, י�טוש ע/ל	י-א�כ�ל.

יח�י;    א�ע�ז�ב�ה פ�נ�י ו�אב�ל�יג�ה. ט,כז  א�ם-אמ�ר�י, א�ש�כ�ח�ה ש�
ט,כח  י�ג�ר�ת�י כ�ל-ע�צ�ב�ת�י;    י�ד�ע�ת�י, כ�י-ל�א ת�נ�ק	נ�י.

ט,כט  אנ�כ�י א�ר�ש�ע;    ל�מ�ה-ז�ה, ה�ב�ל א�יג�ע.
ט,ל  א�ם-ה�ת�ר�ח�צ�ת�י במו- (ב�מ	י-) ש�ל�ג;    ו�ה/ז�כות�י, ב�ב�ר כ�פ�י.

ט,לא  אז, ב�ש�ח�ת ת�ט�ב�ל	נ�י;    ו�ת�ע/בונ�י, ש�ל�מות�י.
ט,לב  כ�י-ל�א-א�יש כ�מונ�י א�ע�נ�נו;    נ�בוא י�ח�ד�ו, ב�מ�ש�פ�ט.

ט,לג  ל�א י	ש-ב	ינ	ינו מוכ�יח�--    י�ש	ת י�דו ע�ל-ש�נ	ינו.
ט,לד  י�ס	ר מ	ע�ל�י ש�ב�טו;    ו�א	מ�תו, אל-ת�ב�ע/ת�נ�י.

ט,לה  א/ד�ב�ר�ה, ו�ל�א א�יר�א�נו:    כ�י ל�א-כ	ן אנ�כ�י, ע�מ�ד�י.



י. י, ב�ח�י�י:    א�ע�ז�ב�ה ע�ל�י ש�יח�י; א/ד�ב�ר�ה, ב�מ�ר נ�פ�ש� י,א  נ�ק�ט�ה נ�פ�ש�
יע	נ�י;    הוד�יע	נ�י, ע�ל מ�ה-ת�ר�יב	נ�י. י,ב  א�מ�ר א�ל-א�לוה�, אל-ת�ר�ש�

י,ג  ה/טוב ל�ך�, כ�י ת�ע/ש�ק--כ�י-ת�מ�אס, י�ג�יע� כ�פ�יך�;    ו�ע�ל-ע/צ�ת ר�ש�ע�ים הופ�ע�ת�.
י,ד  ה�ע	ינ	י ב�ש�ר ל�ך�:    א�ם-כ�ר�אות א�נוש ת�ר�א�ה.

נות�יך�, כ�ימ	י ג�ב�ר. י,ה  ה/כ�ימ	י א�נוש י�מ�יך�:    א�ם-ש�
י,ו  כ�י-ת�ב�ק	ש ל�ע/ו?�נ�י;    ול�ח�ט�את�י ת�ד�רוש.

י,ז  ע�ל-ד�ע�ת�ך�, כ�י-ל�א א�ר�ש�ע;    ו�א	ין מ�י�ד�ך� מ�צ�יל.
י,ח  י�ד�יך� ע�צ�בונ�י, ו�י�ע/שונ�י;    י�ח�ד ס�ב�יב, ו�ת�ב�ל�ע	נ�י.

יב	נ�י. ית�נ�י;    ו�א�ל-ע�פ�ר ת�ש� י,ט  ז�כ�ר-נ�א, כ�י-כ�ח�מ�ר ע/ש�
י,י  ה/ל�א כ�ח�ל�ב, ת�ת�יכ	נ�י;    ו�כ�ג�ב�נ�ה, ת�ק�פ�יא	נ�י.

נ�י;    וב�ע/צ�מות ו�ג�יד�ים, ת�ש�כ�כ	נ�י. י,יא  עור וב�ש�ר, ת�ל�ב�יש	
י,יב  ח�י�ים ו�ח�ס�ד, ע�ש�ית� ע�מ�ד�י;    ופ�ק.ד�ת�ך�, ש�מ�ר�ה רוח�י.

י,יג  ו�א	ל�ה, צ�פ�נ�ת� ב�ל�ב�ב�ך�;    י�ד�ע�ת�י, כ�י-ז�את ע�מ�ך�.
י,יד  א�ם-ח�ט�את�י וש�מ�ר�ת�נ�י;    ומ	ע/ו?�נ�י, ל�א ת�נ�ק	נ�י.

י; י,טו  א�ם ר�ש�ע�ת�י, אל�ל�י ל�י--    ו�צ�ד�ק�ת�י, ל�א-א�ש�א ר�אש�
ש�ב�ע ק�לון,    ור�א	ה ע�נ�י�י.

י,טז  ו�י�ג�א�ה, כ�ש�ח�ל ת�צוד	נ�י;    ו�ת�ש�ב, ת�ת�פ�ל�א-ב�י.
י,יז  ת�ח�ד	ש ע	ד�יך�, נ�ג�ד�י, ו�ת�ר�ב כ�ע�ש�ך�, ע�מ�ד�י;    ח/ל�יפות ו�צ�ב�א ע�מ�י.

י,יח  ו�ל�מ�ה מ	ר�ח�ם, ה�צ	את�נ�י;    א�ג�ו�ע, ו�ע�י�ן ל�א-ת�ר�א	נ�י.
י,יט  כ�א/ש�ר ל�א-ה�י�ית�י א�ה�י�ה;    מ�ב�ט�ן, ל�ק�ב�ר אוב�ל.

י,כ  ה/ל�א-מ�ע�ט י�מ�י יחדל (ו�ח/ד�ל);    ישית (ו�ש�ית) מ�מ�נ�י, ו�אב�ל�יג�ה מ�ע�ט.
י,כא  ב�ט�ר�ם א	ל	ך�, ו�ל�א אשוב--    א�ל-א�ר�ץ ח�ש�ך� ו�צ�ל�מ�ו�ת.

י,כב  א�ר�ץ ע	פ�ת�ה, כ�מו א�פ�ל--צ�ל�מ�ו�ת, ו�ל�א ס�ד�ר�ים;    ו�ת�פ�ע כ�מו-א�פ�ל.
יא,א                  ו�י�ע�ן, צ�פ�ר ה�נ�ע/מ�ת�י; ו�י�אמ�ר.

יא,ב  ה/ר�ב ד�ב�ר�ים, ל�א י	ע�נ�ה;    ו�א�ם-א�יש ש�פ�ת�י�ם י�צ�ד�ק.
יא,ג  ב�ד�יך�, מ�ת�ים י�ח/ר�ישו;    ו�ת�ל�ע�ג, ו�א	ין מ�כ�ל�ם.

יא,ד  ו�ת�אמ�ר, ז�ך� ל�ק�ח�י;    וב�ר, ה�י�ית�י ב�ע	ינ�יך�.
יא,ה  ו�אול�ם--מ�י י�ת	ן א�לוה� ד�ב	ר;    ו�י�פ�ת�ח ש�פ�ת�יו ע�מ�ך�.
יא,ו  ו�י�ג�ד-ל�ך�, ת�ע/ל.מות ח�כ�מ�ה--    כ�י-כ�פ�ל�י�ם ל�תוש�י�ה:

ו�ד�ע--    כ�י-י�ש�ה ל�ך� א�לוה�, מ	ע/ו?�נ�ך�.
יא,ז  ה�ח	ק�ר א�לוה� ת�מ�צ�א;    א�ם ע�ד-ת�כ�ל�ית ש�ד�י ת�מ�צ�א.

יא,ח  ג�ב�ה	י ש�מ�י�ם, מ�ה-ת�פ�ע�ל;    ע/מ.ק�ה מ�ש�אול, מ�ה-ת	ד�ע.
יא,ט  א/ר.כ�ה מ	א�ר�ץ מ�ד�ה;    ור�ח�ב�ה, מ�נ�י-י�ם.

יב�נו. יא,י  א�ם-י�ח/ל�ף ו�י�ס�ג�יר;    ו�י�ק�ה�יל, ומ�י י�ש�
ו�א;    ו�י�ר�א-או�ן, ו�ל�א י�ת�בונ�ן. יא,יא  כ�י-הוא, י�ד�ע מ�ת	י-ש�

יא,יב  ו�א�יש נ�בוב, י�ל�ב	ב;    ו�ע�י�ר פ�ר�א, אד�ם י�ו�ל	ד.
יא,יג  א�ם-את�ה, ה/כ�ינות� ל�ב�ך�;    ופ�ר�ש�ת� א	ל�יו כ�פ�יך�.

יא,יד  א�ם-או�ן ב�י�ד�ך�, ה�ר�ח�יק	הו;    ו�אל-ת�ש�כ	ן ב�א�ה�ל�יך� ע�ו�ל�ה.
יא,טו  כ�י-אז, ת�ש�א פ�נ�יך� מ�מום;    ו�ה�י�ית� מ.צ�ק, ו�ל�א ת�יר�א.

יא,טז  כ�י-את�ה, ע�מ�ל ת�ש�כ�ח;    כ�מ�י�ם ע�ב�רו ת�ז�כ�ר.
יא,יז  ומ�צ�הHר�י�ם, י�קום ח�ל�ד;    ת�ע.פ�ה, כ�ב�ק�ר ת�ה�י�ה.

יא,יח  וב�ט�ח�ת�, כ�י-י	ש ת�ק�ו�ה;    ו�ח�פ�ר�ת�, ל�ב�ט�ח ת�ש�כ�ב.
יא,יט  ו�ר�ב�צ�ת�, ו�א	ין מ�ח/ר�יד;    ו�ח�לו פ�נ�יך� ר�ב�ים.

יא,כ  ו�ע	ינ	י ר�ש�ע�ים, ת�כ�ל�ינ�ה:    ומ�נוס, אב�ד מ�נ�ה�ם; ו�ת�ק�ו�ת�ם, מ�פ�ח-נ�פ�ש.
יב,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.

יב,ב  אמ�נ�ם, כ�י את�ם-ע�ם;    ו�ע�מ�כ�ם, ת�מות ח�כ�מ�ה.
יב,ג  ג�ם-ל�י ל	ב�ב, כ�מוכ�ם--ל�א-נ�פ	ל אנ�כ�י מ�כ�ם;    ו�א�ת-מ�י-א	ין כ�מו-א	ל�ה.

יב,ד  ש�ח�ק ל�ר	ע	הו, א�ה�י�ה--ק�ר	א ל�א�לוה�, ו�י�ע/נ	הו;    ש�חוק, צ�ד�יק ת�מ�ים.
יב,ה  ל�פ�יד בוז, ל�ע�ש�תות ש�א/נ�ן--    נ�כון, ל�מוע/ד	י ר�ג�ל.

יב,ו  י�ש�ל�יו א�ה�ל�ים, ל�ש�ד�ד�ים, וב�ט.חות, ל�מ�ר�ג�יז	י א	ל--    ל�א/ש�ר ה	ב�יא א�לוה� ב�י�דו.



יב,ז  ו�אול�ם--ש�אל-נ�א ב�ה	מות ו�ת�ר�ך�;    ו�עוף ה�ש�מ�י�ם, ו�י�ג�ד-ל�ך�.
יח� ל�אר�ץ ו�ת�ר�ך�;    ו�יס�פ�רו ל�ך�, ד�ג	י ה�י�ם. יב,ח  או ש�

יב,ט  מ�י, ל�א-י�ד�ע ב�כ�ל-א	ל�ה:    כ�י י�ד-י�הו�ה, ע�ש�ת�ה ז�את.
יב,י  א/ש�ר ב�י�דו, נ�פ�ש כ�ל-ח�י;    ו�רוח�, כ�ל-ב�ש�ר-א�יש.

יב,יא  ה/ל�א-א�ז�ן, מ�ל�ין ת�ב�ח�ן;    ו�ח	ך�, א�כ�ל י�ט�ע�ם-לו.
יב,יב  ב�יש�יש�ים ח�כ�מ�ה;    ו�א�ר�ך� י�מ�ים ת�בונ�ה.
יב,יג  ע�מו, ח�כ�מ�ה וג�בור�ה;    לו, ע	צ�ה ות�בונ�ה.

יב,יד  ה	ן י�ה/רוס, ו�ל�א י�ב�נ�ה;    י�ס�ג�ר ע�ל-א�יש, ו�ל�א י�פ�ת	ח�.
יב,טו  ה	ן י�ע�צ�ר ב�מ�י�ם ו�י�ב�שו;    ו�יש�ל�ח	ם, ו�י�ה�פ�כו אר�ץ.

י�ה;    לו, ש�ג	ג ומ�ש�ג�ה. יב,טז  ע�מו, ע�ז ו�תוש�
יב,יז  מול�יך� יוע/צ�ים שול�ל;    ו�ש�פ�ט�ים י�הול	ל.

יב,יח  מוס�ר מ�ל�כ�ים פ�ת	ח�;    ו�י�א�ס�ר א	זור, ב�מ�ת�נ	יה�ם.
יב,יט  מול�יך� כ�ה/נ�ים שול�ל;    ו�א	ת�נ�ים י�ס�ל	ף.

יב,כ  מ	ס�יר ש�פ�ה, ל�נ�א�מ�נ�ים;    ו�ט�ע�ם ז�ק	נ�ים י�ק�ח.
יב,כא  שופ	ך� בוז, ע�ל-נ�ד�יב�ים;    ומ�ז�יח� א/פ�יק�ים ר�פ�ה.

יב,כב  מ�ג�ל�ה ע/מ.קות, מ�נ�י-ח�ש�ך�;    ו�י�צ	א ל�אור צ�ל�מ�ו�ת.
יב,כג  מ�ש�ג�יא ל�גוי�ם, ו�י�אב�ד	ם;    ש�ט	ח� ל�גוי�ם, ו�י�נ�ח	ם.

י ע�ם-ה�אר�ץ;    ו�י�ת�ע	ם, ב�ת�הו ל�א-ד�ר�ך�. יב,כד  מ	ס�יר--ל	ב, ר�אש	
יב,כה  י�מ�ש�שו-ח�ש�ך� ו�ל�א-אור;    ו�י�ת�ע	ם, כ�ש�כור.
יג,א  ה�ן-כ�ל, ר�א/ת�ה ע	ינ�י;    ש�מ�ע�ה אז�נ�י, ו�ת�ב�ן ל�ה.

יג,ב  כ�ד�ע�ת�כ�ם, י�ד�ע�ת�י ג�ם-אנ�י:    ל�א-נ�פ	ל אנ�כ�י מ�כ�ם.
יג,ג  אול�ם--א/נ�י, א�ל-ש�ד�י א/ד�ב	ר;    ו�הוכ	ח� א�ל-א	ל א�ח�פ�ץ.

יג,ד  ו�אול�ם, את�ם ט�פ�ל	י-ש�ק�ר;    ר�פ�א	י א�ל�ל כ.ל�כ�ם.
יג,ה  מ�י-י�ת	ן, ה�ח/ר	ש ת�ח/ר�ישון;    ות�ה�י ל�כ�ם ל�ח�כ�מ�ה.

יבו. יג,ו  ש�מ�עו-נ�א תוכ�ח�ת�י;    ו�ר�בות ש�פ�ת�י ה�ק�ש�
יג,ז  ה�ל�א	ל, ת�ד�ב�רו ע�ו�ל�ה;    ו�לו, ת�ד�ב�רו ר�מ�י�ה.

יג,ח  ה/פ�נ�יו ת�ש�און;    א�ם-ל�א	ל ת�ר�יבון.
יג,ט  ה/טוב, כ�י-י�ח�ק�ר א�ת�כ�ם;    א�ם-כ�ה�ת	ל ב�א�נוש, ת�ה�ת	לו בו.

יג,י  הוכ	ח� יוכ�יח� א�ת�כ�ם--    א�ם-ב�ס	ת�ר, פ�נ�ים ת�ש�און.
יג,יא  ה/ל�א ש�א	תו, ת�ב�ע	ת א�ת�כ�ם;    ופ�ח�דו, י�פ�ל ע/ל	יכ�ם.

יג,יב  ז�כ�ר�נ	יכ�ם, מ�ש�ל	י-א	פ�ר;    ל�ג�ב	י-ח�מ�ר, ג�ב	יכ�ם.
יג,יג  ה�ח/ר�ישו מ�מ�נ�י, ו�א/ד�ב�ר�ה-אנ�י;    ו�י�ע/ב�ר ע�ל�י מ�ה.

ים ב�כ�פ�י. י, אש� נ�י;    ו�נ�פ�ש� יג,יד  ע�ל-מ�ה, א�ש�א ב�ש�ר�י ב�ש�
יג,טו  ה	ן י�ק�ט�ל	נ�י, לא (לו) א/י�ח	ל;    אך�-ד�ר�כ�י, א�ל-פ�נ�יו אוכ�יח�.

יג,טז  ג�ם-הוא-ל�י ל�ישוע�ה:    כ�י-ל�א ל�פ�נ�יו, ח�נ	ף י�בוא.
יג,יז  ש�מ�עו ש�מוע�, מ�ל�ת�י;    ו�אח/ו�ת�י, ב�אז�נ	יכ�ם.

יג,יח  ה�נ	ה-נ�א, ע�ר�כ�ת�י מ�ש�פ�ט;    י�ד�ע�ת�י, כ�י-א/נ�י א�צ�ד�ק.
יג,יט  מ�י-הוא, י�ר�יב ע�מ�ד�י:    כ�י-ע�ת�ה אח/ר�יש ו�א�ג�ו�ע.

יג,כ  אך�-ש�ת�י�ם, אל-ת�ע�ש ע�מ�ד�י;    אז מ�פ�נ�יך�, ל�א א�ס�ת	ר.
יג,כא  כ�פ�ך�, מ	ע�ל�י ה�ר�ח�ק;    ו�א	מ�ת�ך�, אל-ת�ב�ע/ת�נ�י.
יב	נ�י. יג,כב  וק�ר�א, ו�אנ�כ�י א�ע�נ�ה;    או-א/ד�ב	ר, ו�ה/ש�

יג,כג  כ�מ�ה ל�י, ע/ו?�נות ו�ח�ט�אות--    פ�ש�ע�י ו�ח�ט�את�י, ה�ד�יע	נ�י.
יג,כד  ל�מ�ה-פ�נ�יך� ת�ס�ת�יר;    ו�ת�ח�ש�ב	נ�י ל�אוי	ב ל�ך�.

יג,כה  ה�ע�ל�ה נ�ד�ף ת�ע/רוץ;    ו�א�ת-ק�ש י�ב	ש ת�ר�ד�ף.
יג,כו  כ�י-ת�כ�ת�ב ע�ל�י מ�ר�רות;    ו�תור�יש	נ�י, ע/ו?�נות נ�עור�י.

יג,כז  ו�ת�ש	ם ב�ס�ד, ר�ג�ל�י--    ו�ת�ש�מור כ�ל-אר�חות�י;
י ר�ג�ל�י,    ת�ת�ח�ק�ה. ע�ל-ש�ר�ש	

יג,כח  ו�הוא, כ�ר�ק�ב י�ב�ל�ה;    כ�ב�ג�ד, א/כ�לו ע�ש.
יד,א  אד�ם, י�לוד א�ש�ה--    ק�צ�ר י�מ�ים, וש�ב�ע-ר�ג�ז.
יד,ב  כ�צ�יץ י�צ�א, ו�י�מ�ל;    ו�י�ב�ר�ח כ�צ	ל, ו�ל�א י�ע/מוד.



יד,ג  אף-ע�ל-ז�ה, פ�ק�ח�ת� ע	ינ�ך�;    ו�א�ת�י ת�ב�יא ב�מ�ש�פ�ט ע�מ�ך�.
יד,ד  מ�י-י�ת	ן ט�הור, מ�ט�מ	א--    ל�א א�ח�ד.

ית�, ו�ל�א י�ע/ב�ר. יו א�ת�ך�:    ח.ק�ו ע�ש� יד,ה  א�ם ח/רוצ�ים, י�מ�יו--מ�ס�פ�ר-חHד�ש�
יד,ו  ש�ע	ה מ	ע�ל�יו ו�י�ח�ד�ל--    ע�ד-י�ר�צ�ה, כ�ש�כ�יר יומו.

יד,ז  כ�י י	ש ל�ע	ץ,    ת�ק�ו�ה:
א�ם-י�כ�ר	ת, ו�עוד י�ח/ל�יף;    ו�י�נ�ק�תו, ל�א ת�ח�ד�ל.

יד,ח  א�ם-י�ז�ק�ין ב�אר�ץ ש�ר�שו;    וב�ע�פ�ר, י�מות ג�ז�עו.
יד,ט  מ	ר	יח� מ�י�ם י�פ�ר�ח�;    ו�ע�ש�ה ק�צ�יר כ�מו-נ�ט�ע.

יד,י  ו�ג�ב�ר י�מות, ו�י�ח�ל�ש;    ו�י�ג�ו�ע אד�ם ו�איו.
יד,יא  אז�לו-מ�י�ם, מ�נ�י-י�ם;    ו�נ�ה�ר, י�ח�ר�ב ו�י�ב	ש.

יד,יב  ו�א�יש ש�כ�ב,    ו�ל�א-י�קום:
ע�ד-ב�ל�ת�י ש�מ�י�ם, ל�א י�ק�יצו;    ו�ל�א-י	ע�רו, מ�ש�נ�ת�ם.

יד,יג  מ�י י�ת	ן, ב�ש�אול ת�צ�פ�נ	נ�י--    ת�ס�ת�יר	נ�י, ע�ד-שוב אפ�ך�;
ית ל�י ח�ק    ו�ת�ז�כ�ר	נ�י. ת�ש�

יד,יד  א�ם-י�מות ג�ב�ר,    ה/י�ח�י�ה:
כ�ל-י�מ	י צ�ב�א�י א/י�ח	ל--    ע�ד-בוא, ח/ל�יפ�ת�י.

יד,טו  ת�ק�ר�א, ו�אנ�כ�י א�ע�נ�ך�;    ל�מ�ע/ש	ה י�ד�יך� ת�כ�ס�ף.
יד,טז  כ�י-ע�ת�ה, צ�ע�ד�י ת�ס�פור;    ל�א-ת�ש�מ�ר, ע�ל-ח�ט�את�י.

יד,יז  ח�ת.ם ב�צ�רור פ�ש�ע�י;    ו�ת�ט�פ�ל, ע�ל-ע/ו?�נ�י.
יד,יח  ו�אול�ם, ה�ר-נופ	ל י�בול;    ו�צור, י�ע�ת�ק מ�מ�ק�מו.

יד,יט  א/ב�נ�ים, ש�ח/קו מ�י�ם--    ת�ש�ט�ף-ס�פ�יח�יה� ע/פ�ר-אר�ץ;
ו�ת�ק�ו�ת א�נוש    ה�א�ב�ד�ת�.

יד,כ  ת�ת�ק�פ	הו ל�נ�צ�ח, ו�י�ה/ל�ך�;    מ�ש�נ�ה פ�נ�יו, ו�ת�ש�ל�ח	הו.
יד,כא  י�כ�ב�דו ב�נ�יו, ו�ל�א י	ד�ע;    ו�י�צ�ע/רו, ו�ל�א-י�ב�ין ל�מו.

יד,כב  אך�-ב�ש�רו, ע�ל�יו י�כ�אב;    ו�נ�פ�שו, ע�ל�יו ת�א�ב�ל.
טו,א                  ו�י�ע�ן, א�ל�יפ�ז ה�ת	ימ�נ�י; ו�י�אמ�ר.

טו,ב  ה�ח�כ�ם, י�ע/נ�ה ד�ע�ת-רוח�;    ו�ימ�ל	א ק�ד�ים ב�ט�נו.
טו,ג  הוכ	ח� ב�ד�ב�ר, ל�א-י�ס�כון;    ומ�ל�ים, ל�א-יוע�יל ב�ם.
טו,ד  אף-את�ה, ת�פ	ר י�ר�אה;    ו�ת�ג�ר�ע ש�יח�ה, ל�פ�נ	י-א	ל.

טו,ה  כ�י י�אל	ף ע/ו?�נ�ך� פ�יך�;    ו�ת�ב�ח�ר, ל�שון ע/רומ�ים.
יע/ך� פ�יך� ו�ל�א-אנ�י;    וש�פ�ת�יך�, י�ע/נו-ב�ך�. טו,ו  י�ר�ש�

טו,ז  ה/ר�אישון אד�ם, ת�ו�ל	ד;    ו�ל�פ�נ	י ג�ב�עות חול�ל�ת�.

טו,ח  ה�ב�סוד א�לוה� ת�ש�מ�ע;    ו�ת�ג�ר�ע א	ל�יך� ח�כ�מ�ה.
טו,ט  מ�ה-י�ד�ע�ת�, ו�ל�א נ	ד�ע;    ת�ב�ין, ו�ל�א-ע�מ�נו הוא.

טו,י  ג�ם-ש�ב ג�ם-י�ש�יש ב�נו--    כ�ב�יר מ	אב�יך� י�מ�ים.
טו,יא  ה�מ�ע�ט מ�מ�ך�, ת�נ�חומות א	ל;    ו�ד�ב�ר, ל�אט ע�מ�ך�.

טו,יב  מ�ה-י�ק�ח/ך� ל�ב�ך�;    ומ�ה-י�ר�ז�מון ע	ינ�יך�.
יב א�ל-א	ל רוח�ך�;    ו�ה�צ	את� מ�פ�יך� מ�ל�ין. טו,יג  כ�י-ת�ש�

טו,יד  מ�ה-א�נוש כ�י-י�ז�כ�ה;    ו�כ�י-י�צ�ד�ק, י�לוד א�ש�ה.
ו, ל�א י�א/מ�ין;    ו�ש�מ�י�ם, ל�א-ז�כו ב�ע	ינ�יו. טו,טו  ה	ן ב�ק�ד�ש�

טו,טז  אף, כ�י-נ�ת�ע�ב ו�נ�א�ל�ח;    א�יש-ש�ת�ה כ�מ�י�ם ע�ו�ל�ה.
טו,יז  א/ח�ו�ך� ש�מ�ע-ל�י;    ו�ז�ה-ח�ז�ית�י, ו�א/ס�פ	ר�ה.

טו,יח  א/ש�ר-ח/כ�מ�ים י�ג�ידו;    ו�ל�א כ�ח/דו, מ	א/בות�ם.
טו,יט  ל�ה�ם ל�ב�ד�ם, נ�ת�נ�ה ה�אר�ץ;    ו�ל�א-ע�ב�ר ז�ר ב�תוכ�ם.

טו,כ  כ�ל-י�מ	י ר�ש�ע, הוא מ�ת�חול	ל;    ומ�ס�פ�ר ש�נ�ים, נ�צ�פ�נו ל�ע�ר�יץ.
טו,כא  קול-פ�ח�ד�ים ב�אז�נ�יו;    ב�ש�לום, שוד	ד י�בוא�נו.

טו,כב  ל�א-י�א/מ�ין שוב, מ�נ�י-ח�ש�ך�;    וצפו (ו�צ�פוי) הוא א�ל	י-ח�ר�ב.
טו,כג  נ�ד	ד הוא ל�ל�ח�ם אי	ה;    י�ד�ע, כ�י-נ�כון ב�י�דו יום-ח�ש�ך�.

טו,כד  י�ב�ע/ת.הו, צ�ר ומ�צוק�ה;    ת�ת�ק�פ	הו, כ�מ�ל�ך� ע�ת�יד ל�כ�ידור.
טו,כה  כ�י-נ�ט�ה א�ל-א	ל י�דו;    ו�א�ל-ש�ד�י, י�ת�ג�ב�ר.



טו,כו  י�רוץ א	ל�יו ב�צ�ו�אר;    ב�ע/ב�י, ג�ב	י מ�ג�נ�יו.
טו,כז  כ�י-כ�ס�ה פ�נ�יו ב�ח�ל�בו;    ו�י�ע�ש פ�ימ�ה ע/ל	י-כ�ס�ל.

טו,כח  ו�י�ש�כון, ע�ר�ים נ�כ�ח�דות--ב�ת�ים, ל�א-י	ש�בו ל�מו:    א/ש�ר ה�ת�ע�ת�דו ל�ג�ל�ים.
טו,כט  ל�א-י�ע�ש�ר, ו�ל�א-י�קום ח	ילו;    ו�ל�א-י�ט�ה ל�אר�ץ מ�נ�ל�ם.

טו,ל  ל�א-י�סור, מ�נ�י-ח�ש�ך�--י�נ�ק�תו, ת�י�ב	ש ש�ל�ה�ב�ת;    ו�י�סור, ב�רוח� פ�יו.
ו�א, ת�ה�י�ה ת�מור�תו. ו נ�ת�ע�ה:    כ�י-ש� טו,לא  אל-י�א/מ	ן ב�ש�

טו,לב  ב�ל�א-יומו, ת�מ�ל	א;    ו�כ�פ�תו, ל�א ר�ע/נ�נ�ה.
טו,לג  י�ח�מ�ס כ�ג�פ�ן ב�ס�רו;    ו�י�ש�ל	ך� כ�ז�י�ת, נ�צ�תו.

טו,לד  כ�י-ע/ד�ת ח�נ	ף ג�ל�מוד;    ו�א	ש, אכ�ל�ה אהHל	י-ש�ח�ד.
טו,לה  ה�ר�ה ע�מ�ל, ו�י�ל�ד או�ן;    וב�ט�נ�ם, ת�כ�ין מ�ר�מ�ה.

טז,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
טז,ב  ש�מ�ע�ת�י כ�א	ל�ה ר�בות;    מ�נ�ח/מ	י ע�מ�ל כ.ל�כ�ם.

טז,ג  ה/ק	ץ ל�ד�ב�ר	י-רוח�;    או מ�ה-י�מ�ר�יצ�ך�, כ�י ת�ע/נ�ה.
טז,ד  ג�ם, אנ�כ�י--    כ�כ�ם א/ד�ב	ר�ה:

י--    אח�ב�יר�ה ע/ל	יכ�ם ב�מ�ל�ים; לו י	ש נ�פ�ש�כ�ם, ת�ח�ת נ�פ�ש�
י. ו�אנ�יע�ה ע/ל	יכ�ם,    ב�מו ר�אש�

טז,ה  א/אמ�צ�כ�ם ב�מו-פ�י;    ו�נ�יד ש�פ�ת�י י�ח�ש�ך�.
טז,ו  א�ם-א/ד�ב�ר�ה, ל�א-י	ח�ש	ך� כ�א	ב�י;    ו�אח�ד�ל�ה, מ�ה-מ�נ�י י�ה/ל�ך�.

טז,ז  אך�-ע�ת�ה ה�ל�אנ�י;    ה/ש�מות�, כ�ל-ע/ד�ת�י.
י, ב�פ�נ�י י�ע/נ�ה. טז,ח  ו�ת�ק�מ�ט	נ�י, ל�ע	ד ה�י�ה;    ו�י�ק�ם ב�י כ�ח/ש�

טז,ט  אפו ט�ר�ף, ו�י�ש�ט�מ	נ�י--ח�ר�ק ע�ל�י ב�ש�נ�יו;    צ�ר�י, י�ל�ט�ש ע	ינ�יו ל�י.
טז,י  פ�ע/רו ע�ל�י, ב�פ�יה�ם--ב�ח�ר�פ�ה, ה�כו ל�ח�י�י;    י�ח�ד, ע�ל�י י�ת�מ�ל�און.

טז,יא  י�ס�ג�יר	נ�י א	ל, א�ל ע/ו�יל;    ו�ע�ל-י�ד	י ר�ש�ע�ים י�ר�ט	נ�י.
טז,יב  ש�ל	ו ה�י�ית�י, ו�י�פ�ר�פ�ר	נ�י--    ו�אח�ז ב�ע�ר�פ�י, ו�י�פ�צ�פ�צ	נ�י;

ו�י�ק�ימ	נ�י לו,    ל�מ�ט�ר�ה.
טז,יג  י�ס�בו ע�ל�י, ר�ב�יו--    י�פ�ל�ח כ�ל�יות�י, ו�ל�א י�ח�מ�ל;

י�ש�פ�ך� ל�אר�ץ,    מ�ר	ר�ת�י.
טז,יד  י�פ�ר�צ	נ�י פ�ר�ץ, ע�ל-פ�נ	י-פ�ר�ץ;    י�ר.ץ ע�ל�י כ�ג�בור.

טז,טו  ש�ק ת�פ�ר�ת�י, ע/ל	י ג�ל�ד�י;    ו�ע�ל�ל�ת�י ב�ע�פ�ר ק�ר�נ�י.
טז,טז  פ�נ�י חמרמרה (חHמ�ר�מ�רו), מ�נ�י-ב�כ�י;    ו�ע�ל ע�פ�ע�פ�י צ�ל�מ�ו�ת.

טז,יז  ע�ל, ל�א-ח�מ�ס ב�כ�פ�י;    ות�פ�ל�ת�י ז�כ�ה.
טז,יח  א�ר�ץ, אל-ת�כ�ס�י ד�מ�י;    ו�אל-י�ה�י מ�קום, ל�ז�ע/ק�ת�י.

טז,יט  ג�ם-ע�ת�ה, ה�נ	ה-ב�ש�מ�י�ם ע	ד�י;    ו�ש�ה/ד�י, ב�מ�ר�מ�ים.
טז,כ  מ�ל�יצ�י ר	ע�י;    א�ל-א�לוה�, ד�ל�פ�ה ע	ינ�י.

טז,כא  ו�יוכ�ח ל�ג�ב�ר ע�ם-א�לוה�;    וב�ן-אד�ם ל�ר	ע	הו.
טז,כב  כ�י-ש�נות מ�ס�פ�ר י�א�ת�יו;    ו�א�ר�ח ל�א-אשוב א�ה�ל�ך�.

יז,א  רוח�י ח.ב�ל�ה, י�מ�י נ�ז�ע�כו;    ק�ב�ר�ים ל�י.
יז,ב  א�ם-ל�א ה/ת.ל�ים, ע�מ�ד�י;    וב�ה�מ�רות�ם, ת�ל�ן ע	ינ�י.

יז,ג  ש�ימ�ה-נ�א, ע�ר�ב	נ�י ע�מ�ך�;    מ�י הוא, ל�י�ד�י י�ת�ק	ע�.
יז,ד  כ�י-ל�ב�ם, צ�פ�נ�ת� מ�ש�כ�ל;    ע�ל-כ	ן, ל�א ת�ר�מ	ם.

יז,ה  ל�ח	ל�ק, י�ג�יד ר	ע�ים;    ו�ע	ינ	י ב�נ�יו ת�כ�ל�נ�ה.
יז,ו  ו�ה�צ�יג�נ�י, ל�מ�ש�ל ע�מ�ים;    ו�ת�פ�ת ל�פ�נ�ים א�ה�י�ה.

יז,ז  ו�ת	כ�ה מ�כ�ע�ש ע	ינ�י;    ו�יצ.ר�י כ�צ	ל כ.ל�ם.
יז,ח  י�ש�מו י�ש�ר�ים ע�ל-ז�את;    ו�נ�ק�י, ע�ל-ח�נ	ף י�ת�ע�ר�ר.

יז,ט  ו�י�אח	ז צ�ד�יק ד�ר�כו;    וט�ה�ר-י�ד�י�ם, י�ס�יף א�מ�ץ.
יז,י  ו�אול�ם--כ.ל�ם ת�ש.בו, וב�או נ�א;    ו�ל�א-א�מ�צ�א ב�כ�ם ח�כ�ם.

י ל�ב�ב�י. יז,יא  י�מ�י ע�ב�רו, ז�מ�ת�י נ�ת�קו--    מור�ש	
יז,יב  ל�י�ל�ה, ל�יום י�ש�ימו;    אור, ק�רוב מ�פ�נ	י-ח�ש�ך�.

יז,יג  א�ם-א/ק�ו�ה, ש�אול ב	ית�י;    ב�ח�ש�ך�, ר�פ�ד�ת�י י�צוע�י.
יז,יד  ל�ש�ח�ת ק�ר�את�י, אב�י את�ה;    א�מ�י ו�א/ח�ת�י, ל�ר�מ�ה.



יז,טו  ו�אי	ה, א	פו ת�ק�ו�ת�י;    ו�ת�ק�ו�ת�י, מ�י י�שור�נ�ה.
יז,טז  ב�ד	י ש�א�ל ת	ר�ד�נ�ה;    א�ם-י�ח�ד ע�ל-ע�פ�ר נ�ח�ת.

יח,א                  ו�י�ע�ן, ב�ל�ד�ד ה�ש.ח�י; ו�י�אמ�ר.
ימון ק�נ�צ	י ל�מ�ל�ין;    ת�ב�ינו, ו�אח�ר נ�ד�ב	ר. יח,ב  ע�ד-אנ�ה, ת�ש�

יח,ג  מ�דוע�, נ�ח�ש�ב�נו כ�ב�ה	מ�ה;    נ�ט�מ�ינו, ב�ע	ינ	יכ�ם.
יח,ד  ט�ר	ף נ�פ�שו, ב�אפו:    ה�ל�מ�ע�נ�ך�, ת	ע�ז�ב אר�ץ; ו�י�ע�ת�ק-צור, מ�מ�ק�מו.

יח,ה  ג�ם אור ר�ש�ע�ים י�ד�ע�ך�;    ו�ל�א-י�ג�ה, ש�ב�יב א�שו.
יח,ו  אור, ח�ש�ך� ב�אהHלו;    ו�נ	רו, ע�ל�יו י�ד�ע�ך�.

יח,ז  י	צ�רו, צ�ע/ד	י אונו;    ו�ת�ש�ל�יכ	הו ע/צ�תו.
יח,ח  כ�י-ש.ל�ח ב�ר�ש�ת ב�ר�ג�ל�יו;    ו�ע�ל-ש�ב�כ�ה, י�ת�ה�ל�ך�.

יח,ט  י�אח	ז ב�ע�ק	ב פ�ח;    י�ח/ז	ק ע�ל�יו צ�מ�ים.
יח,י  ט�מון ב�אר�ץ ח�ב�לו;    ומ�ל�כ.ד�תו, ע/ל	י נ�ת�יב.

יח,יא  ס�ב�יב, ב�ע/ת.הו ב�ל�הות;    ו�ה�פ�יצ.הו ל�ר�ג�ל�יו.
יח,יב  י�ה�י-ר�ע	ב א�נו;    ו�א	יד, נ�כון ל�צ�ל�עו.

יח,יג  י�אכ�ל, ב�ד	י עורו;    י�אכ�ל ב�ד�יו, ב�כור מ�ו�ת.
יח,יד  י�נ�ת	ק מ	אהHלו, מ�ב�ט�חו;    ו�ת�צ�ע�ד	הו, ל�מ�ל�ך� ב�ל�הות.
יח,טו  ת�ש�כון ב�אהHלו, מ�ב�ל�ילו;    י�ז�ר�ה ע�ל-נ�ו	הו ג�פ�ר�ית.

יו י�ב�שו;    ומ�מ�ע�ל, י�מ�ל ק�צ�ירו. יח,טז  מ�ת�ח�ת, ש�ר�ש�
יח,יז  ז�כ�רו-אב�ד, מ�נ�י-אר�ץ;    ו�ל�א-ש	ם לו, ע�ל-פ�נ	י-חוץ.

יח,יח  י�ה�ד�פ.הו, מ	אור א�ל-ח�ש�ך�;    ומ�ת	ב	ל י�נ�ד.הו.
יח,יט  ל�א נ�ין לו ו�ל�א-נ�כ�ד ב�ע�מו;    ו�א	ין ש�ר�יד, ב�מ�גור�יו.
יח,כ  ע�ל-יומו, נ�ש�מו אח/ר�נ�ים;    ו�ק�ד�מ�נ�ים, אח/זו ש�ע�ר.

יח,כא  אך�-א	ל�ה, מ�ש�כ�נות ע�ו�ל;    ו�ז�ה, מ�קום ל�א-י�ד�ע-א	ל.
יט,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.

י;    ות�ד�כ�אונ�נ�י ב�מ�ל�ים. יט,ב  ע�ד-אנ�ה, תוג�יון נ�פ�ש�
יט,ג  ז�ה ע�ש�ר פ�ע�מ�ים, ת�כ�ל�ימונ�י;    ל�א-ת	ב�שו, ת�ה�כ�רו-ל�י.

יט,ד  ו�אף-אמ�נ�ם ש�ג�ית�י;    א�ת�י, ת�ל�ין מ�שוג�ת�י.
יט,ה  א�ם-אמ�נ�ם, ע�ל�י ת�ג�ד�ילו;    ו�תוכ�יחו ע�ל�י, ח�ר�פ�ת�י.

יט,ו  ד�עו-א	פו, כ�י-א�לוה� ע�ו�ת�נ�י;    ומ�צודו, ע�ל�י ה�ק�יף.
יט,ז  ה	ן א�צ�ע�ק ח�מ�ס, ו�ל�א א	ע�נ�ה;    א/ש�ו�ע, ו�א	ין מ�ש�פ�ט.

ים. יט,ח  אר�ח�י ג�ד�ר, ו�ל�א א�ע�בור;    ו�ע�ל נ�ת�יבות�י, ח�ש�ך� י�ש�
י. יט;    ו�י�ס�ר, ע/ט�ר�ת ר�אש� יט,ט  כ�בוד�י, מ	ע�ל�י ה�פ�ש�

יט,י  י�ת�צ	נ�י ס�ב�יב, ו�א	ל�ך�;    ו�י�ס�ע כ�ע	ץ, ת�ק�ו�ת�י.
יט,יא  ו�י�ח�ר ע�ל�י אפו;    ו�י�ח�ש�ב	נ�י לו כ�צ�ר�יו.

יט,יב  י�ח�ד, י�ב�או ג�דוד�יו--ו�י�ס�לו ע�ל�י ד�ר�כ�ם;    ו�י�ח/נו ס�ב�יב ל�אהHל�י.
יט,יג  אח�י, מ	ע�ל�י ה�ר�ח�יק;    ו�י�ד�ע�י, אך�-ז�רו מ�מ�נ�י.

יט,יד  ח�ד�לו ק�רוב�י;    ומ�י.ד�ע�י ש�כ	חונ�י.
יט,טו  ג�ר	י ב	ית�י ו�אמ�ה�ת�י, ל�ז�ר ת�ח�ש�ב.נ�י;    נ�כ�ר�י, ה�י�ית�י ב�ע	ינ	יה�ם.

יט,טז  ל�ע�ב�ד�י ק�ר�את�י, ו�ל�א י�ע/נ�ה;    ב�מו-פ�י, א�ת�ח�נ�ן-לו.
יט,יז  רוח�י, ז�ר�ה ל�א�ש�ת�י;    ו�ח�נ�ת�י, ל�ב�נ	י ב�ט�נ�י.

יט,יח  ג�ם-ע/ו�יל�ים, מ�א/סו ב�י;    אקומ�ה, ו�י�ד�ב�רו-ב�י.
יט,יט  ת�ע/בונ�י, כ�ל-מ�ת	י סוד�י;    ו�ז�ה-אה�ב�ת�י, נ�ה�פ�כו-ב�י.

נ�י. יט,כ  ב�עור�י וב�ב�ש�ר�י, ד�ב�ק�ה ע�צ�מ�י;    ו�א�ת�מ�ל�ט�ה, ב�עור ש�
יט,כא  ח�נ.נ�י ח�נ.נ�י את�ם ר	ע�י:    כ�י י�ד-א�לוה�, נ�ג�ע�ה ב�י.

יט,כב  ל�מ�ה, ת�ר�ד�פ.נ�י כ�מו-א	ל;    ומ�ב�ש�ר�י, ל�א ת�ש�ב�עו.
יט,כג  מ�י-י�ת	ן א	פו, ו�י�כ�ת�בון מ�ל�י:    מ�י-י�ת	ן ב�ס	פ�ר ו�י.ח�קו.

יט,כד  ב�ע	ט-ב�ר�ז�ל ו�ע�פ�ר�ת--    ל�ע�ד, ב�צור י	ח�צ�בון.
יט,כה  ו�א/נ�י י�ד�ע�ת�י, ג�א/ל�י ח�י;    ו�אח/רון, ע�ל-ע�פ�ר י�קום.
יט,כו  ו�אח�ר עור�י, נ�ק�פו-ז�את;    ומ�ב�ש�ר�י, א�ח�ז�ה א�לוה�.

יט,כז  א/ש�ר א/נ�י, א�ח�ז�ה-ל�י--ו�ע	ינ�י ר�או ו�ל�א-ז�ר:    כ�לו כ�ל�י�ת�י ב�ח	ק�י.



יט,כח  כ�י ת�אמ�רו, מ�ה-נ�ר�ד�ף-לו;    ו�ש�ר�ש ד�ב�ר, נ�מ�צ�א-ב�י.
יט,כט  גורו ל�כ�ם, מ�פ�נ	י-ח�ר�ב--כ�י-ח	מ�ה, ע/ו?�נות ח�ר�ב:    ל�מ�ע�ן ת	ד�עון שדין (ש�דון).

כ,א                  ו�י�ע�ן, צ�פ�ר ה�נ�ע/מ�ת�י; ו�י�אמ�ר.
י ב�י. כ,ב  ל�כ	ן, ש�ע�פ�י י�ש�יבונ�י;    וב�ע/בור, חוש�

כ,ג  מוס�ר כ�ל�מ�ת�י א�ש�מ�ע;    ו�רוח�, מ�ב�ינ�ת�י י�ע/נ	נ�י.
ים אד�ם ע/ל	י-אר�ץ. כ,ד  ה/ז�את י�ד�ע�ת�, מ�נ�י-ע�ד;    מ�נ�י ש�

כ,ה  כ�י ר�נ�נ�ת ר�ש�ע�ים, מ�ק�רוב;    ו�ש�מ�ח�ת ח�נ	ף ע/ד	י-ר�ג�ע.
כ,ו  א�ם-י�ע/ל�ה ל�ש�מ�י�ם ש�יאו;    ו�ר�אשו, ל�ע�ב י�ג�יע�.

כ,ז  כ�ג�ל�לו, ל�נ�צ�ח י�אב	ד;    ר�איו, י�אמ�רו איו.
כ,ח  כ�ח/לום י�עוף, ו�ל�א י�מ�צ�א.הו;    ו�י.ד�ד, כ�ח�ז�יון ל�י�ל�ה.

כ,ט  ע�י�ן ש�ז�פ�תו, ו�ל�א תוס�יף;    ו�ל�א-עוד, ת�שור�נו מ�קומו.
כ,י  ב�נ�יו, י�ר�צו ד�ל�ים;    ו�י�ד�יו, ת�ש	ב�נ�ה אונו.

כ,יא  ע�צ�מות�יו, מ�ל�או ע/לומ�ו;    ו�ע�מו, ע�ל-ע�פ�ר ת�ש�כ�ב.
כ,יב  א�ם-ת�מ�ת�יק ב�פ�יו ר�ע�ה--    י�כ�ח�יד�נ�ה, ת�ח�ת ל�ש�נו.

כ,יג  י�ח�מ�ל ע�ל�יה�, ו�ל�א י�ע�ז�ב�נ�ה;    ו�י�מ�נ�ע�נ�ה, ב�תוך� ח�כו.
כ,יד  ל�ח�מו, ב�מ	ע�יו נ�ה�פ�ך�;    מ�רור�ת פ�ת�נ�ים ב�ק�ר�בו.

כ,טו  ח�י�ל ב�ל�ע, ו�י�ק�א�נו;    מ�ב�ט�נו, י�ר�ש�נו א	ל.
כ,טז  ר�אש-פ�ת�נ�ים י�ינ�ק;    ת�ה�ר�ג	הו, ל�שון א�פ�ע�ה.

כ,יז  אל-י	ר�א ב�פ�ל�גות--    נ�ה/ר	י נ�ח/ל	י, ד�ב�ש ו�ח�מ�אה.
כ,יח  מ	ש�יב י�ג�ע, ו�ל�א י�ב�ל�ע;    כ�ח	יל ת�מור�תו, ו�ל�א י�ע/ל�ס.

כ,יט  כ�י-ר�צ�ץ, ע�ז�ב ד�ל�ים;    ב�י�ת ג�ז�ל, ו�ל�א י�ב�נ	הו.
כ,כ  כ�י, ל�א-י�ד�ע ש�ל	ו ב�ב�ט�נו;    ב�ח/מודו, ל�א י�מ�ל	ט.

כ,כא  א	ין-ש�ר�יד ל�אכ�לו;    ע�ל-כ	ן, ל�א-י�ח�יל טובו.
כ,כב  ב�מ�ל�אות ש�פ�קו, י	צ�ר לו;    כ�ל-י�ד ע�מ	ל ת�ב�א�נו.

כ,כג  י�ה�י, ל�מ�ל	א ב�ט�נו--י�ש�ל�ח-בו, ח/רון אפו;    ו�י�מ�ט	ר ע�ל	ימו, ב�ל�חומו.
כ,כד  י�ב�ר�ח, מ�נ	ש�ק ב�ר�ז�ל;    ת�ח�ל�פ	הו, ק�ש�ת נ�חוש�ה.

כ,כה  ש�ל�ף, ו�י	צ	א מ�ג	ו�ה:    וב�ר�ק, מ�מ�ר�ר�תו י�ה/ל�ך�; ע�ל�יו א	מ�ים.
כ,כו  כ�ל-ח�ש�ך�,    ט�מון ל�צ�פונ�יו:

ת�אכ�ל	הו, א	ש ל�א-נ.פ�ח;    י	ר�ע ש�ר�יד ב�אהHלו.
כ,כז  י�ג�לו ש�מ�י�ם ע/ו?�נו;    ו�א�ר�ץ, מ�ת�קומ�מ�ה לו.

כ,כח  י�ג�ל, י�בול ב	יתו;    נ�ג�רות, ב�יום אפו.
כ,כט  ז�ה, ח	ל�ק-אד�ם ר�ש�ע--מ	א�ל�ה�ים;    ו�נ�ח/ל�ת א�מ�רו מ	א	ל.

כא,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
כא,ב  ש�מ�עו ש�מוע�, מ�ל�ת�י;    ות�ה�י-ז�את, ת�נ�חומ�ת	יכ�ם.

כא,ג  ש�אונ�י, ו�אנ�כ�י א/ד�ב	ר;    ו�אח�ר ד�ב�ר�י ת�ל�ע�יג.
יח�י;    ו�א�ם-מ�דוע�, ל�א-ת�ק�צ�ר רוח�י. כא,ד  ה�אנ�כ�י, ל�אד�ם ש�

ימו י�ד ע�ל-פ�ה. כא,ה  פ�נו-א	ל�י ו�ה�ש�מו;    ו�ש�
כא,ו  ו�א�ם-ז�כ�ר�ת�י ו�נ�ב�ה�ל�ת�י;    ו�אח�ז ב�ש�ר�י, פ�ל�צות.
כא,ז  מ�דוע�, ר�ש�ע�ים י�ח�יו;    ע�ת�קו, ג�ם-ג�ב�רו ח�י�ל.

כא,ח  ז�ר�ע�ם נ�כון ל�פ�נ	יה�ם ע�מ�ם;    ו�צ�א�צ�א	יה�ם, ל�ע	ינ	יה�ם.
כא,ט  ב�ת	יה�ם ש�לום מ�פ�ח�ד;    ו�ל�א ש	ב�ט א�לוה� ע/ל	יה�ם.

כא,י  שורו ע�ב�ר, ו�ל�א י�ג�ע�ל;    ת�פ�ל	ט פ�ר�תו, ו�ל�א ת�ש�כ	ל.
כא,יא  י�ש�ל�חו כ�צ�אן, ע/ו�יל	יה�ם;    ו�י�ל�ד	יה�ם, י�ר�ק	דון.

כא,יב  י�ש�או, כ�ת�ף ו�כ�נור;    ו�י�ש�מ�חו, ל�קול עוג�ב.
כא,יג  יבלו (י�כ�לו) ב�טוב י�מ	יה�ם;    וב�ר�ג�ע, ש�אול י	ח�תו.

כא,יד  ו�י�אמ�רו ל�א	ל, סור מ�מ�נו;    ו�ד�ע�ת ד�ר�כ�יך�, ל�א ח�פ�צ�נו.
כא,טו  מ�ה-ש�ד�י כ�י-נ�ע�ב�ד�נו;    ומ�ה-נוע�יל, כ�י נ�פ�ג�ע-בו.

כא,טז  ה	ן ל�א ב�י�ד�ם טוב�ם;    ע/צ�ת ר�ש�ע�ים, ר�ח/ק�ה מ�נ�י.
כא,יז  כ�מ�ה, נ	ר-ר�ש�ע�ים י�ד�ע�ך�--    ו�י�ב�א ע�ל	ימו א	יד�ם;

ח/ב�ל�ים,    י�ח�ל	ק ב�אפו.



כא,יח  י�ה�יו, כ�ת�ב�ן ל�פ�נ	י-רוח�;    וכ�מ�ץ, ג�נ�ב�תו סופ�ה.
כא,יט  א�לוה�, י�צ�פ�ן-ל�ב�נ�יו אונו;    י�ש�ל	ם א	ל�יו ו�י	ד�ע.

כא,כ  י�ר�או ע	ינ�ו כ�ידו;    ומ	ח/מ�ת ש�ד�י י�ש�ת�ה.
יו ח.צ�צו. כא,כא  כ�י מ�ה-ח�פ�צו ב�ב	יתו אח/ר�יו;    ומ�ס�פ�ר חHד�ש�

כא,כב  ה�ל�א	ל י�ל�מ�ד-ד�ע�ת;    ו�הוא, ר�מ�ים י�ש�פוט.
כא,כג  ז�ה--י�מות, ב�ע�צ�ם ת.מו;    כ.לו, ש�ל�א/נ�ן ו�ש�ל	יו.
כא,כד  ע/ט�ינ�יו, מ�ל�או ח�ל�ב;    ומ�ח� ע�צ�מות�יו י�ש.ק�ה.

כא,כה  ו�ז�ה--י�מות, ב�נ�פ�ש מ�ר�ה;    ו�ל�א-אכ�ל, ב�טוב�ה.
כא,כו  י�ח�ד, ע�ל-ע�פ�ר י�ש�כ�בו;    ו�ר�מ�ה, ת�כ�ס�ה ע/ל	יה�ם.

כא,כז  ה	ן י�ד�ע�ת�י, מ�ח�ש�בות	יכ�ם;    ומ�ז�מות, ע�ל�י ת�ח�מ�סו.
כא,כח  כ�י ת�אמ�רו, אי	ה ב	ית-נ�ד�יב;    ו�אי	ה, א�ה�ל מ�ש�כ�נות ר�ש�ע�ים.

כא,כט  ה/ל�א ש�א�ל�ת�ם, עוב�ר	י ד�ר�ך�;    ו�א�ת�ת�ם, ל�א ת�נ�כ	רו.
כא,ל  כ�י ל�יום א	יד, י	ח�ש�ך� ר�ע;    ל�יום ע/ב�רות יוב�לו.

כא,לא  מ�י-י�ג�יד ע�ל-פ�נ�יו ד�ר�כו;    ו�הוא-ע�ש�ה, מ�י י�ש�ל�ם-לו.
כא,לב  ו�הוא, ל�ק�ב�רות יוב�ל;    ו�ע�ל-ג�ד�יש י�ש�קוד.

כא,לג  מ�ת�קו-לו, ר�ג�ב	י-נ�ח�ל:    ו�אח/ר�יו, כ�ל-אד�ם י�מ�שוך�; ול�פ�נ�יו, א	ין מ�ס�פ�ר.
כא,לד  ו�א	יך�, ת�נ�ח/מונ�י ה�ב�ל;    ות�שוב�ת	יכ�ם, נ�ש�אר-מ�ע�ל.

כב,א                  ו�י�ע�ן, א�ל�יפ�ז ה�ת	מ�נ�י; ו�י�אמ�ר.
כב,ב  ה�ל�א	ל י�ס�כ�ן-ג�ב�ר--    כ�י-י�ס�כ�ן ע�ל	ימו מ�ש�כ�יל.

כב,ג  ה�ח	פ�ץ ל�ש�ד�י, כ�י ת�צ�ד�ק;    ו�א�ם-ב�צ�ע, כ�י-ת�ת	ם ד�ר�כ�יך�.
כב,ד  ה/מ�י�ר�את�ך� י�כ�יח�ך�;    י�בוא ע�מ�ך�, ב�מ�ש�פ�ט.

כב,ה  ה/ל�א ר�ע�ת�ך� ר�ב�ה;    ו�א	ין-ק	ץ, ל�ע/ו?�נ�ת�יך�.
כב,ו  כ�י-ת�ח�ב�ל אח�יך� ח�נ�ם;    וב�ג�ד	י ע/רומ�ים ת�פ�ש�יט.

כב,ז  ל�א-מ�י�ם, ע�י	ף ת�ש�ק�ה;    ומ	ר�ע	ב, ת�מ�נ�ע-ל�ח�ם.

כב,ח  ו�א�יש ז�רוע�, לו ה�אר�ץ;    ונ�שוא פ�נ�ים, י	ש�ב ב�ה.
כב,ט  אל�מ�נות, ש�ל�ח�ת� ר	יק�ם;    וז�ר�עות י�ת�מ�ים י�ד.כ�א.
כב,י  ע�ל-כ	ן, ס�ב�יבות�יך� פ�ח�ים;    ו�יב�ה�ל�ך�, פ�ח�ד פ�ת�א�ם.

כב,יא  או-ח�ש�ך� ל�א-ת�ר�א�ה;    ו�ש�פ�ע�ת-מ�י�ם ת�כ�ס�ך�.
כב,יב  ה/ל�א-א�לוה�, ג�ב�ה ש�מ�י�ם;    ור�א	ה ר�אש כוכ�ב�ים כ�י-ר�מו.

כב,יג  ו�אמ�ר�ת�, מ�ה-י�ד�ע א	ל;    ה�ב�ע�ד ע/ר�פ�ל י�ש�פוט.
כב,יד  ע�ב�ים ס	ת�ר-לו, ו�ל�א י�ר�א�ה;    ו�חוג ש�מ�י�ם, י�ת�ה�ל�ך�.

כב,טו  ה�א�ר�ח עול�ם ת�ש�מור--    א/ש�ר ד�ר�כו מ�ת	י-או�ן.
כב,טז  א/ש�ר-ק.מ�טו ו�ל�א-ע	ת;    נ�ה�ר, יוצ�ק י�סוד�ם.

כב,יז  ה�א�מ�ר�ים ל�א	ל, סור מ�מ�נו;    ומ�ה-י�פ�ע�ל ש�ד�י ל�מו.
כב,יח  ו�הוא מ�ל	א ב�ת	יה�ם טוב;    ו�ע/צ�ת ר�ש�ע�ים, ר�ח/ק�ה מ�נ�י.

כב,יט  י�ר�או צ�ד�יק�ים ו�י�ש�מ�חו;    ו�נ�ק�י, י�ל�ע�ג-ל�מו.
כב,כ  א�ם-ל�א נ�כ�ח�ד ק�ימ�נו;    ו�י�ת�ר�ם, אכ�ל�ה א	ש.

כב,כא  ה�ס�כ�ן-נ�א ע�מו וש�ל�ם;    ב�ה�ם, ת�בואת�ך� טוב�ה.
ים א/מ�ר�יו, ב�ל�ב�ב�ך�. כב,כב  ק�ח-נ�א מ�פ�יו תור�ה;    ו�ש�

כב,כג  א�ם-ת�שוב ע�ד-ש�ד�י, ת�ב�נ�ה;    ת�ר�ח�יק ע�ו�ל�ה, מ	אהHל�ך�.
כב,כד  ו�ש�ית-ע�ל-ע�פ�ר ב�צ�ר;    וכ�צור נ�ח�ל�ים אופ�יר.

כב,כה  ו�ה�י�ה ש�ד�י ב�צ�ר�יך�;    ו�כ�ס�ף תוע�פות ל�ך�.
כב,כו  כ�י-אז, ע�ל-ש�ד�י ת�ת�ע�נ�ג;    ו�ת�ש�א א�ל-א�לוה� פ�נ�יך�.

כב,כז  ת�ע�ת�יר א	ל�יו, ו�י�ש�מ�ע�ך�;    ונ�ד�ר�יך� ת�ש�ל	ם.
כב,כח  ו�ת�ג�ז�ר-א�מ�ר, ו�י�ק�ם ל�ך�;    ו�ע�ל-ד�ר�כ�יך�, נ�ג�ה אור.

כב,כט  כ�י-ה�ש�פ�ילו, ו�ת�אמ�ר ג	ו�ה;    ו�ש�ח ע	ינ�י�ם יוש�ע�.
כב,ל  י�מ�ל	ט א�י-נ�ק�י;    ו�נ�מ�ל�ט, ב�ב�ר כ�פ�יך�.

כג,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.
כג,ב  ג�ם-ה�יום, מ�ר�י ש�ח�י;    י�ד�י, כ�ב�ד�ה ע�ל-אנ�ח�ת�י.

כג,ג  מ�י-י�ת	ן י�ד�ע�ת�י, ו�א�מ�צ�א	הו;    אבוא, ע�ד-ת�כונ�תו.



כג,ד  א�ע�ר�כ�ה ל�פ�נ�יו מ�ש�פ�ט;    ופ�י, א/מ�ל	א תוכ�חות.
כג,ה  א	ד�ע�ה, מ�ל�ים י�ע/נ	נ�י;    ו�אב�ינ�ה, מ�ה-י�אמ�ר ל�י.

כג,ו  ה�ב�ר�ב-כ�ח�, י�ר�יב ע�מ�ד�י;    ל�א אך�-הוא, י�ש�ם ב�י.
כג,ז  ש�ם--י�ש�ר, נוכ�ח ע�מו;    ו�א/פ�ל�ט�ה ל�נ�צ�ח, מ�ש�פ�ט�י.
כג,ח  ה	ן ק�ד�ם א�ה�ל�ך� ו�א	ינ�נו;    ו�אחור, ו�ל�א-אב�ין לו.

כג,ט  ש�מ�אול ב�ע/ש�תו, ו�ל�א-אח�ז;    י�ע�ט�ף י�מ�ין, ו�ל�א א�ר�א�ה.
כג,י  כ�י-י�ד�ע, ד�ר�ך� ע�מ�ד�י;    ב�ח�נ�נ�י, כ�ז�ה�ב א	צ	א.

כג,יא  ב�א/ש.רו, אח/ז�ה ר�ג�ל�י;    ד�ר�כו ש�מ�ר�ת�י ו�ל�א-אט.
כג,יב  מ�צ�ו�ת ש�פ�ת�יו, ו�ל�א אמ�יש;    מ	ח.ק�י, צ�פ�נ�ת�י א�מ�ר	י-פ�יו.

יב�נו;    ו�נ�פ�שו א�ו�ת�ה ו�י�ע�ש. כג,יג  ו�הוא ב�א�ח�ד, ומ�י י�ש�
כג,יד  כ�י, י�ש�ל�ים ח.ק�י;    ו�כ�ה	נ�ה ר�בות ע�מו.

כג,טו  ע�ל-כ	ן, מ�פ�נ�יו א�ב�ה	ל;    א�ת�בונ	ן, ו�א�פ�ח�ד מ�מ�נו.
כג,טז  ו�א	ל, ה	ר�ך� ל�ב�י;    ו�ש�ד�י, ה�ב�ה�יל�נ�י.

כג,יז  כ�י-ל�א נ�צ�מ�ת�י, מ�פ�נ	י-ח�ש�ך�;    ומ�פ�נ�י, כ�ס�ה-א�פ�ל.
כד,א  מ�דוע�--מ�ש�ד�י, ל�א-נ�צ�פ�נו ע�ת�ים;    ו�י�ד�ע�ו, ל�א-ח�זו י�מ�יו.

יגו;    ע	ד�ר ג�ז�לו, ו�י�ר�עו. כד,ב  ג�ב.לות י�ש�
כד,ג  ח/מור י�תומ�ים י�נ�ה�גו;    י�ח�ב�לו, שור אל�מ�נ�ה.

כד,ד  י�טו א�ב�י�נ�ים מ�ד�ר�ך�;    י�ח�ד ח.ב�או, ע/נ�י	י-אר�ץ.
כד,ה  ה	ן פ�ר�א�ים, ב�מ�ד�ב�ר--    י�צ�או ב�פ�עHל�ם, מ�ש�ח/ר	י ל�ט�ר�ף;

ע/ר�ב�ה לו ל�ח�ם,    ל�נ�ע�ר�ים.
כד,ו  ב�ש�ד�ה, ב�ל�ילו יקצירו (י�ק�צורו);    ו�כ�ר�ם ר�ש�ע י�ל�ק	שו.

כד,ז  ע�רום י�ל�ינו, מ�ב�ל�י ל�בוש;    ו�א	ין כ�סות, ב�ק�ר�ה.
כד,ח  מ�ז�ר�ם ה�ר�ים י�ר�ט�בו;    ומ�ב�ל�י מ�ח�ס�ה, ח�ב�קו-צור.

כד,ט  י�ג�ז�לו, מ�ש�ד י�תום;    ו�ע�ל-ע�נ�י י�ח�ב�לו.
כד,י  ע�רום ה�ל�כו, ב�ל�י ל�בוש;    ור�ע	ב�ים, נ�ש�או ע�מ�ר.

כד,יא  ב	ין-שור�ת�ם י�צ�ה�ירו;    י�ק�ב�ים ד�ר�כו, ו�י�צ�מ�או.
ו	ע�: כד,יב  מ	ע�יר מ�ת�ים, י�נ�אקו--    ו�נ�פ�ש-ח/ל�ל�ים ת�ש�

ו�א�לוה�,    ל�א-י�ש�ים ת�פ�ל�ה.
כד,יג  ה	מ�ה, ה�יו--ב�מ�ר�ד	י-אור:    ל�א-ה�כ�ירו ד�ר�כ�יו; ו�ל�א י�ש�בו, ב�נ�ת�יב�ת�יו.

כד,יד  ל�אור, י�קום רוצ	ח�--י�ק�ט�ל-ע�נ�י ו�א�ב�יון;    וב�ל�י�ל�ה, י�ה�י כ�ג�נ�ב.
כד,טו  ו�ע	ין נ�א	ף, ש�מ�ר�ה נ�ש�ף ל	אמ�ר--    ל�א-ת�שור	נ�י ע�י�ן;

ים. ו�ס	ת�ר פ�נ�ים    י�ש�
כד,טז  ח�ת�ר ב�ח�ש�ך�, ב�ת�ים:    יומ�ם ח�ת�מו-ל�מו; ל�א-י�ד�עו אור.

כד,יז  כ�י י�ח�ד�ו, ב�ק�ר ל�מו צ�ל�מ�ו�ת;    כ�י-י�כ�יר, ב�ל�הות צ�ל�מ�ו�ת.
כד,יח  ק�ל-הוא, ע�ל-פ�נ	י-מ�י�ם--    ת�ק.ל�ל ח�ל�ק�ת�ם ב�אר�ץ;

ל�א-י�פ�נ�ה,    ד�ר�ך� כ�ר�מ�ים.
כד,יט  צ�י�ה ג�ם-ח�ם, י�ג�ז�לו מ	ימ	י-ש�ל�ג;    ש�אול ח�ט�או.

כד,כ  י�ש�כ�ח	הו ר�ח�ם, מ�ת�קו ר�מ�ה--    עוד ל�א-י�ז�כ	ר;
ו�ת�ש�ב	ר כ�ע	ץ    ע�ו�ל�ה.

כד,כא  ר�ע�ה ע/ק�ר�ה, ל�א ת	ל	ד;    ו�אל�מ�נ�ה, ל�א י�י	ט�יב.
כד,כב  ומ�ש�ך� אב�יר�ים ב�כ�חו;    י�קום, ו�ל�א-י�א/מ�ין ב�ח�י�ין.

כד,כג  י�ת�ן-לו ל�ב�ט�ח, ו�י�ש�ע	ן;    ו�ע	ינ	יהו, ע�ל-ד�ר�כ	יה�ם.
כד,כד  רומו מ�ע�ט, ו�א	ינ�נו,    ו�ה.מ�כו, כ�כ�ל י�ק�פ�צון;

וכ�ר�אש ש�ב�ל�ת    י�מ�לו.
כד,כה  ו�א�ם-ל�א א	פו, מ�י י�כ�ז�יב	נ�י;    ו�י�ש	ם ל�אל, מ�ל�ת�י.

כה,א                  ו�י�ע�ן, ב�ל�ד�ד ה�ש.ח�י; ו�י�אמ�ר.
כה,ב  ה�מ�ש	ל ו�פ�ח�ד ע�מו;    ע�ש�ה ש�לום, ב�מ�רומ�יו.

כה,ג  ה/י	ש מ�ס�פ�ר, ל�ג�דוד�יו;    ו�ע�ל-מ�י, ל�א-י�קום אור	הו.

כה,ד  ומ�ה-י�צ�ד�ק א�נוש ע�ם-א	ל;    ומ�ה-י�ז�כ�ה, י�לוד א�ש�ה.
כה,ה  ה	ן ע�ד-י�ר	ח�, ו�ל�א י�א/ה�יל;    ו�כוכ�ב�ים, ל�א-ז�כו ב�ע	ינ�יו.



כה,ו  אף, כ�י-א�נוש ר�מ�ה;    וב�ן-אד�ם, תול	ע�ה.
כו,א                  ו�י�ע�ן א�יוב, ו�י�אמ�ר.

כו,ב  מ�ה-ע�ז�ר�ת�, ל�ל�א-כ�ח�;    הוש�ע�ת�, ז�רוע� ל�א-ע�ז.

כו,ג  מ�ה-י�ע�צ�ת�, ל�ל�א ח�כ�מ�ה;    ו�ת.ש�י�ה, ל�ר�ב הוד�ע�ת�.
כו,ד  א�ת-מ�י, ה�ג�ד�ת� מ�ל�ין;    ו�נ�ש�מ�ת-מ�י, י�צ�אה מ�מ�ך�.

כו,ה  ה�ר�פ�א�ים י�חול�לו--    מ�ת�ח�ת מ�י�ם, ו�ש�כ�נ	יה�ם.
כו,ו  ע�רום ש�אול נ�ג�דו;    ו�א	ין כ�סות, ל�א/ב�דון.

כו,ז  נ�ט�ה צ�פון ע�ל-ת�הו;    ת�ל�ה א�ר�ץ, ע�ל-ב�ל�י-מ�ה.
כו,ח  צ�ר	ר-מ�י�ם ב�ע�ב�יו;    ו�ל�א-נ�ב�ק�ע ע�נ�ן ת�ח�ת�ם.

ז ע�ל�יו ע/נ�נו. כו,ט  מ�אח	ז פ�נ	י-כ�ס	ה;    פ�ר�ש	
כו,י  ח�ק-ח�ג, ע�ל-פ�נ	י-מ�י�ם--    ע�ד-ת�כ�ל�ית אור ע�ם-ח�ש�ך�.

כו,יא  ע�מוד	י ש�מ�י�ם י�רופ�פו;    ו�י�ת�מ�הו, מ�ג�ע/ר�תו.
כו,יב  ב�כ�חו, ר�ג�ע ה�י�ם;    ובתובנתו (וב�ת�בונ�תו), מ�ח�ץ ר�ה�ב.

כו,יג  ב�רוחו, ש�מ�י�ם ש�פ�ר�ה;    ח�ל�ל�ה י�דו, נ�ח�ש ב�ר�ח�.
כו,יד  ה�ן-א	ל�ה, ק�צות ד�ר�כ�ו--    ומ�ה-ש	מ�ץ ד�ב�ר, נ�ש�מ�ע-בו;

ו�ר�ע�ם ג�בור�ת�ו,    מ�י י�ת�בונ�ן.
כז,א                  ו�י�ס�ף א�יוב, ש�א	ת מ�ש�לו; ו�י�אמ�ר.

י. כז,ב  ח�י-א	ל, ה	ס�יר מ�ש�פ�ט�י;    ו�ש�ד�י, ה	מ�ר נ�פ�ש�
כז,ג  כ�י-כ�ל-עוד נ�ש�מ�ת�י ב�י;    ו�רוח� א�לוה� ב�אפ�י.

כז,ד  א�ם-ת�ד�ב	ר�נ�ה ש�פ�ת�י ע�ו�ל�ה;    ול�שונ�י, א�ם-י�ה�ג�ה ר�מ�י�ה.
כז,ה  ח�ל�יל�ה ל�י,    א�ם-אצ�ד�יק א�ת�כ�ם:

ע�ד-א�ג�ו�ע--    ל�א-אס�יר ת.מ�ת�י מ�מ�נ�י.
כז,ו  ב�צ�ד�ק�ת�י ה�ח�ז�ק�ת�י, ו�ל�א אר�פ�ה�;    ל�א-י�ח�ר�ף ל�ב�ב�י, מ�י�מ�י.

כז,ז  י�ה�י כ�ר�ש�ע, א�י�ב�י;    ומ�ת�קומ�מ�י כ�ע�ו�ל.
כז,ח  כ�י מ�ה-ת�ק�ו�ת ח�נ	ף, כ�י י�ב�צ�ע;    כ�י י	ש�ל א�לוה� נ�פ�שו.

כז,ט  ה/צ�ע/ק�תו, י�ש�מ�ע א	ל--    כ�י-ת�בוא ע�ל�יו צ�ר�ה.
כז,י  א�ם-ע�ל-ש�ד�י י�ת�ע�נ�ג;    י�ק�ר�א א�לוה� ב�כ�ל-ע	ת.

כז,יא  אור�ה א�ת�כ�ם ב�י�ד-א	ל;    א/ש�ר ע�ם-ש�ד�י, ל�א א/כ�ח	ד.
כז,יב  ה	ן-את�ם כ.ל�כ�ם ח/ז�ית�ם;    ו�ל�מ�ה-ז�ה, ה�ב�ל ת�ה�ב�לו.

כז,יג  ז�ה, ח	ל�ק-אד�ם ר�ש�ע ע�ם-א	ל;    ו�נ�ח/ל�ת ע�ר�יצ�ים, מ�ש�ד�י י�ק�חו.
כז,יד  א�ם-י�ר�בו ב�נ�יו ל�מו-ח�ר�ב;    ו�צ�א�צ�איו, ל�א י�ש�ב�עו-ל�ח�ם.

כז,טו  ש�ר�יד�ו, ב�מ�ו�ת י�ק�ב	רו;    ו�אל�מ�נ�ת�יו, ל�א ת�ב�כ�ינ�ה.
כז,טז  א�ם-י�צ�ב�ר כ�ע�פ�ר כ�ס�ף;    ו�כ�ח�מ�ר, י�כ�ין מ�ל�בוש.

כז,יז  י�כ�ין, ו�צ�ד�יק י�ל�ב�ש;    ו�כ�ס�ף, נ�ק�י י�ח/ל�ק.
כז,יח  ב�נ�ה כ�ע�ש ב	יתו;    וכ�ס.כ�ה, ע�ש�ה נ�צ	ר.

יר י�ש�כ�ב, ו�ל�א י	אס	ף;    ע	ינ�יו פ�ק�ח ו�א	ינ�נו. כז,יט  ע�ש�
כז,כ  ת�ש�יג	הו כ�מ�י�ם, ב�ל�הות;    ל�י�ל�ה, ג�נ�ב�תו סופ�ה.

כז,כא  י�ש�א	הו ק�ד�ים ו�י	ל�ך�;    ו�יש�ע/ר	הו, מ�מ�ק�מו.
כז,כב  ו�י�ש�ל	ך� ע�ל�יו, ו�ל�א י�ח�מ�ל;    מ�י�דו, ב�רוח� י�ב�ר�ח.
כז,כג  י�ש�פ�ק ע�ל	ימו כ�פ	ימו;    ו�י�ש�ר�ק ע�ל�יו, מ�מ�ק�מו.

כח,א  כ�י י	ש ל�כ�ס�ף מוצ�א;    ומ�קום, ל�ז�ה�ב י�ז�קו.
כח,ב  ב�ר�ז�ל, מ	ע�פ�ר י.ק�ח;    ו�א�ב�ן, י�צוק נ�חוש�ה.

כח,ג  ק	ץ, ש�ם ל�ח�ש�ך�, ול�כ�ל-ת�כ�ל�ית, הוא חוק	ר:    א�ב�ן א�פ�ל ו�צ�ל�מ�ו�ת.
כח,ד  פ�ר�ץ נ�ח�ל, מ	ע�ם-ג�ר--ה�נ�ש�כ�ח�ים מ�נ�י-ר�ג�ל;    ד�לו מ	א�נוש נ�עו.

כח,ה  א�ר�ץ--מ�מ�נ�ה י	צ	א-ל�ח�ם;    ו�ת�ח�ת�יה�, נ�ה�פ�ך� כ�מו-א	ש.
כח,ו  מ�קום-ס�פ�יר א/ב�נ�יה�;    ו�ע�פ�ר�ת ז�ה�ב לו.

כח,ז  נ�ת�יב, ל�א-י�ד�עו ע�י�ט;    ו�ל�א ש�ז�פ�תו, ע	ין אי�ה.
כח,ח  ל�א-ה�ד�ר�יכוהו ב�נ	י-ש�ח�ץ;    ל�א-ע�ד�ה ע�ל�יו ש�ח�ל.

כח,ט  ב�ח�ל�מ�יש, ש�ל�ח י�דו;    ה�פ�ך� מ�ש�ר�ש ה�ר�ים.
כח,י  ב�צורות, י�א�ר�ים ב�ק	ע�;    ו�כ�ל-י�ק�ר, ר�א/ת�ה ע	ינו.



כח,יא  מ�ב�כ�י, נ�ה�רות ח�ב	ש;    ו�ת�ע/ל.מ�ה, י�צ�א אור.

כח,יב  ו�ה�ח�כ�מ�ה, מ	אי�ן ת�מ�צ	א;    ו�א	י ז�ה, מ�קום ב�ינ�ה.
כח,יג  ל�א-י�ד�ע א�נוש ע�ר�כ�ה;    ו�ל�א ת�מ�צ	א, ב�א�ר�ץ ה�ח�י�ים.

כח,יד  ת�הום אמ�ר, ל�א ב�י-ה�יא;    ו�י�ם אמ�ר, א	ין ע�מ�ד�י.
כח,טו  ל�א-י.ת�ן ס�גור ת�ח�ת�יה�;    ו�ל�א י�ש�ק	ל, כ�ס�ף מ�ח�יר�ה.

כח,טז  ל�א-ת�ס.ל�ה, ב�כ�ת�ם אופ�יר;    ב�ש�ה�ם י�ק�ר ו�ס�פ�יר.
כח,יז  ל�א-י�ע�ר�כ�נ�ה ז�ה�ב, וז�כוכ�ית;    ות�מור�ת�ה כ�ל�י-פ�ז.

כח,יח  ר�אמות ו�ג�ב�יש, ל�א י�ז�כ	ר;    ומ�ש�ך� ח�כ�מ�ה, מ�פ�נ�ינ�ים.
כח,יט  ל�א-י�ע�ר�כ�נ�ה, פ�ט�ד�ת-כוש;    ב�כ�ת�ם ט�הור, ל�א ת�ס.ל�ה.

כח,כ  ו�ה�ח�כ�מ�ה, מ	אי�ן ת�בוא;    ו�א	י ז�ה, מ�קום ב�ינ�ה.
כח,כא  ו�נ�ע�ל�מ�ה, מ	ע	ינ	י כ�ל-ח�י;    ומ	עוף ה�ש�מ�י�ם נ�ס�ת�ר�ה.

כח,כב  א/ב�דון ו�מ�ו�ת, אמ�רו;    ב�אז�נ	ינו, ש�מ�ע�נו ש�מ�ע�ה.
כח,כג  א�ל�ה�ים, ה	ב�ין ד�ר�כ�ה;    ו�הוא, י�ד�ע א�ת-מ�קומ�ה.

כח,כד  כ�י-הוא, ל�ק�צות-ה�אר�ץ י�ב�יט;    ת�ח�ת כ�ל-ה�ש�מ�י�ם י�ר�א�ה.
כח,כה  ל�ע/שות ל�רוח� מ�ש�ק�ל;    ומ�י�ם, ת�כ	ן ב�מ�ד�ה.
כח,כו  ב�ע/שתו ל�מ�ט�ר ח�ק;    ו�ד�ר�ך�, ל�ח/ז�יז ק�לות.

כח,כז  אז ר�אה, ו�י�ס�פ�ר�ה;    ה�כ�ינ�ה, ו�ג�ם-ח/ק�ר�ה.
כח,כח  ו�י�אמ�ר, ל�אד�ם--ה	ן י�ר�את א/ד�נ�י, ה�יא ח�כ�מ�ה;    ו�סור מ	ר�ע ב�ינ�ה.

כט,א                  ו�י�ס�ף א�יוב, ש�א	ת מ�ש�לו; ו�י�אמ�ר.
כט,ב  מ�י-י�ת�נ	נ�י כ�י�ר�ח	י-ק�ד�ם;    כ�ימ	י, א�לוה� י�ש�מ�ר	נ�י.

י;    ל�אורו, א	ל�ך� ח�ש�ך�. כט,ג  ב�ה�לו נ	רו, ע/ל	י ר�אש�
כט,ד  כ�א/ש�ר ה�י�ית�י, ב�ימ	י ח�ר�פ�י;    ב�סוד א�לוה�, ע/ל	י אהHל�י.

כט,ה  ב�עוד ש�ד�י, ע�מ�ד�י;    ס�ב�יבות�י נ�ע�ר�י.
כט,ו  ב�ר�ח�ץ ה/ל�יכ�י ב�ח	מ�ה;    ו�צור י�צוק ע�מ�ד�י, פ�ל�ג	י-ש�מ�ן.

כט,ז  ב�צ	את�י ש�ע�ר ע/ל	י-ק�ר�ת;    ב�ר�חוב, אכ�ין מוש�ב�י.
ים, ק�מו ע�מ�דו. כט,ח  ר�אונ�י נ�ע�ר�ים ו�נ�ח�ב�או;    ו�יש�יש�
ימו ל�פ�יה�ם. כט,ט  ש�ר�ים, ע�צ�רו ב�מ�ל�ים;    ו�כ�ף, י�ש�

כט,י  קול-נ�ג�יד�ים נ�ח�ב�או;    ול�שונ�ם, ל�ח�כ�ם ד�ב	ק�ה.
כט,יא  כ�י א�ז�ן ש�מ�ע�ה, ו�ת�אש�ר	נ�י;    ו�ע�י�ן ר�א/ת�ה, ו�ת�ע�יד	נ�י.

כט,יב  כ�י-א/מ�ל	ט, ע�נ�י מ�ש�ו	ע�;    ו�י�תום, ו�ל�א-ע�ז	ר לו.
כט,יג  ב�ר�כ�ת א�ב	ד, ע�ל�י ת�ב�א;    ו�ל	ב אל�מ�נ�ה אר�נ�ן.

נ�י;    כ�מ�ע�יל ו�צ�נ�יף, מ�ש�פ�ט�י. כט,יד  צ�ד�ק ל�ב�ש�ת�י, ו�י�ל�ב�ש	
כט,טו  ע	ינ�י�ם ה�י�ית�י, ל�ע�ו	ר;    ו�ר�ג�ל�י�ם ל�פ�ס	ח� אנ�י.

כט,טז  אב אנ�כ�י, ל�א�ב�יונ�ים;    ו�ר�ב ל�א-י�ד�ע�ת�י א�ח�ק�ר	הו.
נ�יו, אש�ל�יך� ט�ר�ף. כט,יז  ו�א/ש�ב�ר�ה, מ�ת�ל�עות ע�ו�ל;    ומ�ש�

כט,יח  ו�א�מ�ר, ע�ם-ק�נ�י א�ג�ו�ע;    ו�כ�חול, אר�ב�ה י�מ�ים.
י פ�תוח� א�ל	י-מ�י�ם;    ו�ט�ל, י�ל�ין ב�ק�צ�יר�י. כט,יט  ש�ר�ש�
כט,כ  כ�בוד�י, ח�ד�ש ע�מ�ד�י;    ו�ק�ש�ת�י, ב�י�ד�י ת�ח/ל�יף.

כט,כא  ל�י-ש�מ�עו ו�י�ח	לו;    ו�י�ד�מו, ל�מו ע/צ�ת�י.
נו;    ו�ע�ל	ימו, ת�ט�ף מ�ל�ת�י. כט,כב  אח/ר	י ד�ב�ר�י, ל�א י�ש�

כט,כג  ו�י�ח/לו כ�מ�ט�ר ל�י;    ופ�יה�ם, פ�ע/רו ל�מ�ל�קוש.
כט,כד  א�ש�ח�ק א/ל	ה�ם, ל�א י�א/מ�ינו;    ו�אור פ�נ�י, ל�א י�פ�ילון.

כט,כה  א�ב�ח�ר ד�ר�כ�ם,    ו�א	ש	ב ר�אש:
ו�א�ש�כון, כ�מ�ל�ך� ב�ג�דוד;    כ�א/ש�ר א/ב	ל�ים י�נ�ח	ם.

ל,א  ו�ע�ת�ה, ש�ח/קו ע�ל�י--    צ�ע�יר�ים מ�מ�נ�י, ל�י�מ�ים:
א/ש�ר-מ�אס�ת�י א/בות�ם--    ל�ש�ית, ע�ם-כ�ל�ב	י צ�אנ�י.

ל,ב  ג�ם-כ�ח� י�ד	יה�ם, ל�מ�ה ל�י;    ע�ל	ימו, אב�ד כ�ל�ח.
ל,ג  ב�ח�ס�ר וב�כ�פ�ן, ג�ל�מוד:    ה�ע�ר�ק�ים צ�י�ה--א�מ�ש, שואה ומ�ש�אה.

יח�;    ו�ש�ר�ש ר�ת�מ�ים ל�ח�מ�ם. ל,ד  ה�ק�ט�פ�ים מ�לוח� ע/ל	י-ש�



ל,ה  מ�ן-ג	ו י�ג�ר�שו;    י�ר�יעו ע�ל	ימו, כ�ג�נ�ב.
ל,ו  ב�ע/רוץ נ�ח�ל�ים ל�ש�כ�ן;    ח�ר	י ע�פ�ר ו�כ	פ�ים.

ל,ז  ב	ין-ש�יח�ים י�נ�ה�קו;    ת�ח�ת ח�רול י�ס.פ�חו.
ל,ח  ב�נ	י-נ�ב�ל, ג�ם-ב�נ	י ב�ל�י-ש	ם--    נ�כ�או, מ�ן-ה�אר�ץ.

ל,ט  ו�ע�ת�ה, נ�ג�ינ�ת�ם ה�י�ית�י;    ו�א�ה�י ל�ה�ם ל�מ�ל�ה.
ל,י  ת�ע/בונ�י, ר�ח/קו מ�נ�י;    ומ�פ�נ�י, ל�א-ח�ש�כו ר�ק.

ל,יא  כ�י-יתרו (י�ת�ר�י) פ�ת�ח, ו�י�ע�נ	נ�י;    ו�ר�ס�ן, מ�פ�נ�י ש�ל	חו.
ל,יב  ע�ל-י�מ�ין, פ�ר�ח�ח י�קומו:    ר�ג�ל�י ש�ל	חו; ו�י�ס�לו ע�ל�י, אר�חות א	יד�ם.

ל,יג  נ�ת�סו, נ�ת�יב�ת�י:    ל�ה�ו�ת�י י�ע�ילו; ל�א ע�ז	ר ל�מו.
ל,יד  כ�פ�ר�ץ ר�ח�ב י�א�ת�יו;    ת�ח�ת ש�אה, ה�ת�ג�ל�ג�לו.

ל,טו  ה�ה�פ�ך� ע�ל�י,    ב�ל�הות:
ת�ר�ד�ף כ�רוח�, נ�ד�ב�ת�י;    וכ�ע�ב, ע�ב�ר�ה י�ש.ע�ת�י.

י;    י�אח/זונ�י י�מ	י-ע�נ�י. ל,טז  ו�ע�ת�ה--ע�ל�י, ת�ש�ת�פ	ך� נ�פ�ש�
ל,יז  ל�י�ל�ה--ע/צ�מ�י, נ�ק�ר מ	ע�ל�י;    ו�ע�ר�ק�י, ל�א י�ש�כ�בון.
י;    כ�פ�י כ.ת�נ�ת�י י�אז�ר	נ�י. ל,יח  ב�ר�ב-כ�ח�, י�ת�ח�פ	ש ל�בוש�

ל,יט  ה�ר�נ�י ל�ח�מ�ר;    ו�א�ת�מ�ש	ל, כ�ע�פ�ר ו�א	פ�ר.
ו�ע א	ל�יך�, ו�ל�א ת�ע/נ	נ�י;    ע�מ�ד�ת�י, ו�ת�ת�ב�נ�ן ב�י. ל,כ  א/ש�

ל,כא  ת	ה�פ	ך� ל�אכ�ז�ר ל�י;    ב�ע�צ�ם י�ד�ך� ת�ש�ט�מ	נ�י.
ל,כב  ת�ש�א	נ�י א�ל-רוח�, ת�ר�כ�יב	נ�י;    ות�מ�ג�ג	נ�י, תשוה (ת.ש�י�ה).

ל,כג  כ�י-י�ד�ע�ת�י, מ�ו�ת ת�ש�יב	נ�י;    וב	ית מוע	ד ל�כ�ל-ח�י.
ל,כד  אך� ל�א-ב�ע�י, י�ש�ל�ח-י�ד;    א�ם-ב�פ�ידו, ל�ה�ן שוע�.

י, ל�א�ב�יון. ל,כה  א�ם-ל�א ב�כ�ית�י, ל�ק�ש	ה-יום;    ע�ג�מ�ה נ�פ�ש�
ל,כו  כ�י טוב ק�ו�ית�י, ו�י�ב�א ר�ע;    ו�א/י�ח/ל�ה ל�אור, ו�י�ב�א א�פ�ל.

ל,כז  מ	ע�י ר.ת�חו ו�ל�א-ד�מו;    ק�ד�מ.נ�י י�מ	י-ע�נ�י.
ל,כח  ק�ד	ר ה�ל�כ�ת�י, ב�ל�א ח�מ�ה;    ק�מ�ת�י ב�ק�ה�ל א/ש�ו	ע�.

ל,כט  אח, ה�י�ית�י ל�ת�נ�ים;    ו�ר	ע�, ל�ב�נות י�ע/נ�ה.
ל,ל  עור�י, ש�ח�ר מ	ע�ל�י;    ו�ע�צ�מ�י-ח�ר�ה, מ�נ�י-ח�ר�ב.
ל,לא  ו�י�ה�י ל�א	ב�ל, כ�נ�ר�י;    ו�ע.ג�ב�י, ל�קול ב�כ�ים.

לא,א  ב�ר�ית, כ�ר�ת�י ל�ע	ינ�י;    ומ�ה א�ת�בונ	ן, ע�ל-ב�תול�ה.
לא,ב  ומ�ה, ח	ל�ק א�לוה� מ�מ�ע�ל;    ו�נ�ח/ל�ת ש�ד�י, מ�מ�ר�מ�ים.

לא,ג  ה/ל�א-א	יד ל�ע�ו�ל;    ו�נ	כ�ר, ל�פ�ע/ל	י או�ן.
לא,ד  ה/ל�א-הוא, י�ר�א�ה ד�ר�כ�י;    ו�כ�ל-צ�ע�ד�י י�ס�פור.

ו�א;    ו�ת�ח�ש ע�ל-מ�ר�מ�ה ר�ג�ל�י. לא,ה  א�ם-ה�ל�כ�ת�י ע�ם-ש�
לא,ו  י�ש�ק�ל	נ�י ב�מ�אז�נ	י-צ�ד�ק;    ו�י	ד�ע א�לוה�, ת.מ�ת�י.

לא,ז  א�ם ת�ט�ה אש.ר�י,    מ�נ�י ה�ד�ר�ך�:
ו�אח�ר ע	ינ�י, ה�ל�ך� ל�ב�י;    וב�כ�פ�י, ד�ב�ק מאום.

לא,ח  א�ז�ר�ע�ה, ו�אח	ר י�אכ	ל;    ו�צ�א�צ�אי י�ש�ר�שו.
לא,ט  א�ם-נ�פ�ת�ה ל�ב�י, ע�ל-א�ש�ה;    ו�ע�ל-פ�ת�ח ר	ע�י אר�ב�ת�י.

לא,י  ת�ט�ח�ן ל�אח	ר א�ש�ת�י;    ו�ע�ל�יה�, י�כ�ר�עון א/ח	ר�ין.
לא,יא  כ�י-הוא (ה�יא) ז�מ�ה;    והיא (ו�הוא), ע�ו?�ן פ�ל�יל�ים.

לא,יב  כ�י א	ש ה�יא, ע�ד-א/ב�דון ת�אכ	ל;    וב�כ�ל-ת�בואת�י ת�ש�ר	ש.
לא,יג  א�ם-א�מ�אס--מ�ש�פ�ט ע�ב�ד�י, ו�א/מ�ת�י:    ב�ר�ב�ם, ע�מ�ד�י.

לא,יד  ומ�ה א�ע�ש�ה, כ�י-י�קום א	ל;    ו�כ�י-י�פ�ק�ד, מ�ה א/ש�יב�נו.
לא,טו  ה/ל�א-ב�ב�ט�ן, ע�ש	נ�י ע�ש�הו;    ו�י�כ.נ�נו, ב�ר�ח�ם א�ח�ד.

לא,טז  א�ם-א�מ�נ�ע, מ	ח	פ�ץ ד�ל�ים;    ו�ע	ינ	י אל�מ�נ�ה א/כ�ל�ה.
לא,יז  ו�א�כ�ל פ�ת�י ל�ב�ד�י;    ו�ל�א-אכ�ל י�תום מ�מ�נ�ה.

לא,יח  כ�י מ�נ�עור�י, ג�ד	ל�נ�י כ�אב;    ומ�ב�ט�ן א�מ�י אנ�ח�נ�ה.
לא,יט  א�ם-א�ר�א�ה אוב	ד, מ�ב�ל�י ל�בוש;    ו�א	ין כ�סות, ל�א�ב�יון.

י, י�ת�ח�מ�ם. לא,כ  א�ם-ל�א ב	ר�כונ�י ח/ל�צ�ו;    ומ�ג	ז כ�ב�ש�
לא,כא  א�ם-ה/נ�יפות�י ע�ל-י�תום י�ד�י:    כ�י-א�ר�א�ה ב�ש�ע�ר, ע�ז�ר�ת�י.



לא,כב  כ�ת	פ�י, מ�ש�כ�מ�ה ת�פול;    ו�א�ז�ר�ע�י, מ�ק�נ�ה ת�ש�ב	ר.
לא,כג  כ�י פ�ח�ד א	ל�י, א	יד א	ל;    ומ�ש�א	תו, ל�א אוכ�ל.

לא,כד  א�ם-ש�מ�ת�י ז�ה�ב כ�ס�ל�י;    ו�ל�כ�ת�ם, אמ�ר�ת�י מ�ב�ט�ח�י.
לא,כה  א�ם-א�ש�מ�ח, כ�י-ר�ב ח	יל�י;    ו�כ�י-כ�ב�יר, מ�צ�אה י�ד�י.

לא,כו  א�ם-א�ר�א�ה אור, כ�י י�ה	ל;    ו�י�ר	ח�, י�ק�ר ה�ל	ך�.
לא,כז  ו�י�פ�ת� ב�ס	ת�ר ל�ב�י;    ו�ת�ש�ק י�ד�י ל�פ�י.

לא,כח  ג�ם-הוא, ע�ו?�ן פ�ל�יל�י:    כ�י-כ�ח�ש�ת�י ל�א	ל מ�מ�ע�ל.
לא,כט  א�ם-א�ש�מ�ח, ב�פ�יד מ�ש�נ�א�י;    ו�ה�ת�ע�ר�ר�ת�י, כ�י-מ�צ�או ר�ע.

לא,ל  ו�ל�א-נ�ת�ת�י ל�ח/ט�א ח�כ�י--    ל�ש�א�ל ב�אל�ה נ�פ�שו.
לא,לא  א�ם-ל�א אמ�רו, מ�ת	י אהHל�י;    מ�י-י�ת	ן מ�ב�ש�רו, ל�א נ�ש�ב�ע.

לא,לב  ב�חוץ, ל�א-י�ל�ין ג	ר;    ד�ל�ת�י, ל�א�ר�ח א�פ�ת�ח.
לא,לג  א�ם-כ�ס�ית�י כ�אד�ם פ�ש�ע�י--    ל�ט�מון ב�ח.ב�י ע/ו?�נ�י.

לא,לד  כ�י א�ע�רוץ, ה�מון ר�ב�ה--    ובוז-מ�ש�פ�חות י�ח�ת	נ�י;
ו�א�ד�ם,    ל�א-א	צ	א פ�ת�ח.

לא,לה  מ�י י�ת�ן-ל�י, ש�מ	ע� ל�י--    ה�ן-ת�ו�י, ש�ד�י י�ע/נ	נ�י;
ו�ס	פ�ר כ�ת�ב,    א�יש ר�יב�י.

לא,לו  א�ם-ל�א ע�ל-ש�כ�מ�י, א�ש�א�נו;    א�ע�נ�ד�נו ע/ט�רות ל�י.
לא,לז  מ�ס�פ�ר צ�ע�ד�י, אג�יד�נו;    כ�מו-נ�ג�יד, א/ק�ר�ב�נו.

לא,לח  א�ם-ע�ל�י, אד�מ�ת�י ת�ז�ע�ק;    ו�י�ח�ד, ת�ל�מ�יה� י�ב�כ�יון.
לא,לט  א�ם-כ�ח�ה, אכ�ל�ת�י ב�ל�י-כ�ס�ף;    ו�נ�פ�ש ב�ע�ל�יה� ה�פ�ח�ת�י.

לא,מ  ת�ח�ת ח�ט�ה, י	צ	א חוח�--ו�ת�ח�ת-ש�ע�ר�ה ב�א�ש�ה:    ת�מו, ד�ב�ר	י א�יוב.

לב,א  ו�י�ש�ב�תו, ש�ל�ש�ת ה�א/נ�ש�ים ה�א	ל�ה--    מ	ע/נות א�ת-א�יוב:
כ�י הוא צ�ד�יק    ב�ע	ינ�יו.

לב,ב  ו�י�ח�ר אף, א�ל�יהוא ב�ן-ב�ר�כ�א	ל ה�בוז�י--    מ�מ�ש�פ�ח�ת-ר�ם:
ב�א�יוב, ח�ר�ה אפו--    ע�ל-צ�ד�קו נ�פ�שו, מ	א�ל�ה�ים.

לב,ג  וב�ש�ל�ש�ת ר	ע�יו,    ח�ר�ה אפו:
יעו, א�ת-א�יוב. ע�ל א/ש�ר ל�א-מ�צ�או מ�ע/נ�ה--    ו�י�ר�ש�

לב,ד  ו�א�ל�יהו--ח�כ�ה א�ת-א�יוב, ב�ד�ב�ר�ים:    כ�י ז�ק	נ�ים-ה	מ�ה מ�מ�נו ל�י�מ�ים.
ים;    ו�י�ח�ר אפו. לב,ה  ו�י�ר�א א�ל�יהוא--כ�י א	ין מ�ע/נ�ה, ב�פ�י ש�ל�ש�ת ה�א/נ�ש�

לב,ו  ו�י�ע�ן, א�ל�יהוא ב�ן ב�ר�כ�א	ל ה�בוז�י--    ו�י�אמ�ר:
ים; צ�ע�יר א/נ�י ל�י�מ�ים,    ו�את�ם י�ש�יש�

ע�ל-כ	ן ז�ח�ל�ת�י ו�א�יר�א,    מ	ח�ו�ת ד	ע�י א�ת�כ�ם.
לב,ז  אמ�ר�ת�י, י�מ�ים י�ד�ב	רו;    ו�ר�ב ש�נ�ים, י�ד�יעו ח�כ�מ�ה.

לב,ח  אכ	ן, רוח�-ה�יא ב�א�נוש;    ו�נ�ש�מ�ת ש�ד�י ת�ב�ינ	ם.
לב,ט  ל�א-ר�ב�ים י�ח�כ�מו;    וז�ק	נ�ים, י�ב�ינו מ�ש�פ�ט.

לב,י  ל�כ	ן אמ�ר�ת�י, ש�מ�ע�ה-ל�י;    א/ח�ו�ה ד	ע�י אף-אנ�י.
לב,יא  ה	ן הוח�ל�ת�י, ל�ד�ב�ר	יכ�ם--אז�ין, ע�ד-ת�בונ�ת	יכ�ם:    ע�ד-ת�ח�ק�רון מ�ל�ין.

לב,יב  ו�ע�ד	יכ�ם, א�ת�בונ�ן:    ו�ה�נ	ה א	ין ל�א�יוב מוכ�יח�--עונ�ה א/מ�ר�יו מ�כ�ם.
לב,יג  פ�ן-ת�אמ�רו, מ�צ�אנו ח�כ�מ�ה;    א	ל י�ד�פ�נו ל�א-א�יש.
יב�נו. לב,יד  ו�ל�א-ע�ר�ך� א	ל�י מ�ל�ין;    וב�א�מ�ר	יכ�ם, ל�א א/ש�

לב,טו  ח�תו, ל�א-ע�נו עוד;    ה�ע�ת�יקו מ	ה�ם מ�ל�ים.
לב,טז  ו�הוח�ל�ת�י, כ�י-ל�א י�ד�ב	רו:    כ�י ע�מ�דו, ל�א-ע�נו עוד.

לב,יז  אע/נ�ה אף-א/נ�י ח�ל�ק�י;    א/ח�ו�ה ד	ע�י אף-אנ�י.
לב,יח  כ�י, מ�ל	ת�י מ�ל�ים;    ה�צ�יק�ת�נ�י, רוח� ב�ט�נ�י.

ים, י�ב�ק	ע�. לב,יט  ה�נ	ה-ב�ט�נ�י--כ�י�י�ן ל�א-י�פ�ת	ח�;    כ�א�בות ח/ד�ש�
לב,כ  א/ד�ב�ר�ה ו�י�ר�ו�ח-ל�י;    א�פ�ת�ח ש�פ�ת�י ו�א�ע�נ�ה.

לב,כא  אל-נ�א, א�ש�א פ�נ	י-א�יש;    ו�א�ל-אד�ם, ל�א א/כ�נ�ה.



נ�י. לב,כב  כ�י ל�א י�ד�ע�ת�י א/כ�נ�ה;    כ�מ�ע�ט, י�ש�א	נ�י ע�ש	
לג,א  ו�אול�ם--ש�מ�ע-נ�א א�יוב מ�ל�י;    ו�כ�ל-ד�ב�ר�י ה�א/ז�ינ�ה.

לג,ב  ה�נ	ה-נ�א, פ�ת�ח�ת�י פ�י;    ד�ב�ר�ה ל�שונ�י ב�ח�כ�י.
לג,ג  י�ש�ר-ל�ב�י א/מ�ר�י;    ו�ד�ע�ת ש�פ�ת�י, ב�רור מ�ל	לו.

לג,ד  רוח�-א	ל ע�ש�ת�נ�י;    ו�נ�ש�מ�ת ש�ד�י ת�ח�י	נ�י.
יב	נ�י;    ע�ר�כ�ה ל�פ�נ�י, ה�ת�י�צ�ב�ה. לג,ה  א�ם-תוכ�ל ה/ש�

לג,ו  ה	ן-א/נ�י כ�פ�יך� ל�א	ל;    מ	ח�מ�ר, ק�ר�צ�ת�י ג�ם-אנ�י.
לג,ז  ה�נ	ה א	מ�ת�י, ל�א ת�ב�ע/ת�ך�;    ו�אכ�פ�י, ע�ל�יך� ל�א-י�כ�ב�ד.

לג,ח  אך�, אמ�ר�ת� ב�אז�נ�י;    ו�קול מ�ל�ין א�ש�מ�ע.
לג,ט  ז�ך� א/נ�י, ב�ל�י-פ�ש�ע:    ח�ף אנ�כ�י; ו�ל�א ע�ו?�ן ל�י.

לג,י  ה	ן ת�נואות, ע�ל�י י�מ�צ�א;    י�ח�ש�ב	נ�י ל�אוי	ב לו.
לג,יא  י�ש	ם ב�ס�ד ר�ג�ל�י;    י�ש�מ�ר, כ�ל-אר�ח�ת�י.

לג,יב  ה�ן-ז�את ל�א-צ�ד�ק�ת� א�ע�נ�ך�:    כ�י-י�ר�ב�ה א�לוה�, מ	א�נוש.
לג,יג  מ�דוע�, א	ל�יו ר�יבות�:    כ�י כ�ל-ד�ב�ר�יו, ל�א י�ע/נ�ה.
לג,יד  כ�י-ב�אח�ת י�ד�ב�ר-א	ל;    וב�ש�ת�י�ם, ל�א י�שור�נ�ה.

לג,טו  ב�ח/לום, ח�ז�יון ל�י�ל�ה--ב�נ�פ�ל ת�ר�ד	מ�ה, ע�ל-א/נ�ש�ים;    ב�ת�נומות, ע/ל	י מ�ש�כ�ב.
לג,טז  אז י�ג�ל�ה, א�ז�ן א/נ�ש�ים;    וב�מ�ס�ר�ם י�ח�ת�ם.

לג,יז  ל�ה�ס�יר, אד�ם מ�ע/ש�ה;    ו�ג	ו�ה מ�ג�ב�ר י�כ�ס�ה.
לג,יח  י�ח�ש�ך� נ�פ�שו, מ�נ�י-ש�ח�ת;    ו�ח�י�תו, מ	ע/ב�ר ב�ש�ל�ח.

לג,יט  ו�הוכ�ח ב�מ�כ�אוב, ע�ל-מ�ש�כ�בו;    וריב (ו�רוב) ע/צ�מ�יו א	ת�ן.
לג,כ  ו�ז�ה/מ�תו ח�י�תו ל�ח�ם;    ו�נ�פ�שו, מ�א/כ�ל ת�א/ו�ה.

לג,כא  י�כ�ל ב�ש�רו מ	ר�א�י;    ושפי (ו�ש.פו) ע�צ�מ�ת�יו, ל�א ר.או.
לג,כב  ו�ת�ק�ר�ב ל�ש�ח�ת נ�פ�שו;    ו�ח�י�תו, ל�מ�מ�ת�ים.

לג,כג  א�ם-י	ש ע�ל�יו, מ�ל�אך�--מ	ל�יץ, א�ח�ד מ�נ�י-אל�ף:    ל�ה�ג�יד ל�אד�ם י�ש�רו.
לג,כד  ו�י�ח.נ�נו--ו�י�אמ�ר, פ�ד�ע	הו מ	ר�ד�ת ש�ח�ת;    מ�צ�את�י כ�פ�ר.

לג,כה  ר.ט�פ�ש ב�ש�רו מ�נ�ע�ר;    י�שוב, ל�ימ	י ע/לומ�יו.
לג,כו  י�ע�ת�ר א�ל-א�לוה�, ו�י�ר�צ	הו,    ו�י�ר�א פ�נ�יו, ב�ת�רוע�ה;

ו�י�ש�ב ל�א�נוש,    צ�ד�ק�תו.
ו�ה ל�י. ים, ו�י�אמ�ר, ח�ט�את�י ו�י�ש�ר ה�ע�ו	ית�י;    ו�ל�א-ש� לג,כז  י�ש�ר, ע�ל-א/נ�ש�

לג,כח  פ�ד�ה נפשי (נ�פ�שו), מ	ע/ב�ר ב�ש�ח�ת;    וחיתי (ו�ח�י�תו), ב�אור ת�ר�א�ה.
לג,כט  ה�ן-כ�ל-א	ל�ה, י�פ�ע�ל-א	ל--    פ�ע/מ�י�ם ש�לוש ע�ם-ג�ב�ר.

יב נ�פ�שו, מ�נ�י-ש�ח�ת--    ל	אור, ב�אור ה�ח�י�ים. לג,ל  ל�ה�ש�
לג,לא  ה�ק�ש	ב א�יוב ש�מ�ע-ל�י;    ה�ח/ר	ש, ו�אנ�כ�י א/ד�ב	ר.
לג,לב  א�ם-י	ש-מ�ל�ין ה/ש�יב	נ�י;    ד�ב	ר, כ�י-ח�פ�צ�ת�י צ�ד�ק�ך�.

לג,לג  א�ם-אי�ן, את�ה ש�מ�ע-ל�י;    ה�ח/ר	ש, ו�א/אל�פ�ך� ח�כ�מ�ה.
לד,א                  ו�י�ע�ן א�ל�יהוא, ו�י�אמ�ר.

לד,ב  ש�מ�עו ח/כ�מ�ים מ�ל�י;    ו�י�ד�ע�ים, ה�א/ז�ינו ל�י.
לד,ג  כ�י-א�ז�ן, מ�ל�ין ת�ב�ח�ן;    ו�ח	ך�, י�ט�ע�ם ל�א�כ�ל.
לד,ד  מ�ש�פ�ט נ�ב�ח/ר�ה-ל�נו;    נ	ד�ע�ה ב	ינ	ינו מ�ה-טוב.
לד,ה  כ�י-אמ�ר א�יוב צ�ד�ק�ת�י;    ו�א	ל, ה	ס�יר מ�ש�פ�ט�י.

לד,ו  ע�ל-מ�ש�פ�ט�י א/כ�ז	ב;    אנוש ח�צ�י ב�ל�י-פ�ש�ע.
לד,ז  מ�י-ג�ב�ר כ�א�יוב;    י�ש�ת�ה-ל�ע�ג כ�מ�י�ם.

י-ר�ש�ע. לד,ח  ו�אר�ח ל�ח�ב�ר�ה, ע�ם-פ�ע/ל	י או�ן;    ו�ל�ל�כ�ת, ע�ם-אנ�ש	
לד,ט  כ�י-אמ�ר, ל�א י�ס�כ�ן-ג�ב�ר--    ב�ר�צ�תו, ע�ם-א�ל�ה�ים.

י ל	ב�ב--    ש�מ�עו-ל�י: לד,י  ל�כ	ן, אנ�ש	
ח�ל�ל�ה ל�א	ל מ	ר�ש�ע;    ו�ש�ד�י מ	ע�ו�ל.

לד,יא  כ�י פ�ע�ל אד�ם, י�ש�ל�ם-לו;    וכ�א�ר�ח א�יש, י�מ�צ�א�נו.
יע�;    ו�ש�ד�י, ל�א-י�ע�ו	ת מ�ש�פ�ט. לד,יב  אף-אמ�נ�ם, א	ל ל�א-י�ר�ש�

לד,יג  מ�י-פ�ק�ד ע�ל�יו אר�צ�ה;    ומ�י ש�ם, ת	ב	ל כ.ל�ה.
ים א	ל�יו ל�בו;    רוחו ו�נ�ש�מ�תו, א	ל�יו י�א�ס�ף. לד,יד  א�ם-י�ש�



לד,טו  י�ג�ו�ע כ�ל-ב�ש�ר י�ח�ד;    ו�אד�ם, ע�ל-ע�פ�ר י�שוב.
לד,טז  ו�א�ם-ב�ינ�ה, ש�מ�ע�ה-ז�את;    ה�א/ז�ינ�ה, ל�קול מ�ל�י.

לד,יז  ה�אף שונ	א מ�ש�פ�ט י�ח/בוש;    ו�א�ם-צ�ד�יק כ�ב�יר ת�ר�ש�יע�.
לד,יח  ה�א/מ�ר ל�מ�ל�ך� ב�ל�י�ע�ל--    ר�ש�ע, א�ל-נ�ד�יב�ים.

לד,יט  א/ש�ר ל�א-נ�ש�א, פ�נ	י ש�ר�ים,    ו�ל�א נ�כ�ר-שוע�, ל�פ�נ	י-ד�ל:
כ�י-מ�ע/ש	ה י�ד�יו    כ.ל�ם.

לד,כ  ר�ג�ע, י�מ.תו--    ו�ח/צות ל�י�ל�ה:
י�ג�ע/שו ע�ם ו�י�ע/ב�רו;    ו�י�ס�ירו אב�יר, ל�א ב�י�ד.

לד,כא  כ�י-ע	ינ�יו, ע�ל-ד�ר�כ	י-א�יש;    ו�כ�ל-צ�ע�ד�יו י�ר�א�ה.
לד,כב  א	ין-ח�ש�ך�, ו�א	ין צ�ל�מ�ו�ת--    ל�ה�ס�ת�ר ש�ם, פ�ע/ל	י או�ן.

ים עוד--    ל�ה/ל�ך� א�ל-א	ל, ב�מ�ש�פ�ט. לד,כג  כ�י ל�א ע�ל-א�יש, י�ש�
לד,כד  י�ר�ע� כ�ב�יר�ים ל�א-ח	ק�ר;    ו�י�ע/מ	ד א/ח	ר�ים ת�ח�ת�ם.

לד,כה  ל�כ	ן--י�כ�יר, מ�ע�ב�ד	יה�ם;    ו�ה�פ�ך� ל�י�ל�ה, ו�י�ד�כ�או.
לד,כו  ת�ח�ת-ר�ש�ע�ים ס�פ�ק�ם--    ב�מ�קום ר�א�ים.

לד,כז  א/ש�ר ע�ל-כ	ן, ס�רו מ	אח/ר�יו;    ו�כ�ל-ד�ר�כ�יו, ל�א ה�ש�כ�ילו.
לד,כח  ל�ה�ב�יא ע�ל�יו, צ�ע/ק�ת-ד�ל;    ו�צ�ע/ק�ת ע/נ�י�ים י�ש�מ�ע.

לד,כט  ו�הוא י�ש�ק�ט, ומ�י י�ר�ש�ע�--    ו�י�ס�ת	ר פ�נ�ים, ומ�י י�שור�נו;
ו�ע�ל-גוי ו�ע�ל-אד�ם    י�ח�ד.

י ע�ם. לד,ל  מ�מ�ל�ך�, אד�ם ח�נ	ף--    מ�מ�ק�ש	
לד,לא  כ�י-א�ל-א	ל, ה�אמ�ר נ�ש�את�י--    ל�א א�ח�ב�ל.

לד,לב  ב�ל�ע/ד	י א�ח�ז�ה, את�ה ה�ר	נ�י;    א�ם-ע�ו�ל פ�ע�ל�ת�י, ל�א א�ס�יף.
לד,לג  ה/מ	ע�מ�ך� י�ש�ל�מ�נ�ה, כ�י-מ�אס�ת�--כ�י-את�ה ת�ב�ח�ר ו�ל�א-אנ�י;    ומ�ה-י�ד�ע�ת� ד�ב	ר.

י ל	ב�ב, י�אמ�רו ל�י;    ו�ג�ב�ר ח�כ�ם, ש�מ	ע� ל�י. לד,לד  אנ�ש	
לד,לה  א�יוב, ל�א-ב�ד�ע�ת י�ד�ב	ר;    וד�ב�ר�יו, ל�א ב�ה�ש�כ	יל.

י-או�ן. לד,לו  אב�י--י�ב�ח	ן א�יוב ע�ד-נ�צ�ח:    ע�ל-ת�ש.ב�ת, ב�אנ�ש	
לד,לז  כ�י י�ס�יף ע�ל-ח�ט�אתו פ�ש�ע, ב	ינ	ינו י�ש�פוק;    ו�י�ר�ב א/מ�ר�יו ל�א	ל.

לה,א                  ו�י�ע�ן א�ל�יהו, ו�י�אמ�ר.
לה,ב  ה/ז�את, ח�ש�ב�ת� ל�מ�ש�פ�ט;    אמ�ר�ת�, צ�ד�ק�י מ	א	ל.

לה,ג  כ�י-ת�אמ�ר, מ�ה-י�ס�כ�ן-ל�ך�;    מ�ה-א�ע�יל, מ	ח�ט�את�י.
יב�ך� מ�ל�ין--    ו�א�ת-ר	ע�יך� ע�מ�ך�. לה,ד  א/נ�י, א/ש�

לה,ה  ה�ב	ט ש�מ�י�ם ור�א	ה;    ו�שור ש�ח�ק�ים, ג�ב�הו מ�מ�ך�.
לה,ו  א�ם-ח�ט�את�, מ�ה-ת�פ�ע�ל-בו;    ו�ר�בו פ�ש�ע�יך�, מ�ה-ת�ע/ש�ה-לו.

לה,ז  א�ם-צ�ד�ק�ת�, מ�ה-ת�ת�ן-לו;    או מ�ה-מ�י�ד�ך� י�ק�ח.
לה,ח  ל�א�יש-כ�מוך� ר�ש�ע�ך�;    ול�ב�ן-אד�ם, צ�ד�ק�ת�ך�.

ו�עו מ�ז�רוע� ר�ב�ים. לה,ט  מ	ר�ב, ע/שוק�ים י�ז�ע�יקו;    י�ש�
י:    נ�ת	ן ז�מ�רות ב�ל�י�ל�ה. לה,י  ו�ל�א-אמ�ר--אי	ה, א�לוה� ע�ש�

לה,יא  מ�ל�פ	נו, מ�ב�ה/מות אר�ץ;    ומ	עוף ה�ש�מ�י�ם י�ח�כ�מ	נו.
לה,יב  ש�ם י�צ�ע/קו, ו�ל�א י�ע/נ�ה--    מ�פ�נ	י, ג�און ר�ע�ים.

ו�א, ל�א-י�ש�מ�ע א	ל;    ו�ש�ד�י, ל�א י�שור�נ�ה. לה,יג  אך�-ש�
לה,יד  אף כ�י-ת�אמ�ר, ל�א ת�שור�נו;    ד�ין ל�פ�נ�יו, ות�חול	ל לו.

לה,טו  ו�ע�ת�ה--כ�י-אי�ן, פ�ק�ד אפו;    ו�ל�א-י�ד�ע ב�פ�ש מ�א�ד.
לה,טז  ו�א�יוב, ה�ב�ל י�פ�צ�ה-פ�יהו;    ב�ב�ל�י-ד�ע�ת, מ�ל�ין י�כ�ב�ר.

לו,א                  ו�י�ס�ף א�ל�יהוא, ו�י�אמ�ר.
לו,ב  כ�ת�ר-ל�י ז�ע	יר, ו�א/ח�ו�ך�:    כ�י עוד ל�א�לוה� מ�ל�ים.

לו,ג  א�ש�א ד	ע�י, ל�מ	ר�חוק;    ול�פ�ע/ל�י, א�ת	ן-צ�ד�ק.
לו,ד  כ�י-אמ�נ�ם, ל�א-ש�ק�ר מ�ל�י;    ת�מ�ים ד	עות ע�מ�ך�.

לו,ה  ה�ן-א	ל כ�ב�יר, ו�ל�א י�מ�אס:    כ�ב�יר, כ�ח� ל	ב.
לו,ו  ל�א-י�ח�י�ה ר�ש�ע;    ומ�ש�פ�ט ע/נ�י�ים י�ת	ן.

לו,ז  ל�א-י�ג�ר�ע מ�צ�ד�יק,    ע	ינ�יו:
ו�א�ת-מ�ל�כ�ים ל�כ�ס	א;    ו�י�ש�יב	ם ל�נ�צ�ח, ו�י�ג�ב�הו.



לו,ח  ו�א�ם-א/סור�ים ב�ז�ק�ים;    י�ל�כ�דון, ב�ח�ב�ל	י-ע�נ�י.
לו,ט  ו�י�ג	ד ל�ה�ם פ�עHל�ם;    ופ�ש�ע	יה�ם, כ�י י�ת�ג�ב�רו.

לו,י  ו�י�ג�ל אז�נ�ם, ל�מוס�ר;    ו�י�אמ�ר, כ�י-י�שובון מ	או�ן.
לו,יא  א�ם-י�ש�מ�עו, ו�י�ע/ב�דו:    י�כ�לו י�מ	יה�ם ב�טוב; וש�נ	יה�ם, ב�נ�ע�ימ�ים.

לו,יב  ו�א�ם-ל�א י�ש�מ�עו, ב�ש�ל�ח י�ע/ב�רו;    ו�י�ג�ו�עו, ב�ב�ל�י-ד�ע�ת.
ו�עו, כ�י א/ס�ר�ם. לו,יג  ו�ח�נ�פ	י-ל	ב, י�ש�ימו אף;    ל�א י�ש�

לו,יד  ת�מ�ת ב�נ�ע�ר נ�פ�ש�ם;    ו�ח�י�ת�ם, ב�ק�ד	ש�ים.
לו,טו  י�ח�ל	ץ ע�נ�י ב�ע�נ�יו;    ו�י�ג�ל ב�ל�ח�ץ אז�נ�ם.

לו,טז  ו�אף ה/ס�ית�ך�, מ�פ�י-צ�ר--    ר�ח�ב, ל�א-מוצ�ק ת�ח�ת�יה�;
ן. �ו�נ�ח�ת ש.ל�ח�נ�ך�,    מ�ל	א ד�ש

לו,יז  ו�ד�ין-ר�ש�ע מ�ל	את�;    ד�ין ומ�ש�פ�ט י�ת�מ�כו.
לו,יח  כ�י-ח	מ�ה, פ�ן-י�ס�ית�ך� ב�ס�פ�ק;    ו�ר�ב-כ�פ�ר, אל-י�ט�ך�.

לו,יט  ה/י�ע/ר�ך� שוע/ך�, ל�א ב�צ�ר;    ו�כ�ל, מ�א/מ�צ	י-כ�ח�.
לו,כ  אל-ת�ש�אף ה�ל�י�ל�ה--    ל�ע/לות ע�מ�ים ת�ח�ת�ם.

לו,כא  ה�ש�מ�ר, אל-ת	פ�ן א�ל-או�ן:    כ�י-ע�ל-ז�ה, ב�ח�ר�ת� מ	ע�נ�י.
לו,כב  ה�ן-א	ל, י�ש�ג�יב ב�כ�חו;    מ�י כ�מ�הו מור�ה.

לו,כג  מ�י-פ�ק�ד ע�ל�יו ד�ר�כו;    ומ�י-אמ�ר, פ�ע�ל�ת� ע�ו�ל�ה.
ים. לו,כד  ז�כ�ר, כ�י-ת�ש�ג�יא פ�עHלו--    א/ש�ר ש�ר�רו א/נ�ש�

לו,כה  כ�ל-אד�ם ח�זו-בו;    א�נוש, י�ב�יט מ	ר�חוק.
נ�יו ו�ל�א-ח	ק�ר. לו,כו  ה�ן-א	ל ש�ג�יא, ו�ל�א נ	ד�ע;    מ�ס�פ�ר ש�

לו,כז  כ�י, י�ג�ר�ע נ�ט�פ	י-מ�י�ם;    י�ז�קו מ�ט�ר ל�א	דו.
לו,כח  א/ש�ר-י�ז�לו ש�ח�ק�ים;    י�ר�ע/פו, ע/ל	י אד�ם ר�ב.

י-ע�ב;    ת�ש.אות, ס.כ�תו. לו,כט  אף א�ם-י�ב�ין, מ�פ�ר�ש	
י ה�י�ם כ�ס�ה. לו,ל  ה	ן-פ�ר�ש ע�ל�יו אורו;    ו�ש�ר�ש	

לו,לא  כ�י-ב�ם, י�ד�ין ע�מ�ים;    י�ת�ן-א�כ�ל ל�מ�כ�ב�יר.
לו,לב  ע�ל-כ�פ�י�ם כ�ס�ה-אור;    ו�י�צ�ו ע�ל�יה� ב�מ�פ�ג�יע�.

לו,לג  י�ג�יד ע�ל�יו ר	עו;    מ�ק�נ�ה, אף ע�ל-עול�ה.
לז,א  אף-ל�ז�את, י�ח�ר�ד ל�ב�י;    ו�י�ת�ר, מ�מ�קומו.

לז,ב  ש�מ�עו ש�מוע� ב�ר�ג�ז ק�לו;    ו�ה�ג�ה, מ�פ�יו י	צ	א.
לז,ג  ת�ח�ת-כ�ל-ה�ש�מ�י�ם י�ש�ר	הו;    ו�אורו, ע�ל-כ�נ�פות ה�אר�ץ.

לז,ד  אח/ר�יו, י�ש�אג-קול--    י�ר�ע	ם, ב�קול ג�אונו;
ו�ל�א י�ע�ק�ב	ם,    כ�י-י�ש�מ�ע קולו.

לז,ה  י�ר�ע	ם א	ל ב�קולו, נ�פ�ל�אות;    ע�ש�ה ג�ד�לות, ו�ל�א נ	ד�ע.
לז,ו  כ�י ל�ש�ל�ג, י�אמ�ר--    ה�ו	א-אר�ץ:

ו�ג�ש�ם מ�ט�ר;    ו�ג�ש�ם, מ�ט�רות ע.זו.
י מ�ע/ש	הו. לז,ז  ב�י�ד-כ�ל-אד�ם י�ח�תום--    ל�ד�ע�ת, כ�ל-אנ�ש	

לז,ח  ו�ת�בוא ח�י�ה ב�מו-אר�ב;    וב�מ�עונ�ת�יה� ת�ש�כ�ן.
לז,ט  מ�ן-ה�ח�ד�ר, ת�בוא סופ�ה;    ומ�מ�ז�ר�ים ק�ר�ה.

לז,י  מ�נ�ש�מ�ת-א	ל י�ת�ן-ק�ר�ח;    ו�ר�ח�ב מ�י�ם ב�מוצ�ק.
לז,יא  אף-ב�ר�י, י�ט�ר�יח� ע�ב;    י�פ�יץ, ע/נ�ן אורו.

לז,יב  ו�הוא מ�ס�בות, מ�ת�ה�פ	ך� ב�ת�ח�בול�ת�ו    ל�פ�עHל�ם:
כ�ל א/ש�ר י�צ�ו	ם,    ע�ל-פ�נ	י ת	ב	ל אר�צ�ה.

לז,יג  א�ם-ל�ש	ב�ט א�ם-ל�אר�צו--    א�ם-ל�ח�ס�ד, י�מ�צ�א	הו.
לז,יד  ה�א/ז�ינ�ה ז�את א�יוב;    ע/מ�ד, ו�ה�ת�בונ	ן נ�פ�ל�אות א	ל.
לז,טו  ה/ת	ד�ע, ב�שום-א�לוה� ע/ל	יה�ם;    ו�ה�פ�יע�, אור ע/נ�נו.
י-ע�ב;    מ�פ�ל�אות, ת�מ�ים ד	ע�ים. לז,טז  ה/ת	ד�ע, ע�ל-מ�פ�ל�ש	

לז,יז  א/ש�ר-ב�ג�ד�יך� ח�מ�ים--    ב�ה�ש�ק�ט א�ר�ץ, מ�ד�רום.
לז,יח  ת�ר�ק�יע� ע�מו, ל�ש�ח�ק�ים;    ח/ז�ק�ים, כ�ר�א�י מוצ�ק.

לז,יט  הוד�יע	נו, מ�ה-נ�אמ�ר לו;    ל�א-נ�ע/ר�ך�, מ�פ�נ	י-ח�ש�ך�.
לז,כ  ה�י�ס.פ�ר-לו, כ�י א/ד�ב	ר;    א�ם-אמ�ר א�יש, כ�י י�ב.ל�ע.



לז,כא  ו�ע�ת�ה, ל�א ר�או אור--    ב�ה�יר הוא, ב�ש�ח�ק�ים;
ו�רוח� ע�ב�ר�ה,    ו�ת�ט�ה/ר	ם.

לז,כב  מ�צ�פון, ז�ה�ב י�א�ת�ה;    ע�ל-א�לוה�, נור�א הוד.
לז,כג  ש�ד�י ל�א-מ�צ�אנ.הו, ש�ג�יא-כ�ח�;    ומ�ש�פ�ט ו�ר�ב-צ�ד�ק�ה, ל�א י�ע�נ�ה.

ים;    ל�א-י�ר�א�ה, כ�ל-ח�כ�מ	י-ל	ב. לז,כד  ל�כ	ן, י�ר	אוהו א/נ�ש�

לח,א  ו�י�ע�ן-י�הו�ה א�ת-א�יוב, מנהסערה (מ�ן ה�ס�ע�ר�ה);    ו�י�אמ�ר.
לח,ב  מ�י ז�ה, מ�ח�ש�יך� ע	צ�ה ב�מ�ל�ין--    ב�ל�י-ד�ע�ת.

לח,ג  א�ז�ר-נ�א כ�ג�ב�ר ח/ל�צ�יך�;    ו�א�ש�אל�ך�, ו�הוד�יע	נ�י.
לח,ד  א	יפ�ה ה�י�ית�, ב�י�ס�ד�י-אר�ץ;    ה�ג	ד, א�ם-י�ד�ע�ת� ב�ינ�ה.

לח,ה  מ�י-ש�ם מ�מ�ד�יה�, כ�י ת	ד�ע;    או מ�י-נ�ט�ה ע�ל�יה� ק�ו.
לח,ו  ע�ל-מ�ה, א/ד�נ�יה� ה�ט�ב�עו;    או מ�י-י�ר�ה, א�ב�ן פ�נ�ת�ה.
לח,ז  ב�ר�ן-י�ח�ד, כוכ�ב	י ב�ק�ר;    ו�י�ר�יעו, כ�ל-ב�נ	י א�ל�ה�ים.

לח,ח  ו�י�ס�ך� ב�ד�ל�ת�י�ם י�ם;    ב�ג�יחו, מ	ר�ח�ם י	צ	א.
לח,ט  ב�שומ�י ע�נ�ן ל�ב.שו;    ו�ע/ר�פ�ל, ח/ת.ל�תו.

ים, ב�ר�יח� וד�ל�ת�י�ם. לח,י  ו�א�ש�ב�ר ע�ל�יו ח.ק�י;    ו�אש�
לח,יא  ו�א�מ�ר--ע�ד-פ�ה ת�בוא, ו�ל�א ת�ס�יף;    ופ�א-י�ש�ית, ב�ג�און ג�ל�יך�.

לח,יב  ה/מ�י�מ�יך�, צ�ו�ית� ב�ק�ר;    ידעתה שחר (י�ד�ע�ת� ה�ש�ח�ר) מ�ק�מו.
לח,יג  ל�א�ח�ז, ב�כ�נ�פות ה�אר�ץ;    ו�י�נ�ע/רו ר�ש�ע�ים מ�מ�נ�ה.
לח,יד  ת�ת�ה�פ	ך�, כ�ח�מ�ר חות�ם;    ו�י�ת�י�צ�בו, כ�מו ל�בוש.

לח,טו  ו�י�מ�נ�ע מ	ר�ש�ע�ים אור�ם;    וז�רוע� ר�מ�ה, ת�ש�ב	ר.
לח,טז  ה/ב�את�, ע�ד-נ�ב�כ	י-י�ם;    וב�ח	ק�ר ת�הום, ה�ת�ה�ל�כ�ת�.

לח,יז  ה/נ�ג�לו ל�ך�, ש�ע/ר	י-מ�ו�ת;    ו�ש�ע/ר	י צ�ל�מ�ו�ת ת�ר�א�ה.
לח,יח  ה�ת�ב�נ�נ�ת�, ע�ד-ר�ח/ב	י-אר�ץ;    ה�ג	ד, א�ם-י�ד�ע�ת� כ.ל�ה.
לח,יט  א	י-ז�ה ה�ד�ר�ך�, י�ש�כ�ן-אור;    ו�ח�ש�ך�, א	י-ז�ה מ�ק�מו.

לח,כ  כ�י ת�ק�ח�נו א�ל-ג�בולו;    ו�כ�י-ת�ב�ין, נ�ת�יבות ב	יתו.
לח,כא  י�ד�ע�ת�, כ�י-אז ת�ו�ל	ד;    ומ�ס�פ�ר י�מ�יך� ר�ב�ים.

לח,כב  ה/ב�את�, א�ל-א�צ�רות ש�ל�ג;    ו�אוצ�רות ב�ר�ד ת�ר�א�ה.
לח,כג  א/ש�ר-ח�ש�כ�ת�י ל�ע�ת-צ�ר;    ל�יום ק�ר�ב, ומ�ל�ח�מ�ה.
לח,כד  א	י-ז�ה ה�ד�ר�ך�, י	ח�ל�ק אור;    י�פ	ץ ק�ד�ים ע/ל	י-אר�ץ.
לח,כה  מ�י-פ�ל�ג ל�ש�ט�ף ת�ע�ל�ה;    ו�ד�ר�ך�, ל�ח/ז�יז ק�לות.

לח,כו  ל�ה�מ�ט�יר, ע�ל-א�ר�ץ ל�א-א�יש--    מ�ד�ב�ר, ל�א-אד�ם בו.
לח,כז  ל�ה�ש�ב�יע� ש�אה, ומ�ש�אה;    ול�ה�צ�מ�יח�, מ�צ�א ד�ש�א.

לח,כח  ה/י	ש-ל�מ�ט�ר אב;    או מ�י-הול�יד, א�ג�ל	י-ט�ל.
לח,כט  מ�ב�ט�ן מ�י, י�צ�א ה�ק�ר�ח;    וכ�פ�ר ש�מ�י�ם, מ�י י�ל�דו.

לח,ל  כ�א�ב�ן, מ�י�ם י�ת�ח�ב�או;    ופ�נ	י ת�הום, י�ת�ל�כ�דו.
לח,לא  ה�ת�ק�ש	ר, מ�ע/ד�נות כ�ימ�ה;    או-מ�ש�כות כ�ס�יל ת�פ�ת	ח�.

לח,לב  ה/ת�צ�יא מ�ז�רות ב�ע�תו;    ו�ע�י�ש, ע�ל-ב�נ�יה� ת�נ�ח	ם.
לח,לג  ה/י�ד�ע�ת�, ח.קות ש�מ�י�ם;    א�ם-ת�ש�ים מ�ש�ט�רו ב�אר�ץ.

לח,לד  ה/ת�ר�ים ל�ע�ב קול�ך�;    ו�ש�פ�ע�ת-מ�י�ם ת�כ�ס�ך�.
לח,לה  ה�ת�ש�ל�ח ב�ר�ק�ים ו�י	ל	כו;    ו�י�אמ�רו ל�ך� ה�נ	נו.

לח,לו  מ�י-ש�ת, ב�ט.חות ח�כ�מ�ה;    או מ�י-נ�ת�ן ל�ש�כ�ו�י ב�ינ�ה.
לח,לז  מ�י-י�ס�פ	ר ש�ח�ק�ים ב�ח�כ�מ�ה;    ו�נ�ב�ל	י ש�מ�י�ם, מ�י י�ש�כ�יב.

לח,לח  ב�צ�ק�ת ע�פ�ר, ל�מוצ�ק;    ור�ג�ב�ים י�ד.ב�קו.
לח,לט  ה/ת�צוד ל�ל�ב�יא ט�ר�ף;    ו�ח�י�ת כ�פ�יר�ים ת�מ�ל	א.
לח,מ  כ�י-י�ש�חו ב�מ�עונות;    י	ש�בו ב�ס.כ�ה ל�מו-אר�ב.

לח,מא  מ�י י�כ�ין ל�ע�ר	ב,    צ	ידו:
ו	עו;    י�ת�עו, ל�ב�ל�י-א�כ�ל. כ�י-י�ל�ד�ו, א�ל-א	ל י�ש�

לט,א  ה/י�ד�ע�ת�--ע	ת, ל�ד�ת י�ע/ל	י-ס�ל�ע;    ח�ל	ל אי�לות ת�ש�מ�ר.
לט,ב  ת�ס�פ�ר י�ר�ח�ים ת�מ�ל�אנ�ה;    ו�י�ד�ע�ת�, ע	ת ל�ד�ת�נ�ה.



לט,ג  ת�כ�ר�ע�נ�ה, י�ל�ד	יה�ן ת�פ�ל�ח�נ�ה;    ח�ב�ל	יה�ם ת�ש�ל�ח�נ�ה.
לט,ד  י�ח�ל�מו ב�נ	יה�ם, י�ר�בו ב�ב�ר;    י�צ�או, ו�ל�א-ש�בו ל�מו.
י;    ומ�ס�רות ע�רוד, מ�י פ�ת	ח�. לט,ה  מ�י-ש�ל�ח פ�ר�א ח�פ�ש�

לט,ו  א/ש�ר-ש�מ�ת�י ע/ר�ב�ה ב	יתו;    ומ�ש�כ�נות�יו מ�ל	ח�ה.
לט,ז  י�ש�ח�ק, ל�ה/מון ק�ר�י�ה;    ת�ש.אות נ�ג	ש, ל�א י�ש�מ�ע.

לט,ח  י�תור ה�ר�ים מ�ר�ע	הו;    ו�אח�ר כ�ל-י�רוק י�ד�רוש.
לט,ט  ה/י�אב�ה ר	ים ע�ב�ד�ך�;    א�ם-י�ל�ין, ע�ל-א/בוס�ך�.

לט,י  ה/ת�ק�ש�ר-ר	ים, ב�ת�ל�ם ע/ב�תו;    א�ם-י�ש�ד	ד ע/מ�ק�ים אח/ר�יך�.
לט,יא  ה/ת�ב�ט�ח-בו, כ�י-ר�ב כ�חו;    ו�ת�ע/ז�ב א	ל�יו י�ג�יע�ך�.

יב) ז�ר�ע�ך�;    ו�ג�ר�נ�ך� י�א�ס�ף. לט,יב  ה/ת�א/מ�ין בו, כ�י-ישוב (י�ש�
לט,יג  כ�נ�ף-ר�נ�נ�ים נ�ע�ל�ס�ה;    א�ם-א�ב�ר�ה, ח/ס�יד�ה ו�נ�צ�ה.

לט,יד  כ�י-ת�ע/ז�ב ל�אר�ץ ב	צ�יה�;    ו�ע�ל-ע�פ�ר ת�ח�מ	ם.
לט,טו  ו�ת�ש�כ�ח, כ�י-ר�ג�ל ת�זור�ה�;    ו�ח�י�ת ה�ש�ד�ה ת�דוש�ה�.

יח� ב�נ�יה� ל�ל�א-ל�ה;    ל�ר�יק י�ג�יע�ה ב�ל�י-פ�ח�ד. לט,טז  ה�ק�ש�
לט,יז  כ�י-ה�ש�ה א�לוה� ח�כ�מ�ה;    ו�ל�א-ח�ל�ק ל�ה, ב�ב�ינ�ה.

לט,יח  כ�ע	ת, ב�מ�רום ת�מ�ר�יא;    ת�ש�ח�ק ל�סוס, ול�ר�כ�בו.

לט,יט  ה/ת�ת	ן ל�סוס ג�בור�ה;    ה/ת�ל�ב�יש צ�ו�ארו ר�ע�מ�ה.
נו, כ�אר�ב�ה;    הוד נ�ח�רו א	ימ�ה. �לט,כ  ה/ת�ר�ע�יש

לט,כא  י�ח�פ�רו ב�ע	מ�ק, ו�י�ש�יש ב�כ�ח�;    י	צ	א, ל�ק�ר�את-נ�ש�ק.
לט,כב  י�ש�ח�ק ל�פ�ח�ד, ו�ל�א י	ח�ת;    ו�ל�א-י�שוב, מ�פ�נ	י-ח�ר�ב.

לט,כג  ע�ל�יו, ת�ר�נ�ה אש�פ�ה;    ל�ה�ב ח/נ�ית ו�כ�ידון.
לט,כד  ב�ר�ע�ש ו�ר�ג�ז, י�ג�מ�א-אר�ץ;    ו�ל�א-י�א/מ�ין, כ�י-קול שופ�ר.

לט,כה  ב�ד	י ש�פ�ר, י�אמ�ר ה�אח--    ומ	ר�חוק, י�ר�יח� מ�ל�ח�מ�ה;
ר�ע�ם ש�ר�ים,    ות�רוע�ה.

לט,כו  ה/מ�ב�ינ�ת�ך�, י�א/ב�ר-נ	ץ;    י�פ�ר�ש כ�נ�פ�ו ל�ת	ימ�ן.
לט,כז  א�ם-ע�ל-פ�יך�, י�ג�ב�יה� נ�ש�ר;    ו�כ�י, י�ר�ים ק�נו.

לט,כח  ס�ל�ע י�ש�כ�ן, ו�י�ת�ל�נ�ן--    ע�ל ש�ן-ס�ל�ע, ומ�צוד�ה.
לט,כט  מ�ש�ם ח�פ�ר-א�כ�ל;    ל�מ	ר�חוק, ע	ינ�יו י�ב�יטו.

לט,ל  ו�א�פ�ר�ח�ו י�ע�ל�עו-ד�ם;    וב�א/ש�ר ח/ל�ל�ים, ש�ם הוא.
מ,א                  ו�י�ע�ן י�הו�ה א�ת-א�יוב; ו�י�אמ�ר.

מ,ב  ה/ר�ב, ע�ם-ש�ד�י י�סור;    מוכ�יח� א�לוה� י�ע/נ�נ�ה.

מ,ג                  ו�י�ע�ן א�יוב א�ת-י�הו�ה; ו�י�אמ�ר.
יב�ך�;    י�ד�י, ש�מ�ת�י ל�מו-פ�י. מ,ד  ה	ן ק�ל�ת�י, מ�ה א/ש�

מ,ה  אח�ת ד�ב�ר�ת�י, ו�ל�א א�ע�נ�ה;    וש�ת�י�ם, ו�ל�א אוס�יף.

מ,ו  ו�י�ע�ן-י�הו�ה א�ת-א�יוב, מנסערה (מ�ן ס�ע�ר�ה);    ו�י�אמ�ר.
מ,ז  א�ז�ר-נ�א כ�ג�ב�ר ח/ל�צ�יך�;    א�ש�אל�ך�, ו�הוד�יע	נ�י.

מ,ח  ה�אף, ת�פ	ר מ�ש�פ�ט�י;    ת�ר�ש�יע	נ�י, ל�מ�ע�ן ת�צ�ד�ק.
מ,ט  ו�א�ם-ז�רוע� כ�א	ל ל�ך�;    וב�קול, כ�מ�הו ת�ר�ע	ם.

מ,י  ע/ד	ה נ�א ג�און ו�ג�ב�ה;    ו�הוד ו�ה�ד�ר ת�ל�ב�ש.
מ,יא  ה�פ	ץ, ע�ב�רות אפ�ך�;    ור�א	ה כ�ל-ג	א�ה, ו�ה�ש�פ�יל	הו.

מ,יב  ר�א	ה כ�ל-ג	א�ה, ה�כ�נ�יע	הו;    ו�ה/ד�ך� ר�ש�ע�ים ת�ח�ת�ם.
מ,יג  ט�מ�נ	ם ב�ע�פ�ר י�ח�ד;    פ�נ	יה�ם, ח/ב�ש ב�ט�מון.

מ,יד  ו�ג�ם-א/נ�י אוד�ך�:    כ�י-תוש�ע� ל�ך� י�מ�ינ�ך�.
מ,טו  ה�נ	ה-נ�א ב�ה	מות, א/ש�ר-ע�ש�ית�י ע�מ�ך�;    ח�צ�יר, כ�ב�ק�ר י�אכ	ל.

מ,טז  ה�נ	ה-נ�א כ�חו ב�מ�ת�נ�יו;    ו�אונו, ב�ש�ר�יר	י ב�ט�נו.
מ,יז  י�ח�פ�ץ ז�נ�בו כ�מו-אר�ז;    ג�יד	י פ�ח/ד�ו י�ש�ר�גו.

מ,יח  ע/צ�מ�יו, א/פ�יק	י נ�ח.ש�ה;    ג�ר�מ�יו, כ�מ�ט�יל ב�ר�ז�ל.



מ,יט  הוא, ר	אש�ית ד�ר�כ	י-א	ל;    ה�ע�שו, י�ג	ש ח�ר�בו.
מ,כ  כ�י-בול, ה�ר�ים י�ש�או-לו;    ו�כ�ל-ח�י�ת ה�ש�ד�ה, י�ש�ח/קו-ש�ם.

מ,כא  ת�ח�ת-צ�א�ל�ים י�ש�כ�ב--    ב�ס	ת�ר ק�נ�ה וב�צ�ה.
מ,כב  י�ס.כ.הו צ�א�ל�ים צ�ל�לו;    י�ס.בוהו, ע�ר�ב	י-נ�ח�ל.

מ,כג  ה	ן י�ע/ש�ק נ�ה�ר, ל�א י�ח�פוז;    י�ב�ט�ח, כ�י-י�ג�יח� י�ר�ד	ן א�ל-פ�יהו.
ים, י�נ�ק�ב-אף. מ,כד  ב�ע	ינ�יו י�ק�ח�נו;    ב�מוק�ש�

מ,כה  ת�מ�ש�ך� ל�ו�י�ת�ן ב�ח�כ�ה;    וב�ח�ב�ל, ת�ש�ק�יע� ל�ש�נו.
ים אג�מ�ן ב�אפו;    וב�חוח�, ת�ק�ב ל�ח�יו. מ,כו  ה/ת�ש�

מ,כז  ה/י�ר�ב�ה א	ל�יך�, ת�ח/נונ�ים;    א�ם-י�ד�ב	ר א	ל�יך� ר�כות.
מ,כח  ה/י�כ�ר�ת ב�ר�ית ע�מ�ך�;    ת�ק�ח�נו, ל�ע�ב�ד עול�ם.
מ,כט  ה�ת�ש�ח�ק-בו, כ�צ�פור;    ו�ת�ק�ש�ר�נו, ל�נ�ע/רות�יך�.

מ,ל  י�כ�רו ע�ל�יו, ח�ב�ר�ים;    י�ח�צוהו, ב	ין כ�נ�ע/נ�ים.
מ,לא  ה�ת�מ�ל	א ב�ש.כות עורו;    וב�צ�ל�צ�ל ד�ג�ים ר�אשו.

מ,לב  ש�ים-ע�ל�יו כ�פ�ך�;    ז�כ�ר מ�ל�ח�מ�ה, אל-תוס�ף.
מא,א  ה	ן-ת�ח�ל�תו נ�כ�ז�ב�ה;    ה/ג�ם א�ל-מ�ר�איו י.ט�ל.

מא,ב  ל�א-אכ�ז�ר, כ�י י�עור�נו;    ומ�י הוא, ל�פ�נ�י י�ת�י�צ�ב.
מא,ג  מ�י ה�ק�ד�ימ�נ�י, ו�א/ש�ל	ם;    ת�ח�ת כ�ל-ה�ש�מ�י�ם ל�י-הוא.

מא,ד  לא- (לו-) אח/ר�יש ב�ד�יו;    וד�ב�ר-ג�בורות, ו�ח�ין ע�ר�כו.
מא,ה  מ�י-ג�ל�ה, פ�נ	י ל�בושו;    ב�כ�פ�ל ר�ס�נו, מ�י י�בוא.

מא,ו  ד�ל�ת	י פ�נ�יו, מ�י פ�ת	ח�;    ס�ב�יבות ש�נ�יו א	ימ�ה.
מא,ז  ג�א/ו�ה, א/פ�יק	י מ�ג�נ�ים;    ס�גור, חות�ם צ�ר.

מא,ח  א�ח�ד ב�א�ח�ד י�ג�שו;    ו�רוח�, ל�א-י�ב�א ב	ינ	יה�ם.
מא,ט  א�יש-ב�אח�יהו י�ד.ב�קו;    י�ת�ל�כ�דו, ו�ל�א י�ת�פ�ר�דו.
מא,י  ע/ט�יש�ת�יו, ת�ה�ל אור;    ו�ע	ינ�יו, כ�ע�פ�ע�פ	י-ש�ח�ר.

מא,יא  מ�פ�יו, ל�פ�יד�ים י�ה/ל�כו;    כ�ידוד	י א	ש, י�ת�מ�ל�טו.
מא,יב  מ�נ�ח�יר�יו, י	צ	א ע�ש�ן--    כ�דוד נ�פוח� ו�אג�מ�ן.

מא,יג  נ�פ�שו, ג�ח�ל�ים ת�ל�ה	ט;    ו�ל�ה�ב, מ�פ�יו י	צ	א.
מא,יד  ב�צ�ו�ארו, י�ל�ין ע�ז;    ול�פ�נ�יו, ת�דוץ ד�אב�ה.

מא,טו  מ�פ�ל	י ב�ש�רו ד�ב	קו;    י�צוק ע�ל�יו, ב�ל-י�מוט.
מא,טז  ל�בו, י�צוק כ�מו-אב�ן;    ו�י�צוק, כ�פ�ל�ח ת�ח�ת�ית.

מא,יז  מ�ש	תו, י�גורו א	ל�ים;    מ�ש�ב�ר�ים, י�ת�ח�ט�או.
יג	הו ח�ר�ב, ב�ל�י ת�קום;    ח/נ�ית מ�ס�ע ו�ש�ר�י�ה. מא,יח  מ�ש�

מא,יט  י�ח�ש�ב ל�ת�ב�ן ב�ר�ז�ל;    ל�ע	ץ ר�ק�בון נ�חוש�ה.
מא,כ  ל�א-י�ב�ר�יח�נו ב�ן-ק�ש�ת;    ל�ק�ש, נ�ה�פ�כו-לו אב�נ	י-ק�ל�ע.

מא,כא  כ�ק�ש, נ�ח�ש�בו תות�ח;    ו�י�ש�ח�ק, ל�ר�ע�ש כ�ידון.
מא,כב  ת�ח�ת�יו, ח�דוד	י ח�ר�ש;    י�ר�פ�ד ח�רוץ ע/ל	י-ט�יט.
ים כ�מ�ר�ק�ח�ה. מא,כג  י�ר�ת�יח� כ�ס�יר מ�צול�ה;    י�ם, י�ש�
מא,כד  אח/ר�יו, י�א�יר נ�ת�יב;    י�ח�ש�ב ת�הום ל�ש	יב�ה.

מא,כה  א	ין-ע�ל-ע�פ�ר מ�ש�לו;    ה�ע�שו, ל�ב�ל�י-ח�ת.
מא,כו  א	ת-כ�ל-ג�ב�ה� י�ר�א�ה;    הוא, מ�ל�ך� ע�ל-כ�ל-ב�נ	י-ש�ח�ץ.

מב,א                  ו�י�ע�ן א�יוב א�ת-י�הו�ה; ו�י�אמ�ר.
מב,ב  ידעת (י�ד�ע�ת�י), כ�י-כ�ל תוכ�ל;    ו�ל�א-י�ב�צ	ר מ�מ�ך� מ�ז�מ�ה.

מב,ג  מ�י ז�ה, מ�ע�ל�ים ע	צ�ה--    ב�ל�י-ד�ע�ת:
ל�כ	ן ה�ג�ד�ת�י, ו�ל�א אב�ין;    נ�פ�ל�אות מ�מ�נ�י, ו�ל�א א	ד�ע.
מב,ד  ש�מ�ע-נ�א, ו�אנ�כ�י א/ד�ב	ר;    א�ש�אל�ך�, ו�הוד�יע	נ�י.

מב,ה  ל�ש	מ�ע-א�ז�ן ש�מ�ע�ת�יך�;    ו�ע�ת�ה, ע	ינ�י ר�את�ך�.
מב,ו  ע�ל-כ	ן, א�מ�אס ו�נ�ח�מ�ת�י--    ע�ל-ע�פ�ר ו�א	פ�ר.

 מב,ז ו�י�ה�י, אח�ר ד�ב�ר י�הו�ה א�ת ה�ד�ב�ר�ים ה�א	ל�ה--א�ל א�יוב; ו�י�אמ�ר י�הו�ה א�ל א�ל�יפ�ז ה�ת	ימ�נ�י, ח�ר�ה



 אפ�י ב�ך� וב�ש�נ	י ר	ע�יך�--כ�י ל�א ד�ב�ר�ת�ם א	ל�י נ�כונ�ה, כ�ע�ב�ד�י א�יוב.  מב,ח ו�ע�ת�ה ק�חו ל�כ�ם ש�ב�ע�ה
 פ�ר�ים ו�ש�ב�ע�ה א	יל�ים ול�כו א�ל ע�ב�ד�י א�יוב, ו�ה�ע/ל�ית�ם עול�ה ב�ע�ד�כ�ם, ו�א�יוב ע�ב�ד�י, י�ת�פ�ל	ל ע/ל	יכ�ם:
 כ�י א�ם פ�נ�יו א�ש�א, ל�ב�ל�ת�י ע/שות ע�מ�כ�ם נ�ב�ל�ה--כ�י ל�א ד�ב�ר�ת�ם א	ל�י נ�כונ�ה, כ�ע�ב�ד�י א�יוב.  מב,ט

 ו�י	ל�כו א�ל�יפ�ז ה�ת	ימ�נ�י וב�ל�ד�ד ה�שוח�י, צ�פ�ר ה�נ�ע/מ�ת�י, ו�י�ע/שו, כ�א/ש�ר ד�ב�ר א/ל	יה�ם י�הו�ה; ו�י�ש�א י�הו�ה,
 א�ת פ�נ	י א�יוב.  מב,י ו�יהו�ה, ש�ב א�ת שבית (ש�בות) א�יוב, ב�ה�ת�פ�ל�לו, ב�ע�ד ר	ע	הו; ו�י�ס�ף י�הו�ה א�ת
 כ�ל א/ש�ר ל�א�יוב, ל�מ�ש�נ�ה.  מב,יא ו�י�ב�או א	ל�יו כ�ל א�ח�יו ו�כ�ל אח�י�ת�יו ו�כ�ל י�ד�ע�יו ל�פ�נ�ים, ו�י�אכ�לו

 ע�מו ל�ח�ם ב�ב	יתו, ו�י�נ.דו לו ו�י�נ�ח/מו א�תו, ע�ל כ�ל ה�ר�ע�ה א/ש�ר ה	ב�יא י�הו�ה ע�ל�יו; ו�י�ת�נו לו, א�יש
 ק�ש�יט�ה א�ח�ת, ו�א�יש, נ�ז�ם ז�ה�ב א�ח�ד.  מב,יב ו�יהו�ה, ב	ר�ך� א�ת אח/ר�ית א�יוב--מ	ר	אש�תו; ו�י�ה�י לו

 אר�ב�ע�ה ע�ש�ר א�ל�ף צ�אן, ו�ש	ש�ת א/ל�פ�ים ג�מ�ל�ים, ו�א�ל�ף צ�מ�ד ב�ק�ר, ו�א�ל�ף א/תונות.  מב,יג ו�י�ה�י לו
 ש�ב�ע�נ�ה ב�נ�ים, ו�ש�לוש ב�נות.  מב,יד ו�י�ק�ר�א ש	ם ה�אח�ת י�מ�ימ�ה, ו�ש	ם ה�ש	נ�ית ק�צ�יע�ה; ו�ש	ם

ית, ק�ר�ן ה�פוך�.  מב,טו ו�ל�א נ�מ�צ�א נ�ש�ים י�פות, כ�ב�נות א�יוב--ב�כ�ל ה�אר�ץ; ו�י�ת	ן ל�ה�ם  ה�ש�ל�יש�
 א/ב�יה�ם נ�ח/ל�ה, ב�תוך� א/ח	יה�ם.  מב,טז ו�י�ח�י א�יוב אח/ר	י ז�את, מ	אה ו�אר�ב�ע�ים ש�נ�ה; וירא (ו�י�ר�א�ה),

א�ת ב�נ�יו ו�א�ת ב�נ	י ב�נ�יו--אר�ב�ע�ה, ד�רות.  מב,יז ו�י�מ�ת א�יוב, ז�ק	ן וש�ב�ע י�מ�ים.  {ש}
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