
מילה במילה א פסוק

יבאהואילמהויבאו אילמה ושמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ ויחנו שמ על 121527

ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ 243309
יבאהואילמהתמרימ ויחנו שמ

ויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה 350125
אלינואמרימהארצ אשר ה' אלקינו נתנ לנו

450907
זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר 

ממרימבמדבריצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ הזה ממרימ הייתמ עמ ה'

 כאשר מריתמ פי במדבר צנ במריבת העדה להקדישני במימ לעיניהמ המ 542714
ממרימבמדברמי מריבת  קדש מדבר צנ

 את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ וללכת בדרכיו ולשמר חקיו 652617
כהיומהאמרתומצותיו  ומשפטיו ולשמע בקלו

713314
 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני 

שעירההביאהולרגל  הילדימ עד אשר אבא אל אדני שעירה

עשיתיהיונה ועשה את האחד מנ התרימ או מנ בני היונה מאשר תשיג ידו831430

913211
 קטנתי מכל החסדימ ומכל האמת אשר עשית את עבדכ כי במקלי עברתי 

לשנימהייתיאת הירדנ  הזה ועתה הייתי לשני מחנות

ויוממהלילה והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה ויוממ ולא תאמינ בחייכ1052866

 ויקח ישראל את כל הערימ האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי 1142125
לאמריהערימבחשבונ ובכל  בנתיה

1223424
 כי אוריש גוימ מפניכ והרחבתי את גבלכ ולא יחמד איש את ארצכ 

אלקיכהראימבעלתכ לראות  את פני ה' אלקיכ שלש פעמימ בשנה

 שלוש פעמימ בשנה יראה כל זכורכ את פני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר 1351616
אלקיכהראימבחג  המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני ה' ריקמ

תעשנוהששית וצויתי את ברכתי לכמ בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנימ1432521

1543121
 ויאמר אלעזר הכהנ אל אנשי הצבא הבאימ למלחמה זאת חקת התורה 

מה'התורהאשר צוה ה'  את משה



זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליכ פרה 1641902
מה'התורהאדמה תמימה אשר אינ בה מומ אשר לא עלה עליה על

1741811
 וזה לכ תרוַמת מתנמ לכל תנופֹת בני ישראל לכ נתתימ ולבניכ ולבנתיכ 

תרומתואכלואתכ לחק  עולמ כל טהור בביתכ יאכל אתו

 וירא ראשית לו כי שמ חלקת מחקק ספונ ויתא ראשי עמ צדקת ה' עשה 1853321
ראשיתואראהומשפטיו  עמ ישראל

1930413
ואמ כל עדת ישראל ישגו ונעלמ דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות 

העשימואשמוה' אשר לא תעשינה ואשמו

שלמיווביומובשר זבח תודת שלמיו ביומ קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר2030715

והאספספ אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גמ בני ישראל ויאמרו 2141104
התאווובניממי יאכלנו בשר

אילימובשלת ואת איל המלאימ תקח ובשלת את בשרו במקמ קדש2222931

בשמימוה' וה' המטיר על סדמ ועל עמרה גפרית ואש מאת ה' מנ השמימ2311924

 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר 2421321
יאירווה'להמ  ללכת יוממ ולילה

2520608
והבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהמ ליצחק 

מורשהוה'וליעקב ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'

ויסעו מאילמ ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סינ אשר בינ אילמ ובינ 2621601
מאילמוהובאסיני בחמשה עשר יומ לחדש השני לצאתמ מארצ מצרימ

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ 2712414
ואמרהוהיתהאשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עמ אדני

2832227
 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימימ תחת אמו ומיומ השמיני 

בימימוהלאהוהלאה  ירצה לקרבנ אשה לה'

 וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלקי אברהמ אביכ אל תירא כי 2912624
בלילהוהראהאתכ  אנכי וברכתיכ והרביתי את זרעכ בעבור אברהמ עבדי

הבהמהוטמאה וכי ימות מנ הבהמה אשר היא לכמ לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב3031139



3131126
 לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה 

הבהמהוטמאהמעלה טמאימ המ  לכמ כל הנגע בהמ יטמא

3241815
 כל פטר רחמ לכל בשר אשר יקריבו לה' באדמ ובבהמה יהיה לכ אכ פדה 

הבהמהוטמאהתפדה את  בכור האדמ ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה

3332025
 והבדלתמ בינ הבהמה הטהרה לטמאה ובינ העופ הטמא לטהר ולא 

תשקצו את נפשתיכמ  בבהמה ובעופ ובכל אשר תרמש האדמה אשר 
הבדלתי לכמ לטמא

הבהמהוטמאה

3432711
 ואמ כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבנ לה' והעמיד את 

הבהמהוטמאההבהמה לפני  הכהנ

3514316
 וירא יוספ אתמ את בנימינ ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשימ 

הביתהויאמרהביתה וטבח  טבח והכנ כי אתי יאכלו האנשימ בצהרימ

היארהויאמרויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבנ הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיונ3620122

 ויאמר ה' אלי קומ לכ למסע לפני העמ ויבאו ויירשו את הארצ אשר 3751011
בלכתכויבאונשבעתי  לאבתמ לתת להמ

3820719
ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרנ קח מטכ ונטה ידכ על מימי מצרימ על 

נהרתמ על יאריהמ ועל אגמיהמ ועל כל מקוה מימיהמ ויהיו דמ והיה דמ 
בכל ארצ מצרימ ובעצימ ובאבנימ

בארצוויהיו

בארצוויהיולא תתעב אדמי כי אחיכ הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו3952308

4014612
 ובני יהודה ער ואוננ ושלה ופרצ וזרח וימת ער ואוננ בארצ כנענ ויהיו 

הבנימויהיובני  פרצ חצרנ וחמול

הבנימויהיוויהיו בני נח היצאימ מנ התבה שמ וחמ ויפת וחמ הוא אבי כנענ4110918

הבנימויהיו ויהיו בני לוטנ חרי והיממ ואחות לוטנ תמנע4213622
הבנימויהיו ויהיו בני אליפז תימנ אומר צפו וגעתמ וקנז4313611

הבנימויהיוויהיו אלה בני לוי בשמתמ גרשונ וקהת ומררי4440317

ויהיו בני ראובנ בכר ישראל תולדתמ למשפחתמ לבית אבתמ במספר 4540120
הבנימויהיושמות לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה ומעלה כל יצא צבא

4613522
 ויהי בשכנ ישראל בארצ ההוא וילכ ראובנ וישכב את בלהה פילגש אביו 

הבנימויהיווישמע  ישראל ויהיו בני יעקב שנימ עשר



זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהמ תהיינה לנשימ 4743606
לנשימויהיואכ למשפחת מטה אביהמ תהיינה לנשימ

 ממשפחת בני מנשה בנ יוספ היו לנשימ ותהי נחלתנ על מטה משפחת 4843612
לנשימויהיואביהנ

לנשימויהיו ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהנ לנשימ4943611

והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשימ ונגרעה נחלתנ מנחלת אבתינו 5043603
לנשימויהיוונוספ על נחלת המטה אשר תהיינה להמ ומגרל נחלתנו יגרע

5121321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר 

להאירויולכלהמ  ללכת יוממ ולילה

אנשימויישמהבו לכמ אנשימ חכמימ ונבנימ וידעימ לשבטיכמ ואשיממ בראשיכמ5250113

5314146
 ויוספ בנ שלשימ שנה בעמדו לפני פרעה מלכ מצרימ ויצא יוספ מלפני 

בצאתוויעברפרעה  ויעבר בכל ארצ מצרימ

 ליל שמרימ הוא לה' להוציאמ מארצ מצרימ הוא הלילה הזה לה' שמרימ 5421242
הלילהויצאולכל  בני ישראל לדרתמ

 וישבו לאכל לחמ וישאו עיניהמ ויראו והנה ארחת ישמעאלימ באה 5513725
הביאהויראומגלעד וגמליהמ  נשאימ נכאת וצרי ולט הולכימ להוריד מצרימה

 ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משמ זמורה ואשכול ענבימ אחד וישאהו 5641323
ענבימוישאובמוט בשנימ  ומנ הרמנימ ומנ התאנימ

 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרימ נשאימ מטוב מצרימ ועשר אתנת 5714523
חמרימוישאמנשאת בר ולחמ  ומזונ לאביו לדרכ

 ותשקינ את אביהנ יינ בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא 5811933
בלילהוישכבידע בשכבה  ובקומה

 ותשקינ גמ בלילה ההוא את אביהנ יינ ותקמ הצעירה ותשכב עמו ולא 5911935
בלילהוישכבידע בשכבה  ובקמה

6013016
 ויבא יעקב מנ השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר 

בלילהוישכבשכרתיכ  בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא

 יעבדוכ עמימ וישתחו לכ לאמימ הוה גביר לאחיכ וישתחוו לכ בני אמכ 6112729
לאמימולעבדוארריכ  ארור ומברכיכ ברוכ



6251702
כי ימצא בקרבכ באחד שעריכ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ איש או אשה אשר 

בריתוולעבריעשה את הרע בעיני ה' אלקיכ לעבר בריתו

ויתר הגלעד וכל הבשנ ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל 6350313
המנשהולתתכהארגב לכל הבשנ ההוא יקרא ארצ רפאימ

6432728
 אכ כל חרמ אשר יחרמ איש לה' מכל אשר לו מאדמ ובהמה ומשדה 

לה'ומשדהאחזתו לא ימכר  ולא יגאל כל חרמ קדש קדשימ הוא לה'

 ואמ משדה אחזתו יקדיש איש לה' והיה ערככ לפי זרעו זרע חמר 6532716
לה'ומשדהשערימ בחמשימ  שקל כספ

6610617
ואני הנני מביא את המבול מימ על הארצ לשחת כל בשר אשר בו רוח 

המבולומתחתחיימ מתחת השמימ כל אשר בארצ יגוע

אלקיכונוראלא תערצ מפניהמ כי ה' אלקיכ בקרבכ אל גדול ונורא6750721

6850911
ויהי מקצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה נתנ ה' אלי את שני לחת האבנימ 

הבריתונתונלחות הברית

ויאמר אלקימ זאת אות הברית אשר אני נתנ ביני וביניכמ ובינ כל נפש 6910912
הבריתונתונחיה אשר אתכמ לדרת עולמ

ישאהוועליו כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחפ יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו7053211

7152509
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו 

יבמתווענתהוענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

וערכו בני אהרנ הכהנימ את הנתחימ את הראש ואת הפדר על העצימ 7230108
ראשימוערכואשר על האש אשר על המזבח

ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמימ ונעשה לנו שמ פנ נפוצ 7311104
בשמימוראשועל פני כל הארצ

 ויחלמ והנה סלמ מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקימ 7412812
בשמימוראשועלימ וירדימ  בו

7550907
זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיכ במדבר למנ היומ אשר 

במדברותמרויצאת מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ הזה ממרים הייתמ עמ ה'

 כאשר מריתמ פי במדבר צנ במריבת העדה להקדישני במימ לעיניהמ המ 7642714
במדברותמרומי מריבת  קדש מדבר צנ



וענית ואמרת לפני ה' אלקיכ ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שמ במתי 7752605
אלקיכותענהמעט ויהי שמ לגוי גדול עצומ ורב

 ויצו את יהושע בנ נונ ויאמר חזק ואמצ כי אתה תביא את בני ישראל אל 7853123
הביאויהושעהארצ  אשר נשבעתי להמ ואנכי אהיה עמכ

7950312
ואת הארצ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארננ וחצי הר 

ונתנוירשנוהגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי

8042711
 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו 
מורישלאביווירש אתה  והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה ה' את משה

8151719
 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למענ ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר 

התורהלהיותאת כל  דברי התורה הזאת ואת החקימ האלה לעשתמ

שבתונלעולמ שבת שבתונ היא לכמ ועניתמ את נפשתיכמ חקת עולמ8231631

8350715
והסיר ה' ממכ כל חלי וכל מדוי מצרימ הרעימ אשר ידעת לא ישיממ בכ 

ישיממלשנאיונתנמ בכל שנאיכ

8440515
והביא האיש את אשתו אל הכהנ והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה 

קמח שערימ לא יצק עליו שמנ ולא יתנ עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא 
מנחת זכרונ מזכרת עונ

עשירתמאישה

בשיבהמביאכ ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר בשיבה טובה8511515

המשיחמבניווהכהנ המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולמ לה' כליל תקטר8630615

8721317
 ויהי בשלח פרעה את העמ ולא נחמ אלקימ דרכ ארצ פלשתימ כי קרוב 

יראנימלחמההוא כי אמר  אלקימ פנ ינחמ העמ בראתמ מלחמה ושבו מצרימה

 הנ הנה היו לבני ישראל בדבר בלעמ למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי 8843116
בה'מעלתמהמגפה  בעדת ה'

8940506
דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדמ למעל מעל 

בה'מעלתמבה' ואשמה הנפש ההוא

נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדונ או בתשומת יד או 9030521
בה'מעלתמבגזל או עשק את עמיתו

יתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ בדרכ אחד יצאו אליכ 9152807
הקמימעלימוובשבעה דרכימ ינוסו לפניכ



 ויביאו את המשכנ אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו 9223933
יביאכקרשיוועמדיו  ואדניו

וידבר ה' אליכמ מתוכ האש קול דברימ אתמ שמעימ ותמונה אינכמ ראימ 9350412
מה'שמעימזולתי קול

הבאימשנאתמ ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני מאתכמ9412627

ותאמר שרי אל אברמ הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי 9511602
יביאהשפחתיאבנה ממנה וישמע אברמ לקול שרי

 ובשליתה היוצת מבינ רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלמ בחסר כל 9652857
בניכמתאכלמבסתר במצור  ובמצוק אשר יציק לכ איבכ בשעריכ

בניכמתאכלמ ואכלתמ בשר בניכמ ובשר בנתיכמ תאכלו9732629

לאביכתאכלמ והבאת לאביכ ואכל בעבר אשר יברככ לפני מותו9812710

9942908
והקרבתמ עלה לה' ריח ניחח פר בנ בקר אחד איל אחד כבשימ בני שנה 

האילמתמיממשבעה תמיממ יהיו לכמ

10022901
וזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר 

האילמתמיממואילמ שנימ תמיממ

10142811
 ובראשי חדשיכמ תקריבו עלה לה' פרימ בני בקר שנימ ואיל אחד כבשימ 

האילמתמיממבני  שנה שבעה תמיממ

10242913
 והקרבתמ עלה אשה ריח ניחח לה' פרימ בני בקר שלשה עשר אילמ 

האילמתמיממשנימ כבשימ  בני שנה ארבעה עשר תמיממ יהיו

ויאמר אל אהרנ קח לכ עגל בנ בקר לחטאת ואיל לעלה תמיממ והקרב 10330902
האילמתמיממלפני ה'

10442917
 וביומ השני פרימ בני בקר שנימ עשר אילמ שנימ כבשימ בני שנה 

האילמתמיממארבעה עשר  תמיממ

10542819
 והקרבתמ אשה עלה לה' פרימ בני בקר שנימ ואיל אחד ושבעה כבשימ 

האילמתמיממבני שנה  תמיממ יהיו לכמ

10642902
ועשיתמ עלה לריח ניחח לה' פר בנ בקר אחד איל אחד כבשימ בני שנה 

האילמתמיממשבעה תמיממ

10742920
 וביומ השלישי פרימ עשתי עשר אילמ שנימ כבשימ בני שנה ארבעה 

האילמתמיממעשר תמיממ

והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביומ הכפרימ תעבירו 10832509
אעברהתרועהשופר בכל ארצכמ


