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 ֲעלֹות   20.1.14
י   19.3.5 ְרׁשּונִּ  דִּ
16c.9   י ֹּאְכלִּ  ת
 ָקם   21.20
14a.6   אנּו  ָיָצָ֫
16a.5   ְבַער  יִּ
ְבֻדהּו   19.3.4  עִּ
ת   20.2.8 ׁשֶׁ  גֶָׁ֫
14a.9   י אתִּ  ָנָשָ֫
ְקָרא   17.7  ַויִּ
יְך   19.1.11  ֲעַזְבתִּ
18b.6   ְשַבע  יִּ
16a.2   ְׁשַאל  יִּ
16e.11   ֵאֵרד 
14a.14   ם יתֶׁ  ֲעשִּ
18c.11   ָנה  ְצאֶָׁ֫
ת   20.2.5 כֶׁ  ָללֶָׁ֫
16b.7   ה ְכלֶׁ  יִּ
16dx.8   ָֹֹּּׁ֫֫מּוָיׁש  
ֵראת   22.12  קֹּ
ַעש   17.5  ַוַיָ֫
ּנּו   19.2.4 ְגָאלֶׁ  יִּ
 קֹום   21.18
16c.13   ְלָנה ֹּאַכָ֫  ת
 ְיָלַדְתָך   19.1.4

18c.10   ֲעשּו 
16c.15   ַנֲעמֹּד 
ים   22.3 שִּ  עֹּ
 ֲעלֹות   21.13
ָעה   22.10  רֹּ
ְבָחֵרהּו   19.2.1 ֹׁ֫אֶׁ
 ְׁשָחטֹו   19.1.14
ַסע   17.8  ַויִּ
16e.10   ַקח  אֶׁ
14a.12   ָֹׁ֫ת  ָכַרָ֫
 ְבנֹות   20.1.13
16a.6   ְׁשַחט  תִּ
16d.9   ינּו  ָתבִָּ֫
 ָׁשמֹועַֹׁ֫   21.8
16f.2   ְהיּו  יִּ
16f.13   ָשא  תִּ
16a.8   ְשַמח  אֶׁ
 ָשם   21.22
16dx.9   אּו  ָבָ֫
ַעת   20.2.1 ַֹׁ֫דָ֫
18c.13   יָנה  ְבנֶָׁ֫
יָרׁשּום   19.2.14  יִּ
ּנּו   19.2.9 ְזְכרֶׁ  אֶׁ
18b.5   ְשַבע 
14b.9   י ְמתִּ  ַשָ֫
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16b.5   ְקנּו  יִּ
14b.2   ָֹֹׁ֫ות  ַסבָ֫
ְזכֹּר   15.14  ֲהתִּ
 ֵצאְתָך   20.2.6
18c.3   ַדע 
 ֲעָבדּום   19.1.8
ְזבּוהָֹׁ֫   19.3.7  עִּ
16b.9   ְרבּו  יִּ
14a.8   ָחָטאת 
16a.10   ְעָנה ְׁשַמָ֫  תִּ
 ֲעבֹּד   20.1.9
י   20.1.25  ְכָׁשְמעִּ
16c.4   ֱעבֹּד  אֶׁ
16b.6   ְׁשתּו  יִּ
ְׁשְלָחה   22.15  אֶׁ
18b.13   ְדָנה  ַתֲעבָֹּ֫
עֹות   22.24  רֹּ
ְׁשָתּה   20.2.4  ְלרִּ
14b.10   ָקם 
16d.16   יָנה  ְתֻסבֶָׁ֫
16c.12   ג ֱהרֹּ  אֶׁ
16f.15   ֵיַדע 
ָּנה   19.3.10  ְׁשָמעֶׁ
18c.17   ְעָנה  ַדָ֫
16d.3   ּובּו  ָיׁשָ֫

16d.10   יר  ָנׁשִּ
נֶׁה   22.19  עֹּ
ת   20.2.3 ׁשֶׁ ָ֫  רֶׁ
16d.13   י ֹואִּ  ָתבָ֫
 קּום   21.19
16d.12   ָירּום 
י   19.3.12  ְׁשָלֵחנִּ
16b.10   אָנה ְמצֶָׁ֫  תִּ
 ֲעָזבּוְך   19.1.12
 ַוֵיְלכּו   17.10
18c.12   י ּומִּ  קָ֫
18c.4   ְלָתה  ָעָֽ
16e.8   ְׁשָנה יַרָ֫  תִּ
16d.6   י ּומִּ  ָתקָ֫
18c.16   ְסעּו 
16e.6   י ְתנִּ  תִּ
18b.14   ְדָנה  ֲעבָֹּ֫
14b.8   רּו  ָׁשָ֫
16d.18   יָנה  ְתַתּמֶָׁ֫
14a.17   ָראּו 
ָך   20.1.30  ּובֹואֶׁ
ךָֹׁ֫   19.2.11  ַנַעְבדֶׁ
ֹּא   17.4  ַוָיב
16c.5   ַתַעְברּו 
18c.9   י  ֲעשִּ
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 ָכְתְבָך   20.1.4
16c.2   י ְזקִּ חֶׁ  תֶׁ
18c.25   ְנטּו 
ְׁשָך   19.2.13 יָרָֽ  יִּ
14a.15   ָבנּו 
18c.8   ְשאּו 
16d.15   ָאסּור 
16f.19   י  ַתֲעלִּ
ְדְרֻׁשהּו   19.2.5  תִּ
ְבֵנְך   19.2.3  אֶׁ
16dx.10   ֵיַרע 
ַחת   22.17 ַרָ֫  בֹּ
16e.9   ֵיֵרד 
16dx.13   ָרץ 
יהּו   19.1.6  ְמָצאתִּ
14a.11   ָרֲאָתה 
16b.1   ְמְצאּו  תִּ
17x.5   י  ְוָנַתתִּ
ְמכֹּר   15.13  ֲהיִּ
18c.29   ָֹׁ֫֫יב  ֹואִּ
 ֲעָבָדּה   19.1.7
י   19.3.3  ָעְזֵרנִּ
 ְשֵאת   20.2.10
18c.7   אָנה  שֶָׁ֫
16f.17   ַסע  אֶׁ

18a.13   ְכְרָתה  אֶׁ
16f.14   יֱֶׁאַהב 
18c.24   י  ְנטִּ
18c.22   יָנה  ְנטֶָׁ֫
ד   17.6 רֶׁ  ַוֵיָ֫
16f.6   ְטאּו חֶׁ  תֶׁ
14b.12   ֹונּו  ַסבָ֫
שֹות   22.23  עֹּ
16dx.7   רּו  ָסָ֫
18c.1   ֲֹׁ֫עֵלה
16e.2   ַגׁש  יִּ
16e.14   ְחָנה ַקָ֫  תִּ
14a.10   ָֹׁ֫ית  ָעשִָּ֫
14a.16   ָכָלה 
18c.28   בֹוא 
14a.2   ם  ֲעַבְדתֶׁ
י   19.1.13  ְרָדפּונִּ
18b.15   ֲעבֹּד 
16d.17   י בִּ  ָתסָֹּ֫
18c.35   ְראּו 
18c.32   ֲעֵנה 
18c.33   ֲענּו 
י   19.1.9  ֲעָזַבנִּ
17x.10   י יתִּ  ְוָהיִּ
16f.8   ַסע  יִּ
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16f.5   יָנה  ַתֲעלֶָׁ֫
 ַיַהְרֻגהּו   19.2.8
יָרֻׁשם   19.2.15  יִּ
16c.1   ַיַעְזבּו 
16e.15   יַרׁש  נִּ
י   20.1.5  ְלָקְבצִּ
 ֵשאת   20.2.9
י   19.3.9  ְׁשָמֵענִּ
14a.13   ְיָתה  ָהָֽ
16dx.2   י יתִּ  ָתׁשִָּ֫
16e.12   ֵיְלכּו 
16dx.4   ם  ַנְסתֶׁ
18c.2   ַסע 
18b.10   אָנה ָ֫ ְקרֶׁ  תִּ
16dx.6   ין  ָיבִּ
16dx.5   ָֹֹׁ֫ות  ַׁשלָ֫
16dx.11   יר  ָנׁשִּ
16f.1   ה  ַיֲעשֶׁ
18c.26   ימּו  ָתשִָּ֫
14b.7   ָבה  ָׁשָ֫
 ְגָאָלּה   19.3.13
18c.23   ְנֵטה 
י   19.1.5  ְיָלַדְתנִּ
14a.1   ָעלּו 
ֱעָבְדָך   19.2.10  אֶׁ

16f.3   ה ְראֶׁ  תִּ
ְבֵנם   19.2.2  יִּ
16e.13   ֵתְלכּו 
16dx.12   ְתנּו  ַמָ֫
14b.6   ָנס 
16f.9   י  ֵתְצאִּ
16c.11   ֹּאַבד  י
18c.18   ַרׁש 
ן   17.9 בֶׁ  ַויִָּ֫
16f.16   ְסעּו  יִּ
 ּוְלָׁשְמָרּה   20.1.23
ְראֹות   20.1.24  לִּ
 שֹום   21.21
י   19.3.11  ְׁשָמעּונִּ
 ֲעשֹות   20.1.15
 ְׁשַלְחָתנּו   19.1.15
16dx.1   י ְמתִּ  ַקָ֫
ים   22.18  ָבאִּ
14b.3   ם  ַׁשלֹותֶׁ
18a.17   ְכְרָתה  נִּ
14a.7   ְנָתה  ָבָֽ
 ַיַהְרֵגהּו   19.2.7
16c.6   ַמר  אֹּ
ְזָרֵעם   19.2.6  אֶׁ
 ֲחָׁשָבּה   19.1.3
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16c.8   ג  ַתֲהרֹּ
16b.3   ְבנּו  יִּ
ְשְרפּו   15.12  ֲהתִּ
ר   17.1 ֹּאמֶׁ  ַוי
ֵצאת   22.16  יֹּ
 ֲעַזְבֻנהּו   19.1.10
16e.1   ְפלּו  יִּ
16d.1   יָנה  ְתקּומֶָׁ֫
ְפשּום   19.3.6  תִּ
14b.13   תּו  ָׁשָ֫
16c.14   יֱֶׁאסֹּף 
18a.9   ְׁשְמָרה  נִּ
16f.11   יָנה טֶָׁ֫  תִּ
14a.20   י ְחתִּ  ָׁשַלָ֫
16e.5   ֵתן  יִּ
 ָקְטְלָך   20.1.3
י   20.1.11  ָקְראִּ
י   19.1.2  ְזַכְרַתנִּ
16d.2   ית  ָיׁשִּ
14a.5   ְָֹׁ֫עת  ָׁשַמָ֫
14b.5   ֹונּו  ָארָ֫
14a.18   ְלכּו  ָהָֽ
ה   22.5 אֶׁ  רֹּ
 ַלֲעשֹוָתם   20.1.17
16e.3   ֵתֵלד 

18c.19   י  ְרׁשִּ
14a.3   ְכלּו  ָאָֽ
16dx.15   רּו  ָגָ֫
14a.4   ְלָכה  ָהָֽ
16c.7   ְדָנה  ַתֲעמָֹּ֫
16e.7   ֵנֵׁשב 
16b.4   יָנה ְבכֶָׁ֫  תִּ
16f.12   ְרעּו  יִּ
ְהיֹות   20.1.21  לִּ
18c.27   ימּו  שִָּ֫
י   19.3.8 ְזֻבנִּ  עִּ
14a.19   ָנַתן 
16d.5   ים  ָנשִּ
16f.20   ַתֲעלּו 
 ָעֹלה   21.12
 ָכְתֵבם   19.3.2
16d.11   ָתבֹוא 
16c.3   ֹּאַמר  י
14b.14   ְררּו  ָאָֽ
18c.5   יָנה  ֲעלֶָׁ֫
 ֲעֵלה   21.14
16a.3   ְבֲחרּו  יִּ
16f.4   ֱענֶׁה  אֶׁ
ה   17.3 ְראֶׁ  ָואֶׁ
 ְלָעְבָדּה   20.1.22
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 ְׁשֹלַחֹׁ֫   20.1.10
16f.7   ָשא  נִּ
י   19.2.12  ַיַעְבֻדנִּ
ַעת   20.2.2  ָלַדָ֫
18c.21   קּום 
עַֹׁ֫   21.9  ְׁשמֹּ
16d.7   י יתִּ  ָתׁשִּ
16b.2   ְקָרא  אֶׁ
לֹות   22.11  עֹּ
16f.18   ַגע  נִּ
16dx.3   ְְֹׁ֫בת  ַׁשָ֫
18c.30   ְבָנה  סָֹּ֫
16f.16   ְסעּו  יִּ
16a.1   ְגַאל  תִּ
 ָלמּות   20.1.29
 ְבָמְצאֹו   20.1.20
16d.8   ָננּוס 
16d.4   ים  ָאשִּ
 ָאמֹור   21.7
18c.14   ְבנֶׁה  יִּ
16f.10   ֵתְצאּו 
ֱאכֹּל   20.1.26  לֶׁ
14b.1   ְבבּו  ָסָֽ
ָֹׁ֫כְתָבּה   19.3.1
17x.4   ם יַׁשְבתֶׁ  וִּ

14b.4   צּו  ָרָ֫
14b.11   אּו  ָבָ֫
ים   21.23  שִּ
18b.11   אָנה ָ֫  ְקרֶׁ
 ְׁשַלח   21.6
14b.15   ָמה  ָשָ֫
16a.7   ְׁשַלח  תִּ
16a.9   ְבַטח  נִּ
 ָלֵתת   20.2.7
יָך   19.1.1 ְֹׁ֫גַאְלתִּ
16b.8   ְבנֶׁה  נִּ
16e.4   י  ֵתְׁשבִּ
16dx.14   ָארּום 
ים   22.13  ָקמִּ
16d.14   ָירּוץ 
 ַלֲעשֹות   20.1.16
16c.10   ְקָנה ֱחַזָ֫  תֶׁ
18c.31   בּו  סָֹּ֫
18c.34   יָנה  ְראֶָׁ֫
 ְׁשַמע   21.10
18b.7   ְשַבע  תִּ
16a.4   ְצֲעקּו  תִּ
 


