
מילה במילה אפסוקמיקום#
שמותמאבותמ ואת שמ אהרנ תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותמ141718
בתוכהאביהמכנ בנות צלפחד דברת נתנ תתנ להמ אחזת נחלה בתוכ אחי אביהמ והעברת את נחלת אביהנ להנ242707
אבתיואביחילונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בנ אביחיל על ירכ המשכנ יחנו צפנה340335
הובאואבינו ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקנ ואיש אינ בארצ לבוא עלינו כדרכ כל  הארצ411931
השלומאבינו וישאל להמ לשלומ ויאמר השלומ אביכמ הזקנ אשר אמרתמ העודנו חי514327
וביתיאבתיואלה הפקדימ אשר פקד משה ואהרנ ונשיאי ישראל שנימ עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו640144

740234
וביתיאבתיוויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כנ חנו לדגליהמ וכנ נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו

וביתיאבתיוואתכמ יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא840104
והביאכאבתיווהביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר ירשו אבתיכ וירשתה והיטבכ והרבכ מאבתיכ953005

ישבתמאבתיו ויצא מעמכ הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב1032541

 לא תלינ נבלתו על העצ כי קבור תקברנו ביומ ההוא כי קללת אלקימ תלוי ולא  תטמא את אדמתכ אשר ה' 1152123
בנחלתאדמתכאלקיכ נתנ לכ נחלה

לבנותאדניכ הנה רבקה לפניכ קח ולכ ותהי אשה לבנ אדניכ כאשר דבר ה'1212451
היינואהלימ ויגדלו הנערימ ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תמ ישב אהלימ1312527

1441806
לה'אהלימואני הנה לקחתי את אחיכמ הלוימ מתוכ בני ישראל לכמ מתנה נתנימ לה' לעבד את עבדת אהל מועד

1511208
לה'אהלימויעתק משמ ההרה מקדמ לבית אל ויט אהלה בית אל מימ והעי מקדמ ויבנ שמ מזבח לה' ויקרא בשמ ה'

לה'אהלימואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו לה' ונכרת האיש ההוא מעמיו1631709
לה'אהלימ ויאהל אברמ ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'1711318
לה'אהלימ והביא את אשמו לה' אל פתח אהל מועד איל אשמ1831921

1931704
ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבנ לה' לפני משכנ ה' דמ יחשב לאיש ההוא דמ שפכ ונכרת האיש 

לה'אהלימההוא מקרב עמו

למענ אשר יביאו בני ישראל את זבחיהמ אשר המ זבחימ על פני השדה והביאמ לה' אל פתח אהל מועד אל הכהנ 2031705
לה'אהלימוזבחו זבחי שלמימ לה' אותמ

לה'אהלימוזרק הכהנ את הדמ על מזבח ה' פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח לה'2131706
לה'אהלימ בבאמ אל אהל מועד ירחצו מימ ולא ימתו או בגשתמ אל המזבח לשרת להקטיר אשה  לה'2223020
אוציאאחרימופשט את בגדיו ולבש בגדימ אחרימ והוציא את הדשנ אל מחוצ למחנה אל מקומ טהור2330604

2451314
אוציאאחרימ יצאו אנשימ בני בליעל מקרבכ וידיחו את ישבי עירמ לאמר נלכה ונעבדה אלקימ  אחרימ אשר לא ידעתמ

מאנשיאחתנו ויאמרו אליהמ לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי  חרפה הוא לנו2513414

2632636
יביאואיביהמ והנשארימ בכמ והבאתי מרכ בלבבמ בארצת איביהמ ורדפ אתמ קול עלה נדפ ונסו  מנסת חרב ונפלו ואינ רדפ

יביאואיביהמ אפ אני אלכ עממ בקרי והבאתי אתמ בארצ איביהמ או אז יכנע לבבמ הערל ואז  ירצו את עונמ2732641
נהיתהאיביו והיה אדומ ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל2842418
יבאהואילמה ויבאו אילמה ושמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ ויחנו שמ על המימ2921527
יבאהואילמהויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ ויחנו שמ3043309
ראינואיננווירא יעקב את פני לבנ והנה איננו עמו כתמול שלשומ3113102
ראינואיננוויאמר להנ ראה אנכי את פני אביכנ כי איננו אלי כתמל שלשמ ואלקי אבי היה עמדי3213105

3314426
ראינואיננו ונאמר לא נוכל לרדת אמ יש אחינו הקטנ אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני  האיש ואחינו הקטנ איננו אתנו

ראינואיננו כי איכ אעלה אל אבי והנער איננו אתי פנ אראה ברע אשר ימצא את אבי3414434
ראינואיננווירא מלאכ ה' אליו בלבת אש מתוכ הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל3520302

 וראה הכהנ את הנתק ביומ השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק  מנ העור וטהר אתו הכהנ 3631334
ראינואיננווכבס בגדיו וטהר

הוצאכאינניויצאו נגשי העמ ושטריו ויאמרו אל העמ לאמר כה אמר פרעה אינני נתנ לכמ תבנ3720510
האכלתאכלהו ויאמר משה אכלהו היומ כי שבת היומ לה' היומ לא תמצאהו בשדה3821625

ואמ האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביומ השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת 3930718
האכלתאכלהוממנו עונה תשא

האכלתאכלהוכי כל אכל חלב מנ הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה' ונכרתה הנפש האכלת מעמיה4030725

 ואיש איש מבית ישראל ומנ הגר הגר בתוכמ אשר יאכל כל דמ ונתתי פני בנפש  האכלת את הדמ והכרתי אתה 4131710
האכלתאכלהומקרב עמה
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 כי אמ לפני ה' אלקיכ תאכלנו במקומ אשר יבחר ה' אלקיכ בו אתה ובנכ  ובתכ ועבדכ ואמתכ והלוי אשר 4251218
והלויאכלהובשעריכ ושמחת לפני ה' אלקיכ בכל משלח ידכ

 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול  ה' אלקי עשיתי ככל אשר 4352614
ויתנואכלתיצויתני

4431012
 וידבר משה אל אהרנ ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרימ קחו את המנחה הנותרת  מאשי ה' ואכלוה מצות 

איתמראליהמאצל המזבח כי קדש קדשימ הוא

היינואליהמ כי יהיה לאיש בנ סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא  ישמע אליהמ4552118

4614302
היינואליהמויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרימ ויאמר אליהמ אביהמ שבו שברו לנו מעט אכל

היינואליהמ ונאמר אליו כנימ אנחנו לא היינו מרגלימ4714231

4814302
הישביאליהמויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרימ ויאמר אליהמ אביהמ שבו שברו לנו מעט אכל

הישביאליהמויאמר אליהמ לינו פה הלילה והשבתי אתכמ דבר כאשר ידבר ה' אלי וישבו שרי מואב עמ בלעמ4942208

5020308
וארד להצילו מיד מצרימ ולהעלתו מנ הארצ ההוא אל ארצ טובה ורחבה אל ארצ זבת חלב ודבש אל מקומ 

להצילואליהמהכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי

משמניאליהמ ויענ יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארצ יהיה מושבכ ומטל השמימ מעל5112739
יראתמאליהנותיראנ המילדת את האלקימ ולא עשו כאשר דבר אליהנ מלכ מצרימ ותחיינ את הילדימ5220117
יראתמאליהנפה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת ה' יביט ומדוע לא ְיֵראֶתמ לדבר בעבדי במשה5341208
בלולהאליכמושור ואיל לשלמימ לזבח לפני ה' ומנחה בלולה בשמנ כי היומ ה' נראה אליכמ5430904
ושורואליכמושור ואיל לשלמימ לזבח לפני ה' ומנחה בלולה בשמנ כי היומ ה' נראה אליכמ5530904
ואותהאלינוויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליכ הלילה הוציאמ אלינו ונדעה אתמ5611905
ואותהאלינו ואמ לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו5713417

5814233
ואותהאלינו ויאמר אלינו האיש אדני הארצ בזאת אדע כי כנימ אתמ אחיכמ האחד הניחו אתי  ואת רעבונ בתיכמ קחו ולכו

ואותהאלינוואמ אינכ משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכמ אתכמ5914305
ואותהאלינו ויאמר עבדכ אבי אלינו אתמ ידעתמ כי שנימ ילדה לי אשתי6014427
ואותהאלינו כי לא ננחל אתמ מעבר לירדנ והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדנ מזרחה6143219
ואותהאלינוויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו6250125

6350524
ואותהאלינוקרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלקינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' אלקינו אליכ ושמענו ועשינו

כמשיבאלינוויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו6450125
לשנאואלינוומשלמ לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלמ לו6550710
תשימואלינו ויתנ ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בינ  עדר ובינ עדר6613217

6740735
ואילמאליצורולזבח השלמימ בקר שנימ אילמ חמשה עתדימ חמשה כבשימ בני שנה חמשה זה קרבנ אליצור בנ שדיאור

ובבניהאלעלא ובני ראובנ בנו את חשבונ ואת אלעלא ואת קריתימ6843237
הבנימאלקיו ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו6932415
החלתיאלקיו ומנ המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלקיו כי נזר שמנ משחת אלקיו עליו אני  ה'7032112

החלתיאלקיו ויחל משה את פני ה' אלקיו ויאמר למה ה' יחרה אפכ בעמכ אשר הוצאת מארצ  מצרימ בכח גדול וביד חזקה7123211

7252702
הירדנאלקיווהיה ביומ אשר תעברו את הירדנ אל הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ והקמת לכ אבנימ גדלות ושדת אתמ בשיד

7351210
הירדנאלקיו ועברתמ את הירדנ וישבתמ בארצ אשר ה' אלקיכמ מנחיל אתכמ והניח לכמ מכל  איביכמ מסביב וישבתמ בטח

7451131
הירדנאלקיו כי אתמ עברימ את הירדנ לבא לרשת את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ לכמ וירשתמ  אתה וישבתמ בה

 ובניהמ אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלקיכמ כל הימימ אשר אתמ  חיימ על האדמה אשר אתמ 7553113
הירדנאלקיועברימ את הירדנ שמה לרשתה

כאשר עשו לי בני עשו הישבימ בשעיר והמואבימ הישבימ בער עד אשר אעבר את הירדנ אל הארצ אשר ה' 7650229
הירדנאלקיואלקינו נתנ לנו

עד אשר יניח ה' לאחיכמ ככמ וירשו גמ המ את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ להמ בעבר הירדנ ושבתמ איש 7750320
הירדנאלקיולירשתו אשר נתתי לכמ

וה' התאנפ בי על דבריכמ וישבע לבלתי עברי את הירדנ ולבלתי בא אל הארצ הטובה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ 7850421
הירדנאלקיונחלה

ויולדאלקיוויתהלכ חנוכ את האלקימ אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנימ ובנות7910522
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עד אשר יניח ה' לאחיכמ ככמ וירשו גמ המ את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ להמ בעבר הירדנ ושבתמ איש 8050320
ושבתמאלקיולירשתו אשר נתתי לכמ

8151719
 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 

מעמנואלקיוהאלה לעשתמ

8223211
מעמנואלקיו ויחל משה את פני ה' אלקיו ויאמר למה ה' יחרה אפכ בעמכ אשר הוצאת מארצ  מצרימ בכח גדול וביד חזקה

מעמנואלקיו לא הביט אונ ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלכ בו8342321
מראשואלקיולאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להמ במתמ כי נזר אלקיו על ראשו8440607

8553009
והותירכ ה' אלקיכ בכל מעשה ידכ בפרי בטנכ ובפרי בהמתכ ובפרי אדמתכ לטבה כי ישוב ה' לשוש עליכ לטוב 

הבהמהאלקיככאשר שש על אבתיכ

הבהמהאלקיכויזכר אלקימ את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלקימ רוח על הארצ וישכו המימ8610801

8750514
ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ ושורכ וחמרכ וכל בהמתכ 

הבהמהאלקיכוגרכ אשר בשעריכ למענ ינוח עבדכ ואמתכ כמוכ

ויאמר ה' אלקימ אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנכ תלכ ועפר תאכל כל 8810314
הבהמהאלקיכימי חייכ

הבהמהאלקיכ רק הנשימ והטפ והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לכ ואכלת את שלל  איביכ אשר נתנ ה' אלקיכ לכ8952014

הבהמהאלקיכויעש אלקימ את חית הארצ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלקימ כי טוב9010125

9122010
הבהמהאלקיכ ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ עבדכ ואמתכ  ובהמתכ וגרכ אשר בשעריכ

ויתנהאלקיכ כבד את אביכ ואת אמכ למענ יארכונ ימיכ על האדמה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ9222012
ויתנהאלקיכ ומזרעכ לא תתנ להעביר למלכ ולא תחלל את שמ אלקיכ אני ה'9331821
ויתנהאלקיכראה נתנ ה' אלקיכ לפניכ את הארצ עלה רש כאשר דבר ה' אלקי אבתיכ לכ אל תירא ואל תחת9450121

9550230
ויתנהאלקיכולא אבה סיחנ מלכ חשבונ העברנו בו כי הקשה ה' אלקיכ את רוחו ואמצ את לבבו למענ תתו בידכ כיומ הזה

וה' התאנפ בי על דבריכמ וישבע לבלתי עברי את הירדנ ולבלתי בא אל הארצ הטובה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ 9650421
ויתנהאלקיכנחלה

ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוכ היומ אשר ייטב לכ ולבניכ אחריכ ולמענ תאריכ ימימ על האדמה 9750440
ויתנהאלקיכאשר ה' אלקיכ נתנ לכ כל הימימ

9850516
ויתנהאלקיככבד את אביכ ואת אמכ כאשר צוכ ה' אלקיכ למענ יאריכנ ימיכ ולמענ ייטב לכ על האדמה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ

והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר נשבע לאבתיכ לאברהמ ליצחק וליעקב לתת לכ ערימ גדלת וטבת אשר 9950610
ויתנהאלקיכלא בנית

ויתנהאלקיכונתנמ ה' אלקיכ לפניכ והכיתמ החרמ תחרימ אתמ לא תכרת להמ ברית ולא תחנמ10050702

10150716
ויתנהאלקיכואכלת את כל העמימ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ לא תחוס עינכ עליהמ ולא תעבד את אלקיהמ כי מוקש הוא לכ

10252702
מאבניאלקיכוהיה ביומ אשר תעברו את הירדנ אל הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ והקמת לכ אבנימ גדלות ושדת אתמ בשיד

10352515
מאבניאלקיכ אבנ שלמה וצדק יהיה לכ איפה שלמה וצדק יהיה לכ למענ יאריכו ימיכ על האדמה  אשר ה' אלקיכ נתנ לכ

מאבניאלקיכאבנימ שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיכ והעלית עליו עולת לה' אלקיכ10452706
מאבניאלקיכובנית שמ מזבח לה' אלקיכ מזבח אבנימ לא תניפ עליהמ ברזל10552705
מאבניאלקיכ וסקלתו באבנימ ומת כי בקש להדיחכ מעל ה' אלקיכ המוציאכ מארצ מצרימ מבית  עבדימ10651311

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 10750432
וכמהואלקימהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

10813501
עלינואלקימויאמר אלקימ אל יעקב קומ עלה בית אל ושב שמ ועשה שמ מזבח לאל הנראה אליכ בברחכ מפני עשו אחיכ

עלינואלקימ ויעל מעליו אלקימ במקומ אשר דבר אתו10913513
עלינואלקימויאמר אברהמ אלקימ יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהמ יחדו11012208
עלינואלקימ ואתמ חשבתמ עלי רעה אלקימ חשבה לטבה למענ עשה כיומ הזה להחית עמ רב11115020
עלינואלקימ ויחלמ והנה סלמ מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקימ עלימ וירדימ  בו11212812
עלינואלקימ ויכל לדבר אתו ויעל אלקימ מעל אברהמ11311722
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 ויקח משה את עצמות יוספ עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד  אלקימ אתכמ והעליתמ את 11421319
עלינואלקימעצמתי מזה אתכמ

עלינואלקימ ויסב אלקימ את העמ דרכ המדבר ימ סופ וחמשימ עלו בני ישראל מארצ מצרימ11521318
עלינואלקימ וישבע יוספ את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקימ אתכמ והעלתמ את עצמתי מזה11615025

11714509
עלינואלקיממהרו ועלו אל אבי ואמרתמ אליו כה אמר בנכ יוספ שמני אלקימ לאדונ לכל מצרימ רדה אלי אל תעמד

ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא 11820318
עלינואלקימדרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

ויאמרו אלקי העברימ נקרא עלינו נלכה נא דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו פנ יפגענו בדבר או 11920503
עלינואלקימבחרב

וידבראמותהויקמ אברהמ מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר12012303
וידבראמותהוידבר אתמ לאמר אמ יש את נפשכמ לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרונ בנ צחר12112308

12212313
וידבראמותה וידבר אל עפרונ באזני עמ הארצ לאמר אכ אמ אתה לו שמעני נתתי כספ השדה קח  ממני ואקברה את מתי שמה

וידבראמותהוידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרנ בקרבתמ לפני ה' וימתו12331601

12442105
וידבראמותהוידבר העמ באלקימ ובמשה למה העליתנו ממצרימ למות במדבר כי אינ לחמ ואינ מימ ונפשנו קצה בלחמ הקלקל

אלינואמרימ ויאמר אלינו האיש אדני הארצ בזאת אדע כי כנימ אתמ אחיכמ האחד הניחו אתי  ואת רעבונ בתיכמ קחו ולכו12514233

אלינואמרימדרכ שלשת ימימ נלכ במדבר וזבחנו לה' אלקינו כאשר יאמר אלינו12620823
אלינואמרימ ויאמר עבדכ אבי אלינו אתמ ידעתמ כי שנימ ילדה לי אשתי12714427
אלינואמרימואמ אינכ משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכמ אתכמ12814305
אלינואמרימויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליכ הלילה הוציאמ אלינו ונדעה אתמ12911905

 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמימ אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו  אלינו ולא שמענו על כנ 13014221
אלינואמרימבאה אלינו הצרה הזאת

אלינואמרימה' אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכמ שבת בהר הזה13150106

13250524
אלינואמרימקרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלקינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' אלקינו אליכ ושמענו ועשינו

אלינואמרימויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו13350125
הישבימאמרימואת העמ צו לאמר אתמ עברימ בגבול אחיכמ בני עשו הישבימ בשעיר וייראו מכמ ונשמרתמ מאד13450204
לאישיאמרתי ותאמר לאה נתנ אלקימ שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר13513018

13610423
לאישיאמרתיויאמר למכ לנשיו עדה וצלה שמענ קולי נשי למכ האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי

13714213
וביומאנחנו ויאמרו שנימ עשר עבדיכ אחימ אנחנו בני איש אחד בארצ כנענ והנה הקטנ את  אבינו היומ והאחד איננו

וביומאנחנו שנימ עשר אנחנו אחימ בני אבינו האחד איננו והקטנ היומ את אבינו בארצ  כנענ13814232
וביומאנחנולא את אבתינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היומ כלנו חיימ13950503
וביומאנחנולא תעשונ ככל אשר אנחנו עשימ פה היומ איש כל הישר בעיניו14051208
ולבנואנחנו כלנו בני איש אחד נחנו כנימ אנחנו לא היו עבדיכ מרגלימ14114211

14214213
ולבנואנחנו ויאמרו שנימ עשר עבדיכ אחימ אנחנו בני איש אחד בארצ כנענ והנה הקטנ את  אבינו היומ והאחד איננו

ולבנואנחנו שנימ עשר אנחנו אחימ בני אבינו האחד איננו והקטנ היומ את אבינו בארצ  כנענ14314232

ויאמרו האנשימ ההמה אליו אנחנו טמאימ לנפש אדמ למה נגרע לבלתי הקריב את קרבנ ה' במעדו בתוכ בני 14440907
ולבנואנחנוישראל

 ויאמר משה לחבב בנ רעואל המדיני חתנ משה נסעימ אנחנו אל המקומ אשר אמר  ה' אתו אתנ לכמ לכה אתנו 14541029
ולבנואנחנווהטבנו לכ כי ה' דבר טוב על ישראל

אנה אנחנו עלימ אחינו המסו את לבבנו לאמר עמ גדול ורמ ממנו ערימ גדלת ובצורת בשמימ וגמ בני ענקימ 14650128
ולבנואנחנוראינו שמ

ויחלמו חלומ שניהמ איש חלמו בלילה אחד איש כפתרונ חלמו המשקה והאפה אשר למלכ מצרימ אשר אסורימ 14714005
המשקהאנשיובבית הסהר

ויואלאנשימויואל משה לשבת את האיש ויתנ את צפרה בתו למשה14820221

14952509
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא 

לעיניאנשימיבנה את בית אחיו

15042506
והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכימ פתח 

לעיניאנשימאהל מועד
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לעיניאנשימוישא עיניו וירא והנה שלשה אנשימ נצבימ עליו וירא וירצ לקראתמ מפתח האהל וישתחו ארצה15111802

15232017
 ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את  ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני 

לעיניאנשימבני עממ ערות אחתו גלה עונו ישא

לעיניאנשימוייטב בעיני הדבר ואקח מכמ שנימ עשר אנשימ איש אחד לשבט15350123

15442234
כה'אשובה ויאמר בלעמ אל מלאכ ה' חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרכ ועתה  אמ רע בעיניכ אשובה לי

והבאימאשורה וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרימ באכה אשורה על פני כל אחיו נפל15512518

15651714
ותבאואשימה כי תבא אל הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי  מלכ ככל הגוימ אשר סביבתי

15730524
כהיומאשמתואו מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלמ אתו בראשו וחמשתיו יספ עליו לאשר הוא לו יתננו ביומ אשמתו

15850139
הבאימאתננהוטפכמ אשר אמרתמ לבז יהיה ובניכמ אשר לא ידעו היומ טוב ורע המה יבאו שמה ולהמ אתננה והמ יירשוה

ויאמרבאהלווימהר אברהמ האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאימ קמח סלת לושי ועשי עגות15911806
ויאמרבאהלוויאמרו אליו איה שרה אשתכ ויאמר הנה באהל16011809
ויאמרבאהלו ויאמר שוב אשוב אליכ כעת חיה והנה בנ לשרה אשתכ ושרה שמעת פתח האהל והוא  אחריו16111810

ויאמר משה אל אהרנ ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושמ תאכלו אתו ואת הלחמ אשר בסל המלאימ 16230831
ויאמרבאהלוכאשר צויתי לאמר אהרנ ובניו יאכלהו

 ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעימ איש מזקני ישראל אשר ידעת כי המ זקני  העמ ושטריו ולקחת אתמ אל 16341116
ויאמרבאהלואהל מועד והתיצבו שמ עמכ

ויאמרבאהלוויאמר ה' פתאמ אל משה ואל אהרנ ואל מרימ צאו שלשתכמ אל אהל מועד ויצאו שלשתמ16441204

 ויאמר ה' אל משה הנ קרבו ימיכ למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד  ואצונו וילכ משה ויהושע ויתיצבו 16553114
ויאמרבאהלובאהל מועד

ונתנמבאהלו וביומ השמיני יקח לו שתי תרימ או שני בני יונה ובא לפני ה' אל פתח אהל  מועד ונתנמ אל הכהנ16631514

 והיה בתבואת ונתתמ חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכמ לזרע השדה ולאכלכמ  ולאשר בבתיכמ ולאכל 16714724
וארבעבאכלמלטפכמ

ויבנובאלני ויאהל אברמ ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'16811318
ישיבובאלני ויאהל אברמ ויבא וישב באלֵני  ממרא אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'16911318
ויברכבארצתויברכ אתמ אלקימ לאמר פרו ורבו ומלאו את המימ בימימ והעופ ירב בארצ17010122

ויברכ אתמ אלקימ ויאמר להמ אלקימ פרו ורבו ומלאו את הארצ וכבשה ורדו בדגת הימ ובעופ השמימ ובכל חיה 17110128
ויברכבארצתהרמשת על הארצ

ויברכבארצתויברכ אלקימ את נח ואת בניו ויאמר להמ פרו ורבו ומלאו את הארצ17210901
ויברכבארצתויאמר יעקב אל יוספ אל שדי נראה אלי בלוז בארצ כנענ ויברכ אתי17314803
בהמתמבה'קח את הלוימ תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוימ תחת בהמתמ והיו לי הלוימ אני ה'17440345
ואביובה'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכמ17531903

17612403
ולבנובה'ואשביעכ בה' אלקי השמימ ואלקי הארצ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו

ולבנובה'דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדמ למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההוא17740506
ולבנובה' הנ הנה היו לבני ישראל בדבר בלעמ למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי המגפה  בעדת ה'17843116

ויאמרו את אדני צוה ה' לתת את הארצ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה בה' לתת את נחלת צלפחד אחינו 17943602
ולבנובה'לבנתיו

ונגשובה'ונגשו הכהנימ בני לוי כי במ בחר ה' אלקיכ לשרתו ולברכ בשמ ה' ועל פיהמ יהיה כל ריב וכל נגע18052105

18132601
לא תעשו לכמ אלילמ ופסל ומצבה לא תקימו לכמ ואבנ משכית לא תתנו בארצכמ להשתחות עליה כי אני ה' 

משכיתבה'אלקיכמ

18222412
והמצוהבהיות ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה שמ ואתנה לכ את לחת האבנ והתורה  והמצוה אשר כתבתי להורתמ

מריריבהמתה מזי רעב ולחמי רשפ וקטב מרירי ושנ בהמת אשלח במ עמ חמת זחלי עפר18353224

ואשתובהמתכממכל הבהמה הטהורה תקח לכ שבעה שבעה איש ואשתו ומנ הבהמה אשר לא טהרה הוא שנימ איש ואשתו18410702

 והיה בהניח ה' אלקיכ לכ מכל איביכ מסביב בארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ  נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק 18552519
הלה'בהניחמתחת השמימ לא תשכח

ויכומבהררמ וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכומ ויכתומ עד החרמה18641445
עלינובחלמי וארא בחלמי והנה שבע שבלימ עלת בקנה אחד מלאת וטבות18714122
עלינובחלמיויאמרו לו אחיו המלכ תמלכ עלינו אמ משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו18813708
ונלכהביבשה ובני ישראל הלכו ביבשה בתוכ הימ והמימ להמ חמה מימינמ ומשמאלמ18921429
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19021519
ונלכהביבשה כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בימ וישב ה' עלהמ את מי הימ ובני ישראל  הלכו ביבשה בתוכ הימ

בערימבידיה ויקבצו את כל אכל השנימ הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערימ  ושמרו19114135

19253129
 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתונ וסרתמ מנ הדרכ אשר צויתי אתכמ וקראת  אתכמ הרעה באחרית הימימ 

הימימבידיוכי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכמ

הימימבידיואנכי אערבנו מידי תבקשנו אמ לא הביאתיו אליכ והצגתיו לפניכ וחטאתי לכ כל הימימ19314309

19410902
באדמהבידכמומוראכמ וחתכמ יהיה על כל חית הארצ ועל כל עופ השמימ בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הימ בידכמ נתנו

והובאביומוזאת תהיה תורת המצרע ביומ טהרתו והובא אל הכהנ19531402

 ביומו תתנ שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא  יקרא עליכ אל ה' והיה בכ 19652415
והובאביומוחטא

ונאמרביומווהנגשימ אצימ לאמר כלו מעשיכמ דבר יומ ביומו כאשר בהיות התבנ19720513
ונאמרביומוויראו שטרי בני ישראל אתמ ברע לאמר לא תגרעו מלבניכמ דבר יומ ביומו19820519

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכמ לחמ מנ השמימ ויצא העמ ולקטו דבר יומ ביומו למענ אנסנו הילכ בתורתי 19921604
ונאמרביומואמ לא

ותשבוביומוותשבו בקדש ימימ רבימ כימימ אשר ישבתמ20050146
הבהמהבימיו וכי ימות מנ הבהמה אשר היא לכמ לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב20131139

ויאמר ה' אלקימ אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנכ תלכ ועפר תאכל כל 20210314
הבהמהבימיוימי חייכ

מימימבימיו ולעבר ילד שני בנימ שמ האחד פלג כי בימיו נפלגה הארצ ושמ אחיו יקטנ20311025
מימימבימיו ושמרת את החקה הזאת למועדה מימימ ימימה20421310

הנפלימ היו בארצ בימימ ההמ וגמ אחרי כנ אשר יבאו בני האלקימ אל בנות האדמ וילדו להמ המה הגברימ אשר 20510604
ואליובימיממעולמ אנשי השמ

ואליובימימויהי בימימ ההמ ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתמ וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו20620211

ויהי בימימ הרבימ ההמ וימת מלכ מצרימ ויאנחו בני ישראל מנ העבדה ויזעקו ותעל שועתמ אל האלקימ מנ 20720223
ואליובימימהעבדה

ואליובימימובאת אל הכהנימ הלוימ ואל השפט אשר יהיה בימימ ההמ ודרשת והגידו לכ את דבר המשפט20851709

ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי באתי אל הארצ אשר נשבע ה' 20952603
ואליובימימלאבתינו לתת לנו

ואלקיבימימויברכ אתמ אלקימ לאמר פרו ורבו ומלאו את המימ בימימ והעופ ירב בארצ21010122

הנפלימ היו בארצ בימימ ההמ וגמ אחרי כנ אשר יבאו בני האלקימ אל בנות האדמ וילדו להמ המה הגברימ אשר 21110604
ואלקיבימיממעולמ אנשי השמ

ויהי בימימ הרבימ ההמ וימת מלכ מצרימ ויאנחו בני ישראל מנ העבדה ויזעקו ותעל שועתמ אל האלקימ מנ 21220223
ואלקיבימימהעבדה

ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי באתי אל הארצ אשר נשבע ה' 21352603
ואלקיבימימלאבתינו לתת לנו

 וישכמ אברהמ בבקר ויקח לחמ וחמת מימ ויתנ אל הגר שמ על שכמה ואת הילד  וישלחה ותלכ ותתע במדבר 21412114
וישכמבימימבאר שבע

ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי באתי אל הארצ אשר נשבע ה' 21552603
לימימבימימלאבתינו לתת לנו

לכהנובימימובאת אל הכהנימ הלוימ ואל השפט אשר יהיה בימימ ההמ ודרשת והגידו לכ את דבר המשפט21651709
לכהנובימימ ועמדו שני האנשימ אשר להמ הריב לפני ה' לפני הכהנימ והשפטימ אשר יהיו  בימימ ההמ21751917

21852603
ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי באתי אל הארצ אשר נשבע ה' 

לכהנובימימלאבתינו לתת לנו

21914311
 ויאמר אלהמ ישראל אביהמ אמ כנ אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארצ בכליכמ  והורידו לאיש מנחה מעט צרי 

תאמרובכליכמומעט דבש נכאת ולט בטנימ ושקדימ

והובאבלדתה ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארצ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה22013516
מהיותבללאת ועשית קרסי נחשת חמשימ והבאת את הקרסימ בללאת וחברת את האהל והיה אחד22122611

22250907
זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ 

ממרימבמדברהזה ממרימ הייתמ עמ ה'

22342714
ממרימבמדבר כאשר מריתמ פי במדבר צנ במריבת העדה להקדישני במימ לעיניהמ המ מי מריבת  קדש מדבר צנ

ממרימבמדברויסעו מפני החירת ויעברו בתוכ הימ המדברה וילכו דרכ שלשת ימימ במדבר אתמ ויחנו במרה22443308
תאמרובמדינויאמר ה' אל משה במדינ לכ שב מצרימ כי מתו כל האנשימ המבקשימ את נפשכ22520419
תאמרובמדינוידבר משה אל העמ לאמר החלצו מאתכמ אנשימ לצבא ויהיו על מדינ לתת נקמת ה' במדינ22643103
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כי לימימ עוד שבעה אנכי ממטיר על הארצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה ומחיתי את כל היקומ אשר עשיתי מעל 22710704
לימימבמעלמפני האדמה

22831017
 מדוע לא אכלתמ את החטאת במקומ הקדש כי קדש קדשימ הוא ואתה נתנ לכמ לשאת  את עונ העדה לכפר 

נתתימבמקומעליהמ לפני ה'

22931014
 ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקומ טהור אתה ובניכ ובנתיכ אתכ כי  חקכ וחק בניכ נתנו מזבחי 

נתתימבמקומשלמי בני ישראל

וששימבניכממאת בכור בני ישראל לקח את הכספ חמשה וששימ ושלש מאות ואלפ בשקל הקדש23040350

 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מנ המקומ הזה כי משחית  ה' את העיר ויהי כמצחק 23111914
הייתמבנתיובעיני חתניו

תיראמבנתיו ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה  הוא ושתי בנתיו23211930

23311832
אדניובעבור ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אכ הפעמ אולי ימצאונ שמ עשרה ויאמר לא  אשחית בעבור העשרה

אדניובעבור ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאונ שמ עשרימ ויאמר לא אשחית  בעבור העשרימ23411831

23550918
ואתנפל לפני ה' כראשנה ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ לא אכלתי ומימ לא שתיתי על כל חטאתכמ אשר 

לימימבעיניחטאתמ לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו

23631019
 וידבר אהרנ אל משה הנ היומ הקריבו את חטאתמ ואת עלתמ לפני ה' ותקראנה  אתי כאלה ואכלתי חטאת היומ 

לימימבעיניהייטב בעיני ה'

23751319
לימימבעיני כי תשמע בקול ה' אלקיכ לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוכ היומ לעשות  הישר בעיני ה' אלקיכ

23853129
 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתונ וסרתמ מנ הדרכ אשר צויתי אתכמ וקראת  אתכמ הרעה באחרית הימימ 

לימימבעיניכי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכמ

23950909
בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנימ לוחת הברית אשר כרת ה' עמכמ ואשב בהר ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ 

יומימבעלתילא אכלתי ומימ לא שתיתי

24041424
וימלאבעמיו ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארצ אשר בא שמה  וזרעו יורשנה

24120317
והחתיבענייואמר אעלה אתכמ מעני מצרימ אל ארצ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארצ זבת חלב ודבש

24241422
 כי כל האנשימ הראימ את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרימ ובמדבר וינסו אתי  זה עשר פעמימ ולא שמעו 

והראהבקוליבקולי

 ויהי בשלח פרעה את העמ ולא נחמ אלקימ דרכ ארצ פלשתימ כי קרוב הוא כי אמר  אלקימ פנ ינחמ העמ 24321317
הייתמבראתמבראתמ מלחמה ושבו מצרימה

24452868
 והשיבכ ה' מצרימ באניות בדרכ אשר אמרתי לכ לא תסיפ עוד לראתה והתמכרתמ  שמ לאיביכ לעבדימ 

אמרתיבשמותולשפחות ואינ קנה

אמרתיבשמות ובכל אשר אמרתי אליכמ תשמרו ושמ אלקימ אחרימ לא תזכירו לא ישמע על פיכ24522313

24641721
 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהמ מטה לנשיא אחד מטה לנשיא  אחד לבית אבתמ שנימ עשר 

לנשיאבשניממטות ומטה אהרנ בתוכ מטותמ

24741332
 ויציאו דבת הארצ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארצ אשר עברנו בה לתור  אתה ארצ אכלת יושביה 

יצאתיבתוכההוא וכל העמ אשר ראינו בתוכה אנשי מדות

בהיותבתולה כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה24852223
שבתתיבתשעה שבת שבתונ הוא לכמ ועניתמ את נפשתיכמ בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו  שבתכמ24932332
ואהיהגרשונויהיו אלה בני לוי בשמתמ גרשונ וקהת ומררי25040317
ואילמדבריווזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ תמיממ25122901

25230407
ונתנ הכהנ מנ הדמ על קרנות מזבח קטרת הסמימ לפני ה' אשר באהל מועד ואת כל דמ הפר ישפכ אל יסוד מזבח 

הסמימדמיהמהעלה אשר פתח אהל מועד

ויהיוהאבותויהיו בני נח היצאימ מנ התבה שמ וחמ ויפת וחמ הוא אבי כנענ25310918

 ויהי בשכנ ישראל בארצ ההוא וילכ ראובנ וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע  ישראל ויהיו בני יעקב שנימ 25413522
ויהיוהאבותעשר

ויהיו בני ראובנ בכר ישראל תולדתמ למשפחתמ לבית אבתמ במספר שמות לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה 25540120
ויהיוהאבותומעלה כל יצא צבא

ויהיוהאבותויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתמ מבנ עשרימ שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל25640145
ויהיוהאבותויהיו פקדיהמ למשפחתמ לבית אבתמ אלפימ ושש מאות ושלשימ25740440
נעליכהאדמהויאמר אל תקרב הלמ של נעליכ מעל רגליכ כי המקומ אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא25820305
העשיההאהלהוימהר אברהמ האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאימ קמח סלת לושי ועשי עגות25911806
ותקראהאהלהויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלומ ויבאו האהלה26021807
תהיונהאהלהוהיה כבא משה האהלה ירד עמוד העננ ועמד פתח האהל ודבר עמ משה26123309
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תהיונהאהלהוהיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העמ ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה26223308
תהיונהאהלה ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחמ יצחק  אחרי אמו26312467

26410423
מילדיהאזנהויאמר למכ לנשיו עדה וצלה שמענ קולי נשי למכ האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי

26520318
ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא 

עלינוהאלקימדרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

26612203
וישכמ אברהמ בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקמ וילכ אל 

עלינוהאלקימהמקומ אשר אמר לו האלקימ

26720503
ויאמרו אלקי העברימ נקרא עלינו נלכה נא דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו פנ יפגענו בדבר או 

עלינוהאלקימבחרב

26821812
עלינוהאלקימ ויקח יתרו חתנ משה עלה וזבחימ לאלקימ ויבא אהרנ וכל זקני ישראל לאכל לחמ  עמ חתנ משה לפני האלקימ

ויהי בימימ הרבימ ההמ וימת מלכ מצרימ ויאנחו בני ישראל מנ העבדה ויזעקו ותעל שועתמ אל האלקימ מנ 26920223
עלינוהאלקימהעבדה

עלינוהאלקימומשה עלה אל האלקימ ויקרא אליו ה' מנ ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל27021903
עלינוהאלקימ ויקמ משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלקימ27122413
כהיומהאמרת את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  ומשפטיו ולשמע בקלו27252617

 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארצ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה ה'  לתת לתשעת המטות וחצי 27343413
לתשעתהאמרתהמטה

יבאהוהארמי ויבא אלקימ אל לבנ הארמי בחלמ הלילה ויאמר לו השמר לכ פנ תדבר עמ יעקב  מטוב עד רע27413124
מה'האתונ ותרא האתונ את מלאכ ה' ותלחצ אל הקיר ותלחצ את רגל בלעמ אל הקיר ויספ  להכתה27542225
מה'האתונ ותרא האתונ את מלאכ ה' ותרבצ תחת בלעמ ויחר אפ בלעמ ויכ את האתונ במקל27642227
מה'האתונ ויפתח ה' את פי האתונ ותאמר לבלעמ מה עשיתי לכ כי הכיתני זה שלש רגלימ27742228

27842223
 ותרא האתונ את מלאכ ה' נצב בדרכ וחרבו שלופה בידו ותט האתונ מנ הדרכ  ותלכ בשדה ויכ בלעמ את האתונ 

מה'האתונלהטתה הדרכ

לביתוהבאימואלה שמות בני ישראל הבאימ מצרימה את יעקב איש וביתו באו27920101

28052610
ואותההבאתי ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה'  אלקיכ והשתחוית לפני ה' אלקיכ

עשיתיהבאתמאתמ ראיתמ אשר עשיתי למצרימ ואשא אתכמ על כנפי נשרימ ואבא אתכמ אלי28121904

ויאמר ה' אלקימ אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנכ תלכ ועפר תאכל כל 28210314
הלכתיהבהמהימי חייכ

28310702
הלכתיהבהמהמכל הבהמה הטהורה תקח לכ שבעה שבעה איש ואשתו ומנ הבהמה אשר לא טהרה הוא שנימ איש ואשתו

 כל פטר רחמ לכל בשר אשר יקריבו לה' באדמ ובבהמה יהיה לכ אכ פדה תפדה את  בכור האדמ ואת בכור 28441815
הלכתיהבהמההבהמה הטמאה תפדה

28513314
 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל  הילדימ עד אשר אבא אל אדני 

שעירההביאהשעירה

והמתיהביאו את אימתי אשלח לפניכ והמתי את כל העמ אשר תבא בהמ ונתתי את כל איביכ אליכ  ערפ28622327

28723524
ירימוהביאו כל מרימ תרומת כספ ונחשת הביאו את תרומת ה' וכל אשר נמצא אתו עצי שטימ  לכל מלאכת העבדה הביאו

 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמימ אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו  אלינו ולא שמענו על כנ 28814221
ראינוהביאובאה אלינו הצרה הזאת

ומלאו בתיכ ובתי כל עבדיכ ובתי כל מצרימ אשר לא ראו אבתיכ ואבות אבתיכ מיומ היותמ על האדמה עד היומ 28921006
אבתיכהביתההזה ויפנ ויצא מעמ פרעה

29012719
ואכלההבכור ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרכ עשיתי כאשר דברת אלי קומ נא שבה ואכלה  מצידי בעבור תברכני נפשכ

 ויהי שמ עמ ה' ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ לא אכל ומימ לא שתה ויכתב  על הלחת את דברי הברית 29123428
וביומהבריתעשרת הדברימ

וביומהבריתלא את אבתינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היומ כלנו חיימ29250503

בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנימ לוחת הברית אשר כרת ה' עמכמ ואשב בהר ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ 29350909
וביומהבריתלא אכלתי ומימ לא שתיתי

וביומהבריתויהי מקצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה נתנ ה' אלי את שני לחת האבנימ לחות הברית29450911

 ויהי שמ עמ ה' ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ לא אכל ומימ לא שתה ויכתב  על הלחת את דברי הברית 29523428
מהיותהבריתעשרת הדברימ
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והיה עקב תשמעונ את המשפטימ האלה ושמרתמ ועשיתמ אתמ ושמר ה' אלקיכ לכ את הברית ואת החסד אשר 29650712
מהיותהבריתנשבע לאבתיכ

מהיותהבריתויהי מקצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה נתנ ה' אלי את שני לחת האבנימ לחות הברית29750911

29852613
 ואמרת לפני ה' אלקיכ בערתי הקדש מנ הבית וגמ נתתיו ללוי ולגר ליתומ  ולאלמנה ככל מצותכ אשר צויתני לא 

ליתומהבתימעברתי ממצותיכ ולא שכחתי

מולדתהבתימערות אחותכ בת אביכ או בת אמכ מולדת בית או מולדת חוצ לא תגלה ערותנ29931809
ויהיוההרימוהמימ היו הלוכ וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרימ30010805
ויהיוההרימואפנ וארד מנ ההר ואשמ את הלחת בארונ אשר עשיתי ויהיו שמ כאשר צוני ה'30151005
ואראההובאו ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואמ לא אדעה30211821
ויעלוהובאוויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה30350124

 וייראו האנשימ כי הובאו בית יוספ ויאמרו על דבר הכספ השב באמתחתינו בתחלה  אנחנו מובאימ להתגלל 30414318
ויעלוהובאועלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדימ ואת חמרינו

 ויעברו אנשימ מדינימ סחרימ וימשכו ויעלו את יוספ מנ הבור וימכרו את יוספ  לישמעאלימ בעשרימ כספ 30513728
ויעלוהובאוויביאו את יוספ מצרימה

ויעלוהובאו ויעלו ממצרימ ויבאו ארצ כנענ אל יעקב אביהמ30614525
ויעלוהובאו ויעלו ויתרו את הארצ ממדבר צנ עד רחב לבא חמת30741321

30841322
ויעלוהובאו ויעלו בנגב ויבא עד חברונ ושמ אחימנ ששי ותלמי ילידי הענק וחברונ שבע  שנימ נבנתה לפני צענ מצרימ

30943209
ויעלוהובאוויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

31042024
מריבההובאו יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  את פי למי מריבה

הובאוהוציאואותנו הוציא משמ למענ הביא אתנו לתת לנו את הארצ אשר נשבע לאבתינו31150623
בניכמהחברי לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי31242645
לראותהחלומויזכר יוספ את החלמות אשר חלמ להמ ויאמר אלהמ מרגלימ אתמ לראות את ערות הארצ באתמ31314209
ומלאההחלתי אל תחלל את בתכ להזנותה ולא תזנה הארצ ומלאה הארצ זמה31431929
והמתההטובהכי אנכי מת בארצ הזאת אינני עבר את הירדנ ואתמ עברימ וירשתמ את הארצ הטובה הזאת31550422
עשיתיהיונה ועשה את האחד מנ התרימ או מנ בני היונה מאשר תשיג ידו31631430

31753102
ולבואהיוצתויאמר אלהמ בנ מאה ועשרימ שנה אנכי היומ לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדנ הזה

ההרימהיותמוהמימ היו הלוכ וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרימ31810805

 וחרה אפי בו ביומ ההוא ועזבתימ והסתרתי פני מהמ והיה לאכל ומצאהו רעות  רבות וצרות ואמר ביומ ההוא 31953117
הרעותהיותמהלא על כי אינ אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה

ומלאו בתיכ ובתי כל עבדיכ ובתי כל מצרימ אשר לא ראו אבתיכ ואבות אבתיכ מיומ היותמ על האדמה עד היומ 32021006
וראהוהיותמהזה ויפנ ויצא מעמ פרעה

המתימהיינו ויהיו המתימ במגפה ארבעה עשר אלפ ושבע מאות מלבד המתימ על דבר קרח32141714
המתימהיינוויהיו המתימ במגפה ארבעה ועשרימ אלפ32242509
והמימהיינווהמימ היו הלוכ וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרימ32310805

32414302
אליהמהייתיויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרימ ויאמר אליהמ אביהמ שבו שברו לנו מעט אכל

אליהמהייתי כי יהיה לאיש בנ סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא  ישמע אליהמ32552118

כי ישבו אחימ יחדו ומת אחד מהמ ובנ אינ לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו 32652505
ויבמההייתילאשה ויבמה

32713211
 קטנתי מכל החסדימ ומכל האמת אשר עשית את עבדכ כי במקלי עברתי את הירדנ  הזה ועתה הייתי לשני 

לשנימהייתימחנות

לשנימהייתיואת שני בניה אשר שמ האחד גרשמ כי אמר גר הייתי בארצ נכריה32821803

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ 32950907
ואליכהייתמהזה ממרימ הייתמ עמ ה'

ויהיוהייתמויהיו שניהמ ערומימ האדמ ואשתו ולא יתבששו33010225
ויהיוהייתמויהיו ימי אדמ אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנימ ובנות33110504
ויהיוהייתמויהיו כל ימי אדמ אשר חי תשע מאות שנה ושלשימ שנה וימת33210505
ויהיוהייתמויהיו כל ימי שת שתימ עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת33310508
ויהיוהייתמויהיו כל ימי אנוש חמש שנימ ותשע מאות שנה וימת33410511
ויהיוהייתמויהיו כל ימי קיננ עשר שנימ ותשע מאות שנה וימת33510514

9



מילה במילה אפסוקמיקום#
ויהיוהייתמויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעימ שנה ושמנה מאות שנה וימת33610517
ויהיוהייתמויהיו כל ימי ירד שתימ וששימ שנה ותשע מאות שנה וימת33710520
ויהיוהייתמויהיו כל ימי מתושלח תשע וששימ שנה ותשע מאות שנה וימת33810527
ויהיוהייתמויהיו בני נח היצאימ מנ התבה שמ וחמ ויפת וחמ הוא אבי כנענ33910918
ויהיוהייתמ וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרימ הייתמ בארצ מצרימ34022220
ויהיוהייתמוגר לא תלחצ ואתמ ידעתמ את נפש הגר כי גרימ הייתמ בארצ מצרימ34122309

34231934
ויהיוהייתמ כאזרח מכמ יהיה לכמ הגר הגר אתכמ ואהבת לו כמוכ כי גרימ הייתמ בארצ מצרימ  אני ה' אלקיכמ

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ 34350907
ויהיוהייתמהזה ממרימ הייתמ עמ ה'

ויהיוהייתמובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפימ הייתמ את ה'34450922
ויהיוהייתמממרימ הייתמ עמ ה' מיומ דעתי אתכמ34550924
ויהיוהייתמ ואהבתמ את הגר כי גרימ הייתמ בארצ מצרימ34651019
ויהיוהייתמ ונשארתמ במתי מעט תחת אשר הייתמ ככוכבי השמימ לרב כי לא שמעת בקול ה'  אלקיכ34752862

34814805
ומנשההייתמועתה שני בניכ הנולדימ לכ בארצ מצרימ עד באי אליכ מצרימה לי המ אפרימ ומנשה כראובנ ושמעונ יהיו לי

 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מנ המקומ הזה כי משחית  ה' את העיר ויהי כמצחק 34911914
משחיתהייתמבעיני חתניו

ולארצהימימויהי לשבעת הימימ ומי המבול היו על הארצ35010710

 במספר הימימ אשר תרתמ את הארצ ארבעימ יומ יומ לשנה יומ לשנה תשאו את  עונתיכמ ארבעימ שנה 35141434
ולארצהימימוידעתמ את תנואתי

אלה החקימ והמשפטימ אשר תשמרונ לעשות בארצ אשר נתנ ה' אלקי אבתיכ לכ לרשתה כל הימימ אשר אתמ 35251201
ולארצהימימחיימ על האדמה

ולארצמהימימויהי לשבעת הימימ ומי המבול היו על הארצ35310710

 במספר הימימ אשר תרתמ את הארצ ארבעימ יומ יומ לשנה יומ לשנה תשאו את  עונתיכמ ארבעימ שנה 35441434
ולארצמהימימוידעתמ את תנואתי

אלה החקימ והמשפטימ אשר תשמרונ לעשות בארצ אשר נתנ ה' אלקי אבתיכ לכ לרשתה כל הימימ אשר אתמ 35551201
ולארצמהימימחיימ על האדמה

35613233
יאכלוהימימ על כנ לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כפ הירכ עד היומ הזה כי נגע  בכפ ירכ יעקב בגיד הנשה

יאכלוהימימ פרי אדמתכ וכל יגיעכ יאכל עמ אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוצ כל הימימ35752833

35851423
 ואכלת לפני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר לשכנ שמו שמ מעשר דגנכ תירשכ  ויצהרכ ובכרת בקרכ וצאנכ למענ 

יאכלוהימימתלמד ליראה את ה' אלקיכ כל הימימ

יאכלוהימיממצות יאכל את שבעת הימימ ולא יראה לכ חמצ ולא יראה לכ שאר בכל גבלכ35921307

36030826
ורקיקהימינומסל המצות אשר לפני ה' לקח חלת מצה אחת וחלת לחמ שמנ אחת ורקיק אחד וישמ על החלבימ ועל שוק הימינ

 קטנתי מכל החסדימ ומכל האמת אשר עשית את עבדכ כי במקלי עברתי את הירדנ  הזה ועתה הייתי לשני 36113211
ואמתוהירדנמחנות

הישביהישבי לישוב משפחת הישבי לשמרנ משפחת השמרני36242624
ראובנהכרמיובני ראובנ חנוכ ופלוא וחצרנ וכרמי36314609
ראובנהכרמיאלה ראשי בית אבתמ בני ראובנ בכר ישראל חנוכ ופלוא חצרנ וכרמי אלה משפחת ראובנ36420614
הבתימהלוימכל הפקדימ אשר פקד משה ואהרנ ונשיאי ישראל את הלוימ למשפחתמ ולבית אבתמ36540446
הבתימהלוימ וערי הלוימ בתי ערי אחזתמ גאלת עולמ תהיה ללוימ36632532

הבתימהלוימ ואשר יגאל מנ הלוימ ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוימ הוא  אחזתמ בתוכ בני ישראל36732533

ואשתוהלוימלא יהיה לכהנימ הלוימ כל שבט לוי חלק ונחלה עמ ישראל אשי ה' ונחלתו יאכלונ36851801

36920625
ואשתוהלוימואלעזר בנ אהרנ לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוימ למשפחתמ

ויתנמהלוימונתתה את הלוימ לאהרנ ולבניו נתונמ נתונמ המה לו מאת בני ישראל37040309
ויתנמהלוימקח מאתמ והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותמ אל הלוימ איש כפי עבדתו37140705
ויתנמהלוימויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתנ אותמ אל הלוימ37240706

ואתנה את הלוימ נתנימ לאהרנ ולבניו מתוכ בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני 37340819
ויתנמהלוימישראל ולא יהיה בבני ישראל נגפ בגשת בני ישראל אל הקדש

37441806
ויתנמהלוימואני הנה לקחתי את אחיכמ הלוימ מתוכ בני ישראל לכמ מתנה נתנימ לה' לעבד את עבדת אהל מועד
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 ואל הלוימ תדבר ואמרת אלהמ כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכמ  מאתמ בנחלתכמ והרמתמ 37541826
ויתנמהלוימממנו תרומת ה' מעשר מנ המעשר

37620625
לנשימהלוימואלעזר בנ אהרנ לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוימ למשפחתמ

לנשימהלוימלא יהיה לכהנימ הלוימ כל שבט לוי חלק ונחלה עמ ישראל אשי ה' ונחלתו יאכלונ37751801
ויוממהלילה והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה ויוממ ולא תאמינ בחייכ37852866

37910114
ויאמרהמאורויאמר אלקימ יהי מארת ברקיע השמימ להבדיל בינ היומ ובינ הלילה והיו לאתת ולמועדימ ולימימ ושנימ

 והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה היצאימ לצבא אחד נפש מחמש המאות מנ האדמ  ומנ הבקר ומנ החמרימ 38043128
ואנשיהמאותומנ הצאנ

38143128
 והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה היצאימ לצבא אחד נפש מחמש המאות מנ האדמ  ומנ הבקר ומנ החמרימ 

יוציאהמאותומנ הצאנ

לאלקיהמוציא המוציא אתכמ מארצ מצרימ להיות לכמ לאלקימ אני ה'38232233

והנביא ההוא או חלמ החלומ ההוא יומת כי דבר סרה על ה' אלקיכמ המוציא אתכמ מארצ מצרימ והפדכ מבית 38351306
לאלקיהמוציאעבדימ להדיחכ מנ הדרכ אשר צוכ ה' אלקיכ ללכת בה ובערת הרע מקרבכ

38420607
לאלקיהמוציאולקחתי אתכמ לי לעמ והייתי לכמ לאלקימ וידעתמ כי אני ה' אלקיכמ המוציא אתכמ מתחת סבלות מצרימ

38523431
הנשאימהמושב ויקרא אלהמ משה וישבו אליו אהרנ וכל הנשאימ בעדה וידבר משה אלהמ

38642658
 אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת  הקרחי וקהת הולד 

הלבניהמושיאת עמרמ

38743413
 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארצ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה ה'  לתת לתשעת המטות וחצי 

ובניוהמטותהמטה

ובניוהמטותוידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה'38843002
ובניוהמטות ויצו להמ משה את אלעזר הכהנ ואת יהושע בנ נונ ואת ראשי אבות המטות לבני  ישראל38943228

39040804
כמעשההמנרהוזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה ה' את משה כנ עשה את המנרה

ועשתההמעיל ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמנ ותולעת שני משזר39123924
ועשתההמעיל ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנימ בתוכ הרמנימ על שולי המעיל סביב  בתוכ הרמנימ39223925

39313905
ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברכ ה' את בית המצרי בגלל יוספ ויהי ברכת ה' בכל אשר יש 

ברכיוהמצרילו בבית ובשדה

39440518
והעמיד הכהנ את האשה לפני ה' ופרע את ראש האשה ונתנ על כפיה את מנחת הזכרונ מנחת קנאת הוא וביד 

מה'המרימהכהנ יהיו מי המרימ המאררימ

אחותמהמשכנ שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כנ תעשה לכל קרשי המשכנ39522617
אחותמהמשכנועשית חמשימ קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסימ והיה המשכנ אחד39622606

ואתה הפקד את הלוימ על משכנ העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכנ ואת כל כליו והמ 39740150
והלויהמשכנישרתהו וסביב למשכנ יחנו

והלויהמשכנ אלה פקודי המשכנ משכנ העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוימ ביד איתמר בנ  אהרנ הכהנ39823821
והלויהמשכנובנסע המשכנ יורידו אתו הלוימ ובחנת המשכנ יקימו אתו הלוימ והזר הקרב יומת39940151

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 40050432
הנהיההנהיההשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

ויראוהנהיה ויהי כבוא אברמ מצרימה ויראו המצרימ את האשה כי יפה הוא מאד40111214

40214235
ויראוהנהיה ויהי המ מריקימ שקיהמ והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהמ המה  ואביהמ וייראו

40343201
ויראוהנהיהומקנה רב היה לבני ראובנ ולבני גד עצומ מאד ויראו את ארצ יעזר ואת ארצ גלעד והנה המקומ מקומ מקנה

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 40450432
מאלקיהנהיההשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

40550432
כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 

מימימהנהיההשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

40621623
 ויאמר אלהמ הוא אשר דבר ה' שבתונ שבת קדש לה' מחר את אשר תאפו אפו  ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל 

לה'הניחההעדפ הניחו לכמ למשמרת עד הבקר

ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ ושורכ וחמרכ וכל בהמתכ 40750514
לה'הניחהוגרכ אשר בשעריכ למענ ינוח עבדכ ואמתכ כמוכ

בתולההנראה והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל40812416
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40914235
וייראוהנראה ויהי המ מריקימ שקיהמ והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהמ המה  ואביהמ וייראו

וייראוהנראה וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרימ וייראו העמ את ה' ויאמינו  בה' ובמשה עבדו41021431
וייראוהנראה וירא אהרנ וכל בני ישראל את משה והנה קרנ עור פניו וייראו מגשת אליו41123430
יראנההנראהוירא ה' אל אברמ ויאמר לזרעכ אתנ את הארצ הזאת ויבנ שמ מזבח לה' הנראה אליו41211207

41313501
יראנההנראהויאמר אלקימ אל יעקב קומ עלה בית אל ושב שמ ועשה שמ מזבח לאל הנראה אליכ בברחכ מפני עשו אחיכ

41431321
יראנההנראה ואמ יראנה הכהנ והנה אינ בה שער לבנ ושפלה איננה מנ העור והיא כהה  והסגירו הכהנ שבעת ימימ

41531326
יראנההנראה ואמ יראנה הכהנ והנה אינ בבהרת שער לבנ ושפלה איננה מנ העור והוא כהה  והסגירו הכהנ שבעת ימימ

יראנההנראהזולתי כלב בנ יפנה הוא יראנה ולו אתנ את הארצ אשר דרכ בה ולבניו יענ אשר מלא אחרי ה'41650136

41713305
ועינוהנשימוישא את עיניו וירא את הנשימ ואת הילדימ ויאמר מי אלה לכ ויאמר הילדימ אשר חננ אלקימ את עבדכ

לאחזתוהעדימ ואמ לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא  ביבל ושב לאחזתו41832528
ראותיהעודמ ויאמר ישראל אל יוספ אמותה הפעמ אחרי ראותי את פניכ כי עודכ חי41914630

וילכ משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרימ ואראה העודמ חיימ ויאמר יתרו 42020418
ראותיהעודמלמשה לכ לשלומ

42143606
זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהמ תהיינה לנשימ אכ למשפחת מטה אביהמ תהיינה 

אביהמהעינהלנשימ

ויהיוהעיני ויעבד יעקב ברחל שבע שנימ ויהיו בעיניו כימימ אחדימ באהבתו אתה42212920
והשיבהעלימ וישב יוספ מצרימה הוא ואחיו וכל העלימ אתו לקבר את אביו אחרי קברו את  אביו42315014
אחריוהערימויסעו ויהי חתת אלקימ על הערימ אשר סביבותיהמ ולא רדפו אחרי בני יעקב42413505

ותקרבונ אלי כלכמ ותאמרו נשלחה אנשימ לפנינו ויחפרו לנו את הארצ וישבו אתנו דבר את הדרכ אשר נעלה 42550122
העלותהערימבה ואת הערימ אשר נבא אליהנ

ימתנוהערימ וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקמ עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערימ  האל42651911

ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצימ ונדחה ידו בגרזנ לכרת העצ ונשל הברזל מנ העצ ומצא את רעהו ומת הוא 42751905
ימתנוהערימינוס אל אחת הערימ האלה וחי

ימתנוהערימ והיו לכמ הערימ למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט42843512
לאמריהערימ ויקח ישראל את כל הערימ האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבונ ובכל  בנתיה42942125

43010821
וירח ה' את ריח הניחח ויאמר ה' אל לבו לא אספ לקלל עוד את האדמה בעבור האדמ כי יצר לב האדמ רע 

להכותהעשוימנעריו ולא אספ עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי

ובאשתהעשיהעלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה לה'43142806

 והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברכ בלבבו לאמר שלומ יהיה לי כי בשררות  לבי אלכ למענ ספות הרוה 43252918
והיתההצמאהאת הצמאה

לה'הקלותויצא משה מעמ פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתכ ארצה43320933

43420929
ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' הקלות יחדלונ והברד לא יהיה עוד למענ תדע כי לה' 

לה'הקלותהארצ

43520318
ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא 

לה'הקלותדרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

ואליוהקמימיתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ בדרכ אחד יצאו אליכ ובשבעה דרכימ ינוסו לפניכ43652807

43723424
 כי אוריש גוימ מפניכ והרחבתי את גבלכ ולא יחמד איש את ארצכ בעלתכ לראות  את פני ה' אלקיכ שלש 

אלקיכהראימפעמימ בשנה

ובמדבר אשר ראית אשר נשאכ ה' אלקיכ כאשר ישא איש את בנו בכל הדרכ אשר הלכתמ עד באכמ עד המקומ 43850131
אלקיכהראימהזה

ופנ תשא עיניכ השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבימ כל צבא השמימ ונדחת והשתחוית להמ 43950419
אלקיכהראימועבדתמ אשר חלק ה' אלקיכ אתמ לכל העמימ תחת כל השמימ

44051616
 שלוש פעמימ בשנה יראה כל זכורכ את פני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר בחג  המצות ובחג השבעות ובחג 

אלקיכהראימהסכות ולא יראה את פני ה' ריקמ

אלקיכהראימראה נתנ ה' אלקיכ לפניכ את הארצ עלה רש כאשר דבר ה' אלקי אבתיכ לכ אל תירא ואל תחת44150121

44250403
אלקיכהראימעיניכמ הראות את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלכ אחרי בעל פעור השמידו ה' אלקיכ מקרבכ

אלקיכהראימ הוא תהלתכ והוא אלקיכ אשר עשה אתכ את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו  עיניכ44351021

המסת הגדלת אשר ראו עיניכ והאתת והמפתימ והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאכ ה' אלקיכ כנ יעשה ה' 44450719
אלקיכהראימאלקיכ לכל העמימ אשר אתה ירא מפניהמ
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44552001
אלקיכהראימכי תצא למלחמה על איבכ וראית סוס ורכב עמ רב ממכ לא תירא מהמ כי ה' אלקיכ עמכ המעלכ מארצ מצרימ

44651816
 ככל אשר שאלת מעמ ה' אלקיכ בחרב ביומ הקהל לאמר לא אספ לשמע את קול  ה' אלקי ואת האש הגדלה 

אלקיכהראימהזאת לא אראה עוד ולא אמות

ומביתהראימויאמר ה' אל אברמ לכ לכ מארצכ וממולדתכ ומבית אביכ אל הארצ אשר אראכ44711201
ממראההראית והיית משגע ממראה עיניכ אשר תראה44852834

44931349
והראההראנו והיה הנגע ירקרק או אדמדמ בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור  נגע צרעת הוא והראה את הכהנ

ותאמרו הנ הראנו ה' אלקינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוכ האש היומ הזה ראינו כי ידבר אלקימ את 45050521
והראההראנוהאדמ וחי

והראההראנו והראה ואת האיה והדיה למינה45151413

45243201
ראובנהראניומקנה רב היה לבני ראובנ ולבני גד עצומ מאד ויראו את ארצ יעזר ואת ארצ גלעד והנה המקומ מקומ מקנה

ראובנהראני ותהר לאה ותלד בנ ותקרא שמו ראובנ כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה  יאהבני אישי45312932
ולאמההראשונוהיה אמ לא יאמינו לכ ולא ישמעו לקל האת הראשונ והאמינו לקל האת האחרונ45420408

 שבעת ימימ מצות תאכלו אכ ביומ הראשונ תשביתו שאר מבתיכמ כי כל אכל חמצ  ונכרתה הנפש ההוא 45521215
בתיהמהראשנמישראל מיומ הראשנ עד יומ השבעי

 ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לה' ששה עשר אלפ שבע מאות וחמשימ שקל מאת  שרי האלפימ ומאת שרי 45643152
הייתיהרימוהמאות

ואברכהשאבת ויברכ הגמלימ מחוצ לעיר אל באר המימ לעת ערב לעת צאת השאבת45712411

 ויאמר ה' אל משה נטה ידכ על ארצ מצרימ בארבה ויעל על ארצ מצרימ ויאכל  את כל עשב הארצ את כל אשר 45821012
יאכלוהשאירהשאיר הברד

45952855
יאכלוהשאיר מתת לאחד מהמ מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק  לכ איבכ בכל שעריכ

 שלוש פעמימ בשנה יראה כל זכורכ את פני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר בחג  המצות ובחג השבעות ובחג 46051616
ואראההשבעותהסכות ולא יראה את פני ה' ריקמ

46111408
ולאדמהשדימויצא מלכ סדמ ומלכ עמרה ומלכ אדמה ומלכ צביימ ומלכ בלע הוא צער ויערכו אתמ מלחמה בעמק השדימ

והראההשחינ והיה במקומ השחינ שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהנ46231319

 והיה כי תמצאנ אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא  תשכח מפי זרעו כי ידעתי את 46353121
ידעומהשירהיצרו אשר הוא עשה היומ בטרמ אביאנו אל הארצ אשר נשבעתי

ונתנכהשמדכ יתנ ה' את מטר ארצכ אבק ועפר מנ השמימ ירד עליכ עד השמדכ46452824
ונתנכהשמדכונתנ מלכיהמ בידכ והאבדת את שממ מתחת השמימ לא יתיצב איש בפניכ עד השמדכ אתמ46550724

ה' אלקי השמימ אשר לקחני מבית אבי ומארצ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעכ אתנ את 46612407
ואדברהשמימהארצ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניכ ולקחת אשה לבני משמ

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכמ לחמ מנ השמימ ויצא העמ ולקטו דבר יומ ביומו למענ אנסנו הילכ בתורתי 46721604
ואדברהשמימאמ לא

ואדברהשמימ ויאמר ה' אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתמ ראיתמ כי מנ השמימ דברתי  עמכמ46822019

 זכר לאברהמ ליצחק ולישראל עבדיכ אשר נשבעת להמ בכ ותדבר אלהמ ארבה את  זרעכמ ככוכבי השמימ וכל 46923213
ואדברהשמימהארצ הזאת אשר אמרתי אתנ לזרעכמ ונחלו לעלמ

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 47050432
ואדברהשמימהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

ואדברהשמיממנ השמימ השמיעכ את קלו ליסרכ ועל הארצ הראכ את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוכ האש47150436

 הקהילו אלי את כל זקני שבטיכמ ושטריכמ ואדברה באזניהמ את הדברימ האלה  ואעידה במ את השמימ ואת 47253128
ואדברהשמימהארצ

ואדברהשמימהאזינו השמימ ואדברה ותשמע הארצ אמרי פי47353201

ה' אלקי השמימ אשר לקחני מבית אבי ומארצ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעכ אתנ את 47412407
ואדברההשמימהארצ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניכ ולקחת אשה לבני משמ

ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכמ לחמ מנ השמימ ויצא העמ ולקטו דבר יומ ביומו למענ אנסנו הילכ בתורתי 47521604
ואדברההשמימאמ לא

ואדברההשמימ ויאמר ה' אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתמ ראיתמ כי מנ השמימ דברתי  עמכמ47622019

 זכר לאברהמ ליצחק ולישראל עבדיכ אשר נשבעת להמ בכ ותדבר אלהמ ארבה את  זרעכמ ככוכבי השמימ וכל 47723213
ואדברההשמימהארצ הזאת אשר אמרתי אתנ לזרעכמ ונחלו לעלמ

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 47850432
ואדברההשמימהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
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ואדברההשמיממנ השמימ השמיעכ את קלו ליסרכ ועל הארצ הראכ את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוכ האש47950436

 הקהילו אלי את כל זקני שבטיכמ ושטריכמ ואדברה באזניהמ את הדברימ האלה  ואעידה במ את השמימ ואת 48053128
ואדברההשמימהארצ

ואדברההשמימהאזינו השמימ ואדברה ותשמע הארצ אמרי פי48153201

48243147
 ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מנ החמשימ מנ האדמ ומנ הבהמה ויתנ  אתמ ללוימ שמרי 

הבהמההשמרומשמרת משכנ ה' כאשר צוה ה' את משה

48343130
 וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מנ החמשימ מנ האדמ מנ הבקר מנ החמרימ ומנ  הצאנ מכל הבהמה ונתתה 

הבהמההשמרואתמ ללוימ שמרי משמרת משכנ ה'

להמתמהשמרו והגבלת את העמ סביב לאמר השמרו לכמ עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות  יומת48421912

וראה הכהנ את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפכ לבנ ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו 48531303
וראהוהשערההכהנ וטמא אתו

וראהוהשערה וראהו הכהנ והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהנ לשער הצהב טמא הוא48631336
תעשנוהששית וצויתי את ברכתי לכמ בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנימ48732521
מה'התורה ויאמר אלעזר הכהנ אל אנשי הצבא הבאימ למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה'  את משה48843121

 אמ לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתבימ בספר הזה ליראה את השמ  הנכבד והנורא הזה את ה' 48952858
מה'התורהאלקיכ

מה'התורה גמ כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלמ ה' עליכ עד השמדכ49052861

49141902
זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליכ פרה אדמה תמימה אשר אינ בה מומ אשר 

מה'התורהלא עלה עליה על

מה'התורה הנסתרת לה' אלקינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולמ לעשות את כל דברי התורה  הזאת49252928

49340530
או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני ה' ועשה לה הכהנ את כל התורה 

מה'התורההזאת

מה'התורה והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה49452920

49551719
 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 

מה'התורההאלה לעשתמ

49653010
 כי תשמע בקול ה' אלקיכ לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי  תשוב אל ה' אלקיכ בכל לבבכ 

מה'התורהובכל נפשכ

וכתבת עליהנ את כל דברי התורה הזאת בעברכ למענ אשר תבא אל הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ ארצ זבת חלב 49752703
מה'התורהודבש כאשר דבר ה' אלקי אבתיכ לכ

בתיכמואביו וקחו את אביכמ ואת בתיכמ ובאו אלי ואתנה לכמ את טוב ארצ מצרימ ואכלו את  חלב הארצ49814518
הבארתואביו וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהמ אביו סתמומ פלשתימ וימלאומ עפר49912615
השמרוואהבתואהבת את ה' אלקיכ ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימימ50051101
לבריתואהיה המול ימול יליד ביתכ ומקנת כספכ והיתה בריתי בבשרכמ לברית עולמ50111713

50211707
לבריתואהיהוהקמתי את בריתי ביני ובינכ ובינ זרעכ אחריכ לדרתמ לברית עולמ להיות לכ לאלקימ ולזרעכ אחריכ

50341120
 עד חדש ימימ עד אשר יצא מאפכמ והיה לכמ לזרא יענ כי מאסתמ את ה' אשר  בקרבכמ ותבכו לפניו לאמר 

מאפכמואהיהלמה זה יצאנו ממצרימ

גור בארצ הזאת ואהיה עמכ ואברככ כי לכ ולזרעכ אתנ את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי 50412603
מהיותואהיהלאברהמ אביכ

מהיותואהיהויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארצ אבותיכ ולמולדתכ ואהיה עמכ50513103

50621204
מהיותואהיהואמ ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה

50721712
 וידי משה כבדימ ויקחו אבנ וישימו תחתיו וישב עליה ואהרנ וחור תמכו בידיו  מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו 

העדתיואהרנאמונה עד בא השמש

50821003
העדתיואהרנויבא משה ואהרנ אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה' אלקי העברימ עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני

וילווואהרנ לכנ אתה וכל עדתכ הנעדימ על ה' ואהרנ מה הוא כי תלונו עליו50941611

51042008
קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרנ אחיכ ודברתמ אל הסלע לעיניהמ ונתנ מימיו והוצאת להמ מימ מנ 

נתתיוואהרנהסלע והשקית את העדה ואת בעירמ

נתתיוואהרנויאמר ה' אל משה ראה נתתיכ אלקימ לפרעה ואהרנ אחיכ יהיה נביאכ51120701
נתתיוואהרנ ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהמ אש וישימו עליהמ קטרת ויעמדו פתח אהל מועד  ומשה ואהרנ51241618

51341617
 וקחו איש מחתתו ונתתמ עליהמ קטרת והקרבתמ לפני ה' איש מחתתו חמשימ  ומאתימ מחתת ואתה ואהרנ איש 

נתתיוואהרנמחתתו

 וימאנ אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גמ הוא יהיה לעמ וגמ הוא יגדל ואולמ  אחיו הקטנ יגדל ממנו וזרעו יהיה 51414819
ובבנהואולממלא הגוימ
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והמתנואותהויאמר בילדכנ את העבריות וראיתנ על האבנימ אמ בנ הוא והמתנ אתו ואמ בת הוא וחיה51520116

51640216
ושנימואותהכל הפקדימ למחנה ראובנ מאת אלפ ואחד וחמשימ אלפ וארבע מאות וחמשימ לצבאתמ ושנימ יסעו

ישאלכואותהכי ישאלכ בנכ מחר לאמר מה העדת והחקימ והמשפטימ אשר צוה ה' אלקינו אתכמ51750620

 ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלומ הזה אשר חלמת  הבוא נבוא אני ואמכ ואחיכ 51813710
ונלכהואחיכלהשתחות לכ ארצה

ונקיתואחריואמ לא תאבה האשה ללכת אחריכ ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה51912408
העשויואילמוזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ תמיממ52022901

52150505
עליתמואיראאנכי עמד בינ ה' וביניכמ בעת ההוא להגיד לכמ את דבר ה' כי יראתמ מפני האש ולא עליתמ בהר לאמר

52223012
ונתנוואישה כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהמ ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתמ ולא  יהיה בהמ נגפ בפקד אתמ

 ובא הלוי כי אינ לו חלק ונחלה עמכ והגר והיתומ והאלמנה אשר בשעריכ ואכלו  ושבעו למענ יברככ ה' אלקיכ 52351429
וברוכואכלובכל מעשה ידכ אשר תעשה

52441811
 וזה לכ תרוַמת מתנמ לכל תנופֹת בני ישראל לכ נתתימ ולבניכ ולבנתיכ אתכ לחק  עולמ כל טהור בביתכ יאכל 

תרומתואכלואתו

52552014
להיותואכלת רק הנשימ והטפ והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לכ ואכלת את שלל  איביכ אשר נתנ ה' אלקיכ לכ

אלקיוואלהמ דבר אל אהרנ לאמר איש מזרעכ לדרתמ אשר יהיה בו מומ לא יקרב להקריב לחמ  אלקיו52632117
אלקיוואלהמ ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו52732415
בשיבהואלהמויגוע וימת אברהמ בשיבה טובה זקנ ושבע ויאספ אל עמיו52812508
בשיבהואלהמ ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר בשיבה טובה52911515
הנרותואלהמדבר אל אהרנ ואמרת אליו בהעלתכ את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות53040802

 ביומו תתנ שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא  יקרא עליכ אל ה' והיה בכ 53152415
להיותואליוחטא

להיותואליו וירכסו את החשנ מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא  יזח החשנ מעל האפוד53222828

להיותואליו ויהי כדברה אל יוספ יומ יומ ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה53313910
הייטבואליכהלוא אמ תיטיב שאת ואמ לא תיטיב לפתח חטאת רבצ ואליכ תשוקתו ואתה תמשל בו53410407

 וידבר אהרנ אל משה הנ היומ הקריבו את חטאתמ ואת עלתמ לפני ה' ותקראנה  אתי כאלה ואכלתי חטאת היומ 53531019
הייטבואליכהייטב בעיני ה'

 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  והיתה לבני ישראל לחקת 53642711
לאביוואליכמשפט כאשר צוה ה' את משה

ולבנהואלכה ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  יהיה53723034
יולדוואלכה ויהי כאשר ילדה רחל את יוספ ויאמר יעקב אל לבנ שלחני ואלכה אל מקומי  ולארצי53813025
יולדוואלכה תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתכ בהנ ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר  עבדתיכ53913026

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 54012414
ואותהואמרהאדע כי עשית חסד עמ אדני

ואותהואמרה ואמרה אלי גמ אתה שתה וגמ לגמליכ אשאב הוא האשה אשר הכיח ה' לבנ אדני54112444

ואמ לא יחפצ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנימ ואמרה מאנ יבמי להקימ לאחיו שמ 54252507
ואותהואמרהבישראל לא אבה יבמי

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא 54352509
ואותהואמרהיבנה את בית אחיו

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 54412414
ונהיהואמרהאדע כי עשית חסד עמ אדני

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 54512414
מהיותואמרהאדע כי עשית חסד עמ אדני

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 54612414
מעמיוואמרהאדע כי עשית חסד עמ אדני

54741414
 ואמרו אל יושב הארצ הזאת שמעו כי אתה ה' בקרב העמ הזה אשר עינ בעינ  נראה אתה ה' ועננכ עמד עלהמ 

ישביהואמרוובעמד עננ אתה הלכ לפניהמ יוממ ובעמוד אש לילה

54852008
ישביהואמרוויספו השטרימ לדבר אל העמ ואמרו מי האיש הירא ורכ הלבב ילכ וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו

מאבינוואמרו כי כל העשר אשר הציל אלקימ מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלקימ  אליכ עשה54913116
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55011934
 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הנ שכבתי אמש את אבי נשקנו יינ גמ  הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה 

מאבינוואמרומאבינו זרע

מאבינוואמרו ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלקי אבתמ אשר כרת עממ בהוציאו אתמ מארצ  מצרימ55152924

55220313
ויאמר משה אל האלקימ הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להמ אלקי אבותיכמ שלחני אליכמ ואמרו לי מה 

מאבינוואמרושמו מה אמר אלהמ

 ויאמר משה אל העמ אל תיראו כי לבעבור נסות אתכמ בא האלקימ ובעבור תהיה  יראתו על פניכמ לבלתי 55322017
יראתוואמרתתחטאו

 הנה נא מצא עבדכ חנ בעיניכ ותגדל חסדכ אשר עשית עמדי להחיות את נפשי  ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פנ 55411919
וחיתהואנכיתדבקני הרעה ומתי

55514233
אלינוואנשי ויאמר אלינו האיש אדני הארצ בזאת אדע כי כנימ אתמ אחיכמ האחד הניחו אתי  ואת רעבונ בתיכמ קחו ולכו

55614221
 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמימ אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו  אלינו ולא שמענו על כנ 

אלינוואנשיבאה אלינו הצרה הזאת

אלינוואנשיואמ אינכ משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכמ אתכמ55714305
אלינוואנשיויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליכ הלילה הוציאמ אלינו ונדעה אתמ55811905

 אמ יראו האנשימ העלימ ממצרימ מבנ עשרימ שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי  לאברהמ ליצחק וליעקב 55943211
ומעלהואראהכי לא מלאו אחרי

ראשיתואראה וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוימ עמלק ואחריתו עדי אבד56042420
ראשיתואראה וירא ראשית לו כי שמ חלקת מחקק ספונ ויתא ראשי עמ צדקת ה' עשה ומשפטיו  עמ ישראל56153321
המרבהוארבהואתנה בריתי ביני ובינכ וארבה אותכ במאד מאד56211702
המרבהוארבה ויעשו כנ בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט56321617
המרבהוארבה וימדו בעמר ולא העדיפ המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו56421618
השנותוארבע ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנימ וארבע מאות שנה ויולד בנימ  ובנות56511113
השנותוארבע ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנימ וארבע מאות שנה ויולד בנימ ובנות56611115
השנותוארבע ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשימ שנה וארבע מאות שנה ויולד בנימ ובנות56711117
השנותוארבע ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרימ שלשימ שנה וארבע מאות שנה56821240
השנותוארבע ויהי מקצ שלשימ שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצמ היומ הזה יצאו כל צבאות  ה' מארצ מצרימ56921241

57040216
השנותוארבעכל הפקדימ למחנה ראובנ מאת אלפ ואחד וחמשימ אלפ וארבע מאות וחמשימ לצבאתמ ושנימ יסעו

ויולכוארבעוישבו המלאכימ אל יעקב לאמר באנו אל אחיכ אל עשו וגמ הלכ לקראתכ וארבע מאות איש עמו57113207
התורהוארור ארור אשר לא יקימ את דברי התורה הזאת לעשות אותמ ואמר כל העמ אמנ57252726
ישלחמואשלחויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחמ וביד חזקה יגרשמ מארצו57320601
ישלחמואשלחואשלח מלאכימ ממדבר קדמות אל סיחונ מלכ חשבונ דברי שלומ לאמר57450226

57530413
העשימואשמוואמ כל עדת ישראל ישגו ונעלמ דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ואשמו

הארבהואתהנ את אלה מהמ תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעמ למינהו ואת החרגל למינהו ואת  החגב למינהו57631122

57721019
הארבהואתהנ ויהפכ ה' רוח ימ חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סופ לא נשאר ארבה  אחד בכל גבול מצרימ

 ויט משה את מטהו על ארצ מצרימ וה' נהג רוח קדימ בארצ כל היומ ההוא וכל  הלילה הבקר היה ורוח הקדימ 57821013
הארבהואתהננשא את הארבה

ויאמנואתהנויאמנ העמ וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענימ ויקדו וישתחוו57920431
הלילהואתכמויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליכ הלילה הוציאמ אלינו ונדעה אתמ58011905
הלילהואתכמויאמר אליהמ לינו פה הלילה והשבתי אתכמ דבר כאשר ידבר ה' אלי וישבו שרי מואב עמ בלעמ58142208

 ויט משה את מטהו על ארצ מצרימ וה' נהג רוח קדימ בארצ כל היומ ההוא וכל  הלילה הבקר היה ורוח הקדימ 58221013
הלילהואתכמנשא את הארבה

 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הנ שכבתי אמש את אבי נשקנו יינ גמ  הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה 58311934
הלילהואתכממאבינו זרע

58421421
הלילהואתכמ ויט משה את ידו על הימ ויולכ ה' את הימ ברוח קדימ עזה כל הלילה וישמ את  הימ לחרבה ויבקעו המימ

 ויקמ העמ כל היומ ההוא וכל הלילה וכל יומ המחרת ויאספו את השלו הממעיט  אספ עשרה חמרימ וישטחו 58541132
הלילהואתכמלהמ שטוח סביבות המחנה

58613015
הלילהואתכמ ותאמר לה המעט קחתכ את אישי ולקחת גמ את דודאי בני ותאמר רחל לכנ ישכב  עמכ הלילה תחת דודאי בנכ

58721420
הלילהואתכמ ויבא בינ מחנה מצרימ ובינ מחנה ישראל ויהי העננ והחשכ ויאר את הלילה ולא  קרב זה אל זה כל הלילה
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צו את אהרנ ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח 58830602
הלילהואתכמתוקד בו

ויעש אלקימ את שני המארת הגדלימ את המאור הגדל לממשלת היומ ואת המאור הקטנ לממשלת הלילה ואת 58910116
הלילהואתכמהכוכבימ

59052219
 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  תהיה לאשה לא יוכל לשלחה 

בתולתואתנהכל ימיו

ובתימואתנה וקחו את אביכמ ואת בתיכמ ובאו אלי ואתנה לכמ את טוב ארצ מצרימ ואכלו את  חלב הארצ59114518
יעקובואתנו וזכרתי את בריתי יעקוב ואפ את בריתי יצחק ואפ את בריתי אברהמ אזכר והארצ  אזכר59232642

59313133
הבאתמובאהל ויבא לבנ באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה  ויבא באהל רחל

ליראהובאלהויצונו ה' לעשות את כל החקימ האלה ליראה את ה' אלקינו לטוב לנו כל הימימ לחיתנו כהיומ הזה59450624

 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 59551719
ליראהובאלההאלה לעשתמ

ואולמובבית ויקרא את שמ המקומ ההוא בית אל ואולמ לוז שמ העיר לראשנה59612819

59720728
יביאהובביתושרצ היאר צפרדעימ ועלו ובאו בביתכ ובחדר משכבכ ועל מטתכ ובבית עבדיכ ובעמכ ובתנוריכ ובמשארותיכ

 פינחס בנ אלעזר בנ אהרנ הכהנ השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי  בתוכמ ולא כליתי את בני 59842511
כליתיובבנהישראל בקנאתי

לביתווביבל ובתי החצרימ אשר אינ להמ חמה סביב על שדה הארצ יחשב גאלה תהיה לו וביבל  יצא59932531

60010116
ויעש אלקימ את שני המארת הגדלימ את המאור הגדל לממשלת היומ ואת המאור הקטנ לממשלת הלילה ואת 

המארתוביומהכוכבימ

ואמרתוביומואמרת להמ זה האשה אשר תקריבו לה' כבשימ בני שנה תמיממ שנימ ליומ עלה תמיד60142803

ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי באתי אל הארצ אשר נשבע ה' 60252603
ואמרתוביומלאבתינו לתת לנו

כי לימימ עוד שבעה אנכי ממטיר על הארצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה ומחיתי את כל היקומ אשר עשיתי מעל 60310704
לימימוביומפני האדמה

 וביומ הראשונ מקרא קדש וביומ השביעי מקרא קדש יהיה לכמ כל מלאכה לא יעשה  בהמ אכ אשר יאכל לכל 60421216
לימימוביומנפש הוא לבדו יעשה לכמ

לימימוביומשבעת ימימ תאכל מצת וביומ השביעי חג לה'60521306
לימימוביומ ששת ימימ תלקטהו וביומ השביעי שבת לא יהיה בו60621626
לימימוביומ ששת ימימ תעשה מעשיכ וביומ השביעי תשבת למענ ינוח שורכ וחמרכ וינפש בנ  אמתכ והגר60722312

60823115
לימימוביומ ששת ימימ יעשה מלאכה וביומ השביעי שבת שבתונ קדש לה' כל העשה מלאכה  ביומ השבת מות יומת

60923117
לימימוביומ ביני ובינ בני ישראל אות הוא לעלמ כי ששת ימימ עשה ה' את השמימ ואת  הארצ וביומ השביעי שבת וינפש

61023234
לימימוביומ ועתה לכ נחה את העמ אל אשר דברתי לכ הנה מלאכי ילכ לפניכ וביומ פקדי  ופקדתי עלהמ חטאתמ

לימימוביומ ששת ימימ תעבד וביומ השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת61123421

61223502
לימימוביומששת ימימ תעשה מלאכה וביומ השביעי יהיה לכמ קדש שבת שבתונ לה' כל העשה בו מלאכה יומת

לימימוביומוביומ השמיני ימול בשר ערלתו61331203

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה 61450432
לימימוביומהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

למשכבוביומ וכי יריבנ אנשימ והכה איש את רעהו באבנ או באגרפ ולא ימות ונפל למשכב61522118

 וביומ הראשונ מקרא קדש וביומ השביעי מקרא קדש יהיה לכמ כל מלאכה לא יעשה  בהמ אכ אשר יאכל לכל 61621216
מהיותוביומנפש הוא לבדו יעשה לכמ

מהיותוביומ ששת ימימ תלקטהו וביומ השביעי שבת לא יהיה בו61721626

61823502
מהיותוביומששת ימימ תעשה מלאכה וביומ השביעי יהיה לכמ קדש שבת שבתונ לה' כל העשה בו מלאכה יומת

61940915
מהיותוביומוביומ הקימ את המשכנ כסה העננ את המשכנ לאהל העדת ובערב יהיה על המשכנ כמראה אש עד בקר

 וביומ שמחתכמ ובמועדיכמ ובראשי חדשכמ ותקעתמ בחצצרת על עלתיכמ ועל זבחי  שלמיכמ והיו לכמ לזכרונ 62041010
מהיותוביומלפני אלקיכמ אני ה' אלקיכמ

מהיותוביומ וביומ השביעי מקרא קדש יהיה לכמ כל מלאכת עבדה לא תעשו62142825
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62242826
מהיותוביומ וביומ הבכורימ בהקריבכמ מנחה חדשה לה' בשבעתיכמ מקרא קדש יהיה לכמ כל  מלאכת עבדה לא תעשו

 וביומ שמחתכמ ובמועדיכמ ובראשי חדשכמ ותקעתמ בחצצרת על עלתיכמ ועל זבחי  שלמיכמ והיו לכמ לזכרונ 62341010
מעליהוביומלפני אלקיכמ אני ה' אלקיכמ

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה 62452113
מעליהוביומובעלתה והיתה לכ לאשה

62541919
מעליהוביומ והזה הטהר על הטמא ביומ השלישי וביומ השביעי וחטאו ביומ השביעי וכבס  בגדיו ורחצ במימ וטהר בערב

62623234
מעליהוביומ ועתה לכ נחה את העמ אל אשר דברתי לכ הנה מלאכי ילכ לפניכ וביומ פקדי  ופקדתי עלהמ חטאתמ

62740915
מעליהוביומוביומ הקימ את המשכנ כסה העננ את המשכנ לאהל העדת ובערב יהיה על המשכנ כמראה אש עד בקר

 וביומ שמחתכמ ובמועדיכמ ובראשי חדשכמ ותקעתמ בחצצרת על עלתיכמ ועל זבחי  שלמיכמ והיו לכמ לזכרונ 62841010
שלמיווביומלפני אלקיכמ אני ה' אלקיכמ

שלמיווביומובשר זבח תודת שלמיו ביומ קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר62930715

63030718
ואמ האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביומ השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת 

שלמיווביומממנו עונה תשא

ממדברובמשהוישלח אתמ משה ממדבר פארנ על פי ה' כלמ אנשימ ראשי בני ישראל המה63141303

63242105
ממדברובמשהוידבר העמ באלקימ ובמשה למה העליתנו ממצרימ למות במדבר כי אינ לחמ ואינ מימ ונפשנו קצה בלחמ הקלקל

התאווובנימוהאספספ אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גמ בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר63341104
ימואלובנימובני שמעונ ימואל וימינ ואהד ויכינ וצחר ושאול בנ הכנענית אלה משפחת שמעונ63420615
ימואלובנימ ובני שמעונ ימואל וימינ ואהד ויכינ וצחר ושאול בנ הכנענית63514610

ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ ושורכ וחמרכ וכל בהמתכ 63650514
מלאכהובנימוגרכ אשר בשעריכ למענ ינוח עבדכ ואמתכ כמוכ

מלאכהובנימ ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ עבדכ ואמתכ  ובהמתכ וגרכ אשר בשעריכ63722010

מלאכהובניממבנ שלשימ שנה ומעלה ועד בנ חמשימ שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד63840403

63941322
אחימנובנית ויעלו בנגב ויבא עד חברונ ושמ אחימנ ששי ותלמי ילידי הענק וחברונ שבע  שנימ נבנתה לפני צענ מצרימ

יראתמובערת ורגמהו כל אנשי עירו באבנימ ומת ובערת הרע מקרבכ וכל ישראל ישמעו ויראו64052121

64113914
ואקראובקול ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להמ לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי  לשכב עמי ואקרא בקול גדול

ואקראובקול ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה64213915
ואקראובקול ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה64313918
אילימובשלת ואת איל המלאימ תקח ובשלת את בשרו במקמ קדש64422931
וידנוובשרי לכו ונמכרנו לישמעאלימ וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו64513727
ואילמודבריווזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ תמיממ64622901

64752812
 יפתח ה' לכ את אוצרו הטוב את השמימ לתת מטר ארצכ בעתו ולברכ את כל מעשה  ידכ והלוית גוימ רבימ 

אוצרווה'ואתה לא תלוה

בשמימוה'ויט משה את מטהו על השמימ וה' נתנ קלת וברד ותהלכ אש ארצה וימטר ה' ברד על ארצ מצרימ64820923
בשמימוה' וה' המטיר על סדמ ועל עמרה גפרית ואש מאת ה' מנ השמימ64911924

65050324
אדני ה' אתה החלות להראות את עבדכ את גדלכ ואת ידכ החזקה אשר מי אל בשמימ ובארצ אשר יעשה 

בשמימוה'כמעשיכ וכגבורתכ

בשמימוה'וידעת היומ והשבת אל לבבכ כי ה' הוא האלקימ בשמימ ממעל ועל הארצ מתחת אינ עוד65150439

 ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארצ מצרימ מבכר פרעה הישב על כסאו עד  בכור השבי אשר בבית הבור 65221229
הברותוה'וכל בכור בהמה

יאירווה' וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  ללכת יוממ ולילה65321321

65442717
יביאמוה' אשר יצא לפניהמ ואשר יבא לפניהמ ואשר יוציאמ ואשר יביאמ ולא תהיה עדת  ה' כצאנ אשר אינ להמ רעה

65550421
וה' התאנפ בי על דבריכמ וישבע לבלתי עברי את הירדנ ולבלתי בא אל הארצ הטובה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ 

יביאמוה'נחלה

יביאמוה'ואברהמ זקנ בא בימימ וה' ברכ את אברהמ בכל65612401

65753102
יביאמוה'ויאמר אלהמ בנ מאה ועשרימ שנה אנכי היומ לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדנ הזה
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65820608
מורשהוה'והבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהמ ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'

65911314
משמתמוה' וה' אמר אל אברמ אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניכ וראה מנ המקומ אשר אתה  שמ צפנה ונגבה וקדמה וימה

ואהיהוהאבנ והאבנ הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקימ וכל אשר תתנ לי עשר אעשרנו לכ66012822

66141627
ויעלווהאהל ויעלו מעל משכנ קרח דתנ ואבירמ מסביב ודתנ ואבירמ יצאו נצבימ פתח אהליהמ  ונשיהמ ובניהמ וטפמ

השמימוהאירויתנ אתמ אלקימ ברקיע השמימ להאיר על הארצ66210117
השמימוהאירוהיו למאורת ברקיע השמימ להאיר על הארצ ויהי כנ66310115

 והאיש אשר יעשה בזדונ לבלתי שמע אל הכהנ העמד לשרת שמ את ה' אלקיכ או  אל השפט ומת האיש ההוא 66451712
ישימווהאישובערת הרע מישראל

ישכבווהאישטרמ ישכבו ואנשי העיר אנשי סדמ נסבו על הבית מנער ועד זקנ כל העמ מקצה66511904
הייתיוהאמה והאמה מזה והאמה מזה בעדפ בארכ יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכנ מזה  ומזה לכסתו66622613

והיה כי יביאכ ה' אל ארצ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיכ לתת לכ ארצ זבת חלב 66721305
ויעבדוהאמריודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה

תאמרווהבאת ויאמר אבימלכ מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העמ את אשתכ והבאת עלינו אשמ66812610
תמרימוהבאתויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ ויחנו שמ66943309
תמרימוהבאת ויבאו אילמה ושמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ ויחנו שמ על המימ67021527

 ושחט את שעיר החטאת אשר לעמ והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר  עשה לדמ הפר והזה 67131615
ומעמיוהביאאתו על הכפרת ולפני הכפרת

והיה כי יביאכ ה' אל ארצ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיכ לתת לכ ארצ זבת חלב 67221305
יביאכוהביאודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה

יביאכוהביאוהביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני ה' וסמכ את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני ה'67330404
יביאכוהביאולקח הכהנ המשיח מדמ הפר והביא אתו אל אהל מועד67430405
יביאכוהביאוהביא הכהנ המשיח מדמ הפר אל אהל מועד67530416
יביאכוהביאאו הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזימ זכר תמימ67630423
יביאכוהביאאו הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזימ תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא67730428

והביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא נקבה מנ הצאנ כשבה או שעירת עזימ לחטאת וכפר עליו הכהנ 67830506
יביאכוהביאמחטאתו

67930507
יביאכוהביאואמ לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרימ או שני בני יונה לה' אחד לחטאת ואחד לעלה

יביאכוהביאוהביא אתמ אל הכהנ והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל68030508

ואמ לא תשיג ידו לשתי תרימ או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישימ 68130511
יביאכוהביאעליה שמנ ולא יתנ עליה לבנה כי חטאת הוא

נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה' והביא את אשמו לה' איל תמימ מנ הצאנ בערככ כספ שקלימ בשקל 68230515
יביאכוהביאהקדש לאשמ

והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר נשבע לאבתיכ לאברהמ ליצחק וליעקב לתת לכ ערימ גדלת וטבת אשר 68350610
יביאכוהביאלא בנית

כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוימ רבימ מפניכ החתי והגרגשי והאמרי והכנעני 68450701
יביאכוהביאוהפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוימ רבימ ועצומימ ממכ

 והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה  על הר גרזימ ואת הקללה על 68551129
יביאכוהביאהר עיבל

ועשיתוהביאמ ועשית קרסי נחשת חמשימ והבאת את הקרסימ בללאת וחברת את האהל והיה אחד68622611
ועשיתוהביאמועשית הישר והטוב בעיני ה' למענ ייטב לכ ובאת וירשת את הארצ הטבה אשר נשבע ה' לאבתיכ68750618

68821601
ויסעו מאילמ ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סינ אשר בינ אילמ ובינ סיני בחמשה עשר יומ לחדש השני 

מאילמוהובאלצאתמ מארצ מצרימ

68913031
מאומהוהולכ ויאמר מה אתנ לכ ויאמר יעקב לא תתנ לי מאומה אמ תעשה לי הדבר הזה אשובה  ארעה צאנכ אשמר

69051318
מאומהוהולכ ולא ידבק בידכ מאומה מנ החרמ למענ ישוב ה' מחרונ אפו ונתנ לכ רחמימ  ורחמכ והרבכ כאשר נשבע לאבתיכ

ויקרא אבימלכ לאברהמ ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לכ כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשימ 69112009
ממלכתיוהולכאשר לא יעשו עשית עמדי

לה'והומתכל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא69240606
לה'והומת בבאמ אל אהל מועד ירחצו מימ ולא ימתו או בגשתמ אל המזבח לשרת להקטיר אשה  לה'69323020
לה'והומתבנימ אתמ לה' אלקיכמ לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בינ עיניכמ למת69451401
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69523115
לה'והומת ששת ימימ יעשה מלאכה וביומ השביעי שבת שבתונ קדש לה' כל העשה מלאכה  ביומ השבת מות יומת

69623502
לה'והומתששת ימימ תעשה מלאכה וביומ השביעי יהיה לכמ קדש שבת שבתונ לה' כל העשה בו מלאכה יומת

לה'והומת ועתה שא נא חטאתי אכ הפעמ והעתירו לה' אלקיכמ ויסר מעלי רק את המות  הזה69721017

69822921
 ולקחת מנ הדמ אשר על המזבח ומשמנ המשחה והזית על אהרנ ועל בגדיו ועל בניו  ועל בגדי בניו אתו וקדש 

מבניווהזיתהוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו

69921305
והיה כי יביאכ ה' אל ארצ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיכ לתת לכ ארצ זבת חלב 

הבאתיוהחויודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה

70050701
כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוימ רבימ מפניכ החתי והגרגשי והאמרי והכנעני 

הבאתיוהחויוהפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוימ רבימ ועצומימ ממכ

בעיניוהיית ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כנ ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינימ70141031
בעיניוהיית והיית משגע ממראה עיניכ אשר תראה70252834
בעיניוהייתונתתי את חנ העמ הזה בעיני מצרימ והיה כי תלכונ לא תלכו ריקמ70320321

70411914
 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מנ המקומ הזה כי משחית  ה' את העיר ויהי כמצחק 

בעיניוהייתבעיני חתניו

בעיניוהיית ויהי ה' את יוספ ויט אליו חסד ויתנ חנו בעיני שר בית הסהר70513921
בעיניוהיית ויאמרו החיתנו נמצא חנ בעיני אדני והיינו עבדימ לפרעה70614725
בעיניוהייתויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וימתהו ה'70713807

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה 70852113
מעליהוהייתובעלתה והיתה לכ לאשה

מעליהוהיית ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כנ ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינימ70941031

 ויאמר אמ שמוע תשמע לקול ה' אלקיכ והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו  ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר 71021526
ועשיתוהישרשמתי במצרימ לא אשימ עליכ כי אני ה' רפאכ

ועשיתוהישרועשית הישר והטוב בעיני ה' למענ ייטב לכ ובאת וירשת את הארצ הטבה אשר נשבע ה' לאבתיכ71150618

 שמר ושמעת את כל הדברימ האלה אשר אנכי מצוכ למענ ייטב לכ ולבניכ אחריכ עד  עולמ כי תעשה הטוב 71251228
ועשיתוהישרוהישר בעיני ה' אלקיכ

71312414
 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 

ואמרהוהיתהאדע כי עשית חסד עמ אדני

והייתוהיתהאת קשתי נתתי בעננ והיתה לאות ברית ביני ובינ הארצ71410913

71510916
והייתוהיתהוהיתה הקשת בעננ וראיתיה לזכר ברית עולמ בינ אלקימ ובינ כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארצ

והייתוהיתהאני הנה בריתי אתכ והיית לאב המונ גוימ71611704
והייתוהיתה המול ימול יליד ביתכ ומקנת כספכ והיתה בריתי בבשרכמ לברית עולמ71711713
והייתוהיתה וברכתי אתה וגמ נתתי ממנה לכ בנ וברכתיה והיתה לגוימ מלכי עמימ ממנה  יהיו71811716
והייתוהיתה אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואמ לא יתנו לכ והיית נקי מאלתי71912441
והייתוהיתהואל שדי יברכ אתכ ויפרכ וירבכ והיית לקהל עמימ72012803
והייתוהיתה וישבת בארצ גשנ והיית קרוב אלי אתה ובניכ ובני בניכ וצאנכ ובקרכ וכל אשר  לכ72114510
והייתוהיתהוהיתה צעקה גדלה בכל ארצ מצרימ אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תספ72221106
והייתוהיתהונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח72322705

72422909
והייתוהיתהוחגרת אתמ אבנט אהרנ ובניו וחבשת להמ מגבעת והיתה להמ כהנה לחקת עולמ ומלאת יד אהרנ ויד בניו

והייתוהיתה ורחצו ידיהמ ורגליהמ ולא ימתו והיתה להמ חק עולמ לו ולזרעו לדרתמ72523021
והייתוהיתה ומשחת אתמ כאשר משחת את אביהמ וכהנו לי והיתה להית להמ משחתמ לכהנת עולמ  לדרתמ72624015
והייתוהיתהוכפר עליו הכהנ על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהנ כמנחה72730513
והייתוהיתה ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כנ ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינימ72841031
והייתוהיתהולא תביא תועבה אל ביתכ והיית חרמ כמהו שקצ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרמ הוא72950726

 שבעת ימימ תחג לה' אלקיכ במקומ אשר יבחר ה' כי יברככ ה' אלקיכ בכל  תבואתכ ובכל מעשה ידיכ והיית אכ 73051615
והייתוהיתהשמח

 ונתנכ ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות  ה' אלקיכ אשר אנכי מצוכ היומ 73152813
והייתוהיתהלשמר ולעשות

73252825
והייתוהיתה יתנכ ה' נגפ לפני איביכ בדרכ אחד תצא אליו ובשבעה דרכימ תנוס לפניו  והיית לזעוה לכל ממלכות הארצ

 והיית ממשש בצהרימ כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיכ והיית אכ  עשוק וגזול כל הימימ ואינ 73352829
והייתוהיתהמושיע
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והלכתוהיתה וברכתי אתה וגמ נתתי ממנה לכ בנ וברכתיה והיתה לגוימ מלכי עמימ ממנה  יהיו73411716
והלכתוהיתהוהיתה שבת הארצ לכמ לאכלה לכ ולעבדכ ולאמתכ ולשכירכ ולתושבכ הגרימ עמכ73532506

והיה אמ שכח תשכח את ה' אלקיכ והלכת אחרי אלקימ אחרימ ועבדתמ והשתחוית להמ העדתי בכמ היומ כי 73650819
והלכתוהיתהאבד תאבדונ

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה 73752113
והלכתוהיתהובעלתה והיתה לכ לאשה

והלכתוהיתהויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר73852402
ומאלהוהיתהוכפר עליו הכהנ על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהנ כמנחה73930513

והשקה את המימ והיתה אמ נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המימ המאררימ למרימ וצבתה בטנה ונפלה 74040527
ומאלהוהיתהירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה

 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 74151719
ומאלהוהיתההאלה לעשתמ

74252113
 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה 

כהיומוהיתהובעלתה והיתה לכ לאשה

כהיומוהיתה ויהי כהיומ הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואינ איש מאנשי הבית שמ בבית74313911
כהיומוהיתה ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תמ שנת ממכרו ימימ תהיה  גאלתו74432529

 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 74551719
כהיומוהיתההאלה לעשתמ

מכרתמוהיתה ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תמ שנת ממכרו ימימ תהיה  גאלתו74632529

74743515
הערימוהכהו לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכמ תהיינה שש הערימ האלה למקלט לנוס שמה כל  מכה נפש בשגגה

הערימוהכהו וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקמ עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערימ  האל74851911

74932227
בימימוהלאה שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימימ תחת אמו ומיומ השמיני והלאה  ירצה לקרבנ אשה לה'

75032227
ויהיווהלאה שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימימ תחת אמו ומיומ השמיני והלאה  ירצה לקרבנ אשה לה'

להמולוהלכת ואמ לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו75113417
הירדנוהמיתכי אנכי מת בארצ הזאת אינני עבר את הירדנ ואתמ עברימ וירשתמ את הארצ הטובה הזאת75250422
ובעמכוהמתה והמתה את העמ הזה כאיש אחד ואמרו הגוימ אשר שמעו את שמעכ לאמר75341415
ולאמווהמתה ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא75432111
ולאמווהמתהלאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להמ במתמ כי נזר אלקיו על ראשו75540607

75613001
ותאמרוהמתהותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנימ ואמ אינ מתה אנכי

ותאמרוהמתה והמתה את העמ הזה כאיש אחד ואמרו הגוימ אשר שמעו את שמעכ לאמר75741415

75823234
מלאכיוהנכמ ועתה לכ נחה את העמ אל אשר דברתי לכ הנה מלאכי ילכ לפניכ וביומ פקדי  ופקדתי עלהמ חטאתמ

מלאכיוהנכמ ויחלמ והנה סלמ מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקימ עלימ וירדימ  בו75912812

פנ ירדפ גאל הדמ אחרי הרצח כי יחמ לבבו והשיגו כי ירבה הדרכ והכהו נפש ולו אינ משפט מות כי לא שנא 76051906
והכהווהנפשהוא לו מתמול שלשומ

והכהווהנפש וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקמ עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערימ  האל76151911
ויותרוהעלתמ ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר76213225

76312624
 וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלקי אברהמ אביכ אל תירא כי אתכ  אנכי וברכתיכ והרביתי את זרעכ 

בלילהוהראהבעבור אברהמ עבדי

לאמריוהראהוירא בלק בנ צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי76442202
מאלתיוזעונ אלה בני אצר בלהנ וזעונ ועקנ76513627

76620119
וילדווחייתותאמרנ המילדת אל פרעה כי לא כנשימ המצרית העברית כי חיות הנה בטרמ תבוא אלהנ המילדת וילדו

76743145
ושלשימוחמרימ וחמרימ שלשימ אלפ וחמש מאות

76843139
ושלשימוחמרימ וחמרימ שלשימ אלפ וחמש מאות ומכסמ לה' אחד וששימ

הבהמהוטמאה וכי ימות מנ הבהמה אשר היא לכמ לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב76931139

77031126
הבהמהוטמאה לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאימ המ  לכמ כל הנגע בהמ יטמא

21



מילה במילה אפסוקמיקום#

77141815
 כל פטר רחמ לכל בשר אשר יקריבו לה' באדמ ובבהמה יהיה לכ אכ פדה תפדה את  בכור האדמ ואת בכור 

הבהמהוטמאההבהמה הטמאה תפדה

77232025
 והבדלתמ בינ הבהמה הטהרה לטמאה ובינ העופ הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכמ  בבהמה ובעופ ובכל 

הבהמהוטמאהאשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכמ לטמא

הבהמהוטמאה ואמ כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבנ לה' והעמיד את הבהמה לפני  הכהנ77332711
והביאויאהב ויבא גמ אל רחל ויאהב גמ את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנימ אחרות77412930

 ויאמר ה' אל משה נטה ידכ על ארצ מצרימ בארבה ויעל על ארצ מצרימ ויאכל  את כל עשב הארצ את כל אשר 77521012
ישאירויאכלהשאיר הברד

 ואכל פרי בהמתכ ופרי אדמתכ עד השמדכ אשר לא ישאיר לכ דגנ תירוש ויצהר שגר  אלפיכ ועשתרת צאנכ 77652851
ישאירויאכלעד האבידו אתכ

האתונויאמר ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימימ או עשור אחר תלכ77712455

77842232
האתונויאמר ויאמר אליו מלאכ ה' על מה הכית את אתנכ זה שלוש רגלימ הנה אנכי יצאתי  לשטנ כי ירט הדרכ לנגדי

האתונויאמר ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כנ ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינימ77941031

 ויאמר משה לחבב בנ רעואל המדיני חתנ משה נסעימ אנחנו אל המקומ אשר אמר  ה' אתו אתנ לכמ לכה אתנו 78041029
האתונויאמרוהטבנו לכ כי ה' דבר טוב על ישראל

האתונויאמר ויאמר בלעמ לאתונ כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיכ78142229

78242230
 ותאמר האתונ אל בלעמ הלוא אנכי אתנכ אשר רכבת עלי מעודכ עד היומ הזה  ההסכנ הסכנתי לעשות לכ כה 

האתונויאמרויאמר לא

האתונויאמר ויפתח ה' את פי האתונ ותאמר לבלעמ מה עשיתי לכ כי הכיתני זה שלש רגלימ78342228

78411902
ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכמ ולינו ורחצו רגליכמ והשכמתמ והלכתמ לדרככמ ויאמרו לא כי 

הביתהויאמרברחוב נלינ

78514316
 וירא יוספ אתמ את בנימינ ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשימ הביתה וטבח  טבח והכנ כי אתי יאכלו 

הביתהויאמרהאנשימ בצהרימ

הביתהויאמר ויאמר בוא ברוכ ה' למה תעמד בחוצ ואנכי פניתי הבית ומקומ לגמלימ78612431

78712440
הביתהויאמר ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתכ והצליח דרככ ולקחת אשה  לבני ממשפחתי ומבית אבי

הביתהויאמרויאמר אברהמ אל עבדו זקנ ביתו המשל בכל אשר לו שימ נא ידכ תחת ירכי78812402
הביתהויאמרויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתכ אל התבה כי אתכ ראיתי צדיק לפני בדור הזה78910701
הביתהויאמרויאמר אברמ אדני ה' מה תתנ לי ואנכי הולכ ערירי ובנ משק ביתי הוא דמשק אליעזר79011502
הביתהויאמר ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביכ מקומ לנו ללינ79112423
הביתהויאמרויאמר ה' אל אברמ לכ לכ מארצכ וממולדתכ ומבית אביכ אל הארצ אשר אראכ79211201
הביתהויאמרויאמר אברמ הנ לי לא נתתה זרע והנה בנ ביתי יורש אתי79311503

79412427
הביתהויאמר ויאמר ברוכ ה' אלקי אדני אברהמ אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמ אדני אנכי  בדרכ נחני ה' בית אחי אדני

79520801
ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרנ נטה את ידכ במטכ על הנהרת על היארימ ועל האגמימ והעל את הצפרדעימ על 

היארהויאמרארצ מצרימ

79621705
היארהויאמרויאמר ה' אל משה עבר לפני העמ וקח אתכ מזקני ישראל ומטכ אשר הכית בו את היאר קח בידכ והלכת

ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לכ ולעבדיכ ולעמכ להכרית הצפרדעימ ממכ ומבתיכ רק ביאר 79720805
היארהויאמרתשארנה

היארהויאמרויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבנ הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיונ79820122

79920719
ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרנ קח מטכ ונטה ידכ על מימי מצרימ על נהרתמ על יאריהמ ועל אגמיהמ ועל כל 

היארהויאמרמקוה מימיהמ ויהיו דמ והיה דמ בכל ארצ מצרימ ובעצימ ובאבנימ

המאורויאמרויאמר אלקימ יהי מארת ברקיע השמימ להבדיל בינ היומ ובינ הלילה והיו לאתת ולמועדימ ולימימ ושנימ80010114

וחרבוויאמר ויאמר לבנ ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב80113126

 ויאמר להמ כה אמר ה' אלקי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער  לשער במחנה והרגו איש את 80223227
וחרבוויאמראחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו

וחרבוויאמר ויאמר אליו אדומ לא תעבר בי פנ בחרב אצא לקראתכ80342018
וחרבוויאמר ויאמר בלעמ לאתונ כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיכ80442229

80511806
שלשתמויאמרוימהר אברהמ האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאימ קמח סלת לושי ועשי עגות

80611509
שלשתמויאמרויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
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80742410
 ויחר אפ בלק אל בלעמ ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעמ לקב איבי  קראתיכ והנה ברכת ברכ זה שלש 

שלשתמויאמרפעמימ

80814016
שלשתמויאמר וירא שר האפימ כי טוב פתר ויאמר אל יוספ אפ אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי  על ראשי

80942232
שלשתמויאמר ויאמר אליו מלאכ ה' על מה הכית את אתנכ זה שלוש רגלימ הנה אנכי יצאתי  לשטנ כי ירט הדרכ לנגדי

81013824
שלשתמויאמר ויהי כמשלש חדשימ ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתכ וגמ הנה הרה לזנונימ  ויאמר יהודה הוציאוה ותשרפ

81121915
שלשתמויאמר ויאמר אל העמ היו נכנימ לשלשת ימימ אל תגשו אל אשה

81214018
שלשתמויאמר ויענ יוספ ויאמר זה פתרנו שלשת הסלימ שלשת ימימ המ

81314012
שלשתמויאמר ויאמר לו יוספ זה פתרנו שלשת השרגימ שלשת ימימ המ

שלשתמויאמרויאמר ה' פתאמ אל משה ואל אהרנ ואל מרימ צאו שלשתכמ אל אהל מועד ויצאו שלשתמ81441204

בלכתכויבאו ויאמר ה' אלי קומ לכ למסע לפני העמ ויבאו ויירשו את הארצ אשר נשבעתי  לאבתמ לתת להמ81551011
בלכתכויבאו ויבאו אל בלעמ ויאמרו לו כה אמר בלק בנ צפור אל נא תמנע מהלכ אלי81642216

81711205
ויקח אברמ את שרי אשתו ואת לוט בנ אחיו ואת כל רכושמ אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרנ ויצאו ללכת 

בלכתכויבאוארצה כנענ ויבאו ארצה כנענ

81811131
 ויקח תרח את אברמ בנו ואת לוט בנ הרנ בנ בנו ואת שרי כלתו אשת אברמ בנו  ויצאו אתמ מאור כשדימ ללכת 

בלכתכויבאוארצה כנענ ויבאו עד חרנ וישבו שמ

בלכתכויבאו ויקומו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאנ בלעמ הלכ עמנו81942214

 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרנ ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארנ קדשה  וישיבו אתמ דבר ואת כל העדה 82041326
בלכתכויבאוויראומ את פרי הארצ

בלכתכויבאו וילכ בלעמ עמ בלק ויבאו קרית חצות82142239
בלכתכויבאווילכו זקני מואב וזקני מדינ וקסמימ בידמ ויבאו אל בלעמ וידברו אליו דברי בלק82242207
בשיבהויבאו ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר בשיבה טובה82311515
מעליכויבחר ויבחר לו לוט את כל ככר הירדנ ויסע לוט מקדמ ויפרדו איש מעל אחיו82411311

82521825
מעליכויבחר ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתנ אתמ ראשימ על העמ שרי אלפימ שרי מאות  שרי חמשימ ושרי עשרת

82650713
ואהבכ וברככ והרבכ וברכ פרי בטנכ ופרי אדמתכ דגנכ ותירשכ ויצהרכ שגר אלפיכ ועשתרת צאנכ על האדמה 

ואהבכויברככאשר נשבע לאבתיכ לתת לכ

82741723
הלוימויגמל ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרנ לבית לוי ויצא פרח  ויצצ ציצ ויגמל שקדימ

הביתהוידנו ויבא יוספ הביתה ויביאו לו את המנחה אשר בידמ הביתה וישתחוו לו ארצה82814326
הביתהוידנו וישלחו האנשימ את ידמ ויביאו את לוט אליהמ הביתה ואת הדלת סגרו82911910
הביאוויהושע אמ אתמ תבאו אל הארצ אשר נשאתי את ידי לשכנ אתכמ בה כי אמ כלב בנ יפנה  ויהושע בנ נונ83041430

83120719
ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרנ קח מטכ ונטה ידכ על מימי מצרימ על נהרתמ על יאריהמ ועל אגמיהמ ועל כל 

בארצוויהיומקוה מימיהמ ויהיו דמ והיה דמ בכל ארצ מצרימ ובעצימ ובאבנימ

בארצוויהיולא תתעב אדמי כי אחיכ הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו83252308
בארצוויהיו ובני יהודה ער ואוננ ושלה ופרצ וזרח וימת ער ואוננ בארצ כנענ ויהיו בני  פרצ חצרנ וחמול83314612

83442610
בארצוויהיו ותפתח הארצ את פיה ותבלע אתמ ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשימ ומאתימ  איש ויהיו לנס

 ויהי בשכנ ישראל בארצ ההוא וילכ ראובנ וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע  ישראל ויהיו בני יעקב שנימ 83513522
בארצוויהיועשר

הבנימויהיו ובני יהודה ער ואוננ ושלה ופרצ וזרח וימת ער ואוננ בארצ כנענ ויהיו בני  פרצ חצרנ וחמול83614612
הבנימויהיוויהיו בני נח היצאימ מנ התבה שמ וחמ ויפת וחמ הוא אבי כנענ83710918
הבנימויהיו ויהיו בני לוטנ חרי והיממ ואחות לוטנ תמנע83813622
הבנימויהיו ויהיו בני אליפז תימנ אומר צפו וגעתמ וקנז83913611
הבנימויהיוויהיו ימי אדמ אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנימ ובנות84010504
הבנימויהיוויהיו אלה בני לוי בשמתמ גרשונ וקהת ומררי84140317

84240120
ויהיו בני ראובנ בכר ישראל תולדתמ למשפחתמ לבית אבתמ במספר שמות לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה 

הבנימויהיוומעלה כל יצא צבא
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84313522
 ויהי בשכנ ישראל בארצ ההוא וילכ ראובנ וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע  ישראל ויהיו בני יעקב שנימ 

הבנימויהיועשר

הבנימויהיו ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצימ ביומ השבת84441532
הבנימויהיוויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתמ מבנ עשרימ שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל84540145

 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  תהיה לאשה לא יוכל לשלחה 84652219
הנערהויהיוכל ימיו

 ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהנ שבע שנימ הנה ושבע השבלימ הרקות  שדפות הקדימ יהיו שבע 84714127
והרעתויהיושני רעב

84843606
זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהמ תהיינה לנשימ אכ למשפחת מטה אביהמ תהיינה 

לנשימויהיולנשימ

לנשימויהיו ממשפחת בני מנשה בנ יוספ היו לנשימ ותהי נחלתנ על מטה משפחת אביהנ84943612
לנשימויהיו ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהנ לנשימ85043611

85143603
והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשימ ונגרעה נחלתנ מנחלת אבתינו ונוספ על נחלת המטה אשר תהיינה להמ 

לנשימויהיוומגרל נחלתנו יגרע

לנשימויהיוויהיו שניהמ ערומימ האדמ ואשתו ולא יתבששו85210225

85321421
ובמשהויולכ ויט משה את ידו על הימ ויולכ ה' את הימ ברוח קדימ עזה כל הלילה וישמ את  הימ לחרבה ויבקעו המימ

להאירויולכ וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  ללכת יוממ ולילה85421321
אמרתמויורדוויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו85550125
כה'ויושבויושב את משה ואת אהרנ אל פרעה ויאמר אלהמ לכו עבדו את ה' אלקיכמ מי ומי ההלכימ85621008
אדנימויותר ונאמר אל אדני יש לנו אב זקנ וילד זקנימ קטנ ואחיו מת ויותר הוא לבדו  לאמו ואביו אהבו85714420

85850222
ועשהוויירשמכאשר עשה לבני עשו הישבימ בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהמ ויירשמ וישבו תחתמ עד היומ הזה

אנשימויישמ ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמכ כי אמ ישראל כי שרית עמ אלקימ ועמ אנשימ  ותוכל85913229
אנשימויישמהבו לכמ אנשימ חכמימ ונבנימ וידעימ לשבטיכמ ואשיממ בראשיכמ86050113

 וישארו שני אנשימ במחנה שמ האחד אלדד ושמ השני מידד ותנח עלהמ הרוח והמה  בכתבימ ולא יצאו האהלה 86141126
אנשימויישמויתנבאו במחנה

86212206
המאכלתויישמויקח אברהמ את עצי העלה וישמ על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהמ יחדו

ותשממויישמ ויישמ לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אמ דברתי דברי ויאמר דבר86312433
ותשממויישמ ורחל לקחה את התרפימ ותשממ בכר הגמל ותשב עליהמ וימשש לבנ את כל האהל ולא  מצא86413134
ותשממויישמ וימת יוספ בנ מאה ועשר שנימ ויחנטו אתו ויישמ בארונ במצרימ86515026
ותאמרויכהו ויפתח ה' את פי האתונ ותאמר לבלעמ מה עשיתי לכ כי הכיתני זה שלש רגלימ86642228
בהיותויכלווהנגשימ אצימ לאמר כלו מעשיכמ דבר יומ ביומו כאשר בהיות התבנ86720513
ולאישוילאו ואת האנשימ אשר פתח הבית הכו בסנורימ מקטנ ועד גדול וילאו למצא הפתח86811911
העליתוילכוויקח אברהמ את עצי העלה וישמ על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהמ יחדו86912206
העליתוילכוויאמר אברהמ אלקימ יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהמ יחדו87012208
העליתוילכווידבר ה' אל משה לכ רד כי שחת עמכ אשר העלית מארצ מצרימ87123207

וידבר ה' אל משה לכ עלה מזה אתה והעמ אשר העלית מארצ מצרימ אל הארצ אשר נשבעתי לאברהמ ליצחק 87223301
העליתוילכווליעקב לאמר לזרעכ אתננה

ואמרהוילכוויאמר אברהמ אלקימ יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהמ יחדו87312208
ואמרהוילכו וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהמ אל תרגזו בדרכ87414524
ואמרהוילכו וילכו גמ אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לכ לעבדימ87515018
בתיהמוימאנוימאנ ויאמר אל אשת אדניו הנ אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתנ בידי87613908

 וימאנ אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גמ הוא יהיה לעמ וגמ הוא יגדל ואולמ  אחיו הקטנ יגדל ממנו וזרעו יהיה 87714819
והיתהוימאנמלא הגוימ

מנוחהוימהר ויסעו מהר ה' דרכ שלשת ימימ וארונ ברית ה' נסע לפניהמ דרכ שלשת ימימ  לתור להמ מנוחה87841033
בה'וימלאוימלא שבעת ימימ אחרי הכות ה' את היאר87920725
בה'וימלא ואולמ חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארצ88041421
ואתנווימלא ויעש יעקב כנ וימלא שבע זאת ויתנ לו את רחל בתו לו לאשה88112928
ואתנווימלאוימלא שבעת ימימ אחרי הכות ה' את היאר88220725
ואתנווימלא וימלא אתו רוח אלקימ בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה88323531
ואתנווימלאויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר88430917
ואתנווימלא ואולמ חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארצ88541421
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המיתווימתוויהי בדרכ במלונ ויפגשהו ה' ויבקש המיתו88620424
המיתווימתוויעש ה' כדבר משה וימתו הצפרדעימ מנ הבתימ מנ החצרת ומנ השדת88720809
המיתווימתוותצא אש מלפני ה' ותאכל אותמ וימתו לפני ה'88831002
המיתווימתווידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרנ בקרבתמ לפני ה' וימתו88931601
המיתווימתו וימתו האנשימ מוצאי דבת הארצ רעה במגפה לפני ה'89041437

89143006
ואמ הניא אביה אתה ביומ שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקומ וה' יסלח לה כי הניא אביה 

נדריהויניאואתה

נדריהויניאו ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה  יקומ89243012

89343209
תראנוויניאוויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

89414146
בצאתוויעבר ויוספ בנ שלשימ שנה בעמדו לפני פרעה מלכ מצרימ ויצא יוספ מלפני פרעה  ויעבר בכל ארצ מצרימ

והועדויעברויעבר אברמ בארצ עד מקומ שכמ עד אלונ מורה והכנעני אז בארצ89511206

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא 89652509
וענתהויעשהיבנה את בית אחיו

 והיה כי תמצאנ אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא  תשכח מפי זרעו כי ידעתי את 89753121
וענתהויעשהיצרו אשר הוא עשה היומ בטרמ אביאנו אל הארצ אשר נשבעתי

והכניויעשו הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פנ יבוא והכני אמ על בנימ89813212

ויעשו כנ משה ואהרנ כאשר צוה ה' וירמ במטה ויכ את המימ אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל 89920720
והכניויעשוהמימ אשר ביאר לדמ

ויעשו כנ ויט אהרנ את ידו במטהו ויכ את עפר הארצ ותהי הכנמ באדמ ובבהמה כל עפר הארצ היה כנימ בכל 90020813
והכניויעשוארצ מצרימ

ויברכ אתמ אלקימ ויאמר להמ אלקימ פרו ורבו ומלאו את הארצ וכבשה ורדו בדגת הימ ובעופ השמימ ובכל חיה 90110128
וכבשהויפרוהרמשת על הארצ

 פנ יש בכמ איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היומ מעמ ה' אלקינו  ללכת לעבד את אלקי הגוימ 90252917
ולענהויפרוההמ פנ יש בכמ שרש פרה ראש ולענה

הלילהויצאו ליל שמרימ הוא לה' להוציאמ מארצ מצרימ הוא הלילה הזה לה' שמרימ לכל  בני ישראל לדרתמ90321242
הלילהויצאוויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשימ אשר באו אליכ הלילה הוציאמ אלינו ונדעה אתמ90411905
הלילהויצאוויאמר משה כה אמר ה' כחצת הלילה אני יוצא בתוכ מצרימ90521104
ואהרנויצאכהמ המדברימ אל פרעה מלכ מצרימ להוציא את בני ישראל ממצרימ הוא משה ואהרנ90620627
ואהרנויצאכויצא משה ואהרנ מעמ פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעימ אשר שמ לפרעה90720808
ואהרנויצאכויאמר משה ואהרנ אל כל בני ישראל ערב וידעתמ כי ה' הוציא אתכמ מארצ מצרימ90821606
ואהרנויצאכויבא משה ואהרנ אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העמ וירא כבוד ה' אל כל העמ90930923
ואהרנויצאכמבנ עשרימ שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתמ לצבאתמ אתה ואהרנ91040103

קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרנ אחיכ ודברתמ אל הסלע לעיניהמ ונתנ מימיו והוצאת להמ מימ מנ 91142008
ואהרנויצאכהסלע והשקית את העדה ואת בעירמ

91242010
ואהרנויצאכ ויקהלו משה ואהרנ את הקהל אל פני הסלע ויאמר להמ שמעו נא המרימ המנ הסלע  הזה נוציא לכמ מימ

ואהרנויצאכאלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארצ מצרימ לצבאתמ ביד משה ואהרנ91343301
אמרתמויצוו ויצוו אל יוספ לאמר אביכ צוה לפני מותו לאמר91415016
ולשמשויצוווילכ ויעבד אלקימ אחרימ וישתחו להמ ולשמש או לירח או לכל צבא השמימ אשר לא צויתי91551703
ישביהויקמו וישב אברהמ אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהמ בבאר שבע91612219
ישביהויקמווישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמימ וישב העמ לאכל ושתו ויקמו לצחק91723206
השבעיויקרא וישכנ כבוד ה' על הר סיני ויכסהו העננ ששת ימימ ויקרא אל משה ביומ  השביעי מתוכ העננ91822416
יאמינוויראהויענ משה ויאמר והנ לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליכ ה'91920401
יאמינוויראהלמענ יאמינו כי נראה אליכ ה' אלקי אבתמ אלקי אברהמ אלקי יצחק ואלקי יעקב92020405

92113725
 וישבו לאכל לחמ וישאו עיניהמ ויראו והנה ארחת ישמעאלימ באה מגלעד וגמליהמ  נשאימ נכאת וצרי ולט 

הביאהויראוהולכימ להוריד מצרימה

92243209
הביאהויראוויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

הביאהויראו ויהי כבוא אברמ מצרימה ויראו המצרימ את האשה כי יפה הוא מאד92311214
יביאוויראו ויהי כבוא אברמ מצרימה ויראו המצרימ את האשה כי יפה הוא מאד92411214

 וישבו לאכל לחמ וישאו עיניהמ ויראו והנה ארחת ישמעאלימ באה מגלעד וגמליהמ  נשאימ נכאת וצרי ולט 92513725
יביאוויראוהולכימ להוריד מצרימה
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92643209
יביאוויראוויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

יראוהוירנוותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו ויפלו על פניהמ92730924
ראיתמוירנוותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו ויפלו על פניהמ92830924

92950320
עד אשר יניח ה' לאחיכמ ככמ וירשו גמ המ את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ להמ בעבר הירדנ ושבתמ איש 

כה'וירשולירשתו אשר נתתי לכמ

היינווישאוויהי המבול ארבעימ יומ על הארצ וירבו המימ וישאו את התבה ותרמ מעל הארצ93010717

93141323
ענבימוישאו ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משמ זמורה ואשכול ענבימ אחד וישאהו במוט בשנימ  ומנ הרמנימ ומנ התאנימ

93214523
חמרימוישאמ ולאביו שלח כזאת עשרה חמרימ נשאימ מטוב מצרימ ועשר אתנת נשאת בר ולחמ  ומזונ לאביו לדרכ

ושמתיוישבוויהי בנסעמ מקדמ וימצאו בקעה בארצ שנער וישבו שמ93311102

 ויקח תרח את אברמ בנו ואת לוט בנ הרנ בנ בנו ואת שרי כלתו אשת אברמ בנו  ויצאו אתמ מאור כשדימ ללכת 93411131
ושמתיוישבוארצה כנענ ויבאו עד חרנ וישבו שמ

לאלקיוישבוויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו93550125
לאלקימוישבו ושבתי בשלומ אל בית אבי והיה ה' לי לאלקימ93612821
לאלקימוישבוויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו93750125
ואכלהוישבתויכל אלקימ ביומ השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביומ השביעי מכל מלאכתו אשר עשה93810202

93912719
ואכלהוישבת ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרכ עשיתי כאשר דברת אלי קומ נא שבה ואכלה  מצידי בעבור תברכני נפשכ

ואכלהוישבתפנ תאכל ושבעת ובתימ טבימ תבנה וישבת94050812
ולבנווישוה ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתמ ובני בריעה חבר ומלכיאל94114617
בלילהוישכב ותשקינ את אביהנ יינ בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה  ובקומה94211933
בלילהוישכב ותשקינ גמ בלילה ההוא את אביהנ יינ ותקמ הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה  ובקמה94311935

94413016
 ויבא יעקב מנ השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיכ  בדודאי בני וישכב עמה 

בלילהוישכבבלילה הוא

 וישכמ אברהמ בבקר ויקח לחמ וחמת מימ ויתנ אל הגר שמ על שכמה ואת הילד  וישלחה ותלכ ותתע במדבר 94512114
אתננהוישכמבאר שבע

ולאמווישמהוויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אמ נשכ הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי94642109
לבריתוישמעוישמע אלקימ את נאקתמ ויזכר אלקימ את בריתו את אברהמ את יצחק ואת יעקב94720224
הנשמעוישמרעקב אשר שמע אברהמ בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי94812605
אלקימוישתו ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלקימ ויאכלו וישתו94922411

95051507
כי יהיה בכ אביונ מאחד אחיכ באחד שעריכ בארצכ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ לא תאמצ את לבבכ ולא תקפצ את 

אביונויתנוידכ מאחיכ האביונ

אביונויתנואפס כי לא יהיה בכ אביונ כי ברכ יברככ ה' בארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ נחלה לרשתה95151504

ויתנו אל יעקב את כל אלקי הנכר אשר בידמ ואת הנזמימ אשר באזניהמ ויטמנ אתמ יעקב תחת האלה אשר עמ 95213504
לאלקיויתנושכמ

לאלקימויתנו אני ה' אלקיכמ אשר הוצאתי אתכמ מארצ מצרימ לתת לכמ את ארצ כנענ להיות  לכמ לאלקימ95332538

ויתנו אל יעקב את כל אלקי הנכר אשר בידמ ואת הנזמימ אשר באזניהמ ויטמנ אתמ יעקב תחת האלה אשר עמ 95413504
לאלקימויתנושכמ

לאלקימויתנוונתתי לכ ולזרעכ אחריכ את ארצ מגריכ את כל ארצ כנענ לאחזת עולמ והייתי להמ לאלקימ95511708

95651318
מחרונויתנמ ולא ידבק בידכ מאומה מנ החרמ למענ ישוב ה' מחרונ אפו ונתנ לכ רחמימ  ורחמכ והרבכ כאשר נשבע לאבתיכ

ויעלוויתרו ויעלו ויתרו את הארצ ממדבר צנ עד רחב לבא חמת95741321
בה'ויתשמ ויתשמ ה' מעל אדמתמ באפ ובחמה ובקצפ גדול וישלכמ אל ארצ אחרת כיומ הזה95852927

הביאווכאיל וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמנ ותולעת שני ושש ועזימ וערת אילמ מאדמימ  וערת תחשימ הביאו95923523

הכנתיוכאשר הנה אנכי שלח מלאכ לפניכ לשמרכ בדרכ ולהביאכ אל המקומ אשר הכנתי96022320
ומלכיוכהנו ומלכי צדק מלכ שלמ הוציא לחמ ויינ והוא כהנ לאל עליונ96111418

96241918
 ולקח אזוב וטבל במימ איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלימ ועל הנפשות אשר  היו שמ ועל הנגע בעצמ או 

הכלימולאישבחלל או במת או בקבר

ובאלהולאיש ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרנ הכהנ אשר פקדו את בני ישראל במדבר  סיני96342664
ויבאשולאיש ולא שמעו אל משה ויותרו אנשימ ממנו עד בקר וירמ תולעימ ויבאש ויקצפ עלהמ  משה96421620
ושמרוולאלה ויקבצו את כל אכל השנימ הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערימ  ושמרו96514135
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והאישולאמה והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אמ לא96612421
אלינוולאמו ואמ לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו96713417
אלינוולאמוואמ אינכ משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכמ אתכמ96814305
אמרימולאשר ולאשר אמר ברוכ מבנימ אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמנ רגלו96953324
ואסרהולביתואשה כי תדר נדר לה' ואסרה אסר בבית אביה בנעריה97043004
והכניולבנו הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פנ יבוא והכני אמ על בנימ97113212
ואחיוולבניויאמר משה לבני גד ולבני ראובנ האחיכמ יבאו למלחמה ואתמ תשבו פה97243206
ושובוולבניויאמר משה לבני גד ולבני ראובנ האחיכמ יבאו למלחמה ואתמ תשבו פה97343206
ויאהבולבתו ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדכ שבע שנימ ברחל בתכ הקטנה97412918
ויאהבולבתוותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער97513403

97610114
ויאמרולילהויאמר אלקימ יהי מארת ברקיע השמימ להבדיל בינ היומ ובינ הלילה והיו לאתת ולמועדימ ולימימ ושנימ

ויאמרולילהויבא אלקימ אל אבימלכ בחלומ הלילה ויאמר לו הנכ מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל97712003

 וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלקי אברהמ אביכ אל תירא כי אתכ  אנכי וברכתיכ והרביתי את זרעכ 97812624
ויאמרולילהבעבור אברהמ עבדי

ויאמרולילה ויבא אלקימ אל לבנ הארמי בחלמ הלילה ויאמר לו השמר לכ פנ תדבר עמ יעקב  מטוב עד רע97913124
ויאמרולילהויאמר אלקימ לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני98014602
ויאמרולילהויאמר משה כה אמר ה' כחצת הלילה אני יוצא בתוכ מצרימ98121104

98221231
ויאמרולילה ויקרא למשה ולאהרנ לילה ויאמר קומו צאו מתוכ עמי גמ אתמ גמ בני ישראל  ולכו עבדו את ה' כדברכמ

ויאמרולילהויאמר אליהמ לינו פה הלילה והשבתי אתכמ דבר כאשר ידבר ה' אלי וישבו שרי מואב עמ בלעמ98342208

 ויבא אלקימ אל בלעמ לילה ויאמר לו אמ לקרא לכ באו האנשימ קומ לכ אתמ ואכ  את הדבר אשר אדבר אליכ 98442220
ויאמרולילהאתו תעשה

 ואנכי עמדתי בהר כימימ הראשנימ ארבעימ יומ וארבעימ לילה וישמע ה' אלי  גמ בפעמ ההוא לא אבה ה' 98551010
וישמעולימימהשחיתכ

הלוימוללכתובאת אל הכהנימ הלוימ ואל השפט אשר יהיה בימימ ההמ ודרשת והגידו לכ את דבר המשפט98651709

98753113
 ובניהמ אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלקיכמ כל הימימ אשר אתמ  חיימ על האדמה אשר אתמ 

הימימולמדהעברימ את הירדנ שמה לרשתה

98850410
יומ אשר עמדת לפני ה' אלקיכ בחרב באמר ה' אלי הקהל לי את העמ ואשמעמ את דברי אשר ילמדונ ליראה אתי 

הימימולמדהכל הימימ אשר המ חיימ על האדמה ואת בניהמ ילמדונ

98951423
 ואכלת לפני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר לשכנ שמו שמ מעשר דגנכ תירשכ  ויצהרכ ובכרת בקרכ וצאנכ למענ 

הימימולמדהתלמד ליראה את ה' אלקיכ כל הימימ

99041802
וילווולמטהוגמ את אחיכ מטה לוי שבט אביכ הקרב אתכ וילוו עליכ וישרתוכ ואתה ובניכ אתכ לפני אהל העדת

ויראהולמענואולמ בעבור זאת העמדתיכ בעבור הראתכ את כחי ולמענ ספר שמי בכל הארצ99120916

 הקהל את העמ האנשימ והנשימ והטפ וגרכ אשר בשעריכ למענ ישמעו ולמענ ילמדו  ויראו את ה' אלקיכמ 99253112
ויראהולמענושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת

חשבונולמשל על כנ יאמרו המשלימ באו חשבונ תבנה ותכוננ עיר סיחונ99342127

99412729
לאמימולעבדו יעבדוכ עמימ וישתחו לכ לאמימ הוה גביר לאחיכ וישתחוו לכ בני אמכ ארריכ  ארור ומברכיכ ברוכ

לאמימולעבדו ויאמר ה' לה שני גיימ בבטנכ ושני לאמימ ממעיכ יפרדו ולאמ מלאמ  יאמצ ורב יעבד צעיר99512523

99651702
כי ימצא בקרבכ באחד שעריכ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני ה' אלקיכ לעבר 

בריתוולעברבריתו

כהיומולעבר ולעבר ילד שני בנימ שמ האחד פלג כי בימיו נפלגה הארצ ושמ אחיו יקטנ99711025
ומרריולקהת ובני לוי גרשונ קהת ומררי99814611
ומרריולקהתואלה שמות בני לוי לתלדתמ גרשונ וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשימ ומאת שנה99920616
ומרריולקהתויהיו אלה בני לוי בשמתמ גרשונ וקהת ומררי###40317

###52617
השמרוולשמע את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  ומשפטיו ולשמע בקלו

בקוליולשמר את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  ומשפטיו ולשמע בקלו###52617
ואביוולשמר ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר###13711
ואביוולשמראיש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכמ###31903

 ושמחתמ לפני ה' אלקיכמ אתמ ובניכמ ובנתיכמ ועבדיכמ ואמהתיכמ והלוי אשר  בשעריכמ כי אינ לו חלק ###51212
והלויולשערונחלה אתכמ
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 כי אמ לפני ה' אלקיכ תאכלנו במקומ אשר יבחר ה' אלקיכ בו אתה ובנכ  ובתכ ועבדכ ואמתכ והלוי אשר ###51218
והלויולשערבשעריכ ושמחת לפני ה' אלקיכ בכל משלח ידכ

והלויולשער והלוי אשר בשעריכ לא תעזבנו כי אינ לו חלק ונחלה עמכ###51427

 ושמחת לפני ה' אלקיכ אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ והלוי אשר בשעריכ והגר  והיתומ והאלמנה אשר בקרבכ ###51611
והלויולשערבמקומ אשר יבחר ה' אלקיכ לשכנ שמו שמ

והלויולשער ושמחת בחגכ אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ והלוי והגר והיתומ והאלמנה אשר  בשעריכ###51614

###50313
המנשהולתתכויתר הגלעד וכל הבשנ ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשנ ההוא יקרא ארצ רפאימ

ואיתמרומאלהואלה שמות בני אהרנ הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר###40302
שלשימומבית ויראו כל העדה כי גוע אהרנ ויבכו את אהרנ שלשימ יומ כל בית ישראל###42029
אבתיוומושיובני מררי למשפחתמ מחלי ומושי אלה המ משפחת הלוי לבית אבתמ###40320
והנשאומחית וראה הכהנ והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבנ ומחית בשר חי בשאת###31310
האמריומכיר וילכו בני מכיר בנ מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה###43239
אלקיוומלאוויברכ אלקימ את נח ואת בניו ויאמר להמ פרו ורבו ומלאו את הארצ###10901
אלקיוומלאוויברכ אתמ אלקימ לאמר פרו ורבו ומלאו את המימ בימימ והעופ ירב בארצ###10122

ויברכ אתמ אלקימ ויאמר להמ אלקימ פרו ורבו ומלאו את הארצ וכבשה ורדו בדגת הימ ובעופ השמימ ובכל ###10128
אלקיוומלאוחיה הרמשת על הארצ

ירבינומלאוויברכ אתמ אלקימ לאמר פרו ורבו ומלאו את המימ בימימ והעופ ירב בארצ###10122

ויברכ אתמ אלקימ ויאמר להמ אלקימ פרו ורבו ומלאו את הארצ וכבשה ורדו בדגת הימ ובעופ השמימ ובכל חיה ###10128
ירבינומלאוהרמשת על הארצ

ירבינומלאוויברכ אלקימ את נח ואת בניו ויאמר להמ פרו ורבו ומלאו את הארצ###10901
שלמיכומלכי ומלכי צדק מלכ שלמ הוציא לחמ ויינ והוא כהנ לאל עליונ###11418
ויאכלוממרא בלעדי רק אשר אכלו הנערימ וחלק האנשימ אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא המ  יקחו חלקמ###11424
ויאכלווממרא בלעדי רק אשר אכלו הנערימ וחלק האנשימ אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא המ  יקחו חלקמ###11424

###14805
הייתיומנשהועתה שני בניכ הנולדימ לכ בארצ מצרימ עד באי אליכ מצרימה לי המ אפרימ ומנשה כראובנ ושמעונ יהיו לי

לה'ומשדהובשנה השביעת שבת שבתונ יהיה לארצ שבת לה' שדכ לא תזרע וכרמכ לא תזמר###32504
לה'ומשדה ויאמר משה אכלהו היומ כי שבת היומ לה' היומ לא תמצאהו בשדה###21625
לה'ומשדה והיה השדה בצאתו ביבל קדש לה' כשדה החרמ לכהנ תהיה אחזתו###32721

###32728
 אכ כל חרמ אשר יחרמ איש לה' מכל אשר לו מאדמ ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר  ולא יגאל כל חרמ קדש 

לה'ומשדהקדשימ הוא לה'

לה'ומשדה ואמ משדה אחזתו יקדיש איש לה' והיה ערככ לפי זרעו זרע חמר שערימ בחמשימ  שקל כספ###32716

###31705
למענ אשר יביאו בני ישראל את זבחיהמ אשר המ זבחימ על פני השדה והביאמ לה' אל פתח אהל מועד אל הכהנ 

לה'ומשדהוזבחו זבחי שלמימ לה' אותמ

לה'ומשדה ואמ את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש לה'###32722

###51506
ואברכומשלתכי ה' אלקיכ ברככ כאשר דבר לכ והעבטת גוימ רבימ ואתה לא תעבט ומשלת בגוימ רבימ ובכ לא ימשלו

###10617
המבולומתחתואני הנני מביא את המבול מימ על הארצ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיימ מתחת השמימ כל אשר בארצ יגוע

לה'ונבלה ועשרנ עשרונ סלת מנחה בלולה בשמנ לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה לה'###42813
לה'ונבלה ומנחתו שני עשרנימ סלת בלולה בשמנ אשה לה' ריח ניחח ונסכה יינ רביעת  ההינ###32313
לה'ונבלהוהקריב המקריב קרבנו לה' מנחה סלת עשרונ בלול ברבעית ההינ שמנ###41504

 לא תוכל לאכל בשעריכ מעשר דגנכ ותירשכ ויצהרכ ובכרת בקרכ וצאנכ וכל נדריכ  אשר תדר ונדבתיכ ###51217
ולאשרונדבתיכותרומת ידכ

והיה אמ לא יאמינו גמ לשני האתות האלה ולא ישמעונ לקלכ ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המימ ###20409
האתותונהיהאשר תקח מנ היאר והיו לדמ ביבשת

 והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה  על הר גרזימ ואת הקללה על ###51129
הקללהונהיההר עיבל

ולארציונהיה ויהי כאשר ילדה רחל את יוספ ויאמר יעקב אל לבנ שלחני ואלכה אל מקומי  ולארצי###13025

 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הנ שכבתי אמש את אבי נשקנו יינ גמ  הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה ###11934
ותאמרונהיהמאבינו זרע

ותאמרונהיה ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גמ זה לכ בנ###13517
ותאמרונהיה ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליכ פרצ ויקרא שמו פרצ###13829
ותאמרונהיהויהי אחר הדברימ האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוספ ותאמר שכבה עמי###13907
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ותאמרונהיהויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבנ ותקרא שמו משה ותאמר כי מנ המימ משיתהו###20210
יאכלוונהיה אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יינ נסיכמ יקומו ויעזרכמ יהי עליכמ סתרה###53238

###51012
 ועתה ישראל מה ה' אלקיכ שאל מעמכ כי אמ ליראה את ה' אלקיכ ללכת בכל  דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' 

אלקיכונוראאלקיכ בכל לבבכ ובכל נפשכ

אלקיכונוראלא תירא מהמ זכר תזכר את אשר עשה ה' אלקיכ לפרעה ולכל מצרימ###50718

###50602
למענ תירא את ה' אלקיכ לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוכ אתה ובנכ ובנ בנכ כל ימי חייכ ולמענ 

אלקיכונוראיארכנ ימיכ

אלקיכונוראאת ה' אלקיכ תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע###50613
אלקיכונורא את ה' אלקיכ תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע###51020

###50410
יומ אשר עמדת לפני ה' אלקיכ בחרב באמר ה' אלי הקהל לי את העמ ואשמעמ את דברי אשר ילמדונ ליראה אתי 

אלקיכונוראכל הימימ אשר המ חיימ על האדמה ואת בניהמ ילמדונ

אלקיכונוראלא תערצ מפניהמ כי ה' אלקיכ בקרבכ אל גדול ונורא###50721
אלקיכונוראושמרת את מצות ה' אלקיכ ללכת בדרכיו וליראה אתו###50806

המסת הגדלת אשר ראו עיניכ והאתת והמפתימ והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאכ ה' אלקיכ כנ יעשה ה' ###50719
אלקיכונוראאלקיכ לכל העמימ אשר אתה ירא מפניהמ

אלקיכונוראראה נתנ ה' אלקיכ לפניכ את הארצ עלה רש כאשר דבר ה' אלקי אבתיכ לכ אל תירא ואל תחת###50121
ביומוונוראויראו שטרי בני ישראל אתמ ברע לאמר לא תגרעו מלבניכמ דבר יומ ביומו###20519
היובלונלכה במספר שנימ אחר היובל תקנה מאת עמיתכ במספר שני תבואת ימכר לכ###32515
האתונונעשה ויפתח ה' את פי האתונ ותאמר לבלעמ מה עשיתי לכ כי הכיתני זה שלש רגלימ###42228

###42230
 ותאמר האתונ אל בלעמ הלוא אנכי אתנכ אשר רכבת עלי מעודכ עד היומ הזה  ההסכנ הסכנתי לעשות לכ כה 

האתונונעשהויאמר לא

לאבתמונשיאונשיא בית אב לגרשני אליספ בנ לאל###40324
לאבתמונשיאונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפנ בנ עזיאל###40330
לאבתמונשיאונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בנ אביחיל על ירכ המשכנ יחנו צפנה###40335
הבריתונתונויהי מקצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה נתנ ה' אלי את שני לחת האבנימ לחות הברית###50911
הבריתונתונויאמר אלקימ זאת אות הברית אשר אני נתנ ביני וביניכמ ובינ כל נפש חיה אשר אתכמ לדרת עולמ###10912
ושימוונתנוונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו###40406

ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהמ את המחתת את המזלגת ואת היעימ ואת המזרקת כל כלי המזבח ###40414
ושימוונתנוופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו

###41607
ושימוונתנוותנו בהנ אש ושימו עליהנ קטרת לפני ה' מחר והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש רב לכמ בני לוי

 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  תהיה לאשה לא יוכל לשלחה ###52219
ושימוונתנוכל ימיו

נתחיוונתנכ ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו###22917
מעליהונתתה ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשנ###22824

###13814
 ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיפ ותתעלפ ותשב בפתח עינימ אשר על דרכ  תמנתה כי ראתה כי גדל 

מעליהונתתהשלה והוא לא נתנה לו לאשה

 ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתמ על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת  מחברתו ממעל לחשב ###22827
מעליהונתתההאפוד

מעליהונתתה ונתתה מהודכ עליו למענ ישמעו כל עדת בני ישראל###42720
מעליהונתתה ולקחת מדמ הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעכ ואת כל הדמ תשפכ אל יסוד  המזבח###22912

 ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוכ אזנ אהרנ ועל תנוכ אזנ בניו  הימנית ועל בהנ ידמ הימנית ועל ###22920
מעליהונתתהבהנ רגלמ הימנית וזרקת את הדמ על המזבח סביב

מעליהונתתה ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטימ מצפימ זהב וויהמ זהב על ארבעה אדני כספ###22632
מעליהונתתה ואת שתי קצות שתי העבתת תתנ על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול  פניו###22825

###22814
מעליהונתתה ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתמ מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על  המשבצת

###22512
מעליהונתתה ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת  ושתי טבעת על צלעו השנית

מעליהונתתהונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארנ העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לכ שמה###23006
להיותונתתיכ אני ה' אלקיכמ אשר הוצאתי אתכמ מארצ מצרימ לתת לכמ את ארצ כנענ להיות  לכמ לאלקימ###32538

###52404
לא יוכל בעלה הראשונ אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ה' 

להיותונתתיכולא תחטיא את הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ נחלה
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###52836
ידעונועבדת יולכ ה' אתכ ואת מלככ אשר תקימ עליכ אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיכ  ועבדת שמ אלקימ אחרימ עצ ואבנ

 והפיצכ ה' בכל העמימ מקצה הארצ ועד קצה הארצ ועבדת שמ אלקימ אחרימ אשר  לא ידעת אתה ואבתיכ עצ ###52864
ידעונועבדתואבנ

וישמעועיני וישמע משה וייטב בעיניו###31020
וישמעועיני וישמע משה את העמ בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אפ ה' מאד ובעיני  משה רע###41110
ועינוועיניוהמנ כזרע גד הוא ועינו כעינ הבדלח###41107
ועינוועיני והנה עיניכמ ראות ועיני אחי בנימינ כי פי המדבר אליכמ###14512
ועינוועיני ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה###12917
ועינוועיני ועיני ישראל כבדו מזקנ לא יוכל לראות ויגש אתמ אליו וישק להמ ויחבק להמ###14810

והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר נשבע לאבתיכ לאברהמ ליצחק וליעקב לתת לכ ערימ גדלת וטבת אשר ###50610
יביאכועירמלא בנית

###20817
כי אמ אינכ משלח את עמי הנני משליח בכ ובעבדיכ ובעמכ ובבתיכ את הערב ומלאו בתי מצרימ את הערב וגמ 

משליחועליהמהאדמה אשר המ עליה

 באהל מועד מחוצ לפרכת אשר על העדת יערכ אתו אהרנ ובניו מערב עד בקר לפני  ה' חקת עולמ לדרתמ מאת ###22721
ובניוועליובני ישראל

ובניוועליו והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמכ אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש הפר###22910
ובניוועליו ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש האיל###22915
ובניוועליו ולקחת את האיל השני וסמכ אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש האיל###22919

 ולקחת מנ הדמ אשר על המזבח ומשמנ המשחה והזית על אהרנ ועל בגדיו ועל בניו  ועל בגדי בניו אתו וקדש ###22921
ובניוועליוהוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו

ובניוועליוויגש את פר החטאת ויסמכ אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש פר החטאת###30814
ובניוועליוויקרב את איל העלה ויסמכו אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש האיל###30818
ובניוועליוויקרב את האיל השני איל המלאימ ויסמכו אהרנ ובניו את ידיהמ על ראש האיל###30822
ובניוועליוועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בנ פדהצור###40220

וזאת עשו להמ וחיו ולא ימתו בגשתמ את קדש הקדשימ אהרנ ובניו יבאו ושמו אותמ איש איש על עבדתו ואל ###40419
ובניוועליומשאו

###40427
ובניוועליועל פי אהרנ ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאמ ולכל עבדתמ ופקדתמ עלהמ במשמרת את כל משאמ

ישאהוועליוועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בנ פדהצור###40220
ישאהוועליו כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחפ יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו###53211
ותענהוענתהויאמר אברמ אל שרי הנה שפחתכ בידכ עשי לה הטוב בעיניכ ותענה שרי ותברח מפניה###11606

 וענתה בי צדקתי ביומ מחר כי תבוא על שכרי לפניכ כל אשר איננו נקד וטלוא  בעזימ וחומ בכשבימ גנוב הוא ###13033
ותענהוענתהאתי

ותענהוענתה אמ אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע###22110

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא ###52509
ותענהוענתהיבנה את בית אחיו

 והיה כי תמצאנ אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא  תשכח מפי זרעו כי ידעתי את ###53121
ותענהוענתהיצרו אשר הוא עשה היומ בטרמ אביאנו אל הארצ אשר נשבעתי

###52509
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא 

יבמתווענתהיבנה את בית אחיו

###30108
ראשימוערכווערכו בני אהרנ הכהנימ את הנתחימ את הראש ואת הפדר על העצימ אשר על האש אשר על המזבח

###50208
אחינוועשהוונעבר מאת אחינו בני עשו הישבימ בשעיר מדרכ הערבה מאילת ומעצינ גבר ונפנ ונעבר דרכ מדבר מואב

ואתנוופרשוואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו###30411
ואתנוופרשוופרשו עליהמ בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו###40408
ואתנוופרשוודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמנ###40413

ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהמ את המחתת את המזלגת ואת היעימ ואת המזרקת כל כלי המזבח ###40414
ואתנוופרשוופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו

 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתונ וסרתמ מנ הדרכ אשר צויתי אתכמ וקראת  אתכמ הרעה באחרית ###53129
תמותווקראתהימימ כי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכמ

ויראווקרבו ורגמהו כל אנשי עירו באבנימ ומת ובערת הרע מקרבכ וכל ישראל ישמעו ויראו###52121
ויראווקרבו ויראו אתו מרחק ובטרמ יקרב אליהמ ויתנכלו אתו להמיתו###13718
ויראווקרבו והנשארימ ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבכ###51920
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בשמימוראשוויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמימ ונעשה לנו שמ פנ נפוצ על פני כל הארצ###11104
בשמימוראשו ויחלמ והנה סלמ מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקימ עלימ וירדימ  בו###12812

###23023
בשמימוראשו ואתה קח לכ בשמימ ראש מר דרור חמש מאות וקנמנ בשמ מחציתו חמשימ ומאתימ  וקנה בשמ חמשימ ומאתימ

###53016
 אשר אנכי מצוכ היומ לאהבה את ה' אלקיכ ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו  ומשפטיו וחיית ורבית וברככ 

הימימורביתה' אלקיכ בארצ אשר אתה בא שמה לרשתה

###13812
הימימורבית וירבו הימימ ותמת בת שוע אשת יהודה וינחמ יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא  וחירה רעהו העדלמי תמנתה

ולבניושאול ובני שמעונ ימואל וימינ ואהד ויכינ וצחר ושאול בנ הכנענית###14610
ולבניושאולובני שמעונ ימואל וימינ ואהד ויכינ וצחר ושאול בנ הכנענית אלה משפחת שמעונ###20615
הביאהושבתהדבר אל בני ישראל ואמרת אלהמ כי תבאו אל הארצ אשר אני נתנ לכמ ושבתה הארצ שבת לה'###32502

###11314
וה'ושימו וה' אמר אל אברמ אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניכ וראה מנ המקומ אשר אתה  שמ צפנה ונגבה וקדמה וימה

###41607
וה'ושימוותנו בהנ אש ושימו עליהנ קטרת לפני ה' מחר והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש רב לכמ בני לוי

ותשממושימו ורחל לקחה את התרפימ ותשממ בכר הגמל ותשב עליהמ וימשש לבנ את כל האהל ולא  מצא###13134

###41607
ותשממושימוותנו בהנ אש ושימו עליהנ קטרת לפני ה' מחר והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש רב לכמ בני לוי

###32622
שלחנוושכלה והשלחתי בכמ את חית השדה ושכלה אתכמ והכריתה את בהמתכמ והמעיטה אתכמ  ונשמו דרכיכמ

הכנתיושלחה הנה אנכי שלח מלאכ לפניכ לשמרכ בדרכ ולהביאכ אל המקומ אשר הכנתי###22320

ויאמר ה' אלקימ הנ האדמ היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פנ ישלח ידו ולקח גמ מעצ החיימ ואכל וחי ###10322
ויאמרושלחהלעלמ

ויאמרושלחהויאמר אברהמ אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלכ מלכ גרר ויקח את שרה###12002

 ויאמר אל תשלח ידכ אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקימ  אתה ולא חשכת את בנכ את ###12212
ויאמרושלחהיחידכ ממני

###12440
ויאמרושלחה ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתכ והצליח דרככ ולקחת אשה  לבני ממשפחתי ומבית אבי

ויאמרושלחה ויאכלו וישתו הוא והאנשימ אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני###12454
ויאמרושלחה ויאמר אלהמ אל תאחרו אתי וה' הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני###12456
ויאמרושלחה ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני מאתכמ###12627
ויאמרושלחה ויהי כאשר ילדה רחל את יוספ ויאמר יעקב אל לבנ שלחני ואלכה אל מקומי  ולארצי###13025
ויאמרושלחה ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחכ כי אמ ברכתני###13227
ויאמרושלחה ויאמר ישראל אל יוספ הלוא אחיכ רעימ בשכמ לכה ואשלחכ אליהמ ויאמר לו  הנני###13713

 וביומ השמיני יקח שני כבשימ תמיממ וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנימ  סלת מנחה בלולה בשמנ ###31410
וכבשהושלשהולג אחד שמנ

וביתכושמתי וכלכלתי אתכ שמ כי עוד חמש שנימ רעב פנ תורש אתה וביתכ וכל אשר לכ###14511

 ונתתה הכספ בכל אשר תאוה נפשכ בבקר ובצאנ וביינ ובשכר ובכל אשר תשאלכ  נפשכ ואכלת שמ לפני ה' ###51426
וביתכושמתיאלקיכ ושמחת אתה וביתכ

אלינוושנאה כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה###52213
וימכרושנימ איכה ירדפ אחד אלפ ושנימ יניסו רבבה אמ לא כי צורמ מכרמ וה' הסגירמ###53230

 ואת כל שללה תקבצ אל תוכ רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה'  אלקיכ והיתה תל עולמ לא ###51317
וה'ושרפתתבנה עוד

מאלתיוששימ אלה משפחת יששכר לפקדיהמ ארבעה וששימ אלפ ושלש מאות###42625

###13816
ידעומותאמר ויט אליה אל הדרכ ויאמר הבה נא אבוא אליכ כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה  תתנ לי כי תבוא אלי

ידעומותאמרוהאדמ ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קינ ותאמר קניתי איש את ה'###10401
מבדילותאמרויאמר אלקימ יהי רקיע בתוכ המימ ויהי מבדיל בינ מימ למימ###10106
והיתהותלית וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עצ###52122

###40527
והשקה את המימ והיתה אמ נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המימ המאררימ למרימ וצבתה בטנה ונפלה 

מקרבוותמעלירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה

###50907
זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ 

במדברותמרוהזה ממרים הייתמ עמ ה'

###42714
במדברותמרו כאשר מריתמ פי במדבר צנ במריבת העדה להקדישני במימ לעיניהמ המ מי מריבת  קדש מדבר צנ
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במדברותמרוויסעו מפני החירת ויעברו בתוכ הימ המדברה וילכו דרכ שלשת ימימ במדבר אתמ ויחנו במרה###43308
לאביוותמרו כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גמ  אני אבי###12734
וישתוותנשא וישא משאת מאת פניו אלהמ ותרב משאת בנימנ ממשאת כלמ חמש ידות וישתו  וישכרו עמו###14334

וזכרת את כל הדרכ אשר הוליככ ה' אלקיכ זה ארבעימ שנה במדבר למענ ענתכ לנסתכ לדעת את אשר בלבבכ ###50802
אלקיכותענההתשמר מצותו אמ לא

###52605
אלקיכותענהוענית ואמרת לפני ה' אלקיכ ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שמ במתי מעט ויהי שמ לגוי גדול עצומ ורב

ויראוותראהויאמר אלקימ יקוו המימ מתחת השמימ אל מקומ אחד ותראה היבשה ויהי כנ###10109
ויראוותראהויראו בני האלקימ את בנות האדמ כי טבת הנה ויקחו להמ נשימ מכל אשר בחרו###10602
ויראוותראה ויהי כבוא אברמ מצרימה ויראו המצרימ את האשה כי יפה הוא מאד###11214
ויראוותראה ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה###11215
ויראוותראהויראו אחיו כי אתו אהב אביהמ מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלמ###13704
ויראוותראה ויראו אתו מרחק ובטרמ יקרב אליהמ ויתנכלו אתו להמיתו###13718

 וישבו לאכל לחמ וישאו עיניהמ ויראו והנה ארחת ישמעאלימ באה מגלעד וגמליהמ  נשאימ נכאת וצרי ולט ###13725
ויראוותראההולכימ להוריד מצרימה

###14235
ויראוותראה ויהי המ מריקימ שקיהמ והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהמ המה  ואביהמ וייראו

###15015
ויראוותראה ויראו אחי יוספ כי מת אביהמ ויאמרו לו ישטמנו יוספ והשב ישיב לנו את כל  הרעה אשר גמלנו אתו

ויראוותראהויראו שטרי בני ישראל אתמ ברע לאמר לא תגרעו מלבניכמ דבר יומ ביומו###20519

 ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מנ הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה  אלהמ הוא הלחמ אשר נתנ ה' ###21615
ויראוותראהלכמ לאכלה

יראוהותראהוותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברימ זה###20206
יראוהותראהו אמ יראו את הארצ אשר נשבעתי לאבתמ וכל מנאצי לא יראוה###41423
אביכנותראוויאמר להנ ראה אנכי את פני אביכנ כי איננו אלי כתמל שלשמ ואלקי אבי היה עמדי###13105

###14316
 וירא יוספ אתמ את בנימינ ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשימ הביתה וטבח  טבח והכנ כי אתי יאכלו 

הביתהותראוהאנשימ בצהרימ

שבלימותראו וארא בחלמי והנה שבע שבלימ עלת בקנה אחד מלאת וטבות###14122
ויאהלותשממ ויאהל אברמ ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'###11318
ויאהלותשממ ורחל לקחה את התרפימ ותשממ בכר הגמל ותשב עליהמ וימשש לבנ את כל האהל ולא  מצא###13134

###52709
הלוימותשמעוידבר משה והכהנימ הלוימ אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היומ הזה נהיית לעמ לה' אלקיכ

###13020
בניכמזבדני ותאמר לאה זבדני אלקימ אתי זבד טוב הפעמ יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה  בנימ ותקרא את שמו זבלונ

###13709
ויחלמ עוד חלומ אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלומ עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבימ 

אחרימחלמתימשתחוימ לי

וה'יאירו וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  ללכת יוממ ולילה###21321
ואחיויאמרו ונאמר אל אדני יש לנו אב זקנ וילד זקנימ קטנ ואחיו מת ויותר הוא לבדו  לאמו ואביו אהבו###14420
ולבנהיאמרו ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  יהיה###23034
יששכריאמרו ותאמר לאה נתנ אלקימ שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר###13018
והלאהיבאהו כי לא ננחל אתמ מעבר לירדנ והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדנ מזרחה###43219
מבלתייבאהו מבלתי יכלת ה' להביא את העמ הזה אל הארצ אשר נשבע להמ וישחטמ במדבר###41416
והביאיביאהקחו מאתכמ תרומה לה' כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה' זהב וכספ ונחשת###23505
והביאיביאהוהביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני ה' וסמכ את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני ה'###30404
והביאיביאהולקח הכהנ המשיח מדמ הפר והביא אתו אל אהל מועד###30405
והביאיביאהוהביא הכהנ המשיח מדמ הפר אל אהל מועד###30416
והביאיביאהאו הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזימ זכר תמימ###30423
והביאיביאהאו הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזימ תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא###30428

והביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא נקבה מנ הצאנ כשבה או שעירת עזימ לחטאת וכפר עליו הכהנ ###30506
והביאיביאהמחטאתו

###30507
והביאיביאהואמ לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרימ או שני בני יונה לה' אחד לחטאת ואחד לעלה

והביאיביאהוהביא אתמ אל הכהנ והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל###30508
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ואמ לא תשיג ידו לשתי תרימ או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישימ ###30511
והביאיביאהעליה שמנ ולא יתנ עליה לבנה כי חטאת הוא

נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה' והביא את אשמו לה' איל תמימ מנ הצאנ בערככ כספ שקלימ בשקל ###30515
והביאיביאההקדש לאשמ

והביאמיביאהקחו מאתכמ תרומה לה' כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה' זהב וכספ ונחשת###23505

###31705
למענ אשר יביאו בני ישראל את זבחיהמ אשר המ זבחימ על פני השדה והביאמ לה' אל פתח אהל מועד אל הכהנ 

והביאמיביאהוזבחו זבחי שלמימ לה' אותמ

###23606
ויכלאיביאכויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העמ מהביא

###43209
ויניאויביאמויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

ואהבכ וברככ והרבכ וברכ פרי בטנכ ופרי אדמתכ דגנכ ותירשכ ויצהרכ שגר אלפיכ ועשתרת צאנכ על האדמה ###50713
ואהבכיברככאשר נשבע לאבתיכ לתת לכ

ישאלכידינו והיה כי ישאלכ בנכ מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה'  ממצרימ מבית עבדימ###21314

###12414
 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה 

ואשתהידעתמאדע כי עשית חסד עמ אדני

 ובא הלוי כי אינ לו חלק ונחלה עמכ והגר והיתומ והאלמנה אשר בשעריכ ואכלו  ושבעו למענ יברככ ה' אלקיכ ###51429
ושבעוידתיובכל מעשה ידכ אשר תעשה

הביאויהושעיהושע בנ נונ העמד לפניכ הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל###50138

###53123
 ויצו את יהושע בנ נונ ויאמר חזק ואמצ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארצ  אשר נשבעתי להמ ואנכי אהיה 

הביאויהושעעמכ

מעליכיהושע ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחמ בעמלק ומשה אהרנ וחור עלו ראש הגבעה###21710
מעליכיהושע ויאמר ה' אל משה קח לכ את יהושע בנ נונ איש אשר רוח בו וסמכת את ידכ  עליו###42718

###21709
מעליכיהושעויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשימ וצא הלחמ בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלקימ בידי

לאחיהיודוכיהודה אתה יודוכ אחיכ ידכ בערפ איביכ ישתחוו לכ בני אביכ###14908

###11719
 ויאמר אלקימ אבל שרה אשתכ ילדת לכ בנ וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי  אתו לברית עולמ לזרעו 

אחריויולדואחריו

 ראו כי ה' נתנ לכמ השבת על כנ הוא נתנ לכמ ביומ הששי לחמ יומימ שבו איש  תחתיו אל יצא איש ממקמו ###21629
ואליויומימביומ השביעי

 ביומו תתנ שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא  יקרא עליכ אל ה' והיה בכ ###52415
ואליויומימחטא

והובאיומימזאת תהיה תורת המצרע ביומ טהרתו והובא אל הכהנ###31402

ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה ###20318
ושמעויומימנא דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

###22129
והמיתיומתו ואמ שור נגח הוא מתמל שלשמ והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה  השור יסקל וגמ בעליו יומת

 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או  חפשה לא נתנ לה בקרת ###31920
והמיתיומתותהיה לא יומתו כי לא חפשה

והמיתיומתו ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהמ דמיהמ במ###32011
והמיתיומתו ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהמ תבל עשו דמיהמ במ###32012
והמיתיומתו ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהמ מות יומתו דמיהמ במ###32013

###32016
והמיתיומתו ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו  דמיהמ במ

והמיתיומתו ואיש או אשה כי יהיה בהמ אוב או ידעני מות יומתו באבנ ירגמו אתמ דמיהמ  במ###32027
והמיתיומתו לא יומתו אבות על בנימ ובנימ לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו###52416

###40120
ויהיו בני ראובנ בכר ישראל תולדתמ למשפחתמ לבית אבתמ במספר שמות לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה 

ראובניוציאומעלה כל יצא צבא

קרואייכלתיותאמר רחל נפתולי אלקימ נפתלתי עמ אחתי גמ יכלתי ותקרא שמו נפתלי###13008

###13624
החמרימימיכמ ואלה בני צבעונ ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את היממ במדבר ברעתו את החמרימ  לצבעונ אביו

###22010
אלקיכימימה ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ עבדכ ואמתכ  ובהמתכ וגרכ אשר בשעריכ

אלקיכימימה כבד את אביכ ואת אמכ למענ יארכונ ימיכ על האדמה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ###22012
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###50230
אלקיכימימהולא אבה סיחנ מלכ חשבונ העברנו בו כי הקשה ה' אלקיכ את רוחו ואמצ את לבבו למענ תתו בידכ כיומ הזה

יומ אשר עמדת לפני ה' אלקיכ בחרב באמר ה' אלי הקהל לי את העמ ואשמעמ את דברי אשר ילמדונ ליראה אתי ###50410
אלקיכימימהכל הימימ אשר המ חיימ על האדמה ואת בניהמ ילמדונ

אלקיכימימהבצר לכ ומצאוכ כל הדברימ האלה באחרית הימימ ושבת עד ה' אלקיכ ושמעת בקלו###50430

ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוכ היומ אשר ייטב לכ ולבניכ אחריכ ולמענ תאריכ ימימ על האדמה ###50440
אלקיכימימהאשר ה' אלקיכ נתנ לכ כל הימימ

אלקיכימימהשמור את יומ השבת לקדשו כאשר צוכ ה' אלקיכ###50512

ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ ושורכ וחמרכ וכל בהמתכ ###50514
אלקיכימימהוגרכ אשר בשעריכ למענ ינוח עבדכ ואמתכ כמוכ

וזכרת כי עבד היית בארצ מצרימ ויצאכ ה' אלקיכ משמ ביד חזקה ובזרע נטויה על כנ צוכ ה' אלקיכ לעשות את ###50515
אלקיכימימהיומ השבת

###50516
אלקיכימימהכבד את אביכ ואת אמכ כאשר צוכ ה' אלקיכ למענ יאריכנ ימיכ ולמענ ייטב לכ על האדמה אשר ה' אלקיכ נתנ לכ

והיתהימימה ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תמ שנת ממכרו ימימ תהיה  גאלתו###32529

 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ ###51719
והיתהימימההאלה לעשתמ

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה ###52113
והיתהימימהובעלתה והיתה לכ לאשה

###23234
מלאכיימימה ועתה לכ נחה את העמ אל אשר דברתי לכ הנה מלאכי ילכ לפניכ וביומ פקדי  ופקדתי עלהמ חטאתמ

###14817
 וירא יוספ כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרימ וירע בעיניו ויתמכ יד אביו  להסיר אתה מעל ראש אפרימ על 

הראתכימינוראש מנשה

###20223
ויהי בימימ הרבימ ההמ וימת מלכ מצרימ ויאנחו בני ישראל מנ העבדה ויזעקו ותעל שועתמ אל האלקימ מנ 

בימימימתונהעבדה

 ויהיו פקדיהמ שלשה ועשרימ אלפ כל זכר מבנ חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוכ  בני ישראל כי לא נתנ להמ ###42662
ויהיוינחילנחלה בתוכ בני ישראל

רק השמר לכ ושמר נפשכ מאד פנ תשכח את הדברימ אשר ראו עיניכ ופנ יסורו מלבבכ כל ימי חייכ והודעתמ ###50409
ואדבריסורולבניכ ולבני בניכ

ואתנפל לפני ה' כראשנה ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ לא אכלתי ומימ לא שתיתי על כל חטאתכמ אשר ###50918
שתיתייעשונחטאתמ לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו

אשימהיפרשוועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו###40411

 עד חדש ימימ עד אשר יצא מאפכמ והיה לכמ לזרא יענ כי מאסתמ את ה' אשר  בקרבכמ ותבכו לפניו לאמר ###41120
ימיכמיצאנולמה זה יצאנו ממצרימ

###20421
ויאמר ה' אל משה בלכתכ לשוב מצרימה ראה כל המפתימ אשר שמתי בידכ ועשיתמ לפני פרעה ואני אחזק את 

בלכתכיראוהלבו ולא ישלח את העמ

וראה הכהנ את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפכ לבנ ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו ###31303
וראהויראונהכהנ וטמא אתו

###31305
וראהויראונוראהו הכהנ ביומ השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהנ שבעת ימימ שנית

וראהויראונ וראהו הכהנ והנה נהפכ הנגע ללבנ וטהר הכהנ את הנגע טהור הוא###31317
וראהויראונ וראהו הכהנ ביומ השביעי אמ פשה תפשה בעור וטמא הכהנ אתו נגע צרעת הוא###31327
וראהויראונ וראהו הכהנ והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהנ לשער הצהב טמא הוא###31336
וראהויראונועבדתמ שמ אלקימ מעשה ידי אדמ עצ ואבנ אשר לא יראונ ולא ישמעונ ולא יאכלונ ולא יריחנ###50428

###20418
וילכ משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרימ ואראה העודמ חיימ ויאמר יתרו 

לשלומיראונלמשה לכ לשלומ

ויראתיראתי ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיכ כי אני ה' אלקיכמ###32517
ויראתיראתי ויענ יעקב ויאמר ללבנ כי יראתי כי אמרתי פנ תגזל את בנותיכ מעמי###13131
ויראתיראתי לא תקלל חרש ולפני עור לא תתנ מכשל ויראת מאלקיכ אני ה'###31914
ויראתיראתי מפני שיבה תקומ והדרת פני זקנ ויראת מאלקיכ אני ה'###31932
ויראתיראתי אל תקח מאתו נשכ ותרבית ויראת מאלקיכ וחי אחיכ עמכ###32536
ויראתיראתי לא תרדה בו בפרכ ויראת מאלקיכ###32543
אמרימירדנו ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל###14320

###50312
ונתנוירשנוואת הארצ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארננ וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
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ובשרוישאהו ואמ לא יכבס ובשרו לא ירחצ ונשא עונו###31716

 ויאמר ה' אל משה נטה ידכ על ארצ מצרימ בארבה ויעל על ארצ מצרימ ויאכל  את כל עשב הארצ את כל אשר ###21012
השאירישאירהשאיר הברד

השאירישאיר ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו###42135
השאירישאירויתנ ה' אלקינו בידנו גמ את עוג מלכ הבשנ ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד###50303

 ואכל פרי בהמתכ ופרי אדמתכ עד השמדכ אשר לא ישאיר לכ דגנ תירוש ויצהר שגר  אלפיכ ועשתרת צאנכ עד ###52851
השאירישאירהאבידו אתכ

###52855
השאירישאיר מתת לאחד מהמ מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק  לכ איבכ בכל שעריכ

והחתיישבימ עמלק יושב בארצ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הימ  ועל יד הירדנ###41329

 ואמ לא תורישו את ישבי הארצ מפניכמ והיה אשר תותירו מהמ לשכימ בעיניכמ  ולצנינמ בצדיכמ וצררו אתכמ ###43355
וירשתישבימעל הארצ אשר אתמ ישבימ בה

וירשתישבימ כי יכרית ה' אלקיכ את הגוימ אשר אתה בא שמה לרשת אותמ מפניכ וירשת אתמ  וישבת בארצמ###51229
מגוריישובווישב יעקב בארצ מגורי אביו בארצ כנענ###13701

###13020
ילדתיישיממ ותאמר לאה זבדני אלקימ אתי זבד טוב הפעמ יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה  בנימ ותקרא את שמו זבלונ

###12934
ילדתיישיממ ותהר עוד ותלד בנ ותאמר עתה הפעמ ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנימ על  כנ קרא שמו לוי

ובעמכישראל ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמכ כי אמ ישראל כי שרית עמ אלקימ ועמ אנשימ  ותוכל###13229

 ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוספ ויאמר לו אמ נא מצאתי חנ בעיניכ  שימ נא ידכ תחת ירכי ועשית ###14729
ובעמכישראלעמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרימ

ובעמכישראל ויאמר ישראל אל יוספ הנה אנכי מת והיה אלקימ עמכמ והשיב אתכמ אל ארצ  אבתיכמ###14821
ובעמכישראל דנ ידינ עמו כאחד שבטי ישראל###14916
ובעמכישראלויאמר אל עמו הנה עמ בני ישראל רב ועצומ ממנו###20109
ובעמכישראלועתה לכה ואשלחכ אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרימ###20310
ובעמכישראלויאמנ העמ וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענימ ויקדו וישתחוו###20431
ובעמכישראלואחר באו משה ואהרנ ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר###20501

ולא ישמע אלכמ פרעה ונתתי את ידי במצרימ והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארצ מצרימ בשפטימ ###20704
ובעמכישראלגדלימ

ובעמכישראלוישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העמ###20907
וישאלישראל ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרימ כלי כספ וכלי זהב ושמלת###21235

 ולפני אלעזר הכהנ יעמד ושאל לו במשפט האורימ לפני ה' על פיו יצאו ועל  פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו ###42721
וישאלישראלוכל העדה

 ועתה ישראל מה ה' אלקיכ שאל מעמכ כי אמ ליראה את ה' אלקיכ ללכת בכל  דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' ###51012
וישאלישראלאלקיכ בכל לבבכ ובכל נפשכ

יראנהישראל ויאמר ישראל אל יוספ אמותה הפעמ אחרי ראותי את פניכ כי עודכ חי###14630
יראנהישראל ויאמר ישראל אל יוספ ראה פניכ לא פללתי והנה הראה אתי אלקימ גמ את זרעכ###14811
יראנהישראל ויאמר ישראל רב עוד יוספ בני חי אלכה ואראנו בטרמ אמות###14528
יראנהישראל ועיני ישראל כבדו מזקנ לא יוכל לראות ויגש אתמ אליו וישק להמ ויחבק להמ###14810
יראנהישראלוירא ישראל את בני יוספ ויאמר מי אלה###14808

###14629
יראנהישראל ויאסר יוספ מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו  ויבכ על צואריו עוד

יראנהישראלועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגמ ראיתי את הלחצ אשר מצרימ לחצימ אתמ###20309
יראנהישראלויאמנ העמ וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענימ ויקדו וישתחוו###20431
יראנהישראלוירא אלקימ את בני ישראל וידע אלקימ###20225

לכ ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהמ ה' אלקי אבתיכמ נראה אלי אלקי אברהמ יצחק ויעקב לאמר פקד ###20316
יראנהישראלפקדתי אתכמ ואת העשוי לכמ במצרימ

###32310
 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהמ כי תבאו אל הארצ אשר אני נתנ לכמ וקצרתמ את  קצירה והבאתמ את עמר 

ראשיתישראלראשית קצירכמ אל הכהנ

ראשיתישראל וירא ראשית לו כי שמ חלקת מחקק ספונ ויתא ראשי עמ צדקת ה' עשה ומשפטיו  עמ ישראל###53321

###30524
נתנימיתננואו מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלמ אתו בראשו וחמשתיו יספ עליו לאשר הוא לו יתננו ביומ אשמתו

###40816
נתנימיתננוכי נתנימ נתנימ המה לי מתוכ בני ישראל תחת פטרת כל רחמ בכור כל מבני ישראל לקחתי אתמ לי
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###40819
ואתנה את הלוימ נתנימ לאהרנ ולבניו מתוכ בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני 

נתנימיתננוישראל ולא יהיה בבני ישראל נגפ בגשת בני ישראל אל הקדש

###41806
נתנימיתננוואני הנה לקחתי את אחיכמ הלוימ מתוכ בני ישראל לכמ מתנה נתנימ לה' לעבד את עבדת אהל מועד

נתנימיתננו בניכ ובנתיכ נתנימ לעמ אחר ועיניכ ראות וכלות אליהמ כל היומ ואינ לאל  ידכ###52832
האדמהכאחיוויאמר מה עשית קול דמי אחיכ צעקימ אלי מנ האדמה###10410
האדמהכאחיוועתה ארור אתה מנ האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיכ מידכ###10411
ואולמכה' ואולמ חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארצ###41421
ומחירכה' לא תביא אתננ זונה ומחיר כלב בית ה' אלקיכ לכל נדר כי תועבת ה' אלקיכ  גמ שניהמ###52319

###41819
 כל תרומת הקדשימ אשר ירימו בני ישראל לה' נתתי לכ ולבניכ ולבנתיכ אתכ  לחק עולמ ברית מלח עולמ הוא 

ירימוכה'לפני ה' לכ ולזרעכ אתכ

###41824
 כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוימ לנחלה על כנ  אמרתי להמ בתוכ בני ישראל לא 

ירימוכה'ינחלו נחלה

ירימוכה' ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה'###32215

וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקרבמ אש זרה לפני ה' במדבר סיני ובנימ לא היו להמ ויכהנ אלעזר ואיתמר על פני ###40304
אביהמכהנימאהרנ אביהמ

אביהמכהנימ ומשחת אתמ כאשר משחת את אביהמ וכהנו לי והיתה להית להמ משחתמ לכהנת עולמ  לדרתמ###24015

###50440
ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוכ היומ אשר ייטב לכ ולבניכ אחריכ ולמענ תאריכ ימימ על האדמה 

אחריככימימאשר ה' אלקיכ נתנ לכ כל הימימ

הנהיהכימימ ויעבד יעקב ברחל שבע שנימ ויהיו בעיניו כימימ אחדימ באהבתו אתה###12920

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה ###50432
הנהיהכימימהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

תמונהכימימונשמרתמ מאד לנפשתיכמ כי לא ראיתמ כל תמונה ביומ דבר ה' אליכמ בחרב מתוכ האש###50415

###23212
 למה יאמרו מצרימ לאמר ברעה הוציאמ להרג אתמ בהרימ ולכלתמ מעל פני האדמה  שוב מחרונ אפכ והנחמ על 

בהרימכליתמהרעה לעמכ

יראתמכמראהפה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת ה' יביט ומדוע לא יראתמ לדבר בעבדי במשה###41208

ויתנ ה' אלי את שני לוחת האבנימ כתבימ באצבע אלקימ ועליהמ ככל הדברימ אשר דבר ה' עמכמ בהר מתוכ ###50910
וביומכתבימהאש ביומ הקהל

###42711
 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  והיתה לבני ישראל לחקת 

מורישלאביומשפט כאשר צוה ה' את משה

###42711
 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  והיתה לבני ישראל לחקת 

מקרבולאביומשפט כאשר צוה ה' את משה

ימימהלאהבה רק באבתיכ חשק ה' לאהבה אותמ ויבחר בזרעמ אחריהמ בכמ מכל העמימ כיומ  הזה###51015

 והיה אמ שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכמ היומ לאהבה את ה'  אלקיכמ ולעבדו בכל לבבכמ ובכל ###51113
ימימהלאהבהנפשכמ

כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוכ היומ לאהבה את ה' אלקיכ וללכת בדרכיו כל הימימ ###51909
ימימהלאהבהויספת לכ עוד שלש ערימ על השלש האלה

 אשר אנכי מצוכ היומ לאהבה את ה' אלקיכ ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו  ומשפטיו וחיית ורבית וברככ ###53016
ימימהלאהבהה' אלקיכ בארצ אשר אתה בא שמה לרשתה

 לאהבה את ה' אלקיכ לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייכ וארכ ימיכ לשבת על  האדמה אשר נשבע ה' לאבתיכ ###53020
ימימהלאהבהלאברהמ ליצחק וליעקב לתת להמ

והכנילאחיה הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פנ יבוא והכני אמ על בנימ###13212

###51511
מארצמלאחיכ כי לא יחדל אביונ מקרב הארצ על כנ אנכי מצוכ לאמר פתח תפתח את ידכ לאחיכ  לעניכ ולאבינכ בארצכ

###52115
 כי תהיינ לאיש שתי נשימ האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנימ האהובה  והשנואה והיה הבנ הבכר 

תהיינלאישהלשניאה

###22821
תהיינלאישה והאבנימ תהיינ על שמת בני ישראל שתימ עשרה על שמתמ פתוחי חותמ איש על שמו  תהיינ לשני עשר שבט

ואנשילאישי ואנשי סדמ רעימ וחטאימ לה' מאד###11313
ואנשילאישיטרמ ישכבו ואנשי העיר אנשי סדמ נסבו על הבית מנער ועד זקנ כל העמ מקצה###11904
ואנשילאישי ותאמר לאה נתנ אלקימ שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר###13018
ואנשילאישי ואנשי קדש תהיונ לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכונ אתו###22230

###32510
 וקדשתמ את שנת החמשימ שנה וקראתמ דרור בארצ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכמ  ושבתמ איש אל אחזתו 

ישביהלאישיואיש אל משפחתו תשבו
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ויאמר אלקימ הנה נתתי לכמ את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארצ ואת כל העצ אשר בו פרי עצ זרע זרע ###10129
ונאמרלאכלהלכמ יהיה לאכלה

 ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מנ הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה  אלהמ הוא הלחמ אשר נתנ ה' ###21615
ונאמרלאכלהלכמ לאכלה

ויבאו אל המקומ אשר אמר לו האלקימ ויבנ שמ אברהמ את המזבח ויערכ את העצימ ויעקד את יצחק בנו וישמ ###12209
העצימלאלקיאתו על המזבח ממעל לעצימ

###12448
לה'לאמתמ ואקד ואשתחוה לה' ואברכ את ה' אלקי אדני אברהמ אשר הנחני בדרכ אמת  לקחת את בת אחי אדני לבנו

###22010
לה'לאמתמ ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ עבדכ ואמתכ  ובהמתכ וגרכ אשר בשעריכ

###50514
ויומ השביעי שבת לה' אלקיכ לא תעשה כל מלאכה אתה ובנכ ובתכ ועבדכ ואמתכ ושורכ וחמרכ וכל בהמתכ 

לה'לאמתמוגרכ אשר בשעריכ למענ ינוח עבדכ ואמתכ כמוכ

ויצומלאשתו אלה החקימ אשר צוה ה' את משה בינ איש לאשתו בינ אב לבתו בנעריה בית  אביה###43017
וימלאלבדימויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר###30917

###31001
ויקחו בני אהרנ נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהנ אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא 

מחתתולבניוצוה אתמ

וישוהלבניכ ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתמ ובני בריעה חבר ומלכיאל###14617

###42019
מימיכלבניכ ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואמ מימיכ נשתה אני ומקני ונתתי מכרמ  רק אינ דבר ברגלי אעברה

ויחלמו חלומ שניהמ איש חלמו בלילה אחד איש כפתרונ חלמו המשקה והאפה אשר למלכ מצרימ אשר אסורימ ###14005
והאפהלבתימבבית הסהר

והראהלה'וירא ה' אל אברמ ויאמר לזרעכ אתנ את הארצ הזאת ויבנ שמ מזבח לה' הנראה אליו###11207
והראהלה'וירא אהרנ ויבנ מזבח לפניו ויקרא אהרנ ויאמר חג לה' מחר###23205
והראהלה'וארא והנה חטאתמ לה' אלקיכמ עשיתמ לכמ עגל מסכה סרתמ מהר מנ הדרכ אשר צוה ה' אתכמ###50916
ויעלולה'ויבנ נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העופ הטהור ויעל עלת במזבח###10820

ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא ###20318
ויעלולה'דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

ויאמרו אלקי העברימ נקרא עלינו נלכה נא דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו פנ יפגענו בדבר או ###20503
ויעלולה'בחרב

ויעלולה' ויאמר משה גמ אתה תתנ בידנו זבחימ ועלת ועשינו לה' אלקינו###21025
ויעלולה'וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחימ שלמימ לה' פרימ###22405
ויעלולה' והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא לה' ריח ניחוח אשה לה' הוא###22918
ויעלולה' ולקחת אתמ מידמ והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני ה' אשה הוא  לה'###22925
ויעלולה'וקרבו וכרעיו ירחצ במימ והקטיר הכהנ את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח לה'###30109
ויעלולה'והקרב והכרעימ ירחצ במימ והקריב הכהנ את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח לה'###30113
ויעלולה'ואמ מנ העופ עלה קרבנו לה' והקריב מנ התרימ או מנ בני היונה את קרבנו###30114
ויעלולה' וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקומ אשר אמר ה' כי  חטאנו###41440
ויעלולה' ויעש משה כאשר צוה ה' ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה###42027

###43209
ויעלולה'ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ אשר נתנ להמ ה'

השעירלהביא והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחצ את בשרו במימ ואחרי כנ יבוא אל  המחנה###31626

###14631
ואמרהלהביאמ ויאמר יוספ אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית  אבי אשר בארצ כנענ באו אלי

ואמרהלהביאמובאו המימ המאררימ האלה במעיכ לצבות בטנ ולנפל ירכ ואמרה האשה אמנ אמנ###40522

פנ יאמרו הארצ אשר הוצאתנו משמ מבלי יכלת ה' להביאמ אל הארצ אשר דבר להמ ומשנאתו אותמ הוציאמ ###50928
ואמרהלהביאמלהמתמ במדבר

התורהלהיות והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני  הכהנימ הלוימ###51718
התורהלהיות ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תממ###53124

###51719
 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ 

התורהלהיותהאלה לעשתמ

התורהלהיות לקח את ספר התורה הזה ושמתמ אתו מצד ארונ ברית ה' אלקיכמ והיה שמ בכ  לעד###53126

 והקרבתמ על הלחמ שבעת כבשימ תמיממ בני שנה ופר בנ בקר אחד ואילמ שנימ  יהיו עלה לה' ומנחתמ ###32318
ואילמלהיותונסכיהמ אשה ריח ניחח לה'

ונתנולהיות ונתנו את בנתינו לכמ ואת בנתיכמ נקח לנו וישבנו אתכמ והיינו לעמ אחד###13416
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###23012
ונתנולהיות כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהמ ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתמ ולא  יהיה בהמ נגפ בפקד אתמ

ונתנולהיות אני ה' אלקיכמ אשר הוצאתי אתכמ מארצ מצרימ לתת לכמ את ארצ כנענ להיות  לכמ לאלקימ###32538

ועל שלחנ הפנימ יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסכ ולחמ התמיד ###40407
ונתנולהיותעליו יהיה

 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  תהיה לאשה לא יוכל לשלחה ###52219
ונתנולהיותכל ימיו

לא יוכל בעלה הראשונ אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ה' ###52404
ונתנולהיותולא תחטיא את הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ נחלה

###53123
 ויצו את יהושע בנ נונ ויאמר חזק ואמצ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארצ  אשר נשבעתי להמ ואנכי אהיה 

יהושעלהיותעמכ

לאלפילהיות ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעכ את שער  שנאיו###12460

###52019
 כי תצור אל עיר ימימ רבימ להלחמ עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו  גרזנ כי ממנו תאכל ואתו לא 

השחיתלהלחמתכרת כי האדמ עצ השדה לבא מפניכ במצור

###52019
 כי תצור אל עיר ימימ רבימ להלחמ עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו  גרזנ כי ממנו תאכל ואתו לא 

השחיתכלהלחמתכרת כי האדמ עצ השדה לבא מפניכ במצור

בעבורלהמיתועשה לי מטעמימ כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברככ נפשי בטרמ אמות###12704

ויאמרו אלהמ בני ישראל מי יתנ מותנו ביד ה' בארצ מצרימ בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחמ לשבע כי ###21603
וישבעלהמיתהוצאתמ אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב

וששימלחיותויחי מהללאל חמש שנימ וששימ שנה ויולד את ירד###10515
וששימלחיותויחי ירד שתימ וששימ שנה ומאת שנה ויולד את חנוכ###10518
וששימלחיותויחי חנוכ חמש וששימ שנה ויולד את מתושלח###10521

###21808
ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרימ על אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתמ בדרכ 

התלאהלחתנוויצלמ ה'

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה ###50432
וישמעלימימהשמימ הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

 ואנכי עמדתי בהר כימימ הראשנימ ארבעימ יומ וארבעימ לילה וישמע ה' אלי  גמ בפעמ ההוא לא אבה ה' ###51010
וישמעלימימהשחיתכ

נבלתהלמאכל והיתה נבלתכ למאכל לכל עופ השמימ ולבהמת הארצ ואינ מחריד###52826
אבניהלמחנה ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגומ אתו באבנימ כל העדה מחוצ למחנה###41535

###32423
 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוצ למחנה וירגמו אתו אבנ  ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' 

אבניהלמחנהאת משה

אבניהלמחנה ויציאו אתו כל העדה אל מחוצ למחנה וירגמו אתו באבנימ וימת כאשר צוה ה'  את משה###41536
לעלותלמחנה ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה###21613
לעלותלמחנה ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארונ ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה###41444

###10111
בהיותלמינוויאמר אלקימ תדשא הארצ דשא עשב מזריע זרע עצ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארצ ויהי כנ

הלילהלנשיוויבא אלקימ אל אבימלכ בחלומ הלילה ויאמר לו הנכ מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל###12003

###12440
ומביתלנשימ ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתכ והצליח דרככ ולקחת אשה  לבני ממשפחתי ומבית אבי

###20816
המימהלעבדהויאמר ה' אל משה השכמ בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר ה' שלח עמי ויעבדני

שבתונלעולמ שבת שבתונ היא לכמ ועניתמ את נפשתיכמ חקת עולמ###31631
וישבהלעשותויברכ אלקימ את יומ השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקימ לעשות###10203

###21248
והיתהלעשתו וכי יגור אתכ גר ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה  כאזרח הארצ וכל ערל לא יאכל בו

 והיתה לכמ לחקת עולמ בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכמ וכל מלאכה  לא תעשו האזרח והגר ###31629
והיתהלעשתוהגר בתוככמ

###31634
והיתהלעשתו והיתה זאת לכמ לחקת עולמ לכפר על בני ישראל מכל חטאתמ אחת בשנה ויעש כאשר  צוה ה' את משה

 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ ###51719
והיתהלעשתוהאלה לעשתמ

ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפנ בני עזיאל דד אהרנ ויאמר אלהמ קרבו שאו את אחיכמ מאת פני הקדש אל ###31004
מישאללקראתמחוצ למחנה
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###31321
יראנהלראתה ואמ יראנה הכהנ והנה אינ בה שער לבנ ושפלה איננה מנ העור והיא כהה  והסגירו הכהנ שבעת ימימ

###31326
יראנהלראתה ואמ יראנה הכהנ והנה אינ בבהרת שער לבנ ושפלה איננה מנ העור והוא כהה  והסגירו הכהנ שבעת ימימ

יראנהלראתהזולתי כלב בנ יפנה הוא יראנה ולו אתנ את הארצ אשר דרכ בה ולבניו יענ אשר מלא אחרי ה'###50136

 והשיבכ ה' מצרימ באניות בדרכ אשר אמרתי לכ לא תסיפ עוד לראתה והתמכרתמ  שמ לאיביכ לעבדימ ###52868
יראנהלראתהולשפחות ואינ קנה

###42005
לשתותלרעהוולמה העליתנו ממצרימ להביא אתנו אל המקומ הרע הזה לא מקומ זרע ותאנה וגפנ ורמונ ומימ אינ לשתות

###11832
העשרהלשחתה ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אכ הפעמ אולי ימצאונ שמ עשרה ויאמר לא  אשחית בעבור העשרה

ולבש הכהנ מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרימ את הדשנ אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו ###30603
והרימלשמותאצל המזבח

ישיממלשנאיוהסיר ה' ממכ כל חלי וכל מדוי מצרימ הרעימ אשר ידעת לא ישיממ בכ ונתנמ בכל שנאיכ###50715

###23914
לבניולשנימ והאבנימ על שמת בני ישראל הנה שתימ עשרה על שמתמ פתוחי חתמ איש על שמו  לשנימ עשר שבט

###52619
ויהיולתהלה ולתתכ עליונ על כל הגוימ אשר עשה לתהלה ולשמ ולתפארת ולהיתכ עמ קדש לה'  אלקיכ כאשר דבר

###20709
ונתנהלתנינכי ידבר אלכמ פרעה לאמר תנו לכמ מופת ואמרת אל אהרנ קח את מטכ והשלכ לפני פרעה יהי לתנינ

ושמתממאומה כי גנב גנבתי מארצ העברימ וגמ פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור###14015

###42238
ושמתממאומה ויאמר בלעמ אל בלק הנה באתי אליכ עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישימ  אלקימ בפי אתו אדבר

באישהמאחיוכי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבכ###52407
באישהמאחיוויהי בימימ ההמ ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתמ וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו###20211
ויאמרמאילמ ויאמר בלעמ אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכנ לי בזה שבעה פרימ ושבעה  אילמ###42329

###40515
והביא האיש את אשתו אל הכהנ והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערימ לא יצק עליו שמנ ולא יתנ 

עשירתמאישהעליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרונ מזכרת עונ

###50712
והיה עקב תשמעונ את המשפטימ האלה ושמרתמ ועשיתמ אתמ ושמר ה' אלקיכ לכ את הברית ואת החסד אשר 

הבריתמאלקינשבע לאבתיכ

הבריתמאלקיויאמר אלקימ זאת אות הברית אשר אני נתנ ביני וביניכמ ובינ כל נפש חיה אשר אתכמ לדרת עולמ###10912
הבריתמאלקיוידעת כי ה' אלקיכ הוא האלקימ האל הנאמנ שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלפ דור###50709
הבריתמאלקיויאמר אלקימ אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובינ כל בשר אשר על הארצ###10917
ואליומאלקימאלקי העמימ אשר סביבתיכמ הקרבימ אליכ או הרחקימ ממכ מקצה הארצ ועד קצה הארצ###51308
שנתיממאלתי אלה תולדת שמ שמ בנ מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתימ אחר המבול###11110
בשיבהמביאכ ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר בשיבה טובה###11515
המשיחמבניואמ הכהנ המשיח יחטא לאשמת העמ והקריב על חטאתו אשר חטא פר בנ בקר תמימ לה' לחטאת###30403
המשיחמבניווהכהנ המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולמ לה' כליל תקטר###30615

###42417
מיעקבמבניו אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרכ כוכב מיעקב וקמ שבט מישראל ומחצ פאתי  מואב וקרקר כל בני שת

הקנאתמה'ולקח הכהנ מיד האשה את מנחת הקנאת והניפ את המנחה לפני ה' והקריב אתה אל המזבח###40525

ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרנ קח מטכ ונטה ידכ על מימי מצרימ על נהרתמ על יאריהמ ועל אגמיהמ ועל כל ###20719
ויהיומה'מקוה מימיהמ ויהיו דמ והיה דמ בכל ארצ מצרימ ובעצימ ובאבנימ

את מחתות החטאימ האלה בנפשתמ ועשו אתמ רקעי פחימ צפוי למזבח כי הקריבמ לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות ###41703
ויהיומה'לבני ישראל

ויהיומה'וידבר משה אל העמ לאמר החלצו מאתכמ אנשימ לצבא ויהיו על מדינ לתת נקמת ה' במדינ###43103

###43222
ויהיומה' ונכבשה הארצ לפני ה' ואחר תשבו והייתמ נקימ מה' ומישראל והיתה הארצ  הזאת לכמ לאחזה לפני ה'

ויהיומה'ואפנ וארד מנ ההר ואשמ את הלחת בארונ אשר עשיתי ויהיו שמ כאשר צוני ה'###51005

 והצר לכ בכל שעריכ עד רדת חמתיכ הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהנ בכל ארצכ  והצר לכ בכל שעריכ ###52852
חמתיכמה'בכל ארצכ אשר נתנ ה' אלקיכ לכ

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ ###50907
הייתממהביאהזה ממרימ הייתמ עמ ה'

יהודהמהביאוירא שמ יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה###13802
יהודהמהביא ואת יהודה שלח לפניו אל יוספ להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשנ###14628
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יהודהמהביא ויבא יהודה ואחיו ביתה יוספ והוא עודנו שמ ויפלו לפניו ארצה###14414
יהודהמהביאויאמר יהודה לאוננ בא אל אשת אחיכ ויבמ אתה והקמ זרע לאחיכ###13808
יהודהמהביאוזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה###53307
ואוננמהיות ובני יהודה ער ואוננ ושלה ופרצ וזרח וימת ער ואוננ בארצ כנענ ויהיו בני  פרצ חצרנ וחמול###14612
ובבקרמהיות ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה###21613

 למה נמות לעיניכ גמ אנחנו גמ אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחמ ונהיה  אנחנו ואדמתנו עבדימ לפרעה ותנ ###14719
ונהיהמהיותזרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשמ

###21204
ונהיהמהיותואמ ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה

השלשימהררי והיו נכנימ ליומ השלישי כי ביומ השלשי ירד ה' לעיני כל העמ על הר סיני###21911
ושמתממוסרהובני ישראל נסעו מבארת בני יעקנ מוסרה שמ מת אהרנ ויקבר שמ ויכהנ אלעזר בנו תחתיו###51006

###20608
אלינומורשהוהבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהמ ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'

ותנשאמושבכ וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתנ מושבכ ושימ בסלע קנכ###42421
אשיבנהמחרידונתתי שלומ בארצ ושכבתמ ואינ מחריד והשבתי חיה רעה מנ הארצ וחרב לא תעבר בארצכמ###32606

###52007
במלחמהמימיוומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילכ וישב לביתו פנ ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

ודברו השטרימ אל העמ לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילכ וישב לביתו פנ ימות במלחמה ואיש ###52005
במלחמהמימיואחר יחנכנו

###52006
במלחמהמימיוומי האיש אשר נטע כרמ ולא חללו ילכ וישב לביתו פנ ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו

###52003
ואמר אלהמ שמע ישראל אתמ קרבימ היומ למלחמה על איביכמ אל ירכ לבבכמ אל תיראו ואל תחפזו ואל 

תיראומימימתערצו מפניהמ

###21413
 ויאמר משה אל העמ אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכמ היומ  כי אשר ראיתמ את מצרימ 

תיראומימימהיומ לא תספו לראתמ עוד עד עולמ

מישאלמישאלובני עזיאל מישאל ואלצפנ וסתרי###20622

ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפנ בני עזיאל דד אהרנ ויאמר אלהמ קרבו שאו את אחיכמ מאת פני הקדש אל ###31004
מישאלמישאלמחוצ למחנה

###22922
 ולקחת מנ האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי  הכלית ואת החלב אשר 

לקרבהמלאימעליהנ ואת שוק הימינ כי איל מלאימ הוא

###40719
הקרב את קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ 

לקרבהמלאיממלאימ סלת בלולה בשמנ למנחה

###23606
ובאשתמלאכהויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העמ מהביא

פנ ירדפ גאל הדמ אחרי הרצח כי יחמ לבבו והשיגו כי ירבה הדרכ והכהו נפש ולו אינ משפט מות כי לא שנא הוא ###51906
והכהומלבבכלו מתמול שלשומ

###50224
יראנימלחמהקומו סעו ועברו את נחל ארננ ראה נתתי בידכ את סיחנ מלכ חשבונ האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה

###21317
 ויהי בשלח פרעה את העמ ולא נחמ אלקימ דרכ ארצ פלשתימ כי קרוב הוא כי אמר  אלקימ פנ ינחמ העמ 

יראנימלחמהבראתמ מלחמה ושבו מצרימה

###32731
ולאישממעשרו ואמ גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יספ עליו

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ ###50907
וביומממרימהזה ממרימ הייתמ עמ ה'

וביומממרימממרימ הייתמ עמ ה' מיומ דעתי אתכמ###50924

###53127
וביומממרימ כי אנכי ידעתי את מריכ ואת ערפכ הקשה הנ בעודני חי עמכמ היומ ממרימ היתמ  עמ ה' ואפ כי אחרי מותי

למרימממרימוהשקה את האשה את מי המרימ המאררימ ובאו בה המימ המאררימ למרימ###40524
וישאומעליהויהי המבול ארבעימ יומ על הארצ וירבו המימ וישאו את התבה ותרמ מעל הארצ###10717
וישאומעליה וישאו את שברמ על חמריהמ וילכו משמ###14226

 וישאו אתו בניו ארצה כנענ ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהמ את  השדה לאחזת קבר מאת ###15013
וישאומעליהעפרנ החתי על פני ממרא

###41112
 האנכי הריתי את כל העמ הזה אמ אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקכ כאשר  ישא האמנ את הינק על 

הריתימעליוהאדמה אשר נשבעת לאבתיו

ושממומעליו והשמתי אני את הארצ ושממו עליה איביכמ הישבימ בה###32632
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###21822
ומעמומעליכ ושפטו את העמ בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליכ וכל הדבר הקטנ ישפטו  המ והקל מעליכ ונשאו אתכ

###23305
ויאמר ה' אל משה אמר אל בני ישראל אתמ עמ קשה ערפ רגע אחד אעלה בקרבכ וכליתיכ ועתה הורד עדיכ 

ומעמומעליכמעליכ ואדעה מה אעשה לכ

שמלתומעליכשמלתכ לא בלתה מעליכ ורגלכ לא בצקה זה ארבעימ שנה###50804
בה'מעלתמ הנ הנה היו לבני ישראל בדבר בלעמ למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי המגפה  בעדת ה'###43116
בה'מעלתמדבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדמ למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההוא###40506
בה'מעלתמנפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדונ או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו###30521

###50909
בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנימ לוחת הברית אשר כרת ה' עמכמ ואשב בהר ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ 

אכלתימעמיולא אכלתי ומימ לא שתיתי

אכלתימעמיו זה עשרימ שנה אנכי עמכ רחליכ ועזיכ לא שכלו ואילי צאנכ לא אכלתי###13138

###23313
ולמענמצאתי ועתה אמ נא מצאתי חנ בעיניכ הודעני נא את דרככ ואדעכ למענ אמצא חנ בעיניכ  וראה כי עמכ הגוי הזה

ואהיהמריבהויאמר אברמ אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינכ ובינ רעי ובינ רעיכ כי אנשימ אחימ אנחנו###11308

###42024
ונתתממריתמ יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  את פי למי מריבה

###42024
יתננומריתמ יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  את פי למי מריבה

כה'מרשית ארצ אשר ה' אלקיכ דרש אתה תמיד עיני ה' אלקיכ בה מרשית השנה ועד  אחרית שנה###51112

###20728
הביאהמשכבכושרצ היאר צפרדעימ ועלו ובאו בביתכ ובחדר משכבכ ועל מטתכ ובבית עבדיכ ובעמכ ובתנוריכ ובמשארותיכ

מלאיממשכלה לא תהיה משכלה ועקרה בארצכ את מספר ימיכ אמלא###22326
אברהממשעיר ועפרונ ישב בתוכ בני חת ויענ עפרונ החתי את אברהמ באזני בני חת לכל באי  שער עירו לאמר###12310

פנ ירדפ גאל הדמ אחרי הרצח כי יחמ לבבו והשיגו כי ירבה הדרכ והכהו נפש ולו אינ משפט מות כי לא שנא ###51906
וארבהמתמולהוא לו מתמול שלשומ

###22136
ושורומתמול או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשמ ולא ישמרנו בעליו שלמ ישלמ שור תחת  השור והמת יהיה לו

 והיה לכמ לציצת וראיתמ אתו וזכרתמ את כל מצות ה' ועשיתמ אתמ ולא תתורו  אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ ###41539
ואחרינהייתאשר אתמ זנימ אחריהמ

ובאלהנהיית ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרנ הכהנ אשר פקדו את בני ישראל במדבר  סיני###42664

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימימ  ואחר כנ תבוא אליה ###52113
וישבהנהייתובעלתה והיתה לכ לאשה

ונסלחנהייתוכפר עליו הכהנ על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהנ כמנחה###30513
לאזרחנהיתה תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככמ###21249
וישבונושבתוישבו המימ מעל הארצ הלוכ ושוב ויחסרו המימ מקצה חמשימ ומאת יומ###10803
וישבונושבתויהי בנסעמ מקדמ וימצאו בקעה בארצ שנער וישבו שמ###11102

 ויקח תרח את אברמ בנו ואת לוט בנ הרנ בנ בנו ואת שרי כלתו אשת אברמ בנו  ויצאו אתמ מאור כשדימ ללכת ###11131
וישבונושבתארצה כנענ ויבאו עד חרנ וישבו שמ

וישבונושבתוישבו ויבאו אל עינ משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגמ את האמרי הישב בחצצנ תמר###11407
וישבונושבת ויכרתו ברית בבאר שבע ויקמ אבימלכ ופיכל שר צבאו וישבו אל ארצ פלשתימ###12132
וישבונושבתוישבו המלאכימ אל יעקב לאמר באנו אל אחיכ אל עשו וגמ הלכ לקראתכ וארבע מאות איש עמו###13207

 האנשימ האלה שלמימ המ אתנו וישבו בארצ ויסחרו אתה והארצ הנה רחבת ידימ  לפניהמ את בנתמ נקח לנו ###13421
וישבונושבתלנשימ ואת בנתינו נתנ להמ

וישבונושבת מקנהמ וקנינמ וכל בהמתמ הלוא לנו המ אכ נאותה להמ וישבו אתנו###13423

 וישבו לאכל לחמ וישאו עיניהמ ויראו והנה ארחת ישמעאלימ באה מגלעד וגמליהמ  נשאימ נכאת וצרי ולט ###13725
וישבונושבתהולכימ להוריד מצרימה

וישבונושבת וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשימ איש אל רעהו###14333

###21635
וישבונושבת ובני ישראל אכלו את המנ ארבעימ שנה עד באמ אל ארצ נושבת את המנ אכלו עד  באמ אל קצה ארצ כנענ

בניכמנחשונויהי המקריב ביומ הראשונ את קרבנו נחשונ בנ עמינדב למטה יהודה###40712

###40717
בניכמנחשונולזבח השלמימ בקר שנימ אילמ חמשה עתודימ חמשה כבשימ בני שנה חמשה זה קרבנ נחשונ בנ עמינדב

בניכמנחשונליהודה נחשונ בנ עמינדב###40107
בניכמנחשונ ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתמ ועל צבאו נחשונ בנ עמינדב###41014
בניכמנחשונוהחנימ קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתמ ונשיא לבני יהודה נחשונ בנ עמינדב###40203
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###42609
ובני אליאב נמואל ודתנ ואבירמ הוא דתנ ואבירמ קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרנ בעדת קרח בהצתמ 

בה'נמואלעל ה'

ואמ האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביומ השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ###30718
האכלתנשאתהממנו עונה תשא

###21013
 ויט משה את מטהו על ארצ מצרימ וה' נהג רוח קדימ בארצ כל היומ ההוא וכל  הלילה הבקר היה ורוח הקדימ 

הארבהנשאתהנשא את הארבה

הארבהנשאתה ויהפכ ה' רוח ימ חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סופ לא נשאר ארבה  אחד בכל גבול מצרימ###21019

ואתהננשיהמ ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהנ ולא תהיה זמה  בתוככמ###32014

ויקמ יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהמ ואת טפמ ואת נשיהמ בעגלות אשר שלח פרעה לשאת ###14605
ואתהננשיהמאתו

ואתהננשיהמ ואת כל חילמ ואת כל טפמ ואת נשיהמ שבו ויבזו ואת כל אשר בבית###13429
וה'נשינוולמה ה' מביא אתנו אל הארצ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה###41403

ויאמר ה' אלקימ הנ האדמ היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פנ ישלח ידו ולקח גמ מעצ החיימ ואכל וחי ###10322
ויאמרנשלחהלעלמ

ויאמרנשלחהויאמר אברהמ אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלכ מלכ גרר ויקח את שרה###12002

 ויאמר אל תשלח ידכ אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקימ  אתה ולא חשכת את בנכ את ###12212
ויאמרנשלחהיחידכ ממני

###12440
ויאמרנשלחה ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתכ והצליח דרככ ולקחת אשה  לבני ממשפחתי ומבית אבי

ויאמרנשלחה ויאכלו וישתו הוא והאנשימ אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני###12454
ויאמרנשלחה ויאמר אלהמ אל תאחרו אתי וה' הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני###12456
ויאמרנשלחה ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני מאתכמ###12627
ויאמרנשלחה ויהי כאשר ילדה רחל את יוספ ויאמר יעקב אל לבנ שלחני ואלכה אל מקומי  ולארצי###13025
ויאמרנשלחה ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחכ כי אמ ברכתני###13227
ויאמרנשלחה ויאמר ישראל אל יוספ הלוא אחיכ רעימ בשכמ לכה ואשלחכ אליהמ ויאמר לו  הנני###13713

ותקרבונ אלי כלכמ ותאמרו נשלחה אנשימ לפנינו ויחפרו לנו את הארצ וישבו אתנו דבר את הדרכ אשר נעלה ###50122
ויאמרנשלחהבה ואת הערימ אשר נבא אליהנ

###30516
והכהננתתיוואת אשר חטא מנ הקדש ישלמ ואת חמישתו יוספ עליו ונתנ אתו לכהנ והכהנ יכפר עליו באיל האשמ ונסלח לו

ועל שלחנ הפנימ יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסכ ולחמ התמיד ###40407
יפרשונתתיועליו יהיה

להיותנתתיכויאמר ה' אל משה ראה נתתיכ אלקימ לפרעה ואהרנ אחיכ יהיה נביאכ###20701
להיותנתתיכולא יקרא עוד את שמכ אברמ והיה שמכ אברהמ כי אב המונ גוימ נתתיכ###11705

###52404
לא יוכל בעלה הראשונ אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ה' 

להיותנתתיכולא תחטיא את הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ נחלה

להיותנתתיכ אני ה' אלקיכמ אשר הוצאתי אתכמ מארצ מצרימ לתת לכמ את ארצ כנענ להיות  לכמ לאלקימ###32538

###52401
כי יקח איש אשה ובעלה והיה אמ לא תמצא חנ בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתנ בידה 

ושלחהנתתימושלחה מביתו

ושנאה האיש האחרונ וכתב לה ספר כריתת ונתנ בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרונ אשר לקחה לו ###52403
ושלחהנתתימלאשה

מהיותעיניהויהי אחר הדברימ האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוספ ותאמר שכבה עמי###13907

###10714
הבהמהעליהמהמה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארצ למינהו וכל העופ למינהו כל צפור כל כנפ

הבהמהעליהמוהיה לאבק על כל ארצ מצרימ והיה על האדמ ועל הבהמה לשחינ פרח אבעבעת בכל ארצ מצרימ###20909
הבהמהעליהמדברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארצ###31102

###10801
הבהמהעליהמויזכר אלקימ את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלקימ רוח על הארצ וישכו המימ

הבהמהעליהממנ הבהמה הטהורה ומנ הבהמה אשר איננה טהרה ומנ העופ וכל אשר רמש על האדמה###10708

ויאמר ה' אל משה נטה את ידכ על השמימ ויהי ברד בכל ארצ מצרימ על האדמ ועל הבהמה ועל כל עשב השדה ###20922
הבהמהעליהמבארצ מצרימ

הבהמהעליהמ זאת תורת הבהמה והעופ וכל נפש החיה הרמשת במימ ולכל נפש השרצת על הארצ###31146

###10314
ויאמר ה' אלקימ אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנכ תלכ ועפר תאכל כל 

הבהמהעליהמימי חייכ
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###52415
 ביומו תתנ שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא  יקרא עליכ אל ה' והיה בכ 

ואליועליהמחטא

ואליועליהמ ויקהל עליהמ קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד ה' אל כל העדה###41619

 ויאמר משה אל אהרנ קח את המחתה ותנ עליה אש מעל המזבח ושימ קטרת והולכ  מהרה אל העדה וכפר ###41711
ואליועליהמעליהמ כי יצא הקצפ מלפני ה' החל הנגפ

###41125
 וירד ה' בעננ וידבר אליו ויאצל מנ הרוח אשר עליו ויתנ על שבעימ איש  הזקנימ ויהי כנוח עליהמ הרוח 

ואליועליהמויתנבאו ולא יספו

וימאנעליהמ וימאנ אדומ נתנ את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו###42021
וראיתעליהמ ויקהל עליהמ קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד ה' אל כל העדה###41619

###52001
וראיתעליהמכי תצא למלחמה על איבכ וראית סוס ורכב עמ רב ממכ לא תירא מהמ כי ה' אלקיכ עמכ המעלכ מארצ מצרימ

משליחעליהמ אמ כמות כל האדמ ימתונ אלה ופקדת כל האדמ יפקד עליהמ לא ה' שלחני###41629

###20817
כי אמ אינכ משלח את עמי הנני משליח בכ ובעבדיכ ובעמכ ובבתיכ את הערב ומלאו בתי מצרימ את הערב וגמ 

משליחעליהמהאדמה אשר המ עליה

###52214
מעליהעלילת ושמ לה עלילת דברימ והוצא עליה שמ רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה  ולא מצאתי לה בתולימ

הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהנ אליכמ ועשו להנ כטוב בעיניכמ רק לאנשימ האל אל ###11908
אליכמעלימותעשו דבר כי על כנ באו בצל קרתי

אליכמעלימו ובכל אשר אמרתי אליכמ תשמרו ושמ אלקימ אחרימ לא תזכירו לא ישמע על פיכ###22313

###22414
אליכמעלימו ואל הזקנימ אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכמ והנה אהרנ וחור עמכמ מי  בעל דברימ יגש אלהמ

אליכמעלימוונלוו עליכ ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכמ###41804

ויכתב על הלחת כמכתב הראשונ את עשרת הדברימ אשר דבר ה' אליכמ בהר מתוכ האש ביומ הקהל ויתנמ ה' ###51004
אליכמעלימואלי

הקמימעלימויתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ בדרכ אחד יצאו אליכ ובשבעה דרכימ ינוסו לפניכ###52807
וירנועלימוותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו ויפלו על פניהמ###30924

ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא ###20318
לאלקיעלינודרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

ויאמרו אלקי העברימ נקרא עלינו נלכה נא דרכ שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו פנ יפגענו בדבר או ###20503
לאלקיעלינובחרב

וישאמעמיתכ לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתכ###31915
וישאמעמיתכ לא תשנא את אחיכ בלבבכ הוכח תוכיח את עמיתכ ולא תשא עליו חטא###31917
ישאהועמיתכ לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתכ###31915
ישאהועמיתכ לא תשנא את אחיכ בלבבכ הוכח תוכיח את עמיתכ ולא תשא עליו חטא###31917
האמרתערכתיויקר אלקימ אל בלעמ ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח###42304

###31923
ושנימערלימ וכי תבאו אל הארצ ונטעתמ כל עצ מאכל וערלתמ ערלתו את פריו שלש שנימ יהיה  לכמ ערלימ לא יאכל

###52408
הלוימעשינוהשמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכמ הכהנימ הלוימ כאשר צויתמ תשמרו לעשות

###40822
ואחרי כנ באו הלוימ לעבד את עבדתמ באהל מועד לפני אהרנ ולפני בניו כאשר צוה ה' את משה על הלוימ כנ 

הלוימעשינועשו להמ

###40812
הלוימעשינווהלוימ יסמכו את ידיהמ על ראש הפרימ ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה לה' לכפר על הלוימ

כי לימימ עוד שבעה אנכי ממטיר על הארצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה ומחיתי את כל היקומ אשר עשיתי מעל ###10704
וביומעשיתיפני האדמה

 וביומ הראשונ מקרא קדש וביומ השביעי מקרא קדש יהיה לכמ כל מלאכה לא יעשה  בהמ אכ אשר יאכל לכל ###21216
וביומעשיתינפש הוא לבדו יעשה לכמ

וביומעשיתי ששת ימימ תעשה מעשיכ וביומ השביעי תשבת למענ ינוח שורכ וחמרכ וינפש בנ  אמתכ והגר###22312

###23115
וביומעשיתי ששת ימימ יעשה מלאכה וביומ השביעי שבת שבתונ קדש לה' כל העשה מלאכה  ביומ השבת מות יומת

###23117
וביומעשיתי ביני ובינ בני ישראל אות הוא לעלמ כי ששת ימימ עשה ה' את השמימ ואת  הארצ וביומ השביעי שבת וינפש

###23502
וביומעשיתיששת ימימ תעשה מלאכה וביומ השביעי יהיה לכמ קדש שבת שבתונ לה' כל העשה בו מלאכה יומת
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ששת ימימ תעשה מלאכה וביומ השביעי שבת שבתונ מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא לה' בכל ###32303
וביומעשיתימושבתיכמ

וביומעשיתי וביומ השביעי מקרא קדש יהיה לכמ כל מלאכת עבדה לא תעשו###42825

###42826
וביומעשיתי וביומ הבכורימ בהקריבכמ מנחה חדשה לה' בשבעתיכמ מקרא קדש יהיה לכמ כל  מלאכת עבדה לא תעשו

וביומעשיתיששת ימימ תאכל מצות וביומ השביעי עצרת לה' אלקיכ לא תעשה מלאכה###51608

 ועתה השבעה לי באלקימ הנה אמ תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמכ  תעשה עמדי ועמ הארצ ###12123
לאלקיעשיתיאשר גרתה בה

 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול  ה' אלקי עשיתי ככל אשר ###52614
לאלקיעשיתיצויתני

פנימהפנימה הנ לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי###31018
עשיתנצויתה ואתה צויתה זאת עשו קחו לכמ מארצ מצרימ עגלות לטפכמ ולנשיכמ ונשאתמ את  אביכמ ובאתמ###14519

###14235
ונוראצררות ויהי המ מריקימ שקיהמ והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהמ המה  ואביהמ וייראו

ואמר אלהמ שמע ישראל אתמ קרבימ היומ למלחמה על איביכמ אל ירכ לבבכמ אל תיראו ואל תחפזו ואל ###52003
וייראקרבימתערצו מפניהמ

יביאכקרשיו ויביאו את המשכנ אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו  ואדניו###23933
ליושבראובנויאמר משה לבני גד ולבני ראובנ האחיכמ יבאו למלחמה ואתמ תשבו פה###43206
ליושבראובנ וישב ראובנ אל הבור והנה אינ יוספ בבור ויקרע את בגדיו###13729

###50128
אנה אנחנו עלימ אחינו המסו את לבבנו לאמר עמ גדול ורמ ממנו ערימ גדלת ובצורת בשמימ וגמ בני ענקימ 

שמיכמראינוראינו שמ

 הקהל את העמ האנשימ והנשימ והטפ וגרכ אשר בשעריכ למענ ישמעו ולמענ ילמדו  ויראו את ה' אלקיכמ ###53112
ושמרוראיתיושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת

המחנהראשימ ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארונ ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה###41444
היינורביעיויהי ערב ויהי בקר יומ רביעי###10119
ואעשהרעואל אלה שמות בני עשו אליפז בנ עדה אשת עשו רעואל בנ בשמת אשת עשו###13610
ואעשהרעואל ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו###13613

 ואלה בני רעואל בנ עשו אלופ נחת אלופ זרח אלופ שמה אלופ מזה אלה אלופי  רעואל בארצ אדומ אלה בני ###13617
ואעשהרעואלבשמת אשת עשו

###23113
 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אכ את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכמ  לדרתיכמ לדעת כי אני ה' 

תאמרושבתתימקדשכמ

שמלתושכבתי כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי  חנונ אני###22226
והשורשלשימ אמ עבד יגח השור או אמה כספ שלשימ שקלימ יתנ לאדניו והשור יסקל###22132
לפרימשלשימ גמלימ מיניקות ובניהמ שלשימ פרות ארבעימ ופרימ עשרה אתנת עשרימ ועירמ  עשרה###13216

###11719
 ויאמר אלקימ אבל שרה אשתכ ילדת לכ בנ וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי  אתו לברית עולמ לזרעו 

אחריושמותמאחריו

###14323
 ויאמר שלומ לכמ אל תיראו אלקיכמ ואלקי אביכמ נתנ לכמ מטמונ באמתחתיכמ  כספכמ בא אלי ויוצא אלהמ 

אביהמשמעונאת שמעונ

###40122
לבני שמעונ תולדתמ למשפחתמ לבית אבתמ פקדיו במספר שמות לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה ומעלה כל 

אביהמשמעוניצא צבא

אביהמשמעונ ויאמר אלהמ יעקב אביהמ אתי שכלתמ יוספ איננו ושמעונ איננו ואת בנימנ תקחו  עלי היו כלנה###14236

###40736
נשיאהמשמעונביומ החמישי נשיא לבני שמעונ שלמיאל בנ צורישדי

###40212
נשיאהמשמעונוהחונמ עליו מטה שמעונ ונשיא לבני שמעונ שלמיאל בנ צורישדי

מה'שמעימוידבר ה' אליכמ מתוכ האש קול דברימ אתמ שמעימ ותמונה אינכמ ראימ זולתי קול###50412
הבאימשנאתמ ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני מאתכמ###12627
אתודעשניהמותפקחנה עיני שניהמ וידעו כי עירממ המ ויתפרו עלה תאנה ויעשו להמ חגרת###10307

###40719
הקרב את קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ 

המאותשניהממלאימ סלת בלולה בשמנ למנחה

קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40761
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

###40731
קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת 

המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה
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קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40737
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

###40713
וקרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת 

המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

###40725
קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת 

המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40755
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40749
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40743
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

קרבנו קערת כספ אחת שלשימ ומאה משקלה מזרק אחד כספ שבעימ שקל בשקל הקדש שניהמ מלאימ סלת ###40767
המאותשניהמבלולה בשמנ למנחה

ויירששערומ ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעכ את שער  שנאיו###12460

###11602
יביאהשפחתיותאמר שרי אל אברמ הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברמ לקול שרי

###32706
הייתמשקלימואמ מבנ חדש ועד בנ חמש שנימ והיה ערככ הזכר חמשה שקלימ כספ ולנקבה ערככ שלשת שקלימ כספ

הייתמשקלימואמ מבנ ששימ שנה ומעלה אמ זכר והיה ערככ חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלימ###32707
הייתמשקלימואמ מבנ חמש שנימ ועד בנ עשרימ שנה והיה ערככ הזכר עשרימ שקלימ ולנקבה עשרת שקלימ###32705

והנחש היה ערומ מכל חית השדה אשר עשה ה' אלקימ ויאמר אל האשה אפ כי אמר אלקימ לא תאכלו מכל עצ ###10301
היינותאכלוהגנ

היינותאכלו ואנשי קדש תהיונ לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכונ אתו###22230
היינותאכלו ושקצ יהיו לכמ מבשרמ לא תאכלו ואת נבלתמ תשקצו###31111
היינותאכלו כי יובל הוא קדש תהיה לכמ מנ השדה תאכלו את תבואתה###32512

 שבעת ימימ מצות תאכלו אכ ביומ הראשונ תשביתו שאר מבתיכמ כי כל אכל חמצ  ונכרתה הנפש ההוא ###21215
ולביתתאכלומישראל מיומ הראשנ עד יומ השבעי

###52857
 ובשליתה היוצת מבינ רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלמ בחסר כל בסתר במצור  ובמצוק אשר יציק לכ איבכ 

בניכמתאכלמבשעריכ

בניכמתאכלמ ואכלתמ בשר בניכמ ובשר בנתיכמ תאכלו###32629
לאביכתאכלמ והבאת לאביכ ואכל בעבר אשר יברככ לפני מותו###12710
ולבנהתאמרו ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  יהיה###23034
ירכימתהיונ ועשה להמ מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנימ ועד ירכימ יהיו###22842

###11825
להמיתתהיינ חללה לכ מעשת כדבר הזה להמית צדיק עמ רשע והיה כצדיק כרשע חללה לכ השפט  כל הארצ לא יעשה משפט

ותראהתהלתכ הוא תהלתכ והוא אלקיכ אשר עשה אתכ את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו  עיניכ###51021

 ויאמר שלומ לכמ אל תיראו אלקיכמ ואלקי אביכמ נתנ לכמ מטמונ באמתחתיכמ  כספכמ בא אלי ויוצא אלהמ ###14323
ואליכתיראואת שמעונ

ואליכתיראו ויאמר אלהמ יוספ אל תיראו כי התחת אלקימ אני###15019
ואליכתיראו ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכמ ואת טפכמ וינחמ אותמ וידבר על לבמ###15021

 ויאמר משה אל העמ אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכמ היומ  כי אשר ראיתמ את מצרימ ###21413
ואליכתיראוהיומ לא תספו לראתמ עוד עד עולמ

 ויאמר משה אל העמ אל תיראו כי לבעבור נסות אתכמ בא האלקימ ובעבור תהיה  יראתו על פניכמ לבלתי ###22017
ואליכתיראותחטאו

###41409
ואליכתיראואכ בה' אל תמרדו ואתמ אל תיראו את עמ הארצ כי לחמנו המ סר צלמ מעליהמ וה' אתנו אל תיראמ

ואמר אלהמ שמע ישראל אתמ קרבימ היומ למלחמה על איביכמ אל ירכ לבבכמ אל תיראו ואל תחפזו ואל ###52003
ואליכתיראותערצו מפניהמ

ואליכתיראוחזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהמ כי ה' אלקיכ הוא ההלכ עמכ לא ירפכ ולא יעזבכ###53106

 ויאמר שלומ לכמ אל תיראו אלקיכמ ואלקי אביכמ נתנ לכמ מטמונ באמתחתיכמ  כספכמ בא אלי ויוצא אלהמ ###14323
ואלקיתיראואת שמעונ

ואלקיתיראו ויאמר אלהמ יוספ אל תיראו כי התחת אלקימ אני###15019

###20306
ואלקיתיראוויאמר אנכי אלקי אביכ אלקי אברהמ אלקי יצחק ואלקי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקימ
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מילה במילה אפסוקמיקום#

 ויאמר משה אל העמ אל תיראו כי לבעבור נסות אתכמ בא האלקימ ובעבור תהיה  יראתו על פניכמ לבלתי ###22017
ואלקיתיראותחטאו

ואלקיתיראואיש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכמ###31903
ואלקיתיראואחרי ה' אלקיכמ תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקונ###51305
ואלקיתיראוחזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהמ כי ה' אלקיכ הוא ההלכ עמכ לא ירפכ ולא יעזבכ###53106
הנהיהתלאימ והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה ויוממ ולא תאמינ בחייכ###52866

###32318
 והקרבתמ על הלחמ שבעת כבשימ תמיממ בני שנה ופר בנ בקר אחד ואילמ שנימ  יהיו עלה לה' ומנחתמ 

האילמתמיממונסכיהמ אשה ריח ניחח לה'

האילמתמיממוהקרבתמ עלה לה' ריח ניחח פר בנ בקר אחד איל אחד כבשימ בני שנה שבעה תמיממ יהיו לכמ###42908
האילמתמיממוזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ תמיממ###22901
האילמתמיממ ובראשי חדשיכמ תקריבו עלה לה' פרימ בני בקר שנימ ואיל אחד כבשימ בני  שנה שבעה תמיממ###42811

###42913
 והקרבתמ עלה אשה ריח ניחח לה' פרימ בני בקר שלשה עשר אילמ שנימ כבשימ  בני שנה ארבעה עשר 

האילמתמיממתמיממ יהיו

האילמתמיממויאמר אל אהרנ קח לכ עגל בנ בקר לחטאת ואיל לעלה תמיממ והקרב לפני ה'###30902
האילמתמיממ וביומ השני פרימ בני בקר שנימ עשר אילמ שנימ כבשימ בני שנה ארבעה עשר  תמיממ###42917
האילמתמיממ והקרבתמ אשה עלה לה' פרימ בני בקר שנימ ואיל אחד ושבעה כבשימ בני שנה  תמיממ יהיו לכמ###42819
האילמתמיממועשיתמ עלה לריח ניחח לה' פר בנ בקר אחד איל אחד כבשימ בני שנה שבעה תמיממ###42902
האילמתמיממ וביומ השלישי פרימ עשתי עשר אילמ שנימ כבשימ בני שנה ארבעה עשר תמיממ###42920
הערימתמתונ וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקמ עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערימ  האל###51911
הערימתמתונ והיו לכמ הערימ למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט###43512

###51905
ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצימ ונדחה ידו בגרזנ לכרת העצ ונשל הברזל מנ העצ ומצא את רעהו ומת הוא 

הערימתמתונינוס אל אחת הערימ האלה וחי

והייתתעשונודברת אליו ושמת את הדברימ בפיו ואנכי אהיה עמ פיכ ועמ פיהו והוריתי אתכמ את אשר תעשונ###20415

 ונתנכ ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות  ה' אלקיכ אשר אנכי מצוכ היומ ###52813
והייתתעשונלשמר ולעשות

והייתיתעשונודברת אליו ושמת את הדברימ בפיו ואנכי אהיה עמ פיכ ועמ פיהו והוריתי אתכמ את אשר תעשונ###20415
תאכלמתצמיחוקוצ ודרדר תצמיח לכ ואכלת את עשב השדה###10318

 ואל הלוימ תדבר ואמרת אלהמ כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכמ  מאתמ בנחלתכמ והרמתמ ###41826
ונאמרתרומתממנו תרומת ה' מעשר מנ המעשר

אעברהתרועהוהעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביומ הכפרימ תעבירו שופר בכל ארצכמ###32509

###11832
העשרהתשימו ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אכ הפעמ אולי ימצאונ שמ עשרה ויאמר לא  אשחית בעבור העשרה

ונאמרתשימו ויתנ ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בינ  עדר ובינ עדר###13217

ואת מתכנת הלבנימ אשר המ עשימ תמול שלשמ תשימו עליהמ לא תגרעו ממנו כי נרפימ המ על כנ המ צעקימ ###20508
ונאמרתשימולאמר נלכה נזבחה לאלקינו

###21703
להמיתתשימוויצמא שמ העמ למימ וילנ העמ על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרימ להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא

להמיתתשימובנימ אתמ לה' אלקיכמ לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בינ עיניכמ למת###51401
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