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Matthew
אֿברהָ ם
ּברה ַּ֣ד ָ
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד ֵ
מׁשיחָ ֑א ֵ
ּכֿתָ ֿבָ א ִּדילִ יֿדֻוֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
סס
ֿברהָ ם אַ ולֵֿד ִ֣לאיסחָ ֭ק ִ֣איסחָ ק אַ ולֵֿד ל֣ יַעקֻ וֿ֭ב יַ֣עקֻ וֿב אַ ולֵֿד Mat 1:2
ַ֣א ָ
וה ֭֞י
ִ֣ליהֻוֿדָ א ולַאחַ ֗
חצרֻ ון Mat 1:3
צרו֭ ן ֵ֣
ִ֣יהֻוֿדָ א אַ ולֵֿד ל֣ ֿפַרץ וַל֣ זַרח מֵ ן ָּ֣תמָ ֭ר ּפַ֣רץ אַ ולֵֿד ל֣ חֵ ָ
לָ֣אר ֭ם
אַ ולֵֿד ָ
עַ֣מינָֿדָ ֿב אַ ולֵֿד ל֣ נַחׁשָ ו֭ ן נַ֣חׁשֻ ון אַ ולֵֿד Mat 1:4
ָ֣א ָרם אַ ולֵֿד ל֣ עַ ִמינָֿדָ ֿ֭ב ִ
ל֣ סַ למָ ון֭
עוֿ֭ת עֻ֣וֿבִ יֿד Mat 1:5
ַ֣סלמָ ון אַ ולֵֿד ל֣ ֿבָ עָז מֵ ן ָ֣רחָ ֿ֭ב ּבָ֣עָז אַ ולֵֿד ל֣ עֻוֿבִ יֿד מֵ ן ָ֣ר ֻ
אַ ולֵֿד ִ֣לאיׁשַ י֭
ִ֣איׁשַ י אַ ולֵֿד ל֣ ֿדַ וִ יֿד מַ לּכ ָ֭א ַּ֣דוִ יֿד אַ ולֵֿד לַׁ֣שלֵימָ ון מֵ ן אַ נ֗ ּתֿתֵ ה Mat 1:6
ֻ֣אורי ָ֭א
ּד ִ
ֿבעַם ֣רחַ ֿבעַ ם אַ ולֵֿד לַ֣אֿבִ י ָ֭א ַ֣אֿבִ יָא אַ ולֵֿד Mat 1:7
ׁ֣שלֵימֻון אַ ולֵֿד לַ֣רחַ ֭
לָ֣אסָ ֭א
ֻ֣ורם אַ ולֵֿד Mat 1:8
ֿפָט יָ֣הֻוׁשָ ֿפָט אַ ולֵֿד ל֣ י ָֻור ֭ם י ָ
ָ֣אסָ א אַ ולֵֿד ל֣ ָיהֻוׁשָ ֭
ל֣ עֻו ִזי ָ֭א
עֻ֣ו ִזיָא אַ ולֵֿד ל֣ י ֻוֿתָ ֭ם יֻ֣וֿתָ ם אַ ולֵֿד לָ֣אחָ ֭ז ָ֣אחָ ז אַ ולֵֿד ל֣ חֵ זַקי ָ֭א Mat 1:9
ֻוׁשי ָ֭א Mat 1:10
ֵ֣חזַקיָא אַ ולֵֿד לַ֣מנַׁשֵ ֭א ֣מנַׁשֵ א אַ ולֵֿד לַ֣אמֻו֭ ן ַ֣אמֻון אַ ולֵֿד ל֣ י ִ
והי֞ ּב ָֿגלֻוֿתָ א ּ֣דֿבָ ֿבֵ ֭ל Mat 1:11
ֻ֣וׁשיָא אַ ולֵֿד ל֣ יֻוֿכַניָא ולַאחַ ֗
י ִ
ׁשל ִַֿתאיל Mat 1:12
איל ֵ֣
מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ָּגלֻוֿתָ א ּדֵ ין ּ֣דֿבָ ֿבֵ ל֑ יֻ֣וֿכַניָא אַ ולֵֿד ל֣ ׁשֵ ל ִַֿת ֭
אַ ולֵֿד ל֣ ז ֻורּבָ ֿבֵ ֭ל
ים ֵ֣אליָקִ ים אַ ולֵֿד Mat 1:13
זֻ֣ורּבָ ֿבֵ ל אַ ולֵֿד לַ֣אֿבִ יֻוֿ֭ד ַ֣אֿבִ יֻוֿד אַ ולֵֿד לֵ֣אליָקִ ֭
ל֣ עָ ז ֻ֭ור
ֻוק זָֿ֣דֻוק אַ ולֵֿד לַ֣אֿכִ י֭ ן ַ֣אֿכִ ין אַ ולֵֿד לֵ֣אלִ יֻוֿ֭ד Mat 1:14
עָ֣ ז ֻור אַ ולֵֿד ל֣ ָזֿד ֭
מֿתָ ן אַ ולֵֿד Mat 1:15
ֵ֣אלִ יֻוֿד אַ ולֵֿד לֵ֣אלִ יעָ ז ָ֭ר ֵ֣אלִ יעָ זָר אַ ולֵֿד ל֣ מָ ָֿ֭ת ן ָ֣
ל֣ יַעקֻ וֿ֭ב
Mat 1:1
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ַֿברה ּ֣דמַ רי ַ֑ם ּדמֵ נָה אֵ ִֿתילֵֿד יֵׁ֣שֻ וע
יַ֣עקֻ וֿב אַ ולֵֿד ל֣ יַוסֵ ֿף ּג ָ
מׁשיחָ א ס
ֿתקרא ִ
ּדמֵ ֵ
ֿברהָ ם עֿדַ מָ א ל֣ ֿדַ וִ יֿ֑ד ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א Mat 1:17
ּכֻלהֵ ין הָ ֿכִ יל ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א מֵ ן ַ֣א ָ
עֵסר ֭ ֞א ומֵ ן
עֵסר ֭ ֞א ומֵ ן ַּ֣דוִ יֿד עֿדַ מָ א ל ָֿגלֻוֿתָ א ּ֣דֿבָ ֿבֵ ל֑ ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א אַ רּבַ ֵ
אַ רּבַ ֵ
עֵסר ֞א סס
ַמׁשיחָ ֑א ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א אַ רּבַ ֵ
ָּגלֻוֿתָ א ּ֣דֿבָ ֿבֵ ל עֿדַ מָ א ל ִ
מריַם Mat 1:18
מׁשיחָ א הָ ַֿכנָא הו ָ֭א ּכַֿד מֿכִ ָירא ֗הוָֿת ַ֣
יַלּדֵ ה ּדֵ ין ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
אֵ מֵ ה ל֣ יַוסֵ ֿ֑ף עַ ֿדלָא נֵׁשּתַ וּתֿפֻו ֑ן אֵ ׁשּתַ ֿכחַ ֿת ּבַ טנָא מֵ ן רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ס
ֵאֿתרעִ י ֗הו ָ֭א Mat 1:19
יַ֣וסֵ ֿף ּדֵ ין ּבַ עלָה ּכִ אנָא ֗הו ָ֭א ולָא צֿבָ א ּדַ נֿפַ רסֵ ֭יה ו ַ
ֵׁשר ֭יה
ּדמַ טׁשיָאיִ ֿת נ ֵ
ֿתרעִ י֑ אֵ ֿתחזִי לֵה מַ לַאֿכָא ּדמָ ריָא ּבחֵ למָ ֭א Mat 1:20
ּכַֿד הָ לֵין ּדֵ ין אֵ ַ
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד לָא ּתֵ ֿדחַ ל למֵ סַ ֿב ל֣ מַ ריַם אַ נ֗ ּתֿתָ ֿ֭ך הַ ו ּגֵיר
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה יַ֣וסֵ ֿף ֵ
אֿתילֵֿד ּבָ ֑ה מֵ ן רֻ וחָ א הֻו ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ּדֵ ִ
יוהי לעַ מֵ ה מֵ ן Mat 1:21
קרא ׁשמֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע הֻו ּגֵיר נַחֵ ֗
ּבר ֑א וֿתֵ ֵ
ִּתאלַֿד ּדֵ ין ָ
חטָ הַ יה ֭ ֻ֞ון
ּכלָה ּדַ הוָֿ֑ת ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר מֵ ן מָ ריָא ּביַֿד Mat 1:22
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ֻ
נֿבִ י ָ֑א
ּבר ֑א ונֵקרֻ ון ׁשמֵ ה עַ֣מַ נֻואיִ ל Mat 1:23
וֿתאלַֿד ָ
ּדהָ א ּבֿתֻ ולּתָ א ּתֵ ֿבטַ ן ִ
ּדמֵ ּתּתַ רּגַם עַ מַ ן אַ לָהַ ן֭
ּכַֿד קָ ם ּדֵ ין יַ֣וסֵ ֿף מֵ ן ׁשֵ נֿתֵ ֑ה עֿבַ ֿד אַ י ַּכנָא ּדַ ֿפקַ ֿד לֵה מַ לַאֿכֵה Mat 1:24
ֿברה לַאנ֗ ּתֿתֵ ֭ה
ּדמָ רי ָ֭א וֿדַ ָ
ַקרֿת ׁשמֵ ה יֵׁ֣שֻ וע Mat 1:25
ֻוֿכר ֑א ו ָ
ַֿברה ּב ָ
ולָא חַ ֿכמָ ֑ה עֿדַ מָ א ִּדילֵֿדֿתֵ ה ל ָ
סס
ֵ֣רוֿדֵ ס מַ לּכ ָ֑א Mat 2:1
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ִֿתילֵֿד יֵׁ֣שֻ וע ּ֣בֿבֵ יֿת-לחֵ ם ִּ֣דיהֻוֿדָ ֑א ּביַומַ י֞ ה ָ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
אֵ ֿתַ ו מֿגֻוׁשֵ ֞א מֵ ן מַ ֿדנחָ א ל ִ
אֿתילֵֿ֭ד חזַין ּגֵיר ּכַוּכֿבֵ ה Mat 2:2
ָאמרי֭ ן אַ יּכַו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ִ
ו ִ
ּבמַ ֿדנחָ ֑א וֵאֿתַ ין למֵ סּגַֿד ל ֵ֭ה
אֻ֣ורׁשלֵם עַמֵ ֭ה Mat 2:3
ׁשמַ ע ּדֵ ין ה ֵָ֣רוֿדֵ ס מַ לּכ ָ֭א וֵאּתּתזִיע֑ ו ֻֿכלָה ִ
Mat 1:16
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ֿפר ֞א ּדעַ מָ ֑א וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא להֻו֭ ן
ו ַֿכנֵׁש ּכֻלהֻון ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
מׁשיחָ א ס
ּדַ איּכָא מֵ ִֿתילֵֿד ִ
ּכֿתיֿב ּבַ נֿבִ י ָ֭א Mat 2:5
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֭ ּ֣בֿבֵ יֿת-לחֵ ם ִּ֣דיהֻוֿדָ ֭א הָ ַֿכנָא ּגֵיר ִ
ירא ּבמַ לּכ ֵ֞א ִּ֣דיהֻוֿדָ ֭א Mat 2:6
אָ ֿף אַ נ֗ ּתי ֵּ֣ביֿת-לחֵ ם ִּ֣דיהֻוֿדָ ֑א לָא הוַיּתי ּבצִ ָ
יסראיֵל ס
ֵרעֵיוהי לעַ מי ִ֣א ָ
֗
מֵ נֵֿכי ּגֵיר ֵנּפֻוק מַ לּכ ָ֑א ּדהֻו נ
קרא לַמֿגֻוׁשֵ ֑ ֞א וִ יל ֵֿף מֵ נהֻון ּבַ אינָא Mat 2:7
הָ יּדֵ ין ה ֵָ֣רוֿדֵ ס מַ טׁשיָאיִ ֿת ָ
זַֿבנָא אֵ ֿתחזִי להֻון ּכַוּכֿבָ ֭א
וׁשַ ּדַ ר אֵ נֻון ל֣ ֿבֵ יֿת-לחֵ ֭ם וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו עַ קֵ ֿבו֭ עַ ל טַ לי ָ֭א Mat 2:8
אף אֵ נָא ִאזַל אֵ סּגֻוֿד ל ֵ֭ה
ָיהי֭ ּתַ ו חַ וַאוֻני֭ ּדָ ֿ
חֿפִ יטָ איִ ֿ֭ת ומָ א ּדֵ אׁשּכַחּתֻ ונ ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו מֵ ן מַ לּכָא אֵ זַלו֭ והָ א ּכַוּכֿבָ א הַ ו ּדַ חזַו Mat 2:9
והי
ּבמַ ֿדנחָ א אָ זֵל ֗הוָא קֿדָ מַ יהֻו ֑ן עֿדַ מָ א ּדֵ אֿתָ א קָ ם לעֵ ל מֵ ן אַ יּכָא ִּדאיֿתַ ֗
טַ לי ָ֭א
חֿדיו חַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א ּדטָ ֿ֭ב Mat 2:10
ּכַֿד ּדֵ ין חזַאו ֻ֗הי לֿכַוּכֿבָ ֭א ִ
מריַם אֵ מֵ ֭ה וַנֿפַ לו סֿגֵֿדו ל ֵ֭ה Mat 2:11
ועַלו לֿבַ יּתָ ֑א וַחזַאו ֻ֗הי לטַ ליָא עַ ם ַ֣
ֻור ֭א וַלֿבֻונּתָ ֭א
וַֿפֿתַ חו ִסימָ ֿתהֻו ֑֞ן וקַ ֵרֿבו לֵה קֻ ורּבָ נ ֭ ֵ֞א ּדַ הֿבָ ֭א ומ ָ
ֵ֣רוֿדֵ ֭ס וֿבֻאורחָ א Mat 2:12
וֵאֿתחזִי להֻון ּבחֵ למָ ֑א ּדלָא נֵהּפֿכֻון לוָֿת ה ָ
חרֿתָ א אֵ זַלו לַאֿתרהֻון סס
֗א ִ
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ זַלו֑ אֵ ֿתחזִי מַ לַאֿכָא ּדמָ ריָא ּבחֵ למָ א ל֣ יַוסֵ ֿ֭ף וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Mat 2:13
צרי֭ ן וֿתַ מָ ן הוִ י עֿדַ מָ א ּדָ אמַ ר ֗אנָא
קֻ ום ּדֿבַ ר לטַ ליָא ולֵאמֵ ֭ה וַערֻ וק ל֣ מֵ ֵ
יוהי֭
ַוּבֿד ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ּגֵיר ה ֵָ֣רוֿדֵ ס למֵ ֿבעיֵה לטַ לי ָ֭א אַ ֿיך ּדנ ִ
ל ָֿ֭ך ִ
צרין֭ Mat 2:14
ַערק ל֣ מֵ ֵ
יַ֣וסֵ ֿף ּדֵ י֭ ן קָ ם ׁשַ קלֵה לטַ ליָא ולֵאמֵ ה ּבלֵלי ָ֭א ו ַ
וַהוָא ּתַ ָ֭מן עֿדַ מָ א למַ וּתֵ ה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֭ס ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר מֵ ן Mat 2:15
קריֿת לֿבֵ רי סס
צרין ִ
מָ ריָא ּבַ נֿבִ יָא ּדָ אמַ ֑ר ּדמֵ ן ֵ֣מ ֵ
ֵ֣רוֿדֵ ס ּכַֿד חזָא ּדֵ אֿתּבַ זַח מֵ ן מֿגֻוׁשֵ ֑ ֞א אֵ ֿתחַ מַ ֿת טָ ֿ֭ב וׁשַ ּדַ ר Mat 2:16
הָ יּדֵ ין ה ָ
יה מֵ ן ּבַ ר ּתַ רּתֵ ין֞ ׁשנִ ין֞
קַ טֵ ל ט ָלי ֵ֞א ּכֻלהֻון ּ֣דֿבֵ יֿת-לחֵ ֭ם וַֿדֿכֻלהֻון ּתחֻומֵ ֭ ֞
חּת אַ ֿיך זַֿבנָא ּדעַ קֵ ֿב מֵ ן מֿגֻוׁשֵ ֭ ֞א
וַלֿתַ ֭
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתמַ לִ י מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד ֵ֣א ַרמיָא נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֑ר Mat 2:17
Mat 2:4
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ָאא ָ֣רחֵ יל ּבָ ֿכיָא עַ ל
ּברמֿתָ ֑א ּבֵ ֿכיָא וֵאליָא סַ ּגִ י ֭
קָ לָא אֵ ׁשּתמַ ע ָ
ֵיה ולָא צָ ֿביָא למֵ ֿתּבַ יָאוֻ מֵ טֻל ּדלָא ִאיֿתַ יהֻון ּס ּס
ּבנ ֑֞
ֵ֣רוֿדֵ ס מַ לּכ ָ֑א אֵ ֿתחזִי מַ לַאֿכָא ּדמָ ריָא ּבחֵ למָ א Mat 2:19
ּכַֿד ִמיֿת ּדֵ ין ה ָ
צרין֭
ל֣ יַוסֵ ֿף ּ֣במֵ ֵ
איסראי ֵ֭ל Mat 2:20
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה קֻ ֭ום ּדֿבַ ר לטַ ליָא ולֵאמֵ ֑ה וזֵל לַארעָא ִּ֣ד ָ
ִמיֿתו להֻון ּגֵיר הָ נֻון ּדֿבָ עֵין ֗הוַו נַֿפׁשֵ ה ּדטַ לי ָ֭א
איסראי ֵ֭ל Mat 2:21
ו֣ יַוסֵ ֿ֭ף קָ ם ּדֿבַ ר לטַ ליָא ולֵאמֵ ֑ה וֵאֿתָ א לַארעָא ִּ֣ד ָ
ֵ֣רוֿדֵ ס Mat 2:22
ּכַֿד ּדֵ ין ׁשמַ ע ַּ֣דאר ֵֿכלַאָ וס הוָא מַ לּכָא ִּ֣בי ֻהוֿ֑ד חל ָֿף ה ָ
ַאֿתרא ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א
ֻוהי֑ ּדחֵ ל ּדנִ אזַל לֿתַ ָ֭מן וֵאֿתחזִי לֵה ּבחֵ למָ ֭א ּדנִ אזַל ל ָ
אַ ֿב ֗
יך ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם Mat 2:23
ָ֣צרֿ֭ת אַ ֿ
וֵאֿתָ א עמַ ר ּבַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא נ ַ
ֵֿתקרא סס
ָצריָא נ ֵ
ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּבַ נֿבִ י ָ֭א ּדנ ָ
ֿכרז ֗הוָא Mat 3:1
ּבהֻון ּדֵ ין ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן אֵ ֿתָ א יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נָא ו֑ מַ ֵ
ּבחֻורּבָ א ִּ֣די ֻהוֿ֑ד
וָאמַ ר ּתֻ וֿבו֑ קֵ רּבַ ֿת לָה מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא ס Mat 3:2
אמיר ּביַֿד ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֑א קָ לָא ּדקָ ֵרא ּבחֻורּבָ ֑א Mat 3:3
הָ נַו ּגֵיר הַ ו ּדַ ִ
ַוהי֞ ס
טַ יֵֿבו אֻ ורחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א וַאׁשוַו לַׁשֿבִ יל ֗
ערא ּדֿגַמל ֭ ֵ֞א וֵאסָ ר חַ צֵ ֞א Mat 3:4
והי ֗הוָא לֿבֻוׁשֵ ה ּדסַ ָ
הֻו ּדֵ ין יֻ֣וחַ ָנ ֑ן ִאיֿתַ ֗
וה ֭֞י ומֵ אֿכֻולּתֵ ה קַ מצֵ ֭ ֞א וֿדֵ ֿבׁשָ א ּדֿבַ ָרא ס
ּדמֵ ׁשּכָא עַ ל חַ צַ ֗
ֿתרא Mat 3:5
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ו ֻֿכלָה ִ֣י ֻהוֿ֭ד ו ֻֿכלֵה אַ ָ
הָ יּדֵ ין נָֿפקָ א ֗הוָֿת לוָֿתֵ ה ִ
ּדַ חֿדָ ַרי֞ יֻורּדנָן֭
ַהר ֑א ּכַֿד מַ וּדֵ ין ּבַ חטָ הַ יהֻון֞ ס Mat 3:6
מּדין ֗הוַו מֵ נֵה ּביֻורּדנָן נ ָ
ועָ ִ
ּפריׁשֵ ֞א ומֵ ן ַזּדֻוקָ י ֭ ֵ֞א ּדָ אֿתֵ ין למֵ עמַ ֿ֑ד Mat 3:7
ֵאא מֵ ן ִ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין סַ ּגִ י ֞
ערק מֵ ן רֻ וֿגזָא ּדָ אֿתֵ ֭א
אֵ מַ ר להֻו֭ ן יַלּדָ א ּדָ אֿכֵֿדנ ֑ ֵ֞א מַ נֻו חַ וִ יֿכֻון למֵ ַ
אר ֞א ּדׁשָ וֵין לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א Mat 3:8
עֿבֵ ֿדו הָ ֿכִ יל ּפִ ֵ
ֿברהָ ֭ם אָ מַ ר Mat 3:9
וֿתאמרֻ ון ּבנַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדַ אֿבָ א ִאיֿת לַן ַ֣א ָ
ולָא ּתַ סּברֻ ון ִ
לַ֣אֿברהָ ֭ם
ָ
אֿפֵא לַמקָ מֻו ּב ַני ָ֞א
֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדמֵ ׁשּכַח אַ לָהָ א מֵ ן הָ לֵין ּכִ ֞
הָ א ּדֵ ין נָרֿגָא ִסים עַ ל עֵקָ ָרא ִּדאי ָלנ ֭ ֵ֞א ּכֻל ִאי ָלנָא הָ ֿכִ יל Mat 3:10
אר ֞א טָ ֿבֵ ֞א לָא עָֿבֵ ֿ֑ד מֵ ֿתּפסֵ ק ונָֿפֵ ל ּבנ ָֻורא ס
ּדֿפִ ֵ
Mat 2:18
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אֵ נָא מַ עמֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻון ּבמַ י ָ֞א לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א הַ ו ּדֵ ין ּדֿבָ ֿתַ רי אָ ֿתֵ ֭א
ַוהי֞ למֵ ׁשקַ ֭ל הֻו מַ עמֵ ֿד לֿכֻון ּברֻ וחָ א
חַ ִסין ֻ֗הו מֵ ני֭ הַ ו ּדלָא ׁשָ וֵא ֗אנָא מסָ נ ֗
ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וַֿבנ ָֻורא ס
וה ֑֞י Mat 3:12
ַאוצר ֗
וה ֭֞י וחֵ טֵ ֞א ָּכנֵׁש ל ַ
ּדר ֗
ּדרֿפׁשָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה וַמֿדַ ּכֵא אֵ ַ
הַ ו ַ
וֿתֵ ֿבנָא מַ וקֵ ֿד ּבנ ָֻורא ּדלָא ּדָ עּכָא סס
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּגלִ ילָא לי ֻורּד ָנ ֑ן לוָֿת יֻ֣וחַ ָ֭נן ּדנֵעמַ ֿד מֵ נֵה Mat 3:13
ס
הֻו ּדֵ ין יֻ֣וחַ ָ֭נן ָּכלֵא ֗הוָא ל ֵ֭ה וָאמַ ֭ר אֵ נָא סנִ יק ֗אנָא ּדמֵ נ ָֿך Mat 3:14
אֵ ֿתעמֵ ֿ֑ד וַאנ֗ ּ֑ת לוָֿתי אֵ ֿתַ ֭יּת
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ענ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ׁשֿבֻוק הָ ׁשָ ֭א הָ ַֿכנָא ּגֵיר יָאֵ א לַן Mat 3:15
ּדַ נמַ לֵא ֻּכלָה ּכִ אנֻוֿתָ ֭א והָ יּדֵ ין ׁשַ ֿבקֵ ה ס
ּכַֿד עמַ ֿד ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע֑ מֵ חֿדָ ֭א סלֵק מֵ ן מַ י ָ֞א וֵאֿתּפֿתַ חו לֵה ׁשמַ י ָ֭א Mat 3:16
ַוהי ס
וַחזָא רֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א ּדנָחּתָ א אַ ֿיך יַונ ָ֭א וֵאֿתָ ֿת על ֗
והָ א קָ לָא מֵ ן ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ֭ר הָ נַו ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א ּדֿבֵ ה אֵ צטֿבִ יֿת סס Mat 3:17
ֿדּבר ֑א ּדנֵֿתנַסֵ א מֵ ן Mat 4:1
הָ יּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ ֿתּדֿבַ ר מֵ ן רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א למַ ָ
אָ ֿכֵלקַ רצָ א ס
חריַֿת ּדֵ ין ּכֿפֵן֭ Mat 4:2
ַומין֞ וַארּבעִ ין֞ לַי ַלו ֭ ָ֞ן ֗א ָ
וצָ ם אַ רּבעִ ין֞ י ִ
ּברה אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֑א אֵ מַ ר ּדהָ לֵין Mat 4:3
ַקרֿב הַ ו ּדַ מנַסֵ ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ן ֵ
ו ֵ
אֿפֵא נֵהויָן֞ לַחמָ ֭א
ּכִ ֞
ּכֿתיֿ֭ב ּדלָא ֗הוָא ּבלַחמָ א ּבַ לחֻוֿד חָ יֵא ּבַ רנָׁשָ ֑א Mat 4:4
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ֭ר ִ
אֵ לָא ּבֿכֻל מֵ לָא ּדנָֿפקָ א מֵ ן ּפֻומֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ַמֿדינַֿת קֻ וֿדׁשָ ֑א וַאקִ ימֵ ה עַ ל ּכֵנֿפָא Mat 4:5
ֿברה אָ ֿכֵלקַ רצָ א ל ִ
הָ יּדֵ ין ּדַ ֵ
ּדהַ יּכל ָ֑א
ֵיר Mat 4:6
ּכֿתיֿב ּג ֭
חּת ִ
ׁשֿדי נַֿפׁשָ ֿך לֿתַ ֭
ּברה אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֑א ִ
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ן ֵ
ַיּך ועַ ל ִאיֿדַ יהֻון֞ נֵׁשקלֻונ ָֿ֑ך ּדלָא ּתֵ ּתקֵ ל ּבֿכִ אֿפָא
ַוהי֞ נֿפַ קֵ ֿד על ְ֭
ּדַ למַ לַאֿכ ֗
ֵרֿגל ָֿ֭ך
ּכֿתיֿ֑ב ּדלָא ּתנַסֵ א למָ ריָא אַ לָהָ ֿך ס Mat 4:7
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ּתֻ וֿב ִ
Mat 3:11
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ֻורא ּדטָ ֿב ָר ֭ם וחַ ויֵה ּכֻלהֵ ין מַ לּכוָֿתָ ֞א
ֿברה אָ ֿכֵלקַ רצָ א לט ָ
ּתֻ וֿב ּדַ ֵ
ּדעָלמָ ֭א וׁשֻ וֿבחהֵ ין֭
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הָ לֵין ּכֻלהֵ ין ל ָֿך אֵ ּתֵ ֭ל אֵ ן ּתֵ ּפֵ ל ּתֵ סּגֻוֿד לִ י֭ Mat 4:9
ֵיר ּדַ למָ ריָא אַ לָהָ ֿך Mat 4:10
ּכֿתיֿב ּג ֭
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע זֵל ל ָֿך סָ טָ נ ָ֑א ִ
והי ּתֵ ֿפלֻוח ס
ּתֵ ס ֻּגוֿ֑ד ולֵה ּבַ לחֻוֿדַ ֗
מׁשין ֗הוַו Mat 4:11
קרֿבו וַמׁשַ ִ
הָ יּדֵ ין ׁשַ ֿבקֵ ה אָ ֿכֵלקַ רצָ ֭א והָ א מַ לַאֿכ ֵ֞א ֵ
לֵה סס
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּ֣די ֻוחַ נָן אֵ ׁשּתל ֵ֑ם ׁשַ נִ י לֵה לַֿגלִ יל ָ֭א Mat 4:12
ֻום עַ ל-יַֿד יַמָ ֑א ּבַ ֿתחֻומָ א Mat 4:13
ָצרֿ֑ת וֵאֿתָ א עמַ ר ּבַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
וׁשַ ֿבקָ ה ל֣ נ ַ
ַּ֣דזֿבָ ולֻון וַֿ֣ד נַֿפּתָ לִ י ס
ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א ּדֵ אמַ ֑ר Mat 4:14
והי֞ ּדי ֻורּד ָנ ֑ן Mat 4:15
עֵֿבר ֗
אַ רעָא ַּ֣דזֿבָ ולֻו֭ ן אַ רעָא ּ֣דנַֿפּתָ לִ י֭ אֻ ורחָ א ּדיַמָ ֑א ַ
ּגלִ ילָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ֻוהרא ַרּבָ א חז ָ֭א וַאילֵין ּדיָֿתּבִ ין Mat 4:16
עַ מָ א ּדיָֿתֵ ֿב ּבחֵ ׁשֻ וֿכָא נ ָ
ֻוהרא ּדנַח להֻון סס
אֿתר ֭א וַֿבטֵ ָלל ֵ֞א ּדמַ וּתָ ֑א נ ָ
ּבַ ָ
ַלמאמַ ֑ר ּתֻ וֿבו֑ קֵ רּבַ ֿת לָה ּגֵיר Mat 4:17
ֿכרז ֻו֭ ו ִ
מֵ ן הָ יּדֵ ין ׁשַ ִרי יֵׁ֣שֻ וע למַ ָ
מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא סס
ׁשמעֻון Mat 4:18
ּתרין֞ אַ חִ י ֑֞ן ֵ֣
וֿכַֿד מהַ ל ֵֿך עַ ל-יַֿד יַמָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א חזָא ֵ
ּדרמֵ ין מצִ יֿדָ ֿתָ ֞א ּביַמָ ֭א ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו
ֻוהי֑ ָ
ַ֣אנּדראוָס אַ ח ֗
אֿפָא ו ֵ
אֿתקרי ּכִ ֭
ִ
ּדֵ
ּגֵיר צַ יָֿדֵ ֭ ֞א
וע ּתַ ו ּבָ ֿתַ רי֑ וֵאעּבֵ ֿדֿכֻון ּדֿתֵ הו ֻון צַ יָֿדֵ ֞א Mat 4:19
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
אנָׁשָ ֭ ֞אּדַ ֿבנַי֞ ֗
ֿתרה ס Mat 4:20
הֵ נֻון ּדֵ ין מֵ חֿדָ א ׁשֿבַ קו מצִ יֿדָ ֿתה ֭ ֻ֞ון וֵאזַלו ּבָ ֵ
ּתרי ֑֞ן יַ֣עקֻ וֿב ּבַ ר זַֿ֣בֿדַ י Mat 4:21
חרנ ֵ֞א אַ חֵ ֞א ֵ
וֿכַֿד עֿבַ ר מֵ ן ּתַ מָ ֑ן חזָא ֗א ָ
ַקרא
ֻוהי֑ ּבֵ אלֿפָא עַ ם זַֿ֣בֿדַ י אַ ֿבֻוהֻו ֑ן ּדַ מֿתַ קנִ ין מצִ יֿדָ ֿתה ֭ ֻ֞ון ו ָ
ו֣ יֻוחַ נָן אַ ח ֗
אֵ נֻון֭
ֿתרה ס Mat 4:22
הֵ נֻון ּדֵ ין מֵ חֿדָ א ׁשֿבַ קו לֵאלֿפָא ולַאֿבֻוהֻו ֑ן וֵאזַלו ּבָ ֵ
Mat 4:8
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ֿתּכר ֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּב ֻֿכלָה ּגלִ יל ָ֑א ומַ ל ֵֿף ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתהֻו ֑֞ן
ומֵ ֵ
ֿכרז סֿבַ רֿתָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ ֑א ומַ אסֵ א ּכֻל ּכִ אֿב וֿכֻורהָ ן ּבעַ מָ א ס
ומַ ֵ
סֻ֣ורי ַ֭א וקַ ֵרֿבו לֵה ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדֿבִ יׁש Mat 4:24
וֵאׁשּתמַ ע טֵ ּבֵ ה ּב ֻֿכלָה ִ
חלֿפֵא וַאילֵין ּדַ אלִ יצִ ין֞ ּבֿתַ ׁשנִ יקֵ ֑ ֞א וֿדַ י ָונ ֭ ֵ֞א
֭֞
ּבִ יׁש עֿבִ ִיֿדי֭ ן ּבֿכֻורהָ נ ֵ֞א מׁשַ
ַאסי אֵ נֻון֭
וַֿדֿבַ ר אֵ ּג ֵָר ֭ ֞א וַמׁשַ ַרי ֭ ָ֞א ו ִ
עֵסרֿת-מֿדִ י֞ נָֿתָ א ומֵ ן Mat 4:25
ֵאא מֵ ן ּגלִ יל ָ֭א ומֵ ן ַ
ֿתרה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
וֵאזַלו ּבָ ֵ
עֵֿברא ּדיֻורּדנָן ּס ּס
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ומֵ ן ִ֣י ֻהוֿ֭ד ומֵ ן ָ
ִ
קרֿבו לוָֿתֵ ה Mat 5:1
ֻור ֭א וֿכַֿד יִ ֿתֵ ֿ֑ב ֵ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א סלֵק לט ָ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
וַֿפֿתַ ח ּפֻומֵ ֭ה ומַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון וָאמַ ר ס Mat 5:2
ּדֿדילהֻון ִ֗הי מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא ס Mat 5:3
וח ִ
טֻוֿבַ יהֻון למֵ סּכִ נ ֵ֞א ּברֻ ֑
טֻוֿבַ יהֻון לַאֿבִ יל ֑ ֵ֞א ּדהֵ נֻון נֵֿתּבַ יאו ֻן ס Mat 5:4
טֻוֿבַ יהֻון למַ ּכִ יֿכ ֑ ֵ֞א ּדהֵ נֻון נִ ארֿתֻ ון לַארעָא ס Mat 5:5
טֻוֿבַ יהֻון לַאילֵין ּדֿכַֿפנִ ין וַצהֵ ין לֿכִ אנֻוֿתָ ֑א ּדהֵ נֻון נֵסּבעֻון ס Mat 5:6
ַמרחמָ נ ֭ ֵ֞א ּדַ עלַיהֻון נֵהו ֻון ַרחמֵ ֞א ס Mat 5:7
טֻוֿבַ יהֻון ל ַ
טֻוֿבַ יהֻון לַאילֵין ּדַ ֿדֿכֵין ּבלֵּבהֻו ֑ן ּדהֵ נֻון נֵחז ֻון לַאלָהָ א ס Mat 5:8
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ א נֵֿתקרֻ ון ס Mat 5:9
טֻוֿבַ יהֻון לעָֿבּדַ י֞ ׁשלָמָ ֑א ּדַ ֿבנ ֗
ּדֿדילהֻון ִ֗הי Mat 5:10
טֻוֿבַ יהֻון לַאילֵין ּדֵ אֿתרֿדֵ ֿפו מֵ טֻל ּכִ אנֻוֿתָ ֑א ִ
מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא ס
ָאמרין עלַיּכֻון Mat 5:11
סּדין לֿכֻו֭ ן ָורֿדּפִ ין לֿכֻו֭ ן ו ִ
טֻוֿבַ יּכֻון אֵ מַ ֿתי ּדַ מחַ ִ
ּכֻל מֵ לָא ּבִ יׁשָ א מֵ ֻטלָֿתי ּבֿדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א
הָ יּדֵ ין חֿדַ ו וַרוַזו֑ ּדַ אֿגרֿכֻון סֿגִ י ּבַ ׁשמַ י ָ֭א הָ ַֿכנָא ּגֵיר רֿדַ ֿפו Mat 5:12
לַנֿבִ י ֵ֞א ּדמֵ ן קֿדָ מַ יּכֻון ס
ארעָא אֵ נהֻו ּדֵ ין ּדמֵ לחָ א ּתֵ ֿפּכ ַ֑ה ּבמָ נָא Mat 5:13
֭
אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון מֵ לחָ ה ּדַ
ּתֵ ֿתמל ַ֭ח למֵ ּדֵ ם לָא אָ ז ָ֗ל ֑א אֵ לָא ּדֿתֵ ׁשּתֿדֵ א לֿבַ ֭ר וֿתֵ ּתֿדִ יׁש מֵ ן ֗אנָׁשָ א ס
מֿדינ֗ ּתָ ֭א Mat 5:14
ֻוהרה ּדעָ למָ ֭א לָא מֵ ׁשּכחָ א ּדֿתֵ טׁשֵ א ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון נ ֵ
ֻורא ּבַ ני ָ֭א
ּדעַל ט ָ
Mat 4:23
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ימין לֵה ּתחֵ יֿת סַ אֿתָ ֑א אֵ לָא עַ ל מנָרּתָ ֭א
ׁשרֿג ָ֭א וסָ ִ
נהרין ָ
ולָא מַ ִ
ומַ נהַ ר לֿכֻל אַ ילֵין ּדַ ֿבֿבַ יּתָ א אֵ נֻון֭
הָ ַֿכנָא נֵנהַ ר נֻוהרֿכֻון קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א ּדנֵחז ֻון עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ טָ ֿבֵ ֭ ֞א Mat 5:16
וַנׁשַ ּבחֻון לַאֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ יָא ס
אׁשרא ָנמֻוסָ א אַ ו נֿבִ י ֭ ֵ֞א לָא אֵ ִֿתיֿת Mat 5:17
אֿתיֿת ּדֵ ֵ
לָא ּתַ סּברֻ ון ּדֵ ִ
אׁשרא אֵ לָא ּדֵ אמַ ל ֵ֭א
ּדֵ ֵ
ַארעָא י ֻוֿד Mat 5:18
֑
אַ ִמין ּגֵיר אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ עֿדַ מָ א ּדנֵעּברֻ ון ׁשמַ יָא ו
חֿדָ א אַ ו חַ ֿד סֵ רטָ ֑א לָא נֵעּבַ ר מֵ ן ָנמֻוסָ ֭א עֿדַ מָ א ּדֿכֻל נֵהוֵא ס
ֻור ֑ ֞א ו ַנל ֵֿף הָ ַֿכנָא Mat 5:19
ֵׁשרא חַ ֿד מֵ ן ּפֻוקּדָ נ ֵ֞א הָ לֵין זע ֵ
ּכֻל מַ ן הָ ֿכִ יל ּדנ ֵ
ֵֿתקרא ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א ּכֻל ּדֵ ין ּדנֵעּבֵ ֿד ו ַנל ֵֿ֑ף הָ נָא
לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּבצִ ָירא נ ֵ
ֵֿתקרא ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
ַרּבָ א נ ֵ
ֿפר ֞א Mat 5:20
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדֵ אלָא ִּתאֿתַ ר ּכִ אנֻוֿתֿכֻון י ִַּתיר מֵ ן ּדסָ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֑ ֞א לָא ּתֵ עלֻון למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא ס
ו ִ
ֻול מחַ יַֿב Mat 5:21
ֻול וֿכֻל ּדנֵקט ֭
ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אֿתֵ אמַ ר לקַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א לָא ּתֵ קט ֭
לֿדינ ָ֭א
ֻ֗הו ִ
ֻוהי ִאיקִ ֑א Mat 5:22
אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל מַ ן ּדנֵרּגַז עַ ל אַ ח ֗
ֻוהי ַרקַ ֑א מחַ יַֿב ֻ֗הו לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א ומַ ן
לֿדינ ָ֭א וֿכֻל ּדנִ אמַ ר לַאח ֗
מחַ יַֿב ֻ֗הו ִ
ּדנִ אמַ ר ֵלל ָ֑א מחַ יַֿב ֻ֗הו לֿגִ הַ נָא ּדנ ָֻור ֭א
אֵ ן הֻו הָ ֿכִ יל ּדַ מקַ ֵרֿב אַ נ֗ ּת קֻ ורּבָ נ ָֿך עַ ל מַ ֿדּבחָ ֑א וֿתַ מָ ן ּתֵ ּתּדֿכַר Mat 5:23
ֻוך אַ ּכֿתָ א מֵ ּדֵ ֑ם
ּדַ אחִ יֿד עלַיּךְ אַ ח ֿ
ֿתרעָא עַם Mat 5:24
ׁשֿבֻוק ּתַ מָ ן קֻ ורּבָ נ ָֿך קֿדָ ם מַ ֿדּבחָ ֭א וזֵל לֻוקֿדַ ם אֵ ַ
ֻוך והָ יּדֵ ין ּתָ א קַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נ ָֿך ס
אַ ח ֿ֑
הוַיּת מֵ ֿתַ אוֵא עַ ם ּבעֵ ל ִּדינ ָֿך עֿגַל֑ עַ ֿד עַ מֵ ה אַ נ֗ ּת ּבֻאורחָ ֭א Mat 5:25
ּדַ למָ א ּבעֵ ל ִּדינ ָֿך נַׁשלמָ ֿך לֿדַ ָינ ָ֭א וֿדַ ָינָא נַׁשלמָ ֿך לֿגַּבָ י ָ֭א וֿתֵ ּפֵ ל
ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדלָא ּתֵ ּפֻוק מֵ ן ּתַ ָ֭מן עֿדַ מָ א ּדֿתֵ ּתֵ ל ׁשָ מֻונָא Mat 5:26
ו ִ
חריָא סס
֗א ָ
ֻור Mat 5:27
ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אֿתֵ אמַ ֭ר ּדלָא ּתֿג ֭
Mat 5:15
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יה
אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿכֻל מַ ן ּדחָ זֵא אַ נ֗ ּתֿתָ א אַ ֿיך ּדנֵרּגִ ֑
מֵ חֿדָ א ּג ָָרה ּבלֵּבֵ ֭ה
אֵ ן ּדֵ ין עַ ינ ָֿך ּדי ִַמינָא מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֑ך חצִ יה וַׁשֿדִ יה מֵ נ ָֿ֭ך ּפַ קָ ח ל ָֿך Mat 5:29
ֿגר ֿך נֵּפֵ ל ּבֿגִ הַ נ ָ֭א
ּגֵיר ּדנִ אֿבַ ֿד חַ ֿד הַ ּדָ מָ ֿ֑ך ולָא ֻּכלֵה ּפַ ָ
וֵאן ִאיֿדָ ֿך ּדי ִַמינָא מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֑ך ּפסֻוק ׁשֿדִ יה מֵ נ ָֿ֭ך ּפַ קָ ח ל ָֿך ּגֵיר Mat 5:30
ֿגר ֿך נֵּפֵ ל ּבֿגִ הַ נ ָ֭א
ּדנִ אֿבַ ֿד חַ ֿד מֵ ן הַ ּדָ מַ ְ֑֞יּך ולָא ֻּכלֵה ּפַ ָ
אֵ ֿתֵ אמַ ֭ר ּדמַ ן ּדׁשָ ֵרא אַ נ֗ ּתֿתֵ ֑ה נֵּתֵ ל לָה ּכֿתָ ֿבָ א ּדֿדֻו ָלל ָ֭א Mat 5:31
אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל מַ ן ּדׁשָ ֵרא אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה לֿבַ ר מֵ ן Mat 5:32
מֵ לֿתָ א ּדזָניֻוֿתָ ֭א עָֿבֵ ֿד לָה ּדַ ֿתֿג ֻ֭ור ומַ ן ּדׁשָ קֵ ל ׁשֿבִ יקּתָ ֭א ּגָאַ ר ס
ּתֻ וֿב ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אֿתֵ אמַ ר לקַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א ּדלָא ּתֿדַ ּגֵל ּבמַ ומָ ֿתָ ֿ֭֞ך ּתׁשַ לֵם Mat 5:33
ּדֵ ין למָ ריָא מַ ומָ ֿתָ ֿ֭֞ך
אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן לָא ִּתאמֻון סָ ֿ֭ך לָא ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ּדֿכֻורסיָא Mat 5:34
הֻו ּדַ אלָהָ ֭א
ּבֻ֣אוריׁשל ֵ֭ם Mat 5:35
ִ
ַוה ֑֞י אָ ֿפלָא
ארעָא ּדֿכֻוֿבׁשָ א ֗הי ּדַ ֿתחֵ יֿת ֵרֿגל ֗
֭
ולָא ּבַ
מֿדינ֗ ּתֵ ה ִ֗הי ּדמַ לּכָא ַרּבָ ֭א
ּדַ ִ
ּברׁשָ ֿך ִּתאמֵ ֑א ּדלָא מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת למֵ עּבַ ֿד ּבֵ ה מֵ נֿתָ א חֿדָ א Mat 5:36
אָ ֿפלָא ִ
ערא אֻ וּכָמּתָ ֭א אַ ו חֵ וָרּתָ ֭א
ּדסַ ָ
אֵ לָא ּתֵ הוֵא מֵ לַֿתֿכֻו ֑ן ִאי֭ ן ִאי֭ ן ול ָ֭א ל ָ֭א מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ן הָ לֵין י ִַּת ֑יר מֵ ן Mat 5:37
ּבִ יׁשָ א הֻו ס
ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אֿתֵ אמַ ֑ר ּדעַ ינָא חל ָֿף עַ ינ ָ֭א וׁשֵ נָא חל ָֿף ׁשֵ נ ָ֭א Mat 5:38
אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתקֻ ומֻון לֻוקֿבַ ל ּבִ יׁשָ ֭א אֵ לָא מַ ן Mat 5:39
חרנ ָ֭א
ּדמָ חֵ א ל ָֿך עַ ל ּפַ ּכ ָֿך ּדי ִַמינ ָ֑א אַ ֿפנָא לֵה אָ ֿף ֗א ִ
ֻוּתינ ָֿ֑ך ׁשֿבֻוק לֵה אָ ֿף Mat 5:40
ומַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדַ נֿדֻון עַ מָ ֿ֭ך ונֵׁשקֻ ול ּכ ִ
מַ רטֻוטָ ֿך ס
ּתרין֞ ס Mat 5:41
מַ ן ּדַ מׁשַ חַ ר ל ָֿך ִמילָא חַ ֿ֑ד זֵל עַ מֵ ה ֵ
ֵיוהי ס Mat 5:42
מַ ן ּדׁשָ אֵ ל ל ָֿ֭ך הַ ֿב ל ֵ֭ה ומַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנִ אז ַֿף מֵ נ ָֿ֭ך לָא ּתֵ ֿכל ֗
ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אֿתֵ אמַ ֑ר ּדַ רחַ ם לקַ ִריֿבָ ֿ֭ך וַסנִ י לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבָ ֿ֭ך Mat 5:43
Mat 5:28
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אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אַ חֵ ֿבו לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יּכ ֭ ֻ֞ון וֿבַ ֵרֿכו למַ ן
ֿברין
ּדלָאֵ ט לֿכֻו ֑ן וַעֿבֵ ֿדו ּדׁשַ ּפִ יר למַ ן ּדסָ נ ֵ֞א לֿכֻו֭ ן וצַ לַו עַ ל אַ ילֵין ּדֿדָ ִ
קט ָיר ֭א ָורֿדּפִ ין לֿכֻון֭
לֿכֻון ּבַ ִ
ַוהי֞ ּדַ אֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א הַ ו ּדמַ ֿדנַח ׁשֵ מׁשֵ ה Mat 5:45
אַ י ַּכנָא ּדֿתֵ הוֻון ּבנ ֗
טרה עַ ל ּכִ אנ ֵ֞א ועַ ל עַ ָול ֭ ֵ֞א
עַ ל טָ ֿבֵ ֞א ועַ ל ּבִ יׁשֵ ֑ ֞א ומַ חֵ ֿת מֵ ֵ
ֿגרא ִאיֿת Mat 5:46
אֵ ן ּגֵיר מַ חֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון לַאילֵין ּדמַ חֿבִ ין לֿכֻו ֑ן מָ נָא אַ ָ
עָֿבּדין֭
לֿכֻו֭ ן לָא הָ א אָ ֿף מָ ֿכסֵ ֞א הִ י הָ ֿדֵ א ִ
עָֿבּדין Mat 5:47
וֵאן ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ אחַ יּכֻון֞ ּבַ ל ֻחוֿ֑ד מָ נָא י ִַּתיר ִ
עָֿבּדין֭
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא הָ א אָ ֿף מָ ֿכסֵ ֞א הִ י הָ ֿדֵ א ִ
הו ּס Mat 5:48
ּגמיר ֻ֗
ּגמ ֵיר ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדַ אֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ יָא ִ
הוַו הָ ֿכִ יל אַ נ֗ ּתֻ ון ִ
ּס
יך Mat 6:1
אנָׁשָ ֭ ֞א אַ ֿחֻורו ּדֵ ין ּבזֵֿדקַ ֿתֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ עּבֿדֻונָה קֿדָ ם ּבנַי֞ ֗
ֿגרא לַיּת לֿכֻון לוָֿת אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
ּדֿתֵ ֿתחז ֻון להֻו֭ ן וֵאלָא אַ ָ
יך Mat 6:2
יּך אַ ֿ
קרא קַ רנָא קֿדָ מַ ְ֑
אֵ מַ ֿתי הָ ֿכִ יל ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת זֵֿדקֿתָ ֑א לָא ּתֵ ֵ
אנָׁשָ ֭ ֞אאּפֵא ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֞א וַֿבׁשֻ וקֵ ֑ ֞א אַ ֿיך ּדנֵׁשּתַ ּבחֻון מֵ ן ּבנַי֞ ֗
ּדעָֿבּדין נָסּבַ י֞ ּבַ ֞
ִ
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדקַ ּבֵ לו אַ ֿגרהֻון֭
ו ִ
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין מָ א ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת זֵֿדקֿתָ ֑א לָא ּתֵ ּדַ ע סֵ מָ ל ָֿך מָ נָא עָֿבּדָ א Mat 6:3
י ִַמינ ָֿ֭ך
ֵֿפרעָך Mat 6:4
ֿ
ֻוך ּדחָ זֵא ּבֿכֵסי ָ֑א הֻו נ
אַ ֿיך ּדֿתֵ הוֵא זֵֿדקֿתָ ֿך ּבֿכֵסי ָ֭א וַאֿב ֿ
ּבֿגֵלי ָ֭א
חמין לַמקָ ם Mat 6:5
ּדר ִ
אּפֵא ָ
ומָ א ּדַ מצַ לֵא אַ נ֗ ּ֑ת לָא ּתֵ הוֵא אַ ֿיך נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ַאמין אָ מַ ר
אנָׁשָ ֭ ֞א ו ִּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֭ ֞א וַֿבזָויָֿתָ ֞א ּדׁשֻ וקֵ ֞א לַמצַ ָליֻו֑ ּדנֵֿתחז ֻון לַֿבנַי֞ ֗
֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדקַ ּבֵ לו אַ ֿגרהֻון֭
רעָך וצַ לָא Mat 6:6
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אֵ מַ ֿתי ּדַ מצַ לֵא אַ נ֗ ּ֑ת עֻול לֿתַ ָונ ָֿ֑ך וַאחֻוֿד ּתַ ֿ֑
ֵֿפרעָך ּבֿגֵלי ָ֭א
ֿ
ֻוך ּדחָ זֵא ּבֿכֵסיָא נ
ֻוך ּדַ ֿבֿכֵסי ָ֭א וַאֿב ֿ
לַאֿב ֿ
ֿברין ּגֵיר Mat 6:7
נֿפֵא סָ ִ
ומָ א ּדַ מצַ לֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא הוַיּתֻ ון מֿפַ קקִ ין אַ ֿיך חַ ֭ ֞
מללָא סַ ּגִ יָאא מֵ ׁשּתַ מעִ ין֭
ּדַ ֿבמַ ֗
Mat 5:44
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לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ּדַ מֻון להֻו֭ ן אַ ֿבֻוֿכֻון ּגֵיר יָֿדַ ע מָ נָא מֵ ֿתּבעֵא לֿכֻו֭ ן
ָיהי ס
עַ ֿדלָא ּתֵ ׁשֵ אלֻונ ֗
הָ ַֿכנָא הָ ֿכִ יל צַ לַו אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אַ ֿבֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א נֵֿתקַ ּדַ ׁש ׁשמָ ֿ֭ך Mat 6:9
ארעָא Mat 6:10
֭
ִּתאֿתֵ א מַ לּכֻוֿתָ ֿ֭ך נֵהוֵא צֵ ֿב ָינ ָֿ֑ך אַ י ַּכנָא ּדֿבַ ׁשמַ יָא אָ ֿף ּבַ
הַ ֿב לַן לַחמָ א ּדסֻונקָ נַן יַומָ נ ָ֭א Mat 6:11
ין Mat 6:12
אף חנַן ׁשֿבַ קן לחַ יָֿבַ ֭ ֞
וַׁשֿבֻוק לַן חַ וּבַ י ֑֞ן אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ּדֿדיל ָֿך ֗הי Mat 6:13
ולָא ּתַ עלַן לנֵסיֻונ ָ֑א אֵ לָא ּפַ צָ ן מֵ ן ּבִ יׁשָ ֭א מֵ טֻל ִ
עָלמין ס
מַ לּכֻוֿתָ ֭א וחַ יל ָ֭א וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֑א לעָ לַם ִ
אֵ ן ּגֵיר ּתֵ ׁשּבקֻ ון לַֿבנַינָׁשָ ֞א סַ ֿכלוָֿתהֻו ֑֞ן נֵׁשּבֻוק אָ ֿף לֿכֻון Mat 6:14
אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
אֵ ן ּדֵ ין לָא ּתֵ ׁשּבקֻ ון לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אָ ֿפלָא אַ ֿבֻוֿכֻון ׁשָ ֿבֵ ק לֿכֻון Mat 6:15
סַ ֿכלוָֿתֿכֻון֞ ס
אּפֵא Mat 6:16
ּכמ ֵיר ֞א אַ ֿיך נָסּבַ י֞ ּבַ ֭ ֞
ימין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא ּתֵ הוֻון ִ
אֵ מַ ֿתי ּדֵ ין ּדצָ ִ
ַאמין אָ מַ ר
ימי֭ ן ו ִ
מחַ ּבלִ ין ּגֵיר ּפַ רצֻוּפַ יהֻון֞ אַ ֿיך ּדנֵֿתחז ֻון לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּדצָ ִ
֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדקַ ּבֵ לו אַ ֿגרהֻון֭
יּך וַמׁשֻ וח ִרׁשָ ֿ֭ך Mat 6:17
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין מָ א ּדצָ אֵ ם אַ נ֗ ּ֑ת אַ ִׁשיֿג אַ ּפַ ְ֭֞
ֻוך ּדַ ֿבֿכֵסי ָ֭א Mat 6:18
אַ ֿיך ּדלָא ּתֵ ֿתחזֵא לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּדצָ אֵ ם אַ נ֗ ּ֑ת אֵ לָא לַאֿב ֿ
ֵֿפרעָך
ֻוך ּדחָ זֵא ּבֿכֵסיָא הֻו נ ֿ֭
וַאֿב ֿ
ארעָא אַ ֿתַ ר ּדסָ סָ א וַאֿכלָא מחַ ּבלִ י ֑ן Mat 6:19
֑
ּתסימֻון לֿכֻון ִסימָ ֿתָ ֞א ּבַ
לָא ִ
לׁשין וֿגָנּבִ ין֭
וַאיּכָא ּד ַֿגנָֿבֵ ֞א ּפָ ִ
אֵ לָא ִסימו לֿכֻון ִסימָ ֿתָ ֞א ּבַ ׁשמַ י ָ֑א אַ יּכָא ּדלָא סָ סָ ֭א ולָא אַ ֿכלָא Mat 6:20
לׁשין ולָא ּגָנּבִ ין֭
מחַ ּבלִ י ֑ן וַאיּכָא ּד ַֿגנָֿבֵ ֞א לָא ּפָ ִ
אַ יּכָא ּגֵיר ִּדאיֿתֵ יה ִסימַ ֿתֿכֻו ֑ן ּתַ מָ ן ֗הו אָ ֿף לֵּבֿכֻון ס Mat 6:21
ּפׁשיטָ ֑א אָ ֿף Mat 6:22
ֿגר ֑א ִאיֿתֵ יה עַ ינ ָ֭א אֵ ן עַ ינ ָֿך הָ ֿכִ יל ּתֵ הוֵא ִ
ׁשרֿגָא ּדֿפַ ָ
ָ
ֿגר ֿך נַהִ יר ֻ֗הו֭
ֻּכלֵה ּפַ ָ
ֿגר ֿך חֵ ׁשֻ וֿכָא נֵהו ֵ֭א אֵ ן הָ ֿכִ יל Mat 6:23
אֵ ן ּדֵ ין עַ ינ ָֿך ּתֵ הוֵא ּבִ יׁשָ ֑א ֻּכלֵה ּפַ ָ
ֻוהרא ּדֿבָ ֿך חֵ ׁשֻ וֿכָא הֻו֑ חֵ ׁשֻ וֿכ ָֿך ּכמָ א נֵהוֵא ס
נ ָ
Mat 6:8
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ַֿתרין֞ מָ ַרוָן֞ למֵ ֿפל ַ֭ח אַ ו ּגֵיר לחַ ֿד נֵסנ ֵ֭א
לָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ל ֵ
חרנָא נׁשֻ ֭וט לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון
חרנָא נֵרחַ ֭ם אַ ו לחַ ֿד ניַקַ ֭ר ול ַ֗א ִ
ול ַ֗א ִ
לַאלָהָ א למֵ ֿפלַח וַלמָ מֻונָא ס
מֵ טֻל הָ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן לָא ִּתאצּפֻון לנַֿפׁשֿכֻון מָ נָא ּתֵ אֿכלֻו֭ ן Mat 6:25
ומָ נָא ּתֵ ׁשּתֻ ו ֑ן ולָא לֿפַ ֿגרֿכֻון מָ נָא ּתֵ לּבׁשֻ ו֭ ן לָא הָ א נַֿפׁשָ א י ִַּת ָירא מֵ ן
ֿגרא מֵ ן לֿבֻוׁשָ ֭א
סַ יּבָ רּתָ ֑א וֿפַ ָ
צּדי֭ ן ולָא חָ מלִ ין Mat 6:26
ּבֿפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א ּדלָא זָרעִ י֭ ן ולָא חָ ִ
חֻורו ַ
ַּתרין אנ֗ ּתֻ ון
אוצר ֭ ֞א וַאֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ יָא מֿתַ רסֵ א להֻו֭ ן לָא הָ א אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן מי ִ
ֵ
ּבַ
מֵ נהֻון֭
מַ נֻו ּדֵ ין מֵ נֿכֻון ּכַֿד יָצֵ ֿף מֵ ׁשּכַח למַ וסָ ֿפֻו עַ ל קַ ומֿתֵ ה אַ מֿתָ א Mat 6:27
חֿדָ ֭א
ֿברא Mat 6:28
ועַ ל לֿבֻוׁשָ א מָ נָא יָצּפִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ ֿתּבַ קַ ו ּבׁשֻ וׁשַ נ ֵ֞א ּדֿדַ ָ
אַ י ַּכנָא ָרֿב ָי ֑֞ן ּדלָא לָאי ֭ ָ֞ן ולָא עָזל ֭ ָ֞ן
ֿכלֵה ׁשֻ וֿבחֵ ֭ה אֵ ֿתּכ ִַסי Mat 6:29
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדָ אֿפלָא ׁ֣שלֵימָ ון ּב ֻ
אַ ֿיך חֿדָ א מֵ נהֵ ין֭
ֻור ֭א Mat 6:30
והי֭ וַמחָ ר נָֿפֵ ל ּבֿתַ נ ָ
ַעמ ָירא ּדחַ קל ָ֑א ּדיַומָ נָא ִאיֿתַ ֗
אֵ ן ּדֵ ין ל ִ
ֻורי֞ הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
אַ לָהָ א הָ ַֿכנָא מַ לּבֵ ׁ֑ש לָא סַ ּגִ י י ִַּתיר לֿכֻון זע ַ
ֻול אַ ו מָ נָא נֵׁשּתֵ ֭א אַ ו Mat 6:31
לָא הָ ֿכִ יל ִּתאצּפֻון אַ ו ִּתאמרֻ ו ֑ן מָ נָא נֵאֿכ ֭
מָ נָא נֵֿתּכַסֵ ֭א
ּכֻלהֵ ין ּגֵיר הָ לֵי ֑ן עַ ֗ממֵ ֞א ֗הו ּבָ עֵין להֵ י֭ ן אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֵ ין ּדֿבַ ׁשמַ יָא Mat 6:32
אף לֿכֻון מֵ ֿתּבַ עיָן֞ הָ לֵין ּכֻלהֵ ין֭
יָֿדַ ע֑ ּדָ ֿ
ּבעַ ו ּדֵ ין לֻוקֿדַ ם מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א וז ִַּדיקֻ וֿתֵ ֑ה וֿכֻלהֵ ין הָ לֵין Mat 6:33
מֵ ּתּתַ וסֿפָן֞ לֿכֻון֭
לָא הָ ֿכִ יל ִּתאצּפֻו֭ ן ּדַ מחָ ֑ר הֻו ּגֵיר מחָ ר יָצֵ ֿף ִּדיל ֵ֭ה סָ ֿפֵק לֵה Mat 6:34
ליַומָ א ּבִ יׁשּתֵ ה סס
ּתֿדינֻון֭ Mat 7:1
לָא ּתֿדֻונֻון ּדלָא ּתֵ ִ
ּתֿדינֻו֭ ן וֿבַ ֿכיָלּתָ א ּדַ מֿכִ ילִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Mat 7:2
ּבֿדִ ינָא ּגֵיר ּדֿדָ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּתֵ ִ
מֵ ּתּתֿכִ יל לֿכֻון ס
Mat 6:24
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ֻוך וקָ ִריֿתָ א ּדַ ֿבעַ ינ ָֿך לָא
מָ נָא ּדֵ ין חָ זֵא אַ נ֗ ּת ֵּגלָא ּדַ ֿבעַ ינֵה ּדַ אח ֿ֑
ּבָ חַ ר אַ נ֗ ּ֭ת
ֻוך ׁשֿבֻוק אַ ּפֵק ֵּגלָא מֵ ן עַ ינ ָֿ֑ך והָ א Mat 7:4
אַ ו אַ י ַּכנָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּת לַאח ֿ֑
קָ ִריּתָ א ּבעַ ינ ָֿ֭ך
אּפֵא אַ ּפֵק לֻוקֿדַ ם קָ ִריּתָ א מֵ ן עַ ינ ָֿ֑ך והָ יּדֵ ין נֵֿתּבחַ ר ל ָֿך Mat 7:5
נָסֵ ֿב ּבַ ֑ ֞
ֻוך ס
למַ ּפָקֻ ו ֵּגלָא מֵ ן עַ ינֵה ּדַ אח ֿ
ִיר ֭ ֞א Mat 7:6
לָא ּתֵ ּתלֻון קֻ וֿדׁשָ א לֿכַלּבֵ ֭ ֞א ולָא ּתַ רמֻון מַ רּגָניָֿתֿכֻון֞ קֿדָ ם חז ֵ
ּברֿגלַיהֻו ֑֞ן ונֵהּפֿכֻון נֿבַ זעֻו ָנֿכֻון ס
ּדַ למָ א נֿדֻוׁשֻ ון אֵ נֵין֞ ֵ
ׁשַ אלו ונ ִֵֿתיהֵ ֿב לֿכֻו֭ ן ּבעַ ו וֿתֵ ׁשּכחֻו֭ ן קֻ וׁשו ונֵֿתּפֿתַ ח לֿכֻון֭ Mat 7:7
עֵא מֵ ׁשּכ ַ֭ח ולַאינָא ּדנָקֵ ׁש מֵ ֿתּפֿתַ ח ל ֵ֭ה Mat 7:8
ּכֻל ּגֵיר ּדׁשָ אֵ ֭ל נָסֵ ֿ֭ב וַֿדֿבָ ֭
ּברה לַחמָ ֑א למָ ֑א ּכִ אֿפָא Mat 7:9
יוהי ֵ
ַֿברא ּדנֵׁשֵ אלִ ֗
אַ ו מַ נֻו מֵ נֿכֻון ּג ָ
מַ וׁשֵ ט ל ֵ֭ה
יוהי֑ למָ ֑א חֵ ויָא מַ וׁשֵ ט ל ֵ֭ה Mat 7:10
וֵאן נֻונָא נֵׁשֵ אלִ ֗
וֵאן הָ ֿכִ יל אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֿבִ יׁשֵ ֞א אנ֗ ּתֻ ו ֑ן יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מַ והֿבָ ֿתָ ֞א טָ ֿבָ ֿתָ ֞א Mat 7:11
למֵ ּתַ ל לַֿבנַיּכֻו ֑֞ן ּכמָ א י ִַּת ָיראיִ ֿת אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א נֵּתֵ ל טָ ֿבָ ֿתָ ֞א לַאילֵין
ּדׁשָ אלִ ין ל ֵ֭ה
ּכֻל מָ א ּדצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדנֵעּבֿדֻון לֿכֻון ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֑ ֞א הָ ַֿכנָא אָ ֿף Mat 7:12
אַ נ֗ ּתֻ ון עֿבֵ ֿדו להֻו֭ ן הָ נַו ּגֵיר ָנמֻוסָ א וַנֿבִ י ֵ֞א ּס ּס
רעָא וַארוִ יחָ א אֻ ורחָ א אַ יֿדָ א Mat 7:13
עֻולו ּבֿתַ רעָא אַ לִ יצָ ֭א ּדַ ֿפֿתֵ א ֗הו ּתַ ֭
ֵאא אֵ נֻון אַ ילֵין ּדָ אז ִ֗לין ּבָ ֭ה
ּדמַ וּבלָא לַאֿבֿדָ נ ָ֭א וסַ ּגִ י ֞
ֻור ֞א אֵ נֻון Mat 7:14
רעָא וַאלִ יצָ א אֻ ורחָ א ּדמַ וּבלָא לחַ י ֭ ֵ֞א וַזע ֵ
מָ א קַ ִטין ּתַ ֭
אַ ילֵין ּדמֵ ׁשּכחִ ין לָה ס
אמר ֑ ֞א מֵ ן Mat 7:15
אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן נֿבִ י ֵ֞א ּדַ ָּגל ֑ ֵ֞א ּדָ אֿתֵ ין לוָֿתֿכֻון ּבַ לֿבֻוׁשֵ א ּדֵ ֵ
ֻוֿפֵא
לֿגַו ּדֵ ין ִאיֿתַ יהֻון ִּדאֿבֵ ֭ ֞א חָ ט ֭ ֞
ָקטין מֵ ן ּכֻוּבֵ ֞א עֵ נּבֵ ֑ ֞א אַ ו Mat 7:16
אריהֻון֞ ּדֵ ין ּתֵ ּדעֻון אֵ נֻו֭ ן למָ ֑א ל ִ
מֵ ן ּפִ ַ
מֵ ן קֻ ורטּבֵ ֞א ִּתאנ ֭ ֵ֞א
יר ֞א עָֿבֵ ֿ֭ד ִאי ָלנָא ּדֵ ין ּבִ יׁשָ ֭א Mat 7:17
אר ֞א ׁשַ ּפִ ֵ
הָ ַֿכנָא ּכֻל ִאי ָלנָא טָ ֿבָ ֭א ּפִ ֵ
אר ֞א ּבִ יׁשֵ ֞א עָֿבֵ ֿ֭ד
ּפִ ֵ
Mat 7:3
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אר ֞א ּבִ יׁשֵ ֞א למֵ עּבַ ֿ֭ד ולָא ִאי ָלנָא
לָא מֵ ׁש ַּכח ִאי ָלנָא טָ ֿבָ א ּפִ ֵ
אר ֞א טָ ֿבֵ ֞א למֵ עּבַ ֿ֭ד
ּבִ יׁשָ א ּפִ ֵ
ֻורא נָֿפֵ ֭ל Mat 7:19
אר ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א מֵ ֿתּפסֵ ק וַֿבנ ָ
ּכֻל ִאי ָלנָא ּדלָא עָֿבֵ ֿד ּפִ ֵ
אריהֻון֞ ּתֵ ּדעֻון אֵ נֻון ס Mat 7:20
מָ ֿדֵ ין מֵ ן ּפִ ַ
לָא ֗הוָא ּכֻל ּדָ אמַ ר לִ י מָ רי מָ רי֑ עָאֵ ל למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א אֵ לָא Mat 7:21
מַ ן ּדעָֿבֵ ֿד צֵ ֿב ָינֵה ּדָ אֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
ֵאא נִ אמרֻ ון לִ י ּבהַ ו יַומָ ֑א מָ רי מָ רי֑ לָא ּבַ ׁשמָ ֿ֭ך אֵ ֿתנַּבִ י ֑ן Mat 7:22
סַ ּגִ י ֞
ֵאא עֿבַ ֿדן֭
וֿבַ ׁשמָ ֿ֭ך ִׁשאֿדֵ ֞א אַ ּפֵק ֑ן וֿבַ ׁשמָ ֿך חַ יל ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
והָ יּדֵ ין אַ וּדֵ א להֻון ּדמֵ ן מֿתֻ ום לָא יִ ֿדַ עּתֿכֻו֭ ן אַ רחֵ קו לֿכֻון מֵ ני֑ Mat 7:23
ּפָ לחַ י֞ עַ ולָא ס
ַֿברא חַ ּכִ ימָ ֑א Mat 7:24
ּכֻל הָ ֿכִ יל ּדׁשָ מַ ע מֵ לַי֞ הָ לֵי֭ ן ועָֿבֵ ֿד להֵ י ֑ן נֵּתּדַ מֵ א לֿג ָ
ועָא
הַ ו ּדַ ֿבנָא ּבַ יּתֵ ה עַ ל ׁשֻ ֭
ַהרוָֿתָ ֭ ֞א וַנׁשַ ֿב רֻ וחֵ ֭ ֞א וֵאֿתטַ ִריו ּבֵ ה ּבֿבַ יּתָ א Mat 7:25
טר ֭א וֵאֿתַ ו נ ַ
וַנחֵ ֿת מֵ ָ
והי֞ ּגֵיר עַ ל ׁשֻ ועָא ִסימָ ן ֗הו ַ֭֞י
הַ ו֭ ולָא נֿפַ ל֑ ׁשֵ ֿתֵ אסַ ֗
ַֿברא Mat 7:26
וֿכֻל מַ ן ּדׁשָ מַ ע מֵ לַי֞ הָ לֵי֭ ן ולָא עָֿבֵ ֿד להֵ י ֑ן נֵּתּדַ מֵ א לֿג ָ
סַ ֿכל ָ֑א ּדַ ֿבנָא ּבַ יּתֵ ה עַ ל חָ ל ָ֭א
ַהרוָֿתָ ֭ ֞א וַנׁשַ ֿב רֻ וחֵ ֭ ֞א וֵאֿתטַ ִריו ּבֿבַ יּתָ א הַ ו֭ Mat 7:27
טר ֭א וֵאֿתַ ו נ ַ
וַנחֵ ֿת מֵ ָ
וַנֿפַ ל֑ וַהוָֿת מַ ּפֻולּתֵ ה ַרּבָ א סס
ירין֞ ֗הוַו ּכֵנׁשֵ ֞א עַ ל Mat 7:28
וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשַ לֵם יֵׁ֣שֻ וע מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי ֑ן ּתַ הִ ִ
יֻולּפָ נ ֵ֭ה
ַֿפריׁשֵ ֞א Mat 7:29
ֿפריהֻון֞ ו ִ
מַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּגֵיר אַ ֿיך מׁשַ לטָ ֑א ולָא אַ ֿיך סָ ַ
סס
ֵאא Mat 8:1
ֻוהי ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ֻור ֑א נַקּפ ֗
ּכַֿד נחֵ ֿת ּדֵ ין מֵ ן ט ָ
והָ א ּגַרּבָ א חַ ֿד אֵ ֿתָ א סֿגֵֿד לֵה וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ אֵ ן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת מֵ ׁשּכַח Mat 8:2
אַ נ֗ ּת לַמֿדַ ָּכיֻוֿתי֭
קרֿב ל ֵ֭ה וֵאמַ ֑ר צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ ּתּדַ ּכ ָ֭א וֿבָ ה Mat 8:3
וַֿפׁשַ ט ִאיֿדֵ ה יֵׁ֣שֻ וע ֵ
ּבׁשָ עֿתָ א אֵ ּתּדַ ּכִ י ּגַרֿבֵ ֭ה
Mat 7:18
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לאנָׁש אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת אֵ לָא זֵל חַ וָא נַֿפׁשָ ֿך
וֵאמַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ וע֑ חזִי למָ א ֗
לֿכָהנ ֑ ֵ֞א וקַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נָא אַ ֿיך ּדֿפַ קֵ ֿד מֻ֣וׁשֵ ֭א לסָ הּדֻוֿתהֻון סס
קרֿב לֵה קֵ נטרֻ ונָא חַ ֿ֑ד וֿבָ עֵא ֗הוָא Mat 8:5
ֻום ֵ
ּכַֿד עַ ל ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לַֿ֣כֿפַר ַנח ֑
מֵ נ ֵ֭ה
וָאמַ ֭ר מָ רי֑ טַ לִ יי רמֵ א ּבֿבַ יּתָ ֑א וַמׁשַ ַרי֑ וֿבִ יׁשָ איִ ֿת מֵ ׁשּתַ נ ַ֭ק Mat 8:6
יוהי֭ Mat 8:7
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ נָא ִאֿתֵ א וַאסֵ ֗
ענָא קֵ נטרֻ ונָא הַ ו וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ לָא ׁשָ וֵא ֗אנָא ּדֿתֵ עֻול ּתחֵ יֿת Mat 8:8
טללי֭ אֵ לָא ּבַ לחֻוֿד אֵ מַ ר ּבמֵ לֿתָ ֭א ונֵֿתַ אסֵ א טַ לִ יי֭
מַ ֗
ַֿברא ֗אנָא ּדַ ֿתחֵ יֿת ׁשֻ ולטָ נ ָ֭א וִ איֿת ּתחֵ יֿת ִאיֿדי֭ Mat 8:9
אָ ֿף אֵ נָא ּגֵיר ּג ָ
חרנָא ּדֿתָ ֭א וָאֿתֵ ֭א וַלעַֿבּדי
סטר ִטיֻוטֵ ֭ ֞א וָאמַ ר ֗אנָא להָ נָא ּדז ֵ֭ל וָאז ֵ֭ל ול ַ֗א ִ
אֵ ַ
ּדַ עֿבֵ ֿד הָ ֿדֵ ֭א ועָֿבֵ ֿ֭ד
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ ּתּדַ מַ ֭ר וֵאמַ ר לֿדָ אֿתֵ ין עַמֵ ֭ה אַ ִמין אָ מַ ר Mat 8:10
יסראיֵל אֵ ׁשּכחֵ ֿת אַ ֿיך הָ ֿדֵ א הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
אף לָא ּ֣ב ִא ָ
֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדָ ֿ
ֵאא נִ אֿתֻ ון מֵ ן מַ ֿדנחָ א ומֵ ן מַ ערֿבָ ֑א Mat 8:11
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדסַ ּגִ י ֞
ֿברהָ ם ִ֣ואיסחָ ק ו֣ יַעקֻ וֿ֭ב ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ֭ ָ֞א
ונֵסּתַ מּכֻון עַ ם ַ֣א ָ
ֵיה ּדֵ ין ּדמַ לּכֻוֿתָ א נֵּפקֻ ון לחֵ ׁשֻ וֿכָא ּבַ ָרי ָ֭א ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א Mat 8:12
ּבנ ֞
ֻורק ׁשֵ נ ֵ֞א ס
וח ָ
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע לקֵ נטרֻ ונָא הַ ו֭ זֵל֑ אַ י ַּכנָא ּדהַ ימֵ נּת נֵהוֵא ל ָֿ֭ך Mat 8:13
אסי טַ ליֵה ּבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א סס
וֵאֿתַ ִ
ּדרמי ָ֭א וַאחִ יֿדָ א Mat 8:14
וֵאֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע לֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻו֭ ן וַחזָא לַחמָ ֿתֵ ה ַ
לָה אֵ ׁשָ ֿתָ ֭א
ַקרֿב לִ איֿדָ ֭ה וַׁשֿבַ קֿתָ ה אֵ ׁשָ ֿתָ ֭א וקָ מַ ֿ֭ת וַמׁשַ מׁשָ א ֗הוָֿת ל ֵ֭ה Mat 8:15
ו ֵ
ֵאא וַאּפֵק Mat 8:16
והי ּדַ י ָונ ֵ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ ֑א קַ ֵרֿבו קֿדָ מַ ֗
ּדַ יוַיהֻון֞ ּבמֵ לֿתָ ֭א וַלֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ ִיֿדין ֗הוַו אַ ִסי אֵ נֻון֭
יך ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֑ר ּדהֻו Mat 8:17
אַ ֿ
נֵסַ ֿב ּכִ אֿבַ ֭ ֞ין וֿכֻורהָ נַין֞ נֵטעַ ן סס
ירין ל ֵ֑ה ּפקַ ֿד ּדנִ אז ֻ֗לון Mat 8:18
חֿד ִ
ֵאא ּדַ ִ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
לעֵֿברא ס
ָ
Mat 8:4
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ֿתר ֿך לַאֿתַ ר ּדָ אזֵל אַ נ֗ ּ֭ת
ֿפרא חַ ֿד וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֑ ִאֿתֵ א ּבָ ָ
ַקרֿב סָ ָ
ו ֵ
ַלֿפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא Mat 8:20
ֵקעֵא ִאיֿת להֻו ֑ן ו ַ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע לֿתַ על ֵ֞א נ ֞
ֻוך ִרׁשֵ ֭ה
ּדאנָׁשָ ֑א לַיּת לֵה אַ יּכָא ּדנֵסמ ֿ
ּברה ּדֵ ין ֗
טלל ָ֭א ֵ
מַ ֗
והי֞ אֵ מַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ אַ ּפֵס לִ י לֻוקֿדַ ם ִאזַל Mat 8:21
למיֿדַ ֗
חרנָא ּדֵ ין מֵ ן ּתַ ִ
֗א ִ
אֵ קּבֻור אָ ֿבי֭
ֿברין ִמיֿתַ יהֻון֞ Mat 8:22
למיֿתֵ ֞א קָ ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֑ וַׁשֿבֻוק ִ
ס
וה ֭֞י Mat 8:23
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד סלֵק יֵׁ֣שֻ וע לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א סלֵקו עַ מֵ ה ּתַ ִ
והָ א זַועָא ַרּבָ א ֗הוָא ּביַמָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדֵ אלֿפָא ּתֵ ֿתּכַסֵ א מֵ ן ּג ַ֗לל ֭ ֵ֞א Mat 8:24
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּדַ ִמ ֿיך ֗הו ָ֭א
ֿבּדין ֗חנַן֭ Mat 8:25
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ ַ֭רן ּפַ צָ ֑ן אָ ִ
והי ו ִ
והי֞ אַ עִ ירֻ ֗
למיֿדַ ֗
ַקרֿבו ּתַ ִ
ו ֵ
ֻורי֞ הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א Mat 8:26
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ למָ נָא ּדַ חֻולֿתָ נִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן זע ַ
הָ יּדֵ ין קָ ם וַֿכאָ א ּברֻ וחָ א וַֿביַמָ ֑א וַהוָא ׁשֵ ליָא ַרּבָ ֭א
ָאמרי ֑ן מַ נֻו הָ נ ָ֭א ּדרֻ וחֵ ֞א ויַמָ א מֵ ׁשּתַ מעִ ין Mat 8:27
֗אנָׁשָ ֞א ּדֵ ין אֵ ּתּדַ מַ רו ו ִ
לֵה סס
ּתרין ּדַ י ָונ ֭ ֵ֞א Mat 8:28
ֻוהי ֵ
ָֿדרי ֑ ֵ֞א אַ רע ֗
ַאֿתרא ּדֿג ָ
לעֵֿבר ֑א ל ָ
ָ
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע
ֻור ֭ ֞א ּבִ יׁשֵ ֞א ּדטָ ֿ֑ב אַ ֿיך ּדלָא ֗אנָׁש נֵׁשּכַח נֵעּבַ ר ּבהָ י
ּדנָֿפקִ ין מֵ ן ּבֵ יֿת-קֿב ֵ
אֻ ורחָ ֭א
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ ֿתַ יּת לֿכָא קֿדָ ם Mat 8:29
ָאמרי ֑ן מָ א לַן ול ָֿך יֵׁ֣שֻ וע֑ ֵ
וַקעַ ו ו ִ
זַֿבנָא ּדַ ֿתׁשַ נקַ ן֭
ּדרעי ָ֭א Mat 8:30
ֵאא ָ
ִיר ֞א סַ ּגִ י ֞
קרא ּדַ חז ֵ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין להַ ל מֵ נהֻו ֑ן ּבַ ָ
ָאמרי֭ ן אֵ ן מַ ּפֵק אַ נ֗ ּת ַל ֑ן אַ ּפֵס Mat 8:31
הָ נֻון ּדֵ ין ִׁשאֿדֵ ֞א ּבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֭ה ו ִ
ִיר ֭ ֞א
קרא ּדַ חז ֵ
לַן ּדנִ אזַל לֿבַ ָ
קרא Mat 8:32
ִיר ֭ ֞א ו ֻֿכלָה ּבַ ָ
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ זֵלו֭ ומֵ חֿדָ א נֿפַ קו ועַ לו ּבַ חז ֵ
ומיֿתו ּבמַ י ָ֞א ּס ּס
יֿפָא וַנֿפַלו ּביַמָ ֑א ִ
הָ י֑ ּתֵ רצַ ֿת לעֵל לַׁשקִ ֑
ַמֿדינ֗ ּתָ ֑א וחַ וִ יו ּכֻלמֵ ּדֵ ם Mat 8:33
ערקו וֵאזַלו ל ִ
ּדרעֵין ֗הוַו֑ ַ
הָ נֻון ּדֵ ין ָ
ּדַ הו ָ֑א וַֿדהָ נֻון ּדַ י ָונ ֭ ֵ֞א
Mat 8:19

17

Matthew

ונֵֿפקַ ֿת ֻּכלָה מֿדִ ינ֗ ּתָ א לֻאורעֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וֿכַֿד חזַאו ֻ֗הי֑ ּב ַעו מֵ נֵה
ּדַ נׁשַ נֵא מֵ ן ּתחֻומַ יה ֭ ֻ֞ון
ַמֿדינ֗ ּתֵ ה ס Mat 9:1
ֵאלֿפָא וַעֿבַ ר אֵ ֿתָ א ל ִ
֑
וַסלֵק ל
וקַ ֵרֿבו לֵה מׁשַ ריָא ּכַֿד רמֵ א ּבעַרסָ ֭א וַחזָא יֵׁ֣שֻ וע הַ ימָ נֻוֿתהֻו ֑ן Mat 9:2
וֵאמַ ר להַ ו מׁשַ רי ָ֭א אֵ ֿתל ַּ֗בֿב ּבֵ רי֑ ׁשֿבִ יקִ ין ל ָֿך חטָ הַ יּכְ֭֞
ֿפר ֭ ֞א אֵ מַ רו ּבנַֿפׁשהֻו ֑ן הָ נָא מֿגַּדֵ ֿ֭ף Mat 9:3
֗אנָׁשָ ֞א ּדֵ ין מֵ ן סָ ֵ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע מַ חׁשֿבָ ֿתהֻו ֑֞ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון Mat 9:4
ּבִ יׁשּתָ א ּבלֵּבֿכֻון֭
למאמַ ֑ר קֻ ום Mat 9:5
למאמַ ֑ר ּדַ ׁשֿבִ יקִ ין ל ָֿך חטָ הַ ְ֑֞יּך אַ ו ִ
ּפׁשיק ִ
מָ נָא ּגֵיר ִ
הַ ל ֵֿ֭ך
ּדאנָׁשָ א ּבַ ארעָא למֵ ׁשּבַ ק Mat 9:6
ַֿברה ֗
ּדֿתֵ ּדעֻון ּדֵ ין ּדׁשֻ ולטָ נָא ִאיֿת ל ֵ
חטָ הֵ ֑ ֞א אֵ מַ ר להַ ו מׁשַ רי ָ֑א קֻ ום ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך וזֵל לֿבַ יּתָ ֿ֭ך
וקָ ם אֵ זַל לֿבַ יּתֵ ה ס Mat 9:7
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין ּכֵנׁשֵ ֞א הָ נֻו ֑ן ּדחֵ לו֭ וׁשַ ּבַ חו לַאלָהָ א ּדי ַ֗הֿב ׁשֻ ולטָ נָא Mat 9:8
איך הָ נָא לַֿבנַינָׁשָ ֞א סס
ּדַ ֿ
ַֿברא ּדיָֿתֵ ֿב ּבֵ יֿת-מָ ֿכסֵ ֞א ּדַ ׁשמֵ ה Mat 9:9
וֿכַֿד עֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּתַ מָ ֑ן חזָא ּג ָ
ֿתרה ס
ַ֣מּתַ י֭ וֵאמַ ר ל ֵ֑ה ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֭ וקָ ם אֵ זַל ּבָ ֵ
ֵאא אֵ סּתמֵ ֿכו עַם Mat 9:10
סמיֿכִ ין ּבֿבַ יּתָ ֑א אֵ ֿתַ ו מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֵ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
וֿכַֿד ִ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
יֵׁ֣שֻ ֭וע ועַ ם ּתַ ִ
וה ֭֞י למָ נָא עַ ם מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֵ֞א Mat 9:11
למיֿדַ ֗
מרין לֿתַ ִ
ּפריׁשֵ ֑ ֞א אָ ִ
וֿכַֿד חזַו ִ
לָעֵס ַרּבֿכֻון ס
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ ע אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא סנִ יקִ ין חלִ ימֵ ֞א עַ ל אָ סי ָ֑א Mat 9:12
אֵ לָא אַ ילֵין ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ ִיֿדין֭
זֵלו יִ לַֿפו מָ נַו֑ ח ָננָא ּבָ עֵא ֗אנ ָ֭א ולָא ּדֵ ֿבחֿתָ ֭א לָא ּגֵיר אֵ ִֿתיֿת Mat 9:13
אקרא לז ִַּדיקֵ ֭ ֞א אֵ לָא לחַ טָ י ֵ֞א ס
ּדֵ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֞א Mat 9:14
ָאמרי֭ ן למָ נָא חנַן ו ִ
והי֞ ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן ו ִ
למיֿדַ ֗
קרֿבו לֵה ּתַ ִ
הָ יּדֵ ין ֵ
ימין֭
יּך לָא צָ ִ
למיֿדַ ְ֞
ימין ֗חנַן סַ ּגִ י֑ וֿתַ ִ
צָ ִ
Mat 8:34
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ַוהי֞ ּדַ ֿגנֻונָא לַמצָ ם ּכמָ א
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּדַ למָ א מֵ ׁשּכחִ ין ּבנ ֗
ּדחַ ֿתנָא עַ מהֻו ֑ן אָ ֿתֵ ין ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּכַֿד נֵׁשּתקֵ ל מֵ נהֻון חַ ֿתנ ָ֑א והָ יּדֵ ין
נצֻומֻון֭
וף Mat 9:16
לָא ֗אנָׁש ָרמֵ א אֻ ורקַ עֿתָ א חֿדַ ֿתָ א עַל נַחּתָ א ּב ָלי ָ֭א ּדלָא ּתֵ ּתֻ ֿ
מַ ליֻוֿתָ ה מֵ ן הַ ו נַחּתָ ֑א ונֵהוֵא ּבֵ זעָא י ִַּת ָיר ֭א
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּבזֵקֵ ֞א ּב ָליָֿתָ ֭ ֞א ּדלָא מֵ צטַ ריָן֞ זֵקֵ ֑ ֞א Mat 9:17
ולָא ָרמֵ ין חַ ָ
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּבזֵקֵ ֞א חַ ֿ֗ד ּתָ ֿתָ ֑ ֞א
מרא מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿ֑ד וזֵקֵ ֞א אָ ֿבּדָ ֭ ֞ן אֵ לָא ָרמֵ ין חַ ָ
וחַ ָ
ַטרין ס
ַֿתריהֻון֞ מֵ ֿתנ ִ
ו ַ
קרֿב סֿגֵֿד Mat 9:18
ּכַֿד ּדֵ ין הָ לֵין ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻו ֑ן אֵ ֿתָ א אַ רֿכֻונָא חַ ֿד ֵ
וֿתחֵ ֭א
ֵיה ִ
ּברֿתי הָ ׁשָ א ִמיֿתַ ֿ֑ת אֵ לָא ּתָ א ִסים ִאיֿדָ ֿך על ֭
ל ֵ֭ה וֵאמַ ֭ר ַ֗
ֿתרה ס Mat 9:19
והי֞ וֵאזַלו ּבָ ֵ
למיֿדַ ֗
וקָ ם יֵׁ֣שֻ וע וֿתַ ִ
עֵסר ֑ ֞א אֵ ֿתָ ֿת מֵ ן Mat 9:20
ּדרֿדֵ א ֗הוָא ּדמָ ה ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתַ ֵ
והָ א אַ נ֗ ּתֿתָ א ָ
סּתר ֑ה וקֵ רּבַ ֿת לקַ רנָא ּדַ לֿבֻוׁשֵ ֭ה
ּבֵ ֵ
מרא ֗הוָֿת ּגֵיר ּבנַֿפׁשָ ֑ה אָ ֿפֵן ּבַ לחֻוֿד למָ אנֵה קָ רּבָ א ֗אנ ָ֭א Mat 9:21
אָ ָ
מֵ ֿתַ אסיָא ֗אנ ָ֭א
ּברֿתי֑ הַ ימָ נֻוֿתֵ ֿכי Mat 9:22
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ ֿתּפנִ י חז ָ֭ה וֵאמַ ר ל ָ֑ה אֵ ֿתל ַּ֗בֿבי ַ֗
אַ חיַֿתֵ ֿכי֭ וֵאֿתַ אסיַֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ י מֵ ן הָ י ׁשָ עֿתָ א סס
ֿגׁשין֭ Mat 9:23
וֵאֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע לֿבַ יּתֵ ה ּדַ ארֿכֻונ ָ֑א וַחזָא זַמָ ֵר ֞א וֿכֵנׁשֵ ֞א ּדמֵ ׁשּתַ ִ
וֵאמַ ר להֻו ֑ן ּפרֻ וקו לֿכֻו֭ ן טלִ יֿתָ א ּגֵיר לָא ִמיֿתַ ֿ֭ת אֵ לָא ּדַ מּכָא ֗הי֭ Mat 9:24
ַוהי֭
וֿגָחּכִ ין ֗הוַו על ֗
וֿכַֿד אַ ּפֵק לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א עַ ֭ל אַ חּדָ ה ּבִ איֿדָ ֑ה וקָ מַ ֿת טלִ יֿתָ ֭א Mat 9:25
ֿכלָה אַ רעָא הָ י סס Mat 9:26
וַנֿפַ ק טֵ ּבָ א הָ נָא ּב ֻ
ָאמרי ֑ן Mat 9:27
ּתרי֭ ן ּדקָ עֵין ו ִ
והי סמַ י ָ֞א ֵ
וֿכַֿד עֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּתַ מָ ֑ן ּדַ ֿבקֻ ֗
ּבר ֑ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
ֿתרחַ ם עלַי֭ ן ֵ
אֵ ַ
וע Mat 9:28
קרֿבו לֵה הָ נֻון סמַ י ֭ ָ֞א אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א לֿבַ יּתָ ֑א ֵ
מרין ל ֵ֭ה ִאין מָ ַרן֭
מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדמֵ ׁשּכַח ֗אנָא הָ ֿדֵ א למֵ עּבַ ֿ֭ד אָ ִ
ֻון וֵאמַ ֑ר אַ י ַּכנָא ּדהַ ימֵ נּתֻ ון נֵהוֵא לֿכֻון֭ Mat 9:29
קרֿב לעַ ינַיה ֭ ֞
הָ יּדֵ ין ֵ
Mat 9:15
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ומֵ חֿדָ א אֵ ֿתּפַּתַ ח עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון וַֿכאָ א ּבהֻון יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ֑ר חזַו לָא ֗אנָׁש
נֵּדַ ֭ע
ֿכלָה אַ רעָא הָ י סס Mat 9:31
ֻוהי ּב ֻ
הֵ נֻון ּדֵ ין נֿפַ קו אַ טּב ֗
ַוהי ּדַ יו ָ֭א Mat 9:32
וֿכַֿד נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע֑ קַ ֵרֿבו לֵה חַ רׁשָ א ִּדאיֿת על ֗
ָאמרי ֑ן לָא Mat 9:33
ומֵ ן ּדַ נֿפַ ק ּדַ יו ָ֭א מַ לֵל הַ ו חַ רׁשָ ֭א וֵאּתּדַ מַ רו ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
יסראי ֵ֭ל
מֿתֻ ום אֵ ֿתחזִי הָ ַֿכנָא ּ֣ב ִא ָ
ּברׁשָ א ּדֿדַ יו ֵ֞א מַ ּפֵק ּדַ יו ֵ֞א סס Mat 9:34
מרין ֗הוַו֑ ִ
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין אָ ִ
ִ
ֿתּכר ֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבַ מֿדִ ינָֿתָ ֞א ּכֻלהֵ ין וַֿבקֻ ורי ֑ ָ֞א ומַ ל ֵֿף ֗הוָא Mat 9:35
ומֵ ֵ
ֿכרז סֿבַ רֿתָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ ֑א ומַ אסֵ א ּכֻל ּכֻורהָ נִ ין֞ וֿכֻל ּכִ אֿבִ ין֞
ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתהֻו ֑֞ן ומַ ֵ
ס
ַׁשרי ֑ן Mat 9:36
ֿתרחַ ם עלַיהֻו֭ ן ּדַ לאֵ ין ֗הוַו ו ֵ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א אֵ ַ
אַ ֿיך עֵרּבֵ ֞א ּדלַיּת להֻון ָרעי ָ֭א
ין Mat 9:37
וה ֑֞י חצָ ֿדָ א סַ ּגִ י֭ וֿפָעל ֵ֞א זע ִֻור ֭ ֞
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
ּבעַ ו הָ ֿכִ יל מֵ ן מָ ֵרא חצָ ֿדָ ֑א ּדנַּפֵק ּפָעל ֵ֞א לַחצָ ֿדֵ ה ס Mat 9:38
וה ֑֞י וי ַ֗הֿב להֻון ׁשֻ ולטָ נָא עַל רֻ וחֵ ֞א Mat 10:1
למיֿדַ ֗
ַֿתרעסַ ֞ר ּתַ ִ
ַקרא ל ֵ
ו ָ
טַ נֿפָֿתָ ֞א ּדנַּפקֻ ו ֑ן וַלמַ אסָ יֻו ּכֻל ּכִ אֿב וֿכֻורהָ ן ס
ֿתרעסַ ֞ר ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ׁשמָ הֵ ֞א ִאיֿתַ יהֻון הָ לֵי֭ ן קַ ֿדמָ יהֻו֭ ן Mat 10:2
ִּדילהֻון ּדֵ ין ּדַ ֵ
ֻוהי֭ ו֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר זַֿ֣בֿדַ י֭ ו֣ יֻוחַ נָן
ַ֣אנּדראוָס אַ ח ֗
אֿפָא ו ֵ
ֿתקרא ּכִ ֭
ֵׁ֣שמעֻון ּדמֵ ֵ
ֻוהי֭
אַ ח ֗
וס ו֣ ֿבַ רּ-תֻ ולמַ י֭ ו֣ ֿתָ אומַ ֭א ו֣ מַ ּתַ י מָ ֿכסָ ֭א ו֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר חַ֣לֿפַ י֭ Mat 10:3
ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭
ו֣ לַּבִ י ּדֵ אֿתּכַנִ י ַּ֣תֿדַ י֭
ו֣ ׁשֵ מעֻון ק ָנ ָני ָ֭א ִ֣ויהֻוֿדָ א ֣סֿכַרי ֻוטָ א הַ ו ּדַ אׁשלמֵ ה ּס ּס Mat 10:4
נֿפֵא Mat 10:5
ּתרעסַ ֞ר ׁשַ ּדַ ר יֵׁ֣שֻ וע֑ וֿפַ קֵ ֿד אֵ נֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר ּבֻאורחָ א ּדחַ ֭ ֞
להָ לֵין ֵ
מרי ֭ ֵ֞א לָא ּתֵ עלֻון֭
לָא ִּתאז ֻ֗לו֭ ן ולַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדׁשָ ָ
ִ֣סרי ֵ֭ל Mat 10:6
זֵלו לֿכֻון ּדֵ ין י ִַּת ָיראיִ ֿ֑ת לוָֿת עֵרּבֵ ֞א ּדֵ אֿבַ ֿדו מֵ ן ּבֵ יֿת י ָ
ֿכרזו֭ וֵאמַ רו֭ ּדקֵ רּבַ ֿת מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א Mat 10:7
וֿכַֿד אָ ז ִ֗לין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אַ ֵ
ּכריהֵ ֞א אַ סַ ו֭ וֿגַרּבֵ ֞א ּדַ ּכַו֭ וֿדַ יו ֵ֞א אַ ּפֵקו֭ מַ ּגָן נסַ ֿבּתֻ ו֭ ן מַ ּגָן הַ ֿבו ס Mat 10:8
ִ
ֻון Mat 10:9
לָא ּתֵ קנֻון ּדַ הֿבָ ֭א ולָא ִסאמָ ֭א ולָא נחָ ׁשָ א ּבֿכִ יסַ יּכ ֭ ֞

Mat 9:30
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ֻוּתינ ָי ֑֞ן ולָא מסָ נ ֭ ֵ֞א ולָא
ולָא ּתַ רמָ לָא לֻאורחָ ֑א ולָא ּתַ רּתֵ ין֞ ּכ ִ
ׁשַ ֿבטָ ֭א ׁשָ וֵא ֗הו ּגֵיר ּפָעלָא סַ יּבָ רּתֵ ה ס
קריֿתָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ָ֑ה ׁשַ אלו Mat 10:11
מֿדינ֗ ּתָ ֭א אַ ו ִ
לַאיֿדָ א ּדֵ ין ִ
מַ נֻו ׁשָ וֵא ּבָ ֑ה וֿתַ מָ ן הוַו֭ עֿדַ מָ א ּדנָֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון ס
ומָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ון לֿבַ יּתָ ֑א ׁשַ אלו ׁשלָמֵ ה ּדֿבַ יּתָ ֭א Mat 10:12
ַוהי֭ אֵ ן ּדֵ ין לָא ׁשָ ו ֵ֑א Mat 10:13
וֵאן הֻו ּדׁשָ וֵא ּבַ יּתָ ֑א ׁשלָמֿכֻון נִ אֿתֵ א על ֗
ׁשלָמֿכֻון עלַיּכֻון נֵֿפנֵא ס
מַ ן ּדלָא ּדֵ ין מקַ ּבֵ ל לֿכֻו֭ ן ולָא ׁשָ מַ ע מֵ לַיּכֻו ֑֞ן ּכַֿד נָֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון Mat 10:14
קריֿתָ א הָ י֑ ּפֵצו חֵ לָא מֵ ן ֵרֿגלַיּכ ֭ ֻ֞ון
מֵ ן ּבַ יּתָ ֭א אַ ו מֵ ן ִ
ֻור ֑א נֵהוֵא נִ יח Mat 10:15
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדלַארעָא ַּ֣דסֿדֻום וַֿ֣ד עַ מ ָ
ו ִ
ּדֿדינ ָ֭א אַ ו לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א הָ י סס
ּביַומָ א ִ
מר ֞א ּבַ ינַי֞ ִּדאֿבֵ ֭ ֞א הוַו הָ ֿכִ יל Mat 10:16
הָ א אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אַ ֿיך אֵ ֵ
חַ ּכִ ימֵ ֞א אַ ֿיך ח ַווָֿתָ ֭ ֞א וֿתַ ִמימֵ ֞א אַ ֿיך יַונ ֭ ֵ֞א
ׁשלמין לֿכֻון ּגֵיר לֿבֵ יֿת ּדַ ָינ ֑ ֵ֞א Mat 10:17
אֵ זּדַ ֗הרו ּדֵ ין מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א מַ ִ
וֿבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתהֻון֞ ננַּגֿדֻו ָנֿכֻון֭
טלָֿתי֑ לסָ הּדֻוֿתָ א Mat 10:18
וַקֿדָ ם הִ ֿגמֻונ ֵ֞א ומַ לּכ ֵ֞א מקַ רֿבִ ין לֿכֻון מֵ ֻ
ִּדילהֻון וַֿדעַ ֗ממֵ ֞א ס
אֵ מַ ֿתי ּדֵ ין ּדנַׁשלמֻו ָנֿכֻו ֑ן לָא ִּתאצּפֻון אַ י ַּכנָא אַ ו מָ נָא ּתמַ ללֻו֭ ן Mat 10:19
מֵ ִֿתיהֵ ֿב לֿכֻון ּגֵיר ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֭א מָ א ּדַ ֿתמַ ללֻון֭
לָא ֗הוָא ּגֵיר אַ נ֗ ּתֻ ון ממַ ללִ י ֑ן אֵ לָא רֻ וחָ א ּדַ אֿבֻוֿכֻון ממַ ללָא Mat 10:20
ּבֿכֻון֭
ַֿבר ֭ה וַנקֻ ומֻון ּב ַני ָ֞א Mat 10:21
ֻוהי למַ וּתָ ֭א וַאֿבָ א ל ֵ
נַׁשלֵם ּדֵ ין אַ חָ א לַאח ֗
ַנמיֿתֻ ון אֵ נֻון֭
עַ ל אַ ֿבָ הַ יה ֭ ֻ֞ון ו ִ
וֿתֵ הו ֻון סנִ יאיִ ן֞ מֵ ן ּכֻלנָׁש מֵ טֻל ׁשֵ מי֭ אַ ינָא ּדֵ ין ּדַ נסַ יּבַ ר עֿדַ מָ א Mat 10:22
לחַ רֿתָ ֑א הֻו נִ חֵ ֭א
חרֿתָ ֭א Mat 10:23
מֿדינ֗ ּתָ א הָ ֿדֵ ֑א ערֻ וקו לֿכֻון ל ַ֗א ִ
ּדרֿדּפִ ין לֿכֻון ּדֵ ין ּבַ ִ
מָ א ָ
מֿדינָֿתָ ֞א ּדֿבֵ יֿת
אַ ִמין ּגֵיר אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתׁשַ למֻון אֵ נֵין֞ ּכֻלהֵ ין ִ
ּדאנָׁשָ א ס
ּברה ֗
יסריֵל֑ עֿדַ מָ א ּדנִ אֿתֵ א ֵ
ִ֣א ָ
Mat 10:10
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למיֿדָ א ּדי ִַּתיר מֵ ן ַרּבֵ ֭ה ולָא עַ ֿבּדָ א מֵ ן מָ ֵר ֭ה
לַיּת ּתַ ִ
יך מָ ֵר ֭ה אֵ ן Mat 10:25
למיֿדָ א ּדנֵהוֵא אַ ֿיך ַרּבֵ ֭ה וַלעַ ֿבּדָ א אַ ֿ
סָ ֿפֵק לֵה לֿתַ ִ
קרו ּ֣בעֵ לז ֻֿבוֿ֑ב חַ ֿד ּכמָ א לַֿבנַי֞ ּבַ יּתֵ ֭ה
למָ ֵרה ּדֿבַ יּתָ א ַ
לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ֿדחלֻון מֵ נהֻו֭ ן לַיּת ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּדַ ֿכסֵ ֭א ּדלָא נֵֿתּגל ֵ֑א Mat 10:26
וֿדַ מטַ ׁשַ י֭ ּדלָא נ ִֵֿתיֿדַ ֭ע
יר ֭א Mat 10:27
והי אַ נ֗ ּתֻ ון ּבנַהִ ָ
מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א אֻ ומרֻ ֗
ֿכרזו עַ ל אֵ ּג ֵָר ֭ ֞א
ומֵ ּדֵ ם ּדֿבֵ אֿדנַיּכֻון֞ ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ ֵ
ּפַֿגר ֑א נַֿפׁשָ א ּדֵ ין לָא מֵ ׁשּכחִ ין Mat 10:28
ולָא ּתֵ ֿדחלֻון מֵ ן אַ ילֵין ּדקָ טלִ ין ָ
ֿגרא נַוּבֵ ֿד
למֵ קטַ ֭ל ּדחַ לו ּדֵ ין י ִַּת ָיראיִ ֿ֑ת מֵ ן מַ ן ּדמֵ ׁשּכַח ּדַ לנַֿפׁשָ א וַלֿפַ ָ
ּבֿגִ הַ נ ָ֭א
ּפרין֞ מֵ זּדַ ּבנָן֞ ּבַ אסָ ֑ר וַחֿדָ א מֵ נהֵ י֭ ן ּבֵ לעָ ֿד מֵ ן Mat 10:29
לָא ּתַ רּתֵ ין֞ צֵ ִ
רעָא
אַ ֿבֻוֿכֻו֭ ן לָא נָֿפלָא עַ ל אַ ֭
ֵין Mat 10:30
ּדרׁשֿכֻון ּכֻלהֵ ין מַ ניָן֞ אֵ נ ֭ ֞
ִּדילֿכֻון ּדֵ ין אָ ֿף מֵ נ ֵ֞א ִ
ַּתרין אנ֗ ּתֻ ון֭ Mat 10:31
ֿפר ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א מי ִ
לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן מֵ ן צֵ ֵ
ּכֻלנָׁש הָ ֿכִ יל ּדנַוּדֵ א ּבִ י קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א אַ וּדֵ א ּבֵ ה אָ ֿף אֵ נָא קֿדָ ם Mat 10:32
אָ ֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
מַ ן ּדֵ ין ּדנֵֿכּפֻור ּבִ י קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א אֵ ֿכּפֻור ּבֵ ה אָ ֿף אֵ נָא קֿדָ ם Mat 10:33
אָ ֿבי ּדֿבַ ׁשמַ יָא ס
ארעָא לָא אֵ ִֿתיֿת Mat 10:34
֭
אֿתיֿת ּדַ ארמֵ א ׁשַ ינָא ּבַ
לָא ּתֵ סּברֻ ון ּדֵ ִ
ּדַ ארמֵ א ׁשַ ינ ָ֭א אֵ לָא חַ רּבָ ֭א
ֻוהי֑ וֿבַ רֿתָ א עַ ל אֵ מָ ֭ה Mat 10:35
ַֿברא עַ ל אַ ֿב ֗
אֵ ִֿתיֿת ּגֵיר ּדֵ אֿפלֻוֿג ּג ָ
וֿכַלֿתָ א עַ ל חמָ ֿתָ ֭ה
ַֿבר ֭א ּבנַי֞ ּבַ יּתֵ ה ס Mat 10:36
והי֞ ּדֿג ָ
וַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֗
ּדרחֵ ם Mat 10:37
ּדרחֵ ם אַ ֿבָ ֭א אַ ו אֵ מָ ֭א י ִַּתיר מֵ ן ּדלִ י֑ לָא ׁשָ וֵא לִ י֭ ומַ ן ָ
מַ ן ָ
ּבר ֭א אַ ו ּבַ רֿתָ ֭א י ִַּתיר מֵ ן ּדלִ י֑ לָא ׁשָ וֵא לִ י֭
ָ
וֿכֻל ּדלָא ׁשָ קֵ ל זקִ יֿפֵ ה וָאֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי לָא ׁשָ וֵא לִ י֭ Mat 10:38
טלָֿתי֑ Mat 10:39
ַוּבֿד ֭יה ומַ ן ּדנַוּבֵ ֿד נַֿפׁשֵ ה מֵ ֻ
מַ ן ּדֵ אׁשּכַח נַֿפׁשֵ ה נ ִ
נֵׁשּכחִ יה ס
Mat 10:24
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מַ ן ּדַ מקַ ּבֵ ל לֿכֻו֭ ן לִ י מקַ ּבֵ ֭ל ומַ ן ּדלִ י מקַ ּבֵ ֭ל למַ ן ּדׁשַ לחַ ני
מקַ ּבֵ ֭ל
ֿגרא ּדַ נֿבִ יָא נָסֵ ֿ֭ב ומַ ן ּדַ מקַ ּבֵ ל Mat 10:41
מַ ן ּדַ מקַ ּבֵ ל נֿבִ יָא ּבׁשֵ ם נֿבִ י ָ֑א אַ ָ
ֿגרא ּדז ִַּדיקָ א נָסֵ ֿ֭ב
ז ִַּדיקָ א ּבׁשֵ ם ז ִַּדיקָ ֑א אַ ָ
חוֿ֑ד Mat 10:42
ֻור ֞א ּכָסָ א ּדקַ ִר ֵיר ֞א ּבַ ל ֻ
וֿכֻל ּדמַ ׁשקֵ א לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
ֿגרה סס
למיֿדָ ֑א אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא נַוּבֵ ֿד אַ ֵ
ּבַ ׁשמָ א ּדֿתַ ִ
וה ֑֞י ׁשַ נִ י מֵ ן Mat 11:1
למיֿדַ ֗
ַֿתרעסַ ר ּתַ ִ
וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשַ לֵם יֵׁ֣שֻ וע לַמֿפַ קָ ֿדֻו ל ֵ
מֿדינָֿתהֻון֞ ס
ֿכרז ֻו ּבַ ִ
ּתַ ָ֭מן למַ ָלֿפֻו וַלמַ ָ
מׁשיחָ ֑א ׁשַ ּדַ ר ּביַֿד Mat 11:2
והי֞ ּדַ ִ
יֻ֣וחַ נָן ּדֵ י֭ ן ּכַֿד ׁשמַ ע ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֞א עֿבָ ֿדַ ֗
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
הו מסַ ּכֵין אֵ נַחנַן֭ Mat 11:3
חרין ֻ֗
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗הו הַ ו֑ ּדָ אֿתֵ ֑א אַ ו ל ַ֗א ִ
ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו אֵ ׁשּתַ עַ ו ל֣ י ֻוחַ נָן אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין Mat 11:4
אנ֗ ּתֻ ון וחָ זֵין֭
יר ֭ ֞א מהַ לֿכִ י֭ ן וֿגַרּבֵ ֭ ֞א מֵ ּתּדַ ּכֵי֭ ן וחַ רׁשֵ ֭ ֞א ׁשָ מעִ י֭ ן Mat 11:5
סמַ י ֭ ָ֞א חָ זֵי֭ ן וַחֿגִ ֵ
ּברין֭
ימי֭ ן ומֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א מֵ סּתַ ִ
ומיֿתֵ ֭ ֞א קָ ִ
ִ
והי לַאינָא ּדלָא נֵֿתּכׁשֵ ל ּבִ י֭ Mat 11:6
וטֻוֿבַ ֗
למאמַ ר לֿכֵנׁשֵ ֞א עַ ל יֻ֣וחַ ָ֭נן מָ נָא Mat 11:7
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ זַלו֑ ׁשַ ִרי יֵׁ֣שֻ וע ִ
ִיע
נֿפַ קּתֻ ון לחֻורּבָ א למֵ חז ָ֑א קַ ניָא ּדמֵ ן רֻ וחָ א מֵ ּתּתז ֭
יׁש הָ א Mat 11:8
ַֿברא ּדנַחּתֵ ֞א ַרּכִ יֿכ ֵ֞א לֿבִ ֭
וֵאלָא מָ נָא נֿפַ קּתֻ ון למֵ חז ָ֑א ּג ָ
יׁשין ּבֵ יֿת מַ לּכ ֵ֞א אֵ נֻון֭
ּדרּכִ יֿכ ֵ֞א לֿבִ ִ
אַ ילֵין ַ
וֵאלָא מָ נָא נֿפַ קּתֻ ון למֵ חז ָ֑א נֿבִ י ָ֑א ִאין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן וי ִַּתיר Mat 11:9
מֵ ן נֿבִ י ֭ ֵ֞א
ּכֿתיֿ֑ב ּדהָ א אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא מַ לַאֿכי קֿדָ ם Mat 11:10
ַוהי ִ
הָ נַו ּגֵיר ּדַ על ֗
ֻוּפָך ּדנַֿתקֵ ן אֻ ורחָ א קֿדָ מַ יּךְ ּס ּס
ּפַ רצ ֿ֑
ּדרּב מֵ ן יֻ֣וחַ נָן Mat 11:11
אַ ִמין אָ מַ רנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא קָ ם ּבִ ילִ יֿדַ י֞ נֵׁשֵ ֞א ַ
ֻורא ּדֵ ין ּבמַ לּכֻוֿת ׁשמַ י ָ֭א ַרֿב ֻ֗הו מֵ נ ֵ֭ה
מַ עמֿדָ נ ָ֭א זע ָ
מֵ ן יַומַ י֞ יֻ֣וחַ נָן ּדֵ ין מַ עמֿדָ נ ָ֭א וַעֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֑א מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא Mat 11:12
ַקט ָירנ ֵ֞א מחַ טֿפִ ין ל ָ֭ה
ֿבר ֑א ו ִ
קט ָירא מֵ ּתּדַ ָ
ּבַ ִ
Mat 10:40
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ֻאוריּתָ ֑א עֿדַ מָ א ל֣ יֻוחַ נָן אֵ ֿתנַּבִ יו ס
ּכֻלהֻון ּגֵיר נֿבִ י ֵ֞א ו ָ
עֿתיֿד למֵ אֿתָ א ס Mat 11:14
וֵאן צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון קַ ּבֵ לו֑ ּדהֻויֻו ֵ֣אלִ י ָ֭א ּדַ ִ
מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ס Mat 11:15
למַ ן ּדֵ ין אֵ ּדַ ִמיה לׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א ּדָ מיָא לַט ָלי ֵ֞א ּדיָֿתּבִ ין Mat 11:16
ֿבריהֻון֞
ּבׁשֻ וקָ ֑א וקָ עֵין לחַ ַ
ָאמרי֭ ן זמַ רן לֿכֻו֭ ן ולָא ַרקֵ ֿדּתֻ ו֭ ן וֵאלַין לֿכֻו֭ ן ולָא אַ רקֵ ֿדּתֻ ון֭ Mat 11:17
ו ִ
ָאמרי֭ ן ּדַ יוָא ִאיֿת ּבֵ ֭ה Mat 11:18
אֵ ֿתָ א ּגֵיר יֻ֣וחַ ָ֭נן ּדלָא אָ ֿכֵל ולָא ׁשָ ֿתֵ ֑א ו ִ
ַֿברא אָ ּכֻולָא Mat 11:19
ָאמרי֭ ן הָ א ּג ָ
ּדאנָׁשָ ֭א אָ ֿכֵל וׁשָ ֿתֵ ֑א ו ִ
ּברה ֗
אֵ ֿתָ א ֵ
יה
מר ֑א ָורחמָ א ּדמָ ֿכסֵ ֞א וַֿדחַ טָ י ֭ ֵ֞א וֵאזּדַ ּדקַ ֿת חֵ ֿכמֿתָ א מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞
וׁשָ ֿתֵ א חַ ָ
סס
ַוהי֞ Mat 11:20
מֿדינָֿתָ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדַ הוַו ּבהֵ ין חַ יל ֗
הָ יּדֵ ין ׁשַ ִרי יֵׁ֣שֻ וע לַמחַ סָ ֿדֻו ִ
ֵאא ולָא ּתָ ֿבו֭
סַ ּגִ י ֭ ֞
ּכָ֣ורזִי ֑ן וָי לֵֿכי ֵּ֣ביֿת-צַ יָֿדָ ֑א ּדֵ אלֻו ּ֣בצֻור Mat 11:21
וָאמַ ר ֗הו ָ֑א וָי לֵֿכי ַ
וַֿ֣ב צַ יּדָ ן הוַו חַ יל ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדַ הוַו ּבֿכֵי ֑ן ּכֿבַ ר ּדֵ ין ּבסַ קֵ ֞א וַֿבקֵ טמָ א ּתָ ֿבו֭
ּדֿדינ ָ֑א Mat 11:22
ּברם אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֵי ֑ן ּדַ ל֣ צֻור וַל֣ צַ יּדָ ן נֵהוֵא נִ יח ּביַומָ א ִ
ַ
אַ ו לֿכֵין֭
ּתּתרימּתי֑ עֿדַ מָ א Mat 11:23
וַאנ֗ ּתי ּכ֣ ֿפַר ַנח ֻ֭ום הָ י ּדַ עֿדַ מָ א לַׁשמַ יָא אֵ ִ
לַׁשיֻול ּתֵ ּתַ חּתֵ י֭ ן ּדֵ אלֻו ּבַ֣סֿדֻום הוַו חַ יל ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדַ הוַו ּבֵ ֿכי֑ קַ יָמָ א ֗הוָֿת
עֿדַ מָ א ליַומָ נ ָ֭א
ּדֿדינ ָ֭א Mat 11:24
ּברם אָ מַ רנָא לֵֿכי֑ ּדלַארעָא ַּ֣דסֿדֻום נֵהוֵא נִ יח ּביַומָ א ִ
ַ
אַ ו לֵֿכי סס
ּבהַ ו זַֿבנ ָ֑א ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ֭ר מַ וּדֵ א ֗אנָא ל ָֿך אָ ֿבי֭ מָ ָרא ּדַ ׁשמַ יָא Mat 11:25
ארעָא ּדֿכ ִַסיּת הָ לֵין מֵ ן חַ ּכִ ימֵ ֞א וסַ ּכֻולֿתָ נ ֑ ֵ֞א וַֿגלַיּת אֵ נֵין֞ ל ַילֻוֿדֵ ֭ ֞א
֑
וֿדַ
ִאין אָ ֿבי֑ ּדהָ ַֿכנָא הוָא צֵ ֿב ָינָא קֿדָ מַ יּךְ ס Mat 11:26
ַֿברא אֵ לָא אֵ ן Mat 11:27
ּכֻל מֵ ּדֵ ם אֵ ׁשּתלֵם לִ י מֵ ן אָ ֿבי֭ ולָא ֗אנָׁש יָֿדַ ע ל ָ
ּברא ּדנֵֿגלֵא ס
ּבר ֭א וַלמַ ן ּדצָ ֿבֵ א ָ
אַ ֿבָ ֭א אָ ֿף לָא לַאֿבָ א ֗אנָׁש יָֿדַ ֭ע אֵ לָא אֵ ן ָ
ּתַ ו לוָֿתי֭ ּכֻלֿכֻון לַאי ֭ ָ֞א וַׁשקִ ילַי֞ מַ וּבל ֭ ֵ֞א וֵאנָא אַ נִ יחֿכֻון֭ Mat 11:28
Mat 11:13
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ׁשקֻ ולו נִ ירי עלַיּכֻו֭ ן וִ ילַֿפו מֵ ני֑ ּדנִ יח ֗אנ ָ֭א ומַ ּכִ ֿיך ֗אנָא ּבלֵּבי֑
ומֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ניָחָ א לנַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
נִ ירי ּגֵיר ּבַ ִסים ֗הו֑ ומַ וּבַ לי קַ לִ ילָא ֗הי סס Mat 11:30
והי֞ Mat 12:1
למיֿדַ ֗
ַרעֵא וֿתַ ִ
ּבהַ ו זַֿבנ ָ֑א מהַ ל ֵֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבׁשַ ּבֿתָ א ּבֵ יֿת-ז ֭ ֞
ּכֿפֵנו֭ וׁשַ ִריו מָ לּגִ ין ׁשֵ ּבל ֭ ֵ֞א וָאֿכלִ ין֭
עָֿבּדין מֵ ּדֵ ם Mat 12:2
יּך ִ
למיֿדַ ְ֞
מרין ל ֵ֭ה הָ א ּתַ ִ
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד חזַו אֵ נֻו ֑ן אָ ִ
ִ
ּדלָא ׁשַ לִ יט למֵ עּבַ ֿד ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א
קריּתֻ ון מָ נָא עֿבַ ֿד ַּ֣דוִ יֿ֭ד ּכַֿד ּכֿפֵן וַאילֵין Mat 12:3
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא ַ
ּדעַ מֵ ֑ה
ורה ּדמָ ריָא אֵ ֿכַל֑ הַ ו Mat 12:4
אַ י ַּכנָא עַ ל לֿבַ יּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ולַחמָ א ּדֿפָֿתֻ ֵ
ּדלָא ׁשַ לִ יט ֗הוָא לֵה למֵ אֿכַל֑ ולָא לַאילֵין ּדעַ מֵ ֭ה אֵ לָא אֵ ן לֿכָהנ ֵ֞א ּבַ לחֻוֿד
ס
ֻאוריּתָ ֑א ּדֿכָהנ ֵ֞א ּבהַ יּכל ָ֭א מַ חלִ ין לָה לׁשַ ּבֿתָ ֭א Mat 12:5
קריּתֻ ון ּב ָ
אַ ו לָא ַ
וַֿדלָא עֵ ֿדלָי אֵ נֻון֭
ּדרּב מֵ ן הַ יּכלָא ִאיֿת הָ רּכ ָ֭א Mat 12:6
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ַ
אֵ לֻו ּדֵ ין יָֿדעִ ין הוַיּתֻ ון מָ נַו֑ ח ָננָא צָ ֿבֵ א ֗אנָא ולָא ּדֵ ֿבחֿתָ ֑א לָא Mat 12:7
מחַ יֿבִ ין ֗הוַיּתֻ ון לַאילֵין ּדַ ֿדלָא עֵ ֿדלָי אֵ נֻון֭
ּדאנָׁשָ א סס Mat 12:8
ּברה ֗
והי ֵ
מָ ָרה ּגֵיר ּדׁשַ ּבֿתָ א ִאיֿתַ ֗
וע וֵאֿתָ א לַֿכנֻוׁשּתהֻון֭ Mat 12:9
וׁשַ נִ י מֵ ן ּתַ מָ ן יֵׁ֣שֻ ֭
ַֿברא חַ ֿד ִאיֿת ֗הוָא ּתַ ָ֭מן ּדיַּבִ יׁשָ א ִאיֿדֵ ֭ה וַמׁשַ אלִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה Mat 12:10
וֿג ָ
וה ֭֞י
ָאמרין ּדֵ אן ׁשַ לִ יט ּבׁשַ ּבֿתָ א למַ אסָ יֻו֭ אַ ֿיך ּדנֵאֿכלֻון קַ רצַ ֗
ו ִ
ַֿבר ֭א ִּדאיֿת לֵה עֵרּבָ א חַ ֿ֑ד וֵאן Mat 12:11
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן מַ נֻו מֵ נֿכֻון ּג ָ
נָֿפֵ ל ּבחַ ּבָ ָרא ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ ֑א לָא אָ חֵ ֿד וַמקִ ים ל ֵ֭ה
הו ּבׁשַ ּבֿתָ א Mat 12:12
ּכמָ א ּדֵ ין י ִַּתיר ּבַ רנָׁשָ א מֵ ן עֵרּבָ ֭א מָ ֿדֵ ין ׁשַ לִ יט ֻ֗
למֵ עּבַ ֿד ּדׁשַ ּפִ ֭יר
יך Mat 12:13
ַֿבר ֑א ּפׁשֻ וט ִאיֿדָ ֿ֭ך וַֿפׁשַ ט ִאיֿדֵ ֭ה וֿתֵ קנַֿת אַ ֿ
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר להַ ו ּג ָ
חֿבַ רּתָ ה סס
ָיהי֭ Mat 12:14
ַוהי֭ אַ ֿיך ּדנַוּבֿדֻונ ֗
ּפריׁשֵ ֑ ֞א ומֵ לּכָא נסַ ֿבו על ֗
וַנֿפַ קו ִ
Mat 11:29
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ֵאא
ֿתרה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע֑ וׁשַ נִ י לֵה מֵ ן ּתַ ָ֭מן וֵאזַלו ּבָ ֵ
ַאסי לֿכֻלהֻון֭
ו ִ
ָיהי֭ Mat 12:16
וַֿכאָ א ּבהֻו֭ ן ּדלָא נֵֿגלֻונ ֗
ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֑ר Mat 12:17
הָ א עַ ֿבּדי ּדֵ אצטֿבִ יֿת ּבֵ ֭ה חַ ּבִ יֿבי ּדסֵ וחַ ֿת ּבֵ ה נַֿפׁשי֭ רֻ וחי אֵ ִסים Mat 12:18
ַֿכר ֭ז
לעַממֵ ֞א נ ֵ
ַוהי֭ ִוֿדינָא ֗
על ֗
ֵקעֵא ולָא ֗אנָׁש נֵׁשמַ ע קָ לֵה ּבׁשֻ וקָ ֭א Mat 12:19
ֵֿתחר ֭א ולָא נ ֭
לָא נ ֵ
ַֿדעֵך עֿדַ מָ א Mat 12:20
ַׁשרֿגָא ּדַ מטַ ֿפטֵ ֿ֭ף לָא נ ֿ֭
קַ ניָא רעִ יעָא לָא נֵֿתּבַ ֭ר ו ָ
ּדנַּפֵק ִּדינָא ל ָזֿכֻוֿתָ ֑א
וֿבַ ׁשמֵ ה עַ ֗ממֵ ֞א נסַ ּברֻ ון סס Mat 12:21
יר וַאסי ֵ֑ה אַ י ַּכנָא Mat 12:22
חר ׁ֭ש וַעוִ ֭
הָ יּדֵ ין קַ ֵרֿבו לֵה ּדַ י ָונָא חַ ֿד ּדַ ֵ
ּדחַ רׁשָ א וסַ מיָא נמַ לֵל ונֵחז ֵ֭א
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿד Mat 12:23
ָאמרי֭ ן ּדַ למָ ֑א הָ נַו ֵ
מרין ֗הוַו ּכֻלהֻון ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ומֵ ּתּדַ ִ
ס
מרי֭ ן הָ נָא לָא מַ ּפֵק ִׁשאֿדֵ ֑ ֞א אֵ לָא Mat 12:24
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו֭ אָ ִ
ִ
ּבַֿ֣בעֵ לזֿבֻוֿב ִרׁשָ א ּדֿדַ יו ֭ ֵ֞א
ֻון וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכֻל מַ לּכֻו ּדֿתֵ ֿתּפַ לַֿג Mat 12:25
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע מַ חׁשֿבָ ֿתה ֭ ֞
ַמֿדינָא ּדנֵֿתּפַ לַֿג עַ ל נַֿפׁשָ ֭ה לָא נקֻ ֭ום
חרֿ֭ב וֿכֻל ּבַ י ו ִ
עַ ל נַֿפׁשָ ֭ה ּתֵ ַ
ּפֵק עַ ל נַֿפׁשֵ ה אֵ ֿתּפַ לַֿ֭ג אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל Mat 12:26
וֵאן סָ טָ נָא לסָ טָ נָא מַ ֑
קָ ימָ א מַ לּכֻוֿתֵ ֭ה
ֻון ּבמָ נָא מַ ּפקִ ין Mat 12:27
וֵאן אֵ נָא ּבַֿ֣בעֵ לזֿבֻוֿב מַ ּפֵק ֗אנָא ּדַ יו ֭ ֵ֞א ּבנַיּכ ֭ ֞
להֻו֭ ן מֵ טֻל הָ נָא הֵ נֻון נֵהוֻון לֿכֻון ּדַ ָינ ֭ ֵ֞א
וֵאן ּברֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א אֵ נָא מַ ּפֵק ֗אנָא ּדַ יו ֑ ֵ֞א קֵ רּבַ ֿת לָה עלַיּכֻון Mat 12:28
מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ַוהי֞ ֵנּבֻוז֑ Mat 12:29
אַ ו אַ י ַּכנָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ּד ֵנעֻול לֿבֵ יֿת חַ ִסינ ָ֭א ומָ אנ ֗
יוהי לחַ ִסינ ָ֭א והָ יּדֵ ין ּבַ יּתֵ ה ֵנּבֻוז ס
ֵאסר ֗
אֵ לָא אֵ ן לֻוקֿדַ ם נ ִ
הו֭ ומַ ן ּדלָא ָּכנֵׁש עַ מי֭ מֿבַ ּדָ רֻ ו Mat 12:30
מַ ן ּדלָא הוָא עַ מי֭ לֻוקֿבַ לי ֻ֗
מֿבַ ּדַ ר ּס ּס
Mat 12:15
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מֵ טֻל הָ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל חטָ הִ ין֞ וֿגֻוּדָ ֿפִ ֭ ֞ין נֵׁשּתַ ֿבקֻ ון
לַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א ּגֻוּדָ ֿפָא ּדֵ ין ּדעַל רֻ וחָ ֭א לָא נֵׁשּתֿבֵ ק לַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ּדאנָׁשָ ֭א נֵׁשּתֿבֵ ק ל ֵ֭ה ּכֻל ּדֵ ין Mat 12:32
ּברה ֗
וֿכֻל מַ ן ּדנִ אמַ ר מֵ לֿתָ א עַ ל ֵ
ּדעַ ל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א נִ אמַ ֭ר לָא נֵׁשּתֿבֵ ק ל ֵ֭ה לָא ּבעָ למָ א הָ נ ָ֭א ולָא
עֿתיֿד ס
ּבעָ למָ א ּדַ ִ
יר ֑ ֞א אַ ו עֿבֵ ֿדו ִאי ָלנָא Mat 12:33
והי֞ ׁשַ ּפִ ֵ
אר ֗
אַ ו עֿבֵ ֿדו ִאי ָלנָא ׁשַ ּפִ ָיר ֭א וֿפִ ַ
והי֞ הֻו ּגֵיר מֵ ִֿתיֿדַ ע ִאי ָלנ ָ֭א
אר ֗
והי֞ ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א מֵ ן ּפִ ַ
אר ֗
ּבִ יׁשָ ֭א וֿפִ ַ
יַלּדָ א ּדָ אֿכֵֿדנ ֭ ֵ֞א אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון טָ ֿבָ ֿתָ ֞א לַממַ ָללֻו Mat 12:34
ּדֿבִ יׁשֵ ֞א אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ן ּתַ וּתָ ַרי֞ לֵּבָ א ּגֵיר ממַ לֵל ּפֻומָ ֭א
ַֿברא ּבִ יׁשָ ֭א מֵ ן Mat 12:35
ַֿברא טָ ֿבָ ֭א מֵ ן ִסימָ ֿתָ ֞א טָ ֿבָ ֿתָ ֞א מַ ּפֵק טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וֿג ָ
ּג ָ
ִסימָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א מַ ּפֵק ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ס
ֵיר ּדֿכֻל מֵ לָא ּבַ טָ לָא ּדנִ אמרֻ ון ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֑ ֞א Mat 12:36
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֭
ּדֿדינ ָ֭א
נֵּתלֻון ּפֵֿתּגָמָ ה ּביַומָ א ִ
ַיּך ּתֵ ֿתחַ יַֿב סס Mat 12:37
ַיּך ּגֵיר ּתֵ זּדַ ּדַ ֭ק ומֵ ן מֵ ל ְ֞
מֵ ן מֵ ל ְ֞
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֭א Mat 12:38
ּפריׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ֿפר ֞א ומֵ ן ִ
הָ יּדֵ ין ענַו ֗אנָׁשָ א מֵ ן סָ ֵ
צָ ֿבֵ ין ֗חנַן ּדנֵחזֵא מֵ נ ָֿך אָ ֿתָ א ס
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשַ רּבֿתָ א ּבִ יׁשּתָ א ו ַֿגיָרֿתָ ֭א אָ ֿתָ א Mat 12:39
ּבָ עי ָ֭א וָאֿתָ א לָא ּתֵ ִֿתיהֵ ֿב ל ָ֑ה אֵ לָא אָ ֿתֵ ה ּ֣דיַונָן נֿבִ י ָ֭א
ַומין֞ וַֿתלָֿתָ א Mat 12:40
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ הוָא יַ֣ונָן ּבֿכַרסֵ ה ּדנֻונ ָ֭א ּתלָֿתָ א י ִ
ארעָא ּתלָֿתָ א ִאימָ ִמין֞ וַֿתלָֿתָ א
֑
ּדאנָׁשָ א ּבלֵּבָ ה ּדַ
ּברה ֗
לַי ַל ָו ֑֞ן הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ֵ
לַי ַלו ֭ ָ֞ן
ּבֿדינָא עַ ם ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א וַנחַ יֿבֻונ ָ֭ה Mat 12:41
ַֿבר ֞א נִ ינ ָוי ֵ֞א נקֻ ומֻון ִ
ּג ֵ
ּדרּב מֵ ן יַ֣ונָן ּתנָן֭
ּדהֵ נֻון ּתָ ֿבו ּבֿכָרֻ וז ֻוֿתֵ ה ּ֣דיַו ָנ ֑ן והָ א ַ
יה Mat 12:42
ּבֿדינָא עַ ם ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א וַֿתחַ יֿבִ ֭
מַ לּכֿתָ א ּדֿתַ ימנָא ּתקֻ ום ִ
יה ּדַ ארעָא ּדֿתֵ ׁשמַ ע חֵ ֿכמֿתֵ ה ַּ֣דׁשלֵימֻו֭ ן והָ א ּדי ִַּתיר מֵ ן
עֵֿבר ֞
ּדֵ אֿתָ ֿת מֵ ן ֵ
ׁ֣שלֵימָ ון הָ רּכָא ס
אֵ מַ ֿתי ּדֵ ין ּדרֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ א ּתֵ ּפֻוק מֵ ן ּבַ רנָׁשָ ֑א מֵ ֿתּכַרּכָא Mat 12:43
אֿתרוָֿתָ ֞א ּדמַ י ָ֞א לַיּת ּבהֻו֭ ן וֿבָ עיָא ניָחָ ֭א ולָא מֵ ׁשּכחָ ֭א
ּבַ ַ
Mat 12:31
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ֻוך לֿבַ יּתי מֵ ן אַ יּכָא ּדנֵֿפקֵ ֿ֭ת וָאֿתיָא
מר ֑א אֵ הּפ ֿ
הָ יּדֵ ין אָ ָ
ַחמים וַמצַ ּבַ ֿ֭ת
סריק ו ִ
מֵ ׁשּכחָ ֭א ּדַ ִ
חרניָן֞ ּדמֵ נָה ּבִ יׁשָ ֑֞ן Mat 12:45
ֿברא עַ מָ ה ׁשֿבַ ע רֻ וחֵ ֞א ֗א ָ
הָ יּדֵ ין אָ ז ָ֗לא ּדָ ָ
ַֿברא הַ ו ּבִ יׁשָ א מֵ ן קַ ֿדמָ יּתֵ ֭ה הָ ַֿכנָא
מרן֞ ּבֵ ֭ה והָ ויָא חַ רֿתֵ ה ּדֿג ָ
ועָאל ֭ ָ֞ן ועָ ָ
נֵהוֵא לָה לׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א ּבִ יׁשּתָ א ס
ימין לֿבַ ֭ר Mat 12:46
וה ֭֞י קָ ִ
ּכַֿד הֻו ּדֵ ין ממַ לֵל לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א אֵ ֿתַ ו אֵ מֵ ה וַאחַ ֗
וֿבָ עֵין ּדַ נמַ ללֻון עַ מֵ ֭ה
ימין לֿבַ ֑ר וֿבָ עֵין Mat 12:47
יּך קָ ִ
אֵ מַ ר לֵה ּדֵ ין ֗אנ ָׁ֭ש הָ א אֵ מָ ֿך וַאחַ ְ֞
ּדַ נמַ ללֻון עַ מָ ֿ֭ך
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר למַ ן ּדֵ אמַ ר ל ֵ֭ה מַ ן ֗הי אֵ מי֭ ומַ ן אֵ נֻון אַ חַ ֭֞י Mat 12:48
והי֞ וֵאמַ ֭ר הָ א אֵ מי֭ והָ א אַ חַ ֭֞י Mat 12:49
למיֿדַ ֗
וַֿפׁשַ ט ִאיֿדֵ ה לוָֿת ּתַ ִ
ּכֻלנָׁש ּגֵיר ּדעָֿבֵ ֿד צֵ ֿב ָינֵה ּדָ אֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א הֻוי ֻו אָ חי֭ וחָ ֿתי֭ Mat 12:50
וֵאמי סס
ּבהַ ו ּדֵ ין יַומָ ֭א נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּבַ יּתָ ֑א וִ יֿתֵ ֿב עַ ל-יַֿד יַמָ ֭א Mat 13:1
אלֿפָא Mat 13:2
֭
ֵאא אַ ֿיך ּדנֵסַ ק נֵּתֵ ֿב לֵה ּבֵ
וֵאֿת ַּכנַׁשו לוָֿתֵ ה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ו ֻֿכלֵה ּכֵנׁשָ ֭א קָ אֵ ם ֗הוָא עַל סֿפָר יַמָ ֭א
וסַ ּגִ י ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻו֭ ן ּבֿפֵ לָאֿתָ ֭ ֞א וָאמַ ֭ר הָ א נֿפַ ק זָרֻ ועָא Mat 13:3
ּדנֵזרֻ ֭וע
ּפָרחֿתָ ֭א וֵאֿכַלֿתֵ ֭ה Mat 13:4
וֿכַֿד ַזרע֑ ִאיֿת ּדַ נֿפַ ל עַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֭א וֵאֿתָ ֿת ַ
ָאא Mat 13:5
ֿדרא סַ ּגִ י ֭
ועָא אַ יּכָא ּדלַיּת ֗הוָא מֵ ָ
חרנָא נֿפַ ל עַ ל ׁשֻ ֭
ו ַ֗א ִ
ארעָא
֭
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ׁשו ַ֑ח מֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא עֻומקָ א ּדַ
ּכַֿד ּדנַח ּדֵ ין ׁשֵ מׁשָ ֭א חַ ֭ם ומֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא לֵה עֵקָ ָר ֭א יִ ֿבֵ ׁ֭ש Mat 13:6
והי֭ Mat 13:7
חרנָא נֿפַ ל ּבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וַסלֵקו ּכֻוּבֵ ֞א וחַ נקֻ ֗
ו ַ֗א ִ
אא וִ איֿת Mat 13:8
אר ֭ ֞א ִאיֿת ּדַ מָ ֭
חרנָא נֿפַ ל ּבַ ארעָא טָ ֿבֿתָ ֑א וי ַ֗הֿב ּפִ ֵ
ו ַ֗א ִ
ׁשּתי֭ ן וִ איֿת ּדַ ֿתל ִָֿתין֭
ּדֵ ִ
מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע סס Mat 13:9
ָאמרין ל ֵ֭ה למָ נָא ּבֿפֵ לָאֿתָ ֞א ממַ לֵל אַ נ֗ ּת Mat 13:10
והי֞ ו ִ
למיֿדַ ֗
ַקרֿבו ּתַ ִ
ו ֵ
עַ מהֻון֭
Mat 12:44
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הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדַ לֿכֻון ֻ֗הו יִ הִ יֿב למֵ ּדַ ע ֗א ָרזָא
ּדמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א להָ נֻון ּדֵ ין לָא יִ הִ יֿ֭ב
למַ ן ּגֵיר ִּדאיֿת לֵה נ ִֵֿתיהֵ ֿב ל ֵ֭ה ונֵֿתיַּתַ ר ל ֵ֭ה Mat 13:12
וַלמַ ן ּדלַיּת ל ֵ֭ה והַ ו ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נֵׁשּתקֵ ל מֵ נ ֵ֭ה מֵ טֻל הָ נָא Mat 13:13
ּבֿפֵ לָאֿתָ ֞א ממַ לֵל ֗אנָא עַ מהֻו֭ ן מֵ טֻל ּדחָ זֵי֭ ן ולָא חָ זֵי֭ ן וׁשָ מעִ י֭ ן ולָא ׁשָ מעִ י֭ ן
ולָא מֵ סּתַ ּכלִ ין֭
וׁשָ למָ א ּבהֻון נֿבִ י ֻוֿתֵ ה ֵּ֣דאׁשַ עי ָ֭א ּדֵ אמַ ֭ר ּדׁשֵ מעָא ּתֵ ׁשמעֻו֭ ן ולָא Mat 13:14
ּתֵ סּתַ ּכלֻו ֑ן ומֵ חזָא ּתֵ חז ֻו֭ ן ולָא ּתֵ ּדעֻון֭
יראיִ ֿת ׁשמַ עו֭ Mat 13:15
אֵ ֿתעַ ּבִ י לֵה ּגֵיר לֵּבֵ ה ּדעַ מָ א הָ נ ָ֭א וֿבֵ אֿדנַיהֻון֞ יַקִ ָ
ועַ ינַיה ֭ ֻ֞ון עַמֵ צו֭ ּדלָא נֵחז ֻון ּבעַ ינַיה ֭ ֻ֞ון ונֵׁשמעֻון ּבֵ אֿדנַיהֻו ֑֞ן ונֵסּתַ ּכלֻון
ּבלֵּבהֻו ֑ן ונֵֿתּפנֻו֭ ן וַאסֵ א אֵ נֻון ס
מעָן Mat 13:16
ִּדילֿכֻון ּדֵ ין טֻוֿבַ יהֵ ין לעַ ינַיּכֻון֞ ּדחָ זי ֭ ָ֞ן ולֵאֿדנַיּכֻון֞ ּדׁשָ ֭ ֞
ֿגרֿגו Mat 13:17
ֿתר ַ
ֵאא נֿבִ י ֵ֞א וז ִַּדיקֵ ֞א אֵ ַ
אַ ִמין ּגֵיר אָ מַ רנָא לֿכֻו ֑ן ּדסַ ּגִ י ֞
ּדנֵחז ֻו֭ ן מֵ ּדֵ ם ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא חזַו֑ וַלמֵ ׁשמַ ע מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא
ׁשמַ עו ס
ַרעָא Mat 13:18
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ׁשמַ עו מַ ֿתלָא ּדז ֭
ּכֻל ּדׁשָ מַ ע מֵ לֿתָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ ֭א ולָא מֵ סּתַ ּכַל ּבָ ֑ה אָ ֿתֵ א ּבִ יׁשָ ֭א Mat 13:19
זּדר ֭ע
וחָ טֵ ֿף מֵ לֿתָ א ּדַ ִזריעָא ּבלֵּבֵ ֭ה הָ נַו הַ ו ּדעַ ל-יַֿד אֻ ורחָ א אֵ ַ
הו ּדׁשָ מַ ע מֵ לֿתָ ֭א וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה Mat 13:20
זּדרע֑ הַ ו ֻ֗
הַ ו ּדֵ ין ּדעַ ל ׁשֻ ועָא אֵ ַ
ּבחַ ֿדֻוֿתָ א מקַ ּבֵ ל ל ָ֭ה
לַיּת לָה ּדֵ ין עֵקָ ָרא ּבֵ ֭ה אֵ לָא ּדזַֿבנָא הֻו֭ ומָ א ּדַ הוָא אֻ ולצָ נָא Mat 13:21
אַ ו רֿדֻוֿפי ָ֭א מֵ טֻל מֵ לֿתָ ֭א עֿגַל מֵ ֿתּכׁשֵ ֭ל
ורניָא Mat 13:22
זּדרע֑ הַ ו ֻ֗הו ּדׁשָ מַ ע מֵ לֿתָ ֑א ֵ
הַ ו ּדֵ ין ּדֿבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֞א אֵ ַ
אר ֞א הָ וי ָ֭א
ֻוֿתר ֭א חָ נקִ ין לָה למֵ לֿתָ ֭א וַֿדלָא ּפִ ֵ
ּדעָלמָ א הָ נ ָ֭א וטֻועיַי ּדע ָ
הו ּדׁשָ מַ ע מֵ לַֿתי֑ Mat 13:23
זּדרע֑ הַ ו ֻ֗
הַ ו ּדֵ ין ּדעַ ל אַ רעָא טָ ֿבֿתָ א אֵ ַ
ׁשּתי֭ ן וִ איֿת ּדַ ֿתל ִָֿתין ּס ּס
אא וִ איֿת ּדֵ ִ
אר ֭ ֞א ועָֿבֵ ֿ֭ד ִאיֿת ּדַ מָ ֭
ומֵ סּתַ ּכַל ויָהֵ ֿב ּפִ ֵ
חרנָא מַ ֿתלָא אַ מּתֵ ל להֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א Mat 13:24
֗א ִ
קריֿתֵ ֑ה
ַֿברא ּדַ ַזרע זַרעָא טָ ֿבָ א ּבַ ִ
לֿג ָ
Mat 13:11
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ַזרע זִי ָזנ ֵ֞א ּבַ ינָֿת חֵ טֵ ֭ ֞א
וֿכַֿד ּדמֵ ֿכו ֗אנָׁשָ ֑א אֵ ֿתָ א ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ה ו ַ
וֵאז ַ֭ל
אר ֑ ֞א הָ יּדֵ ין אֵ ֿתחזִיו אָ ֿף זִי ָזנ ֭ ֵ֞א Mat 13:26
ּכַֿד ּדֵ ין יִ עָא עֵסּבָ ֭א וַעֿבַ ֿד ּפִ ֵ
והי֞ ּדמָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א וֵאמַ רו ל ֵ֭ה מָ ַ֭רן לָא הָ ֑א זַרעָא Mat 13:27
ַקרֿבו עַֿבּדַ ֗
ו ֵ
קריֿתָ ֿ֭ך מֵ ן אַ ימֵ ּכָא ִאיֿת ּבֵ ה זִי ָזנ ֭ ֵ֞א
טָ ֿבָ א ַזרעּת ּבַ ִ
מרין לֵה Mat 13:28
ַֿברא ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א עֿבַ ֿד הָ ֿדֵ ֭א אָ ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּג ָ
וה ֭֞י צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֑ת נִ אזַל נֿגַּבֵ א אֵ נֻון֭
עַֿבּדַ ֗
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּדַ למָ א ּכַֿד מֿגַּביֵן אנ֗ ּתֻ ון זִי ָזנ ֑ ֵ֞א ּתֵ עקרֻ ון Mat 13:29
עַ מהֻון אָ ֿף חֵ טֵ ֭ ֞א
ּתריהֻון֞ אַ ֿכחֿדָ ֭א עֿדַ מָ א לַחצָ ֿדָ ֭א וַֿבזַֿבנָא ּדַ חצָ ֿדָ א Mat 13:30
ׁשֿבֻוקו ָרֿבֵ ין ַ
אָ מַ ר ֗אנָא לחָ צֻוֿדֵ ֑ ֞א ּגַּבַ ו לֻוקֿדַ ם זִי ָזנ ֑ ֵ֞א וַאסֻורו אֵ נֻון מֵ אסָ ריָֿתָ ֭ ֞א ּדנִ אקֿדֻו֭ ן
ַאוצרי֞ ס
חֵ טֵ ֞א ּדֵ י֭ ן ַּכנֵׁשו אֵ נֵין֞ ל ַ
חרנָא מַ ֿתלָא אַ מּתֵ ל להֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א Mat 13:31
֗א ִ
קריֿתֵ ֭ה
ַֿברא זַרעָ ה ּבַ ִ
ַֿפרּדּתָ א ּדחַ רּדל ָ֑א ּדַ נסַ ֿב ּג ָ
ל ֵ
והִ י זעֻוריָא ֗הי מֵ ן ּכֻלהֻון זַרעֻונ ֭ ֵ֞א מָ א ּדֵ ין ּדַ רֿבָ ֿ֑ת ַרּבָ א ֗הי מֵ ן Mat 13:32
ּפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא ּתַ קֵ ן
ּדֿתאֿתֵ א ַ
ּכֻלהֻון יַרקֻ ונ ֭ ֵ֞א והָ ויָא ִאי ָלנ ָ֑א אַ ֿיך ִ
ֵיה ס
ּבסַ וּכ ֞
ירא Mat 13:33
ַחמ ָ
חרנָא מַ ֿתלָא אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א ל ִ
֗א ִ
מרֿת ּבַ ֿתלָֿת סָ ִאין֞ ּדקַ מחָ ֑א עֿדַ מָ א ּד ֻֿכלֵה חמַ ע ס
הַ ו ּדׁשֵ קלַֿת אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א טֵ ַ
הָ לֵין ּכֻלהֵ ין מַ לֵל יֵׁ֣שֻ וע ּבֿפֵ לָאֿתָ ֞א לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א וַֿדלָא ּפֵ לָאֿתָ ֭ ֞א לָא Mat 13:34
ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻון֭
יך ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֑ר אֵ ֿפּתַ ח ּפֻומי Mat 13:35
אַ ֿ
ּבמַ ֿתל ֭ ֵ֞א וַאּבַ ע ּכַסיָֿתָ ֞א ּדמֵ ן קֿדָ ם ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ א ס
ַקרֿבו לוָֿתֵ ה Mat 13:36
הָ יּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ׁשֿבַ ק לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א וֵאֿתָ א לֿבַ יּתָ ֭א ו ֵ
קריֿתָ ֭א
ָאמרין ל ֵ֭ה ּפַ ׁשֵ ק לַן מַ ֿתלָא הַ ו ּדזִי ָזנ ֵ֞א וֿדַ ִ
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ּברה Mat 13:37
והי ֵ
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן הַ ו ּדַ ַזרע זַרעָא טָ ֿבָ ֭א ִאיֿתַ ֗
ּדאנָׁשָ ֭א
֗
Mat 13:25
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ֵיה אֵ נֻון ּדמַ לּכֻוֿתָ ֭א
ַקריֿתָ א ִאיֿתֵ יה עָ למָ ֭א זַרעָא ּדֵ ין טָ ֿבָ ֭א ּבנ ֞
ו ִ
ַוהי֞ ּדֿבִ יׁשָ ֭א
זִי ָזנ ֵ֞א ּדֵ ין ִאיֿתַ יהֻון ּבנ ֗
והי Mat 13:39
והי סָ טָ נ ָ֭א חצָ ֿדָ א ּדֵ ין ִאיֿתַ ֗
ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א ּדֵ ין ּדַ ַזרע אֵ נֻו֭ ן ִאיֿתַ ֗
ׁשֻ ולָמֵ ה ּדעָ למָ ֭א חָ צֻוֿדֵ ֞א ּדֵ ין מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א
ֻור ֑א הָ ַֿכנָא נֵהוֵא Mat 13:40
ָקּדין ּבנ ָ
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל ּדמֵ ֿתּגַּבֵ ין זִי ָזנ ֵ֞א וי ִ
ּבׁשֻ ולָמֵ ה ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א
ַוה ֑֞י וַנ ַֿגּבֻון מֵ ן מַ לּכֻוֿתֵ ה ּכֻלהֻון Mat 13:41
ּדאנָׁשָ א מַ לַאֿכ ֗
ּברה ֗
נׁשַ ּדַ ר ֵ
מַ ֿכׁשֻ ול ֑ ֵ֞א וֿכֻלהֻון עָֿבּדַ י֞ עַ ול ָ֭א
ֻורק ׁשֵ נ ֭ ֵ֞א Mat 13:42
ונַרמֻון אֵ נֻון ּבַ אּתֻ ונָא ּדנ ָֻור ֭א ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א וח ָ
יך ׁשֵ מׁשָ א ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אֿבֻוהֻון ס מַ ן Mat 13:43
הָ יּדֵ ין ז ִַּדיקֵ ֞א נֵנהרֻ ון אַ ֿ
ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ס
קריֿתָ ֭א הָ י Mat 13:44
לסימֿתָ א ּדַ מטַ ׁשיָא ּבַ ִ
ּתֻ וֿב ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א ִ
ַֿבר ֭א וטַ ׁשי ָ֑ה ומֵ ן חַ ֿדֻוֿתֵ ֭ה אֵ זַל זַּבֵ ן ּכֻל ִּדאיֿת ל ֵ֭ה וזַֿבנָה
ּדֵ אׁשּכחָ ה ּג ָ
ַקריֿתָ א הָ י ס
ל ִ
ַֿברא ּתַ ּג ָָרא ּדֿבָ עֵא ֗הוָא Mat 13:45
ּתֻ וֿב ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א לֿג ָ
מַ רּגָניָֿתָ ֞א טָ ֿבָ ֿתָ ֑ ֞א
ירֿת ּדמַ י ֑ ָ֞א אֵ זַל זַּבֵ ן ּכֻל מָ א Mat 13:46
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ׁשּכַח מַ רּגָנִ יֿתָ א חֿדָ א יַקִ ַ
ִּדאיֿת ל ֵ֭ה וזַֿבנָה ס
ּתֻ וֿב ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א לַמצִ יֿדּתָ א ּדנֵֿפלַֿת ּביַמָ ֑א ומֵ ן ּכֻל Mat 13:47
ּגנֵס ּכֵנׁשַ ֿ֭ת
רמיו Mat 13:48
ַסֿפָרי֞ יַמָ ֭א וִ יֿתֵ ֿבו ּגַּבִ יו֭ וטָ ֿבֵ ֞א אַ ִ
וֿכַֿד מלָֿ֑ת אַ סקֻ וה ל ַ
ּבמָ אנ ֑ ֵ֞א וֿבִ יׁשֵ ֞א ׁשֿדַ ו לֿבַ ֭ר
הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ּבׁשֻ ולָמֵ ה ּדעָ למָ ֭א נֵּפקֻ ון מַ לַאֿכ ֵ֞א וַנֿפַ רׁשֻ ון ּבִ יׁשֵ ֞א Mat 13:49
מֵ ן ּבַ ינַי֞ ז ִַּדיקֵ ֑ ֞א
ֻורק ׁשֵ נ ֵ֞א ס Mat 13:50
ונַרמֻון אֵ נֻון ּבַ אּתֻ ונָא ּדנ ָֻור ֭א ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א וח ָ
מרין לֵה ִאי֭ ן מָ ַר ֑ן Mat 13:51
אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע אֵ סּתַ ּכַלּתֻ ו ֑ן ּכֻלהֵ ין הָ לֵי֭ ן אָ ִ
ֿפרא ּדמֵ ּתּתַ למַ ֿד למַ לּכֻוֿת ׁשמַ י ָ֑א Mat 13:52
אָ מַ ר להֻו֭ ן מֵ טֻל הָ נָא ּכֻל סָ ָ
ַֿברא מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֑א ּדמַ ּפֵק מֵ ן ִסימָ ֿתֵ ֞ה חַ ֿ֗ד ּתָ ֿתָ ֭ ֞א ועַ ִּתיקָ ֿתָ ֞א ס
ּדָ מֵ א לֿג ָ
Mat 13:38
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וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשַ לֵם יֵׁ֣שֻ וע מַ ֿתל ֵ֞א הָ לֵי ֑ן ׁשַ נִ י מֵ ן ּתַ מָ ן֭
ֻון אַ י ַּכנָא Mat 13:54
ַמֿדינ֗ ּתֵ ֭ה ומַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתה ֭ ֞
וֵאֿתָ א ל ִ
ּדנֵֿתהרֻ ו֭ ן ונִ אמרֻ ו֭ ן אַ ימֵ ּכָא לֵה להָ נָא חֵ ֿכמֿתָ א הָ ֿדֵ א וחַ יל ֭ ֵ֞א
והי֞ Mat 13:55
ּברה ּד ַנּג ָָר ֭א לָא אֵ מֵ ה מֵ ֿתקַ ריָא ַ֣מרי ַ֑ם וַאחַ ֗
לָא ֗הוָא הָ נָא ֵ
ָוס ֑א ו֣ ׁשֵ מעֻון ִ֣ויהֻוֿדָ ֑א
יַ֣עקֻ וֿב ו֣ י ִ
וַאחוָֿתֵ ֞ה ּכֻלהֵ י ֑ן לָא הָ א לוָֿתַ ן אֵ נֵי ֑֞ן אַ ימֵ ּכָא לֵה הָ ֿכִ יל להָ נָא Mat 13:56
הָ לֵין ּכֻלהֵ ין֭
ומֵ ֿתּכַׁשלִ ין ֗הוַו ּבֵ ה ס הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן לַיּת נֿבִ יָא Mat 13:57
מֿדינ֗ ּתֵ ֭ה וַֿבֿבַ יּתֵ ֭ה
ּדַ צעִ ֑יר אֵ לָא ּבַ ִ
ֵאא מֵ טֻל לָא הַ ימָ נֻוֿתהֻון ס Mat 13:58
ולָא עֿבַ ֿד ּתַ מָ ן חַ יל ֵ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
וע Mat 14:1
טררֿכַא ׁשֵ מעֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭
ּבהַ ו ּדֵ ין זַֿבנ ָ֑א ׁשמַ ע ה ֵָ֣רוֿדֵ ס טֵ ַ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Mat 14:2
וה ֭֞י הָ נַו יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א הֻו קָ ם מֵ ן ּבֵ ִ
וֵאמַ ר לעַֿבּדַ ֗
ערין ּבֵ ה ס
מֵ טֻל הָ נָא חַ יל ֵ֞א מֵ סּתַ ִ
יר ֭ ֞א Mat 14:3
ַאסרה וַארמיֵה ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
הַ ו ּגֵיר ה ֵָ֣רוֿדֵ ס אֵ חַ ֿד ֗הוָא ל֣ יֻוחַ ָנ ֑ן ו ֵ
ֻוהי֭
מֵ טֻל ה ֵָ֣ר ִוֿדי ַ֭א אַ נ֗ ּתַ ֿת ִֿ֣פילִ יּפָ וס אַ ח ֗
אָ מַ ר ֗הוָא לֵה ּגֵיר יֻ֣וחַ ָנ ֑ן ּדלָא ׁשַ לִ יט ּדֿתֵ הוֵא ל ָֿך אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א Mat 14:4
איך ּדלַנֿבִ יָא Mat 14:5
וצָ ֿבֵ א ֗הוָא למֵ קטל ֵ֭ה וֿדָ חֵ ל ֗הוָא מֵ ן עַ מָ ֭א ּדַ ֿ
אַ חִ ִיֿדין ֗הוַו לֵה ס
וֿדיַא קֿדָ ם Mat 14:6
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ּבֵ יֿת-יַלּדֵ ה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֑ס ַרקֿדַ ֿת ּבַ רֿתָ ה ּ֣דהֵ ָר ִ
ֿפרֿת לֵה ל֣ הֵ ָרוֿדֵ ֭ס
סמיֿכ ֭ ֵ֞א וׁשֵ ַ
ִ
אל Mat 14:7
מֵ טֻל הָ נָא ּבמַ ומָ ֿתָ א יִ מָ א ל ָ֑ה ּדנֵּתֵ ל לָה ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשַ ֭
מרֿ֭ת הַ ֿב לִ י הָ רּכָא ּבֿפִ ינּכ ָ֑א Mat 14:8
הִ י ּדֵ ין מֵ טֻל ּדמַ לֿפָא ֗הוָֿת לֵאמָ ֭ה אֵ ַ
ִרׁשֵ ה ּ֣דיֻוחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א
ַסמיֿכ ֑ ֵ֞א ּפקַ ֿד ּדנ ִֵֿתיהֵ ֿב Mat 14:9
וֿכֵריַֿת לֵה למַ לּכ ָ֭א מֵ טֻל ּדֵ ין מַ ומָ ֿתָ א ו ִ
ל ָ֭ה
יר ֭ ֞א Mat 14:10
וׁשַ ּדַ ר ּפַ סקֵ ה ִרׁשֵ ה ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
ֵאֿתיהֵ ֿב לַטלִ יֿתָ ֭א וַאיּתיַֿתֵ ה לֵאמָ ֭ה Mat 14:11
ַאיּתי ִרׁשֵ ה ּבֿפִ ינּכ ָ֑א ו ִ
ו ִ
וה ֭֞י ׁשקַ לו ׁשלַּדֵ ה קֿבַ רו֑ וֵאֿתַ ו חַ וִ יו ל֣ יֵׁשֻ וע ּס ּס Mat 14:12
למיֿדַ ֗
ַקרֿבו ּתַ ִ
ו ֵ
Mat 13:53
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ַאֿתרא חֻורּבָ א
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ ע֑ ׁשַ נִ י מֵ ן ּתַ מָ ן ּבֵ אלֿפָא ל ָ
מֿדינָֿתָ ֭ ֞א
ֿתרה ּביַֿבׁשָ א מֵ ן ִ
והי֭ וֿכַֿד ׁשמַ עו ּכֵנׁשֵ ֑ ֞א אֵ זַלו ּבָ ֵ
ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ַאסי Mat 14:14
ֵאֿתרחַ ם עלַיהֻו֭ ן ו ִ
ֵאא ו ַ
וַנֿפַ ק יֵׁ֣שֻ ֭וע חזָא ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ּכריהַ יהֻון֞ ס
ִ
וה ֭֞י וֵאמַ רו ל ֵ֭ה Mat 14:15
למיֿדַ ֗
קרֿבו לוָֿתֵ ה ּתַ ִ
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ ֭א ֵ
ּדאנָׁשָ ֭א ּדנִ אז ֻ֗לון לקֻ ורי ֑ ָ֞א
ׁשרי ּכֵנׁשֵ ֞א ֗
ֿתרא חֻורּבָ א הֻו֭ ועֵ ּדָ נָא עֿבַ ר ל ֵ֭ה ִ
אַ ָ
ונֵזּבנֻון להֻון סַ יּבָ רּתָ א ס
למאז ַ֭ל הַ ֿבו להֻון אַ נ֗ ּתֻ ון Mat 14:16
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא מֵ ֿתּבעֵא להֻון ִ
למֵ אֿכ ַ֭ל
ין Mat 14:17
ַֿתרין֞ נֻונִ ֭ ֞
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו ל ֵ֭ה לַיּת לַן ּת ָנ ֑ן אֵ לָא חַ מֵ ׁש ִּגריצָ ֭ ֞ן ו ֵ
וע אַ יּתַ ו אֵ נֻון לִ י להָ רּכ ָ֭א Mat 14:18
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
רעָא וַׁשקַ ל הָ נֻון חַ מׁשָ א Mat 14:19
וַֿפקַ ֿד לֿכֵנׁשֵ ֞א למֵ סּתמָ ֿכֻו עַ ל אַ ֭
וה ֭֞י והֵ נֻון
למיֿדַ ֗
ַֿתרין֞ נֻונִ י ֑֞ן וחָ ר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וֿבַ ֵר ֿך וַקצָ ֭א וי ַ֗הֿב לֿתַ ִ
ַחמין֞ ו ֵ
ל ִ
למיֿדֵ ֞א סָ מו לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א
ּתַ ִ
ּתרעסַ ר קֻ וֿפִ ינִ ין֞ Mat 14:20
וֵאֿכַלו ּכֻלהֻו֭ ן וַסֿבַ עו֭ וַׁשקַ לו ּתַ וּתָ ֵר ֞א ּדַ קצָ י ֭ ֵ֞א ֵ
ּכַֿד מלֵין֭
לֿפֵא חַ מׁשָ ֑א סטַ ר-מֵ ן נֵׁשֵ ֞א Mat 14:21
הָ נֻון ּדֵ ין ֗אנָׁשָ א ּדֵ אֿכַלו֑ הָ וֵין ֗הוַו אַ ֞
וַט ָלי ֵ֞א ס
והי Mat 14:22
והי֞ ּדנֵסקֻ ון לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א ונִ אז ֻ֗לון קֿדָ מַ ֗
למיֿדַ ֗
ומֵ חֿדָ א אֵ לַץ לֿתַ ִ
לעֵֿבר ֭א עַ ֿד ׁשָ ֵרא הֻו לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א
ָ
והי לַמצַ ָלי ֻו ס וֿכַֿד Mat 14:23
ֻורא ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ׁשרא לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א סלֵק לט ָ
וֿכַֿד ָ
והי ֗הוָא ּתַ מָ ן֭
חֵ ׁשּכַֿ֭ת ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ֵאא ּכַֿד Mat 14:24
רעָא אֵ סטֿדַ וָֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
וֵאלֿפָא ַרחִ יקָ א ֗הוָֿת מֵ ן אַ ֭
מֵ ׁשּתַ ֿגׁשָ א סַ ּגִ י מֵ ן ּג ַ֗לל ֭ ֵ֞א רֻ וחָ א ּגֵיר לקֻ וֿבלָה ֗הוָֿ֭ת
וע ּכַֿד Mat 14:25
ּבמַ טַ רֿתָ א ּדֵ ין רֿבִ יעָיּתָ א ּדלִ לי ָ֑א אֵ ֿתָ א לוָֿתהֻון יֵׁ֣שֻ ֭
מהַ ל ֵֿך עַ ל מַ י ֭ ָ֞א
ָאמרין ֗הוַו֭ Mat 14:26
וה ֭֞י ּדַ מהַ ל ֵֿך עַ ל מַ י ֭ ָ֞א וֵאּתּתזִיעו֭ ו ִ
למיֿדַ ֗
וַחזַאו ֻ֗הי ּתַ ִ
ּדחֵ זוָא הֻו ּדַ ָּגל ָ֭א ומֵ ן ּדֵ חלַֿתהֻו֭ ן קעַ ו֭
Mat 14:13
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הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּבַ רׁשָ עֿתֵ ה מַ לֵל עַמהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר אֵ ֿתל ַּ֗בֿבו֭ אֵ נָא
֗אנ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחלֻון ס
הו֭ ּפקֻ וֿד לִ י ִאֿתֵ א לוָֿתָ ֿך Mat 14:28
אֿפָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗
וַענָא ּכִ ֭
עַ ל מַ י ֭ ָ֞א
לֿפָא והַ ל ֵֿך עַ ל מַ י ָ֞א Mat 14:29
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּתָ ֭א וַנחֵ ֿת ּכִ אֿפָא מֵ ן אֵ ֑
ּדנִ אֿתֵ א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע
ַארים קָ לֵה Mat 14:30
וֿכַֿד חזָא רֻ וחָ א ּדקַ ׁשי ָ֭א ּדחֵ ֭ל וׁשַ ִרי למֵ טּבַ ֭ע ו ִ
וֵאמַ ֭ר מָ רי֭ ּפרֻ וקַ יני֭
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ּפׁשַ ט ִאיֿדֵ ה מָ ַר ֑ן וַאחּדֵ ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה זעֻור Mat 14:31
הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א למָ נָא אֵ ֿתּפַ לַֿגּת ס
ֵאלֿפָא ׁשֵ ליַֿת רֻ וחָ ֭א Mat 14:32
וֿכַֿד סלֵקו ל ֭
ּברה אַ נ֗ ּת Mat 14:33
אלֿפָא סֿגֵֿדו ל ֵ֭ה וֵאמַ רו֭ ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ֵ
֭
וֵאֿתַ ו הָ נֻון ּדֿבֵ
ּדַ אלָהָ א ס
וַרֿדַ ו וֵאֿתַ ו לַארעָא ּ֣ד ֵֿגנֵסַ ֭ר Mat 14:34
אֿתרא הַ ו֭ וׁשַ ּדַ רו לֿכֻלהֵ ין קֻ ורי ָ֞א Mat 14:35
ֻוהי ֗אנָׁשָ א ּדַ ָ
וֵאׁשּתַ וּדע ֗
ּדַ חֿדָ ַריהֻו ֑֞ן וקַ ֵרֿבו לֵה ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש עֿבִ ִיֿדין֭
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נֵה ּדנֵקרֿבֻו֭ ן אָ ֿפֵן לֿכֵנֿפָא ּבַ לחֻוֿד ּדַ לֿבֻוׁשֵ ֭ה Mat 14:36
אסיו ס
קרֿבו֭ אֵ ֿתַ ִ
וַאילֵין ּדַ ֵ
ָאמרין֭ Mat 15:1
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ו ִ
ֿפר ֞א ּדמֵ ן ִ
ּפריׁשֵ ֞א וסָ ֵ
קרֿבו לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע ִ
הָ יּדֵ ין ֵ
מׁשיֿגִ ין Mat 15:2
עָֿברין עַ ל מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א ּדקַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א ולָא ִ
יּך ִ
למיֿדַ ְ֞
למָ נָא ּתַ ִ
ִאיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון מָ א ּדָ אֿכלִ ין לַחמָ ֭א
עָֿברין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל Mat 15:3
ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן למָ נָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ִ
ּפֻוקּדָ נָא ּדַ אלָהָ ֭א מֵ טֻל מַ ׁשלמָ נֻוֿתֿכֻון֭
ֻוהי Mat 15:4
ֻוך ולֵאמָ ֿ֭ך ומַ ן ּדַ מצַ חֵ א לַאֿב ֗
אַ לָהָ א ּגֵיר אֵ מַ ֭ר יַקַ ר לַאֿב ֿ֭
ולֵאמֵ ֭ה ממָ ֿת נ ֻמוֿ֭ת
מרין אנ֗ ּתֻ ון ּכֻל מַ ן ּדנִ אמַ ר לַאֿבָ א אַ ו לֵאמָ ֭א Mat 15:5
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אָ ִ
ֻוהי אַ ו לֵאמֵ ֭ה
קֻ ורּבָ ני מֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ֿתהנֵא מֵ ני֭ ולָא ניַקַ ר לַאֿב ֗
וֿבַ טֵ לּתֻ ון מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א מֵ טֻל מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א ִּדילֿכֻון֭ Mat 15:6
Mat 14:27
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אּפֵא ׁשַ ּפִ יר אֵ ֿתנַּבִ י עלַיּכֻון ֵ֣אׁשַ עי ָ֭א וֵאמַ ֭ר
נָסּבַ י֞ ּבַ ֭ ֞
עַ מָ א הָ נָא ּבסֵ ֿפוָֿתֵ ֞ה ֗הו מיַקַ ר לִ י֭ לֵּבהֻון ּדֵ ין סַ ּגִ י ַרחִ יק מֵ ני֭ Mat 15:8
ַסריקָ איִ ֿת ּדָ חלִ ין לִ י֭ ּכַֿד מַ לֿפִ ין י ֻולּפָ נ ֵ֞א ּדֿפֻוקּדָ נ ֵ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א Mat 15:9
ו ִ
ַקרא לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א וֵאמַ ר להֻון ׁשמַ עו֭ וֵאסּתַ ּכ֗ לו֭ Mat 15:10
ו ָ
לָא ֗הוָא מֵ ּדֵ ם ּדעָאֵ ל לֿפֻומָ א מסַ יֵֿב לֿבַ רנָׁשָ ֭א אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדנָֿפֵק Mat 15:11
מֵ ן ּפֻומָ ֑א הַ ו ֻ֗הו מסַ יֵֿב לֿבַ רנָׁשָ א ס
ֿפריׁשֵ ֞א Mat 15:12
ָאמרין ל ֵ֭ה יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֑ת ּדַ ִ
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
קרֿבו ּתַ ִ
הָ יּדֵ ין ֵ
ּדַ ׁשמַ עו מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א אֵ ֿתּכׁשֵ לו֭
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכֻל נֵצּבֿתָ א אַ יֿדָ א ּדלָא נַצּבָ ה אָ ֿבי Mat 15:13
ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א ּתֵ ֿתעקַ ֭ר
ׁשֿבֻוקו להֻו֭ ן סמַ י ָ֞א אֵ נֻו֭ ן ָנֿגֻוֿדֵ ֞א ּדַ סמַ י ֭ ָ֞א סַ מיָא ּדֵ ין לסַ מיָא אֵ ן Mat 15:14
ּתריה ֭ ֻ֞ון ּבֿגֻומָ צָ א נָֿפלִ ין ס
נֵֿדּבַ ֑ר ַ
אֿפָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֭ ּפַ ׁשֵ ק לַן מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א Mat 15:15
וַענָא ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא מֵ סּתַ ּכלִ ין Mat 15:16
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדמֵ ּדֵ ם ּדעָאֵ ל לֿפֻומָ ֭א לֿכַרסָ א הֻו אָ זֵל֑ ומֵ ן Mat 15:17
ּתַ מָ ן ּבֿתַ ֿדּכִ יֿתָ א מֵ ׁשּתֿדֵ א לֿבַ ֑ר
ָֿפֵק והֻוי ֻו מסַ יֵֿב לֵה Mat 15:18
ָֿפֵק מֵ ן לֵּבָ א נ ֭
מֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּדמֵ ן ּפֻומָ א נ ֭
לֿבַ רנָׁשָ ֭א
ַור ֭א קֵ טל ָ֭א זָני ֻוֿתָ ֭א Mat 15:19
מֵ ן לֵּבָ א הֻו ּגֵיר נָֿפקָ ן֞ מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א ּג ָ
ֿפָא
וקר ֭א ּגֻוּדָ ֭
ַּג ָנֿבֻוֿתָ ֭א סָ הּדֻוֿת ׁשֻ ָ
הָ לֵין אֵ נֵין֞ ּדַ מסַ יֿבָ ן֞ לֿבַ רנָׁשָ ֭א אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין נֵלעַס ּכַֿד לָא Mat 15:20
וה ֭֞י לָא מֵ סּתַ יַֿב סס
מׁשָ ֿגָן֞ ִאיֿדַ ֗
וַנֿפַ ק מֵ ן ּתַ מָ ן יֵׁ֣שֻ וע֑ וֵאֿתָ א לַֿתחֻומָ א ּ֣דצֻור וַֿ֣ד צַ יּדָ ן֭ Mat 15:21
והָ א אַ נ֗ ּתֿתָ א ּכנַענָיּתָ ֭א מֵ ן ּתחֻומֵ ֞א הָ נֻו֭ ן נֵֿפקַ ֿת ּכַֿד קָ עי ָ֭א Mat 15:22
ֿברא מֵ ן
ּברֿתי ּבִ יׁשָ איִ ֿת מֵ ּתּדַ ָ
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד ַ
ֿתרחַ ם עלַי מָ רי֑ ֵ
ָאמר ֭א אֵ ַ
ו ָ
ִׁשאֿדָ ֭א
Mat 15:7
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ָאמרי֭ ן
והי֞ ּבעַ ו מֵ נ ֵ֭ה ו ִ
למיֿדַ ֗
ַקרֿבו ּתַ ִ
הֻו ּדֵ ין לָא ּפַ ניָה ּפֵֿתֿגָמָ ֑א ו ֵ
ֿתרן֭
ׁשריה ּדקָ עיָא ּבָ ַ
ִ
ּדרֿ֭ת אֵ לָא לוָֿת עֵרּבֵ ֞א ּדַ טעַ ו Mat 15:24
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא אֵ ׁשּתַ ֵ
יסרי ֵ֭ל
מֵ ן ּבֵ יֿת ִ֣א ָ
ֵאמרֿ֭ת מָ רי֭ עַ ּדַ ַריני֭ Mat 15:25
הִ י ּדֵ ין אֵ ֿתָ ֿת סֵ ֿגּדַ ֿת ל ֵ֭ה ו ַ
אֵ מַ ר ל ָ֭ה לָא ׁשַ ּפִ יר למֵ סַ ֿב לַחמָ א ּדַ ֿב ַני ֭ ָ֞א וַלמַ רמָ י ֻו לֿכַלּבֵ ֭ ֞א Mat 15:26
מרֿ֭ת ִאין מָ רי֑ אָ ֿף ּכַלּבֵ ֭ ֞א אָ ֿכלִ ין מֵ ן ּפַ רּתֻ וֿתֵ ֞א ּדנָֿפלִ ין Mat 15:27
הִ י ּדֵ ין אֵ ַ
מֵ ן ּפָֿתֻ ֵור ֞א ּדמָ ַריה ֭ ֻ֞ון וחָ אֵ ין֭
וע אָ ו אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ַרּבָ א ֗הי הַ ימָ נֻוֿתֵ ֿכי֭ נֵהוֵא Mat 15:28
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
לֵֿכי֭ אַ ֿיך ּדצָ ֿביָא אַ נ֗ ּתי֭ וֵאֿתַ אסיַֿת ּבַ רֿתָ ֭ה מֵ ן הָ י ׁשָ עֿתָ א ּס ּס
וׁשַ נִ י מֵ ן ּתַ מָ ן יֵׁ֣שֻ וע֑ וֵאֿתָ א עַ לּ-גֵנ֗ ֿב יַמָ א ּדַ ֿגלִ ילָא ס וַסלֵק Mat 15:29
ֻור ֭א וִ יֿתֵ ֿב ּתַ מָ ן֭
לט ָ
יר ֭ ֞א וַסמַ י ֭ ָ֞א Mat 15:30
ֵאא ִּדאיֿת ֗הוַו עַ מהֻו֭ ן חֿגִ ֵ
ַקרֿבו לוָֿתֵ ה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ו ֵ
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ַארמיו אֵ נֻון לוָֿת ֵרֿגל ֗
ֵאא ו ִ
חרנ ֵ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ַֿפׁשיֿג ֑ ֵ֞א ו ַ֗א ָ
וחַ רׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ַאסי אֵ נֻון֭
ו ִ
ַֿפׁשיֿג ֵ֞א Mat 15:31
אַ ֿיך ּדנֵּתּדַ מרֻ ון ּכֵנׁשֵ ֞א הָ נֻון ּדחָ זֵי ֑ן חַ רׁשֵ ֞א ּדַ ממַ ללִ י ֑ן ו ִ
יסריֵל ס
למי ֑ן וַחֿגִ ֵיר ֞א ּדַ מהַ לֿכִ י ֑ן וַסמַ י ָ֞א ּדחָ זֵי֭ ן וׁשַ ּבַ חו לַאלָהָ א ִּ֣ד ָ
ּדמֵ ֿתחַ ִ
ֿתרחַ ם ֗אנָא עַ ל Mat 15:32
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן מֵ ַ
למיֿדַ ֗
קרא לֿתַ ִ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ָ
ַומין֞ קַ וִ יו לוָֿתי֑ ולַיּת להֻון מָ א ּדנֵאֿכלֻו֭ ן
ּכֵנׁשָ א הָ נ ָ֑א ּדהָ א ּתלָֿתָ א י ִ
ימ ֭ ֞ין לָא צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א ּדַ למָ א נעֻוֿפֻון ּבֻאורחָ ֭א
אׁשרא אֵ נֻון ּכַֿד צָ ִ
וֿדֵ ֵ
וה ֭֞י אַ ימֵ ּכָא לַן ּבחֻורּבָ א לַחמָ א ּדַ נסַ ּבַ ע Mat 15:33
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
ּכֵנׁשָ א הָ נָא ֻּכל ֵ֭ה
ֿבעָא Mat 15:34
מרין לֵה ׁשַ ֭
ַחמין֞ ִאיֿת לֿכֻו֭ ן אָ ִ
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ ּכמָ א ל ִ
וקַ לִ יל נֻונ ֵ֞א ּדַ קּדקֵ ֭ ֞א
רעָא Mat 15:35
וַֿפקַ ֿד לֿכֵנׁשֵ ֞א ּדנֵסּתַ מּכֻון עַ ל אַ ֭
ַחמין֞ וַלנֻונ ֑ ֵ֞א וׁשַ ּבַ ֭ח וַקצָ א וי ַ֗הֿב Mat 15:36
וַׁשקַ ל להָ לֵין ׁשַ ֿבעָא ל ִ
למיֿדֵ ֭ ֞א י ַ֗הֿבו לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א
וה ֭֞י וֿתַ ִ
למיֿדַ ֗
לֿתַ ִ
Mat 15:23
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וֵאֿכַלו ּכֻלהֻו֭ ן וַסֿבַ עו֭ וַׁשקַ לו ּתַ וּתָ ֵר ֞א ּדַ קצָ י ֭ ֵ֞א מלֵא ׁשַ ֿבעָא
סּפר ִיֿד ֭ ֞ין
אֵ ִ
ַֿבר ֭ ֞א סטַ ר-מֵ ן Mat 15:38
הָ נֻון ּדֵ ין ּדֵ אֿכַלו֑ הָ וֵין ֗הוַו אַ רּבעָא אַ לֿפִ ין֞ ּג ֵ
נֵׁשֵ ֞א וַט ָלי ֭ ֵ֞א
ֵאלֿפָא וֵאֿתָ א לַֿתחֻומָ א ּ֣דמַ ֿגּדֻו ס Mat 15:39
ׁשרא לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א סלֵק ל ֭
וֿכַֿד ָ
ּפריׁשֵ ֞א ו ַזּדֻוקָ י ֭ ֵ֞א מנַסֵ ין ל ֵ֑ה וׁשָ אלִ ין לֵה אָ ֿתָ א מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א Mat 16:1
ַקרֿבו ִ
ו ֵ
ּדַ נחַ וֵא אֵ נֻון ס
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן צַ חוָא Mat 16:2
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ א ּדַ הוָא ַרמׁשָ ֭א אָ ִ
הֻו֭ סֵ מקַ ֿת ּגֵיר ׁשמַ י ָ֭א
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן יַומָ נ ָ֭א סַ ֿתוָא הֻו֭ סֵ מקַ ֿת ּגֵיר ׁשמַ י ָ֭א Mat 16:3
ֿפרא אָ ִ
וַֿבצַ ָ
אּפֵא ּפַ רצֻוּפָא ּדַ ׁשמַ יָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ֿבקֻ ו֭ ן אָ ֿתוָֿתָ ֞א
ּכמ ָיראיִ ֿ֭ת נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ִ
ּדזַֿבנָא הָ נ ָ֑א לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ֿפרׁשֻ ון֭
ׁשַ רּבֿתָ א ּבִ יׁשּתָ א ו ַֿגיָרֿתָ ֭א אָ ֿתָ א ּבָ עי ָ֭א וָאֿתָ א לָא מֵ ֿתי ַ֗הֿבָ א ל ָ֑ה Mat 16:4
אֵ לָא אָ ֿתֵ ה ּ֣דיַונָן נֿבִ י ָ֭א וַׁשֿבַ ק אֵ נֻון וֵאז ַ֭ל
לעֵֿבר ֑א טעַ ו ּדנֵסֿבֻון עַ מהֻון לַחמָ ֭א Mat 16:5
ָ
והי֞
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו ּתַ ִ
ֿפריׁשֵ ֭ ֞א וַֿד ַזּדֻוקָ י ֭ ֵ֞א Mat 16:6
חמ ָירא ּדַ ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן חזַו֭ אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ִ
ָאמרי֭ ן ּדלַחמָ ֭א לָא נסַ ֿבו֭ Mat 16:7
ֿתרעֵין ֗הוַו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן ו ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין מֵ ַ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ֭ע וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבנַֿפׁשֿכֻו֭ ן Mat 16:8
ֻורי֞ הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ּדלַחמָ א לָא ׁשקַ לּתֻ ון֭
זע ַ
עָהּדין אנ֗ ּתֻ ון להָ נֻון חַ מׁשָ א Mat 16:9
לָא עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֑א אֵ סּתַ ַּכלּתֻ ו ֑ן לָא ִ
ַחמין֞ ּדחַ מׁשָ א אַ לֿפִ י ֑֞ן וַֿכמָ א קֻ וֿפִ ינִ ין֞ ׁשקַ לּתֻ ון֭
ל ִ
יֿדין֞ Mat 16:10
סּפר ִ
ַחמ ֭ ֞ין ּדַ ארּבעָא אַ לֿפִ י ֑֞ן וַֿכמָ א אֵ ִ
ולָא להָ נֻון ׁשַ ֿבעָא ל ִ
ׁשקַ לּתֻ ון֭
מרֿת לֿכֻו֭ ן אֵ לָא Mat 16:11
אַ יּכַן לָא אֵ סּתַ ּכַלּתֻ ו֭ ן ּדלָא ֗הוָא עַ ל לַחמָ א אֵ ֵ
ֿפריׁשֵ ֞א וַֿד ַזּדֻוקָ י ֵ֞א ס
חמ ָירא ּדַ ִ
ּדֿתֵ זּדַ הרֻ ון מֵ ן ִ
ירא ּדלַחמָ ֭א אֵ לָא Mat 16:12
חמ ָ
הָ יּדֵ ין אֵ סּתַ ּכַלו֭ ּדלָא אֵ מַ ר ּדנֵזּדַ הרֻ ון מֵ ן ִ
ֿפריׁשֵ ֞א וַֿד ַזּדֻוקָ י ֵ֞א סס
מֵ ן יֻולּפָ נָא ּדַ ִ
Mat 15:37
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יּפָוס מׁשַ אֵ ל ֗הוָא
ַאֿתרא ּ֣דקֵ סַ ִריַא ֿ֣ד ֿפִ ילִ ֑
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע ל ָ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּברה ֗
מרין עלַי ֗אנָׁשָ ֞א ִּדאיֿתַ י ֵ
וה ֭֞י וָאמַ ֭ר מַ נֻו אָ ִ
למיֿדַ ֗
לֿתַ ִ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין Mat 16:14
אמרי֭ ן יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א ֗א ָ
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֭ ִאיֿת ּדָ ִ
חרנ ֵ֞א ֵ֣א ַרמי ָ֭א אַ ו חַ ֿד מֵ ן נֿבִ י ֭ ֵ֞א
ֵ֣אלִ י ָ֭א ו ַ֗א ָ
מרין אנ֗ ּתֻ ון ִּדאיֿתַ י ס Mat 16:15
אָ מַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן מַ נֻו אָ ִ
ּברה ּדַ אלָהָ א חַ יָא Mat 16:16
מׁשיחָ א ֵ
אֿפָא וֵאמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
ענָא ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ס
סרא Mat 16:17
ּברה ּ֣דיַונ ָ֑א ּדֿבֵ ָ
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה טֻוֿבַ יּךְ ֵׁ֣שמעֻון ֵ
וַֿדמָ ֭א לָא ּגלָא ל ָֿ֑ך אֵ לָא אָ ֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
אֿפָא ועַ ל הָ ֿדֵ א ּכִ אֿפָא Mat 16:18
אָ ֿף אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֭ך ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ּכִ ֭
רעֵא ּדַ ׁשי ֻ֭ול לָא נֵחסנֻונ ָ֭ה
אֵ ֿבנֵיה לעִ ּד֗ ּתי֭ וֿתַ ֞
ל ָֿך אֵ ּתֵ ל קלִ יֿדֵ ֞א ּדמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ אסֻור Mat 16:19
ׁשרא
ארעָא נֵהוֵא ֵ
֭
ׁשרא ּבַ
ארעָא נֵהוֵא אַ ִסיר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ומֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ֵ
֭
ּבַ
ּבַ ׁשמַ יָא ס
מׁשיחָ ֭א Mat 16:20
לאנָׁש לָא נִ אמרֻ ו֭ ן ּדהֻויֻו ִ
וה ֑֞י ּדַ ֗
למיֿדַ ֗
הָ יּדֵ ין ּפַ קֵ ֿד לֿתַ ִ
הו ּדנִ אזַל Mat 16:21
עֿתיֿד ֻ֗
וה ֑֞י ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
ומֵ ן הָ יּדֵ ין ׁשַ ִרי יֵׁ֣שֻ וע לַמחַ ָויֻו לֿתַ ִ
ֿפר ֭ ֞א ונֵֿתקטֵ ֭ל
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וסַ ּגִ י נֵחַ ׁש מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א ומֵ ן ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וסָ ֵ
ל ִ
וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א נקֻ ום ס
אֿפָא וׁשַ ִרי למֵ ֿכָאא ּבֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר חָ ס ל ָֿך מָ רי֭ ּדֿתֵ הוֵא Mat 16:22
ֿברה ּכִ ֭
וֿדַ ֵ
ל ָֿך הָ ֿדֵ ֭א
אֿפָא זֵל ל ָֿך לֿבֵ סּתַ רי֭ סָ טָ נ ָ֑א ּתֻ וקַ לּתָ א Mat 16:23
הֻו ּדֵ ין אֵ ֿתּפנִ י֭ וֵאמַ ר לֿכִ ֭
אנָׁשָ ֞א סֿתרעֵא אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא ּדַ ֿבנַי֞ ֗
אַ נ֗ ּת לִ י֭ ּדלָא מֵ ַ
וה ֭֞י מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭ Mat 16:24
למיֿדַ ֗
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿתַ ִ
נֵֿכּפֻור ּבנַֿפׁשֵ ֭ה ונֵׁשקֻ ול זקִ יֿפֵ ֭ה ונִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭
טלָֿתי֭ Mat 16:25
ַוּבֿד ֭יה ומַ ן ּדנַוּבֵ ֿד נַֿפׁשֵ ה מֵ ֻ
מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּגֵיר ּדנַחֵ א נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
נֵׁשּכחִ יה
ּכלֵה עָ למָ א נֵקנ ֵ֭א ונַֿפׁשֵ ה נֵחסַ ֭ר Mat 16:26
מָ נָא ּגֵיר מֵ ֿתהַ נֵא ּבַ רנָׁשָ ֑א אֵ ן ֻ
אַ ו מָ נָא נֵּתֵ ל ּבַ רנָׁשָ א ּתַ חלֻוֿפָא ּדנַֿפׁשֵ ה ס
Mat 16:13
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ֻוהי֭ עַם
ּדאנָׁשָ א ּדנִ אֿתֵ א ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אֿב ֗
ּברה ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ּגֵיר ֵ
ִ
והי֞ ס
לאנָׁש ֗אנָׁש אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ ֗
ַוהי֞ קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א והָ יּדֵ ין נֵֿפרֻ וע ֗
מַ לַאֿכ ֗
ימין ּת ָנ ֑ן ּדלָא נֵטעמֻון Mat 16:28
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ִּדאיֿת ֗אנָׁשָ ֞א ּדקָ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א ּדָ אֿתֵ א ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ס
ַֿברה ֗
מַ וּתָ ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵחז ֻון ל ֵ
אֿפָא וַל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וַל֣ י ֻוחַ נָן Mat 17:1
ַומי ֑֞ן ּדֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿכִ ֭
וֿבָ ֿתַ ר ׁשּתָ א י ִ
ֻורא ָרמָ ֭א ּבַ לחֻוֿדַ יהֻון֭
ֻוהי֑ וַאסֵ ק אֵ נֻון לט ָ
אַ ח ֗
יך ׁשֵ מׁשָ ֭א Mat 17:2
וֵאׁשּתַ חל ַֿף יֵׁ֣שֻ וע קֿדָ מַ יהֻו֭ ן וַנהַ ר ּפַ רצֻוּפֵ ֭ה אַ ֿ
ֻוהר ֭א
והי֞ ּדֵ ין חוַרו אַ ֿיך נ ָ
נַחּתַ ֗
וֵאֿתחזִיו להֻון מֻ֣וׁשֵ א וֵ֣אלִ י ָ֭א ּכַֿד ממַ ללִ ין עַ מֵ ֭ה Mat 17:3
הו ַ֭לן ּדַ ֿתנָן נֵהו ֵ֭א Mat 17:4
אֿפָא וֵאמַ ר ל֣ יֵׁשֻ ֭וע מָ רי֑ ׁשַ ּפִ יר ֻ֗
ענָא ּדֵ ין ּכִ ֭
ּתנן ּתלָֿת מַ טלִ ֭ ֞ין חֿדָ א ל ָֿ֭ך וַחֿדָ א ל֣ מֻוׁשֵ ֭א וַחֿדָ א
וֵאן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת נֵעּבֵ ֿד ָ֭
לֵ֣אלִ י ָ֭א
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ הָ א ע ָננָא נַהִ ירּתָ א אַ טלַֿ֭ת עלַיהֻו֭ ן וקָ לָא הוָא מֵ ן Mat 17:5
ע ָננָא ּדָ אמַ ֭ר הָ נַו ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א ּדֿבֵ ה אֵ צטֿבִ יֿ֭ת לֵה ׁשמַ עו ּס ּס
ֻון וַֿדחֵ לו טָ ֿ֭ב Mat 17:6
למיֿדֵ ֑ ֞א נֿפַלו עַ ל אַ ּפַ יה ֭ ֞
וֿכַֿד ׁשמַ עו ּתַ ִ
ַקרֿב להֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר קֻ ומו֭ לָא ּתֵ ֿדחלֻון֭ Mat 17:7
וֵאֿתקַ ַרֿב לוָֿתהֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ ו ֵ
והי֭ Mat 17:8
ַלאנָׁש לָא חזַו֑ אֵ לָא אֵ ן ל֣ יֵׁשֻ וע ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ַארימו עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון ו ֗
ו ִ
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לעִ ין ֗אנ ָׁ֭ש Mat 17:9
ֻור ֑א ּפַ קֵ ֿד אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ָחּתין מֵ ן ט ָ
וֿכַֿד נ ִ
ּדאנָׁשָ א מֵ ן ִמיֿתֵ ֞א ס
ּברה ֗
לָא ִּתאמרֻ ון חֵ זוָא הָ נ ָ֑א עֿדַ מָ א ּדַ נקֻ ום ֵ
מרי ֑ן Mat 17:10
ֿפר ֞א אָ ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ נָא הָ ֿכִ יל סָ ֵ
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתַ ִ
וׁשַ אל ֗
ֵּ֣דאלִ יָא ָולֵא ּדנִ אֿתֵ א לֻוקֿדַ ֭ם
ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ֭ר ֵ֣אלִ יָא אָ ֿתֵ א לֻוקֿדַ ֑ם ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם נׁשַ ל ֵ֭ם Mat 17:11
ֻוהי֭ וַעֿבַ ֿדו ּבֵ ה Mat 17:12
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדהָ א ֵ֣אלִ יָא אֵ ֿתָ ֭א ולָא יַֿדע ֗
עֿתיֿד ּדנֵחַ ׁש מֵ נהֻון֭
ּדאנָׁשָ א ִ
ּברה ֗
ּכֻל מָ א ּדַ צֿבַ ו֭ הָ ַֿכנָא אָ ֿף ֵ
למיֿדֵ ֭ ֞א ּדעַ ל יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נָא אֵ מַ ר להֻון ס Mat 17:13
הָ יּדֵ ין אֵ סּתַ ּכַלו ּתַ ִ
ַוה ֭֞י Mat 17:14
ַֿבר ֿך עַ ל ּבֻורּכ ֗
ַֿבר ֭א ו ֵ
קרֿב לֵה ּג ָ
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לוָֿת ּכֵנׁשָ ֑א ֵ
ֿתרחַ ם עלַי֭ ּבֵ רי ִּדאיֿת לֵה ּבַ ר-אֵ ּג ָָר ֭א Mat 17:15
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ אֵ ַ
וֿבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ יֿ֭ד ּכמָ א ּגֵיר זַֿבנִ ין֞ ּבנ ָֻורא נָֿפֵל֑ וַֿכמָ א זַֿבנִ ין֞ ּבמַ י ֭ ָ֞א
Mat 16:27
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יּך ולָא אֵ ׁשּכַחו למַ אסָ יֻוֿתֵ ֭ה
למיֿדַ ְ֭֞
וקַ ֵרֿבֿתֵ ה לֿתַ ִ
וע וֵאמַ ֭ר אֻ ון ׁשַ רּבֿתָ א ּדלָא מהַ ימנ ָ֭א וַמעַ קַ לּתָ ֭א Mat 17:17
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
יהי לִ י לֿכָא
עֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי אֵ הוֵא עַ מֿכֻו֭ ן וַעֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי אֵ סַ יּבַ רֿכֻו֭ ן אַ יּתָ ֗
ס
אסי טַ ליָא מֵ ן הָ י Mat 17:18
וַֿכאָ א ּבֵ ה יֵׁ֣שֻ וע֑ וַנֿפַ ק מֵ נֵה ִׁשאֿדָ ֭א וֵאֿתַ ִ
ׁשָ עֿתָ א ס
והי֭ וֵאמַ רו ל ֵ֭ה למָ נָא Mat 17:19
למיֿדֵ ֞א לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע ּבַ לחֻוֿדַ ֗
קרֿבו ּתַ ִ
הָ יּדֵ ין ֵ
חנַן לָא אֵ ׁשּכַחן למַ אסָ יֻוֿתֵ ֭ה
וע מֵ טֻל לָא הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ס אַ ִמין ּגֵיר אָ מַ ר ֗אנָא Mat 17:20
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ֻורא
ּפרּדּתָ א ּדחַ רּדל ָ֑א ִּתאמרֻ ון לט ָ
לֿכֻו ֑ן ּדֵ אן ּתֵ הוֵא ּבֿכֻון הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א אַ ֿיך ֵ
הָ נ ָ֑א ּדׁשַ נָא מֵ ּכ ָ֭א וַנׁשַ נ ֵ֑א ומֵ ּדֵ ם לָא נֵחסַ נֿכֻון֭
ָֿפֵק אֵ לָא ּבצַ ומָ ֭א וֿבַ צלֻוֿתָ א ס Mat 17:21
הָ נָא ּדֵ ין ּגֵנסָ א לָא נ ֭
ּברה Mat 17:22
עֿתיֿד ֻ֗הו ֵ
ּכַֿד מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין ּדֵ ין ּבַ ֿגלִ יל ָ֑א אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ִ
ּדאנָׁשָ א ּדנֵׁשּתלֵם ּבִ איֿדַ י֞ ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭א
֗
ום וֿכֵריַֿת להֻון טָ ֿב סס Mat 17:23
ָיהי֭ וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ א נקֻ ֭
ונֵקטלֻונ ֗
ּתרין֞ ז ֻוזִין֞ Mat 17:24
ּתרין֞ ֵ
קרֿבו הָ נֻון ּדנָסּבִ ין ֵ
ֻום ֵ
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לַֿ֣כֿפַר ַנח ֑
ַוה ֭֞י
ּתרין֞ ז ֻוז ֗
אֿפָא וֵאמַ רו ל ֵ֭ה ַרּבֿכֻו֭ ן לָא יָהֵ ֿב ֵ
ּדַ ֿכסֵ ֿף ִ-רׁשָ א לוָֿת ּכִ ֭
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Mat 17:25
אָ מַ ר להֻון ִאי֭ ן וֿכַֿד עַ ל ּכִ אֿפָא לֿבַ יּתָ ֑א קַ ּדמֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭
ארעָא מֵ ן מַ ן נָסּבִ ין מַ ֿכסָ א
֑
ֵיה ּדַ
מָ נָא מֵ ֿתחזֵא ל ָֿך ֵׁ֣שמעֻו֭ ן מַ לּכ ֞
ֻוֿכרי ֭ ֵ֞א
וַֿכסֵ ֿף ִ-רׁשָ ֭א מֵ ן ּבנַיה ֭ ֻ֞ון אַ ו מֵ ן נ ָ
אר ֞א Mat 17:26
ֻוֿכרי ֭ ֵ֞א אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע מָ ֿדֵ ין ּבנַי֞ -חִ ֵ
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻו֭ ן מֵ ן נ ָ
אֵ נֻון ּב ַני ֭ ָ֞א
ֻועָא ונֻונָא קַ ֿדמָ יָא Mat 17:27
ּדלָא ּדֵ ין נַֿכׁשֵ ל אֵ נֻו֭ ן זֵל ליַמָ ֭א וַארמָ א ּבַ ל ֭
סּת ָר ֭א הָ י סַ ֿ֑ב והַ ֿב חלָֿפַ י֭ וַחלָֿפַ יּךְ ס
ּדסָ ל ֵ֑ק ּפֿתַ ח ּפֻומֵ ֭ה וֿתֵ ׁשּכַח אֵ ִ
ָאמרי֭ ן מַ נֻו ּכַי ַרֿב Mat 18:1
למיֿדֵ ֞א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ִ
קרֿבו ּתַ ִ
ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֑א ֵ
ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
ַקרא יֵׁ֣שֻ וע טַ לי ָ֭א וַאקִ ימֵ ה ּבַ ינָֿתהֻון֭ Mat 18:2
ו ָ
Mat 17:16
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וֵאמַ ֭ר אַ ִמין אָ מַ רנָא לֿכֻו֭ ן ּדֵ אלָא ּתֵ ֿתהַ ֿפּכֻו֭ ן וֿתֵ הוֻון אַ ֿיך ט ָלי ֑ ֵ֞א
לָא ּתֵ עלֻון למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
יך הָ נָא טַ לי ָ֑א הֻו נֵהוֵא ַרֿב Mat 18:4
מַ ן הָ ֿכִ יל ּדַ ממַ ּכ ֵֿך נַֿפׁשֵ ֭ה אַ ֿ
ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
יך טַ ליָא הָ נ ָ֭א ּבׁשֵ מי֭ לִ י מקַ ּבֵ ֭ל Mat 18:5
ומַ ן ּדַ נקַ ּבֵ ל אַ ֿ
ֻור ֭ ֞א ּדַ מהַ ימנִ ין ּבִ י֑ ּפַ קָ ח ֗הוָא לֵה Mat 18:6
וֿכֻל ּדנַֿכׁשֵ ל לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
והי֞ ּדיַמָ א ס
ּדֿתֵ הוֵא ּתַ ליָא ַרחיָא ּדַ חמָ ָרא ּבצַ ֵור ֑ה וַמטַ ּבַ ע ּבעֻומקַ ֗
וָי לעָ למָ א מֵ ן מַ ֿכׁשֻ ול ֭ ֵ֞א אַ נַנקִ א ּגֵיר ּדנִ אֿתֻ ון מַ ֿכׁשֻ ול ֭ ֵ֞א וָי ּדֵ ין Mat 18:7
ַֿברא ּדֿבִ איֿדֵ ה נִ אֿתֻ ון מַ ֿכׁשֻ ול ֵ֞א ס
לֿג ָ
ַׁשֿדיה מֵ נ ָֿ֭ך טָ ֿב Mat 18:8
אֵ ן ּדֵ ין ִאיֿדָ ֿ֭ך אַ ו ֵרֿגל ָֿ֭ך מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֑ך ּפסֻוקֵ יה ו ִ
ּפׁשיֿ֑ג ולָא ּכַֿד ִאיֿת ל ָֿך
ֻ֗הו ל ָֿך ּדֿתֵ עֻול לחַ י ֭ ֵ֞א ּכַֿד חֿגִ יס אַ נ֗ ּת אַ ו ּכַֿד ִ
ּתַ רּתֵ ין֞ ִא ִיֿדין֞ אַ ו ּתַ רּתֵ ין֞ ֵרֿגלִ י ֑֞ן ּתֵ ּפֵ ל ּבנ ָֻורא ּדַ לעָ ל ַ֭ם
הו ל ָֿך Mat 18:9
וֵאן הֻו ּדעַ ינ ָֿך מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֑ך חצִ ֭יה וַׁשֿדִ יה מֵ נ ָֿ֭ך טָ ֿב ֻ֗
ּדֿבַ חֿדָ א עַ ינָא ּתֵ עֻול לחַ י ֑ ֵ֞א ולָא ּכַֿד ִאיֿת ל ָֿך ּתַ רּתֵ ין֞ עַ ינִ ין֞ ּתֵ ּפֵ ל ּבֿגִ הַ נָא
ּדנ ָֻורא ס
ֵיר Mat 18:10
ֻור ֭ ֞א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֑
חזַו לָא ּתֵ ֿבסֻון עַ ל חַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
ּדמַ לַאֿכַיהֻון֞ ּבַ ׁשמַ י ָ֑א ּבֿכֻלזֿבַ ן חָ זֵין ּפַ רצֻוּפֵ ה ּדָ אֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
ּדאנָׁשָ ֑א ּדנַחֵ א מֵ ּדֵ ם ּדַ אּבִ יֿד ֗הוָא ס Mat 18:11
ּברה ֗
אֵ ֿתָ א ּגֵיר ֵ
לאנָׁש מָ אא עֵרּבִ י ֑֞ן ונֵטעֵא חַ ֿד Mat 18:12
מָ נָא מֵ ֿתחזֵא לֿכֻו֭ ן אֵ ן נֵהוֻון ֗
טעָא
ֻור ֑א וָאזֵל ּבָ עֵא להַ ו ּדַ ֭
מֵ נהֻו ֑ן לָא ׁשָ ֿבֵ ק ּתֵ ׁשעִ ין וֿתֵ ׁשעָא ּבט ָ
וֵאן נֵׁשּכחֵ ֭ה אַ ִמין אָ מַ רנָא לֿכֻו ֑ן ּדחָ ֿדֵ א ּבֵ ה י ִַּתיר מֵ ן ּתֵ ׁשעִ ין Mat 18:13
וֿתֵ ׁשעָא ּדלָא טעַ ו ס
הָ ַֿכנ ָ֭א לַיּת צֵ ֿב ָינָא קֿדָ ם אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א ּדנִ אֿבַ ֿד חַ ֿד מֵ ן Mat 18:14
ֻור ֞א הָ לֵין ס
זע ֵ
חוֿ֭ד אֵ ן Mat 18:15
ַיּך ולֵה ּבַ ל ֻ
יהי֭ ּבַ ינ ְ֭
ֻוך זֵל אַ ּכֵסָ ֗
אֵ ן ּדֵ ין אַ סּכֵל ּבָ ֿך אַ ח ֿ֑
ֻוך
מעָך יִ ֿתַ רּת אַ ח ֿ֭
ׁשַ ֿ֭
ּתרין֞ אַ ו Mat 18:16
ּתר ֭ ֞ין ּדעַ ל ּפֻום ֵ
מעָך ּדֿבַ ר עַ מָ ֿ֭ך חַ ֿד אַ ו ֵ
וֵאלָא ׁשַ ֿ֑
הּד ֭ ֞ין ּתקֻ ום ּכֻל מֵ ל ָ֭א
ּתלָֿתָ א סָ ִ
Mat 18:3
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אֵ ן ּדֵ ין אָ ֿף לָא להָ נֻון נֵׁשמַ ע֑ אֵ מַ ר לעִ ּד֗ ּתָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין אָ ֿף לָא
ַאיך חַ נֿפָא ס
לעִ ּד֗ ּתָ א נֵׁשמַ ע֑ נֵהוֵא ל ָֿך אַ ֿיך מָ ֿכסָ ֭א ו ֿ
ארעָא נֵהוֵא Mat 18:18
֑
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל מָ א ּדֿתֵ אסרֻ ון ּבַ
ו ִ
ׁשרא ּבַ ׁשמַ יָא ס
ארעָא נֵהוֵא ֵ
֑
אַ ִסיר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ומֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשרֻ ון ּבַ
ארעָא עַ ל ּכֻל Mat 18:19
֭
ּתרין֞ מֵ נֿכֻון נֵׁשּתוֻון ּבַ
ּתֻ וֿב אָ מַ רנָא לֿכֻו֭ ן ּדֵ אן ֵ
צֿבֻו ּדנֵׁשֵ אלֻו ֑ן נֵהוֵא להֻון מֵ ן לוָֿת אָ ֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
יׁשין ּבׁשֵ מי֑ ּתַ מָ ן אֵ נָא Mat 18:20
ֿתרין֞ אַ ו ּתלָֿתָ א ּכנִ ִ
אַ יּכָא ּגֵיר ּדַ ֵ
ּבַ ינָֿתהֻון ס
ין אֵ ן נַסּכֵל ּבִ י Mat 18:21
אֿפָא וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ ּכמָ א זַֿבנִ ֭ ֞
קרֿב לוָֿתֵ ה ּכִ ֭
הָ יּדֵ ין ֵ
אָ חי֭ אֵ ׁשּבֻוק ל ֵ֑ה עֿדַ מָ א לַׁשֿבַ ע זַֿבנִ י ֑֞ן
וע לָא אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿך עֿדַ מָ א לַׁשֿבַ ֭ע אֵ לָא עֿדַ מָ א Mat 18:22
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
לׁשַ ֿבעִ ין זַֿבנִ ין֞ ׁשֿבַ ע ׁשֿבַ ע ּס ּס
ַֿברא מַ לּכ ָ֭א ּדַ צֿבָ א Mat 18:23
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ּתּדַ מיַֿת מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א לֿג ָ
וה ֭֞י
ּדנֵסַ ֿב חֻוׁשּבָ נָא מֵ ן עַֿבּדַ ֗
ין Mat 18:24
ַּכר ֭ ֞
וֿכַֿד ׁשַ ִרי למֵ סַ ֿ֑ב קַ ֵרֿבו לֵה חַ ֿד ּדחַ יָֿב ֵרּבֻו ּכ ִ
ַוה ֑֞י Mat 18:25
ֿפרע֑ ּפקַ ֿד מָ ֵרה ּדנֵזּדַ ַּ֭בן הֻו וַאנ֗ ּתֿתֵ ה וַֿבנ ֗
וֿכַֿד לַיּת לֵה למֵ ַ
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ל ֵ֭ה ונֵֿפרֻ ֭וע
וַנֿפַ ל הַ ו עַ ֿבּדָ ֭א סֿגֵֿד ל ֵ֭ה וֵאמַ ֭ר מָ רי֭ אַ ּגַר עלַי רֻ וחָ ֑א וֿכֻל מֵ ּדֵ ם Mat 18:26
ּפָרע ֗אנָא ל ָֿ֭ך
ַ
יהי֭ וחַ וּבֿתֵ ה ׁשֿבַ ק ל ֵ֭ה Mat 18:27
ַׁשר ֗
ֵאֿתרחַ ם מָ ֵרה ּדעַ ֿבּדָ א הַ ו֭ ו ָ
ו ַ
נֿפַ ק ּדֵ ין עַ ֿבּדָ א הַ ו֑ וֵאׁשּכַח לחַ ֿד מֵ ן ּכ ַנוָֿתֵ ֞ה ּדחַ יָֿב ֗הוָא ל ֵ֭ה Mat 18:28
אא וַאחּדֵ ֭ה וחָ נֵק ֗הוָא ל ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הַ ֿב לִ י מֵ ּדֵ ם ּדחַ יָֿב אַ נ֗ ּת לִ י֭
ִּדינ ֵָר ֞א מָ ֭
ַוה ֭֞י ּבעָא מֵ נ ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ ּגַר עלַי Mat 18:29
וַנֿפַ ל הַ ו ּכנָֿתֵ ה עַ ל ֵרֿגל ֗
וֿפָרע ֗אנָא ל ָֿ֭ך
רֻ וחָ ֭א ַ
יר ֑ ֞א עֿדַ מָ א ּדנֵּתֵ ל Mat 18:30
הֻו ּדֵ ין לָא צֿבָ ֭א אֵ לָא אֵ זַל אַ רמיֵה ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
לֵה מָ א ּדחַ יָֿב ל ֵ֭ה
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין ּכ ַנוָֿתהֻון֞ מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א ּכֵריַֿת להֻו֭ ן טָ ֿ֭ב וֵאֿתַ ו֭ אַ וּדַ עו Mat 18:31
למָ רהֻון ּכֻל ּדַ הו ָ֭א
Mat 18:17
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יהי מָ ֵר ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה עַ ֿבּדָ א ּבִ יׁשָ ֑א הָ י ֻּכלָה חַ וּבֿתָ א
קר ֗
הָ יּדֵ ין ָ
ׁשֵ ֿבקֵ ֿת ל ָֿ֭ך ּדַ ֿבעַ יּת מֵ ני֑
לָא ָולֵא ֗הוָא ל ָֿך אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּדַ ֿתחֻון לַֿכנָֿתָ ֿ֑ך אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא חָ נּתָ ֿ֭ך Mat 18:33
וַרֿגֵז מָ ֵר ֭ה וַאׁשלמֵ ה לַמנַּגֿדָ נ ֑ ֵ֞א עֿדַ מָ א ּדנֵֿפרֻ וע ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדחַ יָֿב Mat 18:34
ל ֵ֭ה
ֻוהי Mat 18:35
הָ ַֿכנָא נֵעּבֵ ֿד לֿכֻון אָ ֿבי ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א אֵ לָא ּתֵ ׁשּבקֻ ון ֗אנָׁש לַאח ֗
מֵ ן לֵּבֿכֻון סַ ֿכלֻוֿתֵ ה ס
וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשַ לֵם יֵׁ֣שֻ וע מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי ֑ן ׁשקַ ל מֵ ן ּגלִ יל ָ֑א וֵאֿתָ א Mat 19:1
לעֵֿברא ּדיֻורּדנָן֭
ָ
לַֿתחֻומָ א ִּ֣די ֻהוֿ֭ד
ַאסי אֵ נֻון ּתַ מָ ן֭ Mat 19:2
ֵאא ו ִ
ֿתרה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
וֵאֿתַ ו ּבָ ֵ
לאנָׁש Mat 19:3
ָאמרי֭ ן אֵ ן ׁשַ לִ יט ֗
ּפריׁשֵ ֑ ֞א וַמנַסֵ ין ֗הוַו לֵה ו ִ
ַקרֿבו לוָֿתֵ ה ִ
ו ֵ
ֵׁשרא אַ נ֗ ּתֿתֵ ה ּבֿכֻל עֵ ל ָ֭א
ּדנ ֵ
ּבר ִׁשיֿ֑ת Mat 19:4
קריּתֻ ו֭ ן ּדהַ ו ּדַ עֿבַ ֿד מֵ ן ִ
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא ַ
ֿכרא ונֵקּבֿתָ א עֿבַ ֿד אֵ נֻו ֑ן
ּדֵ ָ
ֻוהי֭ ולֵאמֵ ֭ה ונֵקַ ֿף לַאנ֗ ּתֿתֵ ֭ה Mat 19:5
ַֿברא לַאֿב ֗
וֵאמַ ֭ר מֵ טֻל הָ נ ָ֭א נֵׁשּבֻוק ּג ָ
ּתריה ֭ ֻ֞ון חַ ֿד ּבסַ ֭ר
ונֵהוֻון ַ
יל ּדַ אלָהָ א ַזוֵֿ֑ג Mat 19:6
ּתר ֭ ֞ין אֵ לָא חַ ֿד ּפֿג ַ֭ר מֵ ּדֵ ם הָ ֿכִ ֭
מָ ֿדֵ ין לָא הוַו ֵ
נֿפַר ׁ֭ש
ּבַ רנָׁשָ א לָא ֵ
מרין ל ֵ֭ה למָ נָא הָ ֿכִ יל מֻ֣וׁשֵ א ּפַ קֵ ֿ֑ד ּדנֵּתֵ ל ּכֿתָ ֿבָ א ּדׁשֻ וֿבקָ נ ָ֭א Mat 19:7
אָ ִ
ֵׁשר ֭יה
ונ ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן מֻ֣וׁשֵ ֭א לֻוקֿבַ ל קַ ׁשי ֻוֿת לֵּבֿכֻון אַ ּפֵס לֿכֻון ּדֿתֵ ׁשרֻ ון Mat 19:8
ּבר ִׁשיֿת ּדֵ י֭ ן לָא הוָא הָ ַֿכנ ָ֭א
נֵׁשַ יּכ ֭ ֻ֞ון מֵ ן ִ
ַור ֑א ונָסֵ ֿב Mat 19:9
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדמַ ן ּדׁשָ ֿבֵ ק אַ נ֗ ּתֿתֵ ה ּדלָא ּג ָ
חרֿתָ ֭א ּגָאַ ֭ר ומַ ן ּדנָסֵ ֿב ׁשֿבִ יקּתָ ֭א ּגָאַ ר ס
֗א ִ
ַֿברא Mat 19:10
וה ֭֞י אֵ ן הָ ַֿכנָא ִאיֿת עֵ ֿד ָלי ָ֭א ּבַ ינַי ּג ָ
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
לַאנ֗ ּתֿתָ ֑א לָא ּפַ קָ ח למֵ סַ ֿב אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא ּכֻלנָׁש סָ ֿפֵק לָה למֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א אֵ לָא מַ ן Mat 19:11
ִּדיהִ יֿב ל ֵ֭ה
Mat 18:32
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ִאיֿת ּגֵיר מהַ ימנ ֭ ֵ֞א ּדמֵ ן ּכַרסָ א ּדֵ אמהֻון אֵ ִֿתילֵֿדו הָ ַֿכנ ָ֭א וִ איֿת
מהַ ימנ ֭ ֵ֞א ּדמֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א הוַו מהַ ימנ ֭ ֵ֞א וִ איֿת מהַ ימנ ֑ ֵ֞א ּדהֵ נֻון עֿבַ ֿדו נַֿפׁשהֻון
מהַ ימנ ֭ ֵ֞א מֵ טֻל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א מַ ן ּדמֵ ׁשּכַח ּדנֵסּפַ ֭ק נֵסּפַ ק ס
נסים ִאיֿדֵ ה עלַיהֻו֭ ן וַנצַ ל ֵ֭א ַוֿכַאו Mat 19:13
הָ יּדֵ ין קַ ֵרֿבו לֵה ט ָלי ֵ֞א ּדַ ִ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּבהֻון ּתַ ִ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן ׁשֿבֻוקו ט ָלי ֵ֞א אָ ֿתֵ ין לוָֿתי֭ ולָא ּתֵ ֿכלֻון Mat 19:14
איך הָ לֵין אֵ נֻו֭ ן ִאיֿתֵ יה מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
אֵ נֻו֭ ן ּדֿדַ אילֵין ּגֵיר ּדַ ֿ
וסָ ם ִאיֿדֵ ה עלַיהֻו֭ ן וֵאזַל מֵ ן ּתַ מָ ן ס Mat 19:15
קרֿב וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נָא טָ ֿבָ ֑א מָ נָא ּדטָ ֿב אֵ עּבֵ ֿד Mat 19:16
וֵאֿתָ א חַ ֿד ֵ
ּדנֵהוֻון לִ י חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה מָ נָא קָ ֵרא אַ נ֗ ּת לִ י טָ ֿבָ ֭א לַיּת טָ ֿבָ ֭א אֵ לָא אֵ ן Mat 19:17
חַ ֿד אַ לָהָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדֿתֵ עֻול לחַ י ֭ ֵ֞א טַ ר ּפֻוקּדָ נ ֭ ֵ֞א
ֻול ולָא Mat 19:18
אָ מַ ר לֵה אַ ילֵי֭ ן הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּדלָא ּתֵ קט ֭
וקר ֭א
ּתֿג ֻ֭ור ולָא ּתֵ ֿגנֻוֿ֭ב ולָא ּתֵ סהַ ֿד סָ הּדֻוֿת ׁשֻ ָ
יך נַֿפׁשָ ֿ֭ך Mat 19:19
ֻוך ולֵאמָ ֿ֭ך וֿתַ חֵ ֿב לקַ ִריֿבָ ֿ֭ך אַ ֿ
ויַקַ ר לַאֿב ֿ֭
ֵטרֿת אֵ נֵין֞ מֵ ן טַ לי ֻוֿתי֭ מָ נָא Mat 19:20
אָ מַ ר לֵה הַ ו עלַימָ ֭א הָ לֵין ּכֻלהֵ ין נ ֵ
חסיר ֗אנ ָ֭א
ִ
ירא למֵ הו ָ֑א זֵל זַּבֵ ן קֵ נ ָינ ָֿ֭ך Mat 19:21
ּגמ ָ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ ן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ִ
והַ ֿב למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וֿתֵ הוֵא ל ָֿך ִסימֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וֿתָ א ּבָ ֿתַ רי ס
ׁשמַ ע ּדֵ ין הַ ו עלַימָ ֭א מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א וֵאז ַ֭ל ּכַֿד ּכַריָא ל ֵ֭ה ִאיֿת Mat 19:22
ָאא
֗הוָא לֵה ּגֵיר קֵ נ ָינָא סַ ּגִ י ֭
וה ֭֞י אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדעַ טלָא ֗הי Mat 19:23
למיֿדַ ֗
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר לֿתַ ִ
לעַ ִּת ָירא ּד ֵנעֻול למַ לּכֻוֿת ׁשמַ י ָ֭א
ורא Mat 19:24
ּתֻ וֿב ּדֵ ין אָ מַ רנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ ֿדלִ יל ֻ֗הו לֿגַמל ָ֭א למֵ עַל ּבַ חרֻ ָ
ּדַ מחַ טָ ֭א אַ ו עַ ִּת ָירא ּד ֵנעֻול למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ָאמרי֭ ן מַ נֻו ּכַי Mat 19:25
למיֿדֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו֑ ּתַ הִ ִירין ֗הוַו טָ ֿ֭ב ו ִ
ּתַ ִ
מֵ ׁשּכַח ּדנִ חֵ ֭א
Mat 19:12
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חָ ר ּבהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לוָֿת ּבנַינָׁשָ ֞א הָ ֿדֵ א לָא מֵ ׁשּכחָ ֭א
לוָֿת אַ לָהָ א ּדֵ ין ּכֻלמֵ ּדֵ ם מֵ ׁשּכחָ ֭א
אֿפָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הָ א אֵ נַחנַן ׁשֿבַ קן ּכֻלמֵ ּדֵ ם וֵאֿתַ ין Mat 19:27
הָ יּדֵ ין ענָא ּכִ ֭
ֿתר ֿ֭ך מָ נָא ּכַי נֵהוֵא לַן ס
ּבָ ָ
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ אֿתַ יּתֻ ון Mat 19:28
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ּתרנָוס ּדׁשֻ וֿבחֵ ֭ה
ּדאנָׁשָ א עַ ל ָ
ּברה ֗
ּבָ ֿתַ רי֑ ּבעָ למָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א מָ א ּדיָֿתֵ ֿב ֵ
ּתרעסַ ֞ר ׁשַ ֿבטֵ ֞א
ּתרעסַ ֞ר ּכֻורסַ ָו ֑֞ן וַּתֿדֻונֻון ֵ
ּתֵ ּתֿבֻון אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן עַ ל ֵ
איסראי ֵ֭ל
ִּ֣ד ָ
וֿכֻלנָׁש ּדׁשָ ֿבֵ ק ּבָ ּתֵ ֑ ֞א אַ ו אַ חֵ ֞א אַ ו אַ חוָֿתָ ֞א אַ ו אַ ֿבָ א אַ ו אֵ מָ ֑א אַ ו Mat 19:29
אַ נ֗ ּתֿתָ א ַ֑או ּב ַני ֑ ָ֞א אַ ו קֻ ורי ָ֞א מֵ טֻל ׁשֵ מי֑ חַ ֿד ּבַ מָ אא נקַ ּבֵ ל֑ וחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם
ארֿת ס
נִ ַ
חרי ֭ ֵ֞א קַ ֿדמָ י ֵ֞א ס Mat 19:30
חרי ֑ ֵ֞א ו ַ֗א ָ
ֵאא ּדֵ ין קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א ּדנֵהוֻון ֗א ָ
סַ ּגִ י ֞
ֿפרא Mat 20:1
ַֿבר ֑א מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֑א ּדַ נֿפַ ק ּבצַ ָ
ּדָ מיָא ּגֵיר מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א לֿג ָ
ּדנֵאֿגֻור ּפָעל ֵ֞א לֿכַרמֵ ֭ה
קַ ץ ּדֵ ין עַ ם ּפָעל ֭ ֵ֞א מֵ ן ִּדינ ָָרא ּביַומָ ֭א וׁשַ ּדַ ר אֵ נֻון לֿכַרמֵ ֭ה Mat 20:2
ימין ּבׁשֻ וקָ ֭א וֿבַ ִטילִ ין֭ Mat 20:3
חרנ ֵ֞א ּדקָ ִ
וַנֿפַ ק ּבַ ֿתלָֿת ׁשָ עִ י ֑֞ן וַחזָא ֗א ָ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו֭ אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון לֿכַרמָ ֭א ומֵ ּדֵ ם ּד ָול ֵ֭א יָהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון֭ Mat 20:4
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ זַלו֭ וַנֿפַ ק ּתֻ וֿב ּבׁשֵ ֿ֭ת וֿבַ ֿתׁשַ ע ׁשָ עִ י ֑֞ן וַעֿבַ ֿד הָ ֿכוָֿ֭ת Mat 20:5
ימין וֿבַ ִטילִ י֭ ן Mat 20:6
חרנ ֵ֞א ּדקָ ִ
עֵסר ֞א ׁשָ עִ י ֑֞ן נֿפַ ק וֵאׁשּכַח ֗א ָ
ולַאּפַ י֞ חֿדַ ֵ
ימין אנ֗ ּתֻ ון יַומָ א ֻּכל ֵ֑ה וֿבַ טָ לִ ין֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא קָ ִ
ֿגרן אָ מַ ר להֻו֭ ן זֵלו אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן לֿכַרמָ ֑א Mat 20:7
מרין ל ֵ֭ה ּדלָא ֗אנָׁש אַ ָ֭
אָ ִ
ומֵ ּדֵ ם ּד ָולֵא נָסּבִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
קרי ּפָעל ֭ ֵ֞א Mat 20:8
לרּבַ יּתֵ ֭ה ִ
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ ֑א אֵ מַ ר מָ ֵרא ּכַרמָ א ַ
חרי ֵ֞א וַעֿדַ מָ א לקַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א
והַ ֿב להֻון אַ ֿגרהֻו֭ ן וׁשַ ָרא מֵ ן ֗א ָ
עֵסר ֞א ׁשָ עִ י ֑֞ן נסַ ֿבו֭ ִּדינָר ִּדינ ָ֭ר Mat 20:9
וֵאֿתַ ו הָ נֻון ּדַ חֿדַ ֵ
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א סֿבַ רו֭ ּדי ִַּתיר ׁשָ קלִ י֭ ן וַׁשקַ לו ִּדינ ָ֭ר ִּדינ ָ֭ר אָ ֿף Mat 20:10
הֵ נֻון֭
וֿכַֿד ׁשקַ לו֑ ַרטֵ נו עַ ל מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א Mat 20:11
Mat 19:26
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חרי ֵ֞א חֿדָ א ׁשָ עָא עֿבַ ֿדו֑ וַאׁשוִ יֿת אֵ נֻון עַ מַ ֑ן
ָאמרי֭ ן הָ לֵין ֗א ָ
ו ִ
ֻוקרה ּדיַומָ א וחֻומֵ ֭ה
ּדַ ׁשקַ לן י ֵ
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר לחַ ֿד מֵ נהֻו֭ ן חַ ֿברי֭ לָא מַ עוֵל ֗אנָא ּבָ ֿ֭ך לָא Mat 20:13
ּבֿדינָר קַ צּת עַ מי֭
֗הוָא ִ
יך ּדל ָֿ֭ך Mat 20:14
חרי ָ֭א אֵ ּתֵ ל אַ ֿ
סַ ֿב ִּדיל ָֿ֭ך וז ֵ֭ל צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ י֭ ן ּדַ להָ נָא ֗א ָ
ּבֿדילי֭ אַ ו עַ ינ ָֿך Mat 20:15
אַ ו לָא ׁשַ לִ יט לִ י֭ ּדמֵ ּדֵ ם ּדצָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ עּבֵ ֿד ִ
ּבִ יׁשָ א ּדֵ אנָא טָ ֿב ֗אנ ָ֭א
חרי ֭ ֵ֞א סַ ּגִ יאיִ ן֞ אֵ נֻון Mat 20:16
חרי ֵ֞א קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א וקַ ֿדמָ י ֵ֞א ֗א ָ
הָ ַֿכנָא נֵהוֻון ֗א ָ
קרי ֭ ָ֞א וַזע ִֻורין֞ ּגֿבַ י ָ֞א ּס ּס
ּגֵיר ַ
ַֿתרעסַ ר Mat 20:17
ֻ֣אורׁשלֵם ס וַֿדֿבַ ר ל ֵ
עֿתיֿד הוָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע ּדנֵסַ ק ל ִ
ִ
ַוהי וַלהֻון ּבֻאורחָ ֭א וֵאמַ ר להֻון֭
וה ֭֞י ּבַ ינ ֗
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ּדאנָׁשָ א מֵ ׁשּתלֵם Mat 20:18
ַֿברה ֗
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ו ֵ
הָ א סָ לקִ ין ֗חנַן ל ִ
ָיהי למַ וּתָ ֭א
ֿפר ֭ ֞א וַנחַ יֿבֻונ ֗
לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וַלסָ ֵ
ַ
ָיהי֭ Mat 20:19
ָיהי֭ ונֵזקֿפֻונ ֗
ָיהי לעַ ֗ממֵ ֭ ֞א וַנֿבַ זחֻון ּבֵ ֭ה וַננַּגֿדֻונ ֗
ונַׁשלמֻונ ֗
וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א נקֻ ום ס
ֵיה וסֵ ֿגּדַ ֿת ל ֵ֭ה Mat 20:20
הָ יּדֵ ין קֵ רּבַ ֿת לֵה אֵ מהֻון ּדַ ֿבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י֭ הִ י וַֿבנ ֞
וׁשָ אלָא ֗הוָֿת לֵה מֵ ּדֵ ֭ם
מרא ל ֵ֭ה אֵ מַ ר ּדנֵּתֿבֻון Mat 20:21
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ָ֭ה מָ נָא צָ ֿביָא אַ נ֗ ּתי֭ אָ ָ
ּתרין֞ ּבנ ַ֑֞י חַ ֿד מֵ ן י ִַמינ ָֿ֭ך וחַ ֿד מֵ ן סֵ מָ ל ָֿ֭ך ּבמַ לּכֻוֿתָ ֿ֭ך
הָ לֵין ֵ
וע וֵאמַ ֭ר לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מָ נָא ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Mat 20:22
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ֻוֿדיֿתָ ֭א
עֿתיֿד למֵ ׁשּתָ ֑א אַ ו מַ עמ ִ
מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ ׁשּתָ א ּכָסָ ֭א ּדֵ אנָא ִ
מרין ל ֵ֭ה מֵ ׁשּכחִ ין ֗חנַן֭
ּדֵ אנָא עָ מֵ ֿד ֗אנ ָ֭א ּתֵ עמֿדֻו ֑ן אָ ִ
ֻוֿדיֿתָ ֭א ּדֵ אנָא עָ מֵ ֿד ֗אנ ָ֭א ּתֵ עמֿדֻו֭ ן Mat 20:23
אָ מַ ר להֻו֭ ן ּכָסי ּתֵ ׁשּתֻ ו֭ ן ומַ עמ ִ
ּדֿתֵ ּתֿבֻון ּדֵ ין מֵ ן י ִַמיני ומֵ ן סֵ מָ לי֑ לָא ֗הוָֿת ִּדילי ּדֵ אּתֵ ל֑ אֵ לָא לַאילֵין
ּדֵ אּתטַ יֿבַ ֿת מֵ ן אָ ֿבי ס
ין Mat 20:24
ּתרין֞ אַ חִ ֭ ֞
עֵסר ֑א רֿגֵזו עַ ל הָ נֻון ֵ
ּכַֿד ּדֵ ין ׁשמַ עו ָ
ּדרׁשַ יהֻון֞ ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א Mat 20:25
ַקרא אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
ו ָ
יטין עלַיהֻון֭
מָ ַריהֻון֞ אֵ נֻו֭ ן ַורורֿבָ נַיהֻון֞ ׁשַ לִ ִ
Mat 20:12
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לָא הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן אֵ לָא מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּבֿכֻון ּדנֵהוֵא ַרּבָ ֑א
נֵהוֵא לֿכֻון מׁשַ מׁשָ נ ָ֭א
ומַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּבֿכֻון ּדנֵהוֵא קַ ֿדמָ י ָ֑א נֵהוֵא לֿכֻון עַ ֿבּדָ ֭א Mat 20:27
ּדאנָׁשָ ֑א לָא אֵ ֿתָ א ּדנֵׁשּתַ מַ ׁ֭ש אֵ לָא ּדַ נׁשַ מֵ ׁ֭ש Mat 20:28
ֿברה ֗
אַ י ַּכנָא ּדַ ֵ
ֵאא ס
וַֿדנֵּתֵ ל נַֿפׁשֵ ה ּפֻורקָ נָא חל ָֿף סַ ּגִ י ֞
ָאא Mat 20:29
ֿתרה ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֭
וֿכַֿד נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ִ֣א ִיריחֻו֑ אָ ֿתֵ א ֗הוָא ּבָ ֵ
ּתרין֞ יָֿתּבִ ין ֗הוַו עַל-יַֿד אֻ ורחָ ֭א וֿכַֿד ׁשמַ עו ּ֣דיֵׁשֻ וע Mat 20:30
והָ א סמַ י ָ֞א ֵ
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
ֿתרחַ ם עלַין מָ רי֑ ֵ
ָאמרי֭ ן אֵ ַ
עָֿבַ ֑ר י ַ֗הֿבו קָ ל ָ֭א ו ִ
יראיִ ֿת אַ ִרימו Mat 20:31
ּכֵנׁשֵ ֞א ּדֵ ין ּכָאֵ ין ֗הוַו ּבהֻו֭ ן ּדנֵׁשּתקֻ ו֭ ן והֵ נֻון י ִַּת ָ
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד
ֿתרחַ ם עלַי֭ ן ֵ
ָאמרי֭ ן מָ ַרן אֵ ַ
קָ להֻו֭ ן ו ִ
ַקרא אֵ נֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר מָ נָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ אעּבֵ ֿד לֿכֻון֭ Mat 20:32
וקָ ם יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ָ
ַין Mat 20:33
מרין ל ֵ֭ה מָ ַ֭רן ּדנֵֿתּפַ ּתחָ ן֞ עַ ינ ֭ ֞
אָ ִ
ֻון וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה אֵ ֿתּפַּתַ ח Mat 20:34
ַקרֿב לעַ ינַיה ֭ ֞
ֵאֿתרחַ ם עלַיהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ֵ
ו ַ
ֿתרה ס
עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון וֵאזַלו ּבָ ֵ
Mat 20:26

ּתרין מֵ ן Mat 21:1
ֻורא ּדזַיּתֵ ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר יֵׁ֣שֻ וע ֵ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וֵאֿתָ א ל֣ ֿבֵ יֿתּ-פָּגֵ֞ ֑א ַעלּ-גֵנ֗ ֿב ט ָ
קרֿב ל ִ
וֿכַֿד ֵ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
אס ָיר ֭א Mat 21:2
ַקריֿתָ א הָ ֿדֵ א ּדַ לקֻ וֿבַ לֿכֻו֭ ן ומֵ חֿדָ א מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון חמָ ָרא ּדַ ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו ל ִ
ׁשרו אַ יּתַ ו לִ י֭
ועִ ילָא עַמָ ֭ה ַ
וֵאן ֗אנָׁש אָ מַ ר לֿכֻון מֵ ּדֵ ֑ם אֵ מַ רו ל ֵ֭ה ּדַ למָ ַרן מֵ ֿתּבעֵי֭ ן ומֵ חֿדָ א מׁשַ ּדַ ר להֻון לֿכָא ס Mat 21:3
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ הוָֿ֑ת ּדנֵֿתמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֑ר Mat 21:4
יך וַרֿכִ יֿב עַל חמָ ָר ֭א ו ַעל עִ ילָא ּבַ ר Mat 21:5
אֵ מַ רו לֿבַ ֗רֿת ֵ֣צהיֻו ֑ן הָ א מַ לּכֵֿכי אָ ֿתֵ א לֵֿכי֑ מַ ּכִ ֿ
אַ ֿתָ נ ָ֭א
למיֿדֵ ֑ ֞א וַעֿבַ ֿדו אַ י ַּכנָא ּדַ ֿפקַ ֿד להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע Mat 21:6
וֵאזַלו ּתַ ִ
ַוהי יֵׁ֣שֻ וע ס Mat 21:7
ַאיּתיו לַחמָ ָרא וַלעִ יל ָ֭א וסָ מו עַ ל עִ ילָא נַחּתַ יהֻו ֑֞ן וַרֿכֵֿב על ֗
ו ִ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין ּפָסקִ ין ֗הוַו סַ וּכ ֵ֞א מֵ ן Mat 21:8
וסֻוֿגָאא ּדֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א מׁשַ וֵין ֗הוַו מָ אנַיהֻון֞ ּבֻאורחָ ֭א ֗א ָ
ִאי ָלנ ֭ ֵ֞א ָורמֵ ין ּבֻאורחָ ֭א
ַֿברה Mat 21:9
ָאמרי֭ ן ֻאוׁשַ ענָא ל ֵ
ֿתר ֑ה קָ עֵין ֗הוַו֭ ו ִ
והי֭ וָאֿתֵ ין ּבָ ֵ
ּכֵנׁשֵ ֞א ּדֵ י֭ ן אַ ילֵין ּדָ אז ִ֗לין ֗הוַו קֿדָ מַ ֗
מרומֵ ֞א ס
יך ֻ֗הו ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ֻאוׁשַ ענָא ּבַ ַ
ּבר ֿ
ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד ִ
ָאמרין ֗הוַו֭ מַ נֻו Mat 21:10
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ו ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם אֵ ּתּתזִיעַ ֿת ֻּכלָה ִ
וֿכַֿד עַ ל ל ִ

הָ נ ָ֭א
ָ֣צרֿת ּדַ ֿגלִ ילָא ס Mat 21:11
מרין ֗הוַו֑ הָ נַו יֵׁ֣שֻ ֭וע נֿבִ יָא ּדמֵ ן נ ַ
ּכֵנׁשֵ ֞א ּדֵ ין אָ ִ
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ועַל יֵׁ֣שֻ וע להַ יּכלָא ּדַ אלָהָ ֑א וַאּפֵק לֿכֻלהֻון ּדזָֿבנִ ין וַמזַּבנִ ין
ּבהַ יּכל ָ֭א וסַ חֵ ֿף ּפָֿתֻ ֵור ֞א ּדַ מעַ רֿפָ נ ֭ ֵ֞א וֿכֻורסַ וָֿתָ ֞א ּדהָ נֻון ּדַ מזַּבנִ ין יַונ ֭ ֵ֞א
ֵֿתקר ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין Mat 21:13
ּכֿתיֿב ֻ֗הו֭ ּדֿבַ יּתי֭ ּבֵ יֿת צלֻוֿתָ א נ ֵ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ִ
ָיהי מעַ רֿתָ א ּדלֵסטָ י ֵ֞א ס
עֿבַ ּדּתֻ ונ ֗
ַאסי אֵ נֻון ס Mat 21:14
וקַ ֵרֿבו לֵה ּבהַ יּכל ָ֭א סמַ י ָ֞א וַחֿגִ יסֵ ֭ ֞א ו ִ
ֿדמרֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿ֑ד וַט ָלי ֵ֞א Mat 21:15
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א ּתֵ ָ
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ו ִ
ַֿברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד אֵ ֿתּבֵ אׁש להֻון֭
ָאמרי ֑ן אֻ וׁשַ ענָא ל ֵ
ּדקָ עֵין ּבהַ יּכלָא ו ִ
וע Mat 21:16
מרין הָ לֵי֭ ן אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה ׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּ֑ת מָ נָא אָ ִ
ו ִ
קריּתֻ ו ֑ן ּדמֵ ן ּפֻומָ א ּדַ ט ָלי ֵ֞א וַֿד ַילֻוֿדֵ ֭ ֞א ּתַ קֵ נּת ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א
ִאי֭ ן מֵ ן מֿתֻ ום לָא ַ
ס
מֿדינ֗ ּתָ א ל֣ ֿבֵ יֿת-עַ ני ָ֭א וֿבָ ֿת ּתַ מָ ן֭ Mat 21:17
וַׁשֿבַ ק אֵ נֻו ֑ן וַנֿפַ ק לֿבַ ר מֵ ן ִ
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א ּכֿפֵן֭ Mat 21:18
ֿפרא ּדֵ י֭ ן ּכַֿד הֿפַ ֿך ל ִ
ּבצַ ָ
וַחזָא ִּתּתָ א חֿדָ א ּבֻאורחָ ֭א וֵאֿתָ א לוָֿתָ ֭ה ולָא אֵ ׁשּכַח ּבָ ה מֵ ּדֵ ֭ם Mat 21:19
אר ֭ ֞א לעָ ל ַ֭ם
רֿפֵא ּבַ ל ֻחוֿ֭ד וֵאמַ ר ל ָ֭ה לָא נֵהוֻון ּבֵ ֿכי ּתֻ וֿב ּפִ ֵ
אֵ לָא אֵ ן טַ ֞
ומֵ חֿדָ א יֵֿבׁשַ ֿת ִּתּתָ א הָ י֭
ָאמרי ֑ן אַ י ַּכנָא ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה יֵֿבׁשַ ֿת ִּתּתָ ֭א Mat 21:20
למיֿדֵ ֞א וַֿתהַ רו֭ ו ִ
וַחזַו ּתַ ִ
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֵ אן ּתֵ הוֵא ּבֿכֻון Mat 21:21
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ּדֿתּתָ א ּתֵ עּבֿדֻו֭ ן אֵ לָא אָ ֿפֵן
הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ולָא ּתֵ ֿתּפַ לֿגֻו ֑ן לָא ּבַ לחֻוֿד הָ ֿדֵ א ִ
ֻורא הָ נָא ִּתאמרֻ ון ֵּ֑דאׁשּתַ ֗ק ֭ל וֿפֵל ּביַמָ ֭א ּתֵ הו ֵ֭א
לט ָ
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשֵ אלֻון ּבַ צלֻוֿתָ ֭א וַֿתהַ ימנֻו֭ ן ּתֵ סֿבֻון ּס ּס Mat 21:22
קרֿבו לֵה ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א Mat 21:23
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע להַ יּכל ָ֑א ֵ
ָאמרין ל ֵ֭ה ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ ן הָ לֵין עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת ומַ נֻו י ַ֗הֿב ל ָֿ֭ך
ּדעַ מָ ֭א ּכַֿד מַ ל ֵֿ֭ף ו ִ
ׁשֻ ולטָ נָא הָ נ ָ֭א
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ׁשַ אֵ לֿכֻון אָ ֿף אֵ נָא מֵ לֿתָ א חֿדָ ֭א וֵאן Mat 21:24
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ָאף אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א
ִּתאמרֻ ון לִ י֑ ו ֿ
יה מֵ ן ׁשמַ יָא ֗הי֭ אַ ו מֵ ן Mat 21:25
ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן אַ ימֵ ּכָא ִאיֿתֵ ֭
מַ עמ ִ
ָאמרי֭ ן ּדֵ אן נִ אמַ ר מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א
ֿתרעֵין ֗הוַו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן ו ִ
ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א הֵ נֻון ּדֵ ין מֵ ַ
ָיהי֭
אָ מַ ר ַל ֑ן ועַ ל מָ נָא לָא הַ ימֵ נּתֻ ונ ֗
Mat 21:12
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וַֿדנִ אמַ ר מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּדָ חלִ ין אֵ נַחנַן מֵ ן ּכֵנׁשָ ֭א ּכֻלהֻון ּגֵיר אַ ֿיך
נֿבִ י ָ֭א אַ חִ ִיֿדין ֗הוַו לֵה ל֣ יֻוחַ נָן֭
וע אָ ֿף לָא אֵ נ ָ֭א Mat 21:27
ינן אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה לָא יָֿדעִ ַ֭
ענַו ו ִ
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ס
ין Mat 21:28
ּתר ֭ ֞
ַֿברא חַ ֿד ִאיֿת ֗הוַו ל ֵ֭ה ּב ַני ָ֞א ֵ
מָ נָא ּדֵ ין מֵ ֿתחזֵא לֿכֻו֭ ן ּג ָ
ַקרֿב לוָֿת קַ ֿדמָ י ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּבֵ רי֭ זֵל יַומָ נָא ּפלֻוח ּבֿכַרמָ ֭א
ו ֵ
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ֭ר לָא צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֑א ּבחַ רֿתָ א ּדֵ ין אֵ ּתּתוִ י֭ וֵאז ַ֭ל Mat 21:29
חרנ ָ֭א וֵאמַ ר לֵה הָ ֿכוָֿ֭ת הֻו ּדֵ י֭ ן ענָא וֵאמַ ֭ר אֵ נָא Mat 21:30
ַקרֿב לוָֿת ֗א ִ
ו ֵ
מָ רי֭ ולָא אֵ ז ַ֭ל
מרין ל ֵ֭ה הַ ו Mat 21:31
ֻוהי֭ אָ ִ
ּתריהֻון֞ עֿבַ ֿד צֵ ֿב ָינָא ּדַ אֿב ֗
מַ נֻו מֵ ן הָ לֵין ַ
ֿדמין
קַ ֿדמָ י ָ֭א אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמָ ֿכסֵ ֞א וזָניָֿתָ ֞א קָ ִ
לֿכֻון למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ָיהי֭ Mat 21:32
אֵ ֿתָ א ּגֵיר לוָֿתֿכֻון יֻ֣וחַ ָ֭נן ּבֻאורחָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א ולָא הַ ימֵ נּתֻ ונ ֗
ֻוהי֭ אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אָ ֿף לָא ּכַֿד חזַיּתֻ ו֭ ן אֵ ּתּתוִ יּתֻ ון
מָ ֿכסֵ ֞א ּדֵ י֭ ן וזָניָֿתָ ֭ ֞א הַ ימנ ֗
ּבחַ רֿתָ ֭א ּדַ ֿתהַ ימנֻון ּבֵ ה ס
ַֿברא חַ ֿד ִאיֿת ֗הו ָ֭א מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א וַנצַ ֿב Mat 21:33
חרנָא מַ ֿתל ָ֭א ּג ָ
ׁשמַ עו ֗א ִ
ַאחּדרה ס ָיֿג ָ֭א וַחֿפַ ר ּבֵ ה מַ עצַ רּתָ ֭א וַֿבנָא ּבֵ ה מַ ֿגּדל ָ֭א וַאוחֿדֵ ה
ֵ
ּכַרמָ ֭א ו
לֿפַ לָחֵ ֭ ֞א וַחז ַ֭ק
והי֞ לוָֿת ּפַ לָחֵ ֑ ֞א Mat 21:34
אר ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר לעַֿבּדַ ֗
ּכַֿד ּדֵ ין מטָ א זַֿבנָא ּדֿפִ ֵ
אר ֞א ּדֿכַרמֵ ֭ה
ּדַ נׁשַ ּדרֻ ון לֵה מֵ ן ּפִ ֵ
ֻוהי֭ וִ איֿת Mat 21:35
ּדרֿגמ ֗
וה ֑֞י וִ איֿת ּדַ מחַ או ֻ֗הי֭ וִ איֿת ַ
וֵאחַ ֿדו ּפַ לָחֵ ֞א לעַֿבּדַ ֗
ֻוהי֭
ּדקַ טל ֗
יאין֞ מֵ ן קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א והָ ֿכוָֿת עֿבַ ֿדו Mat 21:36
חרנ ֵ֞א עַ ֿבּדֵ ֭ ֞א ּדסַ ּגִ ִ
וֿתֻ וֿב ׁשַ ּדַ ר ֗א ָ
להֻון֭
ַֿבר ֭ה ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּכֿבַ ר נֵֿבהֿתֻ ון מֵ ן Mat 21:37
חריַֿת ּדֵ י֭ ן ׁשַ ּדַ ר לוָֿתהֻון ל ֵ
֗א ָ
ּבֵ רי֭
ַֿבר ֭א אֵ מַ רו ּבַ ינָֿתהֻו֭ ן הָ נַו יָרּתָ ֭א ּתַ ו Mat 21:38
ּפַ לָחֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד חזַאו ֻ֗הי ל ָ
יוהי֭ ונֵאחֻוֿד יָרּתֻ וֿתֵ ֭ה
נֵקטלִ ֗
Mat 21:26
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ֻוהי֭
והי לֿבַ ר-מֵ ן ּכַרמָ ֭א וקַ טל ֗
וֵאחַ ֿדו אַ ּפקֻ ֗
מָ א ּדֵ אֿתָ א הָ ֿכִ יל מָ ֵרה ּדֿכַרמָ ֑א מָ נָא נֵעּבֵ ֿד לֿפַ לָחֵ ֞א הָ נֻון֭ Mat 21:40
חרנ ֵ֞א Mat 21:41
מרין ל ֵ֭ה ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש נַוּבֵ ֿד אֵ נֻו֭ ן וֿכַרמָ א נַוחֵ ֿד ל ַ֗א ָ
אָ ִ
אר ֞א ּבזַֿבנהֻון֭
ּפַ לָחֵ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדיָהּבִ ין לֵה ּפִ ֵ
קריּתֻ ון ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֑א ּדֿכִ אֿפָא Mat 21:42
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא מֵ מֿתֻ ום ַ
לרׁשָ א ּדזָוִ יֿתָ ֭א מֵ ן לוָֿת מָ ריָא הוָֿת הָ ֿדֵ ֑א וִ איֿתֵ יה
ּדַ אסלִ יו ּבַ ָני ֑ ֵ֞א הִ י הוָֿת ִ
ּתֵ ֿדמֻורּתָ א ּבעַ ינַין֞ ס
מֵ טֻל הָ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿתֵ ׁשּתקֵ ל מֵ נֿכֻון מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א Mat 21:43
אר ֭ ֞א
וֿתֵ ִֿתיהֵ ֿב לעַ מָ א ּדעָֿבֵ ֿד ּפִ ֵ
ַוהי֭ Mat 21:44
ֵֿתרעַע וֿכֻל מַ ן ּדהִ י ּתֵ ּפֵ ל על ֗
֭
ומַ ן ּדנֵּפֵל עַ ל ּכִ אֿפָא הָ ֿדֵ ֭א נ
יוהי ס
ֿדר ֗
ּתֵ ֵ
ַוה ֑֞י יִ ֿדַ עו ּדַ עלַיהֻון אֵ מַ ֭ר Mat 21:45
ַֿפריׁשֵ ֞א מַ ֿתל ֗
וֿכַֿד ׁשמַ עו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ו ִ
יֿדין Mat 21:46
איך ּדלַנֿבִ יָא אַ חִ ִ
וַֿבעַ ו למֵ אחּדֵ ֭ה וַֿדחֵ לו מֵ ן ּכֵנׁשָ ֭א מֵ טֻל ּדַ ֿ
֗הוַו לֵה ס
וַענָא ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ וע ּבמַ ֿתל ֭ ֵ֞א וֵאמַ ֭ר Mat 22:1
ַֿברא מַ לּכָא ּדַ עֿבַ ֿד מֵ ׁשּתֻ וֿתָ א Mat 22:2
אֵ ּתּדַ מיַֿת מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א לֿג ָ
ַֿבר ֭ה
ל ֵ
והי֞ ּדנֵקרֻ ון לַמזַמנ ֵ֞א למֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֑א ולָא צֿבַ ו Mat 22:3
וׁשַ ּדַ ר לעַֿבּדַ ֗
למֵ אֿתָ ֭א
חרנ ֭ ֵ֞א וֵאמַ ֭ר אֵ מַ רו לַמזַמנ ֑ ֵ֞א ּדהָ א ׁשָ רֻ וֿתי Mat 22:4
ּתֻ וֿב ׁשַ ּדַ ר עַ ֿבּדֵ ֞א ֗א ָ
קטילִ י֭ ן וֿכֻל מֵ ּדֵ ם מטַ יַֿ֑ב ּתַ ו למֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֭א
מטַ יֿבָ ֭א וֿתַ ַור ֭֞י וַמֿפַטמַ ֭֞י ִ
ַקריֿתֵ ֭ה וִ איֿת ּדַ לֿתֵ אֿגֻורּתֵ ֭ה Mat 22:5
הֵ נֻון ּדֵ ין ּבסַ ו֭ וֵאזַלו֭ ִאיֿת ּדל ִ
וה ֭֞י וצַ עַרו֭ וקַ טֵ לו֭ Mat 22:6
ׁשַ רּכָא ּדֵ ין אֵ חַ ֿדו לעַֿבּדַ ֗
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין מַ לּכ ָ֭א רֿגֵז֑ וׁשַ ּדַ ר חַ י ַלוָֿתֵ ֞ה אַ וּבֵ ֿד לקָ טֻול ֵ֞א הָ נֻו֭ ן Mat 22:7
ַמֿדינ֗ ּתהֻון אַ וקֵ ֿ֭ד
ול ִ
וה ֭֞י מֵ ׁשּתֻ וֿתָ א מטַ יֿבָ ֑א והָ נֻון ּדַ מזַמנִ ין ֗הוַו֭ לָא Mat 22:8
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר לעַֿבּדַ ֗
ׁשָ וֵין ֗הוַו֭
Mat 21:39
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קרו
זֵלו הָ ֿכִ יל למַ ּפקָ נ ֵ֞א ּדֻאורחָ ֿתָ ֑ ֞א וֿכֻל מַ ן ּדמֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ַ
למֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֭א
וַנֿפַ קו עַ ֿבּדֵ ֞א הָ נֻון לֻאורחָ ֿתָ ֑ ֞א ו ַֿכנֵׁשו ּכֻל ּדֵ אׁשּכַחו֭ ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א Mat 22:10
סמיֿכ ֵ֞א ס
וטָ ֿבֵ ֭ ֞א וֵאֿתמלִ י ּבֵ יֿת-מֵ ׁשּתֻ וֿתָ א ִ
ַֿבר ֭א ּדלָא לֿבִ יׁש Mat 22:11
סמיֿכ ֑ ֵ֞א וַחזָא ּתַ מָ ן ּג ָ
ועַל מַ לּכָא ּדנֵחזֵא ִ
לֿבֻוׁשֵ ֞א ּדמֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֭א
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה חַ ֿברי֑ אַ י ַּכנָא עַ לּת לֿכ ָ֑א ּכַֿד נַחּתֵ ֞א ּדמֵ ׁשּתֻ וֿתָ א לַיּת Mat 22:12
ל ָֿ֭ך הֻו ּדֵ ין אֵ ׁשּתַ ּתַ ֭ק
ַוה ֑֞י Mat 22:13
והי֞ ֵורֿגל ֗
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר מַ לּכָא לַמׁשַ מׁשָ נ ֭ ֵ֞א אַ סֻורו ִאיֿדַ ֗
ֻורק ׁשֵ נ ֭ ֵ֞א
והי לחֵ ׁשֻ וֿכָא ּבַ ָרי ָ֭א ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א וח ָ
וַאּפקֻ ֗
ֻורין֞ ּגֿבַ י ָ֞א ס Mat 22:14
קרי ֭ ָ֞א וַזע ִ
סַ ּגִ יאיִ ן֞ אֵ נֻון ּגֵיר ַ
ָיהי ּבמֵ לֿתָ ֭א Mat 22:15
ּפריׁשֵ ֞א נסַ ֿבו מֵ לּכ ָ֑א ּדַ אי ַּכנָא נצֻוֿדֻונ ֗
הָ יּדֵ י֭ ן אֵ זַלו ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה Mat 22:16
למיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון עַ ם ּדֿבֵ יֿת ה ֵָ֣רוֿדֵ ֭ס ו ִ
וׁשַ ּדַ רו לוָֿתֵ ה ּתַ ִ
מַ לֿפָ נ ָ֑א יָֿדעִ ינַן ּדׁשַ ִריר אַ נ֗ ּ֭ת וֻאורחָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּבקֻ וׁשּתָ א מַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּ֭ת ולָא
ּדאנָׁשָ ֭א
אּפֵא ֗
ּדאנ ָׁ֭ש לָא ּגֵיר נָסֵ ֿב אַ נ֗ ּת ּבַ ֞
ׁשקִ יל אַ נ֗ ּת צֵ ֿפֿתָ א ֗
רׁשָ א Mat 22:17אֵ מַ ר לַן הָ ֿכִ יל אַ י ַּכנָא מֵ ֿתחזֵא ל ָֿ֭ך ׁשַ לִ יט למֵ ּתַ ל ּכסֵ ֿף ִ
לקֵ סַ ֭ר אַ ו ל ָ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע ּבִ יׁשֻ וֿתהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר מָ נָא מנַסֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ נָסּבַ י֞ Mat 22:18
אּפֵא
ּבַ ֑ ֞
רׁשָ ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין קַ ֵרֿבו לֵה ִּדינ ָָר ֭א Mat 22:19חַ וַאוֻני ִּדינ ָָרא ּדַ ֿכסֵ ֿף ִ
וע ּדמַ נֻו צַ למָ א הָ נָא וַֿכֿתָ ֿבָ ֭א Mat 22:20
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
יל ּדקֵ סַ ר לקֵ סַ ֭ר וֿדַ אלָהָ א Mat 22:21
מרי֭ ן ּדקֵ סַ ֭ר אֵ מַ ר להֻו֭ ן הַ ֿבו הָ ֿכִ ֭
אָ ִ
לַאלָהָ ֭א
והי֭ וֵאזַלו ּס ּס Mat 22:22
וֿכַֿד ׁשמַ עו֑ אֵ ּתּדַ מַ רו֭ וׁשַ ֿבקֻ ֗
ַֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Mat 22:23
ָאמרין ל ֵ֭ה לַיּת חַ י ִ
קרֿבו ַזּדֻוקָ י ֭ ֵ֞א ו ִ
ּבהַ ו יַומָ א ֵ
ֻוהי֭
וׁשַ אל ֗
מוֿ֭ת ּכַֿד לַיּת Mat 22:24
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א מֻ֣וׁשֵ א אֵ מַ ר ַ֭לן ּדֵ אן ֗אנָׁש נ ֻ
ו ִ
ֻוהי֭
ֻוהי אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה וַנקִ ים זַרעָא לַאח ֗
לֵה ּב ַני ֑ ָ֞א נֵסַ ֿב אַ ח ֗
Mat 22:9
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ומיֿ֭ת
ֿבעָא קַ ֿדמָ יָא ׁשקַ ל אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ִ
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין לוָֿתַ ן אַ חֵ ֞א ׁשַ ֭
ֻוהי֭
וַֿדלַיּת ֗הוָא לֵה ּב ַני ֑ ָ֞א ׁשַ ֿבקָ ה אַ נ֗ ּתֿתֵ ה לַאח ֗
ֻון Mat 22:26
ָאף הַ ו ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א וַעֿדַ מָ א לׁשַ ֿבעָֿתַ יה ֭ ֞
ֿתר ֭ ֞ין ו ֿ
הָ ֿכוָֿת אָ ֿף הַ ו ּדַ ֵ
ּבחַ רֿתָ א ּדֵ ין ּדֿכֻלהֻון ִמיֿתַ ֿ֭ת אָ ֿף אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א Mat 22:27
יל לַאינָא מֵ ן הָ לֵין ׁשַ ֿבעָא ּתֵ הוֵא אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ּכֻלהֻון Mat 22:28
ּבַ קיָמּתָ א הָ ֿכִ ֭
ֻוה
ּגֵיר נַסּב ֭
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן טָ עֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א Mat 22:29
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ולָא חַ ילֵה ּדַ אלָהָ ֭א
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א לָא נָסּבִ ין נֵׁשֵ ֭ ֞א אָ ֿפלָא נֵׁשֵ ֞א הָ ויָן Mat 22:30
ּבַ קיָמּתָ א ּגֵיר ִ
ַֿבר ֭ ֞א אֵ לָא אַ ֿיך מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ אלָהָ א ּבַ ׁשמַ יָא ִאיֿתַ יהֻון֭
לֿג ֵ
קריּתֻ ון מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר לֿכֻו֭ ן מֵ ן Mat 22:31
ּדמיֿתֵ ֑ ֞א לָא ַ
עַ ל קיָמּתָ א ּדֵ ין ִ
אַ לָהָ ֭א ּדֵ אמַ ֭ר
אֿברהָ ֑ם אַ לָהֵ ה ִּ֣דאיסחָ ֭ק אַ לָהֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֑ב Mat 22:32
ּדֵ אנָא ֗אנָא אַ לָהֵ ה ַּ֣ד ָ
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א אֵ לָא ּדחַ י ֭ ֵ֞א
וַאלָהָ א לָא ֗הוָא ִ
וֿכַֿד ׁשמַ עו ּכֵנׁשֵ ֑ ֞א מֵ ּתּתַ מהִ ין ֗הוַו ּבי ֻולּפָ נֵה ס Mat 22:33
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ י֭ ן ּכַֿד ׁשמַ עו ּדׁשַ ּתֵ ק ל ַזּדֻוקָ י ֑ ֵ֞א אֵ ֿת ַּכנַׁשו אַ ֿכחֿדָ ֭א Mat 22:34
ִ
וׁשַ אלֵה חַ ֿד מֵ נהֻו֭ ן ּדיָֿדַ ע ָנמֻוסָ ֭א ּכַֿד מנַסֵ א ל ֵ֭ה Mat 22:35
מַ לֿפָ נ ָ֭א אַ ינָא ּפֻוקּדָ נָא ַרֿב ּב ָנמֻוסָ ֭א Mat 22:36
ּכלֵה לֵּבָ ֿ֭ך ומֵ ן Mat 22:37
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּדֿתֵ רחַ ם למָ ריָא אַ לָהָ ֿ֑ך מֵ ן ֻ
ֻּכלָה נַֿפׁשָ ֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלֵה חַ יל ָֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלֵה ֵרע ָינ ָֿ֭ך
הָ נַו ּפֻוקּדָ נ ָ֭א ַרּבָ א וקַ ֿדמָ י ָ֭א Mat 22:38
יך נַֿפׁשָ ֿ֭ך Mat 22:39
ֿתרין֞ ּדֿדָ מֵ א ל ֵ֑ה ּדֿתֵ רחַ ם לקַ ִריֿבָ ֿ֭ך אַ ֿ
וֿדַ ֵ
וריּתָ ֭א וַנֿבִ י ֵ֞א ס Mat 22:40
ּתרין֞ ּפֻוקּדָ נִ ֭ ֞ין ּתַ ליָא אֻ ָ
ּבהָ לֵין ֵ
וע Mat 22:41
ּפריׁשֵ ֑ ֞א ׁשַ אֵ ל אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ ֭
יׁשין֞ ּדֵ ין ִ
ּכַֿד ּכנִ ִ
מרין ל ֵ֭ה ּבַ ר Mat 22:42
מׁשיחָ ֭א ּבַ ר מַ נֻו֭ אָ ִ
מרין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל ִ
וֵאמַ ֭ר מָ נָא אָ ִ
ַּ֣דוִ יֿ֭ד
ֵיר Mat 22:43
אָ מַ ר להֻו֭ ן וַאי ַּכנָא ַּ֣דוִ יֿד ּברֻ ֭וח קָ ֵרא לֵה מָ רי ָ֭א אָ מַ ר ּג ֭
Mat 22:25
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אסים
ּדֵ אמַ ר מָ ריָא למָ רי֭ ּתֵ ֿב ל ָֿך מֵ ן י ִַמיני֑ עֿדַ מָ א ּדֵ ִ
יּך ּתחֵ יֿת ֵרֿגלַיּכְ֭֞
ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ְ֞
הו ס Mat 22:45
ּברה ֻ֗
אֵ ן הָ ֿכִ יל ַּ֣דוִ יֿד קָ ֵרא לֵה מָ רי ָ֑א אַ י ַּכנָא ֵ
מרח ּתֻ וֿב מֵ ן Mat 22:46
ולָא ֗אנָׁש אֵ ׁשּכַח ּדנֵּתֵ ל לֵה ּפֵֿתֿגָמָ ֭א ולָא ֗אנָׁש אַ ַ
הַ ו יַומָ ֭א לַמׁשַ אָ לֻוֿתֵ ה ס
וה ֭֞י Mat 23:1
למיֿדַ ֗
הָ יּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע מַ ל ֵ֭ל עַ ם ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א ועַ ם ּתַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֑ ֞א Mat 23:2
ֿפר ֞א ו ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן עַ ל ּכֻורסיָא ּ֣דמֻוׁשֵ א יִ ֿתֵ ֿבו סָ ֵ
יך Mat 23:3
ּכֻל מֵ ּדֵ ם הָ ֿכִ יל ּדנִ אמרֻ ון לֿכֻון ּדֿתֵ טרֻ ו ֑ן טַ רו וַעֿבֵ ֿדו֭ אַ ֿ
עָֿבּדין ס
מרין ּג ֵ֭יר ולָא ִ
עֿבָ ֿדַ יהֻון֞ ּדֵ ין לָא ּתֵ עּבֿדֻו֭ ן אָ ִ
ימין עַ ל ּכַֿתּפָֿתָ ֞א ּדַ ֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭ ֞א הֵ נֻון Mat 23:4
ָאסרין מַ וּבל ֵ֞א יַקִ ָירֿתָ ֑ ֞א וסָ ִ
ו ִ
ּדֵ ין ּבצֵ ֿבעהֻו֭ ן לָא צָ ֿבֵ ין ּדנֵקרֿבֻון להֵ ין ס
עָֿבּדי֭ ן ּדנֵֿתחז ֻון לַֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭ ֞א מַ ֿפּתֵ ין ּגֵיר Mat 23:5
ִ
וֿכֻלהֻון עֿבָ ֿדַ יהֻון֞
ּתֵ ֿפלַיה ֭ ֻ֞ון ומַ ורֿכִ ין ּתֵ ֿכלָֿתָ ֞א ּדמַ רטֻוטַ יה ֭ ֻ֞ון
ורׁש מַ וּתֿבֵ ֞א ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֭ ֞א Mat 23:6
חמין ִרׁש סמָ ֿכ ֵ֞א ּבַ חׁשָ מיָֿתָ ֑ ֞א ִ
ָור ִ
ֿתקרין מֵ ן ֗אנָׁשָ ֞א ַרּבִ י֭ Mat 23:7
וַׁשלָמָ א ּבׁשֻ וקֵ ֭ ֞א וַֿדנֵהוֻון מֵ ֵ
הו ּגֵיר ַרּבֿכֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין Mat 23:8
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן לָא ּתֵ ֿתקרֻ ון ַרּבִ י֭ חַ ֿד ֻ֗
ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ חֵ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון֭
הו ּגֵיר אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א Mat 23:9
ארעָא חַ ֿד ֻ֗
֭
וַאֿבָ א לָא ּתֵ קרֻ ון לֿכֻון ּבַ
מׁשיחָ ֭א Mat 23:10
ּברנֿכֻו֭ ן ִ
ּברנ ֭ ֵ֞א מֵ טֻל ּדחַ ֿד ֻ֗הו מֿדַ ָ
ולָא ּתֵ ֿתקרֻ ון מֿדַ ָ
ּדרּב ּבֿכֻו ֑ן נֵהוֵא לֿכֻון מׁשַ מׁשָ נָא ס Mat 23:11
הַ ו ּדֵ ין ַ
ֵּתּתרים ס Mat 23:12
מַ ן ּגֵיר ּדַ ִנרים נַֿפׁשֵ ֭ה נֵֿתמַ ּכ ַֿ֭ך ומַ ן ּדנַמֵ ֿך נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
אּפֵא ּדָ אֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבָ ּתֵ ֞א Mat 23:13
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
ּדַ ארמלָֿתָ ֭ ֞א ּבעֵ לֿתָ א ּדמַ ורֿכִ ין אנ֗ ּתֻ ון צ ַלוָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון מֵ טֻל הָ נָא ּתקַ ּבלֻון ִּדינָא
י ִַּת ָירא ס
יֿדין אנ֗ ּתֻ ון Mat 23:14
אּפֵא ּדַ אחִ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא קֿדָ ם ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֵיר לָא עָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ולַאילֵין
ּדעָאלִ י֭ ן לָא ׁשָ ֿבקִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ עַ ל ס
Mat 22:44
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אּפֵא ּדמֵ ֿתּכַרּכִ ין אנ֗ ּתֻ ון יַמָ א
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
ּברה ּדֿגִ הַ נ ָ֭א
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון לֵה ֵ
ויַֿבׁשָ ֑א ּדֿתֵ עּבֿדֻון חַ ֿד ּגִ י ָֻור ֭א ומָ א ּדַ הו ָ֑א ִ
אַ עֿפָא עלַיּכֻון ס
אמרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדמַ ן ּדיָמֵ א ּבהַ יּכל ָ֭א לָא Mat 23:16
וָי֭ לֿכֻו֭ ן ָנֿגֻוֿדֵ ֞א סמַ י ֑ ָ֞א ּדָ ִ
֗הוָא מֵ ּדֵ ֭ם מַ ן ּדֵ ין ּדיָמֵ א ּבֿדַ הֿבָ א ּדַ ֿבהַ יּכל ָ֭א חָ אֵ ֿ֭ב
סַ ֿכל ֵ֞א וַסמַ י ֑ ָ֞א מָ נָא ּגֵיר ַרֿ֭ב ּדַ הֿבָ ֭א אַ ו הַ יּכלָא ּדהֻו מקַ ּדֵ ׁש לֵה Mat 23:17
לֿדַ הֿבָ ֭א
ומַ ן ּדיָמֵ א ּבמַ ֿדּבחָ ֭א לָא ֗הוָא מֵ ּדֵ ֭ם מַ ן ּדֵ ין ּדיָמֵ א ּבקֻ ורּבָ נָא Mat 23:18
ּדַ לעֵ ל מֵ נ ֵ֭ה חָ אֵ ֿ֭ב
יר ֑ ֞א מָ נָא ַרֿ֭ב קֻ ורּבָ נ ָ֭א אַ ו מַ ֿדּבחָ א ּדַ מקַ ּדֵ ׁש Mat 23:19
סַ ֿכל ֵ֞א וַעוִ ֵ
לקֻ ורּבָ נ ָ֭א
מַ ן ּדיָמֵ א הָ ֿכִ יל ּבמַ ֿדּבחָ ֑א יָמֵ א ּבֵ ֭ה וַֿבֿכֻל מָ א ִּדאיֿת לעֵ ל מֵ נ ֵ֭ה Mat 23:20
ומַ ן ּדיָמֵ א ּבהַ יּכל ָ֑א יָמֵ א ּבֵ ֭ה וַֿבמַ ן ּדעָ מַ ר ּבֵ ֭ה Mat 23:21
ומַ ן ּדיָמֵ א ּבַ ׁשמַ י ָ֑א יָמֵ א ּבֿכֻורסיֵה ּדַ אלָהָ ֭א וַֿבמַ ן ּדיָֿתֵ ֿב לעֵל Mat 23:22
מֵ נֵה ס
ָנעָא Mat 23:23
סרין אנ֗ ּתֻ ון נ ֭
אּפֵא ּדַ מעַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
וַׁשֿבֵ ּתָ א ו ַֿכמֻונ ָ֑א וַׁשֿבַ קּתֻ ון יַקִ ָירֿתֵ ֞ה ּד ָנמֻוסָ ֭א ִּדינ ָ֭א וַח ָננ ָ֭א והַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
הָ לֵין ּדֵ ין ָולֵא ֗הוָא ּדֿתֵ עּבֿדֻו ֑ן והָ לֵין לָא ּתֵ ׁשּבקֻ ון ס
ָנֿגֻוֿדֵ ֞א סמַ י ֑ ָ֞א ּדַ מצַ ללִ ין ּבָ קֵ ֭ ֞א וֿבָ לעִ ין ּגַמל ֵ֞א ס Mat 23:24
אּפֵא ּדַ מֿדַ ּכֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּבַ ֵרה Mat 23:25
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
ֻור ֑א לֿגַו ּדֵ ין מלֵין חטֻוֿפי ָ֭א ועַ ול ָ֭א
ּדֿכָסָ א וַֿד ָזֿב ָ
ֻור ֑א ּדַ הוָא אָ ֿף Mat 23:26
ּפריׁשֵ ֞א עוִ ֵיר ֭ ֞א ּדַ ּכַו לֻוקֿדַ ם ַּגוֵה ּדֿכָסָ א וַֿד ָזֿב ָ
ִ
ּבַ רהֻון ּדֿכֵא ס
ֿבר ֞א Mat 23:27
אּפֵא ּדֿדָ מֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לקַ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א
מַ ֿכלׁשֵ ֭ ֞א ּדמֵ ן לֿבַ ר מֵ ֿתחזֵין ׁשַ ּפִ ֵיר ֑ ֞א מֵ ן לֿגַו ּדֵ ין מלֵין ּגַרמֵ ֞א ִ
ו ֻֿכלָה טַ נֿפֻוֿתָ ֭א
יך Mat 23:28
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ן לֿבַ ר מֵ ֿתחזֵין אנ֗ ּתֻ ון לַֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֞א אַ ֿ
אּפֵא ס
ז ִַּדיקֵ ֑ ֞א ומֵ ן לֿגַו מלֵין אנ֗ ּתֻ ון עַ ול ָ֭א ומַ סַ ֿב ּבַ ֞
Mat 23:15
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ֿבר ֞א
אּפֵא ּדֿבָ נֵין אנ֗ ּתֻ ון קַ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי֭ לֿכֻו֭ ן סָ ֵ
ֻור ֞א ּדז ִַּדיקֵ ֭ ֞א
ּבֿתין אנ֗ ּתֻ ון ּבֵ יֿת-קֿב ֵ
ּדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א וַמצַ ִ
ָאמרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדֵ אלֻו הוַין ּביַומַ י֞ אַ ֿבָ הַ י ֑֞ן לָא הָ וֵין ֗הוַין להֻון Mat 23:30
ו ִ
ֿפֵא ּבַ ֿדמָ א ּדַ נֿבִ י ֭ ֵ֞א
ׁשַ וּתָ ֞
מָ ֿדֵ ין מַ סהֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל נַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדַ ֿב ַני ָ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדהָ נֻון ּדקַ טֵ לו Mat 23:31
לַנֿבִ י ֵ֞א ס
ֻון Mat 23:32
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מַ לַו מׁשֻ וחֿתָ א ּדַ אֿבָ הַ יּכ ֭ ֞
ו ֿ
ח ַווָֿתָ ֭ ֞א יַלּדָ א ּדָ אֿכֵֿדנ ֑ ֵ֞א אַ י ַּכנָא ּתֵ ערקֻ ון מֵ ן ִּדינָא ּדֿגִ הַ נָא ּס ּס Mat 23:33
מֵ טֻל הָ נ ָ֭א הָ א אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן נֿבִ י ֵ֞א וחַ ּכִ ימֵ ֭ ֞א Mat 23:34
ַּגֿדין אנ֗ ּתֻ ון
ֿפר ֭ ֞א מֵ נהֻון קָ טלִ ין אנ֗ ּתֻ ון וזָקּפִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומֵ נהֻון מנ ִ
וסָ ֵ
ַמֿדינ ָ֑א
מֿדינָא ל ִ
ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון וֿתֵ רּדֿפֻון אֵ נֻון מֵ ן ִ
ּכלֵה ּדמָ א ּדז ִַּדיקֵ ֞א ּדֵ אֿתֵ אׁשֵ ֿד עַ ל Mat 23:35
אַ י ַּכנָא ּדנִ אֿתֵ א עלַיּכֻון ֻ
רעָא מֵ ן ּדמֵ ה ּ֣דהָ ֿבֵ יל ז ִַּדיקָ ֑א וַעֿדַ מָ א לַֿדמֵ ה ַּ֣דזֿכַריָא ּבַ ר ּ֣ב ַרֿכי ָ֭א הַ ו
אַ ֑
ּדַ קטַ לּתֻ ון ּבַ ינַי הַ יּכלָא למַ ֿדּבחָ ֭א
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדנִ אֿתיָן֞ הָ לֵין ּכֻלהֵ ין עַ ל ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א Mat 23:36
ס
ורֿגמַ ֿת לַאילֵין ּדַ ׁשלִ יחִ ין Mat 23:37
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם קָ טלַֿת נֿבִ י ֭ ֵ֞א ָ
אֻ֣ורׁשלֵם ִ
ִ
ֵיה
ַיּכי אַ ֿיך ּדֿכָנׁשָ א ּתַ ר ָנֿגֻולּתָ א ּפַ רֻ וֿג ֞
לוָֿתָ ֭ה ּכמָ א זַֿבנִ ין֞ צֿבִ יֿת ּדֵ א ַּכנֵׁש ּבנ ֑֞
ֵֿפֵיה ולָא צֿבַ יּתֻ ון֭
ּתחֵ יֿת ּג ֭ ֞
הָ א מֵ ׁשּתֿבֵ ק לֿכֻון ּבַ יּתֿכֻון חַ רּבָ ֭א Mat 23:38
ּדֿתאמרֻ ו ֑ן Mat 23:39
אָ מַ רנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדלָא ּתֵ חז ֻונָני מֵ ן הָ ׁשָ ֭א עֿדַ מָ א ִ
ּבר ֿיך ֻ֗הו ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ריָא ס
ִ
וה ֭֞י מחַ וֵין ֗הוַו Mat 24:1
למיֿדַ ֗
ַקרֿבו ּתַ ִ
למאזַל֑ ו ֵ
וַנֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן הַ יּכלָא ִ
לֵה ּבֵ נ ָינֵה ּדהַ יּכל ָ֭א
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא הָ א חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון הָ לֵין ּכֻלהֵ י֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר Mat 24:2
אף ּדלָא ּתֵ סּתֿתַ ר ס
אף עַ ל ּכִ ֿ֑
֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ ׁשּתֿבֵ ק הָ רּכָא ּכִ ֿ
Mat 23:29
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ָאמרין
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
קרֿבו ּתַ ִ
ֻורא ּדזַיּתֵ ֑ ֞א ֵ
וֿכַֿד יִ ֿתֵ ֿב יֵׁ֣שֻ וע עַ ל ט ָ
אֿתיֿתָ ֿך
ּבַ ינַיהֻון ול ֵ֭ה אֵ מַ ר לַן אֵ מַ ֿתי הָ לֵין נֵהוי ֭ ָ֞ן ומָ נָא ֗הי אָ ֿתָ א ּדמֵ ִ
וַֿדׁשֻ ולָמֵ ה ּדעָ למָ ֭א
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ זּדַ ֗הרו לָא ֗אנָׁש נַטעֵיֿכֻון֭ Mat 24:4
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ֵאא Mat 24:5
מׁשיחָ ֭א וסַ ּגִ י ֞
ֵאא ּגֵיר נִ אֿתֻ ון ּבׁשֵ מי֑ ונִ אמרֻ ו֭ ן ּדֵ אנָא ֗אנָא ִ
סַ ּגִ י ֞
נֵטעֻון֭
קרֿבֵ ֭ ֞א חזַו לָא Mat 24:6
עֿתיֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין למֵ ׁשמַ ֭ע קִ ארסֵ ֞א וׁשֵ מעָא ּדַ ָ
ִ
ּתֵ ּתּדַ וֿדֻו֭ ן ָולֵא ּגֵיר ּדֿכֻלהֵ ין נֵהוי ֭ ָ֞ן אֵ לָא לָא עֿדַ ּכִ יל ׁשֻ ולָמָ ֭א
נקֻ ום ּגֵיר עַ מָ א עַ ל עַ מָ ֑א ומַ לּכֻוֿתָ א עַ ל מַ לּכֻוֿתָ ֭א ונֵהו ֻון ּכַֿפנ ֵ֞א Mat 24:7
ַועֵא ּבֿדֻוּכָא ּדֻוּכ ָ֭א
ומַ וּתָ נ ֵ֞א וז ֭ ֞
הָ לֵין ּדֵ ין ּכֻלהֵ ין ִרׁשָ א אֵ נֵין֞ ּדחֵ ֿבל ֵ֞א ס Mat 24:8
הָ יּדֵ ין נַׁשלמֻו ָנֿכֻון לֻאולצָ נ ֭ ֵ֞א ונֵקטלֻו ָנֿכֻו֭ ן וֿתֵ הו ֻון סנִ יאיִ ן֞ מֵ ן Mat 24:9
ּכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א מֵ טֻל ׁשֵ מי֭
ֵאא ונֵסנֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד ונַׁשלמֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד Mat 24:10
הָ יּדֵ ין נֵֿתּכַׁשלֻון סַ ּגִ י ֭ ֞
ֵאא Mat 24:11
ֵאא נֿבִ י ֵ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א נקֻ ומֻו ֑ן ונַטעֻון לסַ ּגִ י ֭ ֞
וסַ ּגִ י ֞
ֵאא Mat 24:12
ומֵ טֻל סַ ּגִ יאֻ וֿת עַ ול ָ֑א נֿפֻוֿג חֻוּבָ א ּדסַ ּגִ י ֭ ֞
מַ ן ּדַ נסַ יּבַ ר ּדֵ ין עֿדַ מָ א לחַ רֿתָ ֭א הֻו נִ חֵ א ס Mat 24:13
ֿכלֵה עָ למָ ֑א לסָ הּדֻוֿתָ א Mat 24:14
ֿתּכרז הָ ֿדֵ א סֿבַ רֿתָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ ֭א ּב ֻ
וֿתֵ ֵ
ּדֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֑ ֞א והָ יּדֵ ין נִ אֿתֵ א ׁשֻ ולָמָ א ס
מָ א ּדֵ ין ּדַ חזַיּתֻ ון אָ ֿתָ א טַ נֿפֿתָ א ּדחֻורּבָ ֑א ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּ֣בֿדָ נִ יאיֵל Mat 24:15
נֿבִ י ָ֑א ּדקָ ימָ א ּבֿדֻוּכֿתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֑א הַ ו ּדקָ ֵרא נֵסּתַ ּכ ַ֭ל
ֻור ֭א Mat 24:16
הָ יּדֵ ין אַ ילֵין ּדִֿ֣ב יהֻוֿד אֵ נֻו֭ ן נֵערקֻ ון לט ָ
והַ ו ּדֿבֵ אּג ָָרא הֻו֑ לָא ֵנחֻוֿת למֵ סַ ֿב ּדַ ֿבֿבַ יּתֵ ֭ה Mat 24:17
סּתרה למֵ סַ ֿב לֿבָ ׁשֵ ה ס Mat 24:18
ֵֿתהֿפֵך לֿבֵ ֵ
ֿ
וַאינָא ּדַ ֿבחַ קלָא הֻו֑ לָא נ
וָי ּדֵ ין לֿבַ טנָֿתָ ֭ ֞א ולַאילֵין ּדמַ ינקָ ן֞ ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֞א ס Mat 24:19
צַ לַו ּדֵ ין ּדלָא נֵהוֵא ערֻ וקִ יֿכֻון ּבסַ ֿתו ָ֭א ולָא ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א Mat 24:20
נֵהוֵא ּגֵיר הָ יּדֵ ין אֻ ולצָ נָא ַרּבָ ֑א אַ ינָא ּדלָא הוָא מֵ ן ִר ִׁשיֿתֵ ה Mat 24:21
ּדעָלמָ ֭א וַעֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א ולָא נֵהו ֵ֭א
Mat 24:3
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וֵאלֻו לָא אֵ ֿתּכ ִַריו יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן לָא חָ יֵא ֗הוָא ּכֻל ּבסַ ֭ר מֵ טֻל
ּגֿבַ י ָ֞א ּדֵ י֭ ן נֵֿתּכַרֻ ון יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻון ס
מׁשיחָ א ַ֑או הָ רּכ ָ֭א Mat 24:23
הָ יּדֵ ין אֵ ן ֗אנָׁש נִ אמַ ר לֿכֻו ֑ן הָ א הָ רּכָא הֻו ִ
לָא ּתהַ ימנֻון֭
מׁשיחֵ ֞א ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א וַנֿבִ י ֵ֞א ּדֿכַּדָ ֿבֻוֿתָ ֭א ונֵּתלֻון אָ ֿתוָֿתָ ֞א Mat 24:24
נקֻ ומֻון ּגֵיר ִ
ַרורֿבָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿיך ּדנַטעֻון אֵ ן מֵ ׁשּכחָ ֭א אָ ֿף לַֿגֿבַ י ֭ ָ֞א
מרֿת לֿכֻון ס Mat 24:25
הָ א קַ ּדמֵ ֿת אֵ ֵ
אֵ ן הָ ֿכִ יל נִ אמרֻ ון לֿכֻו֭ ן הָ א ּבחֻורּבָ א הֻו֭ לָא ּתֵ ּפקֻ ו֭ ן אַ ו ּדהָ א Mat 24:26
ּבֿתַ ָונָא הֻו֭ לָא ּתהַ ימנֻון֭
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדֿבַ רקָ א נָֿפֵק מֵ ן מַ ֿדנחָ ֑א ומֵ ֿתחזֵא עֿדַ מָ א למַ ערֿבָ ֑א Mat 24:27
ּדאנָׁשָ א ס
ֿברה ֗
אֿתיֿתֵ ה ּדַ ֵ
הָ ַֿכנָא ּתֵ הוֵא מֵ ִ
ֵׁשר ֞א ס Mat 24:28
ֿגר ֑א ּתַ מָ ן נֵֿתּכַנׁשֻ ון נ ֵ
אַ יּכָא ּדֵ אן נֵהוֵא ּפַ ָ
מֵ חֿדָ א ּדֵ ין ּבָ ֿתַ ר אֻ ולצָ נָא ּדיַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו֭ ן ׁשֵ מׁשָ א נֵחׁשַ ֿ֭ך Mat 24:29
ֻוהר ֭ה ו ַֿכוּכֿבֵ ֞א נֵּפלֻון מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א וחַ יל ֵ֞א ּדַ ׁשמַ יָא
הרא לָא נחַ וֵא נ ֵ
וסַ ָ
נֵּתּתזִיעֻון֭
ּדאנָׁשָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א והָ יּדֵ ין נַרקֿדָ ן֞ Mat 24:30
ֿברה ֗
והָ יּדֵ ין נֵֿתחזֵא נִ יׁשֵ ה ּדַ ֵ
ּדאנָׁשָ ֭א ּדָ אֿתֵ א עַ ל ע ָננַי֞ ׁשמַ י ָ֑א
ַֿברה ֗
ארעָא ונֵחז ֻון ל ֵ
֑
ּכֻלהֵ ין ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ּדַ
ָאא
עַ ם חַ ילָא וׁשֻ וֿבחָ א סַ ּגִ י ֭
ֻורא ַרּבָ ֑א וַנֿכַנׁשֻ ון לַֿגֿבַ י ָ֞א ִּדיל ֵ֭ה Mat 24:31
ַוה ֭֞י עַ ם ִׁשיֿפ ָ
וַנׁשַ ּדַ ר מַ לַאֿכ ֗
לרׁשהֻון ס
מֵ ן אַ רּבעָ ֿ֞ת רֻ וחֵ ֭ ֞א מֵ ן ִרׁשהֻון ּדַ ׁשמַ י ָ֭א וַעֿדַ מָ א ִ
ֵיה ָרֿכָן֞ וֿפָרעִ ין Mat 24:32
מֵ ן ִּתּתָ א ּדֵ ין יִ לַֿפו ּפֵ לֵאֿתָ ֭א ּדמֵ חֿדָ א ּדסַ וּכ ֞
רֿפֵיה יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדַ מטָ א קַ יטָ ֭א
֑֞
טַ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מָ א ּדַ חזַיּתֻ ון הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן ּדַ עו ּדַ מטָ ֿת לָה Mat 24:33
רעָא
לֿתַ ֭
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ עּבַ ר ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א עֿדַ מָ א Mat 24:34
ּדהָ לֵין ּכֻלהֵ ין נֵהוי ֭ ָ֞ן
ֵעּברן֞ ס Mat 24:35
ׁשמַ יָא וַארעָא נֵעּברֻ ו ֑ן ומֵ לַי֞ לָא נ ָ
Mat 24:22
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עַ ל יַומָ א ּדֵ ין הַ ו ועַ ל ׁשָ עֿתָ א הָ י֑ ֗אנָׁש לָא יָֿדַ ֭ע אָ ֿפלָא מַ לַאֿכ ֵ֞א
ּדַ ׁשמַ י ָ֭א אֵ לָא אַ ֿבָ א ּבַ לחֻוֿד ס
ּדאנָׁשָ ֭א Mat 24:37
ֿברה ֗
אֿתיֿתֵ ה ּדַ ֵ
ֻ֣וח הָ ַֿכנָא ּתֵ הוֵא מֵ ִ
אַ י ַּכנָא ּדֵ ין ּדיַומַ י֞ נ ֑
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו קֿדָ ם טַ וֿפָ נ ָ֭א אָ ֿכלִ ין וׁשָ ֿתֵ י ֑ן ונָסּבִ ין Mat 24:38
ַֿבר ֞א ע֑ ֿדַ מָ א ליַומָ א ּדעַ ל נֻ֣וח ל ֵֿכוֵיל ָ֑א
נֵׁשֵ ֞א ויָהּבִ ין לֿג ֵ
ולָא יִ ֿדַ עו֭ עֿדַ מָ א ּדֵ אֿתָ א טַ וֿפָ נ ָ֭א וַׁשקַ ל לֿכֻלהֻו ֑ן הָ ַֿכנָא ּתֵ הוֵא Mat 24:39
ּדאנָׁשָ א ס
ֿברה ֗
אֿתיֿתֵ ה ּדַ ֵ
מֵ ִ
קריֿתָ ֭א חַ ֿד נֵּתּדֿבַ ֭ר וחַ ֿד נֵׁשּתֿבֵ ֭ק Mat 24:40
ּתרין֞ נֵהוֻון ּבַ ִ
הָ יּדֵ ין ֵ
ֿבר ֭א וַחֿדָ א מֵ ׁשּתַ ֿבקָ ֭א Mat 24:41
ּברחי ָ֭א חֿדָ א מֵ ּתּדַ ָ
וֿתַ רּתֵ ין֞ נֵהויָן֞ טָ חנָן֞ ַ
אֵ ּתּתעִ ירו הָ ֿכִ יל֑ ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ איֿדָ א ׁשָ עֿתָ א אָ ֿתֵ א Mat 24:42
מָ רֿכֻון ס
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ עו֭ ּדֵ אלֻו יָֿדַ ע ֗הוָא מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א ּבַ איֿדָ א מַ טַ רֿתָ א Mat 24:43
אָ ֿתֵ א ַּגנָֿבָ ֑א מֵ ּתּתעִ יר ֗הו ָ֭א ולָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗הוָא ּדנֵֿתּפלֵׁש ּבַ יּתֵ ֭ה
ֿברין Mat 24:44
מֵ טֻל הָ נ ָ֭א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון הוַו מטַ יֿבִ ֭ ֞ין ּדַ ֿבׁשָ עֿתָ א ּדלָא סָ ִ
ּדאנָׁשָ א ּס ּס
ּברה ֗
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן נִ אֿתֵ א ֵ
והי עַ ֿבּדָ א מהַ ימנָא וחַ ּכִ ימָ ֑א ּדַ אקִ ימֵ ה מָ ֵרה עַ ל Mat 24:45
מַ נֻו ּכַי ִאיֿתַ ֗
ּבנַי֞ ּבַ יּתֵ ֑ה ּדנֵּתֵ ל להֻון סַ יּבָ רּתָ א ּבזַֿבנ ָ֭ה
יוהי ּדעָֿבֵ ֿד הָ ַֿכנ ָ֭א Mat 24:46
והי֭ לעַ ֿבּדָ א הַ ו֑ ּדנִ אֿתֵ א מָ ֵרה נֵׁשּכחִ ֗
טֻוֿבַ ֗
יוהי עַ ל ּכֻל ִּדאיֿת ל ֵ֭ה Mat 24:47
ימ ֗
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ נקִ ִ
אֵ ן ּדֵ ין נִ אמַ ר עַ ֿבּדָ א הַ ו ּבִ יׁשָ א ּבלֵּבֵ ֭ה ּדמָ רי מַ וחַ ר למֵ אֿתָ ֑א Mat 24:48
וַנׁשַ ֵרא למֵ מחָ א ּכ ַנוָֿתֵ ֑֞ה ונֵהוֵא אָ ֿכֵל וׁשָ ֿתֵ א עַ ם ַר ָוי ֑ ֵ֞א Mat 24:49
נִ אֿתֵ א מָ ֵרה ּדעַ ֿבּדָ א הַ ו ּביַומָ א ּדלָא סָ ֿבַ ֭ר וַֿבׁשָ עֿתָ א ּדלָא יָֿדַ ע֑ Mat 24:50
אּפֵא ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א Mat 24:51
ַנסים מנָֿתֵ ֭ה עַ ם נָסּבַ י֞ ּבַ ֭ ֞
יוהי֭ ו ִ
ונֵֿפלֿגִ ֗
ֻורק ׁשֵ נ ֵ֞א ס
וח ָ
הָ יּדֵ ין ּתֵ ּדַ מֵ א מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א לַעסַ ר ּבֿתֻ ול ֭ ָ֞ן הָ נֵין֞ ּדַ נסַ ֿב Mat 25:1
ֻאורע חַ ֿתנָא וֿכַלֿתָ ֭א
לַמּפִ ֿדַ יהֵ ֭ ֞ין וַנֿפַ ק ל ַ
חַ מֵ ׁש ּדֵ ין מֵ נהֵ ין חַ ּכִ ימָ ן֞ ֗הוַי֭ וחַ מֵ ׁש סַ ֿכל ֭ ָ֞ן Mat 25:2
והָ נֵין֞ סַ ֿכלָֿתָ ֭ ֞א נסַ ֿב לַמּפִ ֿדַ יהֵ י ֑֞ן ולָא נסַ ֿב עַ מהֵ ין מֵ ׁשחָ ֭א Mat 25:3

Mat 24:36
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הָ נֵין֞ ּדֵ ין חַ ּכִ ימָ ֿתָ ֑ ֞א נסַ ֿב מֵ ׁשחָ א ּבמָ אנ ֭ ֵ֞א עַ ם לַמּפִ ֿדַ יהֵ ֭ ֞ין
ּכַֿד אַ וחַ ר ּדֵ ין חַ ֿתנ ָ֑א נָם ּכֻלהֵ י֭ ן וַֿדמֵ ֿ֭ך Mat 25:5
וַֿבֿפֵ לֿגֵה ּדלִ לי ָ֭א הוָֿת קעָֿתָ ֭א הָ א חַ ֿתנָא אָ ֿתֵ ֭א ּפֻוקו לֻאורעֵ ֭ה Mat 25:6
ין Mat 25:7
הָ יּדֵ ין קָ ם ּכֻלהֵ ין ּבֿתֻ ולָֿתָ ֞א הָ ל ֭ ֵ֞ין וֿתַ קֵ ן לַמּפִ ֿדַ יהֵ ֭ ֞
מרן֞ ּדֵ ין הָ נֵין֞ סַ ֿכלָֿתָ ֞א לחַ ּכִ ימָ ֿתָ ֭ ֞א הַ ֿבֵ ין֞ לַן מֵ ן מֵ ׁשחֿכֵי ֑ן ּדהָ א Mat 25:8
אָ ָ
ּדעֵֿכו להֻון לַמּפִ ֿדַ ֭ ֞ין
ָאמר ֭ ֞ן למָ א לָא נֵסּפַ ק לַן וַלֿכֵי֭ ן אֵ לָא ֵזלֵין֞ Mat 25:9
ענַי֞ הָ לֵין֞ חַ ּכִ ימָ ֿתָ ֭ ֞א ו ָ
לוָֿת אַ ילֵין ּדַ מזַּבנִ י֭ ן וַזֿבֵ נֵין֞ לֿכֵין֭
וֿכַֿד אֵ זַל למֵ זּבַ ֑ן אֵ ֿתָ א חַ ֿתנ ָ֭א וַאילֵין ּדַ מטַ יֿבָ ן֞ ֗הוַי֭ עַ ל עַ מֵ ֭ה Mat 25:10
רעָא
לֿבֵ יֿת חלֻול ָ֑א וֵאּתּתחֵ ֿד ּתַ ֭
ָאמר ֑֞ן מָ ַרן Mat 25:11
חרניָֿתָ ֭ ֞א ו ָ
ּבחַ רֿתָ א ּדֵ ין אֵ ֿתַ י֞ אָ ֿף הָ נֵין֞ ּבֿתֻ ולָֿתָ ֞א ֗א ָ
מָ ַר ֑ן ּפֿתַ ח לַן֭
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֵ י֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֵי ֑ן ּדלָא יָֿדַ ע ֗אנָא Mat 25:12
לֿכֵין֭
יל ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ליַומָ א הַ ו֭ ולָא לׁשָ עֿתָ א ס Mat 25:13
אֵ ּתּתעִ ירו הָ ֿכִ ֭
וה ֭֞י וַאׁשלֵם להֻון קֵ נ ָינ ֵ֭ה Mat 25:14
קרא לעַֿבּדַ ֗
ַֿברא ּגֵיר ּדַ חז ַ֑ק ָ
אַ ֿיך ּג ָ
ין וִ איֿת ּדַ חֿדָ ֭א ֗אנָׁש Mat 25:15
ַּכר ֭ ֞ין וִ איֿת ּדֿתַ רּתֵ ֭ ֞
ִאיֿת ּדי ַ֗הֿב לֵה חַ מֵ ׁש ּכ ִ
֗אנָׁש אַ ֿיך חַ יל ֵ֭ה וַחזַק מֵ חֿדָ א ס
ין אֵ ּתּתַ ּגַר ּבהֵ י֭ ן וִ יֿתַ ר חַ מֵ ׁש Mat 25:16
ַּכר ֭ ֞
אֵ זַל ּדֵ ין הַ ו ּדַ נסַ ֿב חַ מֵ ׁש ּכ ִ
חרני ֭ ָ֞ן
֗א ָ
חרני ֭ ָ֞ן Mat 25:17
והָ ֿכוָֿת אָ ֿף הַ ו ּדֿתַ רּתֵ ֭ ֞ין אֵ ּתּתַ ּג ַ֭ר ּתַ רּתֵ ין֞ ֗א ָ
ארעָא וטַ ִׁשי ּכֵסּפָא ּדמָ ֵרה ס Mat 25:18
֑
הַ ו ּדֵ ין ּדַ נסַ ֿב חֿדָ ֭א אֵ זַל חֿפַר ּבַ
ָאא אֵ ֿתָ א מָ רהֻון ּדעַ ֿבּדֵ ֞א הָ נֻו֭ ן וַנסַ ֿב מֵ נהֻון Mat 25:19
ּבָ ֿתַ ר ּדֵ ין זַֿבנָא סַ ּגִ י ֑
חֻוׁשּבָ נ ָ֭א
חרני ֭ ָ֞ן וֵאמַ ֭ר Mat 25:20
ַּכרי ֑֞ן וקַ ֵרֿב חַ מֵ ׁש ֗א ָ
ַקרֿב הַ ו ּדַ נסַ ֿב ֗הוָא חַ מֵ ׁש ּכ ִ
ו ֵ
ּגרֿת עלַיהֵ ין֭
חרניָן֞ אֵ ּתּתַ ֵ
ַּכרין֞ י ַ֗הֿבּת לִ י֑ הָ א חַ מֵ ׁש ֗א ָ
מָ רי֑ חַ מֵ ׁש ּכ ִ
אָ מַ ר לֵה מָ ֵר ֭ה ִאיו עַ ֿבּדָ א טָ ֿבָ א וַמהַ ימנ ָ֭א עַ ל קַ לִ יל מהַ ימַ ן Mat 25:21
֗הו ַ֭יּת עַ ל סַ ּגִ י אַ קִ ימָ ֿ֭ך עֻול לחַ ֿדֻוֿתֵ ה ּדמָ ָר ֿ֭ך
Mat 25:4
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ַּכרין֞ י ַ֗הֿבּת
וה ֭֞י וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ ּתַ רּתֵ ין֞ ּכ ִ
ַּכר ֗
ַקרֿב הַ ו ּדֿתַ רּתֵ ין֞ ּכ ַ
ו ֵ
ּגרֿת עלַיהֵ ין֭
חרניָן֞ אֵ ּתּתַ ֵ
לִ י֑ הָ א ּתַ רּתֵ ין֞ ֗א ָ
אָ מַ ר לֵה מָ ֵר ֭ה ִאיו עַ ֿבּדָ א טָ ֿבָ א וַמהַ ימנ ָ֭א עַ ל קַ לִ יל מהַ ימַ ן Mat 25:23
֗הו ַ֭יּת עַ ל סַ ּגִ י אַ קִ ימָ ֿ֭ך עֻול לחַ ֿדֻוֿתֵ ה ּדמָ ָר ֿ֭ך
ַּכר ֭א וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ יָֿדַ ע ֗הוִ יֿת ל ָֿ֭ך Mat 25:24
קרֿב ּדֵ ין אָ ֿף הַ ו ּדַ נסַ ֿב חֿדָ א ּכ ָ
ֵ
עּת וַמ ַֿכנֵׁש אַ נ֗ ּת מֵ ן אַ יּכָא
ַֿברא אַ נ֗ ּ֭ת קַ ׁשי ָ֭א וחָ צֵ ֿד אַ נ֗ ּת אַ יּכָא ּדלָא ַזר ֭
ּדֿג ָ
רּת
ּדלָא ּבַ ּדַ ֭
ארעָא הָ א ִאיֿת ל ָֿך ִּדיל ָֿ֭ך Mat 25:25
֭
ַּכר ֿך ּבַ
וֿדֵ חלֵֿ֭ת וֵאז ֵ֗לֿת טַ ִׁשיֿתָ ה ּכ ָ
ענָא מָ ֵר ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה עַ ֿבּדָ א ּבִ יׁשָ א וַחֿבַ ָננ ָ֑א יָֿדַ ע ֗הוַיּת ּדחָ צֵ ֿד Mat 25:26
ּדרֿ֑ת
֗אנָא אַ יּכָא ּדלָא זֵרעֵֿת וַ֑מ ַֿכנֵׁש ֗אנָא מֵ ן אַ יּכָא ּדלָא ּבַ ֵ
ור ֭א וָאֿתֵ א ֗הוִ יֿת אֵ נ ָ֭א Mat 25:27
ָולֵא ֗הוָא ל ָֿך ּדֿתַ רמֵ א ּכֵסּפי֭ עַ ל ּפָֿתֻ ָ
וֿתָ ֿבַ ע ֗הוִ יֿת ִּדילי֭ עַ ם ֵרּביָֿתֵ ֭ ֞ה
ין Mat 25:28
ַּכר ֭ ֞
ַּכר ֭א ו ֻ֗הֿבֻוה להַ ו ִּדאיֿת לֵה עסַ ר ּכ ִ
סַ ֿבו הָ ֿכִ יל מֵ נֵה ּכ ָ
למַ ן ּגֵיר ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נ ִֵֿתיהֵ ֿב ל ֵ֭ה ונֵּתּתַ וסַ ֿף ל ֵ֭ה והַ ו ּדֵ ין ּדלַיּת Mat 25:29
ָאף הַ ו ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נֵׁשּתקֵ ל מֵ נ ֵ֭ה
ל ֵ֑ה ו ֿ
והי לחֵ ׁשֻ וֿכָא ּבַ ָרי ָ֭א ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכיָא Mat 25:30
וַלעַ ֿבּדָ א ּבַ ִטיל ָ֭א אַ ּפקֻ ֗
ֻורק ׁשֵ נ ֵ֞א ס
וח ָ
ַוהי֞ Mat 25:31
ּדאנָׁשָ א ּבׁשֻ וֿבחֵ ֑ה וֿכֻלהֻון מַ לַאֿכ ֗
ּברה ֗
מָ א ּדָ אֿתֵ א ּדֵ ין ֵ
ּתרנָוס ּדׁשֻ וֿבחֵ ֭ה
קַ ִּדיׁשֵ ֞א עַ מֵ ֑ה הָ יּדֵ ין נֵּתֵ ֿב עַ ל ָ
יך Mat 25:32
עַממֵ ֭ ֞א וַנֿפַ ֵרׁש אֵ נֻו֭ ן חַ ֿד מֵ ן חַ ֿ֭ד אַ ֿ
והי ּכֻלהֻון ֗
ונֵֿתּכַנׁשֻ ון קֿדָ מַ ֗
ָרעיָא ּדַ מֿפַ ֵרׁש עֵרּבֵ ֞א מֵ ן ּגֿדַ י ֭ ָ֞א
וַנקִ ים עֵרּבֵ ֞א מֵ ן י ִַמינ ֵ֑ה וַֿגֿדַ י ָ֞א מֵ ן סֵ מָ ל ֵ֭ה Mat 25:33
ַוהי֞ ּדָ אֿבי֭ Mat 25:34
ּבריֿכ ֗
הָ יּדֵ ין נִ אמַ ר מַ לּכָא להָ נֻון ּדמֵ ן י ִַמינ ֵ֭ה ּתַ ו ִ
עֿתיֿדָ א ֗הוָֿת לֿכֻון מֵ ן ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ ֭א
יִ ַרֿתו מַ לּכֻוֿתָ ֑א ּדַ ִ
ֵיר וי ַ֗הֿבּתֻ ון לִ י למֵ אֿכ ַ֭ל וַצהִ יֿ֭ת וַאׁשקִ יּתֻ ונָני֭ אַ ֿכס ָניָא Mat 25:35
ּכֵֿפנֵֿת ּג ֭
֗הוִ יֿ֭ת ו ַֿכנֵׁשּתֻ ונָני֭
ּכריה ֗הוִ יֿ֭ת וַסעַ רּתֻ ונָני֭ Mat 25:36
עַ רטֵ ָליָא ֗הוִ יֿ֭ת וֿכ ִַסיּתֻ ונָני֭ ִ
וֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֞א ֗הוִ יֿ֭ת וֵאֿתַ יּתֻ ון לוָֿתי֭
Mat 25:22
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הָ יּדֵ ין נִ אמרֻ ון לֵה הָ נֻון ז ִַּדיקֵ ֭ ֞א מָ ַר ֑ן אֵ מַ ֿתי חזַינ ָֿך ּדַ ֿכֿפֵן אַ נ֗ ּ֭ת
רסינ ָֿ֑ך אַ ו ּדַ צהֵ א אַ נ֗ ּ֭ת וַאׁשקִ ינ ָֿ֭ך
וֿתַ ִ
וֵאמַ ֿתי חזַינ ָֿך ּדַ אֿכס ָניָא אַ נ֗ ּ֭ת ו ַֿכנֵׁשנ ָֿ֑ך אַ ו ּדעַ רטֵ לָי אַ נ֗ ּ֭ת Mat 25:38
וֿכ ִַסינ ָֿ֭ך
יר ֭ ֞א וֵאֿתַ ין לוָֿתָ ֿ֭ך Mat 25:39
ּכריהָ ֭א אַ ו ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
וֵאמַ ֿתי חזַינ ָֿך ִ
וַענָא מַ לּכ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ ֿכמָ א Mat 25:40
ֻור ֭ ֞א לִ י ֻ֗הו עֿבַ ּדּתֻ ון֭
ּדַ עֿבַ ּדּתֻ ון לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין אַ חַ י֞ זע ֵ
הָ יּדֵ ין נִ אמַ ר אָ ֿף להָ נֻון ּדמֵ ן סֵ מָ ל ֵ֭ה זֵלו לֿכֻון מֵ ני לִ יטֵ ֑ ֞א Mat 25:41
ַוה ֭֞י
לנ ָֻורא ּדַ לעָ ל ַ֭ם הָ י ּדַ מטַ יֿבָ א לָאֿכֵלקַ רצָ ֭א וַלמַ לַאֿכ ֗
ֵיר ולָא י ַ֗הֿבּתֻ ון לִ י למֵ אֿכ ַ֭ל וַצהִ יֿ֭ת ולָא אַ ׁשקִ יּתֻ ונָני֭ Mat 25:42
ּכֵֿפנֵֿת ּג ֭
וַאֿכס ָניָא ֗הוִ יֿ֭ת ולָא ַּכנֵׁשּתֻ ונָני֭ ועַ רטֵ ָליָא ֗הוִ יֿ֭ת ולָא ּכ ִַסיּתֻ ונָני֭ Mat 25:43
ַֿכריהָ א ֗הוִ יֿ֭ת וֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֞א ֗הוִ יֿ֭ת ולָא סעַ רּתֻ ונָני֭
ו ִ
הָ יּדֵ ין נֵענֻון אָ ֿף הֵ נֻו֭ ן ונִ אמרֻ ו֭ ן מָ ַר ֑ן אֵ מַ ֿתי חזַינ ָֿך ּכַֿפנ ָ֭א אַ ו Mat 25:44
ּכריהָ ֭א אַ ו ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א ולָא ׁשַ מֵ ׁשנ ָֿ֭ך
צַ הי ָ֑א אַ ו אַ ֿכס ָני ָ֭א אַ ו עַ רטֵ ָלי ָ֑א אַ ו ִ
הָ יּדֵ ין נֵענ ֵ֭א ונִ אמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדַ ֿכמָ א ּדלָא Mat 25:45
ֻור ֑ ֞א אָ ֿף לָא לִ י עֿבַ ּדּתֻ ון֭
עֿבַ ּדּתֻ ון לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
ונִ אז ֻ֗לון הָ לֵין לֿתַ ׁשנִ יקָ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם וז ִַּדיקֵ ֞א לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם סס Mat 25:46
וה ֭֞י Mat 26:1
למיֿדַ ֗
וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשַ לֵם יֵׁ֣שֻ וע ּכֻלהֵ ין מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי ֑ן אֵ מַ ר לֿתַ ִ
ּדאנָׁשָ א Mat 26:2
ַֿברה ֗
ַומין֞ הָ וֵא ּפֵצחָ ֭א ו ֵ
ּתרין֞ י ִ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿבָ ֿתַ ר ֵ
מֵ ׁשּתלֵם ּדנֵזּדקֵ ֿף ס
ֿפר ֭ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדעַ מָ ֑א לֿדָ רּתֵ ה Mat 26:3
הָ יּדֵ ין אֵ ֿת ַּכנַׁשו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וסָ ֵ
ָֿפָא
ֿתקרא ַ֣קי ֭
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ּדמֵ ֵ
ַ
ָיהי֭ Mat 26:4
ָיהי֭ ונֵקטלֻונ ֗
וֵאֿתמַ לַֿכו עַ ל יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדַ ֿבנֵֿכלָא נֵאחּדֻונ ֗
ָאמרין ֗הוַו֑ לָא ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א ּדלָא נֵהוֵא ׁשֿגֻוׁשיָא ּבעַ מָ א ּס ּס Mat 26:5
ו ִ
וֿכַֿד הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּ֣בֿבֵ יֿת-עַני ָ֭א ּבֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון ּגַרּבָ א Mat 26:6
קֵ רּבַ ֿת לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ִּדאיֿת עלֵיה ׁשָ ִטיֿפּתָ א ּדמֵ ׁשחָ ֭א ּדֿבֵ סמָ א סַ ּגִ י Mat 26:7
סמ ֿיך ס
ּדמַ י ֭ ָ֞א וַאׁשּפַ עֿתָ ה עַ ל ִרׁשֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ּכַֿד ִ
וה ֭֞י וֵאֿתּבֵ אׁש להֻו֭ ן וֵאמַ רו֭ למָ נָא אַ ֿבּדָ נָא הָ נ ָ֭א Mat 26:8
למיֿדַ ֗
חזַו ּדֵ ין ּתַ ִ
Mat 25:37
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מֵ ׁשּכַח ֗הוָא ּגֵיר ּדנֵזּדַ ּבַ ן הָ נָא ּבסַ ּגִ י֭ ונ ִֵֿתיהֵ ֿב למֵ סּכִ נ ֵ֞א ס
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ֭ע וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מַ לֵאין אנ֗ ּתֻ ון לָה לַאנ֗ ּתֿתָ ֭א Mat 26:10
עֿבָ ֿדָ א ׁשַ ּפִ ָירא עֵֿבּדַ ֿת לוָֿתי֭
ּבֿכֻלזֿבַ ן ּגֵיר מֵ סּכִ נ ֵ֞א ִאיֿת לֿכֻון עַ מֿכֻו֭ ן לִ י ּדֵ י֭ ן לָא ּבֿכֻלזֿבַ ן Mat 26:11
ִאיֿת לֿכֻון֭
קּברני Mat 26:12
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ ארמיַֿת ּבֵ סמָ א הָ נָא עַ ל ּגֻוׁשמי֑ אַ ֿיך ּדַ למֵ ַ
עֵֿבּדַ ֿ֭ת
ֿכלֵה Mat 26:13
ֿתּכרז סֿבַ רֿתי הָ ֿדֵ ֭א ּב ֻ
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ איּכָא ּדֿתֵ ֵ
ו ִ
ֻוֿכרנָה ס
עָ למָ ֑א נֵֿתמַ לַל אָ ֿף מֵ ּדֵ ם ּדעֵֿבּדַ ֿת הָ ֿדֵ ֭א לֿד ָ
ֿתקרא ִ֣יהֻוֿדָ א ֣סֿכַרי ֻוטָ ֑א לוָֿת Mat 26:14
ּתרעסַ ֭ר ּדמֵ ֵ
הָ יּדֵ ין אֵ זַל חַ ֿד מֵ ן ֵ
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ ּתַ ל לִ י֑ וֵאנָא מַ ׁשלֵם ֗אנָא לֵה Mat 26:15
ֵסּפָא
לֿכֻון ס הֵ נֻון ּדֵ ין אַ קִ ימו לֵה ּתל ִָֿתין ּדֿכ ֭
יוהי סס Mat 26:16
ַׁשלמ ֗
ומֵ ן הָ יּדֵ י֭ ן ּבָ עֵא ֗הוָא לֵה ּפֵלעָא ּדנ ִ
וע Mat 26:17
למיֿדֵ ֞א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭
קרֿבו ּתַ ִ
ּביַומָ א ּדֵ ין קַ ֿדמָ יָא ּדֿפַ ִט ֵיר ֑ ֞א ֵ
וֵאמַ רו ל ֵ֭ה אַ יּכָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדַ נטַ יֵֿב ל ָֿ֭ך ּדֿתֵ לעַ ס ּפֵצחָ ֭א
ּפלן וֵאמַ רו ל ֵ֭ה ַרּבַ ן Mat 26:18
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א לוָֿת ָ֭
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן זֵלו ל ִ
למיֿדַ ֭֞י
אָ מַ ֑ר זַֿבני מטָ א ל ֵ֭ה לוָֿתָ ֿך עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ּפֵצחָ ֭א עַ ם ּתַ ִ
וע וטַ יֵֿבו ּפֵצחָ ֭א Mat 26:19
וה ֭֞י עֿבַ ֿדו אַ י ַּכנָא ּדַ ֿפקַ ֿד להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
למיֿדַ ֗
וֿתַ ִ
והי֞ ס Mat 26:20
למיֿדַ ֗
ּתרעסַ ר ּתַ ִ
סמ ֿיך הוָא עַ ם ֵ
וֿכַֿד הוָא ַרמׁשָ ֭א ִ
ָעסי֭ ן אֵ מַ ֭ר אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדחַ ֿד מֵ נֿכֻון מַ ׁשלֵם לִ י Mat 26:21
וֿכַֿד ל ִ
ס
למאמַ ר לֵה חַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻו֭ ן למָ ֑א אֵ נָא Mat 26:22
וֿכֵריַֿת להֻו֭ ן טָ ֿ֭ב וׁשַ ִריו ִ
רי ס
מָ ֭
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ֭ר מַ ן ּדצָ ֿבַ ע ִאיֿדֵ ה עַ מי ּבלַּגֿתָ ֭א הֻו נַׁשלמַ ני֭ Mat 26:23
ַֿבר ֭א Mat 26:24
ַוהי֭ וָי לֵה ּדֵ ין לֿג ָ
ֿכֿתיֿב על ֗
ּדאנָׁשָ א אָ ז ֵ֭ל אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ַֿברה ֗
ו ֵ
ַֿברא הַ ו֭ אֵ לֻו לָא
ּדאנָׁשָ א מֵ ׁשּתל ֵ֭ם ּפַ קָ ח ֗הוָא לֵה לֿג ָ
ּברה ֗
הַ ו ּדֿבִ איֿדֵ ה ֵ
אֵ ִֿתילֵֿד ס
Mat 26:9
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ענָא ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נ ָ֭א וֵאמַ ֭ר ּדַ למָ ֑א אֵ נָא הֻו ַרּבִ י֑ אָ מַ ר לֵה
יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ נ֗ ּת אֵ מַ רּת ס
ָעסי ֑ן ׁשקַ ל יֵׁ֣שֻ וע לַחמָ ֭א וֿבַ ֵר ֿ֭ך וַקצָ ֭א וי ַ֗הֿב Mat 26:26
ּכַֿד ּדֵ ין ל ִ
וה ֭֞י וֵאמַ ֭ר סַ ֿבו אַ ֿכֻולו֭ הָ נַו ּפַֿגרי ס
למיֿדַ ֗
לֿתַ ִ
ַאוּדי֑ וי ַ֗הֿב להֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר סַ ֿבו אֵ ׁשּתַ ו מֵ נ ֵ֭ה ּכֻלֿכֻון֭ Mat 26:27
וַׁשקַ ל ּכָסָ ֭א ו ִ
ֵאא מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿד לׁשֻ וֿבקָ נָא Mat 26:28
ּדֿדי ִַֿתקִ א חַ ֿ֗ד ֿתָ ֑א ּדַ חל ָֿף סַ ּגִ י ֞
הָ נַו ּדֵ מי ִ
ּדַ חטָ הֵ ֞א ס
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדלָא אֵ ׁשּתֵ א מֵ ן הָ ׁשָ א מֵ ן הָ נָא יַלּדָ א Mat 26:29
יוהי עַמֿכֻון חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדָ אֿבי ס
ּדַ ֿגֿפֵּתָ ֑א עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדֿבֵ ה אֵ ׁשּתֵ ֗
וׁשַ ּבַ חו֭ וַנֿפַ קו לטֻור זַיּתֵ ֞א ס Mat 26:30
וע אַ נ֗ ּתֻ ון ּכֻלֿכֻון ּתֵ ֿתּכַׁשלֻון ּבִ י ּבהָ נָא Mat 26:31
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
לרעי ָ֭א ונֵֿתּבַ ּדרֻ ון עֵרּבֵ ֞א ּדעָ נ ֵ֭ה
ּכֿתיֿב ּג ֵ֭יר ּדֵ אמחֵ א ָ
לִ לי ָ֭א ִ
מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדקָ אֵ ם ֗אנָא ּדֵ י ֑ן קָ ֿדֵ ם ֗אנָא לֿכֻון לַֿגלִ ילָא ס Mat 26:32
ום לָא Mat 26:33
אֿפָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אָ ֿפֵן ּכֻלנ ָׁ֭ש נֵֿתּכׁשֵ ל ּבָ ֿ֑ך אֵ נָא מֿתֻ ֭
ענָא ּכִ ֭
אֵ ֿתּכׁשֵ ל ּבָ ֿ֭ך
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֭ך ּדַ ֿבהָ נָא לִ לי ָ֭א קֿדָ ם Mat 26:34
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ֵקרא ּתַ רנָֿגל ָ֑א ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ּתֵ ֿכּפֻור ּבִ י֭
ּדנ ֵ
אֿפָא אֵ ן נֵהוֵא לִ י לַממָ ֿת עַ מָ ֿ֭ך לָא אֵ ֿכּפֻור ּבָ ֿ֭ך Mat 26:35
אָ מַ ר לֵה ּכִ ֭
למיֿדֵ ֞א אֵ מַ רו סס
והָ ֿכוָֿ֭ת אָ ֿף ּכֻלהֻון ּתַ ִ
ּגֵּ֣דס ַ֭מן וֵאמַ ר Mat 26:36
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתָ א עַ מהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לֿדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ִ
וה ֭֞י ּתֵ ֿבו הָ רּכ ָ֭א עַ ֿד ִאזַל אֵ צַ ל ֵ֭א
למיֿדַ ֗
לֿתַ ִ
ַֿתריהֻון֞ ּבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י֭ וׁשַ ִרי למֵ ֿתּכמָ רֻ ו֭ Mat 26:37
אֿפָא ול ַ
וַֿדֿבַ ר לֿכִ ֭
וַלמֵ ֿתעָקֻ ו֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכַריָא ֗הי לָה לנַֿפׁשי֭ עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֭א קַ וַו לִ י הָ רּכ ָ֭א Mat 26:38
וַׁשהַ רו עַמי ס
וה ֭֞י וַמצַ לֵא ֗הו ָ֭א וָאמַ ֭ר אָ ֿבי֑ אֵ ן Mat 26:39
ַֿפרק קַ לִ ֭יל וַנֿפַ ל עַל אַ ּפַ ֗
ו ַ
ּברם לָא אַ ֿיך ּדֵ אנָא צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ ל ָ֭א אַ ֿיך
ֵעּברני ּכָסָ א הָ נ ָ֭א ַ
מֵ ׁשּכחָ ֭א נ ַ
ּדַ אנ֗ ּת ס
Mat 26:25

63

Matthew

אֿפָא
וה ֑֞י וֵאׁשּכַח אֵ נֻו֭ ן ּכַֿד ּדַ מּכִ י֭ ן וֵאמַ ר לֿכִ ֭
למיֿדַ ֗
וֵאֿתָ א לוָֿת ּתַ ִ
עָא ּדֿתֵ ׁשהרֻ ון עַ מי֭
הָ ַֿכנ ָ֭א לָא אֵ ׁשּכַחּתֻ ו ֑ן חֿדָ א ׁשָ ֑
ּפַֿגרא Mat 26:41
אֵ ּתּתעִ ירו֭ וצַ לַו֭ ּדלָא ּתֵ עלֻון לנֵסיֻונ ָ֭א רֻ וחָ ֭א מטַ יֿבָ ֭א ָ
ּכריה ס
ּדֵ ין ִ
ין צַ לִ י֭ וֵאמַ ֭ר אָ ֿבי֑ אֵ ן לָא מֵ ׁשּכַח הָ נָא Mat 26:42
ּתֻ וֿב אֵ זַל ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ֭ ֞
ׁשּתיֿתֵ ֑ה נֵהוֵא צֵ ֿב ָינ ָֿך ס
ּכָסָ א ּדנֵעּבַ ֭ר אֵ לָא אֵ ן אֵ ִ
ירן֞ ֗הו ַ֭֞י Mat 26:43
וֵאֿתָ א ּתֻ וֿ֭ב אֵ ׁשּכַח אֵ נֻון ּכַֿד ּדַ מּכִ י֭ ן עַ ינַיהֻון֞ ּגֵיר יַקִ ָ
וַׁשֿבַ ק אֵ נֻו֭ ן וֵאזַל ּתֻ וֿ֭ב צַ לִ י ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ י ֑֞ן ולָה למֵ לֿתָ א אֵ מַ ֭ר Mat 26:44
יל Mat 26:45
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדמַ ֿכו מֵ ּכִ ֭
למיֿדַ ֗
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתָ א לוָֿת ּתַ ִ
ּדאנָׁשָ א מֵ ׁשּתלֵם ּבִ איֿדַ יהֻון֞ ּדחַ טָ י ֭ ֵ֞א
ַֿברה ֗
וֵאּתּתנִ יחו֭ הָ א מטָ ֿת ׁשָ עֿתָ ֭א ו ֵ
קֻ ומו֭ נִ אז ַ֭ל הָ א מטָ א הַ ו ּדמַ ׁשלֵם לִ י ס Mat 26:46
ּתרעסַ רּתָ א אֵ ֿתָ ֭א Mat 26:47
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ הָ א ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נ ָ֭א חַ ֿד מֵ ן ֵ
ֻוטר ֭ ֞א מֵ ן לוָֿת ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א
ֿפס ֵר ֭ ֞א וח ֵ
ָאא עַ ם סַ ִ
וֿכֵנׁשָ א עַמֵ ה סַ ּגִ י ֭
ּדעַ מָ א ס
וי ַ֗הֿב ֗הוָא להֻון אָ ֿתָ ֭א ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נ ָ֭א וֵאמַ ֭ר להַ ו ּדנָׁשֵ ק ֗אנ ָ֭א Mat 26:48
הֻויֻו֭ לֵה אַ חֻוֿדו ס
וע וֵאמַ ֭ר ׁשלָם ַרּבִ י֑ ונַׁשקֵ ה ס Mat 26:49
קרֿב לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭
ומֵ חֿדָ א ֵ
ֿברי ס הָ יּדֵ ין Mat 26:50
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה עַ ל הָ י ּדֵ אֿתַ יּת חַ ֭
ֻוהי ס
ַארמיו ִאיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון עַ ל יֵׁ֣שֻ ֭וע וַאחּד ֗
אֵ ֿתקַ ַרֿבו֑ ו ִ
ֿפס ָר ֭א Mat 26:51
והָ א חַ ֿד מֵ ן הָ נֻון ּדעַ ם יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ וׁשֵ ט ִאיֿדֵ ֭ה וַׁשמַ ט סַ ִ
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וׁשַ קלָה אֵ ֿדנֵה ס
יהי לעַ ֿבּדֵ ה ַ
וַמחָ ֗
ֿפס ָרא לֿדֻוּכֿתָ ֭ה ּכֻלהֻון ּגֵיר Mat 26:52
הּפֵך סַ ִ
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ ֿ
יֿפֵא נמֻוֿתֻ ון֭
יֿפֵא ּבסַ ֞
הָ נֻון ּדַ נסַ ֿבו סַ ֭ ֞
אַ ו סָ ֿבַ ר אַ נ֗ ּת ּדלָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּדֵ אֿבעֵא מֵ ן אָ ֿבי֑ וַנקִ ים לִ י Mat 26:53
עֵסר ֞א לֵֿגיֻונִ ין֞ ּדמַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א
הָ ׁשָ א י ִַּתיר מֵ ן ּתַ רּתַ ֵ
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל נֵֿתמַ לֻון ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א ּדהָ ַֿכנָא ָולֵא ּדנֵהוֵא ס Mat 26:54
Mat 26:40
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ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֭א אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א אַ ֿיך ּדעַל ַּגיָסָ א נֿפַ קּתֻ ו֭ ן
ֻוטר ֭ ֞א ּדֿתֵ אחּדֻונָני֑ ּכֻליֻום לוָֿתֿכֻון ּבהַ יּכל ָ֭א יָֿתֵ ֿב ֗הוִ יֿת
ֿפס ֵר ֞א וַֿבח ֵ
ּבסַ ִ
ומַ ל ֵֿ֭ף ולָא אֵ חַ ּדּתֻ ונָני ס
למיֿדֵ ֞א Mat 26:56
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ הוָֿ֭ת ּדנֵֿתמַ לֻון ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדַ נֿבִ י ֵ֞א ס הָ יּדֵ ין ּתַ ִ
ַערקו ס
והי֭ ו ַ
ּכֻלהֻו֭ ן ׁשַ ֿבקֻ ֗
ֻוהי לוָֿת ַ֣קיָֿפָא ַרּבּ-כָהנ ֑ ֵ֞א אַ יּכָא Mat 26:57
ֻוהי ל֣ יֵׁשֻ ֭וע אַ וּבל ֗
והָ נֻון ּדַ אחּד ֗
יׁשין ֗הוַו ס
ֿפר ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּכנִ ִ
ּדסָ ֵ
ֿתרה מֵ ן רֻ וחקָ ֑א עֿדַ מָ א לֿדָ רּתֵ ה Mat 26:58
אֿפָא אָ זֵל ֗הוָא ּבָ ֵ
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין ּכִ ֭
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ועַ ל יִ ֿתֵ ֿב לֿגַו עַ ם ּדַ חׁשֵ ֭ ֞א ּדנֵחזֵא חַ רֿתָ א ּס ּס
ַ
ּכל ָ֑ה ּבָ עֵין ֗הוַו עַ ל יֵׁ֣שֻ וע Mat 26:59
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין וקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וַֿכנֻוׁשּתָ א ֻ
ָיהי֭
נמיֿתֻ ונ ֗
סָ הּדֵ ֭ ֞א אַ ֿיך ּדַ ִ
קרֿבו Mat 26:60
חריַֿת ּדֵ ין ֵ
וקר ֭א ֗א ָ
ֵאא סָ הּדֵ ֞א ּדׁשֻ ָ
ולָא אֵ ׁשּכַחו֭ וֵאֿתַ ו סַ ּגִ י ֞
ּתר ֭ ֞ין
ֵ
אׁשרא הַ יּכלָא ּדַ אלָהָ ֭א Mat 26:61
ָאמרי֭ ן הָ נָא אֵ מַ ֑ר ּדמֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּדֵ ֵ
ו ִ
ֵיוהי֭
ַומין֞ אֵ ֿבנ ֗
ולַֿתלָֿתָ א י ִ
וקָ ם ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה לָא מֵ ּדֵ ם מֿפַ נֵא אַ נ֗ ּת ּפֵֿתֿגָמָ ֑א מָ נָא Mat 26:62
סהֿדין עלַיּךְ הָ לֵין֭
מַ ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ י֭ ן ׁשַ ִּתיק ֗הוָא ס וַענָא ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ ומֵ א Mat 26:63
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א
מׁשיחָ א ֵ
ּדֿתאמַ ר ַ֭לן אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
֗אנָא ל ָֿך ּבַ אלָהָ א חַ י ָ֑א ִ
רּת אָ מַ רנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדמֵ ן הָ ׁשָ א Mat 26:64
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ נ֗ ּת אֵ מַ ֭
ּדאנָׁשָ ֭א ּדיָֿתֵ ֿב מֵ ן י ִַמינָא ּדחַ יל ָ֑א וָאֿתֵ א עַ ל ע ָננַי֞ ׁשמַ יָא
ַֿברה ֗
ָיהי ל ֵ
ּתֵ חז ֻונ ֗
ס
ַוה ֭֞י וֵאמַ ֭ר הָ א ּגַּדֵ ֿ֭ף מָ נָא מֵ ּכִ יל Mat 26:65
הָ יּדֵ ין ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א צַ ִרי מָ אנ ֗
מֵ ֿתּבעֵין לַן סָ הּדֵ ֭ ֞א הָ א הָ ׁשָ א ׁשמַ עּתֻ ון ּגֻוּדָ ֿפֵ ֭ה
הו מַ וּתָ א ס Mat 26:66
ָאמרי֭ ן חַ יָֿב ֻ֗
מָ נָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ענַו֭ ו ִ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין מָ חֵ ין ֗הוַו Mat 26:67
וה ֭֞י וַמקַ ּפחִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה ֗א ָ
הָ יּדֵ ין ַרקו ּבַ אּפַ ֗
ל ֵ֑ה
מׁשיחָ ֑א מַ נֻו הַ ו ּדַ מחָ ֿך ס Mat 26:68
ָאמרי֭ ן אֵ ֿתנַּבָ א לַן ִ
ו ִ
Mat 26:55
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ּכִ אֿפָא ּדֵ ין יָֿתֵ ֿב ֗הוָא לֿבַ ר ּבֿדָ רּתָ ֑א וקֵ רּבַ ֿת לוָֿתֵ ה אַ מֿתָ א חֿדָ ֭א
ָצרי ָ֭א
ָאמרא ל ֵ֭ה אָ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת עַ ם יֵׁ֣שֻ וע ֗הוַיּת נ ָ
ו ָ
מרא Mat 26:70
הֻו ּדֵ ין ּכֿפַר קֿדָ ם ּכֻלהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר לָא יָֿדַ ע ֗אנָא מָ נָא אָ ָ
אַ נ֗ ּתי֭
ָאמרא להֻו֭ ן ּדֿתַ מָ ן ֗הוָא אָ ֿף Mat 26:71
חרֿתָ ֭א ו ָ
ּפָא חזָֿתֵ ה ֗א ִ
וֿכַֿד נֿפַ ק לסֵ ֑
ָצרי ָ֭א
הָ נ ָ֭א עַ ם יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
ַֿבר ֭א Mat 26:72
וֿתֻ וֿב ּכֿפַ ר ּבמַ ומָ ֿתָ ֑ ֞א ּדלָא יָֿדַ ע ֗אנָא לֵה לֿג ָ
אֿפָא Mat 26:73
ימי֭ ן וֵאמַ רו לֿכִ ֭
קרֿבו הָ נֻון ּדקָ ִ
מֵ ן ּבָ ֿתַ ר קַ לִ יל ּדֵ י ֑ן ֵ
מלל ָֿך ּגֵיר מַ וּדַ ע ל ָֿ֭ך
ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת אָ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת מֵ נהֻון אַ נ֗ ּ֭ת אָ ֿף מַ ֗
ַֿברא ס וֿבָ ה Mat 26:74
ַלמאמָ ֑א ּדלָא יָֿדַ ענָא לֵה לֿג ָ
חרמֻו ו ִ
הָ יּדֵ ין ׁשַ ִרי למַ ָ
קרא ּתַ רנָֿגל ָ֭א
ּבׁשָ עֿתָ ֭א ָ
ֵקרא Mat 26:75
וֵאּתּדֿכַר ּכִ אֿפָא מֵ לֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ּדֵ אמַ ר ל ֵ֑ה ּדַ קֿדָ ם ּדנ ֵ
ּתַ רנָֿגל ָ֭א ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ּתֵ ֿכּפֻור ּבִ י֭ וַנֿפַ ק לֿבַ ֭ר ּבֿכָא מַ ִר ָיראיִ ֿת ס
וע ס ּכֻלהֻון ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א Mat 27:1
ֿפר ֑א מֵ לּכָא נסַ ֿבו עַ ל יֵׁ֣שֻ ֭
ּכַֿד ּדֵ ין הוָא צַ ָ
ָיהי֭
נמיֿתֻ ונ ֗
וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדעַ מָ ֭א אַ ֿיך ּדַ ִ
ֻוהי ל֣ ּפִ ילַטָ וס הִ ֿגמֻונָא ס Mat 27:2
ֻוהי֭ וַאׁשלמ ֗
והי֭ וַאוּבל ֗
וַאסרֻ ֗
וע אֵ ּתּתוִ י֭ וֵאזַל Mat 27:3
הָ יּדֵ ין ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נ ָ֑א ּכַֿד חזָא ּדֵ אֿתחַ יַֿב יֵׁ֣שֻ ֭
לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וַלקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א
ֵסּפָא ַ
הּפֵך הָ לֵין ּתל ִָֿתין ּדֿכ ֭
אַ ֿ
חטיֿ֭ת ּדַ אׁשלמֵ ֿת ּדמָ א ַז ָּכי ָ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו ל ֵ֭ה לַן מָ א Mat 27:4
וֵאמַ ֭ר ִ
ַ֭לן אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת
יהי ּכֵסּפָא ּבהַ יּכל ָ֭א וׁשַ נִ י֭ וֵאזַל חנַק נַֿפׁשֵ ה ס Mat 27:5
וַׁשֿדָ ֗
יוהי Mat 27:6
ֵסּפָא וֵאמַ רו֭ לָא ׁשַ לִ יט ּדנַרמֵ ֗
ֻוהי לֿכ ֭
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין ׁשַ קל ֗
ּדטימַ י֞ ּדמָ א הֻו֭
ּבֵ יֿת קֻ ורּבָ נ ָ֭א מֵ טֻל ִ
ֻורא Mat 27:7
וַנסַ ֿבו מֵ לּכ ָ֑א וַזֿבַ נו ּבֵ ה אָ ֿגֻורסֵ ה ּדֿפַחָ ָר ֭א לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ּדַ אֿכס ָני ֭ ֵ֞א
קריֿתָ א ּדַ ֿדמָ ֭א עֿדַ מָ א ליַומָ נָא ס Mat 27:8
ֿתקרי אָ ֿגֻורסָ א הַ ו֭ ִ
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ִ
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתמַ לִ י֭ מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ּביַֿד נֿבִ י ָ֭א ּדֵ אמַ ֑ר ּדנֵסּבֵ ֿת ּתל ִָֿתין Mat 27:9
והי֞ ּדיַקִ ָיר ֑א ּדקַ צו מֵ ן ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ּדֿכֵסּפָא ּדמַ ֗
יסריֵל֑
Mat 26:69
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ויֵהּבֵ ֿת אֵ נֻון לָאֿגֻורסֵ ה ּדֿפַחָ ָר ֭א אַ ֿיך ּדַ ֿפקַ ֿד לִ י מָ ריָא ס
וע קָ ם קֿדָ ם הִ ֿגמֻונ ָ֭א וׁשַ אלֵה הִ ֿגמֻונ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Mat 27:11
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
אַ נ֗ ּת ֻ֗הו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ נ֗ ּת אֵ מַ רּת ס
וה ֭֞י ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א מֵ ּדֵ ם ּפֵֿתֿגָמָ ֭א Mat 27:12
וֿכַֿד אָ ֿכלִ ין ֗הוַו קַ רצַ ֗
הֻו לָא ּפַ נִ י ס
סהֿדין עלַיּךְ ס Mat 27:13
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר לֵה ִּ֣פילַטָ ֭וס לָא ׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּ֑ת ּכמָ א מַ ִ
ולָא י ַ֗הֿב לֵה ּפֵֿתֿגָמָ ֭א ולָא ּבַ חֿדָ א מֵ ל ָ֭א ועַ ל הָ ֿדֵ א אֵ ּתּדַ מַ ר טָ ֿב Mat 27:14
ס
ירא חַ ֿד לעַמָ ֑א Mat 27:15
ֵׁשרא אַ ִס ָ
ּבֿכֻל עִ אֿדָ א ּדֵ י ֑ן מעָֿד ֗הוָא הִ ֿגמֻונָא ּדנ ֵ
אַ ינָא ּדהֵ נֻון צָ ֿבֵ ין ֗הוַו֭
ֿתקר ֭א ּבַ֣ר-אַ ּבַ ֭א Mat 27:16
יעָא ּדמֵ ֵ
אַ ִסיר ֗הוָא להֻון ּדֵ ין אַ ִס ָירא יִ ִֿד ֭
אׁשרא Mat 27:17
יׁשי֭ ן אֵ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס למַ ן צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ֵ
וֿכַֿד ּכנִ ִ
מׁשיחָ א ס
ֿתקרא ִ
לֿכֻו ֑ן ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א אַ ו ל֣ יֵׁשֻ וע ּדמֵ ֵ
ֻוהי ס Mat 27:18
יָֿדַ ע ֗הוָא ּגֵיר ִּ֣פילַטָ ֭וס ּדמֵ ן חסָ מָ א אַ ׁשלמ ֗
ּכַֿד יִ ֿתֵ ֿב ּדֵ ין הִ ֿגמֻונָא עַ ל ּבִ ים ִּדיל ֵ֑ה ׁשֵ לחַ ֿת לֵה אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה Mat 27:19
ָאמרא ל ֵ֭ה לָא ל ָֿך וַלהַ ו ז ִַּדיקָ ֭א סַ ּגִ י ּגֵיר חֵ ׁשֵ ֿת ּבחֵ למי יַומָ נָא מֵ ֻטלָֿתֵ ה ס
ו ָ
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א אַ ּפִ יסו לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א ּדנֵׁשֵ אלֻו֭ ן ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א Mat 27:20
ל֣ יֵׁשֻ וע ּדֵ י֭ ן ּדנַוּבֿדֻון ס
אׁשרא לֿכֻו֭ ן מֵ ן Mat 27:21
וַענָא הִ ֿגמֻונ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן למַ ן צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ֵ
ּתריה ֭ ֻ֞ון הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֑ ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א
ַ
מׁשיחָ ֭א מָ נָא אֵ עּבֵ ֿד Mat 27:22
ֿתקרא ִ
אָ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס וַל֣ יֵׁשֻ וע ּדמֵ ֵ
מרין ּכֻלהֻו֭ ן נֵזּדקֵ ֿ֭ף
ל ֵ֭ה אָ ִ
יראיִ ֿת Mat 27:23
אָ מַ ר להֻון הִ ֿגמֻונ ָ֭א מָ נָא ּגֵיר ּדֿבִ יׁש עֿבַ ֿ֭ד הֵ נֻון ּדֵ ין י ִַּת ָ
קעַ ו וֵאמַ רו֭ נֵזּדקֵ ֿף ס
יראיִ ֿת ַרוּבָ א Mat 27:24
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ י֭ ן ּכַֿד חזָא ּדמֵ ּדֵ ם לָא מַ וּתַ ֑ר אֵ לָא י ִַּת ָ
והי֞ לעִ ין ּכֵנׁשָ ֭א וֵאמַ ֭ר מחַ סַ י ֗אנָא מֵ ן ּדמֵ ה
הָ ו ֵ֑א ׁשקַ ל מַ י ֭ ָ֞א אַ ִׁשיֿג ִאיֿדַ ֗
ּדהָ נָא ז ִַּדיקָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ ּדעֻון֭
ּכלֵה עַמָ ֭א וֵאמַ רו֭ ּדמֵ ה עלַי֭ ן ועַ ל ּבנַין֞ ס Mat 27:25
וַענַו ֻ
Mat 27:10
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ֿפר ֵֿגל ֭ ֵ֞א ל֣ יֵׁשֻ ֭וע וַאׁשלמֵ ה
ׁשרא להֻון ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֑א ו ַנּגֵֿד ּבַ ָ
הָ יּדֵ ין ָ
ּדנֵזּדקֵ ֿף ס
ורי֭ ן Mat 27:27
ַּפרטָ ִ
והי ל֣ יֵׁשֻ וע ל ֵ
סטר ִטיֻוטֵ ֞א ּדהִ ֿגמֻונ ָ֑א ּדַ ֿברֻ ֗
הָ יּדֵ ין אֵ ַ
ַוהי ל ֻֿכלֵה אֵ סּפִ ֭יר
וַֿכנַׁשו על ֗
ֻוריֿתָ ֭א Mat 27:28
והי ֿכל ִַמיס ּדַ זח ִ
ֻוהי֭ וַאלּבׁשֻ ֗
וַאׁשלח ֗
ַֿברֿכו Mat 27:29
ּברׁשֵ ֭ה וקַ ניָא ּבי ִַמינ ֵ֭ה ו ַ
וַֿגֿדַ לו ּכלִ ילָא ּדעַ וז ָני ֭ ֵ֞א וסָ מו ִ
ָאמרי֭ ן ׁשל ָ֭ם מַ לּכ ָ֑א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
והי֭ וַמֿבַ זחִ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה ו ִ
עַ ל ּבֻורּכַיהֻון֞ קֿדָ מַ ֗
ורקו ּבּפַ רצֻוּפֵ ֭ה וַׁשקַ לו קַ ני ָ֭א ומָ חֵ ין ֗הוַו לֵה עַ ל ִרׁשֵ ה ס Mat 27:30
ַ
וה ֭֞י Mat 27:31
והי נַחּתַ ֗
ֻוהי ֿכל ִַמ ֭יס וַאלּבׁשֻ ֗
וֿכַֿד ּבַ זַחו ּבֵ ֑ה אַ ׁשלח ֗
ֻוהי ּדנֵזּדקֵ ֿף ס
וַאוּבל ֗
ׁשמעֻו֭ ן להָ נָא Mat 27:32
ַֿברא קֻ ִורי ָניָא ּדַ ׁשמֵ ה ֵ֣
וֿכַֿד נָֿפקִ י֭ ן אֵ ׁשּכַחו ּג ָ
ׁשַ חַ רו ּדנֵׁשקֻ ול זקִ יֿפֵ ה ס
וֵאֿתַ ו לֿדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתקַ רי ָ֭א ָּגֿגֻולּתָ ֭א הָ י֭ ּדמֵ ֿתּפַ ׁשקָ ֭א קַ רקַ ֿפֿתָ א Mat 27:33
ס
ַטעֵם ולָא צֿבָ א Mat 27:34
מררּתָ ֭א ו ֭
וי ַ֗הֿבו לֵה ּדנֵׁשּתֵ א חַ ל ָ֭א ּדַ חלִ יט ּבַ ָ
למֵ ׁשּתָ א ּס ּס
והי֞ ּבֿפֵסָ ֭א Mat 27:35
ֻוהי֑ ּפַ לֵֿגו נַחּתַ ֗
וֿכַֿד זַקּפ ֗
ָטרין לֵה ּתַ מָ ן ס Mat 27:36
ויָֿתּבִ ין ֗הוַו֭ ונ ִ
וע מַ לּכָא Mat 27:37
וסָ מו לעֵ ל מֵ ן ִרׁשֵ ה עֵ לֿתָ א ּדמַ וּתֵ ֭ה ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֭א הָ נַו יֵׁ֣שֻ ֭
ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ס
ּתרין֞ לֵסטָ י ֭ ֵ֞א חַ ֿד מֵ ן י ִַמינ ֵ֭ה וחַ ֿד מֵ ן סֵ מָ לֵה ס Mat 27:38
וֵאזּדקֵ ֿפו עַ מֵ ֭ה ֵ
ֻון Mat 27:39
ַוהי֭ וַמנִ ִיֿדין ִרׁשַ יה ֭ ֞
ּדעָֿברין ֗הוַו֑ מֿגַּדֿפִ ין ֗הוַו על ֗
ִ
אַ ילֵין ּדֵ ין
ַומי ֑֞ן ּפַ צָ א נַֿפׁשָ ֿ֭ך אֵ ן Mat 27:40
ָאמרי֭ ן סָ ֿתַ ר הַ יּכל ָ֭א וֿבָ נֵא לֵה לַֿתלָֿתָ א י ִ
ו ִ
ּברה אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֭א וחֻוֿת מֵ ן זקִ יֿפָא ס
ֵ
ֿפר ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א Mat 27:41
הָ ֿכוָֿת אָ ֿף ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א מֿבַ זחִ ין ֗הוַו֭ עַ ם סָ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א
ו ִ
הו Mat 27:42
חרנ ֵ֞א אַ חִ י֑ נַֿפׁשֵ ֑ה לָא מֵ ׁשּכַח למַ חָ יֻו֑ אֵ ן מַ לּכֵה ֻ֗
ָאמרי֭ ן ל ַ֗א ָ
ו ִ
יֿפָא וַנהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה
איסריֵל֑ ֵנחֻוֿת הָ ׁשָ א מֵ ן זקִ ֭
ִּ֣ד ָ
Mat 27:26
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יוהי הָ ׁשָ א אֵ ן צָ ֿבֵ א ּבֵ ֭ה אָ מַ ר ּג ֵ֭יר
ּתֿכִ יל עַ ל אַ לָהָ ֭א נֵֿפרקִ ֗
ֿברה ֗אנָא ּדַ אלָהָ א ס
ּדַ ֵ
סֿדין ֗הוַו לֵה ס Mat 27:44
הָ ֿכוָֿת אָ ֿף ַּגיָסֵ ֞א הָ נֻון ּדֵ אזּדקֵ ֿפו עַ מֵ ֭ה מחַ ִ
עֵא Mat 27:45
רעָא עֿדַ מָ א לׁשָ ֞
מֵ ן ׁשֵ ֿת ׁשָ עִ ין֞ ּדֵ י֭ ן הוָא חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א עַ ל ֻּכלָה אַ ֑
ּתׁשַ ֭ע
יל Mat 27:46
ולַאּפַ י֞ ּתׁשַ ע ׁשָ עִ י ֑֞ן קעָא יֵׁ֣שֻ ֭וע ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר ִא ֭יל ִא ֭
למָ נָא ׁשֿבַ קּתָ ני֭
מרין ֗הוַו֭ Mat 27:47
ימין ֗הוַו ּתַ מָ ֑ן ּכַֿד ׁשמַ עו֭ אָ ִ
֗אנ ִָׁשין֞ ּדֵ י֭ ן מֵ ן הָ נֻון ּדקָ ִ
קר ֭א
הָ נָא ִ֣לאלִ יָא ָ
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֑א רהֵ ט חַ ֿד מֵ נהֻו֭ ן וַׁשקַ ל אֵ סֿפֻוּג ָ֭א וַמלָה חַ ל ָ֑א Mat 27:48
וסָ מָ ה ּבקַ ני ָ֭א ומַ ׁשקֵ א ֗הוָא ל ֵ֭ה
מרין ֗הוַו֭ ׁשֿבֻוקו֭ נֵחזֵא אֵ ן אָ ֿתֵ א ִ֣אלִ י ָ֭א למֵ ֿפרקֵ ה Mat 27:49
ׁשַ רּכָא ּדֵ י֭ ן אָ ִ
ס
קעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וַׁשֿבַ ק רֻ וחֵ ה ס Mat 27:50
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּתֻ וֿב ֭
ַֿתרי֭ ן מֵ ן לעֵ ֭ל עֿדַ מָ א Mat 27:51
צטרי֞ ל ֵ
ומֵ חֿדָ ֭א אַ ּפַ י֞ ּתַ רעָא ּדהַ יּכל ָ֭א אֵ ִ
אֿפֵא אֵ צטַ ִר ֭֞י
ַארעָא אֵ ּתּתזִיעַֿ֭ת וֿכִ ֭ ֞
֭
חּת ו
לֿתַ ֭
ֵאא ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדַ ׁשֿכִ יֿבִ ין Mat 27:52
ֿגר ֞א סַ ּגִ י ֞
ֻור ֭ ֞א אֵ ֿתּפַּתַ חו֭ וֿפַ ֵ
וֿבֵ יֿת-קֿב ֵ
֗הוַו֭ קָ מו֭
ַמֿדינ֗ ּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֭א וֵאֿתחזִיו Mat 27:53
וַנֿפַ קו֭ וֿבָ ֿתַ ר קיָמּתֵ ה עַ לו ל ִ
ֵאא ס
לסַ ּגִ י ֞
ַועָא Mat 27:54
ָטרין ֗הוַו ל֣ יֵׁשֻ וע֑ ּכַֿד חזַו ז ֭
קֵ נטרֻ ונָא ּדֵ ין וַֿדעַ מֵ ֭ה ּדנ ִ
ּברה ֗הוָא ּדַ אלָהָ א ס
וַאילֵין ּדַ הו ַ֑֞י ּדחֵ לו֭ טָ ֿ֭ב וֵאמַ רו֭ ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת הָ נ ָ֭א ֵ
ִאיֿת ֗הוַי֞ ּדֵ ין אָ ֿף ּתַ מָ ֑ן נֵׁשֵ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ּדחָ זיָן֞ ֗הוַי֞ מֵ ן רֻ וחקָ ֭א Mat 27:55
ֿתרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע מֵ ן ּגלִ יל ָ֭א וַמׁשַ מׁשָ ן֞ ֗הוַי֞ ל ֵ֭ה
הָ נֵין ּדֵ אֿתַ י֞ ֗הוַי֞ ּבָ ֵ
ָוס ֑א Mat 27:56
ּדַ חֿדָ א מֵ נהֵ י֭ ן ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א ו֣ מַ ריַם אֵ מֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿב וַֿ֣ד י ִ
וֵאמהֻון ּדַ ֿבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י ס
ירא מֵ ן ָרמֿתָ ֭א ּדַ ׁשמֵ ה Mat 27:57
ַֿברא עַ ִּת ָ
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ ֑א אֵ ֿתָ א ּג ָ
אף הֻו אֵ ּתּתַ למַ ֿד ֗הוָא ל֣ יֵׁשֻ ֭וע
יַ֣וסֵ ֿ֭ף ּדָ ֿ
Mat 27:43
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ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וַֿפקַ ֿד ִּ֣פילַטָ ֭וס
וס וַׁשאֵ ל ּפַ ֵ
קרֿב לוָֿת ִּ֣פילַטָ ֑
הָ נָא ֵ
ּפַֿגרא ס
ּדנ ִֵֿתיהֵ ֿב לֵה ָ
ֿגר ֑א וֿכַרֿכֵה ּבַ חיָצָ א ּדֿכֵּתָ נָא נַקּדָ ֑א Mat 27:59
וׁשַ קלֵה יַ֣וסֵ ֿף לֿפַ ָ
אֿפָא ועַ ּגֵלו Mat 27:60
ֻורא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ִּדיל ֵ֭ה ּדַ נקִ יר ּבֿכִ ֭
וסָ מֵ ה ּבֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ֻור ֭א וֵאזַלו ס
רמיו עַ ל ּתַ רעָא ּדֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ּכִ אֿפָא ַרּבֿתָ ֑א אַ ִ
חרֿתָ ֭א ּדיָֿתּבָ ן֞ Mat 27:61
ִאיֿת ֗הוַי֞ ּדֵ ין ּתַ מָ ן ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א ו֣ מַ ריַם ֗א ִ
ֿברא ס
֗הוַי֞ לקֻ וֿבלֵה ּדקַ ָ
והי ּבָ ֿתַ ר ערֻ וֿבּתָ ֑א אֵ ֿת ַּכנַׁשו Mat 27:62
ליַומָ א ּדֵ ין ּדַ מחָ ֭ר ִּדאיֿתַ ֗
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א לוָֿת ִּ֣פילַטָ ֭וס
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ו ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ ַ֭רן אֵ ּתּדֿכַר ֑ן ּדהַ ו מַ טע ָינָא אֵ מַ ר ֗הוָא ּכַֿד חַ י֑ ּדמֵ ן Mat 27:63
ו ִ
ַומין֞ קָ אֵ ם ֗אנ ָ֭א
ּבָ ֿתַ ר ּתלָֿתָ א י ִ
ין ּדַ למָ א Mat 27:64
ַומ ֭ ֞
ֿבר ֭א עֿדַ מָ א לַֿתלָֿתָ א י ִ
הרין ּבקַ ָ
ּפקֻ וֿד הָ ֿכִ יל מֵ זּדַ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֞א קָ ֑ם
ָיהי ּבלִ לי ָ֑א ונִ אמרֻ ון לעַ מָ ֭א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
והי֞ נֵֿגנֿבֻונ ֗
למיֿדַ ֗
נִ אֿתֻ ון ּתַ ִ
חריּתָ א ּבִ יׁשָ א מֵ ן קַ ֿדמָ יּתָ ֭א
וֿתֵ הוֵא טֻועיַי ֗א ָ
וס ִאיֿת לֿכֻון קֵ סטֻונ ֵָר ֭ ֞א זֵלו אֵ זּדַ ֗הרו֭ אַ י ַּכנָא Mat 27:65
אָ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭
ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
ֿבר ֑א וַחֿתַ מו ּכִ אֿפָא הָ י עַם Mat 27:66
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ זַלו֭ אֵ זּדהַ רו ּבקַ ָ
קֵ סטֻונ ֵָר ֞א ס
מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א Mat 28:1
ּברמׁשָ א ּדֵ ין ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א ּד ָנֿגַה חַ ֿדּ-בׁשַ ּבָ ֑א אֵ ֿתָ ֿת ַ֣
ַ
ֿבר ֭א
חרֿתָ ֭א ּדנֵחזיָן֞ קַ ָ
ו֣ מַ ריַם ֗א ִ
ַקרֿב Mat 28:2
והָ א זַועָא ַרּבָ א הו ָ֭א מַ לַאֿכָא ּגֵיר ּדמָ רי ָ֭א נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ו ֵ
ֵיה
רעָא ויָֿתֵ ֿב ֗הוָא על ֭
עַ ּגֵל ּכִ אֿפָא מֵ ן ּתַ ֭
יך Mat 28:3
והי ֗הוָא ּדֵ ין חֵ זו ֵ֭ה אַ ֿיך ּבַ רקָ ֭א וַלֿבֻוׁשֵ ה חֵ וָר ֗הו ָ֭א אַ ֿ
ִאיֿתַ ֗
ּתַ לּג ָ֭א
יך ִמיֿתֵ ֞א ס Mat 28:4
ָטרין ֗הוַו֭ וַהוַו אַ ֿ
ומֵ ן ּדֵ חלֿתֵ ֭ה אֵ ּתּתזִיעו אַ ילֵין ּדנ ִ
ֵיר Mat 28:5
ענָא ּדֵ ין מַ לַאֿכ ָ֭א וֵאמַ ר לנֵׁשֵ ֭ ֞א אַ נ֗ ּתֵ ין לָא ּתֵ ֿדחל ֭ ָ֞ן יָֿדַ ע ֗אנָא ּג ֭
ּדַ ל֣ יֵׁשֻ וע ּדֵ אזּדקֵ ֿ֭ף ּבָ עיָן אנ֗ ּתֵ ין֭
Mat 27:58

70

The Aramaic Peshitta

ּתנן קָ ם לֵה ּג ֵ֭יר אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ ֭ר ּתָ איֵין ח ָזיֵין ּדֻוּכֿתָ ֭א
לָא הוָא ָ֭
ּדסים ֗הוָא ּבָ ה מָ ַר ֑ן
ִ
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א והָ א קָ ֿדֵ ם Mat 28:7
וה ֭֞י ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ ִ
למיֿדַ ֗
ו ֵזלֵין ּבַ עֿג ַ֭ל אֵ מַ ֵרין לֿתַ ִ
מרֿת לֿכֵין ס
ָיהי֭ הָ א אֵ ֵ
לֿכֻו֭ ן לַֿגלִ יל ָ֑א ּתַ מָ ן ּתֵ חז ֻונ ֗
ורהטָ ן Mat 28:8
ֿבר ֭א ּבֿדֵ חלֿתָ ֭א וַֿבחַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א ָ
וֵאזַל עֿגַל מֵ ן קַ ָ
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
אמרן֞ לֿתַ ִ
ּדנִ ָ
קרֿ֭ב Mat 28:9
והָ א יֵׁ֣שֻ וע ּפֿגַע ּבהֵ י֭ ן וֵאמַ ר להֵ י֭ ן ׁשלָם לֿכֵי֭ ן הֵ נֵין ּדֵ ין ֵ
ַוה ֭֞י וַסֿגֵֿדֵ ין לֵה ס
אֵ חַ ֿד ֵרֿגל ֗
ֿדחלן אֵ לָא ֵזלֵין אֵ מַ ֵרין לַאחַ ֑֞י Mat 28:10
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר להֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא ּתֵ ָ֭
ּדנִ אז ֻ֗לון לַֿגלִ יל ָ֭א וֿתַ מָ ן נֵחז ֻונָני ס
ַמֿדינ֗ ּתָ ֑א Mat 28:11
ּכַֿד אֵ ַזלֵין֞ ּדֵ י ֑ן אֵ ֿתַ ו ֗אנָׁשָ ֞א מֵ ן קֵ סטֻונ ֵָר ֞א הָ נֻון ל ִ
לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֭א
וֵאמַ רו ַ
וֵאֿת ַּכנַׁשו עַ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וַנסַ ֿבו מֵ לּכ ָ֭א וי ַ֗הֿבו ּכֵסּפָא לָא זעֻור Mat 28:12
לקֵ סטֻונ ֵָר ֭ ֞א
ֻוהי ּבלִ לי ָ֭א ּכַֿד Mat 28:13
והי֞ אֵ ֿתַ ו ּגַנּב ֗
למיֿדַ ֗
ָאמרין להֻו֭ ן אֵ מַ רו֑ ּדֿתַ ִ
ו ִ
ּדַ מּכִ ין ֗חנַן֭
יסין ֗חנַן ל ֵ֭ה וַלֿכֻו֭ ן Mat 28:14
וֵאן אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת הָ ֿדֵ א קֿדָ ם הִ ֿגמֻונ ָ֑א חנַן מּפִ ִ
עָֿבּדין ֗חנַן֭
ּדלָא צֵ ֿפֿתָ א ִ
יך ּדַ אלֵֿפו אֵ נֻו֭ ן ונֵֿפקַ ֿת Mat 28:15
ֵסּפָא עֿבַ ֿדו אַ ֿ
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד נסַ ֿבו ּכ ֭
מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ א ּבֵ יֿת יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א עֿדַ מָ א ליַומָ נָא סס
ֻור ֭א אַ יּכָא ּדוַעֵ ֿד אֵ נֻון Mat 28:16
למיֿדֵ ֞א ּדֵ ין חֿדַ עסַ ֭ר אֵ זַלו לַֿגלִ ילָא לט ָ
ּתַ ִ
יֵׁ֣שֻ ֭וע
וֿכַֿד חזַאו ֻ֗הי֭ סֿגֵֿדו ל ֵ֭ה מֵ נהֻון ּדֵ ין אֵ ֿתּפַ לַֿגו ֗הוַו֭ Mat 28:17
ולטן Mat 28:18
ַקרֿב יֵׁ֣שֻ ֭וע מַ לֵל עַ מהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ִֿתיהֵ ֿב לִ י ּכֻל ׁשֻ ָ֭
ו ֵ
ּדרני אָ ֿבי֭ מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לֿכֻון ס
ארעָא וַאי ַּכנָא ּדׁשַ ַ
֭
ּבַ ׁשמַ יָא וֿבַ
זֵלו הָ ֿכִ יל ּתַ למֵ ֿדו֭ ּכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א וַאעמֵ ֿדו אֵ נֻו֭ ן ּבׁשֵ ם אַ ֿבָ א Mat 28:19
ַֿבר ֭א ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ו ָ
Mat 28:6
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וַאלֵֿפו אֵ נֻו֭ ן ּדנֵטרֻ ון ּכֻל מָ א ּדֿפַ קֵ ּדּתֿכֻו֭ ן והָ א אֵ נָא עַ מֿכֻון ֗אנָא
ּכֻלהֻון יַומָ ֿתָ ֭ ֞א עֿדַ מָ א לׁשֻ ולָמֵ ה ּדעָ למָ ֭א אַ ִמין

Mat 28:20

Mark
ּברה ּדַ אלָהָ א סס
מׁשיחָ ֑א ֵ
ִרׁשָ א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ֿכֿתיֿב ֵּ֣באׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א הָ א מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא מַ לַאֿכי֭ קֿדָ ם Mar 1:2
אַ ֿיך ּדַ ִ
ֻוּפָך ּדנַֿתקֵ ן אֻ ורחָ ֿך ס
ּפַ רצ ֿ֭
ַוהי֞ ס Mar 1:3
ֿדּבר ֭א טַ יֵֿבו אֻ ורחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א וַאׁשוַו ׁשֿבִ יל ֗
קָ לָא ּדקָ ֵרא ּבמַ ָ
ֻוֿדיֿתָ א ּדַ ֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א Mar 1:4
ֿכרז מַ עמ ִ
ֿדּבר ֑א מַ עמֵ ֿד ומַ ֵ
הוָא יֻ֣וחַ נָן ּבמַ ָ
לׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֞א ס
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם Mar 1:5
ונָֿפקָ א ֗הוָֿת לוָֿתֵ ה ֻּכלָה ּכָור ִּ֣די ֻהוֿ֑ד וֿכֻלהֻון ּבנַי֞ ִ
ומַ עמֵ ֿד ֗הוָא להֻון ּביֻורּד ָנ ֑ן ּכַֿד מַ וּדֵ ין֞ ּבַ חטָ הַ יהֻון֞ ס
ַאסיר ֗הוָא Mar 1:6
ערא ּדֿגַמל ֭ ֵ֞א ו ִ
הֻו ּדֵ ין יֻ֣וחַ ָ֭נן לֿבִ יׁש ֗הוָא לֿבֻוׁשָ א ּדסַ ָ
וה ֭֞י ומֵ אֿכֻולּתֵ ֭ה ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת קַ מצֵ ֭ ֞א וֿדֵ ֿבׁשָ א ּדֿבַ ָרא
עֵרקֿתָ א ּדמֵ ׁשּכָא ּבחַ צַ ֗
ַ
ס
ֿכרז ֗הו ָ֭א וָאמַ ֭ר הָ א אָ ֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭ ּדחַ ילֿתָ ן מֵ ני֭ הַ ו ּדלָא ׁשָ וֵא Mar 1:7
ומַ ֵ
ַוה ֭֞י
ׁשרא עַ רקֵ ֞א ּדַ מסָ נ ֗
֗אנָא ּדֵ אֿגהַ ן אֵ ֵ
אֵ נָא אַ עמֵ ּדּתֿכֻו֭ ן ּבמַ י ֭ ָ֞א הֻו ּדֵ ין נַעמֵ ֿדֿכֻו֭ ן ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ס Mar 1:8
ָ֣צרֿת ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א וֵאֿתעמֵ ֿד Mar 1:9
וַהוָא ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ ֭וע מֵ ן נ ַ
ּביֻורּדנָן מֵ ן יֻ֣וחַ נָן ס
יך יַונָא Mar 1:10
ומֵ חֿדָ א ּדַ סלֵק מֵ ן מַ י ֑ ָ֞א חזָא ּדֵ אסּתֿדֵ קו ׁשמַ י ֭ ָ֞א ורֻ וחָ א אַ ֿ
ַוהי֭
ּדנֵחּתַ ֿת על ֗
הו ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א ּבָ ֿך אֵ צטֿבִ יֿת ס Mar 1:11
וקָ לָא הוָא מֵ ן ׁשמַ י ֑ ָ֞א אַ נ֗ ּת ֻ֗
ֿדּבר ֭א Mar 1:12
ומֵ חֿדָ א אַ ּפֵקּתֵ ה רֻ וחָ א למַ ָ
ין ּכַֿד מֵ ֿתנַסֵ א מֵ ן סָ טָ נ ָ֭א Mar 1:13
ֿדּבר ֭א יַומָ ֿתָ ֞א אַ רּבעִ ֭ ֞
וַהוָא ּתַ מָ ן ּבמַ ָ
מׁשין ֗הוַו לֵה מַ לַאֿכ ֵ֞א ס
והי ֗הוָא עַ ם חַ יוָֿתָ ֭ ֞א וַמׁשַ ִ
וִ איֿתַ ֗
ֿכרז ֗הוָא Mar 1:14
ּבָ ֿתַ ר ּדֵ אׁשּתלֵם ּדֵ ין יֻ֣וחַ ָנ ֑ן אֵ ֿתָ א לֵה יֵׁ֣שֻ וע לַֿגלִ יל ָ֭א ומַ ֵ
סֿבַ רֿתָ א ּדמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
וֵאמַ ֭ר ׁשלֵם לֵה זַֿבנ ָ֭א וַמטָ ֿת מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּתֻ וֿבו֭ והַ ימֵ נו Mar 1:15
ּבַ סֿבַ רֿתָ ֭א
Mar 1:1
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ולַ֣אנּדראוָס
ֵ
וֿכַֿד מהַ ל ֵֿך חֿדָ ַרי֞ יַמָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א חזָא ל֣ ׁשֵ מעֻון
ּדרמֵ ין מצִ יֿדָ ֿתָ ֞א ּביַמָ ֭א ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּגֵיר צַ יָֿדֵ ֭ ֞א
ֻוהי֭ ָ
אַ ח ֗
וע ּתַ ו ּבָ ֿתַ רי֭ וֵאעּבֵ ֿדֿכֻו֭ ן צַ יָֿדֵ ֞א ּדַ ֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭ ֞א Mar 1:17
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ֿתר ֭ה Mar 1:18
ומֵ חֿדָ א ׁשֿבַ קו מצִ יֿדָ ֿתה ֭ ֻ֞ון וֵאזַלו ּבָ ֵ
ָאף Mar 1:19
ֻוהי֭ ו ֿ
וֿכַֿד עֿבַ ר קַ לִ יל֑ חזָא ל֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר זַֿ֣בֿדַ י֭ וַל֣ יֻוחַ נָן אַ ח ֗
להֻון ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א ּדַ מֿתַ קנִ ין מצִ יֿדָ ֿתה ֭ ֻ֞ון
ַקרא אֵ נֻו֭ ן ומֵ חֿדָ א ׁשֿבַ קו ל֣ זַֿבֿדַ י אַ ֿבֻוהֻו֭ ן ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א עַם Mar 1:20
ו ָ
ֿתרה ס
אַ ֿגִ ֵיר ֭ ֞א וֵאזַלו ּבָ ֵ
ֻון Mar 1:21
ֻום מֵ חֿדָ א מַ ל ֵֿף ֗הוָא ּבׁשַ ּבֵ ֞א ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתה ֭ ֞
וֿכַֿד עַ לו לַֿ֣כֿפַר ַנח ֑
יך מׁשַ לטָ ֑א ולָא Mar 1:22
וֿתַ ִמיהִ ין הוַו ּביֻולּפָ נ ֵ֭ה מַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּגֵיר אַ ֿ
ֿפריהֻון֞ ס
אַ ֿיך סָ ַ
ַקעָא Mar 1:23
ַֿברא ִּדאיֿת ּבֵ ֭ה רֻ וחָ א טַ מַ אֿתָ ֭א ו ֭
וִ איֿת ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתהֻו ֑ן ּג ָ
ֿדוַֿ֭ת ן יָֿדַ ע ֗אנָא ל ָֿך Mar 1:24
ָצרי ָ֭א אֵ ֿתַ יּת למַ וּבָ ֻ
וֵאמַ ֭ר מָ א לַן ול ָֿ֭ך יֵׁ֣שֻ וע֑ נ ָ
מַ ן אַ נ֗ ּת קַ ִּדיׁשֵ ֑ה ּדַ אלָהָ ֭א
וע וֵאמַ ֭ר סֿכֻור ּפֻומָ ֿ֭ך וֿפֻוק מֵ נ ֵ֭ה Mar 1:25
וַֿכאָ א ּבֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭
וַׁשֿדָ ֿתֵ ה רֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ ֭א וַקעָֿת ּבקָ לָא ָרמָ ֭א ונֵֿפקַ ֿת מֵ נ ֵ֭ה Mar 1:26
ָאמרי֭ ן ּדמָ נָא ֗הי הָ ֿדֵ ֭א Mar 1:27
וֵאּתּדַ מַ רו ּכֻלהֻו֭ ן וֿבָ עֵין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿד ו ִ
ָאף לרֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֞א ּפָקֵ ֿ֭ד
ומַ נֻו יֻולּפָ נָא הָ נָא חַ ֿ֗ד ֿתָ ֑א ּדַ ֿבׁשֻ ולטָ נָא ו ֿ
ומֵ ׁשּתַ מעָן֞ ל ֵ֭ה
ֿתרא ּדַ ֿגלִ ילָא ס Mar 1:28
ומֵ חֿדָ א נֿפַ ק טֵ ּבֵ ֭ה ּב ֻֿכלֵה אַ ָ
אנּדראו ָ֑ס עַם Mar 1:29
ֵ
וַנֿפַ קו מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ ֑א וֵאֿתַ ו לֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון וַֿ֣ד
יַ֣עקֻ וֿב ו֣ יֻוחַ נָן֭
ֵיה Mar 1:30
וַחמָ ֿתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון ַרמיָא ֗הוָֿת ּבֵ אׁשָ ֿתָ ֭א וֵאמַ רו לֵה על ֭
ַקרֿב אַ חּדָ ה ּבִ איֿדָ ֭ה וַאקִ ימָ ֭ה ומֵ חֿדָ א ׁשֿבַ קֿתָ ה אֵ ׁשָ ֿתָ ֭ה Mar 1:31
ו ֵ
וַמׁשַ מׁשָ א ֗הוָֿת להֻון סס
יּתיו לוָֿתֵ ה ּכֻלהֻון אַ ילֵין Mar 1:32
ערֿבַ י֞ ׁשֵ מׁשָ ֑א אַ ִ
ּברמׁשָ א ּדֵ י֭ ן ּבמַ ָ
ַ
ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ ִיֿדי֭ ן וֿדַ י ָונ ֭ ֵ֞א
רעָא Mar 1:33
וַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ֻּכל ָ֭ה ּכנִ יׁשָ א ֗הוָֿת עַ ל ּתַ ֭
Mar 1:16
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חלֿפֵא
֭֞
ֵאא ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ ִיֿדין ֗הוַו ּבֿכֻורהָ נ ֵ֞א מׁשַ
ַאסי לסַ ּגִ י ֞
ו ִ
ּפֵק ולָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗הוָא להֻון לֿדַ יו ֵ֞א ּדַ נמַ ללֻו֭ ן מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ין
ֵאא אַ ֭
וֿדַ יו ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
֗הוַו לֵה ס
ַאֿתרא חֻורּבָ ֭א וֿתַ מָ ן מצַ לֵא ֗הו ָ֭א Mar 1:35
ֿפרא קַ ּדֵ ם קָ ם טָ ֿ֭ב וֵאזַל ל ָ
וַֿבצַ ָ
ׁשמעֻון וַֿדעַ מֵ ֭ה Mar 1:36
וֿבָ עֵין ֗הוַו לֵה ֵ֣
מרין ל ֵ֭ה ּכֻלהֻון ֗אנָׁשָ ֞א ּבָ עֵין ל ָֿ֭ך Mar 1:37
ֻוהי֭ אָ ִ
וֿכַֿד אֵ ׁשּכח ֗
ֿכר ֭ז Mar 1:38
אף ּתַ מָ ן אַ ֵ
ַמֿדינָֿתָ ֞א ּדקַ ִריֿבָ ֑֞ן ּדָ ֿ
אָ מַ ר להֻו֭ ן הַ לֵֿכו לקֻ ורי ֭ ָ֞א ול ִ
להָ ֿדֵ א ּגֵיר אֵ ִֿתיֿ֭ת
ֿכלָה ּגלִ יל ָ֭א ומַ ּפֵק ִׁשאֿדֵ ֞א Mar 1:39
ֿכרז ֗הוָא ּבֿכֻלהֵ ין ּכנֻוׁשָ ֿתהֻון֞ ּב ֻ
ומַ ֵ
ַוה ֭֞י וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נ ֵ֭ה וֵאמַ ר Mar 1:40
וֵאֿתָ א לוָֿתֵ ה ּגַרּבָ ֑א וַנֿפַל עַ ל ֵרֿגל ֗
ל ֵ֭ה אֵ ן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת לַמֿדַ ָּכיֻוֿתי֭
קרֿב ל ֵ֭ה וֵאמַ ֭ר Mar 1:41
ַוהי֭ וַֿפׁשַ ט ִאיֿדֵ ה ֵ
ֿתרחַ ם על ֗
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ ַ
צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ ּתּדַ ּכ ָ֭א
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א אֵ זַל ּגַרֿבֵ ה מֵ נ ֵ֭ה וֵאּתּדַ ּכִ י֭ Mar 1:42
וַֿכאָ א ּבֵ ה וַאּפקֵ ֭ה Mar 1:43
לאנָׁש אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת אֵ לָא ז ֵ֭ל חַ וָא נַֿפׁשָ ֿך Mar 1:44
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה חזִי למָ א ֗
לֿכָהנ ֑ ֵ֞א וקַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נָא חל ָֿף ּתַ ֿדּכִ יֿתָ ֿ֑ך אַ י ַּכנָא ּדֿפַ קֵ ֿד מֻ֣וׁשֵ ֭א לסָ הּדֻוֿתהֻון
ס
ֿכרז סַ ּגִ י֭ וַאטּבָ ה למֵ לֿתָ ֑א אַ י ַּכנָא Mar 1:45
הֻו ּדֵ ין ּכַֿד נֿפַ ֑ק ׁשַ ִרי ֗הוָא מַ ֵ
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א אֵ לָא לֿבַ ר הו ָ֭א
ּדלָא נֵׁשּכַח ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּגַליָאיִ ֿת ּד ֵנעֻול ל ִ
אֿתרא חֻורּבָ ֭א וָאֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ֭ה מֵ ן ּכֻל ּדֻוּכָא ס
ּבַ ָ
ֻום ליַומָ ֿתָ ֭ ֞א וֿכַֿד ׁשמַ עו ּדַ ֿבֿבַ יּתָ א הֻו֑ Mar 2:1
ועַ ל ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ וע לַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
ֵאא אַ י ַּכנָא ּדלָא אֵ ׁשּכַח אָ חֵ ֿד אֵ נֻו֭ ן אָ ֿפלָא קֿדָ ם Mar 2:2
אֵ ֿת ַּכנַׁשו סַ ּגִ י ֑ ֞
רעָא וַממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻון מֵ לֿתָ א ס
ּתַ ֭
רּבעָא Mar 2:3
֭
ַאיּתיו לֵה מׁשַ רי ָ֭א ּכַֿד ׁשקִ ילִ ין לֵה ּבֵ יֿת אַ
וֵאֿתַ ו לוָֿתֵ ֑ה ו ִ
וַֿדלָא אֵ ׁשּכַחו למֵ ֿתקַ ָרֿבֻו לוָֿתֵ ה מֵ טֻל ּכֵנׁשָ ֑א סלֵקו להֻון לֵאּג ָָר ֭א Mar 2:4
והי ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע֑ וׁשַ ּבֻוה עַ רסָ א ּדַ רמֵ א ֗הוָא
ַארימו ּתַ טלִ ילָא ּדַ אֿתַ ר ִּדאיֿתַ ֗
ו ִ
ּבָ ה מׁשַ ריָא ס
Mar 1:34
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ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע הַ ימָ נֻוֿתהֻו֭ ן אֵ מַ ר להַ ו מׁשַ רי ָ֭א ּבֵ רי֭ ׁשֿבִ יקִ ין
ל ָֿך חטָ הַ יּכְ֭֞
ֿתרעֵין ֗הוַו Mar 2:6
ַֿפריׁשֵ ֞א ּדיָֿתּבִ י֭ ן ומֵ ַ
ֿפר ֞א ו ִ
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין ּתַ מָ ן מֵ ן סָ ֵ
ּבלֵּבהֻון֭
ֿפָא מַ נֻו מֵ ׁשּכַח למֵ ׁשּבַ ק חטָ הֵ ֑ ֞א אֵ לָא אֵ ן Mar 2:7
ּדמָ נָא הָ נָא ממַ לֵל ּגֻוּדָ ֭
חַ ֿד אַ לָהָ ֭א
ֿתרעֵין ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן Mar 2:8
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע ּברֻ וחֵ ֭ה ּדהָ לֵין מֵ ַ
ֿתרעֵין אנ֗ ּתֻ ון הָ לֵין ּבלֵּבֿכֻון֭
מָ נָא מֵ ַ
יּך אַ ו Mar 2:9
למאמַ ר לַמׁשַ רי ָ֭א ּדַ ׁשֿבִ יקִ ין ל ָֿך חטָ הַ ְ֑֞
ּפׁשיקָ א ִ
אַ יֿדָ א ִ
למאמַ ֭ר ּדקֻ ום ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך והַ ל ֵֿ֭ך
ִ
ּדאנָׁשָ א ּבַ ארעָא למֵ ׁשּבַ ק חטָ הֵ ֭ ֞א Mar 2:10
ּברה ֗
ּדֿתֵ ּדעֻון ּדֵ ין ּדׁשַ לִ יט ֻ֗הו ֵ
אֵ מַ ר לַמׁשַ רי ָ֭א
ום ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך וזֵל לֿבַ יּתָ ֿ֭ך Mar 2:11
ל ָֿך אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א קֻ ֭
וקָ ם ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ֭ה וַׁשקַ ל עַ רסֵ ֭ה וַנֿפַ ק לעִ ין ּכֻלהֻו֭ ן אַ י ַּכנָא Mar 2:12
מרי֭ ן ּדלָא מֵ מֿתֻ ום חזַין הָ ַֿכנָא
ּדנֵּתּדַ מרֻ ון ּכֻלהֻו֭ ן וַנׁשַ ּבחֻון לַאלָהָ ֭א ּכַֿד אָ ִ
ּס ּס
ֿכלֵה ּכֵנׁשָ א אָ ֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ֑ה ומַ ל ֵֿף ֗הוָא Mar 2:13
וַנֿפַ ק ּתֻ וֿב לוָֿת יַמָ ֭א ו ֻ
להֻון ס
וֿכַֿד עָֿבַ ֑ר חזָא ל֣ לֵוִ י ּבַ ר חַ֣לֿפַ י֭ ּדיָֿתֵ ֿב ּבֵ יֿת-מָ ֿכסֵ ֭ ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּתָ א Mar 2:14
ֿתרה ס
ּבָ ֿתַ רי֭ וקָ ם אֵ זַל ּבָ ֵ
סמיֿכִ ין הוַו עַם Mar 2:15
ֵאא מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֵ֞א ִ
סמ ֿיך ּבֿבַ יּתֵ ֑ה סַ ּגִ י ֞
וַהוָא ּדֿכַֿד ִ
ֿתר ֭ה
ֵאא וֵאֿתַ ו ּבָ ֵ
וה ֭֞י ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּגֵיר סַ ּגִ י ֭ ֞
למיֿדַ ֗
יֵׁ֣שֻ וע ועַ ם ּתַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א ּכַֿד חזַאו ֻ֗הי ּדלָעֵס עַ ם מָ ֿכסֵ ֞א ועַ ם חַ טָ י ֑ ֵ֞א Mar 2:16
ֿפר ֞א ו ִ
וסָ ֵ
וה ֭֞י מָ נַו עַ ם מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֵ֞א אָ ֿכֵל וׁשָ ֿתֵ א ס
למיֿדַ ֗
אֵ מַ רו לֿתַ ִ
וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא סנִ יקִ ין חלִ ימֵ ֞א עַ ל אָ סי ָ֭א Mar 2:17
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
אקרא לז ִַּדיקֵ ֭ ֞א אֵ לָא לחַ טָ י ֭ ֵ֞א
אֵ לָא אַ ילֵין ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש עֿבִ ִיֿדי֭ ן לָא אֵ ִֿתיֿת ּדֵ ֵ
ָאמרין ל ֵ֭ה Mar 2:18
ימין ֗הוַו֭ וֵאֿתַ ו ו ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א צָ ִ
והי֞ ּדֵ ין ּ֣דיֻוחַ נָן ו ִ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ימין֭
יּך ִּדיל ָֿך לָא צָ ִ
למיֿדַ ְ֞
ימי ֑ן וֿתַ ִ
ֿפריׁשֵ ֞א צָ ִ
והי֞ ּ֣דיֻוחַ נָן וֿדַ ִ
למיֿדַ ֗
למָ נָא ּתַ ִ
Mar 2:5

76

The Aramaic Peshitta

ַוהי֞ ּדַ ֿגנֻונ ָ֑א ּכמָ א ּדחַ ֿתנָא
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע למָ א מֵ ׁשּכחִ ין ּבנ ֗
עַ מהֻון ֻ֗הו ּדַ נצֻומֻו ֑ן ל ָ֭א
נִ אֿתֻ ון ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֭ ֞א ּדמָ א ּדֵ אׁשּתקֵ ל מֵ נהֻון חַ ֿתנ ָ֑א הָ יּדֵ ין נצֻומֻון Mar 2:20
ּבהַ ו יַומָ ֭א
לָא ֗אנָׁש ָרמֵ א אֻ ורקַ עֿתָ א חֿדַ ֿתָ ֭א וחָ אֵ ט עַ ל מָ אנָא ּב ָלי ָ֭א ּדלָא Mar 2:21
נָסּבָ א מַ ליֻוֿתָ ה הָ י חֿדַ ֿתָ א מֵ ן ּב ָלי ָ֑א והָ וֵא סֵ ֿדקָ א י ִַּת ָיר ֭א
מרא Mar 2:22
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּבזֵקֵ ֞א ּב ָליָֿתָ ֭ ֞א ּדלָא חַ ָ
ולָא ֗אנָׁש ָרמֵ א חַ ָ
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א
מרא מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿ֭ד אֵ לָא ָרמֵ ין חַ ָ
מצַ ֵרא לזֵקֵ ֑ ֞א וזֵקֵ ֞א אָ ֿבּדָ ֭ ֞ן וחַ ָ
ּבזֵקֵ ֞א חַ ֿ֗ד ּתָ ֿתָ ֞א ס
והי֞ מהַ לֿכִ ין Mar 2:23
למיֿדַ ֗
ַרעֵא ּתַ ִ
וַהוָא ּדֿכַֿד אָ זֵל יֵׁ֣שֻ וע ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א ּבֵ יֿת ז ֑ ֞
֗הוַו֭ ומָ לּגִ ין ׁשֵ ּבל ֭ ֵ֞א
יט Mar 2:24
עָֿבּדין ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א מֵ ּדֵ ם ּדלָא ׁשַ לִ ֭
ּפריׁשֵ ֭ ֞א חזִי מָ נָא ִ
ָאמרין לֵה ִ
ו ִ
קריּתֻ ו֭ ן מָ נָא עֿבַ ֿד ַּ֣דוִ יֿ֑ד ּכַֿד Mar 2:25
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא מֵ מֿתֻ ום ַ
אֵ סּתנֵק ַוֿכֵֿ֭פ ן הֻו וַֿדעַ מֵ ֑ה
אַ י ַּכנָא עַ ל לֿבַ יּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ּכַֿד ַ֣אֿבִ יֿתָ ר ַרּב ּכָהנ ֑ ֵ֞א ולַחמָ א Mar 2:26
ּדֿפָֿתֻ ֵורה ּדמָ ריָא אֵ ֿכַל֑ הַ ו ּדלָא ׁשַ לִ יט למֵ אֿכ ַ֭ל אֵ לָא אֵ ן לֿכָהנ ֭ ֵ֞א וי ַ֗הֿב אָ ֿף
לַאילֵין ּדעַ מֵ ה ֗הוַו֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדׁשַ ּבֿתָ א מֵ טֻל ּבַ רנָׁשָ א אֵ ֿתּבַ ריַֿ֑ת ולָא ֗הוָא ּבַ רנָׁשָ א Mar 2:27
מֵ טֻל ׁשַ ּבֿתָ ֭א
ּדאנָׁשָ א ס Mar 2:28
ּברה ֗
ָאף ּדׁשַ ּבֿתָ ֭א ֵ
מָ ֵרה ֻ֗הו הָ ֿכִ יל ו ֿ
ַֿברא חַ ֿד ּדיַּבִ יׁשָ א Mar 3:1
ועַ ל ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ וע לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א וִ איֿת ֗הוָא ּתַ ָ֭מן ּג ָ
ִאיֿדֵ ֭ה
ָיהי֭ Mar 3:2
ָטרין ֗הוַו לֵה ּדֵ אן מַ אסֵ א לֵה ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א נקַ טרֿגֻונ ֗
ונ ִ
ַֿברא ּדיַּבִ יׁשָ א ִאיֿדֵ ֭ה קֻ ום ּבַ מצַ עֿתָ ֭א Mar 3:3
וֵאמַ ר להַ ו ּג ָ
יׁש Mar 3:4
אֵ מַ ר ּדֵ ין אָ ֿף להֻו֭ ן ׁשַ לִ יט ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א למֵ עּבַ ֿד ּדטָ ֿ֭ב אַ ו ּדֿבִ ֭
נַֿפׁשָ א למַ חָ יֻו֑ אַ ו למַ וּבָ ֿדֻו֭ הֵ נֻון ּדֵ ין ׁשַ ִּתיקִ ין ֗הוַו֭
וחָ ר ּבהֻון ּבחֵ מּתָ ֭א ּכַֿד ּכַריָא לֵה עַ ל קַ ׁשי ֻוֿת לֵּבהֻו֭ ן וֵאמַ ר להַ ו Mar 3:5
ַֿבר ֭א ּפׁשֻ וט ִאיֿדָ ֿ֭ך וַֿפׁשַ ֭ט וֿתֵ קנַֿת ִאיֿדֵ ה ס
ּג ָ
Mar 2:19
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ּפריׁשֵ ֞א ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ֭ה עַ ם ּדֿבֵ יֿת ה ֵָ֣רוֿדֵ ֑ס ומֵ לּכָא נסַ ֿבו
וַנֿפַ קו ִ
ָיהי֭
ַוהי֭ אַ י ַּכנָא ּדנַוּבֿדֻונ ֗
על ֗
וה ֭֞י אֵ זַל לֵה לוָֿת יַמָ ֭א ועַמָ א סַ ּגִ יָאא מֵ ן Mar 3:7
למיֿדַ ֗
ו֣ יֵׁשֻ וע עַ ם ּתַ ִ
ּגלִ ילָא נַקּפֵ ה ֗הו ָ֭א ומֵ ן ִ֣י ֻהוֿ֭ד
ֻ֣ור ומֵ ן צַ֣יּדָ ֑ן Mar 3:8
ֻורּדנן ומֵ ן צ ֭
עֵֿברא ּדי ָ֭
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ומֵ ן ַ֣אֿד ֻ֭ום ומֵ ן ָ
ומֵ ן ִ
ֵאא ּדַ ׁשמַ עו ֗הוַו ּכֻל ּדעָֿבֵ ֿ֭ד אֵ ֿתַ ו לוָֿתֵ ֭ה
ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
והי֞ ּדַ נקַ רֿבֻון לֵה סֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א מֵ טֻל ּכֵנׁשֵ ֞א ּדלָא Mar 3:9
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
ָיהי֭
נֵחּבצֻונ ֗
ַוהי֭ מֵ טֻל Mar 3:10
ֵאא ּגֵיר מַ אסֵ א ֗הו ָ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵהוֻון נָֿפלִ ין על ֗
סַ ּגִ י ֞
ּדנֵֿתקַ רֿבֻון ל ֵ֭ה
וַאילֵין ִּדאיֿת ֗הוַי֞ להֻון מַ חוָֿתָ ֭ ֞א ּדרֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֭ ֞א מָ א ּדַ חזַאו ֻ֗הי֭ Mar 3:11
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א
ָאמרי֭ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ֵ
נָֿפלִ ין ֗הוַו וקָ עֵין ו ִ
ָיהי ס Mar 3:12
וסַ ּגִ י ּכָאֵ א ֗הוָא ּבהֻו֭ ן ּדלָא נֵֿגלֻונ ֗
ַקרא לַאילֵין ּדַ צֿבָ ֑א וֵאֿתַ ו לוָֿתֵ ֭ה Mar 3:13
ֻור ֭א ו ָ
וַסלֵק לט ָ
ּתרעסַ ר ּדנֵהו ֻון עַ מֵ ֭ה וֿדַ נׁשַ ּדַ ר אֵ נֻון ּדנַֿכרז ֻו ֑ן Mar 3:14
וַֿגֿבָ א ֵ
ּכריהֵ ֭ ֞א ונַּפקֻ ון ּדַ יו ֵ֞א ס Mar 3:15
יטי֭ ן ּדנַאסֻון ִ
וַֿדנֵהוֻון ׁשַ לִ ִ
אֿפָא Mar 3:16
וׁשַ ִמי ל֣ ׁשֵ מעֻון ׁשמָ ֭א ּכִ ֭
ֻוהי ּ֣דיַעקֻ וֿ֑ב סָ ם להֻון ׁשמָ ֭א ּ֞בנַי Mar 3:17
וַל֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר זַֿ֣בֿדַ י֭ וַל֣ יֻוחַ נָן אַ ח ֗
והי ּבנַי֞ ַרעמָ ֭א
רֿגֵׁשי֑ ִּדאיֿתַ ֗
וס ו֣ ֿבַ רּ-תֻ ולמַ י֭ ו֣ מַ ּתַ י֭ ו֣ ֿתָ אומַ ֭א ו֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר Mar 3:18
ַ֣אנּדראוָס ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭
ו ֵ
חַ֣לֿפַ י֭ ו֣ ֿתַ ּדַ י֭ ו֣ ׁשֵ מעֻון ק ָנ ָני ָ֭א
ִ֣ויהֻוֿדָ א ֣סֿכַרי ֻוטָ ֑א הַ ו ּדַ אׁשלמֵ ה ס וֵאֿתַ ו לֿבַ יּתָ ֭א Mar 3:19
וֵאֿת ַּכנַׁשו ּכֵנׁשֵ ֞א ּתֻ וֿ֑ב אַ י ַּכנָא ּדלָא נֵׁשּכחֻון ֗הוַו לַחמָ א למֵ אֿכ ַ֭ל Mar 3:20
ֵיר ּדמֵ ן הַ ונֵה Mar 3:21
מרין ֗הוַו ּג ֭
ַוה ֭֞י וַנֿפַ קו למֵ אחּדֵ ֭ה אָ ִ
וַׁשמַ עו ֗אח ָינ ֗
נֿפַ ק ס
מרין ֗הוַו֭ ּ֣בעֵ לזֿבֻוֿב ִאיֿת Mar 3:22
אֻ֣ורׁשלֵם נחֵ ֿתו֭ אָ ִ
ֿפר ֞א אַ ילֵין ּדמֵ ן ִ
וסָ ֵ
ַֿברׁשָ א ּדֿדַ יו ֵ֞א מַ ּפֵק ּדַ יו ֵ֞א ס
ּבֵ ֭ה ו ִ
Mar 3:6
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ַקרא אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ וַֿבמַ ֿתל ֵ֞א אֵ מַ ר להֻו֭ ן אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח סָ טָ נָא
ו ָ
לסָ טָ נָא למַ ּפָקֻ ו֭
אֵ ן מַ לּכֻוֿתָ א ּגֵיר עַ ל נַֿפׁשָ ה ּתֵ ֿתּפַ לַֿ֑ג לָא מֵ ׁשּכחָ א לַמקָ ם Mar 3:24
מַ לּכֻוֿתָ א הָ י֭
וֵאן ּבַ יּתָ א עַל נַֿפׁשֵ ה נֵֿתּפַ לַֿ֑ג לָא מֵ ׁשּכַח ּבַ יּתָ א הַ ו לַמקָ ֭ם Mar 3:25
וֵאן הֻו ּדסָ טָ נָא קָ ם עַ ל נַֿפׁשֵ ה וֵאֿתּפַ לַֿ֑ג לָא מֵ ׁשּכַח לַמקָ ֭ם אֵ לָא Mar 3:26
חַ רֿתֵ ה ִ֗הי֭
ַוה ֑֞י אֵ לָא אֵ ן Mar 3:27
ֻוף מָ אנ ֗
לָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ּד ֵנעֻול לֿבֵ יֿת חַ ִסינ ָ֭א ונֵחט ֿ
לֻוקֿדַ ם לחַ ִסינָא נֵאס ֻ֑ור והָ יּדֵ ין ּבַ יּתֵ ה ֵנּבֻוז ס
ֿפֵא ּדַ נֿגַּדֿפֻון ּבנַי֞ Mar 3:28
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻלהֻון חטָ הֵ ֞א וֿגֻוּדָ ֞
֗אנָׁשָ ֭ ֞א נֵׁשּתַ ֿבקֻ ון להֻון֭
מַ ן ּדֵ ין ּדַ נֿגַּדֵ ֿף עַ ל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א לַיּת לֵה ׁשֻ וֿבקָ נָא לעָ ל ַ֭ם Mar 3:29
לֿדינָא ּדַ לעָ ל ַ֭ם
אֵ לָא מחַ יַֿב ֻ֗הו ִ
אמרין ֗הוַו֭ ּדרֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ א ִאיֿת ּבֵ ה ס Mar 3:30
מֵ טֻל ּדָ ִ
ָיהי להֻו ֑ן Mar 3:31
ימין לֿבַ ֑ר וׁשַ ּדַ רו ּדנֵקרֻ ונ ֗
וה ֭֞י קָ ִ
וֵאֿתַ ו אֵ מֵ ה וַאחַ ֗
יּך לֿבַ ר Mar 3:32
והי֞ ּכֵנׁשָ ֭א וֵאמַ רו ל ֵ֭ה הָ א אֵ מָ ֿך וַאחַ ְ֞
יָֿתֵ ֿב ֗הוָא ּדֵ ין חֿדָ ַר ֗
ּבָ עֵין ל ָֿ֭ך
וַענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ ן ִ֗הי אֵ מי֭ ומַ ן אֵ נֻון אַ חַ ֭֞י Mar 3:33
וחָ ר ּבַ אילֵין ּדיָֿתּבִ ין לוָֿתֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר הָ א אֵ מי֭ והָ א אַ חַ ֭֞י Mar 3:34
מַ ן ּדנֵעּבֵ ֿד ּגֵיר צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א הֻוי ֻו אָ חי֭ וחָ ֿתי֭ וֵאמי ּס ּס Mar 3:35
ּתֻ וֿב ּדֵ ין ׁשַ ִרי ֗הוָא מַ ל ֵֿ֭ף עַ ל-יַֿד יַמָ ֭א וֵאֿת ַּכנַׁשו לוָֿתֵ ה ּכֵנׁשֵ ֞א Mar 4:1
ֵאא אַ ֿיך ּדנֵסַ ק נֵּתֵ ֿב לֵה ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א ּביַמָ ֭א ו ֻֿכלֵה ּכֵנׁשָ ֭א קָ אֵ ם ֗הוָא עַ ל
סַ ּגִ י ֑ ֞
אַ רעָא עַ ל-יַֿד יַמָ ֭א
ומַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּבמַ ֿתל ֵ֞א סַ ּגִ י֭ וָאמַ ר ֗הוָא ּבי ֻולּפָ נ ֵ֭ה Mar 4:2
זר ֭ע Mar 4:3
ועָא למֵ ַ
ׁשמַ עו֭ הָ א נֿפַ ק זָרֻ ֭
ּפָרחֿתָ ֭א וֵאֿכַלֿתֵ ֭ה Mar 4:4
וֿכַֿד ַזרע֑ ִאיֿת ּדַ נֿפַ ל עַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֭א וֵאֿתָ ֿת ַ
ועָא אַ יּכָא ּדלַיּת אַ רעָא סַ ּגִ י֭ וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ֭ה Mar 4:5
חרנָא ּדֵ ין נֿפַל עַ ל ׁשֻ ֭
֗א ִ
ארעָא
֭
ּבלַץ֭ מֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא עֻומקָ א ּדַ
Mar 3:23
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ּכַֿד ּדנַח ּדֵ ין ׁשֵ מׁשָ ֭א חמָ ֭א ומֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא לֵה עֵקָ ָר ֭א יִ ֿבֵ ׁ֭ש
אר ֞א לָא י ַ֗הֿ֭ב Mar 4:7
והי֭ וֿפִ ֵ
חרנָא נֿפַ ל ּבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וַסלֵקו ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וחַ נקֻ ֗
ו ַ֗א ִ
אר ֭ ֞א Mar 4:8
חרנָא ּדֵ י֭ ן נֿפַל עַ ל אַ רעָא טָ ֿבֿתָ ֑א וַסל ֵ֭ק וַרֿבָ ֭א וי ַ֗הֿב ּפִ ֵ
֗א ִ
אא
ׁשּתי֭ ן וִ איֿת ּדַ מָ ֭
ִאיֿת ּדַ ֿתל ִָֿתי֭ ן וִ איֿת ּדֵ ִ
וֵאמַ ר ֗הו ָ֑א מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ס Mar 4:9
ּתרעסַ רּתֵ ֭ ֞ה Mar 4:10
ֻוהי הֵ נֻון ּדעַ מֵ ה עַ ם ֵ
ּכַֿד הוַו ּדֵ ין ּבַ לחֻוֿדַ יהֻו ֑ן ׁשַ אל ֗
מַ ֿתלָא הַ ו֭
וע לֿכֻון יִ הִ יֿב למֵ ּדַ ע ֗א ָרזָא ּדמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Mar 4:11
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
לֿבַ ָרי ֵ֞א ּדֵ ין ּכֻל מֵ ּדֵ ֭ם ּבמַ ֿתל ֵ֞א הָ ו ֵ֭א
ּדֿכַֿד חָ זֵי֭ ן נֵחז ֻו֭ ן ולָא נֵחז ֻו֭ ן וֿכַֿד ׁשָ מעִ י֭ ן נֵׁשמעֻו֭ ן ולָא נֵסּתַ ּכלֻו֭ ן Mar 4:12
ּדַ למָ א נֵֿתּפנֻו֭ ן ונֵׁשּתַ ֿבקֻ ון להֻון חטָ הַ יהֻון֞ ס
וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון לֵה למַ ֿתלָא הָ נ ָ֑א וַאי ַּכנָא ּכֻלהֻון Mar 4:13
מַ ֿתל ֵ֞א ּתֵ ּדעֻון ס
זר ֭ע Mar 4:14
זָרֻ ועָא ּדַ ַזר ֭ע מֵ לֿתָ א ַ
הָ לֵין ּדֵ ין ּדעַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֑א הָ לֵין אֵ נֻון ּדמֵ זּדַ רעָא ּבהֻון מֵ לֿתָ ֭א Mar 4:15
ומָ א ּדַ ׁשמַ עו֑ מֵ חֿדָ א אָ ֿתֵ א סָ טָ נ ָ֭א וׁשָ קֵ ל לָה למֵ לֿתָ א ּדַ ִזריעָא ּבלֵּבהֻון֭
זּדרעו֑ הָ לֵין אֵ נֻון ּדמָ א ּדַ ׁשמַ עו מֵ לֿתָ ֑א Mar 4:16
והָ נֻון ּדעַ ל ׁשֻ ועָא אֵ ַ
מֵ חֿדָ א ּבחַ ֿדֻוֿתָ א מקַ ּבלִ ין ל ָ֭ה
ולַיּת להֻון עֵקָ ָרא ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן אֵ לָא ּדזַֿבנָא אֵ נֻו֭ ן ומָ א ּדַ הוָא Mar 4:17
אֻ ולצָ נ ָ֭א אַ ו רֿדֻוֿפיָא מֵ טֻל מֵ לֿתָ ֑א עֿגַל מֵ ֿתּכַׁשלִ ין֭
והָ נֻון ּדֿבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֞א מֵ זּדַ רעִ י ֑ן הָ לֵין אֵ נֻון הָ נֻון ּדַ ׁשמַ עו מֵ לֿתָ ֑א Mar 4:18
ֻוֿתר ֑א וׁשַ רּכָא ּדַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א Mar 4:19
ֵורניָא ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א וטֻועיַי ּדע ָ
אר ֞א הָ וי ָ֭א
חרניָֿתָ ֞א עָאלָן֞ חָ נקָ ן֞ לָה למֵ לֿתָ ֑א וַֿדלָא ּפִ ֵ
֗א ָ
זּדרעו֑ הָ לֵין אֵ נֻון ּדׁשָ מעִ ין מֵ לֿתָ ֑א Mar 4:20
והָ נֻון ּדֿבַ ארעָא טָ ֿבֿתָ א אֵ ַ
ׁשּתין וֿבַ מָ אא ס
אר ֑ ֞א ּבַ ֿתל ִָֿתין וֿבַ ִ
וַמקַ ּבלִ ין ויָהּבִ ין ּפִ ֵ
ים אַ ו Mar 4:21
ֵּתּתס ֑
ׁשרֿג ָ֭א ּדַ ֿתחֵ יֿת סַ אֿתָ א נ ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדַ למָ א אָ ֿתֵ א ָ
ֵּתּתס ֭ים
ּתחֵ יֿת עַ רסָ ֑א לָא ֗הו ָ֑א ּדעַ ל מנָרּתָ א נ ִ
Mar 4:6
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לַיּת ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּדַ טׁשֵ ֭א ּדלָא נֵֿתּגל ֵ֭א ולָא ֗הוָא ּבטֻוׁשיָא ולָא
מֵ ֿתּגלֵא ס
אֵ ן ֗אנָׁש ִאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ס Mar 4:23
וֵאמַ ר להֻו֭ ן חזַו מָ נָא ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּבהָ י ּכיָלּתָ א ּדַ מֿכִ ילִ ין Mar 4:24
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ּתּתֿכִ יל לֿכֻו֭ ן ומֵ ּתּתַ וסַ ֿף לֿכֻו֭ ן לַאילֵין ּדׁשָ מעִ ין֭
ֵיר נ ִֵֿתיהֵ ֿב ל ֵ֭ה ומַ ן ּדלַיּת ל ֵ֑ה אָ ֿף הַ ו ִּדאיֿת ל ֵ֭ה Mar 4:25
מַ ן ִּדאיֿת לֵה ּג ֭
נֵׁשּתקֵ ל מֵ נֵה ס
יך ֗אנָׁש ּדנַרמֵ א Mar 4:26
וֵאמַ ר ֗הו ָ֭א הָ ַֿכנָא ֗הי מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א אַ ֿ
ארעָא
֑
זַרעָא ּבַ
אר ֿ֭ך ּכַֿד הֻו Mar 4:27
ונֵֿדמַ ֿך וַנקֻ ום ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֑א וזַרעָא נֵרּבֵ א ונִ ַ
לָא יָֿדַ ֭ע
ֿתרה Mar 4:28
אר ֭א ולֻוקֿדַ ם הָ וֵא עֵסּבָ ֭א וֿבָ ֵ
אַ רעָא ּגֵיר מַ יּתיָא לֵה לֿפִ ָ
חריַֿת ּדֵ ין חֵ טֿתָ א מׁשַ מלַיּתָ ֭א ּבׁשֵ ּבל ָ֭א
ׁשֵ ּבל ָ֭א ֗א ָ
אר ֑א מֵ חֿדָ א אָ ֿתיָא מַ ּגל ָ֭א ּדמַ ִטי חצָ ֿדָ א ס Mar 4:29
מָ א ּדַ ׁשמֵ ן ּדֵ ין ּפִ ָ
וֵאמַ ֭ר למָ נָא נֿדַ מֵ יה למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א וֿבַ אינָא מַ ֿתלָא Mar 4:30
נַמּתלִ ֭יה
ארעָא זעֻוריָא Mar 4:31
֑
ּפרּדּתָ א ֗הי ּדחַ רּדל ָ֭א הָ י ּדמָ א ּדֵ אזּדַ רעַ ֿת ּבַ
אַ ֿיך ֵ
רעָא
֗הי מֵ ן ּכֻלהֻון זַרעֻונ ֵ֞א ּדעַ ל אַ ֭
ומָ א ּדֵ אזּדַ רעַ ֿ֑ת סָ לקָ א והָ ויָא ַרּבָ ֭א מֵ ן ּכֻלהֻון יַרקֻ ונ ֭ ֵ֞א ועָֿבּדָ א Mar 4:32
ּפָרחֿתָ א ּתֵ ׁשּכַן ס
סַ וּכ ֵ֞א ַרורֿבָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿיך ּדֿתֵ ׁשּכ ַ֭ח ּדַ ֿבטֵ ָללָה ַ
יך Mar 4:33
איך הָ לֵין ממַ לֵל ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע עַ מהֻון מַ ֿתל ֑ ֵ֞א אַ ֿ
ּבמַ ֿתל ֵ֞א ּדַ ֿ
ּדמֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו למֵ ׁשמַ ֭ע
ַוהי Mar 4:34
והי֞ ּדֵ י֭ ן ּבַ ינ ֗
למיֿדַ ֗
וַֿדלָא מַ ֿתל ֭ ֵ֞א לָא ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻו֭ ן לֿתַ ִ
וַלהֻון מֿפַ ׁשֵ ק ֗הוָא ּכֻלמֵ ּדֵ ם ס
לעֵֿברא ס Mar 4:35
ָ
ּברמׁשָ ֭א נֵעּבַ ר לַן
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּבהַ ו יַומָ א ַ
חרניָֿתָ ֞א Mar 4:36
והי ּכַֿד ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א הֻו֭ וַסֿפִ ינ ֵ֞א ֗א ָ
וַׁשֿבַ קו לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א וֿדַ ֿברֻ ֗
ִאיֿת ֗הוַי֞ עַמהֻון֭
Mar 4:22
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וַהוָֿת עַלעָ לָא ַרּבֿתָ ֭א ורֻ וחָ ֭א וֿג ַ֗לל ֵ֞א נָֿפלִ ין ֗הוַו ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א
וקַ ִריֿבָ א ֗הוָֿת ּדֿתֵ ֿתמל ֵ֭א
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע עַ ל ּבֵ סָ ֿדיָא ּדמֵ ֿך ֗הו ָ֭א ּבחַ רֿתָ ה ּדַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וֵאֿתַ ו Mar 4:38
אֿבּדין ֗חנַן֭
ּבטיל ל ָֿך ּדָ ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה ַרּבַ ֑ן לָא ִ
ֻוהי֭ ו ִ
אַ קִ ימ ֗
וקָ ם וַֿכאָ א ּברֻ וחָ ֭א וֵאמַ ר ליַמָ ֭א ׁשלִ י֭ זֿגִ יר אַ נ֗ ּ֭ת וׁשֵ ליַֿת רֻ וחָ ֭א Mar 4:39
וַהוָא נַוחָ א ַרּבָ ֭א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן למָ נָא ּדַ חֻולֿתָ נִ ין֞ אנ֗ ּתֻ ון הָ ֿכַן וַלמָ נָא לַיּת ּבֿכֻון Mar 4:40
הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
ָאמרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿ֑ד מַ נֻו ּכַי הָ נ ָ֭א Mar 4:41
וַֿדחֵ לו֭ ּדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א ו ִ
ּדרֻ וחֵ ֞א ויַמָ א מֵ ׁשּתַ מעִ ין לֵה סס
ָֿדרי ֭ ֵ֞א Mar 5:1
ַאֿתרא ּדֿג ָ
לעֵֿברא ּדיַמָ ֭א ל ָ
ָ
וֵאֿתָ א
ַֿברא ִּדאיֿת ּבֵ ה Mar 5:2
ֻור ֭ ֞א ּג ָ
וֿכַֿד נֿפַ ק מֵ ן סֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א ּפֿגַע ּבֵ ה מֵ ן ּבֵ יֿת-קֿב ֵ
רֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ ֭א
ַֿבׁשׁשלָֿתָ ֞א ֗אנָׁש לָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא Mar 5:3
ֻור ֭ ֞א ו ִ
ועָ מַ ר ֗הוָא ּבֵ יֿת-קֿב ֵ
אסר ֭ה
למֵ ֵ
ַֿבׁשׁשלָֿתָ ֞א מֵ ֿתֵ אסַ ר ֗הו ָ֑א ִׁשׁשלָֿתָ ֞א Mar 5:4
מֵ טֻל ּדֿכֻל אֵ מַ ֿתי ּדַ ֿבסֻוטמֵ ֞א ו ִ
מֿתַ ּבַ ר ֗הו ָ֭א וסֻוטמֵ ֞א מֿפַ סֵ ק ֗הו ָ֭א ולָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ֗הוָא למֵ ֿכּבׁשֵ ֭ה
והי Mar 5:5
ֻור ֭ ֞א ִאיֿתַ ֗
ֻור ֞א וַֿבט ֵ
וַֿבֿכֻל זֿבַ ן ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֑א ּבֿבֵ יֿת-קֿב ֵ
אֿפֵא
֗הו ָ֭א וקָ עֵא ֗הו ָ֭א וַמצַ ל ֵֿף נַֿפׁשֵ ה ּבֿכִ ֭ ֞
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין ל֣ יֵׁשֻ וע מֵ ן רֻ וחקָ ֑א רהֵ ט סֿגֵֿד ל ֵ֭ה Mar 5:6
ּברה ּדַ אלָהָ א Mar 5:7
וַקעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר מָ א לִ י ול ָֿ֭ך יֵׁ֣שֻ וע֑ ֵ
מרימָ ֭א מַ ומֵ א ֗אנָא ל ָֿך ּבַ אלָהָ ֭א ּדלָא ּתׁשַ נקַ ני֭
ַ
נֿפָא Mar 5:8
אָ מַ ר ֗הוָא לֵה ּג ֵ֑יר ּפֻוק מֵ ן ּבַ רנָׁשָ ֭א רֻ וחָ א טַ ֭
ֵאא ֗חנַן֭ Mar 5:9
ׁשמן מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
וׁשַ אל ֵ֭ה אַ י ַּכנָא ׁשמָ ֿ֭ך אָ מַ ר לֵה לֵֿגיֻון ַ֭
ֿתר ֭א Mar 5:10
יוהי לֿבַ ר-מֵ ן אַ ָ
ּדר ֗
וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נֵה סַ ּגִ י֑ ּדלָא נׁשַ ִ
ּדרעי ָ֑א Mar 5:11
ִיר ֭ ֞א ָ
קרא ַרּבֿתָ א ּדַ חז ֵ
ֻור ֑א ּבַ ָ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן לוָֿת ט ָ
ִיר ֑ ֞א Mar 5:12
ָאמרי֭ ן ׁשַ ּדַ ריַן עַ ל הָ נֻון חז ֵ
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נֵה הָ נֻון ִׁשאֿדֵ ֭ ֞א ו ִ
ּדַ ֿבהֻון ֵנע ֻ֭ול
Mar 4:37
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ִיר ֭ ֞א ֵורהטַ ֿת הָ י
וַאּפֵס להֻו֭ ן וַנֿפַ ק רֻ וחֵ ֞א הָ לֵין טַ נֿפָֿתָ ֭ ֞א ועַ ל ּבַ חז ֵ
ּתרין֞ אַ לֿפִ ֭ ֞ין וֵאֿתחַ נַקו ּבמַ י ָ֞א ּס ּס
יֿפָא ונֵֿפלַֿת ּביַמָ ֭א אַ ֿיך ֵ
קרא לַׁשקִ ֑
ּבַ ָ
ָאף ּבקֻ ורי ֭ ָ֞א Mar 5:14
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ו ֿ
ערקו וֵאמַ רו ּבַ ִ
ּדרעֵין ֗הוַו להֻו֭ ן ַ
והָ נֻון ָ
וַנֿפַ קו למֵ חזָא מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֭א
יׁש וַמ ַנּכ ַֿ֭ף Mar 5:15
וה ֭֞י ּכַֿד לֿבִ ֭
ּדׁשאֿדַ ֗
וֵאֿתַ ו לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע֑ וַחזַאו ֻ֗הי להַ ו ִ
ויָֿתֵ ֿ֑ב הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא ּבֵ ה לֵֿגיֻו ֑ן וַֿדחֵ לו֭
ָאף Mar 5:16
וה ֭֞י ו ֿ
ּדׁשאֿדַ ֗
וֵאׁשּתַ עִ יו להֻון הָ נֻון ּדַ חזַו֑ ּדַ אי ַּכנָא הוָא להַ ו ִ
ִיר ֭ ֞א
עַ ל הָ נֻון חז ֵ
וׁשַ ִריו ּבָ עֵין מֵ נֵה ּדנִ אזַל לֵה מֵ ן ּתחֻומהֻון ס Mar 5:17
וה ֭֞י ּדעַ מֵ ה נֵהו ֵ֭א Mar 5:18
ּדׁשאֿדַ ֗
וֿכַֿד סלֵק לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א ּבָ עֵא ֗הוָא מֵ נֵה הַ ו ִ
יּך וֵאׁשּתַ עָא Mar 5:19
ולָא ׁשַ ֿבקֵ ֭ה אֵ לָא אֵ מַ ר ל ֵ֑ה זֵל לֿבַ יּתָ ֿך לוָֿת ֗אנָׁשַ ְ֑֞
ַיּכ
אֿתרחַ ם על ְ֭
להֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד ל ָֿך מָ רי ָ֭א וֿדֵ ַ
וע Mar 5:20
ֿת-מ ִֿדינָֿתָ ֭א מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ּבעֵסר ֞
ַ
ֿכרז
וֵאז ַ֭ל וׁשַ ִרי מַ ֵ
וֿכֻלהֻון ּתַ ִמיהִ ין הוַו ס
ַוהי Mar 5:21
עֵֿבר ֑א ּתֻ וֿב אֵ ֿת ַּכנַׁשו על ֗
וֿכַֿד עֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א להַ ו ָ
והי עַ ל-יַֿד יַמָ ֭א
ֵאא ּכַֿד ִאיֿתַ ֗
ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ָיהי֭ נֿפַ ל Mar 5:22
וֵאֿתָ א חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה יֻ֣ואָ ָרׁש מֵ ן ַרּבַ י֞ ּכנֻוׁשּתָ ֑א וֿכַֿד חז ֗
ַוה ֭֞י
לוָֿת ֵרֿגל ֗
ּברֿתי ּבִ יׁשָ איִ ֿת עֿבִ יֿדָ ֭א ּתָ א ִסים Mar 5:23
וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נֵה סַ ּגִ י֭ וָאמַ ר ל ֵ֭ה ַ
וֿתחֵ ֭א
ֵיה וֿתֵ ֿתחל ֵ֭ם ִ
ִאיֿדָ ֿך על ֭
ָאא וחָ ֿבצִ ין ֗הוַו Mar 5:24
וֵאזַל עַ מֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע וֿדַ ּבִ יק ֗הוָא לֵה ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֑
לֵה סס
רּדיֿתָ א ּדַ ֿדמָ ֭א ׁשנִ ין֞ Mar 5:25
אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדֵ ין חֿדָ ֭א ִּדאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּבמַ ִ
עֵסר ֑ ֞א
ּתַ רּתַ ֵ
ֵאא וַאּפקַ ֿת ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת Mar 5:26
אַ יֿדָ א ּדסַ ּגִ י סֵ ֿבלַֿת מֵ ן אָ סַ וָֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ּדרֿ֭ת אֵ לָא אָ ֿף י ִַּת ָיראיִ ֿת אֵ ֿתַ אלצַ ֿ֭ת
ל ָ֑ה ומֵ ּדֵ ם לָא אֵ ֿתעַ ַ
סּתר ֭ה קֵ רּבַ ֿת Mar 5:27
ּכַֿד ׁשֵ מעַ ֿת עַ ל יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ ֿתָ ֿת ּבחֵ ֿבצָ א ּדֿכֵנׁשָ א מֵ ן ּבֵ ֵ
לַלֿבֻוׁשֵ ֭ה
Mar 5:13
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מרא ֗הוָֿת ּג ֵ֑יר ּדָ אֿפֵן לַלֿבֻוׁשֵ ה קָ רּבָ א ֗אנ ָ֭א חָ יָא ֗אנ ָ֑א
אָ ָ
ּבֿפַֿגר ֭ה ּדֵ אֿתַ אסיַֿת מֵ ן Mar 5:29
ָ
ומֵ חֿדָ א יֵֿבׁשַ ֿת מעִ ינָא ּדַ ֿדמָ ֭ה וַארּגׁשַ ֿת
מחֻוֿתָ ֭ה
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין מֵ חֿדָ א יִ ֿדַ ע ּבנַֿפׁשֵ ֭ה ּדחַ ילָא נֿפַ ק מֵ נ ֵ֭ה וֵאֿתּפנִ י לוָֿת Mar 5:30
קרֿב למָ אנ ַ֭֞י
ּכֵנׁשָ ֭א וֵאמַ ֭ר מַ נֻו ֵ
וה ֭֞י חָ זֵא אַ נ֗ ּת לֿכֵנׁשֵ ֞א ּדחָ ֿבצִ ין ל ָֿ֑ך וָאמַ ר Mar 5:31
למיֿדַ ֗
ָאמרין לֵה ּתַ ִ
ו ִ
קרֿב לִ י֑
אַ נ֗ ּ֑ת מַ נֻו ֵ
וחָ אַ ר ֗הוָא ּדנֵחזֵא מַ נֻו הָ ֿדֵ א עֿבַ ֿ֭ד Mar 5:32
ור ִּתיֿתָ ֭א ּדיֵֿדעַ ֿת מָ א ּדַ הוָא ל ָ֑ה אֵ ֿתָ ֿת Mar 5:33
הָ י ּדֵ ין אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ּכַֿד ּדַ חִ ילָא ַ
ׁשר ָר ֭א
ֵאמרֿת לֵה ֻּכלֵה ָ
והי֭ ו ַ
נֵֿפלַֿת קֿדָ מַ ֗
ּברֿתי֭ הַ ימָ נֻוֿתֵ ֿכי אַ חיַֿתֵ ֿכי֭ זֵלי ּבַ ׁשלָמָ ֭א וַהוַיּתי Mar 5:34
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ָ֭ה ַ
חלִ ימָ א מֵ ן מחֻוֿתֵ ֿכי סס
ָאמרי֭ ן ּדֿבַ רֿתָ ֿך Mar 5:35
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ אֵ ֿתַ ו מֵ ן ּדֿבֵ יֿת ַרּב ּכנֻוׁשּתָ ֭א ו ִ
ִמיֿתַ ֿ֭ת למָ נָא מֵ ּכִ יל מַ עמֵ ל אַ נ֗ ּת למַ לֿפָ נ ָ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ׁשמַ ע למֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ רו֭ וֵאמַ ר להַ ו ַרּב ּכנֻוׁשּתָ ֭א לָא Mar 5:36
ּתֵ ֿדחַ ֭ל ּבַ לחֻוֿד הַ ימֵ ן֭
אֿפָא וַל֣ יַעקֻ וֿ֭ב Mar 5:37
לאנָׁש ּדנִ אזַל עַ מֵ ֑ה אֵ לָא ל֣ ׁשֵ מעֻון ּכִ ֑
ולָא ׁשֿבַ ק ֗
ֻוהי ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב
וַל֣ יֻוחַ נָן אַ ח ֗
וֵאֿתַ ו לֿבַ יּתָ א ּדהַ ו ַרּב ּכנֻוׁשּתָ ֭א וַחזָא ּדַ רהִ יֿבִ י֭ ן וֿבָ ֿכֵי֭ ן ומַ יללִ ין֭ Mar 5:38
ועַל וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא רהִ יֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון וֿבָ ֿכֵי֭ ן טלִ יֿתָ א לָא ִמיֿתַ ֿ֭ת Mar 5:39
֭
אֵ לָא ּדַ מּכָא ֗הי֭
ַוהי֭ הֻו ּדֵ ין אַ ּפֵק לֿכֻלהֻו֭ ן וַֿדֿבַ ר לַאֿבֻוה Mar 5:40
וֿגָחּכִ ין ֗הוַו על ֗
ּדרמיָא ֗הוָֿת טלִ יֿתָ ֭א
ּדַ טלִ יֿתָ א ולֵאמָ ֭ה וַלהָ נֻון ּדעַמֵ ֑ה ועַל לַאיּכָא ַ
וֵאחַ ֿד ּבִ איֿדָ ה ּדַ טלִ יֿתָ ֭א וֵאמַ ר ל ָ֭ה טלִ יֿתָ ֭א קֻ ומי֭ Mar 5:41
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה קָ מַ ֿת טלִ יֿתָ ֭א וַמהַ לֿכָא ֗הוָֿ֭ת ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּגֵיר ּבַ ֗רֿת Mar 5:42
מרין ֗הוַו ּדֻומָ ָרא ַרּבָ ֭א
עֵסר ֭ ֞א ומֵ ּתּדַ ִ
ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתַ ֵ
וֿפַ קֵ ֿד אֵ נֻון סַ ּגִ י֭ ּדלָא ֗אנָׁש נֵּדַ ע הָ ֿדֵ ֭א וֵאמַ ר ּדנֵּתלֻון לָה למֵ לעַס Mar 5:43
ס
Mar 5:28
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וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ַמֿדינ֗ ּתֵ ֭ה וֿדַ ּבִ יקִ ין ֗הוַו לֵה ּתַ ִ
וַנֿפַ ק מֵ ן ּתַ ָ֭מן וֵאֿתָ א ל ִ
ֵאא ּדַ ׁשמַ עו֭ Mar 6:2
וֿכַֿד הוָֿת ׁשַ ּבֿתָ ֑א ׁשַ ִרי למַ ָלֿפֻו ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֭א וסַ ּגִ י ֞
ָאמרין ֗הוַו֑ אַ ימֵ ּכָא לֵה הָ לֵין להָ נ ָ֭א וַאיֿדָ א ֗הי חֵ ֿכמֿתָ א
אֵ ּתּדַ מַ רו֭ ו ִ
והי֞ נֵהוֻון֭
איך הָ לֵין ּבִ איֿדַ ֗
ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת ל ֵ֭ה ּדחַ יל ֵ֞א ּדַ ֿ
ָוסא Mar 6:3
ֻוהי ּ֣דיַעקֻ וֿב וַֿ֣ד י ִ
ּברה ּ֣דמַ רי ַ֭ם וַאח ֗
לָא ֗הוָא הָ נָא ַנּג ָָרא ָ
וִֿ֣ד יהֻוֿדָ א וַֿ֣ד ׁשֵ מעֻו ֑ן ולָא הָ א אַ חוָֿתֵ ֞ה ּתנָן לוָֿתַ ֑ן ומֵ ֿתּכַׁשלִ ין ֗הוַו ּבֵ ה ס
מֿדינ֗ ּתֵ ֑ה וֿבֵ יֿת Mar 6:4
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לַיּת נֿבִ יָא ּדַ צעִ ֭יר אֵ לָא אֵ ן ּבַ ִ
ַוה ֭֞י וַֿבֿבַ יּתֵ ֭ה
֗אח ָינ ֗
ולָא מֵ ׁשּכַח ֗הו ָ֭א ּדנֵעּבֵ ֿד ּתַ ָ֭מן אָ ֿף לָא חַ ֿד חַ יל ָ֭א אֵ לָא אֵ ן ּדעַ ל Mar 6:5
ַאסי֭
ּכריהֵ ֞א קַ לִ ֭יל סָ ם ִאיֿדֵ ֭ה ו ִ
ִ
ֿתּכר ֿך ֗הוָא ּבקֻ ורי ֭ ָ֞א Mar 6:6
ומֵ ּתּדַ מַ ר ֗הוָא ּבחַ ִסירֻ וֿת הַ ימָ נֻוֿתהֻון ס ומֵ ֵ
ּכַֿד מַ ל ֵֿף סס
ין וי ַ֗הֿב להֻון Mar 6:7
ּתר ֭ ֞
ּתרין֞ ֵ
ַֿתרעסַ רּתֵ ֑ה וׁשַ ִרי ּדַ נׁשַ ּדַ ר אֵ נֻו֭ ן ֵ
ַקרא ל ֵ
ו ָ
ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל רֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֞א ּדנַּפקֻ ון֭
חוֿ֭ד Mar 6:8
וֿפַ קֵ ֿד אֵ נֻו֭ ן ּדלָא נֵׁשקלֻון מֵ ּדֵ ם לֻאורחָ ֑א אֵ לָא אֵ ן ׁשַ ֿבטָ א ּבַ ל ֻ
לָא ּתַ רמָ ל ָ֭א ולָא לַחמָ ֭א ולָא נחָ ׁשָ א ּבֿכִ יסַ יה ֭ ֻ֞ון
ֻוּתיניָן֞ ס Mar 6:9
אֵ לָא נֵסֵ אנֻון טֵ ל ֵָר ֭ ֞א ולָא נֵלּבׁשֻ ון ּתַ רּתֵ ין֞ ּכ ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדלַאינָא ּבַ יּתָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּתַ מָ ן הוַו֭ עֿדַ מָ א Mar 6:10
ּדנָֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן ּתַ מָ ן֭
וֿכֻל מַ ן ּדלָא נקַ ּבלֻו ָנֿכֻו֭ ן ולָא נֵׁשמעֻו ָנֿכֻו ֑ן מָ א ּדנָֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון Mar 6:11
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא
ּדרֿגלַיּכֻון֞ לסָ הּדֻוֿתהֻו֭ ן ו ִ
מֵ ן ּתַ מָ ֑ן ּפֵצו חֵ לָא ּדַ ֿבֿתַ חּתָ יָא ֵ
ַמֿדינ֗ ּתָ א הָ י ס
ּדֿדינ ָ֭א אַ ו ל ִ
ֻורא ּביַומָ א ִ
לֿכֻו ֑ן ּדנֵהוֵא נִ ֭יח לַ֣סֿדֻום וַל֣ עָ מ ָ
ַאֿכרזו ּדַ נֿתֻ וֿבֻון֭ Mar 6:12
וַנֿפַ קו ֗הוַו֭ ו ֵ
ּכריהֵ ֞א Mar 6:13
ֵאא מַ ּפקִ ין ֗הוַו֭ ומָ ׁשחִ ין ֗הוַו ּבמֵ ׁשחָ א ִ
וׁשאֿדֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ִ
ֵאא ומַ אסֵ ין ֗הוַו ס
סַ ּגִ י ֭ ֞
וע אֵ ִֿתיֿדַ ע ֗הוָא לֵה ּגֵיר ׁשמֵ ֭ה Mar 6:14
וַׁשמַ ע ה ֵָ֣רוֿדֵ ס מַ לּכָא עַ ל יֵׁ֣שֻ ֭
ערין
וֵאמַ ר ֗הו ָ֭א יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נָא קָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א מֵ טֻל הָ נָא חַ יל ֵ֞א מֵ סּתַ ִ
ּבֵ ה ס
Mar 6:1
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חרנ ֭ ֵ֞א ּדַ נֿבִ יָא הֻו֭ אַ ֿיך חַ ֿד מֵ ן
מרין ֗הוַו֭ ִּ֣דאלִ יָא הֻו֭ ו ַ֗א ָ
חרנ ֵ֞א אָ ִ
֗א ָ
נֿבִ י ֭ ֵ֞א
ֵ֣רוֿדֵ ֭ס אֵ מַ ֭ר יֻ֣וחַ נָן הַ ו ּדֵ אנָא ּפֵסקֵ ֿת ִרׁשֵ ֑ה הֻו קָ ם Mar 6:16
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין ה ָ
מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֞א ס
יר ֑ ֞א Mar 6:17
ַאסרה ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
הֻו ּגֵיר ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ׁשַ ּדַ ר ֗הוָא אַ חּדֵ ה ל֣ יֻוחַ ָ֭נן ו ֵ
ֻוהי֭ הָ י ּדַ נסַ ֿ֭ב
מֵ טֻל ה ֵָ֣ר ִוֿדיַא אַ נ֗ ּתַ ֿת ִֿ֣פילִ יּפָ וס אַ ח ֗
אֵ מַ ר ֗הוָא ּגֵיר יֻ֣וחַ נָן ל֣ הֵ ָרוֿדֵ ֑ס ּדלָא ׁשַ לִ יט ל ָֿך ּדֿתֵ סַ ֿב אַ נ֗ ּתַ ֿת Mar 6:18
ֻוך
אַ ח ֿ֭
וֿדיַא לחִ ימָ א ֗הוָֿת ל ֵ֭ה וצָ ֿבֵ ין ֗הוָֿת למֵ קטל ֵ֭ה ולָא Mar 6:19
הִ י ּדֵ ין ה ֵָ֣ר ִ
מֵ ׁשּכחָ א ֗הוָֿ֭ת
ַֿברא ֗הו Mar 6:20
ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּגֵיר ּדָ חֵ ל ֗הוָא מֵ ן יֻ֣וחַ ָנ ֑ן עַ ל ּדיָֿדַ ע ֗הוָא ּדֿג ָ
ז ִַּדיקָ ֭א וקַ ִּדיׁשָ ֭א וַמנַטַ ר ֗הוָא ל ֵ֭ה וסַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ׁשָ מַ ע ֗הוָא ל ֵ֭ה ועָֿבֵ ֿ֭ד
וֿבַ ִסימָ איִ ֿת ׁשָ מַ ע ֗הוָא לֵה ּס ּס
ֵ֣רוֿדֵ ס ּבֿבֵ יֿת-יַלּדֵ ֭ה חׁשָ ִמיֿתָ א עֿבַ ֿד ֗הוָא Mar 6:21
יעָא ּכַֿד ה ָ
וַהוָא יַומָ א יִ ִֿד ֑
ַלרׁשֵ ֞א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א
ַוה ֭֞י וַלּכִ ילִ יַרֿכ ֭ ֵ֞א ו ִ
לרורֿבָ נ ֗
ַ
ֿפרֿת לֵה ל֣ הֵ ָרוֿדֵ ֭ס ולַאילֵין Mar 6:22
ועֵ לַֿת ּבַ רֿתָ ה ּ֣דהֵ ָר ִוֿדי ַ֭א ַרקֿדַ ֿ֑ת וׁשֵ ַ
סמיֿכִ ין עַ מֵ ֭ה וֵאמַ ר מַ לּכָא לַטלִ יֿתָ ֭א ׁשַ אלי מֵ ני מֵ ּדֵ ם ּדצָ ֿביָא אַ נ֗ ּתי֑
ּדַ ִ
וֵאּתֵ ל לֵֿכי֭
וִ ימָ א לָה ּדמֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשֵ אלִ י֭ ן אֵ ּתֵ ל לֵֿכי֑ עֿדַ מָ א לֿפֵ לּגָה ּדמַ לּכֻוֿתי֭ Mar 6:23
מרא ל ָ֭ה ִרׁשֵ ה Mar 6:24
יוהי֭ אָ ָ
ָאמרא לֵאמָ ֭ה מָ נָא אֵ ׁשֵ אלִ ֗
הִ י ּדֵ ין נֵֿפקַ ֿ֭ת ו ָ
ּ֣דיֻוחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א
ָאמרא ל ֵ֭ה צָ ֿביָא ֗אנָא Mar 6:25
ֿבטילֻוֿתָ ֭א לוָֿת מַ לּכ ָ֭א ו ָ
ומֵ חֿדָ א עֵ לַֿת ּבַ ִ
ּבהָ ֿדֵ א ׁשָ עֿתָ ֑א ּדֿתֵ ּתֵ ל לִ י עַ ל ּפִ ינּכ ָ֭א ִרׁשֵ ה ּ֣דיֻוחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א
סמיֿכ ֭ ֵ֞א לָא Mar 6:26
וֿכֵריַֿת לֵה סַ ּגִ י למַ לּכ ָ֭א מֵ טֻל ּדֵ ין מַ ומָ ֿתָ ֭ ֞א ומֵ טֻל ִ
ִיה
צֿבָ א ּדנֵֿגלז ֭
ַטר ֑א וַֿפקַ ֿד ּדנַיּתֵ א ִרׁשֵ ה Mar 6:27
אֵ לָא מֵ חֿדָ א ׁשַ ּדַ ר מַ לּכָא אֵ סּפֻוקל ָ
ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן וֵאזַל ּפַ סקֵ ה ִרׁשֵ ה ּ֣דיֻוחַ נָן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א
ַאיּתי ּבֿפִ ינּכ ָ֭א וי ַ֗הֿב לַטלִ יֿתָ ֭א והִ י טלִ יֿתָ א יֵהּבַ ֿת לֵאמָ ֭ה Mar 6:28
ו ִ
Mar 6:15
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ֻורא ס
וה ֑֞י וֵאֿתַ ו ׁשקַ לו ׁשלַּדֵ ֭ה וסָ מו ּבֿבֵ יֿת-קֿב ָ
למיֿדַ ֗
וַׁשמַ עו ּתַ ִ
וע וֵאמַ רו לֵה ּכֻל מָ א ּדַ עֿבַ ֿדו֭ וֿכֻל Mar 6:30
וֵאֿת ַּכנַׁשו ׁשלִ יחֵ ֞א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭
מָ א ּדַ אלֵֿפו֭
יל Mar 6:31
ֿברא ּבַ לחֻוֿדַ י֭ ן וֵאּתּתנִ יחו קַ לִ ֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּתַ ו לֿכֻו֭ ן נִ אז ַ֭ל לֿדַ ָ
ֿתר ֭א אָ ֿף לָא
ֵאא ּדָ אז ִ֗לין וָאֿתֵ י ֑ן ולַיּת ֗הוָא להֻון אַ ָ
ִאיֿת ֗הוַו ּגֵיר סַ ּגִ י ֭ ֞
למֵ אֿכַל ס
ַאֿתרא חֻורּבָ א ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א ּבַ לחֻוֿדַ יהֻון֭ Mar 6:32
וֵאזַלו ל ָ
ֵאא ּכַֿד אָ ז ִ֗לי ֑ן וֵאׁשּתַ וּדַ עו אֵ נֻו֭ ן וַֿביַֿבׁשָ א רהֵ טו Mar 6:33
וַחזַו אֵ נֻון סַ ּגִ י ֭ ֞
והי לֿתַ מָ ן ס
מֿדינָֿתָ ֑ ֞א קֿדָ מַ ֗
מֵ ן ּכֻלהֵ ין ִ
ֵאֿתרחַ ם עלַיהֻו֭ ן ּדֿדָ מֵ ין הוַו Mar 6:34
ֵאא ו ַ
וַנֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע חזָא ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
לעֵרּבֵ ֭ ֞א ּדלַיּת להֻון ָרעי ָ֭א וׁשַ ִרי ֗הוָא למַ ָלֿפֻו אֵ נֻון סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ס
ָאמרין ל ֵ֭ה Mar 6:35
והי֞ ו ִ
למיֿדַ ֗
קרֿבו לוָֿתֵ ה ּתַ ִ
ָאא ֵ
וֿכַֿד הוָא עֵ ּדָ נָא סַ ּגִ י ֑
ֿתר ֭א חֻורּבָ א ֗הו֑ ועֵּדָ נָא סַ ּגִ י֭
ּדהָ נָא אַ ָ
ין וַלקֻ ורי ֑ ָ֞א ונֵזּבנֻון להֻון Mar 6:36
ׁשרי אֵ נֻו֭ ן ּדנִ אז ֻ֗לון לָאֿגֻורסֵ ֞א ּדַ חֿדָ ַר ֭ ֞
ִ
לַחמָ ֭א לַיּת להֻון ּגֵיר מֵ ּדֵ ם למֵ אֿכ ַ֭ל
מרין ל ֵ֭ה נִ אזַל Mar 6:37
לעַס אָ ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן הַ ֿבו להֻון אַ נ֗ ּתֻ ון למֵ ֭
ָעסין֭
נֵזּבֵ ֑ן ּדמַ אֿתֵ ין ִּדינ ִָרין֞ לַחמָ ֭א ונֵּתֵ ל להֻון ל ִ
ַחמין֞ ִאיֿת לֿכֻון הָ רּכ ָ֭א וֿכַֿד Mar 6:38
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן זֵלו חזַו ּכמָ א ל ִ
ַֿתרין נֻונִ ֭ ֞ין
ַחמי ֑֞ן ו ֵ
מרין ל ֵ֭ה חַ מׁשָ א ל ִ
חזַו֭ אָ ִ
ין עַל עֵסּבָ ֭א Mar 6:39
וַֿפקַ ֿד להֻון ּדנַסמֿכֻון לֿכֻלנ ָׁ֭ש סמָ ֿכִ ין֞ סמָ ֿכִ ֭ ֞
ין Mar 6:40
מׁש ֭ ֞
מׁשין֞ חַ ִ
אא וַֿדחַ ִ
וֵאסּתמֵ ֿכו֭ סמָ ֿכִ ין֞ סמָ ֿכִ ֭ ֞ין ּדַ מָ אא מָ ֭
ַֿתרין֞ נֻונִ י ֑֞ן וחָ ר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וֿבַ ֵר ֿך Mar 6:41
ַחמ ֭ ֞ין ו ֵ
וַנסַ ֿב הָ נֻון חַ מׁשָ א ל ִ
ּתרין֞ נֻונִ ֭ ֞ין ּפַ לֵֿגו
נסימֻון להֻו֭ ן והָ נֻון ֵ
והי֞ ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וַקצָ א לַחמָ ֭א וי ַ֗הֿב לֿתַ ִ
לֿכֻלהֻון֭
וֵאֿכַלו ּכֻלהֻו֭ ן וַסֿבַ עו֭ Mar 6:42
ּתרעסַ ר קֻ וֿפִ ינִ ין֞ ּכַֿד מלֵי֭ ן ומֵ ן נֻונ ֭ ֵ֞א Mar 6:43
וַׁשקַ לו קצָ י ֵ֞א ֵ
ַֿברין֞ ס Mar 6:44
ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּדֵ ין ּדֵ אֿכַלו לַחמָ ֑א חַ מׁשָ א אַ לֿפִ ין֞ ּג ִ
Mar 6:29
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והי
והי֞ ּדנֵסקֻ ון לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א ונִ אז ֻ֗לון קֿדָ מַ ֗
למיֿדַ ֗
ומֵ חֿדָ א אֵ לַץ לֿתַ ִ
לעֵֿבר ֭א ל֣ ֿבֵ יֿת-צַ יָּדָ ֑א עַ ֿד ׁשָ ֵרא הֻו לֿכֵנׁשֵ ֞א ס
ָ
ֻורא לַמצַ ָלי ֻו ס Mar 6:46
ׁשרא אֵ נֻו ֑ן אֵ זַל לט ָ
וֿכַֿד ָ
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ ֑א סֿפִ ינ֗ ּתָ א ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת מֵ צעַ ֿת יַמָ ֑א והֻו Mar 6:47
רעָא
והי עַ ל אַ ֭
ּבַ לחֻוֿדַ ֗
וַחזָא אֵ נֻון ּדמֵ ׁשּתַ נקִ ין ּכַֿד ָרֿדֵ י֭ ן רֻ וחָ א ּגֵיר לֻוקֿבַ להֻון ֗הוָֿ֭ת Mar 6:48
וַֿבמַ טַ רֿתָ א רֿבִ יעָיּתָ א ּדלִ לי ָ֑א אֵ ֿתָ א לוָֿתהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּכַֿד מהַ ל ֵֿך עַ ל מַ י ֑ ָ֞א
וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנֵעּבַ ר אֵ נֻון֭
הָ נֻון ּדֵ ין חזַאו ֻ֗הי ּדַ מהַ ל ֵֿך עַ ל מַ י ֑ ָ֞א וַסֿבַ רו להֻו֭ ן ּדחֵ זוָא ֗הו Mar 6:49
ּדַ ָּגל ָ֭א וַקעַ ו֭
ּכֻלהֻון ּגֵיר חזַאו ֻ֗הי וַֿדחֵ לו֭ וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה מַ לֵל עַ מהֻו֭ ן וֵאמַ ר Mar 6:50
להֻו֭ ן אֵ ֿתל ַּ֗בֿבו֭ אֵ נָא ֗אנ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחלֻון ס
מרין ֗הוַו֭ Mar 6:51
וַסלֵק לוָֿתהֻון לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וׁשֵ ליַֿת רֻ וחָ ֭א וטָ ֿב מֵ ּתּדַ ִ
וֿתַ הִ ִירין ּבנַֿפׁשהֻון֭
לָא ּגֵיר אֵ סּתַ ּכַלו ֗הוַו מֵ ן לַחמָ א הַ ו֭ מֵ טֻל ּדלֵּבהֻון מעַּבַ י ֗הוָא ס Mar 6:52
עֵֿבר ֑א אֵ ֿתַ ו לַארעָא ּ֣ד ֵֿגנֵסַ ֭ר Mar 6:53
וֿכַֿד עֿבַ רו ָ
ֿתר ֭א Mar 6:54
ֻוהי ֗אנָׁשַ י֞ אַ ָ
וֿכַֿד נֿפַ קו מֵ ן סֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה אֵ סּתַ ּכל ֗
ֿכלָה אַ רעָא הָ י֑ וׁשַ ִריו למַ יּתָ י ֻו לַאילֵין ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת Mar 6:55
וַרהֵ טו ּב ֻ
והי֭
עֿבִ ִיֿדי ֑ן ּכַֿד ׁשקִ ילִ ין להֻון ּבעַ רסָ ֿתָ ֞א לַאיּכָא ּדׁשָ מעִ ין ֗הוַו ִּדאיֿתַ ֗
ימין ֗הוַו Mar 6:56
וַאיּכָא ּדעָאֵ ל ֗הוָא לקֻ ורי ָ֞א ולַמֿדִ ינָֿתָ ֑ ֞א ּבׁשֻ וקֵ ֞א סָ ִ
ּכריהֵ ֭ ֞א וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֭ה ּדָ אֿפֵן לֿכֵנֿפָא ּדַ לֿבֻוׁשֵ ה נֵקרֿבֻו ֑ן וֿכֻלהֻון אַ ילֵין
ִ
ּדקָ רּבִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה מֵ ֿתַ אסֵ ין ֗הוַו ס
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם Mar 7:1
ֿפר ֭ ֞א ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן ִ
ּפריׁשֵ ֞א וסָ ֵ
וַֿכנַׁשו לוָֿתֵ ה ִ
וה ֭֞י ּדָ אֿכלִ ין לַחמָ ֭א ּכַֿד לָא מׁשָ ֿגָן֞ Mar 7:2
למיֿדַ ֗
וַחזַו ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן ּתַ ִ
ִאיֿדַ יהֻו ֑֞ן וֵאֿתעַ ּדַ לו֭
מׁשיֿגִ ין Mar 7:3
ֿבטילָאיִ ֿ֭ת לָא ִ
ַֿפריׁשֵ ֑ ֞א אֵ ן הֻו ּדַ ִ
ּכֻלהֻון ּגֵיר יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ו ִ
ָעסי֭ ן מֵ טֻל ּדַ אחִ ִיֿדין מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א ּדקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א
ִאיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון לָא ל ִ
Mar 6:45
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חרניָֿתָ ֞א ִאיֿת
ָעסי֭ ן וסַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ֗א ָ
מּדי֭ ן לָא ל ִ
ומֵ ן ׁשֻ וקָ ֭א אֵ לָא עָ ִ
אַ ילֵין ּדקַ ּבֵ לו ּדנֵטרֻ ו֭ ן מַ עמֻוֿדיָֿתָ ֞א ּדֿכָסֵ ֭ ֞א וַֿדקֵ סטֵ ֑ ֞א וַֿדמָ אנַי֞ נחָ ׁשָ ֭א
וַֿדעַ רסָ ֿתָ ֞א ס
יך Mar 7:5
יּך לָא מהַ לֿכִ ין אַ ֿ
למיֿדַ ְ֞
ַֿפריׁשֵ ֑ ֞א למָ נָא ּתַ ִ
ֿפר ֞א ו ִ
ֻוהי סָ ֵ
וׁשַ אל ֗
מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א ּדקַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א אֵ לָא ּכַֿד לָא מׁשָ ֿגָן֞ ִאיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון אָ ֿכלִ ין לַחמָ ֭א
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן ׁשַ ּפִ יר אֵ ֿתנַּבִ י עלַיּכֻון ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א נָסּבַ י֞ Mar 7:6
ֿכֿתיֿ֭ב ּדעַ מָ א הָ נ ָ֭א ּבסֵ ֿפוָֿתֵ ֞ה ֻ֗הו מיַקַ ר לִ י֭ לֵּבהֻון ּדֵ י֭ ן סַ ּגִ י
אּפֵא אַ ֿיך ּדַ ִ
ּבַ ֑ ֞
ַרחִ יק מֵ ני֭
אנָׁשָ ֭ ֞א Mar 7:7ַסריקָ איִ ֿת ּדָ חלִ ין לִ י֭ ּכַֿד מַ לֿפִ ין יֻולּפָ נ ֵ֞א ּדֿפֻוקּדָ נ ֵ֞א ּדַ ֿבנַי֞ ֗
ו ִ
ׁשֿבַ קּתֻ ון ּגֵיר ּפֻוקּדָ נָא ּדַ אלָהָ ֑א וַאחִ יֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א Mar 7:8
אנָׁשָ ֭ ֞א מַ עמֻוֿדיָֿתָ ֞א ּדֿכָסֵ ֭ ֞א וַֿדקֵ סטֵ ֭ ֞א וסַ ּגִ יָאֿתָ ֞א אַ ילֵין ּדַ להָ לֵין ּדָ מי ֭ ָ֞ןּדַ ֿבנַי֞ ֗
למין אנ֗ ּתֻ ון ּפֻוקּדָ נָא ּדַ אלָהָ ֑א ּדַ ֿתקִ ימֻון Mar 7:9
אָ מַ ר להֻו֭ ן ׁשַ ּפִ יר טָ ִ
מַ ׁשלמָ נֻוֿתֿכֻון֭
ֻוך ולֵאמָ ֿ֭ך ומַ ן ּדַ מצַ חֵ א לַאֿבָ ֭א Mar 7:10
מֻ֣וׁשֵ א ּגֵיר אֵ מַ ֭ר ּדיַקַ ר לַאֿב ֿ֭
ולֵאמָ ֭א מַ וּתָ א נ ֻמוֿ֭ת
ֻוהי אַ ו לֵאמֵ ֑ה Mar 7:11
ַֿברא לַאֿב ֗
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ ן נִ אמַ ר ּג ָ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אָ ִ
קֻ ורּבָ ני֭ מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ני ִּתאֿתַ ֭ר
ֻוהי אַ ו לֵאמֵ ֭ה Mar 7:12
ולָא ׁשָ ֿבקִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה ּדנֵעּבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם לַאֿב ֗
ומַ סלֵין אנ֗ ּתֻ ון מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א מֵ טֻל מַ ׁשלמָ נֻוֿתָ א ּדַ אׁשלֵמּתֻ ו֭ ן Mar 7:13
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון סס
וַֿדֿדָ מיָן֞ להָ לֵין סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ִ
ּכלֵה וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשֻ ומעֻוני ּכֻלֿכֻו֭ ן Mar 7:14
ַקרא יֵׁ֣שֻ וע לֿכֵנׁשָ א ֻ
ו ָ
וֵאסּתַ ּכ֗ לו֭
לַיּת מֵ ּדֵ ם ּדַ לֿבַ ר-מֵ ן ּבַ רנָׁשָ א הֻו֭ ועָאֵ ל ל ֵ֑ה ּדמֵ ׁשּכַח מסַ יֵֿב ל ֵ֭ה Mar 7:15
אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדנָֿפֵק מֵ נ ֵ֑ה הַ ו ֻ֗הו מסַ יֵֿב לֿבַ ר ֗אנָׁשָ ֭א
מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ּס ּס Mar 7:16
והי֞ עַ ל Mar 7:17
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתַ ִ
ּכַֿד ּדֵ ין עַל יֵׁ֣שֻ וע לֿבַ יּתָ א מֵ ן ּכֵנׁשָ ֑א ׁשַ אל ֗
מַ ֿתלָא הַ ו֭
Mar 7:4
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אָ מַ ר להֻו֭ ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון עַ טלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן
ר-אנָׁשָ ֑א לָא מֵ ׁשּכַח מסַ יֵֿב ל ֵ֭ה
ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ן לֿבַ ר עָאֵ ל לֿבַ ֗
ּדלָא ֗הוָא ללֵּבֵ ה עָאֵ ֭ל אֵ לָא לֿכַרסֵ ֭ה ומֵ ׁשּתֿדֵ א ּבֿתַ ֿדּכִ יֿתָ ֭א Mar 7:19
ּדַ מֿדַ ּכיָא ֻּכלָה מֵ אֿכֻולּתָ ֭א
ר-אנָׁשָ ֭א Mar 7:20
מֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּדנָֿפֵק מֵ ן ּבַ רנָׁשָ ֑א הַ ו ֻ֗הו מסַ יֵֿב לֿבַ ֗
אנָׁשָ ֭ ֞א נָֿפקָ ן מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א Mar 7:21מֵ ן לֿגַו ּגֵיר מֵ ן לֵּבָ א ּדַ ֿבנַי֞ ֗
ַור ֭א זָניֻוֿתָ ֭א ַּג ָנֿבֻוֿתָ ֭א קֵ טל ָ֭א
ּג ָ
ֿפָא Mar 7:22
עָ לֻוֿבֻוֿתָ ֭א ּבִ יׁשֻ וֿתָ ֭א נֵֿכל ָ֭א צַ חנֻוֿתָ ֭א עַ ינָא ּבִ יׁשּתָ ֭א ּגֻוּדָ ֭
ֿבהרנֻוֿתָ ֭א ׁשָ טיֻוֿתָ ֭א
ׁשַ ָ
הו נָֿפקָ ֑ן וַמסַ יֿבָ ן לֵה לֿבַ רנָׁשָ א ס Mar 7:23
הָ לֵין ּכֻלהֵ ין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א מֵ ן לֿגַו ֻ֗
יּדן ועַל לֿבַ יּתָ א Mar 7:24
מֵ ן ּתַ מָ ן קָ ם יֵׁ֣שֻ וע֑ וֵאֿתָ א לַֿתחֻומָ א ּ֣דצֻור וַֿ֣ד צַ ָ֭
ּדאנָׁש נֵּדַ ע ּבֵ ֭ה ולָא אֵ ׁשּכַח ּדנֵטׁשֵ ֭א
חַ ֿ֑ד ולָא צָ ֿבֵ א ֗הוָא ֗
טלָֿתֵ ֑ה ִּדאיֿת ֗הוָֿת לֿבַ רֿתָ ה Mar 7:25
מֵ חֿדָ א ּגֵיר ׁשֵ מעַ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א חֿדָ א מֵ ֻ
ַוה ֭֞י
רֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ ֑א וֵאֿתָ ֿת נֵֿפלַֿת קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
ֻורי ַ֭א Mar 7:26
הִ י ּדֵ ין אַ נ֗ ּתֿתָ א ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת חַ נֿפֿתָ ֭א מֵ ן ּפֻ֣ונִ יקִ א ּ֣דס ִ
וֿבָ עיָא ֗הוָֿת מֵ נ ֵ֭ה ּדנַּפֵק ִׁשאֿדָ א מֵ ן ּבַ רֿתָ ֭ה
וע ׁשֿבֻוקי לֻוקֿדַ ם ּדנֵסּבעֻון ּב ַני ֭ ָ֞א לָא ֗הוָֿת ּגֵיר Mar 7:27
וֵאמַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
ׁשַ ּפִ ָירא ּדנֵסַ ֿב לַחמָ א ּדַ ֿב ַני ֭ ָ֞א ונַרמֵ א לֿכַלּבֵ ֭ ֞א
ור ֭ ֞א Mar 7:28
ָאמרא ל ֵ֭ה ִאין מָ רי֭ אָ ֿף ּכַלּבֵ ֭ ֞א מֵ ן ּתחֵ יֿת ּפָֿתֻ ֵ
הִ י ּדֵ ין ע ָנֿ֭ת ו ָ
אָ ֿכלִ ין ּפַ רּתֻ וֿתֵ ֞א ּדַ ֿב ַני ֭ ָ֞א
וע זֵלי֭ מֵ טֻל הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֭א נֿפַ ק לֵה ִׁשאֿדָ א מֵ ן Mar 7:29
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
ּבַ רֿתֵ ֿכי֭
וֵאז ַ֗לֿת לֿבַ יּתָ ֑ה וֵאׁשּכחַ ֿת ּבַ רֿתָ ה ּכַֿד ַרמיָא ּבעַרסָ ֭א ונַּפִ יק מֵ נָה Mar 7:30
ִׁשאֿדָ ה ס
יּדן וֵאֿתָ א ליַמָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א Mar 7:31
ּתֻ וֿב נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּתחֻומָ א ּ֣דצֻור וַֿ֣ד צַ ָ֭
ֿת-מ ִֿדינָֿתָ ֭א
ּדעֵסר ֞
ַ
ּבַ ֿתחֻומָ א
ַוהי Mar 7:32
נסים על ֗
ַאיּתיו לֵה חַ רׁשָ א חַ ֿד ּפִ אקָ ֭א וֿבָ עֵא ֗הוַו מֵ נ ֵ֭ה ּדַ ִ
ו ִ
ִאיֿדָ ֭א
Mar 7:18

90

The Aramaic Peshitta

ַוה ֭֞י ַור ֭ק
ַארמי צֵ ֿבעָֿתֵ ֞ה ּבֵ אֿדנ ֗
והי֑ ו ִ
ונַֿגּדֵ ה מֵ ן ּכֵנׁשָ א ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ַקרֿב ללֵׁשָ נ ֵ֭ה
ו ֵ
וחָ ר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וֵאּתּתַ נ ַ֭ח וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ֿתּפַ ּ֗ת ֭ח Mar 7:34
ַוה ֑֞י וֵאׁשּתַ ִרי אֵ סָ ָרא ּדלֵׁשָ נ ֵ֭ה ומַ לֵל Mar 7:35
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א אֵ ֿתּפַּתַ ח אֵ ֿדנ ֗
ּפׁשיקָ איִ ֿ֭ת
ִ
לאנָׁש לָא נִ אמרֻ ון ס וַֿכמָ א ּדהֻו מזַהַ ר ֗הוָא להֻו ֑ן Mar 7:36
וזַהַ ר אֵ נֻו֭ ן ּדַ ֗
הֵ נֻון י ִַּתיר מַ ֿכרזִין ֗הוַו֭
ָאמרי֭ ן ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿ֭ד Mar 7:37
מרין ֗הוַו֭ ו ִ
וי ִַּת ָיראיִ ֿת מֵ ּתּדַ ִ
לחַ רׁשֵ ֭ ֞א עָֿבֵ ֿד ּדנֵׁשמעֻו ֑ן וַֿדלָא ממַ ללִ ין ּדַ נמַ ללֻון ס
ּבהָ נֻון ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּכַֿד ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ִאיֿת ֗הו ָ֑א ולָא ִאיֿת ֗הוָא Mar 8:1
והי֞ וֵאמַ ר להֻון֭
למיֿדַ ֗
קרא לֿתַ ִ
מֵ ּדֵ ם ּדנֵאֿכלֻו ֑ן ָ
ַומין֞ קַ וִ יו לוָֿתי֭ ולַיּת Mar 8:2
ֿתרחַ ם ֗אנָא עַ ל ּכֵנׁשָ א הָ נ ָ֑א ּדהָ א ּתלָֿתָ א י ִ
מֵ ַ
להֻון מָ נָא נֵאֿכלֻון֭
ימין֞ לֿבָ ּתַ יהֻו ֑֞ן עָיּפִ ין ּבֻאורחָ ֭א Mar 8:3
וֵאן הֻו ּדׁשָ ֵרא ֗אנָא להֻון ּכַֿד צָ ִ
֗אנָׁשָ א ּגֵיר מֵ נהֻו֭ ן מֵ ן רֻ וחקָ א אַ ִּתיאיִ ן֭
וה ֭֞י אַ ימֵ ּכָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָׁש הָ רּכָא ּבחֻורּבָ ֑א Mar 8:4
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
ּדַ נסַ ּבַ ע לַחמָ א להָ לֵין ּכֻלהֻון֭
ֿבעָא Mar 8:5
מרין ל ֵ֭ה ׁשַ ֭
ַחמין֞ ִאיֿת לֿכֻו֭ ן אָ ִ
וׁשַ אֵ ל אֵ נֻון הֻו֑ ּכמָ א ל ִ
ַחמי ֑֞ן Mar 8:6
רעָא וַנסַ ֿב הָ נֻון ׁשַ ֿבעָא ל ִ
וַֿפקַ ֿד לֿכֵנׁשֵ ֞א ּדנֵסּתַ מּכֻון עַ ל אַ ֭
נסימֻו֭ ן וסָ מו לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א
והי֞ ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וֿבַ ֵר ֿך וַקצָ ֭א וי ַ֗הֿב לֿתַ ִ
נסימֻון אֵ נֻון֭ Mar 8:7
ָאף עלַיהֻון ּבַ ֵר ֿ֭ך וֵאמַ ר ּדַ ִ
וִ איֿת ֗הוַו נֻונ ֵ֞א קַ לִ יל֑ ו ֿ
ין Mar 8:8
סּפר ִיֿד ֭ ֞
וֵאֿכַלו֭ וַסֿבַ עו֭ וַׁשקַ לו ּתַ וּתָ ֵר ֞א ּדַ קצָ י ֵ֞א ׁשַ ֿבעָא אֵ ִ
ין Mar 8:9
ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּדֵ ין ֗אנָׁשָ א ּדֵ אֿכַלו֑ אַ ֿיך אַ רּבעָא אַ לֿפִ ֭ ֞
וה ֑֞י וֵאֿתָ א Mar 8:10
למיֿדַ ֗
ַׁשרא אֵ נֻו֭ ן וַסלֵק מֵ חֿדָ א לַסֿפִ ינ֗ ּתָ א עַ ם ּתַ ִ
ו ָ
ַאֿתרא ּ֣דֿדַ למָ נֻוֿתָ א ס
ל ָ
ּפריׁשֵ ֭ ֞א וׁשַ ִריו למֵ ֿבעָא עַ מֵ ֭ה וׁשָ אלִ ין ֗הוַו לֵה אָ ֿתָ א מֵ ן Mar 8:11
וַנֿפַ קו ִ
ׁשמַ י ָ֭א ּכַֿד מנַסֵ ין לֵה ס
Mar 7:33
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וֵאּתּתַ נַח ּברֻ וחֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר מָ נָא ּבָ עיָא אָ ֿתָ א ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א אַ ִמין
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדלָא ּתֵ ִֿתיהֵ ֿב לָה אָ ֿתָ א לׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א
עֵֿבר ֭א Mar 8:13
וַׁשֿבַ ק אֵ נֻו֭ ן וַסלֵק לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֑א וֵאזַלו להַ ו ָ
ּגריצּתָ ֭א לַיּת ֗הוָא עַ מהֻון Mar 8:14
וַטעַ ו ּדנֵסֿבֻון לַחמָ ֭א וֵאלָא חֿדָ א ִ
ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א ס
ֿפריׁשֵ ֭ ֞א ומֵ ן Mar 8:15
חמ ָירא ּדַ ִ
וֿפַ קֵ ֿד אֵ נֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן חזַו אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ִ
חמ ֵירה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֭ס
ִ
ָאמרי ֑ן ּדלַחמָ א לַיּת לַן֭ Mar 8:16
ומֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿד ו ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ָרנֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלַחמָ א לַיּת לֿכֻו֭ ן Mar 8:17
לָא עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ולָא מֵ סּתַ ּכלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן עֿדַ ּכִ יל לֵּבָ א קַ ׁשיָא
ִאיֿת לֿכֻו ֑ן
ועַ ינ ֵ֞א ִאיֿת לֿכֻו֭ ן ולָא חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וֵאֿדנ ֵ֞א ִאיֿת לֿכֻו֭ ן ולָא Mar 8:18
עָהּדין אנ֗ ּתֻ ון֭
ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא ִ
ַחמין֞ קצִ יֿת לחַ מׁשָ א אַ לֿפִ י ֑֞ן ּכמָ א קֻ וֿפִ ינִ ין֞ Mar 8:19
ּכַֿד הָ לֵין חַ מׁשָ א ל ִ
ּתרעסַ ֭ר
מרין לֵה ֵ
ּדַ קצָ י ֵ֞א ּכַֿד מלֵין ׁשקַ לּתֻ ו֭ ן אָ ִ
יֿדין֞ Mar 8:20
סּפר ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן וֿכַֿד ׁשַ ֿבעָא לַארּבעָא אַ לֿפִ י ֑֞ן ּכמָ א אֵ ִ
ֿבעָא
מרין ׁשַ ֭
ּדַ קצָ י ֵ֞א ּכַֿד מלֵין ׁשקַ לּתֻ ו֭ ן אָ ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן אַ יּכַו לָא עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א מֵ סּתַ ּכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ס Mar 8:21
ַאיּתיו לֵה סַ מי ָ֭א וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֭ה ּדנֵקרֻ וֿב Mar 8:22
וֵאֿתָ א ל֣ ֿבֵ יֿת-צַ יָּדָ ֭א ו ִ
ל ֵ֭ה
ַוה ֭֞י Mar 8:23
קריֿתָ ֭א ַורק ּבעַ ינ ֗
וֵאחַ ֿד ּבִ איֿדֵ ה ּדסַ מי ָ֭א וַאּפקֵ ה לֿבַ ר-מֵ ן ִ
וסָ ם ִאיֿדֵ ה וׁשַ אל ֵ֭ה ּדמָ נָא חָ ז ֵ֭א
יך ִאי ָלנ ֵ֞א ּדַ מהַ לֿכִ ין֭ Mar 8:24
אנָׁשָ ֭ ֞א אַ ֿחָ ר וֵאמַ ֭ר חָ זֵא ֗אנָא ּבנַי֞ ֗
יראיִ ֿ֭ת Mar 8:25
ַֿתקן וחָ זֵא ֗הוָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם נַהִ ָ
ַוה ֭֞י ו ֵ֭
ּתֻ וֿב סָ ם ִאיֿדֵ ה עַ ל עַ ינ ֗
ֻול ולָא ִּתאמַ ר Mar 8:26
ַקריֿתָ א ּתֵ ע ֭
ּדרה לֿבַ יּתֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר אָ ֿף לָא ל ִ
וׁשַ ֵ
קריֿתָ א סס
לאנָׁש ּבַ ִ
֗
Mar 8:12
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והי֞ לקֻ ורי ָ֞א ּ֣דקֵ סַ ִריַא ֿ֣ד ֿפִ ילִ יּפָ וס ס
למיֿדַ ֗
וַנֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע וֿתַ ִ
מרין עלַי ֗אנָׁשָ ֞א
והי֞ ּבֻאורחָ ֭א וָאמַ ר להֻו֭ ן מַ נֻו אָ ִ
למיֿדַ ֗
וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא לֿתַ ִ
ִּדאיֿתַ י֭
חרנ ֵ֞א חַ ֿד Mar 8:28
חרנ ֵ֞א ִּדאלִ י ָ֭א ו ַ֗א ָ
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֭ ּ֣דיֻוחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א ו ַ֗א ָ
מֵ ן נֿבִ י ֭ ֵ֞א
מרין אנ֗ ּתֻ ון עלַי֭ ִּדאיֿתַ י֭ Mar 8:29
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן מַ נֻו אָ ִ
ּברה ּדַ אלָהָ א חַ יָא ס
מׁשיחָ ֭א ֵ
ענָא ֵׁ֣שמעֻו֭ ן וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
ַוהי֭ Mar 8:30
לאנָׁש לָא נִ אמרֻ ון על ֗
וַֿכאָ א ּבהֻו֭ ן ּדַ ֗
ּדאנָׁשָ ֭א ּדנֵחַ ׁש סַ ּגִ י֭ Mar 8:31
ּברה ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ֵ
וׁשַ ִרי ֗הוָא למַ ָלֿפֻו אֵ נֻו ֑ן ּדַ ִ
ֿפר ֑ ֞א ונֵֿתקטֵ ֭ל ולַֿתלָֿתָ א
וַֿדנֵסּתלֵא מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א ומֵ ן ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ומֵ ן סָ ֵ
ַומ ֭ ֞ין נקֻ ֭ום
י ִ
אֿפָא וׁשַ ִרי למֵ ֿכָאא Mar 8:32
ֿברה ּכִ ֭
ועִ ין ּבַ ֿגל ֵ֭א מֵ לֿתָ א ממַ לֵל ֗הו ָ֭א וֿדַ ֵ
ּבֵ ֭ה
וה ֭֞י וַֿכאָ א ּ֣בׁשֵ מעֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר זֵל ל ָֿך Mar 8:33
למיֿדַ ֗
הֻו ּדֵ ין אֵ ֿתּפנִ י֭ וחָ ר ּבֿתַ ִ
אנָׁשָ ֞א ּס ּסלֿבֵ סּתַ רי סָ טָ נ ָ֑א ּדלָא ָרנֵא אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא ּדַ ֿבנַי֞ ֗
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ ן ּדצָ ֿבֵ ֭א Mar 8:34
למיֿדַ ֗
ַקרא יֵׁ֣שֻ וע לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א עַ ם ּתַ ִ
ו ָ
יֿפֵה ונִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭
ּדנִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֑ נֵֿכּפֻור ּבנַֿפׁשֵ ֭ה ונֵׁשקֻ ול זקִ ֭
יה וֿכֻל ּדנַוּבֵ ֿד נַֿפׁשֵ ה Mar 8:35
ַוּבֿד ֭
ּכֻל מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּגֵיר ּדנַחֵ א נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
מֵ ֻטלָֿתי֭ ומֵ טֻל סֿבַ רֿתי֭ נַחֵ ֭יה
ּכלֵה נִ אֿתַ ֭ר ונַֿפׁשֵ ה נֵחסַ ֭ר Mar 8:36
מָ נָא ּגֵיר נֵֿתעַ ּדַ ר ּבַ רנָׁשָ ֑א אֵ ן עָ למָ א ֻ
אַ ו מָ נָא נֵּתֵ ל ּבַ רנָׁשָ א ּתַ חלֻוֿפָא ּדנַֿפׁשֵ ֭ה Mar 8:37
ּכֻל ּגֵיר ּדנֵֿבהַ ֿת ּבִ י וַֿבמֵ ל ַ֭֞י ּבׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א חַ טָ יּתָ א ו ַֿגיָרֿתָ ֑א Mar 8:38
ַוהי֞
ֻוהי֭ עַ ם מַ לַאֿכ ֗
ּדאנָׁשָ א נֵֿבהַ ֿת ּבֵ ֑ה מָ א ּדָ אֿתֵ א ּבׁשֻ וֿבחָ א ּדַ אֿב ֗
ּברה ֗
ָאף ֵ
ו ֿ
קַ ִּדיׁשֵ ֞א ס
ימין Mar 9:1
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ִּדאיֿת ֗אנָׁשָ א ּדקָ ִ
ּת ָנ ֑ן ּדלָא נֵטעמֻון מַ וּתָ ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵחז ֻון מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדֵ אֿתָ ֿת ּבחַ ילָא
סס
Mar 8:27
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אֿפָא וַל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וַל֣ יֻוחַ ָ֭נן וַאסֵ ק
ַומי ֑֞ן ּדֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿכִ ֭
וֿבָ ֿתַ ר ׁשּתָ א י ִ
ֻורא ָרמָ א ּבַ לחֻוֿדַ יהֻו֭ ן וֵאֿתחַ ל ַֿף לעִ נַיה ֭ ֻ֞ון
אֵ נֻון לט ָ
אנָׁשָ ֞א Mar 9:3ומַ זהַ ר ֗הוָא לֿבֻוׁשֵ ֭ה ומַ חוַר טָ ֿ֭ב אַ ֿיך ּתַ לּג ָ֭א אַ י ַּכנָא ּדַ ֿבנַי֞ ֗
ארעָא לָא מֵ ׁשּכחִ ין֭
֭
למַ חוָרֻ ו ּבַ
וע Mar 9:4
וֵאֿתחזִיו להֻון ִ֣אלִ יָא ו֣ מֻוׁשֵ ֭א ּכַֿד ממַ ללִ ין עַ ם יֵׁ֣שֻ ֭
הו ַ֭לן ּדהָ רּכָא נֵהו ֵ֭א ונֵעּבֵ ֿד ּתלָֿת Mar 9:5
אֿפָא ַרּבִ י֑ ׁשַ ּפִ יר ֻ֗
וֵאמַ ר לֵה ּכִ ֭
ולאלִ יָא חֿדָ ֭א
מַ טלִ ֭ ֞ין ל ָֿך חֿדָ ֭א וַל֣ מֻוׁשֵ א חֿדָ ֭א ִ֣
לָא ּדֵ ין יָֿדַ ע ֗הוָא מָ נָא אָ מַ ֭ר ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּגֵיר ּבֿדֵ חלֿתָ ֭א Mar 9:6
וַהוָֿת ע ָננ ָ֭א ומַ טלָא ֗הוָֿת עלַיהֻו֭ ן וקָ לָא מֵ ן ע ָננָא ּדָ אמַ ֭ר הָ נַו ּבֵ רי Mar 9:7
חַ ּבִ יֿבָ ֑א לֵה ׁשמַ עו֭
לאנָׁש לָא חזַו֭ אֵ לָא ל֣ יֵׁשֻ וע Mar 9:8
למיֿדֵ ֑ ֞א ֗
ומֵ ן ׁשֵ לי ָ֭א ּכַֿד חָ רו ּתַ ִ
והי עַ מהֻון֭
ּבַ לחֻוֿדַ ֗
לאנָׁש לָא נִ אמרֻ ון מֵ ּדֵ ם Mar 9:9
ֻור ֑א מֿפַ קֵ ֿד ֗הוָא להֻו ֑ן ּדַ ֗
ָחּתין מֵ ן ט ָ
וֿכַֿד נ ִ
ּדאנָׁשָ א מֵ ן ִמיֿתֵ ֞א ס
ּברה ֗
ּדַ חזַו֑ אֵ לָא אֵ ן מָ א ּדקָ ם ֵ
וַאחּדֻוה למֵ לֿתָ א ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן וֿבָ עֵין ֗הוַו֭ ּדמָ נָא ֗הי הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֭א Mar 9:10
ּדמָ א ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֞א ס
ֿפר ֑ ֞א ִּ֣דאלִ יָא Mar 9:11
מרין סָ ֵ
ָאמרי֭ ן מָ נָא הָ ֿכִ יל אָ ִ
וַמׁשַ אלִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה ו ִ
ָולֵא ּדנִ אֿתֵ א לֻוקֿדַ ֭ם
ּכֿתיֿב Mar 9:12
ַֿתקן וַאי ַּכנָא ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן ִ֣אלִ יָא אָ ֿתֵ א לֻוקֿדַ ֭ם ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם נ ֵ֭
ּדאנָׁשָ ֭א ּדסַ ּגִ י נֵחַ ׁ֭ש ונֵסּתל ֵ֭א
ּברה ֗
עַ ל ֵ
אף ִ֣אלִ יָא אֵ ֿתָ ֑א וַעֿבַ ֿדו ּבֵ ֭ה ּכֻל מָ א Mar 9:13
אֵ לָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדָ ֿ
ַוהי ס
ֿכֿתיֿב על ֗
ּדַ צֿבַ ו֭ אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ֿפר ֞א Mar 9:14
ָאא וסָ ֵ
למיֿדֵ ֑ ֞א חזָא לוָֿתהֻון ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֭
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א לוָֿת ּתַ ִ
רׁשין עַ מהֻון֭
ּכַֿד ּדָ ִ
ּכלֵה ּכֵנׁשָ א חזַאו ֻ֗הי֭ וַֿתוַהו֭ וַרהֵ טו ׁשֵ אלו ּבַ ׁשלָמֵ ֭ה Mar 9:15
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ֻ
רׁשין אנ֗ ּתֻ ון עַ מהֻון ס Mar 9:16
ֿפר ֭ ֞א מָ נָא ּדָ ִ
וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא לסָ ֵ
יּתיֿת ּבֵ רי לוָֿתָ ֿ֑ך ִּדאיֿת לֵה Mar 9:17
וַענָא חַ ֿד מֵ ן ּכֵנׁשָ ֭א וֵאמַ ֭ר מַ לֿפָ נ ָ֑א אַ ִ
רֻ וחָ ֭א ּדלָא ממַ לל ָ֭א
Mar 9:2
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ַוה ֭֞י ויָֿבֵ ׁ֭ש
וַאיּכָא ּדמַ ֿדרֿכָא ל ֵ֭ה חָ ֿבטָ א ל ֵ֭ה ומַ רעֵֿ֭ת וַמחַ ֵרק ׁשֵ נ ֗
ָיהי֭ ולָא אֵ ׁשּכַחו֭
יּך ּדנַּפקֻ ונ ֗
למיֿדַ ְ֭֞
ֵאמרֿת לֿתַ ִ
ו ֵ
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֻ ון ׁשַ רּבֿתָ א ּדלָא מהַ ימנ ָ֑א עֿדַ מָ א Mar 9:19
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
לֵאמַ ֿתי אֵ הוֵא לוָֿתֿכֻו֭ ן וַעֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי אֵ סַ יּבַ רֿכֻו֭ ן אַ יּתַ או ֻ֗הי לוָֿתי֭
ֻוהי לוָֿתֵ ֭ה וֿכַֿד חזָֿתֵ ה רֻ וחָ ֭א ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה חֿבַ טֿתֵ ֭ה וַנֿפַ ל Mar 9:20
וַאיּתי ֗
רעָא ומֵ ֿתּבַ עַ ק ֗הו ָ֭א ומַ רעֵֿת ס
עַ ל אַ ֑
ֻוהי֑ ּדַ ֿכמָ א לֵה זַֿבנ ָ֭א הָ א מֵ ן ּדהָ ַֿכנָא הֻו֭ אָ מַ ר Mar 9:21
וׁשַ אֵ ל יֵׁ֣שֻ וע לַאֿב ֗
ל ֵ֑ה הָ א מֵ ן טַ ליֻוֿתֵ ֭ה
יוהי֭ אֵ לָא מֵ ּדֵ ם Mar 9:22
וּבֿד ֗
ָאן אַ רמיַֿתֵ ה ּבנ ָֻורא וַֿבמַ י ֭ ָ֞א ּדֿתַ ִ
וזַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ י ֭ ֞
ֵאֿתרחַ ם עלַי֭
ּדמֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּ֭ת עַ ּדַ ַריני֭ ו ַ
וע אֵ ן מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת ּדַ ֿתהַ ימֵ ֑ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם מֵ ׁשּכַח Mar 9:23
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ּדנֵהוֵא למַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן֭
ֻוהי ּדטַ ליָא ּכַֿד ּבָ ֿכ ֵ֭א וָאמַ ֭ר מהַ ימֵ ן ֗אנָא Mar 9:24
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה קעָא אַ ֿב ֗
מָ רי֑ עַ ּדַ ר לחַ ִסירֻ וֿת הַ ימָ נֻוֿתי֭
ּדרהֵ ט עַ מָ ֭א ומֵ ֿת ַּכנַׁש לוָֿתֵ ֑ה ּכאָ א ּבהָ י Mar 9:25
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ָ
רֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ ֭א וֵאמַ ר ל ָ֭ה רֻ וחָ א חַ ֵרׁשֿתָ א ּדלָא ממַ לל ָ֭א אֵ נָא ּפָקֵ ֿד ֗אנָא
לֵֿכי֑ ּפֻוקי מֵ נ ֵ֭ה וֿתֻ וֿ֭ב לָא ּתֵ עלִ ין ל ֵ֭ה
יך Mar 9:26
וַקעָא ִׁשאֿדָ א הַ ו סַ ּגִ י֭ וׁשַ חקֵ ֑ה וַנֿפַ ֭ק וַהוָא אַ ֿיך ִמיֿתָ ֭א אַ ֿ
ּדמיֿת ל ֵ֭ה
ֵאא נִ אמרֻ ו֭ ן ִ
ּדסַ ּגִ י ֞
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אַ חּדֵ ה ּבִ איֿדֵ ֭ה וַאקִ ימֵ ה ס Mar 9:27
והי֞ ּבַ לחֻוֿדַ יהֻו֭ ן Mar 9:28
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתַ ִ
ּכַֿד עַ ל ּדֵ ין לֿבַ יּתָ א יֵׁ֣שֻ וע֑ ׁשַ אל ֗
למָ נָא חנַן לָא אֵ ׁשּכַחן למַ ּפָקֻ וֿתֵ ֭ה
אָ מַ ר להֻו֭ ן הָ נָא ּגֵנסָ ֭א ּבמֵ ּדֵ ם לָא מֵ ׁשּכַח למֵ ּפַ ֑ק אֵ לָא ּבצַ ומָ א Mar 9:29
וֿבַ צלֻוֿתָ א ס
ּדאנָׁש Mar 9:30
עָֿברין ֗הוַו ּבַ ֿגלִ יל ָ֑א ולָא צָ ֿבֵ א ֗הוָא ֗
וֿכַֿד נֿפַ ק מֵ ן ּתַ מָ ֑ן ִ
נֵּדַ ע ּבֵ ֭ה
ּדאנָׁשָ א Mar 9:31
ֿברה ֗
וה ֭֞י וָאמַ ר להֻו֭ ן ּדַ ֵ
למיֿדַ ֗
מַ ל ֵֿף ֗הוָא ּגֵיר לֿתַ ִ
ָיהי֭ ומָ א ּדֵ אֿתקטֵ ל֑ ּביַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ א נקֻ ֭ום
מֵ ׁשּתלֵם ּבִ איֿדַ י֞ ֗אנָׁשָ ֭א ונֵקטלֻונ ֗
Mar 9:18
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ָיהי
הֵ נֻון ּדֵ י֭ ן לָא יָֿדעִ ין ֗הוַו לָה למֵ לֿתָ ֭א וֿדָ חלִ ין ֗הוַו ּדַ נׁשַ אלֻונ ֗
ס
ֻום וֿכַֿד עַ לו לֿבַ יּתָ ֑א מׁשַ אֵ ל ֗הוָא להֻו֭ ן ּדמָ נָא Mar 9:33
וֵאֿתַ ו לַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין הוַיּתֻ ון ּבֻאורחָ א ּבַ ינָֿתֿכֻון֭
ֿתחריו ֗הוַו ּגֵיר ּבֻאורחָ ֭א חַ ֿד ַעם חַ ֿ֭ד Mar 9:34
הֵ נֻון ּדֵ ין ׁשַ ִּתיקִ ין ֗הוַו֭ אֵ ִ
ּדמַ נֻו ַרֿב ּבהֻון֭
ַֿתרעסַ ֭ר וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵהוֵא Mar 9:35
ַקרא ל ֵ
וִ יֿתֵ ֿב יֵׁ֣שֻ וע ו ָ
חריָא ּדֿכֻל ֗אנ ָׁ֭ש וַמׁשַ מׁשָ נָא ּדֿכֻל ֗אנ ָׁ֭ש
קַ ֿדמָ י ָ֑א נֵהוֵא ֗א ָ
וה ֭֞י וֵאמַ ר Mar 9:36
ּדרעַ ֗
וַנסַ ֿב טַ ליָא חַ ֿד וַאקִ ימֵ ה ּבַ מצַ עֿתָ ֭א וׁשַ קלֵה עַ ל ָ
להֻון֭
יך הָ נָא טַ ליָא ּבׁשֵ מי֭ לִ י הֻו מקַ ּבֵ ֭ל ומַ ן ּדלִ י Mar 9:37
ּכֻל מַ ן ּדַ נקַ ּבֵ ל אַ ֿ
ּדרני ס
מקַ ּבֵ ל֑ לָא ֗הוָא לִ י מקַ ּבֵ ֭ל אֵ לָא למַ ן ּדׁשַ ַ
ָיהי֭ Mar 9:38
אָ מַ ר לֵה יֻ֣וחַ ָ֭נן ַרּבִ י֑ חזַין ֗אנ ָׁ֭ש ּדמַ ּפֵק ִׁשאֿדֵ ֞א ּבַ ׁשמָ ֿ֭ך וַֿכלַינ ֗
עַ ל ּדלָא נקֵ ֿף לַן֭
ָיהי֭ לַיּת ּגֵיר ֗אנָׁש ּדעָֿבֵ ֿד חַ יל ֵ֞א Mar 9:39
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא ּתֵ ֿכלֻונ ֗
יׁש
ּבׁשֵ מי֑ ומֵ ׁשּכַח עֿגַל אָ מַ ר עלַי ּדֿבִ ֭
הו ס Mar 9:40
מַ ן ּדלָא ֗הוָא הָ ֿכִ יל לֻוקֿבַ לֿכֻו֭ ן חלָֿפַ יּכֻון ֻ֗
מׁשיחָ א Mar 9:41
ּכֻל ּדֵ ין ּדנַׁשקֵ יֿכֻו֭ ן ּכָסָ א ּדמַ י ָ֞א ּבַ ל ֻחוֿ֑ד ּבַ ׁשמָ א ּדֿדַ ִ
ֿגרה ס
אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדלָא נַוּבֵ ֿד אַ ֵ
ֻור ֞א ּדַ מהַ ימנִ ין ּבִ י֑ ּפַ קָ ח ֗הוָא Mar 9:42
וֿכֻל מַ ן ּדנַֿכׁשֵ ל לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
ל ֵ֭ה אֵ לֻו ַרמיָא ֗הוָֿת ַרחיָא ּדַ חמָ ָרא ּבצַ ֵור ֭ה וַׁשֿדֵ א ּביַמָ א ס
ּפׁשיֿגָא ּדֿתֵ עֻול Mar 9:43
אֵ ן ּדֵ ין מַ ֿכׁשלָא ל ָֿך ִאיֿדָ ֿ֭ך ּפסֻוקֵ ֭יה ּפַ קָ ח ֻ֗הו ל ָֿ֭ך ִ
לחַ י ֑ ֵ֞א אַ ו ּכַֿד ִאיֿת ל ָֿך ּתַ רּתֵ ין֞ ִא ִיֿד ֭ ֞ין ִּתאזַל לֿגִ הַ נ ָ֭א
אַ יּכָא ּדֿתַ ולַעהֻו֭ ן לָא מָ יּתָ ֭א ונֻורהֻו֭ ן לָא ּדָ עּכ ָ֭א Mar 9:44
הו ל ָֿך ּדֿתֵ עֻול לחַ י ֵ֞א Mar 9:45
וֵאן ֵרֿגל ָֿך מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֭ך ּפסֻוקֵ ֭יה ּפַ קָ ח ֻ֗
חֿגִ יסָ ֑א אַ ו ּכַֿד ִאיֿת ל ָֿך ּתַ רּתֵ ין֞ ֵרֿגלִ ֭ ֞ין ּתֵ ּפֵ ל ּבֿגִ הַ נ ָ֭א
אַ יּכָא ּדֿתַ ולַעהֻו֭ ן לָא מָ יּתָ ֭א ונֻורהֻו֭ ן לָא ּדָ עּכָא ס Mar 9:46
Mar 9:32
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וֵאן עַ ינ ָֿך מַ ֿכׁשלָא ל ָֿ֭ך חצִ ֭יה ּפַ קָ ח ֻ֗הו ל ָֿ֭ך ּדֿבַ חֿדָ א עַ ינ ָֿך ּתֵ עֻול
למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א אַ ו ּכַֿד ִאיֿת ל ָֿך ּתַ רּתֵ ין֞ עַ ינִ ֭ ֞ין ּתֵ ּפֵ ל ּבֿגִ הַ נָא ּדנ ָֻור ֭א
אַ יּכָא ּדֿתַ ולַעהֻו֭ ן לָא מָ יּתָ ֭א ונֻורהֻו֭ ן לָא ּדָ עּכָא ס Mar 9:48
ֻורא נֵֿתמל ַ֭ח וֿכֻל ּדֵ ֿבחֿתָ א ּבמֵ לחָ א ּתֵ ֿתמלַח ס Mar 9:49
ּכֻל ּגֵיר ּבנ ָ
ירא ֗הי מֵ לחָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין מֵ לחָ א ּתֵ ֿפּכ ַ֭ה ּבמָ נָא ּתֵ ֿתמל ַ֭ח ּתֵ הוֵא Mar 9:50
ׁשַ ּפִ ָ
ּבֿכֻון מֵ לחָ ֭א וַֿבׁשַ ינָא הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿד סס
ֻורּדנן וֵאזַלו Mar 10:1
לעֵֿברא ּדי ָ֭
ָ
וקָ ם מֵ ן ּתַ מָ ֑ן וֵאֿתָ א לַֿתחֻומָ א ִּ֣די ֻהוֿ֭ד
ֵאא ומַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּתֻ וֿ֭ב אַ ֿיך ּדַ מעָ ֿד ֗הו ָ֭א
לֿתַ מָ ן לוָֿתֵ ה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ַֿבר ֭א Mar 10:2
ּפריׁשֵ ֭ ֞א מנַסֵ ין לֵה וַמׁשַ אלִ י ֑ן ּדֵ אן ׁשַ לִ יט לֿג ָ
ַקרֿבו ִ
ו ֵ
ּדנֵׁשּבֻוק אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה
אָ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּפַ קֵ ֿדֿכֻון מֻ֣וׁשֵ ֭א Mar 10:3
מרי֭ ן מֻ֣וׁשֵ א אַ ּפֵס ַל ֑ן ּדנֵֿכּתֻ וֿב ּכֿתָ ֿבָ א ּדׁשֻ וֿבקָ נ ָ֭א Mar 10:4
הֵ נֻון ּדֵ ין אָ ִ
ֵׁשר ֭א
ונ ֵ
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לֻוקֿבַ ל קַ ׁשי ֻוֿת לֵּבֿכֻון ּכֿתַ ֿב לֿכֻון Mar 10:5
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ּפֻוקּדָ נָא הָ נ ָ֭א
ֿכרא ונֵקּבֿתָ א עֿבַ ֿד אֵ נֻון אַ לָהָ ֭א Mar 10:6
ּבר ִׁשיֿת ּדֵ י֭ ן ּדֵ ָ
מֵ ן ִ
ֻוהי ולֵאמֵ ֭ה ונֵקַ ֿף לַאנ֗ ּתֿתֵ ֑ה Mar 10:7
ַֿברא לַאֿב ֗
מֵ טֻל הָ נָא נֵׁשּבֻוק ּג ָ
ין אֵ לָא חַ ֿד ּבסַ ֭ר Mar 10:8
ּתר ֭ ֞
ּתריה ֭ ֻ֞ון חַ ֿד ּבסַ ֭ר מֵ ּכִ יל לָא ֗הוַו ֵ
ונֵהוֻון ַ
נֿפַר ׁ֭ש Mar 10:9
מֵ ּדֵ ם ּדַ אלָהָ ֭א הָ ֿכִ יל ַזוֵֿ֑ג ּבַ רנָׁשָ ֭א לָא ֵ
והי֞ ּבֿבַ יּתָ א עַ ל הָ ֿדֵ ֭א Mar 10:10
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתֻ וֿב ּתַ ִ
וׁשַ אל ֗
חרֿתָ ֭א ּגָאַ ֭ר Mar 10:11
ֵׁשרא אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה ונֵסַ ֿב ֗א ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכֻל מַ ן ּדנ ֵ
ָירא ס Mar 10:12
חרנ ָ֭א ּג ָ
ׁשרא ּבַ על ָ֭ה וֿתֵ הוֵא ל ַ֗א ִ
וֵאן אַ נ֗ ּתֿתָ א ּתֵ ֵ
והי֞ ּדֵ י֭ ן ּכָאֵ ין Mar 10:13
למיֿדַ ֗
וַמקַ רֿבִ ין ֗הוַו לֵה ט ָלי ֵ֞א ּדנֵקרֻ וֿב להֻו֭ ן ּתַ ִ
֗הוַו ּבהָ לֵין ּדַ מקַ רֿבִ ין להֻון֭
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין חז ָ֭א וֵאֿתּבֵ אׁש ל ֵ֭ה וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשֿבֻוקו ט ָלי ֭ ֵ֞א אָ ֿתֵ ין Mar 10:14
איך הָ לֵין אֵ נֻו֭ ן ִאיֿתֵ יה מַ לּכֻוֿתָ א
לוָֿתי֭ ולָא ּתֵ ֿכלֻון אֵ נֻו֭ ן ּדֿדַ אילֵין ּג ֵ֭יר ּדַ ֿ
ּדַ אלָהָ ֭א
Mar 9:47
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אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל ּדלָא נקַ ּבֵ ל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א אַ ֿיך
טַ לי ָ֭א לָא ֵנעֻול ל ָ֭ה
וה ֑֞י וסָ ם ִאיֿדֵ ה עלַיהֻו֭ ן וֿבַ ֵר ֿך אֵ נֻון ס Mar 10:16
ּדרעַ ֗
וַׁשקַ ל אֵ נֻון עַ ל ָ
ַוה ֭֞י וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא Mar 10:17
וֿכַֿד ָרֿדֵ א ּבֻאורחָ ֑א רהֵ ט חַ ֿ֭ד נֿפַ ל עַ ל ּבֻורּכ ֗
ל ֵ֭ה וָאמַ ֭ר מַ לֿפָ נָא טָ ֿבָ ֑א מָ נָא אֵ עּבֵ ֿד ִּדאֿתַ ר חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ וע֑ מָ נָא קָ ֵרא אַ נ֗ ּת לִ י טָ ֿבָ ֭א לַיּת טָ ֿבָ א אֵ לָא אֵ ן Mar 10:18
חַ ֿד אַ לָהָ ֭א
ֻול ולָא Mar 10:19
ּפֻוקּדָ נ ֵ֞א יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת לָא ּתֿג ֻ֭ור לָא ּתֵ ֿגנֻוֿ֭ב לָא ּתֵ קט ֭
ֻוך ולֵאמָ ֿ֭ך
ּתֵ סהַ ֿד סָ הּדֻוֿתָ א ּדַ ּגָלֿתָ ֭א לָא ּתֵ טל ֻ֭ום יַקַ ר לַאֿב ֿ֭
ֵין מֵ ן Mar 10:20
ֵטרֿת אֵ נ ֭ ֞
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א הָ לֵין ּכֻלהֵ ין נ ֵ
טַ ליֻוֿתי֭
ירא ל ָֿ֭ך זֵל זַּבֵ ן Mar 10:21
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין חָ ר ּבֵ ֭ה וַאחֿבֵ ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה חֿדָ א חַ ִס ָ
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ל ָֿ֭ך והַ ֿב למֵ סּכִ נ ֑ ֵ֞א וֿתֵ הוֵא ל ָֿך ִסימֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֑א וסַ ֿב
צלִ יֿבָ ֭א וֿתָ א ּבָ ֿתַ רי ס
הֻו ּדֵ ין אֵ ֿתּכמַ ר ּבמֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א וֵאז ַ֭ל ּכַֿד עַ יִ יקָ א ל ֵ֭ה ִאיֿת ֗הוָא Mar 10:22
ֵאא
לֵה ּגֵיר נֵֿכסֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכמָ א עַ טלָא לַאילֵין Mar 10:23
למיֿדַ ֗
חָ ר ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּבֿתַ ִ
ִּדאיֿת להֻון נֵֿכסֵ ֑ ֞א ּדנֵעלֻון למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
וע Mar 10:24
ַוה ֭֞י וַענָא ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭
מרין ֗הוַו עַ ל מֵ ל ֗
למיֿדֵ ֞א ּדֵ ין מֵ ּתּדַ ִ
ּתַ ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּבנ ַ֑֞י ּכמָ א עַ טלָא לַאילֵין ּדַ ֿתֿכִ ילִ ין עַ ל נֵֿכסַ יהֻון֞ ּדנֵעלֻון
למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ירא Mar 10:25
ּפׁשיק ֻ֗הו לֿגַמלָא ּד ֵנעֻול ּבַ חרֻ ָורא ּדַ מחַ טָ ֑א אַ ו עַ ִּת ָ
ִ
למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א למֵ עַ ֭ל
ָאמרין ּבַ ינַיהֻו֭ ן מַ נֻו Mar 10:26
מרין ֗הוַו֭ ו ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין י ִַּת ָיראיִ ֿת מֵ ּתּדַ ִ
מֵ ׁשּכַח למֵ חָ ֭א
אנָׁשָ ֭ ֞א הָ ֿדֵ א לָא Mar 10:27חָ ר ּדֵ ין ּבהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לוָֿת ּבנַי֞ ֗
מֵ ׁשּכחָ ֑א אֵ לָא לוָֿת אַ לָהָ ֭א ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּג ֵ֭יר מֵ ׁשּכחָ א לוָֿת אַ לָהָ א סס
למאמַ ֭ר הָ א חנַן ׁשֿבַ קן ּכֻל מֵ ּדֵ ֭ם וַנקֵ ֿפנ ָֿ֭ך Mar 10:28
וׁשַ ִרי ּכִ אֿפָא ִ

Mar 10:15
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ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת ֗אנָׁש ּדׁשָ ֿבֵ ק
ּבָ ּתֵ ֞א אַ ו אַ חֵ ֞א אַ ו אַ חוָֿתָ ֑ ֞א אַ ו אַ ֿבָ א אַ ו אֵ מָ ֑א אַ ו אַ נ֗ ּתֿתָ א אַ ו ּב ַני ֑ ָ֞א אַ ו
קֻ ורי ֭ ָ֞א מֵ ֻטלָֿתי֭ ומֵ טֻל סֿבַ רֿתי֑
אא הָ ׁשָ א ּבזַֿבנָא הָ נ ָ֑א ּבָ ּתֵ ֭ ֞א וַאחֵ ֞א וַאחוָֿתָ ֞א Mar 10:30
ולָא נקַ ּבֵ ל חַ ֿד ּבַ מָ ֭
וֵאמהָ ֿתָ ֑ ֞א וַֿב ַני ָ֞א וקֻ ורי ֭ ָ֞א עַ ם רֿדֻוֿפי ָ֭א וַֿבעָ למָ א ּדָ אֿתֵ ֭א חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ס
חרי ֵ֞א קַ ֿדמָ י ֵ֞א סס Mar 10:31
חרי ֑ ֵ֞א ו ַ֗א ָ
ֵאא ּדֵ ין קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א ּדנֵהוֻון ֗א ָ
סַ ּגִ י ֞
קֿדים הוָא Mar 10:32
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם הֻו יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּכַֿד סָ לקִ ין ֗הוַו ּדֵ ין ּבֻאורחָ א ל ִ
ֿתר ֭ה ּכַֿד ּדַ חִ ילִ ין ס וַֿדֿבַ ר
להֻו֭ ן ומֵ ּתּתַ מהִ ין ֗הוַו֭ וָאז ִ֗לין ֗הוַו ּבָ ֵ
עֿתיֿד ּדנֵהוֵא ל ֵ֭ה
ַֿתרעסַ רּתֵ ֑ה וׁשַ ִרי ּדנִ אמַ ר להֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
ל ֵ
ּדאנָׁשָ א מֵ ׁשּתלֵם Mar 10:33
ַֿברה ֗
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ו ֵ
ּדהָ א סָ לקִ ין ֗חנַן ל ִ
ָיהי לעַ ֗ממֵ ֑ ֞א
ָיהי למַ וּתָ ֭א ונַׁשלמֻונ ֗
ֿפר ֭ ֞א וַנחַ יֿבֻונ ֗
לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וַלסָ ֵ
ַ
ָיהי֭ וַליַומָ א Mar 10:34
וה ֭֞י ונֵקטלֻונ ֗
ָיהי֭ ונֵרקֻ ון ּבַ אּפַ ֗
וַנֿבַ זחֻון ּבֵ ֭ה וַננַּגֿדֻונ ֗
ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א נקֻ ום ס
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א Mar 10:35
ַקרֿבו לוָֿתֵ ה יַ֣עקֻ וֿב ו֣ יֻוחַ נָן ּבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י֭ ו ִ
ו ֵ
אל ּתֵ עּבֵ ֿד לַן֭
צָ ֿבֵ ין ֗ח ַ֭נן ּדֿכֻל ּדנֵׁשַ ֭
אָ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון אֵ עּבֵ ֿד לֿכֻון֭ Mar 10:36
מרין ל ֵ֭ה הַ ֿב לַן ּדחַ ֿד נֵּתֵ ֿב מֵ ן י ִַמינ ָֿ֭ך וחַ ֿד מֵ ן סֵ מָ ל ָֿך Mar 10:37
אָ ִ
ּבׁשֻ וֿבחָ ֿ֭ך
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מָ נָא ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Mar 10:38
מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ׁשּתֻ ון ּכָסָ א ּדֵ אנָא ׁשָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֑א ומַ עמֻוֿדִ יֿתָ א ּדֵ אנָא עָמֵ ֿד
֗אנ ָ֭א ּתֵ עמֿדֻו ֑ן
וע ּכָסָ א ּדׁשָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֭א Mar 10:39
ינן אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
מרין ל ֵ֭ה מֵ ׁשּכחִ ַ֭
אָ ִ
ֻוֿדיֿתָ א ּדעָ מֵ ֿד ֗אנ ָ֭א ּתֵ עמֿדֻון֭
ּתֵ ׁשּתֻ ו֭ ן ומַ עמ ִ
ּדֿתֵ ּתֿבֻון ּדֵ י֭ ן מֵ ן י ִַמיני ומֵ ן סֵ מָ לי֑ לָא הוָֿת ִּדילי למֵ ּתַ ל֑ אֵ לָא Mar 10:40
לַאילֵין ּדַ מטַ יֿבָ א ס
עֵסר ֑א ׁשַ ִריו ָרטנִ ין עַ ל יַ֣עקֻ וֿב ו֣ י ֻוחַ נָן֭ Mar 10:41
וֿכַֿד ׁשמַ עו ָ
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ אילֵין Mar 10:42
ַקרא אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ו ָ
יטין עלַיהֻון֭
ֿברין ִרׁשֵ ֞א ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א מָ ַריהֻון֞ אֵ נֻו֭ ן ַורורֿבָ נַיהֻון֞ ׁשַ לִ ִ
ּדמֵ סּתַ ִ
Mar 10:29
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לָא ּדֵ ין הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן אֵ לָא מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּבֿכֻון ּדנֵהוֵא
ַרּבָ ֑א נֵהוֵא לֿכֻון מׁשַ מׁשָ נ ָ֭א
וַאינָא מֵ נֿכֻו֭ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵהוֵא קַ ֿדמָ י ָ֑א נֵהוֵא עַ ֿבּדָ א ּדֿכֻלנָׁש ס Mar 10:44
ּדאנָׁשָ ֑א לָא אֵ ֿתָ א ּדנֵׁשּתַ מַ ׁ֭ש אֵ לָא ּדַ נׁשַ מֵ ׁ֭ש Mar 10:45
ּברה ּגֵיר ֗
אָ ֿף ֵ
ֵאא ס
וַֿדנֵּתֵ ל נַֿפׁשֵ ה ּפֻורקָ נָא חל ָֿף סַ ּגִ י ֞
יריחֻו֑ הֻו Mar 10:46
איריחֻו ּס ּס וֿכַֿד נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ִ֣א ִ
וֵאֿתַ ו ִ֣ל ִ
ַ֣ר-טימַ י סַ מי ָ֑א יָֿתֵ ֿב ֗הוָא עַ ל-יַֿד
ָאא ִ֣טימַ י֭ ּב ִ
והי֞ וֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֑
למיֿדַ ֗
וֿתַ ִ
אֻ ורחָ ֭א וחָ ֿדַ ֭ר
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד Mar 10:47
ַלמאמַ ֭ר ֵ
קעָא ו ִ
ָצרי ָ֭א וׁשַ ִרי למֵ ֭
וַׁשמַ ע ּ֣דיֵׁשֻ וע ֻ֗הו נ ָ
ֿתרחַ ם עלַי֭
אֵ ַ
יראיִ ֿת קָ עֵא ֗הו ָ֭א Mar 10:48
ֵאא ּדנֵׁשּתֻ ֭וק הֻו ּדֵ ין י ִַּת ָ
וֿכָאֵ ין ֗הוַו ּבֵ ה סַ ּגִ י ֞
ֿתרחַ ם עלַי֭
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד אֵ ַ
וָאמַ ֭ר ֵ
ָאמרין ל ֵ֭ה Mar 10:49
ַקראו ֻ֗הי לסַ מי ָ֭א ו ִ
ָיהי֭ ו ַ
וקָ ם יֵׁ֣שֻ ֭וע וַֿפקַ ֿד ּדנֵקרֻ ונ ֗
אֵ ֿתל ַּ֗בֿ֭ב קֻ ֭ום קָ ֵרא ל ָֿ֭ך
וע Mar 10:50
הֻו ּדֵ ין סַ מיָא ׁשֿדָ א לֿבָ ׁשֵ ֑ה וקָ ם אֵ ֿתָ א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭
וע מָ נָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת אֵ עּבֵ ֿד ל ָֿ֭ך הֻו ּדֵ ין סַ מי ָ֭א אֵ מַ ר Mar 10:51
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ל ֵ֭ה ַרּבִ י֭ ּדֵ אחז ֵ֭א
ו֣ יֵׁשֻ וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה חזִי֭ הַ ימָ נֻוֿתָ ֿך אַ חיַֿתָ ֿ֭ך ומֵ חֿדָ א אֵ ֿתחזִי ל ֵ֑ה Mar 10:52
וָאזֵל ֗הוָא ּבֻאורחָ א ס
ֻורא Mar 11:1
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ֵּ֣ביֿתּ-פָ ּג ֭ ֵ֞א ו֣ ֿבֵ יֿת-עַ ני ָ֭א לוָֿת ט ָ
קרֿב ל ִ
וֿכַֿד ֵ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּתרין֞ מֵ ן ּתַ ִ
ּדזַיּתֵ ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר ֵ
וֿבלן וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ּדעָאלִ ין Mar 11:2
ַקריֿתָ א הָ י ּדַ לקֻ ַ֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו ל ִ
ּדאנָׁש מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א לָא ַרֿכּבֵ ֭ה
אס ֭יר ֗
אנ֗ ּתֻ ון ל ָ֑ה מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון עִ ילָא ּדַ ִ
ׁשרו אַ יּתַ או ֻ֗הי֭
ַ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון הָ ֿדֵ ֑א אֵ מַ רו ל ֵ֭ה Mar 11:3
וֵאן ֗אנָׁש נִ אמַ ר לֿכֻו֭ ן מָ נָא ִ
ֿתּבעֵא ומֵ חֿדָ א מׁשַ ּדַ ר לֵה לֿכָא ס
֭
ּדַ למָ ַרן מֵ
רעָא לֿבַ ר ּבׁשֻ וקָ ֭א וֿכַֿד Mar 11:4
אסיר עַ ל ּתַ ֭
וֵאזַלו אֵ ׁשּכַחו עִ ילָא ּדַ ִ
ׁשָ ֵרין ל ֵ֑ה
Mar 10:43

100

The Aramaic Peshitta

עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון
ימי֭ ן אֵ מַ רו להֻו ֑ן מָ נָא ִ
֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן אַ ילֵין ּדקָ ִ
ּדׁשָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון עִ יל ָ֭א
יך ּדֿפַ קֵ ֿד אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ וַׁשֿבַ קו אֵ נֻון֭ Mar 11:6
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו להֻו֭ ן אַ ֿ
ֻון וַרֿכֵֿב Mar 11:7
ַוהי מָ אנַיה ֭ ֞
ַארמיו על ֗
וַאיּתי ֻ֗והי לעִ ילָא לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע֑ ו ִ
ַוהי יֵׁ֣שֻ וע ס
על ֗
חרנ ֵ֞א ּפָסקִ ין ֗הוַו Mar 11:8
ֵאא ּדֵ י֭ ן מׁשַ וֵין ֗הוַו נַחּתַ יהֻון֞ ּבֻאורחָ ֭א ו ַ֗א ָ
סַ ּגִ י ֞
סַ וּכ ֵ֞א מֵ ן ִאי ָלנ ֭ ֵ֞א וַמׁשַ וֵין ּבֻאורחָ ֭א
ָאמרי֭ ן אֻ וׁשַ ענ ָ֑א Mar 11:9
ֿתר ֑ה קָ עֵין ֗הוַו֭ ו ִ
והי֭ והָ נֻון ּדֿבָ ֵ
והָ נֻון ּדַ קֿדָ מַ ֗
ּבר ֿיך ֻ֗הו ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
ִ
מרומֵ ֞א Mar 11:10
ַֿבריֿכָא ֗הי מַ לּכֻוֿתָ א ּדָ אֿתיָא ּדַ אֿבֻון ַּ֣דוִ יֿ֭ד אֻ וׁשַ ענָא ּבַ ַ
ו ִ
ס
ֻ֣אורׁשלֵם להַ יּכל ָ֑א וַחזָא ּכֻלמֵ ּדֵ ֭ם ּכַֿד הוָא ּדֵ ין Mar 11:11
ועַל יֵׁ֣שֻ וע ל ִ
ּתרעסַ ֭ ֞ר
ּדרמׁשָ ֑א נֿפַ ק ל֣ ֿבֵ יֿת-עַניָא עַ ם ֵ
עֵ ּדָ נָא ַ
חרנ ָ֭א ּכַֿד נֿפַ ק מֵ ן ֵּ֣ביֿת-עַני ָ֭א ּכֿפֵן֭ Mar 11:12
וַליַומָ א ֗א ִ
רֿפֵא וֵאֿתָ א לוָֿתָ ה Mar 11:13
וַחזָא ִּתּתָ א חֿדָ א מֵ ן רֻ וחקָ ֭א ִּדאיֿת ּבָ ה טַ ֭ ֞
רֿפֵא זַֿבנָא ּגֵיר
ּדֵ אן נֵׁשּכַח ּבָ ה מֵ ּדֵ ֭ם וֿכַֿד אֵ ֿתָ ֑א לָא אֵ ׁשּכַח ּבָ ה אֵ לָא אֵ ן טַ ֭ ֞
ּדֿתאנ ֭ ֵ֞א
לָא הוָא ֗הוָא ִ
ֻול וַׁשמַ עו Mar 11:14
אר ֞א לָא נֵאֿכ ֭
וֵאמַ ר ל ָ֭ה מֵ ּכִ יל וַלעָ לַם ֗אנָׁש מֵ נֵֿכי ּפִ ֵ
ֻ֣אורׁשלֵם סס
וה ֭֞י וֵאֿתַ ו ל ִ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ועַל יֵׁ֣שֻ וע להַ יּכלָא ּדַ אלָהָ ֑א וׁשַ ִרי ּדנַּפֵק לַאילֵין ּדזָֿבנִ ין Mar 11:15
וַמזַּבנִ ין ּבהַ יּכל ָ֭א וַהֿפַ ֿך ּפָֿתֻ ֵור ֞א ּדַ מעַ רֿפָ נ ֭ ֵ֞א וֿכֻורסַ וָֿתָ ֞א ּדהָ נֻון ּדַ מזַּבנִ ין
יַונ ֭ ֵ֞א
ּדאנָׁש נַעּבַ ר מָ אנ ֵ֞א ּבֿגַו הַ יּכל ָ֭א Mar 11:16
ולָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗הוָא ֗
ֵֿתקרא Mar 11:17
ּכֿתיֿ֑ב ּדֿבַ יּתי֭ ּבֵ יֿת צלֻוֿתָ א נ ֵ
ומַ ל ֵֿף ֗הו ָ֭א וָאמַ ר להֻו֭ ן לָא ִ
ָיהי֭ מעַ רֿתָ א ּדלֵסטָ י ֵ֞א ס
לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֑ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין עֿבַ ּדּתֻ ונ ֗
ָיהי֭ Mar 11:18
ֿפר ֭ ֞א וֿבָ עֵין ֗הוַו ּדַ אי ַּכנָא נַוּבֿדֻונ ֗
וַׁשמַ עו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
ּדָ חלִ ין ֗הוַו ּגֵיר מֵ נ ֵ֭ה מֵ טֻל ּד ֻֿכלֵה עַ מָ א ּתַ ִמיהִ ין ֗הוַו ּביֻולּפָ נֵה ס
מֿדינ֗ ּתָ א ס Mar 11:19
וֿכַֿד הוָא ַרמׁשָ ֑א נֿפַ קו לֿבַ ר-מֵ ן ִ
Mar 11:5
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עָֿברי ֑ן חזַו ִּתּתָ א הָ י ּכַֿד יַּבִ יׁשָ א מֵ ן עֵקָ ָר ֭ה
ֿפרא ּכַֿד ִ
וַֿבצַ ָ
ָטּת יֵֿבׁשַ ֿ֭ת Mar 11:21
וֵאּתּדֿכַר ֵׁ֣שמעֻו֭ ן וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֑ הָ א ִּתּתָ א הָ י ּדל ֭
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּתֵ הוֵא ּבֿכֻון הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Mar 11:22
וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ֻורא הָ נ ָ֭א Mar 11:23
אַ ִמין ּגֵיר אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדנִ אמַ ר לט ָ
ּדֵ אׁשּתַ ֗קל וֿפֵל ּביַמָ ֑א ולָא נֵֿתּפַ לַֿג ּבלֵּבֵ ֑ה אֵ לָא נהַ ימֵ ן ּדהָ וֵא הַ ו מֵ ּדֵ ם
ּדָ אמַ ֑ר נֵהוֵא לֵה מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ס
מֵ טֻל הָ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדַ מצַ לֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וׁשָ אלִ ין Mar 11:24
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן הַ ימֵ נו ּדנָסּבִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ונֵהוֵא לֿכֻון ס
ימין אנ֗ ּתֻ ון לַמצַ ָלי ֻו֑ ׁשֿבֻוקו מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת לֿכֻון עַ ל Mar 11:25
ומָ א ּדקָ ִ
אף אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א נֵׁשּבֻוק לֿכֻון סַ ֿכלוָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
֗אנ ָׁ֭ש ּדָ ֿ
אֵ ן ּדֵ ין אַ נ֗ ּתֻ ון לָא ׁשָ ֿבקִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אָ ֿפלָא אַ ֿבֻוֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א Mar 11:26
נֵׁשּבֻוק לֿכֻון סַ ֿכלוָֿתֿכֻון֞ ס
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וֿכַֿד מהַ ל ֵֿך ֗הוָא ּבהַ יּכל ָ֑א אֵ ֿתַ ו לוָֿתֵ ה Mar 11:27
וֵאֿתַ ו ּתֻ וֿב ל ִ
ֿפר ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א
ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
ָאמרין ל ֵ֭ה ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת ומַ נֻו י ַ֗הֿב ל ָֿך Mar 11:28
ו ִ
ׁשֻ ולטָ נָא הָ נָא ּדהָ לֵין ּתֵ עּבֵ ֿ֭ד
וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן אֵ ׁשַ אֵ לֿכֻון אָ ֿף אֵ נָא מֵ לֿתָ א חֿדָ ֭א Mar 11:29
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ּדֿתאמרֻ ון לִ י֑ וֵאנָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א
ִ
ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣די ֻוחַ נָן מֵ ן אַ ימֵ ּכָא ֗הי֭ מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א אַ ו מֵ ן Mar 11:30
מַ עמ ִ
אנָׁשָ ֭ ֞א אֵ מַ רו לִ יּ֭בנַי֞ ֗
וֵאֿתחַ ׁשַ ֿבו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן וֵאמַ רו֭ ּדֵ אן נִ אמַ ר לֵה ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֑א אָ מַ ר Mar 11:31
ָיהי֭
ַ֭לן וַלמָ נָא לָא הַ ימֵ נּתֻ ונ ֗
אנָׁשָ ֑ ֞א ּדֵ חלֿתָ א ֗הי מֵ ן עַ מָ ֭א ּכֻלהֻון ּגֵיר Mar 11:32וַֿדנִ אמַ ר מֵ ן ּבנַי֞ ֗
אַ חִ ִיֿדין הוַו לֵה ל֣ יֻוחַ ָנ ֑ן ּדׁשַ ִר ָיראיִ ֿת נֿבִ יָא ֗הו֭
ינן אָ מַ ר להֻו֭ ן אָ ֿף לָא אֵ נָא Mar 11:33
ָאמרין לֵה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע לָא יָֿדעִ ַ֭
וַענַו֭ ו ִ
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ס
ַאחּדרה Mar 12:1
ֵ
ַֿברא חַ ֿד נצַ ֿב ּכַרמָ ֭א ו
וׁשַ ִרי ּדַ נמַ לֵל עַ מהֻון ּבמַ ֿתל ֭ ֵ֞א ּג ָ
ס ָיֿג ָ֭א וַחֿפַ ר ּבֵ ה מַ עצַ רּתָ ֭א וַֿבנָא ּבֵ ה מַ ֿגּדל ָ֭א וַאוחֿדֵ ה לֿפַ לָחֵ ֭ ֞א וַחז ַ֭ק
Mar 11:20
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אר ֞א ּדֿכַרמָ א נֵסַ ֿ֭ב
וׁשַ ּדַ ר לוָֿת ּפַ לָחֵ ֞א עַ ֿבּדֵ ה ּבזַֿבנ ָ֑א ּדמֵ ן ּפִ ֵ
יק Mar 12:3
והי ּכַֿד סֿפִ ֭
הֵ נֻון ּדֵ ין מחַ או ֻ֗הי֭ וׁשַ ּדרֻ ֗
ֻוהי֭ Mar 12:4
ֻוהי֭ וצַ לֿפ ֗
ָאף להַ ו ַרֿגמ ֗
חרנ ָ֭א ו ֿ
וׁשַ ּדַ ר ּתֻ וֿב לוָֿתהֻון עַ ֿבּדָ א ֗א ִ
ער ֭א
והי ּבצַ ָ
וׁשַ ּדרֻ ֗
חרנ ֵ֞א Mar 12:5
ֵאא עַ ֿבּדֵ ֞א ֗א ָ
ֻוהי֭ וַלסַ ּגִ י ֞
חרנ ָ֭א אָ ֿף להַ ו קַ טל ֗
וׁשַ ּדַ ר ּתֻ וֿב ֗א ִ
ׁשַ ּדַ ֭ר ומֵ נהֻו֭ ן מחַ ו֭ מֵ נהֻון ּדֵ י֭ ן קַ טֵ לו֭
ּדרה לוָֿתהֻון Mar 12:6
ּברא חַ ּבִ יֿבָ א ִאיֿת ֗הוָא ל ֵ֑ה וׁשַ ֵ
חַ רֿתָ א ּדֵ י֭ ן חַ ֿד ָ
חר ַיֿ֭ת אֵ מַ ר ּג ֵ֭יר ּכֿבַ ר נֵֿבהֿתֻ ון מֵ ן ּבֵ רי֭
֗א ָ
יוהי֑ Mar 12:7
הָ נֻון ּדֵ ין ּפַ לָחֵ ֭ ֞א אֵ מַ רו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן הָ נַו יָרּתָ ֭א ּתַ ו נֵקטלִ ֗
וֿתֵ הוֵא ִּדילַן יָרּתֻ וֿתָ ֭א
והי לֿבַ ר-מֵ ן ּכַרמָ ֭א Mar 12:8
ֻוהי֭ וַאּפקֻ ֗
וַנסַ ֿבו קַ טל ֗
מָ נָא הָ ֿכִ יל נֵעּבֵ ֿד מָ ֵרא ּכַרמָ ֭א נִ אֿתֵ א נַוּבֵ ֿד להָ נֻון ּפַ לָחֵ ֑ ֞א Mar 12:9
חרנ ֭ ֵ֞א
יוהי ּכַרמָ א ל ַ֗א ָ
ונֵּתלִ ֗
קריּתֻ ו ֑ן ּדֿכִ אֿפָא ּדַ אסלִ יו ּבַ ָני ֑ ֵ֞א הִ י הוָֿת Mar 12:10
וָאֿפלָא ּכֿתָ ֿבָ א הָ נָא ַ
לרׁשָ א ּדזָוִ יֿתָ ֭א
ִ
מֵ ן לוָֿת מָ ריָא הוָֿת הָ ֿדֵ ֭א וִ איֿתֵ יה ּתֵ ֿדמֻורּתָ א ּבעַ ינַין֞ ס Mar 12:11
וֿבָ עֵין ֗הוַו למֵ אחּדֵ ֭ה וַֿדחֵ לו מֵ ן עַמָ ֭א יִ ֿדַ עו ּגֵיר ּדַ עלַיהֻון אֵ מַ ר Mar 12:12
והי֭ וֵאזַלו ּס ּס
מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א וׁשַ ֿבקֻ ֗
ָיהי Mar 12:13
ֿפר ֭ ֞א ומֵ ן ּדֿבֵ יֿת ה ֵָ֣רוֿדֵ ֭ס ּדַ נצֻוֿדֻונ ֗
וׁשַ ּדַ רו לוָֿתֵ ה ֗אנָׁשָ ֞א מֵ ן סָ ֵ
ּבמֵ לֿתָ ֭א
ֻוהי֭ מַ לֿפָ נ ָ֑א יָֿדעִ ין ֗חנַן ּדׁשַ ִריר אַ נ֗ ּ֭ת ולָא Mar 12:14
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ ֿתַ ו֭ וׁשַ אל ֗
ֻוּפֵא ּדַ ֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭ ֞א
לאנ ָׁ֭ש לָא ּגֵיר חָ אַ ר אַ נ֗ ּת ּבּפַ רצ ֞
ׁשקִ יל אַ נ֗ ּת צֵ ֿפֿתָ א ֗
ׁשר ָר ֭א אֻ ורחָ א ּדַ אלָהָ א מַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּ֭ת ׁשַ לִ יט למֵ ּתַ ל ּכסֵ ֿף ִ-רׁשָ א
אֵ לָא ּבַ ָ
לקֵ סַ ֭ר אַ ו ל ָ֭א נֵּתֵ ֭ל אַ ו לָא נֵּתֵ ֭ל
הֻו ּדֵ ין יִ ֿדַ ע נֵֿכלהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מנַסֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ אַ יּתַ ו Mar 12:15
לִ י ִּדינ ָָרא אֵ חז ֵ֭א
ַאיּתיו ל ֵ֭ה אָ מַ ר להֻו֭ ן ּדמַ נֻו צַ למָ א הָ נָא וַֿכֿתָ ֿבָ ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין Mar 12:16
ו ִ
אֵ מַ רו֭ ּדקֵ סַ ֭ר
Mar 12:2
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אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּדקֵ סַ ר הַ ֿבו לקֵ סַ ֑ר וֿדַ אלָהָ ֭א לַאלָהָ ֭א וַֿתמַ הו
֗הוַו ּבֵ ה ס
ַיּת וַמׁשַ אלִ ין Mar 12:18
אמרין ּדַ קיָמּתָ א ל ֭
וֵאֿתַ ו ַזּדֻוקָ י ֵ֞א לוָֿתֵ ֑ה הָ נֻון ּדָ ִ
ָאמרין֭
֗הוַו לֵה ו ִ
ּדאנ ָׁ֑ש וׁשָ ֿבֵ ק Mar 12:19
ֻוהי ֗
מַ לֿפָ נ ָ֭א מֻ֣וׁשֵ א ּכֿתַ ֿב ַל ֑ן ּדֵ אן מָ אֵ ֿת אַ ח ֗
ֻוהי֭
ֻוהי אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה וַנקִ ים זַרעָא לַאח ֗
אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א וַֿב ַני ָ֞א לָא ׁשָ ֿבֵ ֑ק נֵסַ ֿב אַ ח ֗
ומיֿ֭ת ולָא ׁשֿבַ ק Mar 12:20
ׁשַ ֿבעָא אַ חִ ין֞ ִאיֿת ֗הוַו֭ קַ ֿדמָ יָא נסַ ֿב אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ִ
ַרעָא
ז ֭
ַרעָא וֿדַ ֿתלָֿתָ א Mar 12:21
ומיֿ֑ת ּכַֿד אָ ֿף לָא הֻו ׁשֿבַ ק ז ֭
ֿתרין֞ נַסּבָ ה ִ
וֿדַ ֵ
הָ ֿכוָֿ֭ת
חריַֿת ּכֻלהֻון ִמיֿתַ ֿת Mar 12:22
ַרעָא ֗א ָ
ֻוה ולָא ׁשֿבַ קו ז ֭
וׁשַ ֿבעָֿתַ יהֻון֞ נַסּב ֑
אָ ֿף הִ י אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א
יל ּדַ אינָא מֵ נהֻון ּתֵ הוֵא אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ׁשַ ֿבעָֿתַ יהֻון֞ ּגֵיר Mar 12:23
ּבַ קיָמּתָ א הָ ֿכִ ֭
ֻוה
נַסּב ֭
וע לָא ֗הוָא מֵ טֻל הָ ֿדֵ א טעֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלָא יָֿדעִ ין Mar 12:24
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
אנ֗ ּתֻ ון ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א ולָא חַ ילֵה ּדַ אלָהָ ֑א
מָ א ּגֵיר ּדקָ מו מֵ ן ִמיֿתֵ ֭ ֞א לָא נָסּבִ ין נֵׁשֵ ֭ ֞א אָ ֿף לָא נֵׁשֵ ֞א הָ ויָן֞ Mar 12:25
ַֿבר ֭ ֞א אֵ לָא ִאיֿתַ יהֻו֭ ן אַ ֿיך מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
לֿג ֵ
קריּתֻ ו֭ ן ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א אַ י ַּכנָא מֵ ן Mar 12:26
ימי ֑ן לָא ַ
עַ ל ִמיֿתֵ ֞א ּדֵ ין ּדקָ ִ
אֿברהָ ֭ם וַאלָהֵ ה ִּ֣דאיסחָ ֭ק
סַ ניָא אֵ מַ ר לֵה אַ לָהָ ֑א אֵ נָא ֗אנָא אַ לָהֵ ה ַּ֣ד ָ
וַאלָהֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֑ב
יל סַ ּגִ י טָ עֵין Mar 12:27
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א אֵ לָא ּדחַ י ֭ ֵ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון הָ ֿכִ ֭
ולָא הוָא אַ לָהָ א ִ
אנ֗ ּתֻ ון סס
רׁשי֭ ן וַחזָא ּדׁשַ ּפִ יר אַ ִֿתיֿב Mar 12:28
ֿפר ֑ ֞א וַׁשמַ ע אֵ נֻון ּדֿדָ ִ
ַקרֿב חַ ֿד מֵ ן סָ ֵ
ו ֵ
להֻון ּפֵֿתֿגָמָ ֭א וׁשַ אל ֵ֭ה אַ ינַו ּפֻוקּדָ נָא קַ ֿדמָ יָא ּדֿכֻלהֻון֭
יסריֵל֑ מָ ריָא Mar 12:29
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע קַ ֿדמָ י מֵ ן ּכֻלהֻון ּפֻוקּדָ נ ֑ ֵ֞א ׁשמַ ע ִ֣א ָ
אַ ל ַָ֭הן מָ ריָא חַ ֿד ֻ֗הו֭
Mar 12:17
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וַֿדֿתֵ רחַ ם למָ ריָא אַ לָהָ ֿ֭ך מֵ ן ֻּכלֵה לֵּבָ ֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלָה נַֿפׁשָ ֿ֭ך ומֵ ן
ֻּכלֵה ֵרע ָינ ָֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלֵה חַ יל ָֿ֭ך הָ נַו ּפֻוקּדָ נָא קַ ֿדמָ י ָ֑א
יך נַֿפׁשָ ֿ֭ך ּפֻוקּדָ נָא Mar 12:31
ֿתרין֞ ּדֿדָ מֵ א ל ֵ֭ה ּדֿתַ חֵ ֿב לקַ ִריֿבָ ֿ֭ך אַ ֿ
וֿדַ ֵ
ּדרּב מֵ ן הָ לֵין לַיּת ס
חרנ ָ֭א ַ
֗א ִ
הו֑ ולַיּת Mar 12:32
רּת ּדחַ ֿד ֻ֗
ׁשר ָרא אֵ מַ ֭
ֿפר ֭א ׁשַ ּפִ יר ַרּבִ י֑ ּבַ ָ
אָ מַ ר לֵה הַ ו סָ ָ
חרין לֿבַ ר-מֵ נ ֵ֭ה
֗א ִ
ּכלָה Mar 12:33
יוהי ֗אנָׁש מֵ ן ֻּכלֵה לֵּבָ ֭א ומֵ ן ֻּכלֵה ֵרע ָינ ָ֭א ומֵ ן ֻ
ֵרחמ ֗
וַֿדנ ִ
נַֿפׁשָ ֭א ומֵ ן ֻּכלֵה חַ יל ָ֭א וַֿדנֵרחַ ם קַ ִריֿבֵ ה אַ ֿיך נַֿפׁשֵ ֑ה י ִַּת ָירא ֗הי מֵ ן ּכֻלהֻון
יַקּדֵ ֞א וֿדֵ ֿבחֵ ֭ ֞א
ָיהי ּדחַ ּכִ ימָ איִ ֿת מֿפַ נֵא ּפֵֿתֿגָמָ ֑א ענ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Mar 12:34
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ י֭ ן חז ֗
מרח
לָא ֗הוַיּת ַרחִ יק מֵ ן מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס ולָא ֗אנָׁש ּתֻ וֿב אַ ַ
יוהי ס
ּדַ נׁשַ אלִ ֗
ֿפר ֑ ֞א Mar 12:35
מרין סָ ֵ
וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּבהַ יּכל ָ֭א אַ י ַּכנָא אָ ִ
ּברה ֻ֗הו ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
מׁשיחָ א ֵ
ּדַ ִ
הֻו ּגֵיר ַּ֣דוִ יֿד אֵ מַ ר ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדֵ אמַ ר מָ ריָא למָ רי֑ ּתֵ ֿב Mar 12:36
יּך ּכֻוֿבׁשָ א ּתחֵ יֿת ֵרֿגלַיּכְ֭֞
אסים ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ְ֞
ל ָֿך מֵ ן י ִַמיני֭ עֿדַ מָ א ּדֵ ִ
ֿכלֵה Mar 12:37
והי֭ ו ֻ
ּברה ִאיֿתַ ֗
הֻו הָ ֿכִ יל ַּ֣דוִ יֿד קָ ֵרא לֵה מָ רי֑ וַאי ַּכנָא ֵ
ּכֵנׁשָ א ׁשָ מַ ע ֗הוָא לֵה ּבַ ִסימָ איִ ֿת ס
ֿפר ֭ ֞א ּדצָ ֿבֵ ין Mar 12:38
וַֿביֻולּפָ נֵה אָ מַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן סָ ֵ
חמין ׁשלָמָ א ּבׁשֻ וקֵ ֑ ֞א
ּדֿבֵ אסטל ֵ֞א נהַ לֿכֻו ֑ן ָור ִ
וריׁש סמָ ֿכ ֵ֞א ּבַ חׁשָ מיָֿתָ ֭ ֞א Mar 12:39
ִוריׁש מַ וּתֿבֵ ֞א ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֑ ֞א ִ
ֻון Mar 12:40
הָ נֻון ּדָ אֿכלִ ין ּבָ ּתֵ א ּדַ ארמלָֿתָ ֑ ֞א ּבעֵ לֿתָ א ּדמַ ורֿכִ ין צ ַלוָֿתה ֭ ֞
הֵ נֻון נקַ ּבלֻון ִּדינָא י ִַּת ָירא ס
וֿכַֿד יִ ֿתֵ ֿב יֵׁ֣שֻ וע לֻוקֿבַ ל ּבֵ יֿת ַּגז ָ֑א חָ אַ ר ֗הוָא אַ י ַּכנָא ּכֵנׁשֵ ֞א Mar 12:41
ֵאא עַ ִּת ֵיר ֞א ָרמֵ ין ֗הוַו סַ ּגִ י֭
ָרמֵ ין עֻורֿפָ נָא ּבֵ יֿתַּ -גז ָ֭א וסַ ּגִ י ֞
ין ִּדאיֿתַ יהֻון Mar 12:42
ּתרין֞ מנִ ֭ ֞
וֵאֿתָ ֿת אַ רמַ לּתָ א חֿדָ א מֵ סּכִ נּתָ ֑א אַ רמיַֿת ֵ
ׁשָ מֻונ ֭ ֵ֞א
Mar 12:30
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וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן
למיֿדַ ֗
ַקרא יֵׁ֣שֻ וע לֿתַ ִ
ו ָ
ּדרמֵ ין אַ רמיַֿת
ּדהָ ֿדֵ א אַ רמַ לּתָ א מֵ סּכִ נּתָ ֑א י ִַּתיר מֵ ן ּכֻלהֻון ֗אנָׁשָ א ָ
ּבֵ יֿתַּ -גז ָ֭א
רמיו֭ הָ ֿדֵ א ּדֵ ין מֵ ן Mar 12:44
ּכֻלהֻון ּג ֵ֭יר מֵ ן מֵ ּדֵ ם ּדי ִַּתיר להֻון אַ ִ
חַ ִסירֻ וֿתָ ֑ה ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ֗הוָא לָה אַ רמיַֿתֵ ֭ה ֻּכלֵה קֵ נ ָינָה ס
וה ֭֞י מַ לֿפָ נ ָ֑א Mar 13:1
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן הַ יּכל ָ֑א אֵ מַ ר לֵה חַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
אֿפֵא וַאילֵין ּבֵ נ ָינ ֭ ֵ֞א
הָ א חזִי אַ ילֵין ּכִ ֭ ֞
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה חָ זֵא אַ נ֗ ּת הָ לֵין ּבֵ נ ָינ ֵ֞א ַרורֿבֵ ֑ ֞א לָא Mar 13:2
ֿתרא ס
אף ּדלָא מֵ סּתַ ָ
אף עַ ל ּכִ ֿ
מֵ ׁשּתַ ֿבקָ א הָ רּכָא ּכִ ֿ
ֻוהי ּכִ אֿפָא Mar 13:3
ֻורא ּדזַיּתֵ ֭ ֞א לֻוקֿבַ ל הַ יּכל ָ֑א ׁשַ אל ֗
וֿכַֿד יִ ֿתֵ ֿב יֵׁ֣שֻ וע ּבט ָ
ַ֣אנּדראו ָ֑ס ּבַ לחֻוֿדַ יהֻון֭
ו֣ יַעקֻ וֿב ו֣ יֻוחַ נָן ו ֵ
אֵ מַ ר לַן אֵ מַ ֿתי הָ לֵין נֵהו ָי ֑֞ן ומָ נָא אָ ֿתָ ֭א מָ א ּדקַ ִריֿבָ ן֞ הָ לֵין Mar 13:4
ּכֻלהֵ ין למֵ ׁשּתַ ָלמֻו֭
למאמַ ר להֻו֭ ן חזַו֭ ּדַ למָ א ֗אנָׁש נַטעֵיֿכֻון֭ Mar 13:5
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע ׁשַ ִרי ִ
ֵאא נַטעֻון֭ Mar 13:6
ֵאא ּגֵיר נִ אֿתֻ ון ּבׁשֵ מי֑ ונִ אמרֻ ון ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א וַלסַ ּגִ י ֞
סַ ּגִ י ֞
עֿתיֿד Mar 13:7
קרֿבֵ ֭ ֞א וטֵ ּבָ א ּדקִ ארסֵ ֭ ֞א לָא ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן ִ
מָ א ּדֵ ין ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון ָ
ֻ֗הו ּדנֵהו ֵ֭א אֵ לָא לָא עֿדַ ּכִ יל חַ רֿתָ ֭א
ַועֵא ּבֿדֻוּכָא Mar 13:8
נקֻ ום ּגֵיר עַ מָ א עַ ל עַ מָ ֑א ומַ לּכֻו עַ ל מַ לּכֻו֭ ונֵהוֻון ז ֭ ֞
ּדֻוּכ ָ֭א ונֵהוֻון ּכַֿפנ ֵ֞א וַׁשֿגֻוׁשי ֭ ֵ֞א הָ לֵין ִרׁשָ א אֵ נֵין֞ ּדחֵ ֿבל ֵ֞א ס
חזַו ּדֵ ין אַ נ֗ ּתֻ ון נַֿפׁשֿכֻו֭ ן נַׁשלמֻו ָנֿכֻון ּגֵיר לֿדַ ָינ ֭ ֵ֞א וֿבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתהֻון֞ Mar 13:9
ּתֵ ֿתנַּגֿדֻו֭ ן וַקֿדָ ם מַ לּכ ֵ֞א והִ ֿגמֻונ ֵ֞א ּתקֻ ומֻון מֵ ֻטלָֿתי֭ לסָ הּדֻוֿתהֻון ס
ֿתּכרז סֿבַ רֿתי֭ ּבֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א ס Mar 13:10
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ ֵ
לֻוקֿדַ ם ּדֵ ין ִ
מָ א ּדַ מקַ רֿבִ ין לֿכֻון ּדֵ ין ּדנַׁשלמֻו ָנֿכֻו֭ ן לָא ּתקַ ּדמֻון ִּתאצּפֻון Mar 13:11
מָ נָא ּתמַ ללֻו֭ ן ולָא ּתֵ רנֻו֭ ן אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ִֿתיהֵ ֿב לֿכֻון ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֭א הַ ו מַ לֵלו֭
לָא ֗הוָא ּגֵיר אַ נ֗ ּתֻ ון ממַ ללִ י֭ ן אֵ לָא רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ַֿבר ֭ה וַנקֻ ומֻון ּב ַני ָ֞א Mar 13:12
ֻוהי למַ וּתָ ֑א וַאֿבָ א ל ֵ
נַׁשלֵם ּדֵ ין אַ חָ א לַאח ֗
ַנמיֿתֻ ון אֵ נֻון֭
עַ ל אַ ֿבָ הַ יה ֭ ֻ֞ון ו ִ
Mar 12:43
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וֿתֵ הוֻון סנִ יאיִ ן֞ מֵ ן ּכֻלנ ָׁ֭ש מֵ טֻל ׁשֵ מי֭ מַ ן ּדֵ ין ּדַ נסַ יּבַ ר עֿדַ מָ א
לחַ רֿתָ ֭א הֻו נִ חֵ א ּס ּס
ירא Mar 13:14
אמ ָ
מָ א ּדֵ ין ּדַ חזַיּתֻ ון אָ ֿתָ א טַ נֿפֿתָ א ּדחֻורּבָ ֑א הָ י ּדַ ִ
ּ֣בֿדָ נִ יאיֵל נֿבִ י ָ֑א ּדקָ ימָ א אַ יּכָא ּדלָא ָול ֵ֑א הַ ו ּדקָ ֵרא נֵסּתַ ּכ ַ֭ל הָ יּדֵ ין אַ ילֵין
ֻור ֭א
ּדִֿ֣ב יהֻוֿד אֵ נֻו֭ ן נֵערקֻ ון לט ָ
חוֿ֭ת ולָא ֵנעֻול למֵ ׁשקַ ל מֵ ּדֵ ם מֵ ן ּבַ יּתֵ ֭ה Mar 13:15
ומַ ן ּדֿבֵ אּג ָָרא ֗הו֭ לָא ֵנ ֻ
סּתרה ּדנֵׁשקֻ ול לֿבָ ׁשֵ ה ס Mar 13:16
ֵֿתהֿפֵך לֿבֵ ֵ
ֿ
ומַ ן ּדַ ֿבחַ קלָא ֗הו֑ לָא נ
וָי ּדֵ ין לֿבַ טנָֿתָ ֭ ֞א ולַאילֵין ּדמַ ינקָ ן֞ ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֞א ס Mar 13:17
צַ לַו ּדֵ ין ּדלָא נֵהוֵא ערֻ וקִ יֿכֻון ּבסַ ֿתו ָ֭א Mar 13:18
נֵהוֵא ּגֵיר ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻון אֻ ולצָ נ ָ֑א ּדלָא הוָא אַ ֿכוָֿתֵ ֭ה מֵ ן ִריׁש Mar 13:19
ֿברא אַ לָהָ א עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א ולָא נֵהו ֵ֭א
ּבריֿתָ א ּדַ ָ
ִ
וֵאלֻו לָא מָ ריָא ּדֿכ ִַרי יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן לָא חָ יֵא ֗הוָא ּכֻל ּבסַ ֭ר Mar 13:20
אֵ לָא מֵ טֻל ּגֿבַ י ָ֞א ּדַ ֿגֿבָ ֭א ּכ ִַרי יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻון ס
מׁשיחָ ֑א והָ א Mar 13:21
הָ יּדֵ ין אֵ ן ֗אנָׁש נִ אמַ ר לֿכֻו ֑ן ּדהָ א הָ רּכָא ֗הו ִ
הָ רּתַ מָ ֑ן לָא ּתהַ ימנֻון֭
מׁשיחֵ ֞א ּדֿדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א וַנֿבִ י ֵ֞א ּדֿכַּדָ ֿבֻוֿתָ ֭א ונֵּתלֻון Mar 13:22
נקֻ ומֻון ּגֵיר ִ
ֿדמרֿתָ ֭ ֞א ונַטעֻון אֵ ן מֵ ׁשּכחָ ֭א אָ ֿף לַֿגֿבַ י ֭ ָ֞א
אָ ֿתוָֿתָ ֭ ֞א וֿתֵ ָ
מרֿת לֿכֻו֭ ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם ס Mar 13:23
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן אֵ זּדַ ֗הרו֭ הָ א קַ ּדמֵ ֿת אֵ ֵ
הרא Mar 13:24
ּבהָ נֻון ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֭ ֞א ּבָ ֿתַ ר אֻ ולצָ נָא הַ ו֑ ׁשֵ מׁשָ א נֵחׁשַ ֿ֭ך וסַ ָ
ֻוהר ֭ה
לָא נֵּתֵ ל נ ֵ
וֿכַוּכֿבֵ ֞א נֵּפלֻון מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א וחַ י ַלוָֿתָ ֞א ּדַ ׁשמַ יָא נֵּתּתזִיעֻון֭ Mar 13:25
ּדאנָׁשָ א ּכַֿד אָ ֿתֵ א ּבַ ע ָננ ֑ ֵ֞א עַ ם חַ ילָא Mar 13:26
ַֿברה ֗
ָיהי ל ֵ
והָ יּדֵ ין נֵחז ֻונ ֗
ַרּבָ א ועַ ם ׁשֻ וֿבחָ ֭א
והי֞ מֵ ן אַ רּבעָֿתַ יהֵ ין רֻ וחֵ ֭ ֞א Mar 13:27
ַוה ֑֞י וַנ ַֿכנֵׁש לַֿגֿבַ ֗
הָ יּדֵ ין נׁשַ ּדַ ר מַ לַאֿכ ֗
לרׁשָ ה ּדַ ׁשמַ יָא ס
ארעָא וַעֿדַ מָ א ִ
֭
מֵ ן ִרׁשָ ה ּדַ
רֿפֵיה Mar 13:28
֑֞
ַֿפרעו טַ
ֵיה ו ַ
ּדר ֿך סַ וּכ ֭ ֞
מֵ ן ִּתּתָ א ּדֵ ין יִ לַֿפו ּפֵ לֵאֿתָ ֭א ּדמָ א ַ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדַ מטָ א קַ יטָ ֭א
Mar 13:13
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הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מָ א ּדַ חזַיּתֻ ון הָ לֵין ּדהָ ו ָי ֑֞ן ּדַ עו֭ ּדקַ ִריֿבָ א ֗הי
רעָא
עַ ל ּתַ ֭
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ עּבַ ר ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א עֿדַ מָ א Mar 13:30
ּדהָ לֵין ּכֻלהֵ ין נֵהוי ֭ ָ֞ן
ֵעּברן֞ ס Mar 13:31
ׁשמַ יָא וַארעָא נֵעּברֻ ו ֑ן ומֵ לַי֞ לָא נ ָ
עַ ל ּדֵ ין יַומָ א הַ ו֭ ועַ ל ׁשָ עֿתָ א הָ י֑ ֗אנָׁש לָא יָֿדַ ֭ע אָ ֿפלָא מַ לַאֿכ ֵ֞א Mar 13:32
ּבר ֭א אֵ לָא אֵ ן אַ ֿבָ א ס
ּדַ ׁשמַ י ָ֭א ולָא ָ
הו זַֿבנָא ס Mar 13:33
חזַו֭ אֵ ּתּתעִ ירו֭ וצַ לַו֭ לָא ּגֵיר יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון אֵ מַ ֿתי ֻ֗
ַֿברא ֗הו ּגֵיר ּדַ חז ַ֭ק וַׁשֿבַ ק ּבַ יּתֵ ֑ה וי ַ֗הֿב ׁשֻ ולטָ נָא Mar 13:34
אַ ֿיך ּג ָ
ַלאנָׁש ֗אנָׁש עֿבָ ֿדֵ ֭ה וַלֿתָ רעָא ּפַ קֵ ֿ֭ד ּדנֵהוֵא עִ ֭יר
וה ֭֞י ו ֗
לעַֿבּדַ ֗
יל ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון אֵ מַ ֿתי אָ ֿתֵ א מָ ֵרה ּדֿבַ יּתָ ֭א Mar 13:35
אֵ ּתּתעִ ירו הָ ֿכִ ֭
ֿפר ֭א
קרא ּתַ רנָֿגל ָ֭א אַ ו ּבצַ ָ
ּברמׁשָ ֭א אַ ו ּבֿפֵ לּגֵה ּדלִ לי ָ֭א אַ ו ּבמַ ָ
ַ
ּדַ למָ א נִ אֿתֵ א מֵ ן ׁשֵ לי ָ֭א ונֵׁשּכַחֿכֻון ּכַֿד ּדַ מּכִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭ Mar 13:36
הו אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א הוַיּתֻ ון Mar 13:37
מֵ ּדֵ ם ּדַ לֿכֻון ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א לֿכֻלֿכֻון ֻ֗
עִ ִירין ס
יר ֭ ֞א וֿבָ עֵין ֗הוַו Mar 14:1
ַומי ֑֞ן הָ וֵא ֗הוָא ּפֵצחָ א ּדֿפַ ִט ֵ
ּתרין֞ י ִ
ּבָ ֿתַ ר ּדֵ ין ֵ
ָיהי֭
ֿפר ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּבנֵֿכלָא נֵאחֿדֻון ונֵקטלֻונ ֗
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
ָאמרין ֗הוַו֭ לָא ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א ּדַ למָ א נֵהוֵא ׁשֿגֻוׁשיָא ּבעַ מָ א סס Mar 14:2
ו ִ
יך Mar 14:3
סמ ֿ֑
והי ּ֣בֿבֵ יֿת-עַני ָ֑א ּבֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון ּגַרּבָ ֭א ּכַֿד ִ
וֿכַֿד הֻו ִאיֿתַ ֗
ַרּדין ִרׁשָ יָא סַ ּגִ י ּדמַ י ֭ ָ֞א
אֵ ֿתָ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א ִּדאיֿת עלֵיה ׁשָ ִטיֿפּתָ א ּדֿבֵ סמָ א ּדנ ִ
וַֿפֿתַ חֿתָ ֭ה וַאׁשּפַ עֿתָ ה עַ ל ִרׁשֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ס
למיֿדֵ ֭ ֞א ּדֵ אֿתּבֵ אׁש להֻון ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן Mar 14:4
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין ֗אנָׁשָ ֞א מֵ ן ּתַ ִ
וֵאמַ רו֭ ּדַ למָ נָא הוָא אַ ֿבּדָ נָא ּדהָ נָא ּבֵ סמָ ֭א
מֵ ׁשּכַח ֗הוָא ּגֵיר למֵ זּדַ ּבָ נֻו֭ י ִַּתיר מֵ ן ּתלָֿתמָ אא ִּדינ ִָרי ֑֞ן Mar 14:5
וַלמֵ ִֿתיהָ ֿבֻו למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א ומֵ זּדַ עּפִ ין ֗הוַו ּבֵ ה ס
הרין אנ֗ ּתֻ ון ל ָ֭ה עֿבָ ֿדָ א Mar 14:6
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ֭ר ׁשֻ וֿבקֻ ֭וה מָ נָא מַ ִ
ׁשַ ּפִ ָירא עֵֿבּדַ ֿת לוָֿתי֭
Mar 13:29
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ּבֿכֻלזֿבַ ן ּגֵיר מֵ סּכִ נ ֵ֞א ִאיֿת לֿכֻון עַ מֿכֻו֭ ן וֵאמַ ֿתי ּדצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן
מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ עּבֿדֻון להֻון ּדׁשַ ּפִ ֭יר אֵ נָא ּדֵ ין לָא ּבֿכֻלזֿבַ ן ִאיֿתַ י
לוָֿתֿכֻון֭
יך ּדלַקֿבֻורּתָ ֭א Mar 14:8
הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא לָה להָ ֿדֵ ֭א עֵֿבּדַ ֿ֭ת וקַ ּדמַ ֿת אַ ֿ
ּבַ סמַ ֿת ּגֻוׁשמי֭
ֿתּכרז סֿבַ רֿתי הָ ֿדֵ א Mar 14:9
ַאמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל אַ יּכָא ּדֿתֵ ֵ
ו ִ
ֻוֿכרנָה ס
ָאף מֵ ּדֵ ם ּדעֵֿבּדַ ֿת הָ ֿדֵ ֭א נֵֿתמַ לַל לֿד ָ
ּב ֻֿכלֵה עָ למָ ֑א ו ֿ
ּתרעסַ ֑ ֞ר אֵ זַל לוָֿת ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א Mar 14:10
ִ֣יהֻוֿדָ א ּדֵ ין ֣סֿכַריֻוטָ א חַ ֿד מֵ ן ֵ
יוהי להֻון ל֣ יֵׁשֻ וע ס
ַׁשלמ ֗
אַ ֿיך ּדנ ִ
וּדיו ּכֵסּפָא ּדנֵּתלֻון ל ֵ֭ה וֿבָ עֵא Mar 14:11
חֿדיו֭ וֵאׁשּתַ ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו֭ ִ
יוהי ס
ַׁשלמ ֗
לעָא ּדנ ִ
֗הוָא לֵה ּפֵ ֭
מרין Mar 14:12
וַֿביַומָ א קַ ֿדמָ יָא ּדֿפַ ִט ֵיר ֑ ֞א ּדֿבֵ ה ּדָ ֿבחִ ין יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּפֵצחָ ֑א אָ ִ
וה ֭֞י אַ יּכָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת ּדנִ אזַל נטַ יֵֿב ל ָֿך ּדֿתֵ אֿכֻול ּפֵצחָ ֭א
למיֿדַ ֗
לֵה ּתַ ִ
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו לַמֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א והָ א Mar 14:13
למיֿדַ ֗
ּתרין֞ מֵ ן ּתַ ִ
וׁשַ ּדַ ר ֵ
ֿתר ֭ה
ַֿברא ּדַ ׁשקִ יל מָ אנָא ּדמַ י ֭ ָ֞א זֵלו ּבָ ֵ
ּפָ ֿגַע ּבֿכֻו֭ ן ּג ָ
ולַאיּכָא ּדעָאֵ ֭ל אֵ מַ רו למָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א ַרּבַ ן אָ מַ ֑ר אַ יּכַו Mar 14:14
למיֿדַ י֞ ּפֵצחָ ֭א
ּבֵ יֿת-מַ ׁשרי ָ֭א אַ יּכָא ּדֵ אֿכֻול עַ ם ּתַ ִ
והָ א מחַ וֵא לֿכֻון עֵ לִ יֿתָ א ַרּבֿתָ א ּדַ מׁשַ וי ָ֭א וַמטַ יֿבָ ֭א ּתַ מָ ן ּתַ קֵ נו Mar 14:15
לַן֭
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א וֵאׁשּכַחו אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ ר Mar 14:16
וה ֭֞י וֵאֿתַ ו ל ִ
למיֿדַ ֗
וַנֿפַ קו ּתַ ִ
להֻו ֑ן וטַ יֵֿבו ּפֵצחָ א סס
ּתרעסַ רּתֵ ה ס Mar 14:17
וֿכַֿד הוָא ַרמׁשָ ֭א אֵ ֿתָ א עַ ם ֵ
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדחַ ֿד Mar 14:18
ָעסי֭ ן אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ ֭
סמיֿכִ ין ול ִ
וֿכַֿד ִ
מֵ נֿכֻון ּדָ אֿכֵל עַ מי֭ הֻו נַׁשלמַ ני ס
ָאמרין ל ֵ֭ה חַ ֿד חַ ֿ֭ד למָ א אֵ נָא ס Mar 14:19
הֵ נֻון ּדֵ ין ׁשַ ִריו מֵ ּתּתעִ יקִ י֭ ן ו ִ
ּתרעסַ ֭ ֞ר ּדצָ ֿבַ ע עַ מי ּבלַּגֿתָ ֭א Mar 14:20
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן חַ ֿד מֵ ן ֵ
Mar 14:7
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ַֿברא הַ ו
ַוהי֭ וָי ּדֵ ין לֿג ָ
ֿכֿתיֿב על ֗
ּדאנָׁשָ ֭א אָ זֵל אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ַֿברה ֗
ו ֵ
ַֿברא הַ ו֭ אֵ לֻו לָא
ּדאנָׁשָ ֭א ּפַ קָ ח ֗הוָא לֵה לֿג ָ
ּברה ֗
ּדֿבִ איֿדֵ ה מֵ ׁשּתלֵם ֵ
אֵ ִֿתילֵֿד ס
ָעסי ֑ן נסַ ֿב יֵׁ֣שֻ וע לַחמָ ֑א וֿבַ ֵר ֿ֭ך וַקצָ א וי ַ֗הֿב להֻו֭ ן Mar 14:22
וֿכַֿד הֵ נֻון ל ִ
והי ּפַ ֿגרי ס
וֵאמַ ר להֻו֭ ן סַ ֿבו֭ הָ נָא ִאיֿתַ ֗
ֵאׁשּתיו מֵ נֵה ּכֻלהֻון֭ Mar 14:23
ַאוּדי וֿבַ ֵר ֿ֭ך וי ַ֗הֿב להֻו֭ ן ו ִ
וַנסַ ֿב ּכָסָ ֭א ו ִ
ֵאא מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿ֭ד Mar 14:24
ּדֿדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ ֑א ּדַ חל ָֿף סַ ּגִ י ֞
וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ נַו ּדֵ מי ִ
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿתֻ וֿב לָא אֵ ׁשּתֵ א מֵ ן יַלּדָ א ּדַ ֿגֿפֵּתָ ֑א Mar 14:25
יוהי חַ ד֗ ּתָ איִ ֿת ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
עֿדַ מָ א ליַומָ א הַ ו ּדֿבֵ ה אֵ ׁשּתֵ ֗
וׁשַ ּבַ חו֭ וַנֿפַ קו לטֻור זַיּתֵ ֞א ּס ּס Mar 14:26
ּכֿתיֿב Mar 14:27
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּדֿכֻלֿכֻון ּתֵ ֿת ַּכׁשלֻון ּבִ י ּבהָ נָא לִ לי ָ֭א ִ
וה ֭֞י
מר ֗
לרעי ָ֭א ונֵֿתּבַ ּדרֻ ון אֵ ַ
ּג ֵ֭יר ּדֵ אמחֵ א ָ
אֵ לָא מָ א ּדקָ מֵ ֿ֑ת קָ ֿדֵ ם ֗אנָא לֿכֻון לַֿגלִ ילָא ס Mar 14:28
אֿפָא אֵ ן ּכֻלהֻון נֵֿתּכַׁשלֻו ֑ן אֵ לָא לָא אֵ נ ָ֭א Mar 14:29
אָ מַ ר לֵה ּכִ ֭
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדַ אנ֗ ּת יַומָ נ ָ֭א ּבלִ ליָא הָ נ ָ֭א Mar 14:30
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ֵקרא ּתַ רנָֿגלָא ּתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ י ֑֞ן ּתלָֿת ּתֵ ֿכּפֻור ּבִ י ס
קֿדָ ם ּדנ ֵ
יראיִ ֿת אָ מַ ר ֗הו ָ֭א ּדֵ אן נֵהוֵא לִ י לַממָ ֿת עַ מָ ֿ֑ך לָא Mar 14:31
הֻו ּדֵ ין י ִַּת ָ
אֵ ֿכּפֻור ּבָ ֿ֭ך מָ רי֭ וַאֿכוָֿתֵ ה אָ ֿף ּכֻלהֻון אֵ מַ רו ס
וה ֭֞י Mar 14:32
למיֿדַ ֗
ּגֵּ֣דס ַ֭מן וֵאמַ ר לֿתַ ִ
וֵאֿתַ ו לֿדֻוּכֿתָ א אַ יֿדָ א ּדמֵ ֿתקַ רי ָ֭א ִ
ּתֵ ֿבו הָ רּכ ָ֭א עַ ֿד מצַ לֵא ֗אנ ָ֭א
אֿפָא וַל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וַל֣ י ֻוחַ ָנ ֑ן וׁשַ ִרי למֵ ֿתּכמָ רֻ ו֭ Mar 14:33
וַֿדֿבַ ר עַ מֵ ה לֿכִ ֭
וַלמֵ ּתּתעָקֻ ו֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכַריָא ֗הי לָה לנַֿפׁשי֭ עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֭א קַ וַו הָ רּכָא Mar 14:34
וֵאּתּתעִ ירו ס
רעָא וַמצַ לֵא ֗הו ָ֭א ּדֵ אן מֵ ׁשּכחָ ֭א Mar 14:35
ַקרֿב קַ לִ ֭יל וַנֿפַ ל עַ ל אַ ֭
ו ֵ
ּתֵ עּבַ ר מֵ נֵה ׁשָ עֿתָ ֭א
וֵאמַ ֭ר אַ ֿבָ א אָ ֿבי֑ ּכֻל מֵ ּדֵ ם מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּ֭ת אַ עּבַ ר מֵ ני ּכָסָ א הָ נ ָ֭א Mar 14:36
אֵ לָא לָא צֵ ֿביָני ִּדילי֭ אֵ לָא ִּדיל ָֿך ס
Mar 14:21
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אֿפָא ֵׁ֣שמעֻו֭ ן ּדמֵ ֿכּת
וֵאֿתָ א אֵ ׁשּכַח אֵ נֻון ּכַֿד ּדַ מּכִ י֭ ן וֵאמַ ר לֿכִ ֭
ל ָֿ֑ך לָא אֵ ׁשּכַחּת חֿדָ א ׁשָ עָא למֵ ּתּתעָרֻ ו֭
אֵ ּתּתעִ ירו וצַ לַו֭ ּדלָא ּתֵ עלֻון לנֵסי ֻונ ָ֭א רֻ וחָ א צָ ֿבי ָ֭א וַמטַ יֿבָ ֭א Mar 14:38
ּכריה ס
ֿגרא ִ
אֵ לָא ּפַ ָ
וֵאזַל ּתֻ וֿ֭ב צַ לִ י֭ והִ י מֵ לֿתָ א אֵ מַ ֭ר Mar 14:39
ירן֞ Mar 14:40
וַהֿפַ ֿך אֵ ֿתָ א ּתֻ וֿ֭ב אֵ ׁשּכַח אֵ נֻון ּכַֿד ּדַ מּכִ י֭ ן מֵ טֻל ּדעַ ינַיהֻון֞ יַקִ ָ
֗הו ַ֭֞י ולָא יָֿדעִ ין ֗הוַו מָ נָא נִ אמרֻ ון ל ֵ֭ה
יל וֵאּתּתנִ יחו֭ מטָ ֿת Mar 14:41
וֵאֿתָ א ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ֭ ֞ין וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדמַ ֿכו מֵ ּכִ ֭
ּדאנָׁשָ א ּבִ איֿדַ יהֻון֞ ּדחַ טָ י ֭ ֵ֞א
ּברה ֗
חַ רֿתָ ֭א וֵאֿתָ ֿת ׁשָ עֿתָ ֭א והָ א מֵ ׁשּתלֵם ֵ
קרֿב הַ ו ּדמַ ׁשלֵם לִ י ס Mar 14:42
קֻ ומו֭ נִ אז ַ֭ל הָ א ֵ
ּתרעסַ ֑ ֞ר ועַ מָ א Mar 14:43
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ אֵ ֿתָ א ִ֣יהֻוֿדָ א ֣סֿכַריֻוטָ א חַ ֿד מֵ ן ֵ
ֿפר ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ס
ֻוטר ֑ ֞א מֵ ן לוָֿת ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וסָ ֵ
ֿפס ֵר ֭ ֞א וח ֵ
ָאא עַ ם סַ ִ
סַ ּגִ י ֭
וי ַ֗הֿב להֻון אָ ֿתָ א מַ ׁשלמָ נָא הַ ו ּדמַ ׁשל ֵ֭ם וֵאמַ ֭ר הַ ו ּדנָׁשֵ ק ֗אנ ָ֭א Mar 14:44
ֻוהי ס
ֻוהי זהִ ָיראיִ ֿ֭ת וַאוּבל ֗
הֻויֻו֭ אֻ וחּד ֗
קרֿ֭ב וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֭ ַרּבִ י֭ ונַׁשקֵ ֭ה Mar 14:45
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ֵ
ֻוהי ס Mar 14:46
ַוהי ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א וַאחּד ֗
רמיו על ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין אַ ִ
יהי לעַ ֿבּדֵ ה Mar 14:47
יֿפָא וַמחָ ֗
ימי ֑ן ׁשמַ ט סַ ֭
חַ ֿד ּדֵ ין מֵ ן הָ נֻון ּדקָ ִ
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וׁשַ קלָה אֵ ֿדנֵה ס
ַ
יך ּדעַ ל ַּגיָסָ א נֿפַ קּתֻ ו ֑ן Mar 14:48
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ֿ
ֻוטר ֭ ֞א ּדֿתֵ אחּדֻונָני֑
יֿפֵא וַֿבח ֵ
ּבסַ ֞
ּכֻלי ֻום לוָֿתֿכֻון הוִ יֿת ּכַֿד מַ ל ֵֿף ֗אנָא ּבהַ יּכל ָ֑א ולָא אֵ חַ ּדּתֻ ונָני֭ Mar 14:49
אֵ לָא ּדנֵׁשלמֻון ּכֿתָ ֿבֵ ֞א הוָֿת הָ ֿדֵ א ס
ַערקו ס Mar 14:50
וה ֭֞י ו ַ
למיֿדַ ֗
והי ּתַ ִ
הָ יּדֵ ין ׁשַ ֿבקֻ ֗
ֻוהי֭ Mar 14:51
ַעט ֿיף סֵ ּדֻונָא עַ רטֵ ֭ל וַאחּד ֗
ֿתר ֑ה ו ִ
וַעלַימָ א חַ ֿד אָ ֿתֵ א ֗הוָא ּבָ ֵ
ַערק עַ רטֵ ל ס Mar 14:52
הֻו ּדֵ ין ׁשֿבַ ק סֵ ּדֻונ ָ֭א ו ַ
ֻוהי ל֣ יֵׁשֻ וע לוָֿת ַ֣קיָֿפָא ַרּב ּכָהנ ֭ ֵ֞א וֵאֿת ַּכנַׁשו לוָֿתֵ ה Mar 14:53
וַאוּבל ֗
ֿפר ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ס
ּכֻלהֻון ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וסָ ֵ
Mar 14:37
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ֿתר ֑ה עֿדַ מָ א לֿגַו ּדָ רּתָ א
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין מֵ ן רֻ וחקָ א אָ ֿתֵ א ֗הוָא ּבָ ֵ
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ויָֿתֵ ֿב ֗הוָא עַ ם מׁשַ מׁשָ נ ֭ ֵ֞א וׁשָ חֵ ן לֻוקֿבַ ל נ ָֻורא ס
ַ
ֿכלֵה ּכֵנׁשהֻו ֑ן ּבָ עֵין ֗הוַו עַל יֵׁ֣שֻ וע סָ הּדֻוֿתָ ֭א Mar 14:55
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ י֭ ן ו ֻ
ָיהי֑ ולָא אֵ ׁשּכַחו֭
נמיֿתֻ ונ ֗
ּדַ ִ
ֻון Mar 14:56
ַוהי֑ לָא ׁשַ ויָן֞ הוַי֞ סָ הּדוָֿתה ֭ ֞
סהֿדין ֗הוַו על ֗
ֵאא ּגֵיר מַ ִ
ּכַֿד סַ ּגִ י ֞
וקר ֭א וֵאמַ רו֭ Mar 14:57
ַוהי֭ סָ הּדֵ ֞א ּדׁשֻ ָ
֗אנ ִָׁשין ּדֵ ין קָ מו על ֗
ָיהי ּדֵ אמַ ֭ר ּדֵ אנָא ׁשָ ֵרא ֗אנָא הַ יּכלָא הָ נָא ּדַ עֿבִ יֿד Mar 14:58
ּדַ חנַן ׁשמַ ענ ֗
חרנ ָ֭א ּדלָא עֿבִ יֿד ּבִ איֿדַ י ֭ ָ֞א
ַומין֞ ּבָ נֵא ֗אנָא ֗א ִ
ּבִ איֿדַ י ֑ ָ֞א ולַֿתלָֿתָ א י ִ
וָאֿפלָא ּדֵ ין הָ ַֿכנָא ׁשַ ויָא ֗הוָֿת סָ הּדֻוֿתהֻון֭ Mar 14:59
וע וֵאמַ ֭ר לָא מֿפַ נֵא Mar 14:60
וקָ ם ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ּבַ מצַ עֿתָ ֭א וׁשַ אלֵה ל֣ יֵׁשֻ ֭
סהֿדין עלַיּךְ הָ לֵי ֑ן
אַ נ֗ ּת ּפֵֿתֿגָמָ ֑א מָ נָא מַ ִ
ָיהי ס וֿתֻ וֿב ׁשַ אלֵה ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א Mar 14:61
הֻו ּדֵ ין ׁשַ ִּתיק ֗הו ָ֭א ומֵ ּדֵ ם לָא ענ ֗
ּברה ּדַ מֿבַ רֿכ ָ֭א
מׁשיחָ ֭א ֵ
וֵאמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
ּדאנָׁשָ ֭א ּדיָֿתֵ ֿב Mar 14:62
ַֿברה ֗
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה אֵ נָא ֗אנ ָ֭א וֿתֵ חז ֻון ל ֵ
מֵ ן י ִַמינָא ּדחַ יל ָ֑א וָאֿתֵ א עַ ל ע ָננַי֞ ׁשמַ יָא ס
ֻוּתינ ֵ֭ה וֵאמַ ֭ר מָ נָא מֵ ּכִ יל מֵ ֿתּבעֵין לַן Mar 14:63
צרא ּכ ִ
ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין ָ
סָ הּדֵ ֭ ֞א
ֿפָא מָ נָא מֵ ֿתחזֵא לֿכֻו֭ ן הֵ נֻון ּדֵ ין Mar 14:64
הָ א מֵ ן ּפֻומֵ ה ׁשמַ עּתֻ ון ּגֻוּדָ ֭
ּכֻלהֻון ּדָ נו֭ ּדחַ יָֿב ֻ֗הו מַ וּתָ א ס
וה ֭֞י וַמקַ ּפחִ ין ל ֵ֭ה Mar 14:65
וׁשַ ִריו ֗אנ ִָׁשין֞ ָרקִ ין ּבּפַ רצֻוּפֵ ֭ה וַמחַ ּפֵין אַ ּפַ ֗
ַוהי֞ ס
ָאמרי֭ ן אֵ ֿתנַּבָ ֭א וֿדַ חׁשֵ ֞א מָ חֵ ין ֗הוַו לֵה עַ ל ּפַ ּכ ֗
ו ִ
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א Mar 14:66
וֿכַֿד ֵׁ֣שמעֻון לֿתַ חּת ּבֿדָ רּתָ ֑א אֵ ֿתָ ֿת עלַימֿתָ א חֿדָ א ַ
ָאף אַ נ֗ ּת עַ ם יֵׁ֣שֻ וע הוַיּת Mar 14:67
ָאמרא ל ֵ֭ה ו ֿ
חזָֿתֵ ה ּדׁשָ ֵ֭חן וחָ ַרֿת ּבֵ ֭ה ו ָ
ָצרי ָ֭א
נ ָ
מרא אַ נ֗ ּתי֭ וַנֿפַ ק לֿבַ ר Mar 14:68
ּכֿפַר וֵאמַ ֭ר לָא יָֿדַ ע ֗אנָא מָ נָא אָ ָ
הֻו ּדֵ ין ֭
ַקרא ּתַ רנָֿגל ָ֭א
ּפָא ו ָ
לסֵ ֭
ימי ֑ן Mar 14:69
ּדֿתאמַ ר לַאילֵין ּדקָ ִ
וַחזָֿתֵ ה ּתֻ וֿב עלַימֿתָ א הָ י֑ וׁשַ ריַֿת ִ
אף הָ נָא מֵ נהֻון ֻ֗הו֭
ּדָ ֿ
Mar 14:54
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ימין אֵ מַ רו
ּכֿפַר וֿבָ ֿתַ ר קַ לִ יל֑ ּתֻ וֿב הָ נֻון ּדקָ ִ
הֻו ּדֵ ין ּתֻ וֿב ֭
מלל ָֿך ּדָ מֵ ֭א
אֿפָא ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת מֵ נהֻון אַ נ֗ ּ֭ת אָ ֿף ּגֵיר ּגלִ י ָליָא אַ נ֗ ּ֭ת ומַ ֗
לֿכִ ֭
ַֿברא הָ נ ָ֭א Mar 14:71
חרם ויָמֵ ֑א ּדלָא יָֿדַ ע ֗אנָא לֿג ָ
הֻו ּדֵ ין ׁשַ ִרי ֗הו ָ֭א מַ ֵ
אמרין אנ֗ ּתֻ ון֭
ּדָ ִ
קרא ּתַ רנָֿגלָא ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ין֞ ס וֵאּתּדֿכַר Mar 14:72
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א ָ
ֵקרא ּתַ רנָֿגלָא ּתַ רּתֵ ין֞
ֵׁ֣שמעֻון מֵ לֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ּדֵ אמַ ר ֗הוָא ל ֵ֑ה ּדַ קֿדָ ם ּדנ ֵ
זַֿבנִ ֭ ֞ין ּתלָֿת ּתֵ ֿכּפֻור ּבִ י֭ וׁשַ ִרי ּדנֵֿבּכֵא ס
ֿפר ֑א עֿבַ ֿדו מֵ לּכָא ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א עַ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ועַם Mar 15:1
ומֵ חֿדָ א ּבצַ ָ
ֻוהי
ֻוהי֭ וַאׁשלמ ֗
ֿפר ֭ ֞א ועַ ם ֻּכלָה ּכנֻוׁשּתָ ֭א וֵאסַ רו ל֣ יֵׁשֻ ֭וע וַאוּבל ֗
סָ ֵ
ל֣ ּפִ ילַטָ וס ס
הו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר Mar 15:2
וׁשַ אלֵה ִּ֣פילַטָ ֭וס אַ נ֗ ּת ֻ֗
ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת אֵ מַ רּת ס
והי֞ ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ּבסַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א Mar 15:3
וָאֿכלִ ין ֗הוַו קַ רצַ ֗
הֻו ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס ּתֻ וֿב ׁשַ אל ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה לָא מֿפַ נֵא אַ נ֗ ּת ּפֵֿתֿגָמָ ֑א Mar 15:4
סהֿדין עלַיּךְ ס
חזִי ּכמָ א מַ ִ
וע מֵ ּדֵ ם ּפֵֿתֿגָמָ א לָא י ַ֗הֿ֭ב אַ י ַּכנָא ּדנֵּתּדַ מַ ר ִּ֣פילַטָ וס Mar 15:5
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ס
ירא חַ ֿ֭ד אַ ינָא Mar 15:6
ׁשרא להֻון אַ ִס ָ
מעָ ֿד ֗הוָא ּדֵ ין ּבֿכֻל עִ אֿדָ ֑א למֵ ָ
ּדׁשָ אלִ ין֭
אסיר ֗הוָא עַ ם עָֿבּדַ י֞ Mar 15:7
ֿתקר ֭א ּבַ֣ר-אַ ּבַ ֭א ּדַ ִ
וִ איֿת ֗הוָא חַ ֿד ּדמֵ ֵ
אֵ סטַ ִסי֭ ן הָ נֻון ּדקֵ טלָא ּבֵ אסטַ ִסין עֿבַ ֿדו֭
יך ּדַ מעָ ֿד ֗הוָא עָֿבֵ ֿד להֻון֭ Mar 15:8
אל אַ ֿ
וַקעַ ו עַ מָ ֑א וׁשַ ִריו למֵ ׁשַ ֭
ׁשרא לֿכֻון מַ לּכָא Mar 15:9
הֻו ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס ענ ָ֭א וֵאמַ ֭ר צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אֵ ֵ
ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
ֻוהי ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּס ּס Mar 15:10
יָֿדַ ע ֗הוָא ּגֵיר ִּ֣פילַטָ ֭וס ּדמֵ ן חסָ מָ א אַ ׁשלמ ֗
ֵׁשרא Mar 15:11
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ י֭ ן י ִַּת ָיראיִ ֿת חַ ּפֵטו לֿכֵנׁשֵ ֑ ֞א ּדַ ל֣ ֿבַ ר-אַ ֿבַ א נ ֵ
להֻון ס
Mar 14:70
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הֻו ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס אֵ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא הָ ֿכִ יל צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון אֵ עּבֵ ֿד
להָ נ ָ֑א ּדקָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
וֿפָיהי ס Mar 15:13
הֵ נֻון ּדֵ ין ּתֻ וֿב קעַ ו֭ זקֻ ֗
הֻו ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס אֵ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּגֵיר ּדֿבִ יׁש עֿבַ ֿ֭ד והֵ נֻון Mar 15:14
וֿפָיהי ס
י ִַּת ָיראיִ ֿת קָ עֵין ֗הוַו֭ זקֻ ֗
ַׁשרא להֻון Mar 15:15
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ ין צֿבָ ֭א ּדנֵעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינָא לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א ו ָ
ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א וַאׁשלֵם להֻון ל֣ יֵׁשֻ ֭וע ּכַֿד מ ַנּגַֿ֭ד ּדנֵזּדקֵ ֿף ס
ור ָ֭ין Mar 15:16
ּפרטָ ִ
ֻוהי לֿגַו ּדָ רּתָ ֭א ִּדאיֿתֵ יה ֵ
סטר ִטיֻוטֵ ֞א ּדֵ ין אַ וּבל ֗
אֵ ַ
ַקרו ל ֻֿכלָה אֵ סּפִ ֭יר
ו ַ
והי אַ רֿגָונ ֭ ֵ֞א וַֿגֿדַ לו סָ מו לֵה ּכלִ ילָא ּדֿכֻוּבֵ ֑ ֞א Mar 15:17
וַאלּבׁשֻ ֗
וׁשַ ִריו למֵ ׁשַ אל ּבַ ׁשלָמֵ ֑ה ׁשלָם מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א Mar 15:18
וה ֭֞י וֿבָ רּכִ ין Mar 15:19
ומָ חֵ ין ֗הוַו לֵה עַ ל ִרׁשֵ ה ּבקַ ני ָ֭א ָורקִ ין ֗הוַו ּבַ אּפַ ֗
ֿגּדין לֵה ס
֗הוַו עַל ּבֻורּכַיה ֭ ֻ֞ון וסָ ִ
ַוה ֭֞י Mar 15:20
והי מָ אנ ֗
ֻוהי אַ רֿגָונ ֭ ֵ֞א וַאלּבׁשֻ ֗
וֿכַֿד ּבַ זַחו ּבֵ ֑ה אַ ׁשלח ֗
ָיהי ס
והי ּדנֵזקֿפֻונ ֗
וַאּפקֻ ֗
ורי ָני ָ֑א ּדָ אֿתֵ א ֗הוָא מֵ ן Mar 15:21
וׁשַ חַ רו חַ ֿד ּדעָֿבַ ר ֗הו ָ֑א ֵׁ֣שמעֻון קֻ ִ
נּדרוס וַֿ֣ד רֻ וֿפָ ֭וס ּדנֵׁשקֻ ול זקִ יֿפֵה ס
ֻוהי ַּ֣דאלֵּכסַ ָ
קריֿתָ ֭א אַ ֿב ֗
ִ
ֻוהי ל ָּגֿגֻולּתָ ֭א ּדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתּפַׁשקָ ֭א קַ רקַ ֿפֿתָ א ס Mar 15:22
וַאיּתי ֗
ֻור ֭א הֻו ּדֵ ין לָא נסַ ֿב Mar 15:23
מרא ּדַ חלִ יט ּבֵ ה מ ָ
וי ַ֗הֿבו לֵה למֵ ׁשּתָ ֭א חַ ָ
ס
ַארמיו עלַיהֻון ּפֵסָ ֑א מַ נֻו מָ נָא Mar 15:24
ַוה ֭֞י ו ִ
ֻוהי֑ ּפַ לֵֿגו מָ אנ ֗
וֿכַֿד זַקּפ ֗
נֵסַ ֿב ס
ֻוהי ס Mar 15:25
עֵא ּתלָֿ֭ת ּכַֿד זַקּפ ֗
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ׁשָ ֞
ַֿכֿתיֿבָ א ֗הוָֿת עֵלֿתָ א ּדמַ וּתֵ ֭ה ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֭א הָ נָא ֗הו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א Mar 15:26
ו ִ
ס
ּתרין֞ לֵסטָ י ֭ ֵ֞א חַ ֿד מֵ ן י ִַמינ ֵ֭ה וחַ ֿד מֵ ן סֵ מָ ל ֵ֭ה Mar 15:27
וַזקַ ֿפו עַ מֵ ה ֵ
וַׁשלֵם ּכֿתָ ֿבָ א ּדֵ אמַ ֭ר ּדעַ ם עַ ָול ֵ֞א אֵ ֿתחׁשֵ ֿב ס Mar 15:28
Mar 15:12

114

The Aramaic Peshitta

ַוהי֭ וַמנִ ִיֿדין
ּדעָֿברין ֗הוַו֭ מֿגַּדֿפִ ין ֗הוַו על ֗
ִ
ָאף אַ ילֵין ּדֵ ין
ו ֿ
ַומי ֑֞ן
ָאמרי֭ ן אֻ ון ׁשָ ֵרא הַ יּכל ָ֭א וֿבָ נֵא לֵה לַֿתלָֿתָ א י ִ
ִרׁשַ יה ֭ ֻ֞ון ו ִ
ּפַ צָ א נַֿפׁשָ ֿ֭ך וחֻוֿת מֵ ן זקִ יֿפָא ס Mar 15:30
ָאמרי֭ ן Mar 15:31
ֿפר ֭ ֞א ו ִ
והָ ַֿכנָא אָ ֿף ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּגָחּכִ ין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿד וסָ ֵ
חרנ ֵ֞א אַ חִ י֑ נַֿפׁשֵ ֑ה לָא מֵ ׁשּכַח למַ חָ יֻו֑
֗א ָ
יֿפָא ּדנֵחז ֵ֭א Mar 15:32
איסריֵל֑ ֵנחֻוֿת הָ ׁשָ א מֵ ן זקִ ֭
מׁשיחָ א מַ לּכֵה ִּ֣ד ָ
ִ
סֿדין ֗הוַו לֵה ס
ָאף הָ נֻון ּדֵ ין ּדַ זקִ יֿפִ ין ֗הוַו עַ מֵ ֑ה מחַ ִ
וַנהַ ימֵ ן ּבֵ ה ס ו ֿ
רעָא עֿדַ מָ א Mar 15:33
וֿכַֿד הוַי֞ ׁשֵ ֿת ׁשָ עִ י ֑֞ן הוָא חֵ ׁשֻ וֿכָא עַ ל ֻּכלָה אַ ֭
עֵא ּתׁשַ ֭ע
לׁשָ ֞
יל למָ נָא Mar 15:34
וֿבַ ֿתׁשַ ע ׁשָ עִ י ֑֞ן קעָא יֵׁ֣שֻ וע ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר ִא ֭יל ִא ֭
ׁשֿבַ קּתָ ני֭ ִּדאיֿתֵ יה אַ לָהי֭ אַ לָהי֭ למָ נָא ׁשֿבַ קּתָ ני ס
קר ֭א Mar 15:35
מרין ֗הוַו֭ ִ֣לאלִ יָא ָ
ימי ֑ן אָ ִ
ואנ ִָׁשין֞ ּדַ ׁשמַ עו מֵ ן הָ נֻון ּדקָ ִ
֗
יוהי֭ Mar 15:36
רהֵ ט ּדֵ ין חַ ֿד וַמלָא אֵ סֿפֻוּגָא חַ ל ָ֑א וֵאסַ ר ּבקַ ניָא ּדנַׁשקֵ ֗
וֵאמַ רו֭ ׁשֿבֻוקו֭ נֵחזֵא אֵ ן אָ ֿתֵ א ִ֣אלִ י ָ֭א מַ חֵ ֿת לֵה ס
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע קעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וַׁשלֵם ס Mar 15:37
ין מֵ ן לעֵ ֭ל עֿדַ מָ א לֿתַ חּת ס Mar 15:38
ַֿתר ֭ ֞
צטרי֞ ל ֵ
וַאּפַ י֞ ּתַ רעָא ּדהַ יּכל ָ֭א אֵ ִ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין קֵ נטרֻ ונ ָ֭א הַ ו ּדקָ אֵ ם ֗הוָא לוָֿתֵ ֑ה ּדהָ ַֿכנָא קעָא Mar 15:39
ּברה הוָא ּדַ אלָהָ א ס
ַֿבר ֭א ֵ
וַׁשל ֵ֭ם אֵ מַ ֑ר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת הָ נָא ּג ָ
מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֑א Mar 15:40
ִאיֿת ֗הוַי֞ ּדֵ ין אָ ֿף נֵׁשֵ ֞א מֵ ן רֻ וחקָ א ּדחָ זיָן֞ ֗הו ַ֭֞י ַ֣
ָוס ֭א ו֣ ׁשָ ל ֻ֭ום
ֻור ֭א וַֿ֣ד י ִ
ו֣ מַ ריַם אֵ מֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿב זע ָ
חרניָֿתָ ֞א Mar 15:41
הָ נֵין֞ ּדֿכַֿד ֻ֗הו ּבַ ֿגלִ ילָא נַקִ יֿפָן֞ ֗הוַי֞ ל ֵ֭ה וַמׁשַ מׁשָ ן֞ ל ֵ֭ה ו ַ֗א ָ
ֻ֣אורׁשלֵם ס
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּדַ סלֵק ֗הוַי֞ עַ מֵ ה ל ִ
וֿכַֿד הוָא ַרמׁשָ א ּדַ ערֻ וֿבּתָ ֭א ִּדאיֿתֵ יה קֿדָ ם ׁשַ ּבֿתָ ֑א Mar 15:42
אף הֻו Mar 15:43
ֵוט ֑א אַ ינָא ּדָ ֿ
ַקרא ּבֻול ִ
אֵ ֿתָ א יַ֣וסֵ ֿ֭ף הַ ו ּדמֵ ן ָרמֿתָ ֭א מי ָ
ּפַֿגרה
וס וַׁשאֵ ל ֵ
ַאמר ֭ח ועַ ל לוָֿת ִּ֣פילַטָ ֑
מסַ ּכֵא ֗הוָא למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ו ַ
ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ַקרא לקֵ נטרֻ ונ ָ֭א וׁשַ אל ֵ֑ה Mar 15:44
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ ין ּתמַ ֭ה ּדֵ אן מֵ ן ַּכּדֻו ִמיֿ֭ת ו ָ
ּדֵ אן מֵ ן קֿדָ ם עֵּדָ נָא ִמיֿ֭ת
Mar 15:29
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Mark

ֿגרה ל֣ יַוסֵ ֿף ס
וֿכַֿד יִ ל ֵֿ֑ף י ַ֗הֿב ּפַ ֵ
ֿברא ּדַ נקִ יר Mar 15:46
וַזֿבַ ן יַ֣וסֵ ֿף ּכֵּתָ נ ָ֑א וַאחֿתֵ ֭ה וֿכַרֿכֵה ּבֵ ֭ה וסָ מֵ ה ּבקַ ָ
ֿברא ס
ועָא ועַ ּגֵל ּכִ אֿפָא עַ ל ּתַ רעֵ ה ּדקַ ָ
֗הוָא ּבׁשֻ ֭
אּתּתסים Mar 15:47
ִ
ֻוס ֑א חזַי֞ אַ יּכָא ּדֵ
ַ֣מריַם ּדֵ ין מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א ו֣ מַ ריַם הָ י ּ֣די ִ
ס
ֻום Mar 16:1
עֵֿברֿת ׁשַ ּבֿתָ ֑א ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א ו֣ מַ ריַם ּ֣דיַעקֻ וֿב ו֣ ׁשָ ל ֑
וֿכַֿד ַ
ָיהי֞ סס
אֿתין נֵמׁשחָ נ ֗
זֿבַ ן הֵ רֻ ומֵ ֞א ּדנִ ָ֭
ֻור ֭א ּכַֿד ּדנַח ׁשֵ מׁשָ ֭א Mar 16:2
ֿפרא ּדֵ ין ּבחַ ֿדּ-בׁשַ ּבָ ֑א אֵ ֿתַ י֞ לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ּבׁשַ ָ
אֿפָא מֵ ן ּתַ רעָא Mar 16:3
ָאמרן֞ ֗הוַי֞ ּבנַֿפׁשהֵ י ֑ן מַ ן ּדֵ ין עַ ּגֵל לַן ּכִ ֭
ו ָ
ֻור ֭א
ּדֿבֵ יֿת-קֿב ָ
אֿפָא ַרּבָ א ֗הוָֿת ּגֵיר טָ ֿב ס Mar 16:4
וחָ ר חז ַ֭֞י ּדַ מעַ ּגלָא הָ י ּכִ ֭
יף Mar 16:5
ַעט ֿ
ֻור ֑א וַחזַי֞ עלַימָ ֭א ּדיָֿתֵ ֿב מֵ ן י ִַמינ ָ֑א ו ִ
ועַ לֵין֞ לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
אֵ סטלָא חֵ וָרּתָ ֭א וַֿתמַ ֭ה
ָצריָא ּבָ עיָן֞ אנ֗ ּתֵ י֭ ן הַ ו Mar 16:6
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֵ י֭ ן לָא ּתֵ ֿדחל ֭ ָ֞ן ל֣ יֵׁשֻ וע נ ָ
ּדסים ֗הו ָ֭א
ּתנן הָ א ּדֻוּכֿתָ א אַ יּכָא ִ
ּדֵ אזּדקֵ ֿ֭ף קָ ם ל ֵ֭ה לָא ֗הוָא ָ֭
אֿפָא ּדהָ א קָ ֿדֵ ם לֿכֻון Mar 16:7
וה ֭֞י וַלֿכִ ֑
למיֿדַ ֗
אֵ לָא ֵזלֵין אֵ מַ ֵרין לֿתַ ִ
ָיהי֭ אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ ר לֿכֻון ס
לַֿגלִ יל ָ֭א ּתַ מָ ן ּתֵ חז ֻונ ֗
הר ֭א Mar 16:8
ֿבר ֭א אַ חִ יֿד ֗הוָא להֵ ין ּגֵיר ּתֵ ָ
ער ֭ק וַנֿפַ ק מֵ ן קַ ָ
וֿכַֿד ׁשמַ ע֑ ַ
ַלאנָׁש מֵ ּדֵ ם לָא אֵ מַ ֵרי֭ ן ּדַ חִ ילָן ֗הוַי֞ ּגֵיר סס
ַרֿתיֿתָ ֭א ו ֗
ו ִ
ֿפרא ּדֵ ין ּבחַ ֿד ּבׁשַ ּבָ ֑א קָ ם וֵאֿתחזִי לֻוקֿדַ ֭ם ל֣ מַ ריַם Mar 16:9
ּבׁשַ ָ
אֿדין֞ אַ ּפֵק ֗הוָא מֵ נ ָ֭ה
מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א הָ י ּדׁשַ ֿבעָא ִׁש ִ
ּברֿת להָ נֻון ּדעַ מֵ ה ֗הוַו֑ ּדַ אֿבִ ילִ ין הוַו֭ וֿבָ ֿכֵין֭ Mar 16:10
והִ י אֵ ז ַ֗לֿ֭ת סַ ַ
אמרן ּדחַ י֭ וֵאֿתחזִי להֵ י ֑ן לָא הַ ימֵ נו אֵ נֵין֞ ס Mar 16:11
והֵ נֻון ּכַֿד ׁשמַ עו ּדָ ָ
חרֿתָ ֑א ּכַֿד Mar 16:12
ַֿתרין֞ מֵ נהֻו֭ ן ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ֗א ִ
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן אֵ ֿתחזִי ל ֵ
ַקריֿתָ ֭א
מהַ לֿכִ י֭ ן וָאז ִ֗לין ל ִ
והֵ נֻון אֵ זַלו֭ אֵ מַ רו לׁשַ רּכ ָ֭א אָ ֿף לָא להָ נֻון הַ ימֵ נו ס Mar 16:13
סמיֿכִ י ֑ן וחַ סֵ ֿד לחַ ִסירֻ וֿת Mar 16:14
חריַֿת ּדֵ ין אֵ ֿתחזִי לַחֿדַ עסַ ר ּכַֿד ִ
֗א ָ
הַ ימָ נֻוֿתהֻון וַלקַ ׁשיֻוֿת לֵּבהֻו֭ ן ּדַ להָ נֻון ּדַ חזַאו ֻ֗הי ּדקָ ֭ם לָא הַ ימֵ נו ס
Mar 15:45
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ּבריֿתָ ֭א
ַאֿכרזו סֿבַ רֿתי֭ ּב ֻֿכלָה ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו לעָ למָ א ֻּכל ֵ֑ה ו ֵ
ימן מֵ ֿתחַ ַיֿ֭ב Mar 16:16
אַ ינָא ּדַ מהַ ימֵ ן ועָ מֵ ֿ֭ד חָ י ֵ֭א וַאינָא ּדלָא מהַ ֵ֭
אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדֵ ין לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ י֭ ן הָ לֵין ֵנקָֿ֭פ ן ּבׁשֵ מי ִׁשאֿדֵ ֞א Mar 16:17
נַּפקֻ ו֭ ן וַֿבלֵׁשָ נ ֵ֞א חַ ֿ֗ד ֿתֵ ֞א נמַ ללֻון֭
וַח ַווָֿתָ ֞א נֵׁשקלֻו֭ ן וֵאן סַ מָ א ּדמַ וּתָ א נֵׁשּתֻ ו֭ ן לָא נַהַ ר אֵ נֻו֭ ן Mar 16:18
ּכריהֵ ֭ ֞א ונֵֿתחַ למֻון ס
נסימֻון עַ ל ִ
וִ איֿדַ יהֻון֞ ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין מָ ַ֭רן מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדמַ לֵל עַ מהֻו֭ ן לַׁשמַ יָא סל ֵ֑ק וִ יֿתֵ ֿב מֵ ן Mar 16:19
י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ַאֿכרזו ּבֿכֻל ּדֻוּכ ָ֭א ומָ ַרן מעַ ּדַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן Mar 16:20
הֵ נֻון ּדֵ ין נֿפַ קו֭ ו ֵ
ּדעָֿבּדין ֗הוַו ּס ּס
ִ
ומַ ׁשַ ר מֵ לַיה ֭ ֻ֞ון ּבָ אֿתוָֿתָ ֞א

Mar 16:15

Luke
ֻוערנ ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדַ חנַן
ֵאא צֿבַ ו֑ ּדנַֿכּתֿבֻון ּתַ ׁשעיָֿתָ ֞א ּדס ָ
מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
מּפָסין ֗חנַן ּבהֻו ֑ן
ִ
קֿדים הוַו חַ ָזי ֵ֞א וַמׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א Luk 1:2
אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדַ אׁשלֵמו לַן הָ נֻון ּדמֵ ן ִ
ִּדילָה ּדמֵ לֿתָ ֑א
אֵ ֿתחזִי אָ ֿף לִ י֭ מֵ טֻל ּדקַ ִריֿב ֗הוִ יֿת יַצִ יֿפָאיִ ֿת לֿכֻלהֻו ֑ן ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם Luk 1:3
ּבטֵ ּכסֵ ה אֵ ֿכּתֻ וֿב ל ָֿך נַצִ יחָ ֑א ֵּ֣תאָ וֿפִ יל ֵ֭א
ׁשר ָרא ּדמֵ ל ֵ֞א ּדֵ אּתּתַ למַ ּדּת להֵ ין סס Luk 1:4
ּדֿתֵ ּדַ ע ָ
הוָא ּביַומָ ֿתֵ ֞ה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ס מַ לּכָא ִּ֣דיהֻוֿדָ ֑א ּכָהנָא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ֗הוָא Luk 1:5
ז֣ ֿכַרי ָ֭א מֵ ן ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדֿבֵ יֿת ַ֣אֿבִ י ַ֭א וַאנ֗ ּתֿתֵ ֭ה מֵ ן ּבנָֿתֵ ֞ה ַּ֣דאהרֻ ו֭ ן ׁשמָ ה
֗הוָא ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ֭ע
ּתריהֻון֞ ּדֵ י֭ ן ז ִַּדיקִ ין ֗הוַו קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א וַמהַ לֿכִ ין ּבֿכֻלהֻון Luk 1:6
ַ
ַוה ֭֞י וַֿבֿכִ אנֻוֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ּדלָא עֵ ֿדלָי֭
ּפֻוקּדָ נ ֗
ֻון Luk 1:7
ַֿתריה ֭ ֞
ּברא ּדֵ י֭ ן לַיּת ֗הוָא להֻו֭ ן מֵ טֻל ֵּ֣דאלִ יׁשֿבַ ע עקַ רֿתָ א ֗הוָֿ֭ת ו ַ
ָ
סַ ּגִ יַאי֞ ּביַומָ ֿתהֻון֞ ֗הוַו ס
הוָא ֗הוָא ּדֵ י֭ ן ּכַֿד מֿכַהֵ ן ֗הוָא ּבטֵ ּכסָ א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ה קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א Luk 1:8
נסים ּבֵ סמֵ ֭ ֞א ועַ ל להַ יּכלֵה ּדמָ רי ָ֭א Luk 1:9
יהי ּדַ ִ
ּבַ עיָֿדָ א ּדֿכָהנֻוֿתָ ֑א מטָ ֗
ֿכלֵה ּכֵנׁשָ א ּדעַ מָ ֭א מצַ לֵא ֗הוָא לֿבַ ר ּבעֵ ּדָ נָא ּדֿבֵ סמֵ ֭ ֞א Luk 1:10
ו ֻ
וֵאֿתחזִי לֵה לַ֣זֿכַריָא מַ לַאֿכָא ּדמָ רי ָ֑א ּדקָ אֵ ם מֵ ן י ִַמינָא Luk 1:11
ּדמַ ֿדּבחָ א ּדֿבֵ סמֵ ֭ ֞א
ַוהי֭ Luk 1:12
ָיהי֭ וֿדֵ חלֿתָ א נֵֿפלַֿת על ֗
וֵאׁשּתֿגֵׁש ז֣ ֿכַריָא ּכַֿד חז ֗
וֵאמַ ר לֵה מַ לַאֿכ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחַ ל ז֣ ֿכַרי ָ֑א מֵ טֻל ּדֵ אׁשּתַ מעַ ֿת צלֻוֿתָ ֿ֭ך Luk 1:13
קרא ׁשמֵ ֭ה יֻ֣וחַ נָן֭
ּבר ֭א וֿתֵ ֵ
וַאנ֗ ּתֿתָ ֿך ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ֭ע ִּתאלַֿד ל ָֿך ָ
ֵאא נֵחּדֻון ּבמַ ולָֿדֵ ֭ה Luk 1:14
וֿתֵ הוֵא ל ָֿך חַ ֿדֻוֿתָ ֭א וַאר ָוז ָ֭א וסַ ּגִ י ֞
ֿכר ֭א לָא נֵׁשּתֵ ֭א ורֻ וחָ א Luk 1:15
מרא וׁשַ ָ
נֵהוֵא ּגֵיר ַרֿב קֿדָ ם מָ רי ָ֭א וחַ ָ
ּדקֻ וֿדׁשָ א נֵֿתמל ֵ֭א עַ ֿד הֻו ּבֿכַרסָ א ּדֵ אמֵ ֭ה
יסריֵל נַֿפנֵא לוָֿת מָ ריָא אַ לָההֻון֭ Luk 1:16
ֵאא מֵ ן ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וסַ ּגִ י ֞
Luk 1:1
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והי֭ ּברֻ וחָ ֭א וַֿבחַ ילָא ִּ֣דאלִ יָא נֿבִ י ָ֭א ּדנַֿפנֵא לֵּבָ א
והֻו נִ אזַל קֿדָ מַ ֗
יסי֭ ן לִ יֿדַ עֿתָ א ּדֿכִ אנ ֭ ֵ֞א וַנטַ יֵֿב
ּדַ אֿבָ הֵ ֞א עַל ּב ַני ֭ ָ֞א ולַאילֵין ּדלָא מֵ ּתטּפִ ִ
ּגמ ָיר ֭א
למָ ריָא עַ מָ א ִ
וֵאמַ ר ז֣ ֿכַריָא למַ לַאֿכ ָ֭א אַ י ַּכנָא אֵ ּדַ ע הָ ֿדֵ ֭א אֵ נָא ּגֵיר ִאיֿתַ י סָ ֿבָ ֭א Luk 1:18
וַאנ֗ ּתַ ֿתי֭ סַ ּגִ יַאֿת ּביַומָ ֿתָ ֞ה ִ֗הי֭
ַֿ֣בריאיֵל ּדקָ אֵ ם ֗אנָא קֿדָ ם Luk 1:19
וַענָא מַ לַאֿכ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ נָא ֗אנָא ּג ִ
ּבר ֿך הָ לֵין֭
אַ לָהָ ֭א וֵאׁשּתַ לחֵ ֿת ּדֵ אמַ לֵל עַמָ ֿ֭ך וֵאסַ ָ
יק ולָא ּתֵ ׁשּכַח לַממַ ָללֻו֑ עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדהָ לֵין Luk 1:20
מֵ ּכִ יל ּתֵ הוֵא ׁשַ ִּת ֭
נֵהוי ֭ ָ֞ן עַ ל ּדלָא הַ ימֵ נּת למֵ לַי֞ הָ לֵין ּדמֵ ֿתמַ ליָן֞ ּבזַֿבנהֵ ין֭
עַ מָ א ּדֵ ין קָ אֵ ם ֗הו ָ֭א וַמסַ ּכֵא לַ֣זֿכַרי ָ֭א וֿתַ ִמיהִ ין הוַו עַ ל ּתַ וחָ רּתֵ ה Luk 1:21
ּדַ ֿבהַ יּכל ָ֭א
ּכַֿד נֿפַ ק ּדֵ ין ז֣ ֿכַרי ָ֑א לָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא ּדַ נמַ לֵל עַ מהֻו֭ ן וֵאסּתַ ּכַלו Luk 1:22
חר ׁ֭ש
ּדחֵ זוָא חזָא ּבהַ יּכל ָ֭א והֻו מֵ רמַ ז ָרמֵ ז ֗הוָא להֻו֭ ן וקַ וִ י֭ ּכַֿד ֵ
וֿכַֿד אֵ ֿתמַ לִ יו יַומָ ֿתָ ֞א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֭ה אֵ זַל לֿבַ יּתֵ ֭ה Luk 1:23
וַהוָא מֵ ן ּבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן ּבֵ טנַֿת ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ע אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה וַמטַ ׁשיָא Luk 1:24
ָאמרא ֗הוָֿ֑ת
֗הוָֿת נַֿפׁשָ ה יַרחֵ ֞א חַ מׁשָ ֭א ו ָ
ּדהָ לֵין עֿבַ ֿד לִ י מָ רי ָ֑א ּביַומָ ֿתָ ֞א ּדחָ ר ּבִ י֑ למֵ סַ ֿב חֵ סּדי ּדֿבֵ יֿת Luk 1:25
אנָׁשָ א ססּבנַי֞ ֗
ַֿ֣בריאיֵל מַ לַאֿכָא מֵ ן לוָֿת אַ לָהָ א Luk 1:26
ּביַרחָ א ּדֵ ין ּדֵ ׁשּתָ ֑א אֵ ׁשּתלַח ּג ִ
ָ֣צרֿ֭ת
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ׁשמָ ה נ ַ
לַֿגלִ יל ָ֑א ל ִ
ַֿברא ּדַ ׁשמֵ ה יַ֣וסֵ ֿ֭ף מֵ ן ּבַ יּתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד Luk 1:27
לוָֿת ּבֿתֻ ולּתָ א ּדַ מֿכִ ָירא לֿג ָ
וַׁשמָ ה לַֿבֿתֻ ולּתָ ֭א ַ֣מרי ַ֭ם
ועַ ל לוָֿתָ ה מַ לַאֿכ ָ֭א וֵאמַ ר ל ָ֭ה ׁשלָם לֵֿכי מַ ליַֿת טַ יּבֻוֿתָ ֑א מָ ַרן Luk 1:28
ּבריֿכַֿת ּבנֵׁשֵ ֭ ֞א
עַ מֵ ֿכי֭ ִ
ֿתרהּבַ ֿת ּבמֵ לֿתֵ ֭ה ומֵ ֿתחַ ׁשֿבָ א ֗הוָֿ֑ת ּדמָ נָא ֗הו Luk 1:29
הִ י ּדֵ ין ּכַֿד ח ָזֿ֭ת אֵ ַ
ׁשלָמָ א הָ נ ָ֭א
מרי ַ֑ם אֵ ׁשּכַחּתי ּגֵיר טַ יּבֻוֿתָ א Luk 1:30
וֵאמַ ר לָה מַ לַאֿכ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחלִ ין ַ֣
לוָֿת אַ לָהָ ֭א
Luk 1:17
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קרין ׁשמֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע
ּבר ֭א וֿתֵ ֵ
אלּדין ָ
וֿת ִ
הָ א ּגֵיר ּתקַ ּבלִ ין ּבַ טנ ָ֭א ִ
ֵֿתקר ֭א ונֵּתֵ ל לֵה מָ ריָא אַ לָהָ ֭א Luk 1:32
ַֿברה ּדעֵ ָליָא נ ֵ
הָ נ ָ֭א נֵהוֵא ַרֿ֭ב ו ֵ
ֻוהי֭
ּכֻורסיֵה ּ֣דֿדַ וִ יֿד אַ ֿב ֗
ֻוף לָא נֵהו ֵ֭א Luk 1:33
ונַמל ֵֿך עַ ל ּבַ יּתֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב לעָ ל ַ֭ם וַלמַ לּכֻוֿתֵ ֭ה ס ֿ
ַֿברא לָא חֿכִ ים Luk 1:34
מרא ַ֣מריַם למַ לַאֿכ ָ֭א אַ י ַּכנָא ּתֵ הוֵא הָ ֿדֵ ֭א ּדֿג ָ
אָ ָ
לִ י֭
ענָא מַ לַאֿכ ָ֭א וֵאמַ ר ל ָ֭ה רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ִּתאֿתֵ ֭א וחַ ילֵה ּדעֵ ָליָא Luk 1:35
ֵֿתקרא
ַֿברה ּדַ אלָהָ א נ ֵ
ַנּגֵן עלַיּכי֭ מֵ טֻל הָ נ ָ֭א הַ ו ּדמֵ ִֿתילֵֿד ּבֵ ֿכי֭ קַ ִּדיׁשָ א הֻו֑ ו ֵ
ס
ּברא ּבסַ יּבֻוֿתָ ֭ה והָ נָא Luk 1:36
והָ א ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ע אַ חיָנּתֵ ֿכי֑ אָ ֿף הִ י ּבַ טנָא ָ
יַרחָ א ּדֵ ׁשּתָ א לָה להָ י ּדמֵ ֿתקַ ריָא עקַ רֿתָ ֭א
מֵ טֻל ּדלָא עטֵ ל לַאלָהָ א מֵ ּדֵ ֭ם Luk 1:37
יך מֵ לֿתָ ֿ֭ך Luk 1:38
מרא ַ֣מרי ַ֭ם הָ א אֵ נָא אַ מֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֭א נֵהוֵא לִ י֭ אַ ֿ
אָ ָ
וֵאזַל מַ לַאֿכָא מֵ ן לוָֿתָ ה ס
ֻור ֭א Luk 1:39
ּבטילָאיִ ֿת לט ָ
קָ מַ ֿת ּדֵ ין ַ֣מריַם ּבהֻון ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן וֵאז ַ֗לֿת ִ
ַמֿדינ֗ ּתָ א ִּ֣די ֻהוֿ֭ד
ל ִ
ועֵ לַֿת לֿבַ יּתֵ ה ַּ֣דזֿכַרי ָ֭א וׁשֵ אלַֿת ׁשלָמָ ה ֵּ֣דאלִ יׁשֿבַ ֭ע Luk 1:40
וַהוָא ּדֿכַֿד ׁשֵ מעַ ֿת ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ע ׁשלָמָ ה ּ֣דמַ רי ַ֑ם ּדָ ץ עֻולָא ּבֿכַרסָ ֭ה Luk 1:41
וֵאֿתמַ ליַֿת ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ע רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א
ֵאמרֿת ל֣ מַ רי ַ֭ם מֿבַ ַרֿכּתָ א אַ נ֗ ּתי ּבנֵׁשֵ ֭ ֞א Luk 1:42
וַקעָֿת ּבקָ לָא ָרמָ ֭א ו ַ
ארא ּדַ ֿבֿכַרסֵ ֿכי֭
וַמֿבַ ַר ֿך ֻ֗הו ּפִ ָ
אַ ימֵ ּכָא לִ י הָ ֿדֵ ֑א ּדֵ אמֵ ה ּדמָ רי ִּתאֿתֵ א לוָֿתי֭ Luk 1:43
הָ א ּגֵיר ּכַֿד נֿפַ ל קָ לָא ּדַ ׁשלָמֵ ֿכי ּבֵ אֿדנ ַ֑֞י ּבחַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א ּדָ ץ Luk 1:44
עֻולָא ּבֿכַרסי֭
וטֻוֿבֵ יה לַאיֿדָ א ּדהַ ימנַֿ֑ת ּדהָ וֵא ׁשֻ ולָמָ א לַאילֵין ּדֵ אֿתמַ לֵל עַ מָ ה Luk 1:45
מֵ ן לוָֿת מָ ריָא ס
ֵאמרֿת ַ֣מרי ַ֑ם מַ ורֿבָ א נַֿפׁשי למָ רי ָ֭א Luk 1:46
ו ַ
וחֵ ֿדיַֿת רֻ וחי ּבַ אלָהָ ֭א מַ חיָני֭ Luk 1:47
Luk 1:31
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ּדחָ ר ּבמֻו ָֿכֿכָא ּדַ אמֿתֵ ֭ה הָ א ּגֵיר מֵ ן הָ ׁשָ ֑א טֻוֿבָ א נֵּתלָן֞ לִ י
ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ּכֻלהֵ ֭ ֞ין
ּדַ עֿבַ ֿד לוָֿתי ַרורֿבָ ֿתָ ֭ ֞א הַ ו ּדחַ ילָֿ֭ת ן וקַ ִּדיׁש ׁשמֵ ֭ה Luk 1:49
וַח ָננֵה לֿדָ ֵר ֞א וׁשַ רּבָ ֿתָ ֭ ֞א עַ ל אַ ילֵין ּדֿדָ חלִ ין ל ֵ֭ה Luk 1:50
ירי֞ ּבֿתַ רעִ יֿתָ א ּדלֵּבהֻון֭ Luk 1:51
חֿת ַ
ֿדרעֵ ֭ה וֿבַ ּדַ ר ִ
עֿבַ ֿד ָזֿכֻוֿתָ א ּבַ ָ
ַארים מַ ּכִ יֿכ ֭ ֵ֞א Luk 1:52
יֿפֵא מֵ ן ּכֻורסַ וָֿתָ ֭ ֞א ו ִ
סַ חֵ ֿף ּתַ קִ ֞
ׁשרא סֿפִ יקָ איִ ֿ֭ת Luk 1:53
ּכַֿפנ ֭ ֵ֞א סַ ּבַ ע טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א ועַ ִּת ֵיר ֭ ֞א ָ
איסריֵל עַ ֿבּדֵ ֭ה וֵאּתּדֿכַר ח ָננ ֵ֭ה Luk 1:54
עַ ּדַ ר ִ֣ל ָ
ֿברהָ ם ועַ ם זַרעֵ ה לעָ לַם ס Luk 1:55
אַ ֿיך ּדמַ לֵל עַ ם אַ ֿבָ הַ י ֑֞ן עַ ם ַ֣א ָ
יך יַרחֵ ֞א ּתלָֿתָ ֑א והֵ ֿפּכַֿת Luk 1:56
קַ ויַֿת ּדֵ ין ַ֣מריַם לוָֿת ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ֭ע אַ ֿ
לֿבַ יּתָ ה ּס ּס
ּברא Luk 1:57
ּדֿתאלַֿ֭ד ויֵלּדַ ֿת ָ
ֵ֣אלִ יׁשֿבַ ע ּדֵ ין הוָא ֗הוָא לָה זַֿבנָא ִ
יה וַֿבנַי֞ טֻוהמָ ֑ה ּדַ אסּגִ י אַ לָהָ א ח ָננֵה לוָֿתָ ֑ה וחָ ֿדֵ ין Luk 1:58
וַׁשמַ עו ׁשֿבָ ֿבֵ ֞
֗הוַו עַ מָ ה ס
ֿגזרה לטַ לי ָ֭א וקָ ֵרין ֗הוַו לֵה Luk 1:59
וַהוָא ליַומָ א ּדַ ֿתמָ ני ָ֭א וֵאֿתַ ו למֵ ֵ
ֻוהי ז֣ ֿכַרי ָ֭א
ּבַ ׁשמָ א ּדַ אֿב ֗
ֵֿתקרא יֻ֣וחַ נָן֭ Luk 1:60
ָאמרא להֻו֭ ן לָא הָ ַֿכנ ָ֭א אֵ לָא נ ֵ
וַענָֿת אֵ מֵ ֭ה ו ָ
ֿתקרא ּבַ ׁשמָ א הָ נ ָ֭א Luk 1:61
וֵאמַ רו ל ָ֭ה ּדלַיּת ֗אנָׁש ּבׁשַ רּבֿתֵ ֿכי ּדמֵ ֵ
יוהי֭ Luk 1:62
ֻוהי֭ ּדַ אי ַּכנָא צָ ֿבֵ א ּדַ נׁשַ מֵ ֗
וַרמַ זו לַאֿב ֗
הו ׁשמֵ ֭ה וֵאּתּדַ מַ רו ּכֻלנ ָׁ֭ש Luk 1:63
וַׁשאֵ ל ּפֵנקִ יֿתָ ֭א וַֿכֿתַ ֿב וֵאמַ ֭ר יֻ֣וחַ נָן ֻ֗
ומֵ חֿדָ א אֵ ֿתּפֿתַ ח ּפֻומֵ ֭ה ולֵׁשָ נ ֵ֭ה ומַ לֵל וֿבַ ֵר ֿך לַאלָהָ ֭א Luk 1:64
הוֿ֭ד הָ לֵין Luk 1:65
ֻורא ִּ֣די ֻ
וַהוָֿת ּדֵ חלֿתָ א עַ ל ּכֻלהֻון ׁשֿבָ ֿבַ יה ֭ ֻ֞ון וַֿב ֻֿכלֵה ט ָ
מֵ ֿתמַ ללָן֞ ֗הו ַ֭֞י
ָאמרי֭ ן מָ נָא ּכַי נֵהוֵא Luk 1:66
וֿכֻלהֻון ּדַ ׁשמַ עו֑ מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו ּבלֵּבהֻו֭ ן ו ִ
טַ ליָא הָ נ ָ֭א וִ איֿדֵ ה ּדמָ ריָא ִאיֿת ֗הוָֿת עַ מֵ ה ס
ֻוהי֭ רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וֵאֿתנַּבִ י֭ וֵאמַ ֭ר Luk 1:67
וֵאֿתמלִ י ז֣ ֿכַריָא אַ ֿב ֗
איסריֵל֑ ּדַ סעַר עַ מֵ ֭ה וַעֿבַ ֿד לֵה Luk 1:68
מֿבַ ַר ֿך ֻ֗הו מָ ריָא אַ לָהֵ ה ִּ֣ד ָ
ּפֻורקָ נ ָ֑א
Luk 1:48

121

Luke

וַאקִ ים לַן קַ רנָא ּדֿפֻורקָ נָא ּבֿבַ יּתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿד עַ ֿבּדֵ ֑ה
ַוהי֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדמֵ ן עָ ל ַ֑ם Luk 1:70
אַ ֿיך ּדמַ לֵל ּבֿפֻומָ א ּדַ נֿבִ י ֗
ַאין Luk 1:71
ּדנֵֿפרקַ ן מֵ ן ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ י ֑֞ן ומֵ ן ִאיֿדָ א ּדֿכֻלהֻון סָ נ ֭ ֞
והי֞ קַ ִּדיׁשָ ֿתָ ֭ ֞א Luk 1:72
לֿדי ִַֿתקַ ֗
וַעֿבַ ֿד ח ָננֵה עַ ם אַ ֿבָ הַ ֭ ֞ין ו ֵ֗עהַ ֿד ִ
לַ֣אֿברהָ ם אַ ֿבֻו ֑ן ּדנֵּתֵ ל לַן֭ Luk 1:73
ָ
ומַ ומָ ֿתָ ֞א ִּדימָ א
והי֭ Luk 1:74
ֵֿתּפרק מֵ ן ִאיֿדָ א ּדַ ֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֭ ֞ין וַֿדלָא ּדֵ חלָא נֵֿפלֻוח קֿדָ מַ ֗
ּדנ ֵ
ּכֻלהֻון יַומָ ֿתַ ֭ ֞ן ּבֿכִ אנֻוֿתָ א וַֿבז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א Luk 1:75
ֿתקר ֭א ִּתאזַל ּגֵיר קֿדָ ם ּפַ רצֻוּפֵ ה Luk 1:76
וַאנ֗ ּת טַ לי ָ֭א נֿבִ יֵה ּדעֵ ָליָא ּתֵ ֵ
ּדמָ רי ָ֭א ּדַ ֿתטַ יֵֿב אֻ ורחֵ ֭ה
ּדנֵּתֵ ל מַ ּדעָא ּדחַ י ֵ֞א לעַ מֵ ֭ה ּבׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הַ יהֻו ֑֞ן Luk 1:77
ֵסערן ּדֵ נחָ א מֵ ן ַרומָ ֭א Luk 1:78
ּברחמֵ ֞א ּדַ ח ָננָא ּדַ אל ַָ֭הן ּדַ ֿבהֻון נ ַ
ַ
למַ נהָ רֻ ו לַאילֵין ּדַ ֿבחֵ ׁשֻ וֿכָא וַֿבטֵ ָלל ֵ֞א ּדמַ וּתָ א יָֿתּבִ י֭ ן ּדנֵֿתרֻ וץ Luk 1:79
ֵרֿגלַין֞ ּבֻאורחָ א ּדַ ׁשלָמָ א ס
והי ֗הו ָ֑א Luk 1:80
טַ ליָא ּדֵ ין ָרֿבֵ א ֗הו ָ֭א ומֵ ֿתחַ יַל ּברֻ וחָ ֭א וַֿבחֻורּבָ א ִאיֿתַ ֗
יסריֵל ס
עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדֿתַ חוִ יֿתֵ ה ּדַ לוָֿת ִ֣א ָ
הוָא ּדֵ ין ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן וַנֿפַ ק ּפֻוקּדָ נָא מֵ ן ַ֣אֿגֻוסטָ וס קֵ סַ ֑ר Luk 2:1
ּדנֵֿתּכֿתֵ ֿב ֻּכלֵה עַ מָ א ּדֻאוחֿדָ נ ֵ֭ה
ֻורי ַ֭א Luk 2:2
הָ ֿדֵ א מַ ֿכּתֿבָ נֻוֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א הוָֿ֑ת ּבהִ ֿגמָ נֻוֿתָ א ּ֣דקֻ ִורינָוס ּ֣בס ִ
מֿדינ֗ ּתֵ ֭ה Luk 2:3
וָאזֵל ֗הוָא ּכֻלנָׁש ּדנֵֿתּכֿתֵ ֿב ּבַ ִ
הוֿ֭ד Luk 2:4
מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א ִ֣לי ֻ
ָ֣צרֿת ִ
סלֵק ֗הוָא ּדֵ ין אָ ֿף יַ֣וסֵ ֿף מֵ ן נ ַ
והי ֗הו ָ֭א מֵ ן ּבַ יּתֵ ֭ה ומֵ ן
ַמֿדינ֗ ּתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿד ּדמֵ ֿתקַ ריָא ֵּ֣ביֿת-לחֵ ֭ם מֵ טֻל ִּדאיֿתַ ֗
ל ִ
ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
מריַם מֿכִ ירּתֵ ה ּכַֿד ּבַ טנ ָ֭א ּדֿתַ מָ ן נֵֿתּכֿתֵ ֿב ס Luk 2:5
עַ ם ַ֣
ּדֿתאלַֿ֭ד Luk 2:6
וַהוָא ּדֿכַֿד ּתַ מָ ן אֵ נֻו ֑ן אֵ ֿתמַ לִ יו יַומָ ֿתָ ֞ה ִ
ור ֭ ֞א וַארמיַֿתֵ ה ּבֻאורי ָ֭א Luk 2:7
ַֿכרֿכּתֵ ה ּבעַ זרֻ ֵ
ֻוֿכר ֑א ו ַ
ּברה ּב ָ
ויֵלּדַ ֿת ָ
ׁשרין ֗הוַו ס
מֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא להֻון ּדֻוּכֿתָ ֭א אַ יּכָא ּדַ ֵ
ָטרין Luk 2:8
ׁשרין ֗הוַו ּתַ ָ֭מן ונ ִ
אֿתר ֑א ּדַ ֵ
ָרעַ וָֿתָ ֞א ּדֵ י֭ ן ִאיֿת ֗הוַו ּבֵ ה ּבַ ָ
מַ טַ רֿתָ א ּדלִ ליָא עַ ל מַ רעיָֿתה ֭ ֻ֞ון
Luk 1:69
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נהרֿת
והָ א מַ לַאֿכָא ּדַ אלָהָ א אֵ ֿתָ א לוָֿתהֻו֭ ן וֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדמָ ריָא אַ ַ
עלַיהֻו֭ ן וַֿדחֵ לו ּדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א
וֵאמַ ר להֻון מַ לַאֿכ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן הָ א ּגֵיר מסַ ּבַ ר ֗אנָא לֿכֻון Luk 2:10
חַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א ּדֿתֵ הוֵא ל ֻֿכלֵה עָ למָ ֭א
מׁשיחָ ֭א Luk 2:11
והי מָ ריָא ִ
אֵ ִֿתילֵֿד לֿכֻון ּגֵיר יַומָ נָא ּפָרֻ וקָ ֑א ִּדאיֿתַ ֗
מֿדינ֗ ּתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
ּבַ ִ
ור ֭ ֞א Luk 2:12
ֿכר ֿיך ּבעַ זרֻ ֵ
והָ ֿדֵ א לֿכֻון אָ ֿתָ ֭א מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון עֻול ָ֭א ּדַ ִ
וסים ּבֻאורי ָ֭א
ִ
ֵאא ּדַ ׁשמַ י ָ֑א ּכַֿד Luk 2:13
ומֵ ן ׁשֵ לי֭ אֵ ֿתחזִיו עַ ם מַ לַאֿכָא חַ י ַלוָֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֞
ָאמרי ֑ן
מׁשַ ּבחִ ין לַאלָהָ ֭א ו ִ
ֿברא טָ ֿבָ א Luk 2:14
מרומֵ ֭ ֞א ועַל אַ רעָא ׁשלָמָ ֭א וסַ ָ
ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לַאלָהָ א ּבַ ַ
אנָׁשָ ֞א סלַֿבנַי֞ ֗
וַהוָא ּדֿכַֿד אֵ זַלו מֵ ן לוָֿתהֻון מַ לַאֿכ ֵ֞א לַׁשמַ י ָ֑א מַ לֵלו ָרעַ וָֿתָ ֞א חַ ֿד Luk 2:15
ָאמרי֭ ן נֵרּדֵ א עֿדַ מָ א ל֣ ֿבֵ יֿת-לחֵ ֑ם ונֵחזֵא למֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ א ּדַ הוָֿ֭ת
עַ ם חַ ֿ֭ד ו ִ
אַ ֿיך ּדמָ ריָא אַ וּדַ ע לַן֭
ּדסים Luk 2:16
וֵאֿתַ ו מסַ רהֿבָ איִ ֿ֭ת וֵאׁשּכַחו ל֣ מַ ריַם וַל֣ יַוסֵ ֿ֭ף וַלעֻולָא ִ
ּבֻאורי ָ֭א
ַוהי עַ ל טַ לי ָ֭א Luk 2:17
וֿכַֿד חזַו֑ אַ וּדַ עו למֵ לֿתָ א ּדֵ אֿתמַ ללַֿת עַ מהֻון על ֗
וֿכֻלהֻון ּדַ ׁשמַ עו֑ אֵ ּתּדַ מַ רו עַ ל אַ ילֵין ּדֵ אֿתמַ לֵל להֻון מֵ ן ָרעַ וָֿתָ ֭ ֞א Luk 2:18
ָטרא ֗הוָֿת ּכֻלהֵ ין מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי ֑ן וַמֿפַ חמָ א ּבלֵּבָ ֭ה Luk 2:19
ַ֣מריַם ּדֵ י֭ ן נ ָ
וַהֿפַ ֿכו ָרעַ וָֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן ּכַֿד מׁשַ ּבחִ י֭ ן וַמהַ ללִ ין לַאלָהָ ֑א עַ ל ּכֻל Luk 2:20
ּדַ חזַו וַׁשמַ עו֭ אַ י ַּכנָא ּדֵ אֿתמַ לַל עַמהֻון ס
וע Luk 2:21
ֿתקרי ׁשמֵ ֭ה יֵׁ֣שֻ ֭
ַומין֞ ּדנֵֿתּגזַר טַ לי ָ֑א אֵ ִ
וֿכַֿד מלַו ּתמָ ניָא י ִ
אֿתקרי מֵ ן מַ לַאֿכָא קֿדָ ם ּדנֵֿתּבטֵ ן ּבֿכַרסָ ֭א
ִ
ּדֵ
והי Luk 2:22
וֿכַֿד אֵ ֿתמַ לִ יו יַומָ ֿתָ ֞א ּדֿתַ ֿדּכִ יֿתהֻו֭ ן אַ ֿיך ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א אַ סקֻ ֗
ָיהי קֿדָ ם מָ רי ָ֭א
ֻ֣אורׁשלֵם ּדַ נקִ ימֻונ ֗
ל ִ
רּבעָא קַ ִּדיׁשָ א Luk 2:23
֑
ֿכרא ּפָֿתַ ח מַ
ֿכֿתיֿב ּב ָנמֻוסָ א ּדמָ רי ָ֭א ּדֿכֻל ּדֵ ָ
אַ ֿיך ּדַ ִ
ֵֿתקר ֭א
ּדמָ ריָא נ ֵ
Luk 2:9
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אמיר ּב ָנמֻוסָ א ּדמָ רי ָ֭א זַוּגָא
וַֿדנֵּתלֻון ּדֵ ֿבחֿתָ ֭א אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ּתרין֞ ּפַ רֻ וֿג ֵ֞א ּדיַונָא ס
ּדׁשֻ וֿפנִ ינ ֵ֞א אַ ו ֵ
ַֿברא Luk 2:25
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ׁשמֵ ה הוָא ֵׁ֣שמעֻו֭ ן וֿג ָ
ִ
ַֿברא ּדֵ ין חַ ֿד ִאיֿת ֗הוָא
ּג ָ
איסרי ֵ֭ל ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א
הָ נָא ּכִ אין ֗הו ָ֭א וז ִַּד ֭יק וַמסַ ּכֵא ֗הוָא לֿבֻויָאֵ ה ִּ֣ד ָ
ַוהי֭
ִאיֿת ֗הוָֿת על ֗
ַאמיר ֗הוָא לֵה מֵ ן רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדלָא נֵחזֵא מַ וּתָ ֑א עֿדַ מָ א Luk 2:26
ו ִ
ַמׁשיחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
ּדנֵחזֵא ל ִ
וה ֭֞י Luk 2:27
הֻו הָ נָא אֵ ֿתָ א ֗הוָא ּברֻ וחָ א להַ יּכל ָ֭א וֿכַֿד מַ עלִ ין לֵה אַ ֿבָ הַ ֗
והי אַ י ַּכנָא ּדַ ֿפקִ יֿד ּב ָנמֻוסָ ֑א
ל֣ יֵׁשֻ וע טַ לי ָ֑א ּדנֵעּבֿדֻון חלָֿפַ ֗
וה ֭֞י וֿבַ ֵר ֿך לַאלָהָ ֭א וֵאמַ ֭ר Luk 2:28
ּדרעַ ֗
קַ ּבלֵה עַ ל ָ
יך מֵ לֿתָ ֿך ּבַ ׁשלָמָ ֑א Luk 2:29
מֵ ּכִ יל ׁשַ ָרא אַ נ֗ ּת לֵה לעַ ֿבּדָ ֿך מָ רי֑ אַ ֿ
ּדהָ א חזַי֞ עַ ינַי֞ ח ָננ ָֿ֑ך Luk 2:30
הַ ו ּדטַ יֵֿבּת ּבּפַ רצֻוּפָא ּדֿכֻלהֵ ין אֵ מוָֿתָ ֭ ֞א Luk 2:31
יסריֵל ס Luk 2:32
ֻוהרא לֿגֵל ָינָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א וׁשֻ וֿבחָ א לעַ מָ ֿך ִ֣א ָ
נ ָ
ַוהי֭ Luk 2:33
יַ֣וסֵ ֿף ּדֵ ין וֵאמֵ ֭ה ּתַ ִמיהִ ין ֗הוַו עַ ל אַ ילֵין ּדמֵ ֿתמַ ללָן֞ ֗הוַי֞ על ֗
ׁשמעֻו֭ ן וֵאמַ ר ל֣ מַ ריַם אֵ מֵ ֭ה הָ א הָ נָא ִסים Luk 2:34
וֿבַ ֵר ֿך אֵ נֻון ֵ֣
איסרי ֵ֭ל ולָאֿתָ א ּדחֵ ר ָינ ָ֭א
ֵאא ִּ֣ב ָ
למַ ּפֻולּתָ ֭א ולַקיָמָ א ּדסַ ּגִ י ֞
יך ּדנֵֿתּגַליָן֞ מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א Luk 2:35
וַֿבנַֿפׁשֵ ֿכי ּדֵ ין ִּדילֵֿכי ּתֵ עּבַ ר רֻ ומחָ ֭א אַ ֿ
ֵאא ּס ּס
ּדלֵּבַ וָֿתָ ֞א ּדסַ ּגִ י ֞
אׁש ֑יר אָ ֿף הִ י Luk 2:36
ו֣ חַ נָא ּדֵ ין נֿבִ יֿתָ ֭א ּבַ רֿתֵ ה ַּ֣דֿפנֻואיִ ל֑ מֵ ן ׁשַ ֿבטָ א ָּ֣ד ִ
קַ ִׁשיׁשַ ֿת ּביַומָ ֿתָ ֞ה ֗הוָֿ֭ת וַׁשֿבַ ע ׁשנִ ין֞ עַ ם ּבַ עלָה חיָֿת מֵ ן ּבֿתֻ ולֻוֿתָ ֭ה
יך ׁשנִ ין֞ ּתמָ נִ אין וַארּבַ ֭ ֞ע ולָא ּפָרקָ א ֗הוָֿת מֵ ן Luk 2:37
וַהוָֿת אַ רמַ לּתָ ֭א אַ ֿ
הַ יּכל ָ֭א וַֿבצַ ומָ ֭א וֿבַ צלֻוֿתָ א ּפָ לחָ א ֗הוָֿ֭ת ּבִ אימָ מָ ֭א וַֿבלִ לי ָ֭א
ָאף הִ י קָ מַ ֿת ּבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א וַאוּדיַֿת למָ רי ָ֭א וַממַ ללָא ֗הוָֿת Luk 2:38
ו ֿ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ַוהי עַ ם ּכֻלנ ָׁ֑ש ּדַ מסַ ּכֵא ֗הוָא לֿפֻורקָ נָה ּד ִ
על ֗
יך ּדַ ֿב ָנמֻוסָ א ּדמָ רי ָ֑א הֿפַ ֿכו לַֿגלִ יל ָ֭א Luk 2:39
וֿכַֿד ׁשַ לֵמו ּכֻל מֵ ּדֵ ם אַ ֿ
מֿדינ֗ ּתהֻון֭
ָצרֿת ִ
ל֣ נ ַ
Luk 2:24

124

The Aramaic Peshitta

טַ ליָא ּדֵ ין ָרֿבֵ א ֗הו ָ֭א ומֵ ֿתחַ יַל ּברֻ וחָ ֭א ומֵ ֿתמַ לֵא חֵ ֿכמֿתָ ֭א
ַוהי֭
וטַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ִאיֿת ֗הוָֿת על ֗
ֻ֣אורׁשלֵם ּבעַ ֿדעִ ֿדָ א ּדֿפֵצחָ א ס Luk 2:41
והי֞ ּבֿכֻל ׁשנ ָ֭א אָ ז ִ֗לין ֗הוַו ל ִ
ואנָׁשַ ֗
֗
מעָֿדין ֗הוַו Luk 2:42
עֵסר ֑ ֞א סלֵקו אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
וֿכַֿד הוָא ּבַ ר ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתַ ֵ
לעַֿדעִ ֿדָ ֭א
וֿכַֿד ׁשלֵמו יַומָ ֿתָ ֭ ֞א הֿפַֿכו להֻו֭ ן יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין טַ לי ָ֭א ּפָ ׁש לֵה Luk 2:43
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ו֣ יַוסֵ ֿף וֵאמֵ ֭ה לָא יִ ֿדַ עו֭
ִ
הו֭ וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו מַ רּדֵ א יַומָ א Luk 2:44
ֿברין ֗הוַו ּגֵיר ּדעַ ם ּבנַי֞ לוִ יֿתהֻון ֻ֗
סָ ִ
חַ ֿ֑ד ּבעַ או ֻ֗הי לוָֿת ֗אנָׁשֻ וֿתהֻו֭ ן וַלוָֿת מַ ן ּדיָֿדַ ע להֻון֭
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וֿבָ עֵין ֗הוַו ל ֵ֭ה Luk 2:45
ֻוהי֭ וַהֿפַ ֿכו להֻון ּתֻ וֿב ל ִ
ולָא אֵ ׁשּכח ֗
ֻוהי ּבהַ יּכל ָ֭א ּכַֿד יָֿתֵ ֿב מֵ צעַֿת Luk 2:46
ַומי ֑֞ן אֵ ׁשּכח ֗
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּתלָֿתָ א י ִ
מַ לֿפָ נ ֭ ֵ֞א וׁשָ מַ ע מֵ נהֻו֭ ן וַמׁשַ אֵ ל להֻון֭
וֿתַ ִמיהִ ין הוַו ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין ֗הוַו ל ֵ֑ה ּבחֵ ֿכמֿתֵ ה Luk 2:47
והי֞ ס
וַֿבֿפֵֿתֿגָמַ ֗
ֵאמרֿת לֵה אֵ מֵ ֭ה ּבֵ רי֭ למָ נָא עֿבַ ּדּת לַן Luk 2:48
וֿכַֿד חזַאו ֻ֗הי֭ ּתמַ הו֭ ו ַ
ֻורֿפָא סַ ּגִ יָאא ּבָ עֵין הוַין ל ָֿ֭ך
ֻוך וֵאנָא ּבט ָ
הָ ַֿכנ ָ֑א ּדהָ א אַ ֿב ֿ
אָ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּבָ עֵין הוַיּתֻ ון לִ י֭ לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדֿבֵ יֿת אָ ֿבי Luk 2:49
ָולֵא לִ י ּדֵ אהו ֵ֑א
הֵ נֻון ּדֵ ין לָא אֵ ׁשּתַ וּדַ עו למֵ לֿתָ ֭א ּדֵ אמַ ר להֻון֭ Luk 2:50
ָצרֿ֭ת ומֵ ׁשּתַ עּבַ ֿד ֗הוָא להֻו֭ ן אֵ מֵ ה ּדֵ ין Luk 2:51
וַנחֵ ֿת עַ מהֻו֭ ן וֵאֿתָ א ל֣ נ ַ
ָטרא ֗הוָֿת ּכֻלהֵ ין מֵ ל ֵ֞א ּבלֵּבָ ֭ה
נ ָ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ָרֿבֵ א ֗הו ָ֭א ּבקַ ומֿתֵ ֭ה וַֿבחֵ ֿכמֿתֵ ֭ה וַֿבטַ יּבֻוֿתָ א לוָֿת Luk 2:52
אַ לָהָ ֭א וַֿבנַינָׁשָ ֞א ס
עֵסר ֞א ּדֵ ין ּדמַ לּכֻוֿתֵ ה ּ֣ד ִטיֿבֵ ִריָוס קֵ סַ ֑ר ּבהִ ֿגמָ נֻוֿתָ א Luk 3:1
ּבַ ׁשנַֿת חַ מׁשַ ֵ
ּפָנטיָוס ִּ֣פילַטָ וס ִּ֣בי ֻהוֿ֑ד ּכַֿד ִרׁשָ א רֿבִ יעָ יָא ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּבַ ֿגלִ יל ָ֑א ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ וס
ּ֣ד ִ
טרֿכָונ ָ֑א ו֣ לֻוסַ נִ יַא ִרׁשָ א
אֿתרא ַּ֣ד ַ
ֻוהי֭ ִרׁשָ א רֿבִ יעָ י ָ֑א ִּ֣באיט ִֻורי ַ֭א וֿבַ ָ
אַ ח ֗
רֿבִ יעָ י ָ֭א ַּ֣דאֿבִ ילִ ינ ֵ֑א
Luk 2:40
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ָֿפָא הוָֿת מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א עַל יֻ֣וחַ נָן
ּברּבֻוֿת ּכָהנֻוֿתָ א ּ֣דחַ נָן וַֿ֣ד קַ י ֑
ַ
ּבַ ר ז֣ ֿכַריָא ּבחֻורּבָ ֭א
ֻוֿדיֿתָ א Luk 3:3
ֿכרז מַ עמ ִ
ֻורּדנן ּכַֿד מַ ֵ
ֿתרא ּדַ חֿדָ ַרי֞ י ָ֭
וֵאֿתָ א ּב ֻֿכלֵה אַ ָ
ּדַ ֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א לׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֞א ס
ֿכֿתיֿב ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדמֵ ל ֵ֞א ֵּ֣דאׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א ּדֵ אמַ ֭ר קָ לָא Luk 3:4
אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ּדקָ ֵרא ּבחֻורּבָ ֭א טַ יֵֿבו אֻ ורחֵ ה ּדמָ רי ָ֑א וַֿתרֻ וצו ּבַ ֿפקַ עֿתָ א ׁשֿבִ יל ֵ֞א לַאלָהַ ן֭
ורמָ ֿתָ ֭ ֞א נֵֿתמַ ּכֿכֻו֭ ן ונֵהוֵא Luk 3:5
ֻור ֞א ָ
ּכֻלהֻון נַחל ֵ֞א נֵֿתמלֻו֭ ן וֿכֻלהֻון ט ֵ
ַאֿתרא עַ סקָ א לַֿפקַ עֿתָ ֭א
עַ רמָ א לׁשַ ֿפי ָ֭א ו ָ
ונֵחזֵא ּכֻל ּבסַ ר חַ י ֵ֞א ּדַ אלָהָ א ס Luk 3:6
וֵאמַ ר ֗הוָא לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדָ אֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ה למֵ עמַ ֿ֭ד יַלּדָ א Luk 3:7
עֿתיֿ֭ד
ערק מֵ ן רֻ וֿגזָא ּדַ ִ
ּדָ אֿכֵֿדנ ֑ ֵ֞א מַ נֻו חַ וִ יֿכֻון למֵ ַ
למאמַ ר Luk 3:8
אר ֞א ּדׁשָ וֵין לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א ולָא ּתׁשַ רֻ ון ִ
עֿבֵ ֿדו הָ ֿכִ יל ּפִ ֵ
אֿפֵא
ֿברהָ ֭ם אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדמֵ ן הָ לֵין ּכִ ֞
ּבנַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדַ אֿבָ א ִאיֿת לַן ַ֣א ָ
לַ֣אֿברהָ ֭ם
ָ
מֵ ׁשּכַח אַ לָהָ א לַמקָ מֻו ּב ַני ָ֞א
אר ֞א Luk 3:9
הָ א ּדֵ ין נָרֿגָא ִסים עַ ל עֵקָ ָרא ִּדאי ָלנ ֭ ֵ֞א ּכֻל ִאי ָלנָא הָ ֿכִ ֭יל ּדֿפִ ֵ
טָ ֿבֵ ֞א לָא עָֿבֵ ֿ֑ד מֵ ֿתּפסֵ ֭ק וַֿבנ ָֻורא נָֿפֵ ל ס
ָאמרי֭ ן מָ נָא הָ ֿכִ יל נֵעּבֵ ֿ֭ד Luk 3:10
וַמׁשַ אלִ ין ֗הוַו לֵה ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ֻוּתינ ָי ֑֞ן נֵּתֵ ל למַ ן ּדלַיּת Luk 3:11
ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ ן ִּדאיֿת לֵה ּתַ רּתֵ ין֞ ּכ ִ
ל ֵ֭ה ומַ ן ִּדאיֿת לֵה סַ יּבָ רּתָ ֑א הָ ַֿכנָא נֵעּבֵ ֿ֭ד
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֭א מָ נָא נֵעּבֵ ֿ֭ד Luk 3:12
וֵאֿתַ ו אָ ֿף מָ ֿכסֵ ֞א למֵ עמַ ֿ֭ד ו ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא ּתֵ ֿתּבעֻון מֵ ּדֵ ם י ִַּתיר עַ ל מָ א ּדַ ֿפקִ יֿד לֿכֻון Luk 3:13
למֵ ֿתּבַ ֭ע
חנן Luk 3:14
ָאמרי֭ ן מָ נָא נֵעּבֵ ֿד אָ ֿף ַ֭
סטר ִטי ַ֭א ו ִ
וַמׁשַ אלִ ין ֗הוַו לֵה ּפָ לחַ י֞ אֵ ַ
ַלאנָׁש לָא ּתֵ עׁשקֻ ו֭ ן ונֵסּפקָ ן֞ לֿכֻון
ּבאנָׁש ּתֵ ּתטַ ּגרֻ ו֭ ן ו ֗
אָ מַ ר להֻו֭ ן לָא ֗
אָ ֿפסָ וניָֿתֿכֻון֞ סס
ּכַֿד ּדֵ ין מַ סּבַ ר ֗הוָא עַ מָ א עַל יֻ֣וחַ ָנ ֑ן וֿכֻלהֻון מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו Luk 3:15
מׁשיחָ ֑א
ּבלֵּבהֻו ֑ן ּדֿדַ למָ א הֻויֻו ִ
Luk 3:2
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ענָא יֻ֣וחַ נָן וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא הָ א מַ עמֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻון ּבמַ י ֭ ָ֞א אָ ֿתֵ א
ַוה ֭֞י הֻו
אׁשרא עַ רקֵ ֞א ּדַ מסָ נ ֗
ּדֵ ין הַ ו ּדחַ ילֿתָ ן מֵ ני֭ הַ ו ּדלָא ׁשָ וֵא ֗אנָא ּדֵ ֵ
נַעמֵ ֿדֿכֻון ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א וַֿבנ ָֻורא ס
וה ֭֞י וחֵ טֵ ֞א ָּכנֵׁש Luk 3:17
ּדר ֗
הַ ו ּדַ אחִ יֿד ַרֿפׁשָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה וַמֿדַ ּכֵא אֵ ַ
וה ֭֞י וֿתֵ ֿבנָא נַוקֵ ֿד ּבנ ָֻורא ּדלָא ּדָ עּכָא ס
ַאוצר ֗
ל ַ
חרניָֿתָ ֞א ּדֵ ין סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א מַ ל ֵֿף ֗הו ָ֭א וַמסַ ּבַ ר לעַ מָ א ס Luk 3:18
אָ ֿף ֗א ָ
טרר ַֿכ ֑א מֵ טֻל ּדמֵ ֿתּכסֵ ס ֗הוָא מֵ ן יֻ֣וחַ נָן עַ ל Luk 3:19
ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּדֵ ין טֵ ַ
ֻוהי֑ ועַ ל ּכֻלהֵ ין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד ֗הו ָ֑א
ה ֵָ֣ר ִוֿדיַא אַ נ֗ ּתַ ֿת ִֿ֣פילִ יּפָ וס אַ ח ֗
יר ֞א ס Luk 3:20
אַ וסֵ ֿף אָ ֿף הָ ֿדֵ א עַ ל ּכֻלהֵ י ֑ן וחַ ֿבׁשֵ ה ל֣ יֻוחַ נָן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
ָאף יֵׁ֣שֻ וע עמַ ֿ֭ד וֿכַֿד מצַ לֵא Luk 3:21
הוָא ּדֵ ין ּכַֿד עמַ ֿד ֻּכלֵה עַ מָ ֑א ו ֿ
אֵ ֿתּפֿתַ חו ׁשמַ י ָ֭א
ַוהי֭ ּבַ ֿדמֻוֿת ּגֻוׁשמָ א ּדיַונ ָ֭א וקָ לָא Luk 3:22
ונֵחּתַ ֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א על ֗
הוָא מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ּדָ אמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א ּדֿבָ ֿך אֵ צטֿבִ יֿת ס
יך ּבַ ר ׁשנִ ין֞ ּתל ִָֿתי֭ ן ומֵ סּתֿבַ ר ֗הו ָ֑א Luk 3:23
והי ֗הוָא אַ ֿ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ִאיֿתַ ֗
ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿ֭ף ּבַ ר ֵ֣הלִ י֭
מטֿתַ ֿ֭ת ּבַ ר לֵ֣וִ י֭ ּבַ ר ֵ֣מלּכִ י֭ ּבַ ר יַ֣אנִ י֭ ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿ֭ף Luk 3:24
ּבַ ר ַ֣
חסלִ י֭ ּבַ ר נַּ֣גִ י֭ Luk 3:25
ּבַ ר ַ֣מּתֿתַ ֭א ּבַ ר עַ֣ מֻוץ֭ ּבַ ר ַ֣נח ֻ֭ום ּבַ ר ֵ֣
ׁשמעִ י֭ ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿ֭ף ּבַ ר ִ֣יהֻוֿדָ ֭א Luk 3:26
ּבַ ר ָ֣מאַ ֿ֭ת ּבַ ר ַ֣מטַ ֿ֭ת ּבַ ר ַ֣
איל ּבַ ר נ ִִ֣רי֭ Luk 3:27
ּבַ ר יֻ֣וחַ ָ֭נן ּבַ ר ָ֣רסָ ֭א ּבַ ר זֻ֣ורּבָ ֿבֵ ֭ל ּבַ ר ֵׁ֣של ִַֿת ֭
יר Luk 3:28
ּבַ ר ֵ֣מלּכִ י֭ ּבַ ר ַ֣א ִּדי֭ ּבַ ר ֻ֣קוסַ ֭ם ּבַ ר ֵ֣אלמֻוֿדָ ֿ֭ד ּבַ ר ִ֣ע ֭
ֻ֣ור ֭ם ּבַ ר ַ֣מ ִֿתיֿתָ ֭א ּבַ ר לֵ֣וִ י֭ Luk 3:29
ֻ֣וס ֭א ּבַ ר ֵ֣אלִ יעָ ז ָ֭ר ּבַ ר י ַ
ּבַ ר י ִ
ׁשמעֻו֭ ן ּבַ ר ִ֣יהֻוֿדָ ֭א ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿ֭ף ּבַ ר יֻ֣ונ ָ֭ם ּבַ ר ֵ֣אלִ יַקִ ים Luk 3:30
ּבַ ר ֵ֣
מאנִ י֭ ּבַ ר ַ֣מטֿתָ ֭א ּבַ ר ָ֣נָֿ֭ת ן ּבַ ר ַּ֣דוִ יֿ֭ד Luk 3:31
ּבַ ר ַ֣מלי ָ֭א ּבַ ר ַ֣
סלמָ ו֭ ן ּבַ ר נַ֣חׁשֻ ון֭ Luk 3:32
ּבַ ר ִ֣איׁשַ י֭ ּבַ ר עֻ֣וֿבִ יֿ֭ד ּבַ ר ּבָ֣עָ ֭ז ּבַ ר ַ֣
חצרֻ ו֭ ן ּבַ ר ּפַ֣רץ֭ ּבַ ר ִ֣יהֻוֿדָ ֭א Luk 3:33
עַ֣מינָֿדָ ֿ֭ב ּבַ ר ָ֣א ָר ֭ם ּבַ ר ֵ֣
ּבַ ר ִ
ֻור Luk 3:34
ֿברהָ ֭ם ּבַ ר ַּ֣ת ַר ֭ח ּבַ ר ָ֣נח ֭
ּבַ ר יַ֣עקֻ וֿ֭ב ּבַ ר ִ֣איסחָ ֭ק ּבַ ר ַ֣א ָ
ׁשל ָ֭ח Luk 3:35
ּבַ ר סָ֣רֻ וֿ֭ג ּבַ ר ַ֣ארעֻו֭ ּבַ ר ּפָ֣ לָֿ֭ג ּבַ ר עָֿ֣בָ ֭ר ּבַ ר ָ֣
ֻ֣וח ּבַ ר לַ֣מֵ ֿ֭ך Luk 3:36
ינן ּבַ ר ַ֣ארֿפַ ֿכׁשָ ֭ר ּבַ ר ִׁ֣ש ֭ים ּבַ ר נ ֭
ּבַ ר ַ֣ק ַ֭
Luk 3:16
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ַ֣רּד ּבַ ר ַ֣מה ָללָאי ֵ֭ל ּבַ ר ַ֣קינַן֭
ֻוך ּבַ ר י ֭
ּבַ ר ַ֣מֿתֻ וׁשל ַ֭ח ּבַ ר ֣חנ ֿ֭
ׁשיֿ֭ת ּבַ ר ָ֣אֿדָ ֭ם ּדמֵ ן אַ לָהָ א ּס ּס Luk 3:38
ֻוׁש ּבַ ר ִ֣
ּבַ ר ַ֣אנ ֭
ֻורּדנן וַֿדֿבַ רֿתֵ ה Luk 4:1
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ י֭ ן ּכַֿד מלֵא רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א הֿפַ ֿך מֵ ן י ָ֭
רֻ וחָ א לחֻורּבָ ֭א
יַומָ ֿתָ ֞א אַ רּבעִ י ֑֞ן ּדנֵֿתנַסֵ א מֵ ן אָ ֿכֵלקַ רצָ א ס ולָא לעֵס מֵ ּדֵ ם ּבהָ נֻון Luk 4:2
יַומָ ֿתָ ֭ ֞א וֿכַֿד ׁשַ לֵם אֵ נֻו ֑ן לחַ רֿתָ א ּכֿפֵן֭
ּברה אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֑א אֵ מַ ר לֿכִ אֿפָא הָ ֿדֵ א Luk 4:3
וֵאמַ ר לֵה אָ ֿכֵלקַ רצָ ֭א אֵ ן ֵ
ּדֿתֵ הוֵא לַחמָ ֭א
ּכֿתיֿב ֗הו֭ ּדלָא ֗הוָא ּבלַחמָ א ּבַ לחֻוֿד חָ יֵא Luk 4:4
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ִ
ּבַ רנָׁשָ ֑א אֵ לָא ּבֿכֻל ּפֵֿתֿגָם ּדַ אלָהָ א ס
ֻורא ָרמָ ֭א וחַ ויֵה ּכֻלהֵ ין מַ לּכוָֿתָ ֞א ּדַ ארעָא Luk 4:5
וַאסקֵ ה סָ טָ נָא לט ָ
ֻור ֭א
ּבעֵ ּדָ נָא זע ָ
ּכלֵה וׁשֻ וֿבחֵ ֭ה ּדלִ י Luk 4:6
וֵאמַ ר לֵה אָ ֿכֵלקַ רצָ ֭א ל ָֿך אֵ ּתֵ ל ׁשֻ ולטָ נָא הָ נָא ֻ
מַ ׁשל ַ֑ם וַלמַ ן ּדֵ אצּבֵ ֭א יָהֵ ֿב ֗אנָא ל ֵ֭ה
ּכל ֵ֭ה Luk 4:7
אֵ ן הָ ֿכִ יל ּתֵ סּגֻוֿד קֿדָ מַ י֑ ִּדיל ָֿך נֵהוֵא ֻ
ּכֿתיֿב ֗הו ּדַ למָ ריָא אַ לָהָ ֿך ּתֵ ס ֻּגוֿ֭ד ולֵה Luk 4:8
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ִ
והי ּתֵ ֿפלֻוח ס
ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וַאקִ ימֵ ה עַ ל ּכֵנֿפָא ּדהַ יּכל ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ן Luk 4:9
וַאיּתיֵה ל ִ
חּת
ּברה אַ נ֗ ּת ּדַ אלָהָ ֑א אַ רמָ א נַֿפׁשָ ֿך מֵ ּכָא לֿתַ ֭
ֵ
ַוה ֭֞י נֿפַ קֵ ֿד עלַיּךְ ּדַ ננַטרֻ ונ ָֿ֭ך Luk 4:10
ּכֿתיֿב ּג ֵ֑יר ּדַ למַ לַאֿכ ֗
ִ
אֿפָא Luk 4:11
ּדרעַ יהֻון֞ נֵׁשקלֻונ ָֿ֑ך ּדלָא ּתֵ ּתקֵ ל ֵרֿגל ָֿך ּבֿכִ ֭
ועַל ָ
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ ִמיר ֗הו֭ ּדלָא ּתנַסֵ א למָ ריָא אַ לָהָ ֿך Luk 4:12
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ס
ּפרק מֵ ן לוָֿתֵ ה עַ ֿד זַֿבנָא Luk 4:13
ַוה ֑֞י ַ
וֿכַֿד ׁשַ לֵם אָ ֿכֵלקַ רצָ א ּכֻלהֻון נֵסיֻונ ֗
סס
ֿכלֵה Luk 4:14
ַוהי טֵ ּבָ ֭א ּב ֻ
וַהֿפַ ֿך יֵׁ֣שֻ וע ּבחַ ילָא ּדרֻ וחָ א לַֿגלִ יל ָ֭א וַנֿפַ ק על ֗
ֿתרא ּדַ חֿדָ ַריה ֭ ֻ֞ון
אַ ָ
והֻו מַ ל ֵֿף ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתהֻו ֑֞ן ומֵ ׁשּתַ ּבַ ח ֗הוָא מֵ ן ּכֻל ֗אנָׁש ס Luk 4:15
Luk 3:37
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אֿתרּבִ י֑ ועַ ל אַ י ַּכנָא ּדַ מעָ ֿד ֗הוָא
ָצרֿ֭ת אַ יּכָא ּדֵ ַ
וֵאֿתָ א ל֣ נ ַ
קר ֑א
לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ ֭א וקָ ם למֵ ָ
ֿפר ֑א וֵאׁשּכַח Luk 4:17
ֿפרא ֵּ֣דאׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א וַֿפֿתַ ח יֵׁ֣שֻ וע סֵ ָ
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה סֵ ָ
ו ִ
ֿכֿתיֿ֭ב
ּדֻוּכֿתָ ֭א אַ יּכָא ּדַ ִ
רֻ וחֵ ה ּדמָ ריָא עלַי֭ ומֵ טֻל הָ ֿדֵ א מַ ׁשחַ ני֭ לַמסַ ּבָ רֻ ו למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א Luk 4:18
ֿכרז ֻו לַׁשֿבַ י ָ֞א ׁשֻ וֿבקָ נ ָ֭א ולַעוִ ֵיר ֞א
וׁשַ לחַ ני֭ למַ אסָ יֻו לַֿתֿבִ ַירי֞ לֵּבָ ֭א וַלמַ ָ
ח ָזי ָ֭א ולַמׁשַ ָררֻ ו לַֿתֿבִ ֵיר ֞א ּבׁשֻ וֿבקָ נ ָ֭א
ֿכרז ֻו ׁשַ נ֗ ּתָ א מקַ ּבַ לּתָ א למָ רי ָ֭א Luk 4:19
וַלמַ ָ
ֿפר ֭א ויַהּבֵ ה לַמׁשַ מׁשָ נ ָ֭א וֵאזַל יִ ֿתֵ ֿ֭ב ּכֻלהֻון ּדֵ ין Luk 4:20
ַֿכר ֿך סֵ ָ
ו ַ
ּדֿבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֑א עַ ינַיהֻון֞ חָ ָירן֞ ֗הוַי֞ ּבֵ ֭ה
ֻון Luk 4:21
למאמַ ר לוָֿתהֻו֭ ן ּדיַומָ נָא אֵ ׁשּתַ לַם ּכֿתָ ֿבָ א הָ נָא ּבֵ אֿדנַיּכ ֭ ֞
וׁשַ ִרי ִ
מרין ֗הוַו ּבמֵ ל ֵ֞א ּדטַ יּבֻוֿתָ א ּדנָֿפקָ ן֞ Luk 4:22
הּדין הוַו לֵה ּכֻלהֻו֭ ן ומֵ ּתּדַ ִ
וסָ ִ
ָאמרין ֗הוַו֭ לָא ֗הוָא הָ נָא ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿף סס
֗הוַי֞ מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה ו ִ
וע ּכֿבַ ר ִּתאמרֻ ון לִ י מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א אָ סיָא אַ סָ א Luk 4:23
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
מֿדינ֗ ּתָ ֿ֭ך
ֻום עֿבֵ ֿד אָ ֿף הָ רּכָא ּבַ ִ
נַֿפׁשָ ֿ֭ך וֿכֻל ּדַ ׁשמַ ֭ען ּדַ עֿבַ ּדּת ּבַֿ֣כֿפַר ַנח ֑
֗הו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת נֿבִ יָא ּדמֵ ֿתקַ ּבַ ל Luk 4:24
מֿדינ֗ ּתֵ ֭ה
ּבַ ִ
איסרי ֵ֭ל Luk 4:25
ׁשר ָרא ּגֵיר אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדסַ ּגִ י אַ רמלָֿתָ ֞א ִאיֿת ֗הוַי֞ ִּ֣ב ָ
ָ
ּביַומַ י֞ ִ֣אלִ יָא נֿבִ י ָ֑א ּכַֿד אֵ ּתּתחֵ ֿדו ׁשמַ י ָ֞א ׁשנִ ין֞ ּתלָֿת ויַרחֵ ֞א ׁשּתָ ֑א וַהוָא
רעָא
ּכַֿפנָא ַרּבָ א ּב ֻֿכלָה אַ ֭
יּדן לוָֿת Luk 4:26
וַלוָֿת חֿדָ א מֵ נהֵ ין לָא אֵ ׁשּתַ ּדַ ר ִ֣אלִ י ָ֑א אֵ לָא ל֣ צַ רּפַ ֿת ּ֣דצַ ָ֭
אַ נ֗ ּתֿתָ א אַ רמַ לּתָ ֭א
יסרי ֵ֭ל ּביַומַ י֞ ֵ֣אלִ יׁשַ ע נֿבִ י ָ֑א וחַ ֿד Luk 4:27
ֵאא ּגַרּבֵ ֞א ִאיֿת ֗הוַו ּבֵ יֿת ִ֣א ָ
וסַ ּגִ י ֞
מֵ נהֻון לָא אֵ ּתּדַ ּכִ י֑ אֵ לָא אֵ ן נַ֣עמָ ן אַ רמָ י ָ֭א
וֿכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵי֭ ן הָ נֻון ּדֿבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֑א אֵ ֿתמלִ יו חֵ מּתָ א ּכֻלהֻו ֑ן Luk 4:28
ֻוהי עֿדַ מָ א לַֿגֿבִ ינָא Luk 4:29
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַאיּתי ֗
והי לֿבַ ר מֵ ן ִ
וקָ מו אַ ּפקֻ ֗
יֿפָא
ָיהי מֵ ן ׁשקִ ֭
ַוהי֭ ּדנֵׁשּדֻונ ֗
ֻור ֑א הַ ו ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתהֻון ּבַ ניָא ֗הוָֿת על ֗
ּדט ָ
הֻו ּדֵ ין עֿבַ ר ּבַ ינָֿתהֻון וֵאזַל ס Luk 4:30
Luk 4:16
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מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א ומַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון ּבׁשַ ּבֵ ֭ ֞א
וַנחֵ ֿת לַֿ֣כֿפַר ַנחֻום ִ
וֿתַ ִמיהִ ין הוַו ּבי ֻולּפָ נ ֵ֭ה ּדַ מׁשַ לטָ א ֗הוָֿת מֵ לֿתֵ ה סס Luk 4:32
ּדׁשאֿדָ א Luk 4:33
ַֿברא ִּדאיֿת ֗הוָא ּבֵ ֭ה רֻ וחָ א ִ
וִ איֿת ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֭א ּג ָ
נֿפָא וַזעַ ק ּבקָ לָא ָרמָ ֭א
טַ ֭
ֿדוַֿ֭ת ן Luk 4:34
ָצרי ָ֭א אֵ ֿתַ יּת למַ וּבָ ֻ
וֵאמַ ֭ר ׁשֿבֻוקַ יני֭ מָ א לַן ול ָֿ֭ך יֵׁ֣שֻ וע֑ נ ָ
יָֿדַ ע ֗אנָא ל ָֿך מַ ן אַ נ֗ ּ֭ת קַ ִּדיׁשֵ ֑ה ּדַ אלָהָ ֭א
יהי ִׁשאֿדָ א Luk 4:35
וַֿכאָ א ּבֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר סֿכֻור ּפֻומָ ֿ֭ך וֿפֻוק מֵ נ ֵ֭ה וַׁשֿדָ ֗
סרח ּבֵ ה מֵ ּדֵ ֭ם
ּבַ מצַ עֿתָ ֑א וַנֿפַ ק מֵ נ ֵ֭ה ּכַֿד לָא ַ
ָאמרי֭ ן Luk 4:36
וֿתֵ מהָ א ַרּבָ א אֵ חַ ֿד לֿכֻלנ ָׁ֭ש וַממַ ללִ ין ֗הוַו֭ עַ ם חֿדָ ֿדֵ ֞א ו ִ
מָ נָא ֗הי ּכַי מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א ּדַ ֿבׁשֻ ולטָ נָא וַֿבחַ ילָא ּפָקּדָ א לרֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֭ ֞א
ונָֿפקָ ֭ ֞ן
ֿתרא ּדַ חֿדָ ַריהֻון֞ ס Luk 4:37
ַוהי טֵ ּבָ א ּב ֻֿכלֵה אַ ָ
וַנֿפַ ק על ֗
וֿכַֿד נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ ֑א עַ ל לֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻו֭ ן וַחמָ ֿתֵ ה Luk 4:38
ּ֣דׁשֵ מעֻו֭ ן אַ לִ יצָ א ֗הוָֿת ּבֵ אׁשָ ֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א וַֿבעַ ו מֵ נֵה מֵ ֻטלָֿתָ ֭ה
וקָ ם לעֵ ל מֵ נ ָ֑ה וַֿכאָ א ּבֵ אׁשָ ֿתָ ֭ה וַׁשֿבַ קֿתָ ֭ה ומֵ חֿדָ א קָ מַ ֿ֭ת Luk 4:39
וַמׁשַ מׁשָ א ֗הוָֿת להֻון ס
ּכריהֵ ֭ ֞א Luk 4:40
ערֿבַ י֞ ׁשֵ מׁשָ א ּדֵ י ֑ן ּכֻלהֻון אַ ילֵין ִּדאיֿת ֗הוָא להֻון ִ
מַ ָ
יּתיו אֵ נֻון לוָֿתֵ ֭ה הֻו ּדֵ ין עַ ל חַ ֿד חַ ֿד
חלֿפֵא אַ ִ
֭֞
ֿכריהִ ין ּבֿכֻורהָ נ ֵ֞א מׁשַ
ּדַ ִ
מֵ נהֻו֭ ן ִאיֿדֵ ה סָ אֵ ם ֗הו ָ֭א ומַ אסֵ א ֗הוָא להֻון֭
ָאמרי֭ ן ּדַ אנ֗ ּת Luk 4:41
ֵאא ּכַֿד מַ זעקִ י֭ ן ו ִ
ונָֿפקִ ין ֗הוַו אָ ֿף ִׁשאֿדֵ ֞א מֵ ן סַ ּגִ י ֭ ֞
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א וֿכָאֵ א ֗הוָא ּבהֻו ֑ן ולָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗הוָא להֻון
מׁשיחָ א ֵ
ֻ֗הו ִ
מׁשיחָ א ס
ּדנִ אמרֻ ו֭ ן ּדיָֿדעִ ין ּדהֻויֻו ִ
ַאֿתרא חֻורּבָ ֭א וֿכֵנׁשֵ ֞א ּבָ עֵין Luk 4:42
ֿפרה ּדיַומָ ֭א נֿפַ ק אֵ זַל לֵה ל ָ
וַלצַ ֵ
ֻוהי֭ ּדלָא נִ אזַל לֵה מֵ ן לוָֿתהֻון֭
֗הוַו ל ֵ֭ה וֵאֿתַ ו עֿדַ מָ א לוָֿתֵ ֭ה וַאחּד ֗
חרניָֿתָ ֞א ָולֵא לִ י Luk 4:43
אף לַמֿדִ ינָֿתָ ֞א ֗א ָ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּדָ ֿ
ּדרֿ֭ת
לַמסַ ּבָ רֻ ו מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ּדעַ ל הָ ֿדֵ א ֗הו אֵ ׁשּתַ ֵ
ֿכרז ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿגלִ ילָא סס Luk 4:44
והֻו מַ ֵ
Luk 4:31
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ַוהי ּכֵנׁשָ א למֵ ׁשמַ ע מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א והֻו
הוָא ּדֵ י֭ ן ּכַֿד ּכנַׁש על ֗
קָ אֵ ם ֗הוָא עַ ל-יַֿד יַמֿתָ א ּ֣ד ֵֿגנֵסַ ֭ר
ין ּדקָ ימָ ן֞ עַ לּ-גֵנ֗ ֿב יַמֿתָ ֭א וצַ יָֿדֵ ֞א ּדַ סלֵקו מֵ נהֵ י֭ ן Luk 5:2
חזָא סֿפִ ינ ֵ֞א ּתַ רּתֵ ֭ ֞
ַמׁשיֿגִ ין מצִ יֿדָ ֿתה ֭ ֻ֞ון
ו ִ
אֿפָא וַסלֵק יֵׁ֣שֻ וע יִ ֿתֵ ֿב ּבָ ֭ה וֵאמַ ר Luk 5:3
וַחֿדָ א מֵ נהֵ י֭ ן ּ֣דׁשֵ מעֻון הוָֿת ּכִ ֭
ּדנֵֿדּברֻ ונָה קַ לִ יל מֵ ן יַֿבׁשָ א למַ י ֭ ָ֞א ויָֿתֵ ֿב ֗הו ָ֭א ומַ ל ֵֿף מֵ ן סֿפִ ינ֗ ּתָ א לֿכֵנׁשָ א
ס
מלל ֵ֑ה אֵ מַ ר ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן ּדֿבַ רו לעֻומקָ ֑א וַארמַ ו Luk 5:4
וֿכַֿד ׁשֿתֵ ק מֵ ן מַ ֗
מצִ יֿדּתֿכֻון לצַ יּדָ א ס
ּכלֵה לִ אין ומֵ ּדֵ ם לָא אֵ חַ ֿד ֑ן Luk 5:5
ענָא ֵׁ֣שמעֻו֭ ן וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֑ לִ ליָא ֻ
עַ ל מֵ לֿתָ ֿך ּדֵ י֭ ן ָרמֵ א ֗אנָא מצִ יֿדּתָ א ּס ּס
ֵאא ּדטָ ֿ֭ב ומֵ צטַ ריָא ֗הוָֿת Luk 5:6
וֿכַֿד הָ ֿדֵ א עֿבַ ֿדו֑ חֿבַ ׁשו נֻונ ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
מצִ יֿדּתהֻון֭
חרֿתָ ֑א ּדנִ אֿתֻ ון נעַ ּדרֻ ון אֵ נֻו֭ ן וֿכַֿד Luk 5:7
ֿבריהֻון֞ ּדֿבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א ֗א ִ
וַרמַ זו לחַ ַ
אֵ ֿתַ ו֑ מלַו אֵ נֵין֞ סֿפִ ינ ֵ֞א ּתַ רּתַ יהֵ ֭ ֞ין אַ ֿיך ּדקַ ִריֿבָ ן֞ ֗הוַי֞ למֵ טּבַ ע ס
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Luk 5:8
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭
אֿפָא נֿפַ ל קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֑
ַֿברא ֗אנָא חַ טָ י ָ֭א
ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿך מָ רי֑ ּפרֻ וק ל ָֿך מֵ ני֭ ּדֿג ָ
ּתֵ מהָ א ּגֵיר אַ חּדֵ ה ֗הו ָ֭א וַלֿכֻלהֻון ּדעַ מֵ ֑ה עַל צַ יּדָ א הַ ו ּדנֻונ ֵ֞א Luk 5:9
ּדצָ ֿדו֭
הָ ֿכוָֿת ּדֵ ין אָ ֿף ל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וַל֣ י ֻוחַ ָ֭נן ּבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י֑ ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו Luk 5:10
ֿפֵא ּ֣דׁשֵ מעֻון ס אֵ מַ ר ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן לָא ּתֵ ֿדחַ ֭ל מֵ ן הָ ׁשָ א
ׁשַ וּתָ ֞
אנָׁשָ א ּתֵ הוֵא צָ אֵ ֿד לחַ י ֭ ֵ֞אּבנַי֞ ֗
ֿתרה ס Luk 5:11
ַארעָא וַׁשֿבַ קו ּכֻל מֵ ּדֵ ֭ם וֵאֿתַ ו ּבָ ֵ
֭
וקַ ֵרֿבו אֵ נֵין֞ סֿפִ ינ ֵ֞א ל
ּכלֵה Luk 5:12
ַֿברא ּדַ מלֵא ֻ
וֿכַֿד הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבַ חֿדָ א מֵ ן מֿדִ ינָֿתָ ֑ ֞א אֵ ֿתָ א ּג ָ
וה ֭֞י וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נ ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ אֵ ן
ּגַרֿבָ ֭א חזָא ל֣ יֵׁשֻ וע֑ וַנֿפַ ל עַ ל אַ ּפַ ֗
צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת לַמֿדַ ָּכיֻוֿתי֭
קרֿב ל ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ ּתּדַ ּכ ָ֭א Luk 5:13
וַֿפׁשַ ט ִאיֿדֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע ֵ
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה אֵ זַל מֵ נֵה ּגַרֿבֵ ֭ה וֵאּתּדַ ּכִ י֭
Luk 5:1
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לאנָׁש לָא ִּתאמַ ֭ר אֵ לָא ז ֵ֭ל חַ וָא נַֿפׁשָ ֿך לֿכָהנ ֭ ֵ֞א וקַ ֵרֿב
וֿפַ קֿדֵ ֭ה ּדַ ֗
חל ָֿף ּתַ ֿדּכִ יֿתָ ֿ֑ך אַ י ַּכנָא ּדֿפַ קֵ ֿד מֻ֣וׁשֵ ֭א לסָ הּדֻוֿתהֻון ס
ָאא Luk 5:15
ַוהי טֵ ּבָ א י ִַּת ָיראיִ ֿ֭ת ומֵ ֿת ַּכנַׁש ֗הוָא עַ מָ א סַ ּגִ י ֭
וַנֿפַ ק על ֗
למֵ ׁשמַ ע מֵ נ ֵ֑ה וַלמֵ ֿתַ אסָ יֻו מֵ ן ּכֻורהָ נַיהֻון֞ ס
ֿבר ֭א וַמצַ לֵא ס Luk 5:16
הֻו ּדֵ ין מׁשַ נֵא ֗הוָא לֿדַ ָ
ּפריׁשֵ ֞א Luk 5:17
וַהוָא ּבחַ ֿד מֵ ן יַומָ ֿתָ ֭ ֞א ּכַֿד מַ ל ֵֿף ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע֑ יָֿתּבִ ין ֗הוַו ִ
וֻֿ֣דאורׁשל ֵ֭ם
ִ
ומַ לֿפַ י֞ ָנמֻוסָ ֑א ּדֵ אֿתַ ו ֗הוַו מֵ ן ּכֻל קֻ ורי ָ֞א ּדַ ֿגלִ ילָא וִֿ֣ד יהֻוֿד
והי ֗הוָא למַ אסָ יֻוֿתהֻון ס
וחַ ילָא ּדמָ רי ָ֭א ִאיֿתַ ֗
ַֿברא חַ ֿ֭ד מׁשַ רי ָ֭א וֿבָ עֵין ֗הוַו ּדנַעלֻו֭ ן Luk 5:18
יּתיו ּבעַ רסָ א ּג ָ
ואנָׁשָ ֞א אַ ִ
֗
והי֭
ָיהי קֿדָ מַ ֗
נסימֻונ ֗
ִ
ָיהי֑ מֵ טֻל סֻוֿגָאא ּדעַ מָ ֑א סלֵקו Luk 5:19
וֿכַֿד לָא אֵ ׁשּכַחו ּדַ אי ַּכנָא נַעלֻונ ֗
והי ּ֣דיֵׁשֻ וע
ֻוהי עַ ם עַ רסֵ ֭ה מֵ ן ּתַ טלִ ילָא לַמצַ עֿתָ ֭א קֿדָ מַ ֗
להֻון לֵאּג ָָר ֑א וׁשַ ּב ֗
ס
ַֿבר ֭א Luk 5:20
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע הַ ימָ נֻוֿתהֻו֭ ן אֵ מַ ר להַ ו מׁשַ רי ָ֭א ּג ָ
ׁשֿבִ יקִ ין ל ָֿך חטָ הַ יּכְ֭֞
ָאמרי֭ ן מַ נֻו הָ נָא ּדַ ממַ לֵל Luk 5:21
ַֿפריׁשֵ ֞א מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ י֭ ן ו ִ
ֿפר ֞א ו ִ
וׁשַ ִריו סָ ֵ
ֿפָא מַ נֻו מֵ ׁשּכַח למֵ ׁשּבַ ק חטָ הֵ ֑ ֞א אֵ לָא אֵ ן אַ לָהָ א ּבַ ל ֻחוֿ֭ד
ּגֻוּדָ ֭
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע מַ חׁשֿבָ ֿתהֻו ֑֞ן וַענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין Luk 5:22
אנ֗ ּתֻ ון ּבלֵּבֿכֻון֭
למאמַ ֭ר קֻ ום Luk 5:23
למאמַ ֭ר ּדַ ׁשֿבִ יקִ ין ל ָֿך חטָ הַ ְ֑֞יּך אַ ו ִ
ּפׁשיקָ א ִ
אַ יֿדָ א ִ
הַ ל ֵֿ֭ך
ּדאנָׁשָ ֭א ּבַ ארעָא ּדנֵׁשּבֻוק חטָ הֵ ֑ ֞א Luk 5:24
ּברה ֗
ּדֿתֵ ּדעֻון ּדֵ ין ּדׁשַ לִ יט ֻ֗הו ֵ
אָ מַ ר לַמׁשַ רי ָ֭א ל ָֿך אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א קֻ ֭ום ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך וזֵל לֿבַ יּתָ ֿ֭ך
ֻון וַׁשקַ ל עַ רסֵ ה וֵאזַל לֿבַ יּתֵ ֑ה ּכַֿד מׁשַ ּבַ ח Luk 5:25
ומֵ חֿדָ א קָ ם לעִ נַיה ֭ ֞
לַאלָהָ א ס
וֿתֵ מהָ א אֵ חַ ֿד לֿכֻלנ ָׁ֭ש וַמׁשַ ּבחִ ין ֗הוַו לַאלָהָ ֭א וֵאֿתמלִ יו ּדֵ חלֿתָ ֭א Luk 5:26
ֿדמרֿתָ ֞א ס
ָאמרי֭ ן ּדַ חזַין יַומָ נָא ּתֵ ָ
ו ִ
Luk 5:14
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ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע֑ וַחזָא מָ ֿכסָ א ּדַ ׁשמֵ ה לֵ֣וִ י֭ ּדיָֿתֵ ֿב
ּבֵ יֿת-מָ ֿכסֵ ֭ ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֭
ֿתרה ס Luk 5:28
וַׁשֿבַ ק ּכֻל מֵ ּדֵ ֭ם וקָ ם אֵ זַל ּבָ ֵ
וַעֿבַ ֿד לֵה לֵ֣וִ י ּבֿבַ יּתֵ ה קֻ וּבָ לָא ַרּבָ ֭א וִ איֿת ֗הוָא ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא Luk 5:29
סמיֿכִ ין הוַו עַ מהֻון֭
חרנ ֭ ֵ֞א ּדַ ִ
ּדמָ ֿכסֵ ֞א וֿדַ ֗א ָ
וה ֭֞י למָ נָא עַם Luk 5:30
למיֿדַ ֗
ָאמרין לֿתַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ֿפר ֞א ו ִ
ָורטנִ ין ֗הוַו סָ ֵ
מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֭ ֵ֞א אָ ֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון וׁשָ ֿתֵ ין ס
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא מֵ ֿתּבעֵא אָ סיָא לַחלִ ימֵ ֑ ֞א אֵ לָא Luk 5:31
וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭
לַאילֵין ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש עֿבִ ִיֿדין֭
אקרא לז ִַּדיקֵ ֑ ֞א אֵ לָא לחַ טָ י ֵ֞א לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א Luk 5:32
לָא אֵ ִֿתיֿת ּדֵ ֵ
ימין אַ ִמינָאיִ ֿת Luk 5:33
והי֞ ּ֣דיֻוחַ נָן צָ ִ
למיֿדַ ֗
מרין ל ֵ֭ה למָ נָא ּתַ ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין אָ ִ
ֿפריׁשֵ ֑ ֞א ִּדיל ָֿך ּדֵ ין אָ ֿכלִ ין וׁשָ ֿתֵ ין֭
וַמצַ לֵי֭ ן אָ ֿף ּדַ ִ
ַוהי֞ ּדַ ֿגנֻונ ָ֑א ּכמָ א Luk 5:34
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון לַֿבנ ֗
ּדחַ ֿתנָא עַמהֻו֭ ן ּדֿתֵ עּבֿדֻון ּדַ נצֻומֻון֭
ֵּתּתרים חַ ֿתנָא מֵ נהֻו ֑ן הָ יּדֵ ין נצֻומֻון Luk 5:35
נִ אֿתֻ ון ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֭ ֞א ּכַֿד נ ִ
ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֞א ס
וֵאמַ ר להֻון מַ ֿתל ָ֭א ּדלָא ֗אנָׁש קָ אֵ ֿד אֻ ורקַ עֿתָ א מֵ ן מָ אנָא חַ ֿ֗ד ֿתָ ֑א Luk 5:36
ָורמֵ א עַ ל מָ אנָא ּב ָלי ָ֭א ּדלָא לחַ ֿ֗ד ֿתָ א קָ אֵ ֿ֭ד ולַֿב ָלי ָ֭א לָא ׁשָ למָ א אֻ ורקַ עֿתָ א
ּדמֵ ן חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּבזֵקֵ ֞א ּב ָליָֿתָ ֭ ֞א וֵאן ּדֵ ין ל ָ֑א מֿבַ זַע Luk 5:37
ולָא ֗אנָׁש ָרמֵ א חַ ָ
מרא מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿ֑ד וזֵקֵ ֞א אָ ֿבּדָ ֭ ֞ן
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א לזֵקֵ ֭ ֞א והֻו חַ ָ
חַ ָ
ַטרין֭ Luk 5:38
ַֿתריהֻון֞ מֵ ֿתנ ִ
מרא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּבזֵקֵ ֞א חַ ֿ֗ד ּתָ ֿתָ ֞א ָרמֵ י ֑ן ו ַ
אֵ לָא חַ ָ
ֵיר Luk 5:39
מרא עַ ִּתיקָ ֑א ומֵ חֿדָ א ּבָ עֵא חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א אָ מַ ר ּג ֭
ולָא ֗אנָׁש ׁשָ ֿתֵ א חַ ָ
עַ ִּתיקָ א ּבַ ִסים ס
והי֞ מָ לּגִ ין Luk 6:1
למיֿדַ ֗
ַרעֵא ּתַ ִ
הוָא ּדֵ ין ּבׁשַ ּבֿתָ א ּכַֿד מהַ ל ֵֿך יֵׁ֣שֻ וע ּבֵ יֿת ז ֑ ֞
֗הוַו ׁשֵ ּבל ֑ ֵ֞א וֿפָרּכִ ין ּבִ איֿדַ יה ֭ ֻ֞ון וָאֿכלִ ין֭
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ּדֵ ם Luk 6:2
מרין להֻו֭ ן מָ נָא ִ
ּפריׁשֵ ֞א אָ ִ
֗אנ ִָׁשין֞ ּדֵ ין מֵ ן ִ
ּדלָא ׁשַ לִ יט למֵ עּבַ ֿד ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א
Luk 5:27
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קריּתֻ ו ֑ן מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד ַּ֣דוִ יֿ֑ד ּכַֿד
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן ולָא הָ ֿדֵ א ַ
ּכֵֿ֭פ ן הֻו וַאילֵין ּדעַ מֵ ֑ה
ורה ּדמָ רי ָ֭א נסַ ֿב אֵ ֿכַל֑ וי ַ֗הֿב Luk 6:4
ּדעַל לֿבַ יּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ולַחמָ א ּדֿפָֿתֻ ֵ
לַאילֵין ּדעַ מֵ ֑ה הַ ו ּדלָא ׁשַ לִ יט ֗הוָא למֵ אֿכַל֑ אֵ לָא לֿכָהנ ֵ֞א ּבַ ל ֻחוֿ֭ד
ּדאנָׁשָ א ס Luk 6:5
ּברה ֗
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדמָ ָרה ֻ֗הו ּדׁשַ ּבֿתָ א ֵ
חרֿתָ ֑א עַ ל לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א ומַ ל ֵֿף ֗הו ָ֭א וִ איֿת ֗הוָא Luk 6:6
הוָא ּדֵ ין לׁשַ ּבֿתָ א ֗א ִ
ַֿבר ֭א ִּדאיֿדֵ ה ּדי ִַמינָא יַּבִ יׁשָ א ֗הוָֿ֭ת
ּתַ מָ ן ּג ָ
ָטרין ֗הוַו ל ֵ֑ה ּדֵ אן הֻו ּדמַ אסֵ א ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א Luk 6:7
ַֿפריׁשֵ ֞א נ ִ
ֿפר ֞א ו ִ
וסָ ֵ
וה ֭֞י
ּדנֵׁשּכחֻון נֵאֿכלֻון קַ רצַ ֗
ַֿבר ֭א ּדיַּבִ יׁשָ א ִאיֿדֵ ֭ה קֻ ום Luk 6:8
הֻו ּדֵ ין יִ ֿדַ ע מַ חׁשֿבָ ֿתהֻו ֑֞ן וֵאמַ ר להַ ו ּג ָ
ּתָ א ל ָֿך למֵ צעַ ֿת ּכנֻוׁשּתָ ֭א וֿכַֿד אֵ ֿתָ א וקָ ֑ם
וע אֵ ׁשַ אֵ לֿכֻו֭ ן מָ נָא ׁשַ לִ יט ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א ּדטָ ֿב למֵ עּבַ ֿד Luk 6:9
אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
יׁש נַֿפׁשָ א למַ חָ יֻו אַ ו למַ וּבָ ֿדֻו֭
אַ ו ּדֿבִ ֭
וחָ ר ּבהֻו֭ ן ּבֿכֻלהֻו֭ ן וֵאמַ ר לֵה ּפׁשֻ וט ִאיֿדָ ֿ֭ך וַֿפׁשַ ֭ט וֿתֵ קנַֿת ִאיֿדֵ ֭ה Luk 6:10
אַ ֿיך חֿבַ רּתָ ה ס
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ ֿתמלִ יו חסָ מָ ֭א וַממַ ללִ ין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֑ד ּדמָ נָא Luk 6:11
נֵעּבֿדֻון לֵה ל֣ יֵׁשֻ וע ּס ּס
ֻורא לַמצַ ָלי ֻו֭ וֿתַ מָ ן אַ ּגַה Luk 6:12
הוָא ּדֵ ין ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע לט ָ
֗הו ָ֭א ּבַ צלֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ּתרעסַ ֭ ֞ר הָ נֻון Luk 6:13
וה ֭֞י וַֿגֿבָ א מֵ נהֻו֭ ן ֵ
למיֿדַ ֗
קרא לֿתַ ִ
וֿכַֿד נֵֿגהַ ֿ֑ת ָ
ּדַ ׁשלִ יחֵ ֞א ׁשַ ִמי אֵ נֻון ס
ֻוהי֭ ו֣ יַעקֻ וֿ֭ב ו֣ י ֻוחַ ָ֭נן Luk 6:14
ַ֣אנּדראוָס אַ ח ֗
אֿפָא ו ֵ
ֵׁ֣שמעֻון הַ ו ּדׁשַ ִמי ּכִ ֑
ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭וס ו֣ ֿבַ רּ-תֻ ולמַ י֭
ֿתקרא טַ ָננ ָ֭א Luk 6:15
ו֣ מַ ּתַ י֭ ו֣ ֿתָ אומַ ֭א ו֣ יַעקֻ וֿב ּבַ ר חַ֣לֿפַ י֭ ו֣ ׁשֵ מעֻון ּדמֵ ֵ
ִ֣ויהֻוֿדָ א ּבַ ר יַ֣עקֻ וֿ֭ב ִ֣ויהֻוֿדָ א ֣סֿכַרי ֻוטָ ֭א הַ ו ּדַ הוָא מַ ׁשלמָ נָא ס Luk 6:16
וה ֑֞י Luk 6:17
למיֿדַ ֗
וַנחֵ ֿת עַ מהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע וקָ ם ּבַ ֿפקַ עֿתָ ֭א וֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ּדֿתַ ִ
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם ומֵ ן סֿפָר יַמָ א ּ֣דצֻור
וסֻוֿגָאא ּדֿכֵנׁשָ א ּדעַ מָ ֭א מֵ ן ֻּכלָה ִ֣י ֻהוֿ֑ד ומֵ ן ִ
וַֿ֣ד צַ יּדָ ֑ן
Luk 6:3
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ּדֵ אֿתַ ו ּדנֵׁשמעֻון מֵ לֿתֵ ֭ה וַֿדנֵֿתַ אסֻון מֵ ן ּכֻורהָ נַיה ֭ ֻ֞ון וַאילֵין
ּדמֵ ֿתַ אלצִ ין מֵ ן רֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֭ ֞א ומֵ ֿתַ אסֵ ין ֗הוַו֭
ֿכלֵה ּכֵנׁשָ ֭א ּבָ עֵין ֗הוַו למֵ ֿתקַ ָרֿבֻו ל ֵ֭ה חַ ילָא ּגֵיר נָֿפֵק ֗הוָא מֵ נ ֵ֭ה Luk 6:19
ו ֻ
וַלֿכֻלהֻון מַ אסֵ א ֗הוָא ס
ּדֿדילֿכֻון Luk 6:20
וה ֭֞י וֵאמַ ֭ר טֻוֿבַ יּכֻון מֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א ִ
למיֿדַ ֗
ַוהי֞ עַל ּתַ ִ
ַארים עַ ינ ֗
ו ִ
ִ֗הי מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
טֻוֿבַ יּכֻון אַ ילֵין ּדֿכַֿפנִ ין הָ ׁשָ ֭א ּדֿתֵ סּבעֻון ס טֻוֿבַ יּכֻון לַֿדֿבָ ֿכֵין Luk 6:21
הָ ׁשָ ֭א ּדֿתֵ ֿגחֿכֻון ס
סֿדין Luk 6:22
רׁשין לֿכֻו֭ ן וַמחַ ִ
טֻוֿבַ יּכֻון מָ א ּדסָ נֵין לֿכֻון ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א וַמֿפַ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּברה ֗
לֿכֻו ֑ן ומַ ּפקִ ין ׁשֵ מֿכֻון אַ ֿיך ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א חל ָֿף ֵ
עָֿבּדין Luk 6:23
חֿדַ ו ּבהַ ו יַומָ ֭א וֿדֻוצו֑ ּדַ אֿגרֿכֻון סַ ּגִ י ּבַ ׁשמַ י ָ֭א הָ ַֿכנָא ּגֵיר ִ
֗הוַו אַ ֿבָ הָ ֿתהֻון֞ לַנֿבִ י ֵ֞א ס
יר ֭ ֞א ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון ּבֻויָאֿכֻון֭ Luk 6:24
ּברם וָי לֿכֻון עַ ִּת ֵ
ַ
ֿבעֵא ּדֿתֵ ֿכּפנֻו֭ ן וָי לֿכֻון לַֿדֿגָחֿכִ ין הָ ׁשָ ֭א ּדֿתֵ ֿבּכֻו֭ ן Luk 6:25
וָי לֿכֻון סַ ֭ ֞
וֿתֵ ֿתַ אֿבלֻון֭
יר הָ ַֿכנָא ּגֵיר Luk 6:26
אנָׁשָ א ּדׁשַ ּפִ ֭מרין עלַיּכֻון ּבנַי֞ ֗
וָי לֿכֻו֭ ן ּכַֿד נֵהוֻון אָ ִ
עָֿבּדין ֗הוַו לַנֿבִ י ֵ֞א ּדֿדַ ָּגלֻוֿתָ א אַ ֿבָ הָ ֿתהֻון֞ ס
ִ
ֻון וַעֿבֵ ֿדו Luk 6:27
לֿכֻון ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לַֿדׁשָ מעִ י ֑ן אַ חֵ ֿבו לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יּכ ֭ ֞
ּדׁשַ ּפִ יר לַאילֵין ּדסָ נֵין לֿכֻון֭
ֿברין לֿכֻון Luk 6:28
ָיטין לֿכֻו֭ ן וצַ לַו עַל אַ ילֵין ּדֿדָ ִ
וֿבַ ֵרֿכו לַאילֵין ּדל ִ
קט ָיר ֭א
ּבַ ִ
חרנ ָ֭א ומֵ ן מַ ן ּדׁשָ קֵ ל Luk 6:29
ולַֿדמָ חֵ א ל ָֿך עַ ל ּפַ ּכ ָֿ֑ך קַ ֵרֿב לֵה ֗א ִ
ֻוּתינ ָֿך ס
מַ רטֻוטָ ֿ֑ך לָא ּתֵ ֿכלֵא אָ ֿף ּכ ִ
לֿכֻל ּדׁשָ אֵ ל ל ָֿ֭ך הַ ֿב ל ֵ֭ה ומֵ ן מַ ן ּדׁשָ קֵ ל ִּדיל ָֿ֭ך לָא ּתֵ ֿתּבַ ע ס Luk 6:30
אנָׁשָ ֑א הָ ֿכוָֿת עֿבֵ ֿדו Luk 6:31וַאי ַּכנָא ּדצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדנֵעּבֿדֻון לֿכֻון ּבנַי֞ ֗
להֻו֭ ן אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ס
אֵ ן ּגֵיר מַ חֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לַאילֵין ּדמַ חֿבִ ין לֿכֻו ֑ן אַ יֿדָ א ֗הי Luk 6:32
חמין֭
טַ יּבֻוֿתֿכֻו֭ ן אָ ֿף ּגֵיר חַ טָ י ֵ֞א לַאילֵין ּדמַ חֿבִ ין להֻו֭ ן ָר ִ
Luk 6:18
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עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון ּדטָ ֿ֭ב לַאילֵין ּדמַ טֵ אֿבִ ין לֿכֻו ֑ן אַ יֿדָ א ֗הי
וֵאן ִ
עָֿבּדין֭
טַ יּבֻוֿתֿכֻו֭ ן אָ ֿף חַ טָ י ֵ֞א ּגֵיר הָ ַֿכנָא ִ
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדֿתֵ ֿתּפַ רעֻון מֵ נ ֵ֑ה אַ יֿדָ א Luk 6:34
וֵאן מַ וזֿפִ ין אנ֗ ּתֻ ון למַ ן ּדסָ ִ
֗הי טַ יּבֻוֿתֿכֻו֭ ן אָ ֿף חַ טָ י ֵ֞א ּגֵיר לחַ טָ י ֵ֞א מַ וזֿפִ י ֑ן ּדהָ ֿכוָֿת נֵֿתּפַ רעֻון֭
ֻון וַאטֵ אֿבו להֻו֭ ן וַאוזֵֿפו֭ ולָא ּתֵ ֿפסקֻ ון Luk 6:35
ּברם אַ חֵ ֿבו לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יּכ ֭ ֞
ַ
ּדרמָ ֭א ּדהֻו ּבַ ִסים ֻ֗הו֭ עַ ל
ַוהי֞ ָ
ּדאנ ָׁ֭ש ונֵהוֵא סַ ּגִ י אַ ֿגרֿכֻו֭ ן וֿתֵ הוֻון ּבנ ֗
ֿברא ֗
סַ ָ
ֻור ֞א ס
ּבִ יׁשֵ ֞א ועַ ל ָּכֿפ ֵ
מרחמָ נָא ֗הו ס Luk 6:36
אף אַ ֿבֻוֿכֻון ַ
מרחמָ נ ֑ ֵ֞א אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
הוַו הָ ֿכִ יל ַ
לָא ּתֿדֻונֻו֭ ן ולָא מֵ ּתּתֿדִ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא ּתחַ יֿבֻו֭ ן ולָא מֵ ֿתחַ יֿבִ ין Luk 6:37
ׁשרו֭ וֿתֵ ׁשּתרֻ ון֭
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ַ
הַ ֿבו֭ ומֵ ִֿתיהֵ ֿב לֿכֻו֭ ן ּבַ ֿכיָלּתָ א טָ ֿבֿתָ א וַרקִ יעּתָ א וַמׁשַ ּפַ עּתָ א Luk 6:38
נַרמֻון ּבעֻוּבַ יּכ ֭ ֻ֞ון ּבהָ י ּגֵיר ּכיָלּתָ א ּדַ מֿכִ ילִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ּתּתֿכִ יל לֿכֻון ס
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻון מַ ֿתל ָ֭א למָ ֑א מֵ ׁשּכַח סַ מיָא לסַ מיָא לַמֿדַ ּבָ רֻ ו֑ Luk 6:39
ּתריהֻון֞ ּבֿגֻומָ צָ א נָֿפלִ ין ס
לָא ַ
יך Luk 6:40
ֿגמיר נֵהוֵא אַ ֿ
למיֿדָ א ּדי ִַּתיר מֵ ן ַרּבֵ ֭ה ּכֻלנָׁש ּגֵיר ּדַ ִ
לַיּת ּתַ ִ
ַרּבֵ ה ס
ֻוך קָ ִריּתָ א ּדֵ ין ּדַ ֿבעַ ינ ָֿך Luk 6:41
מָ נָא ּדֵ ין חָ זֵא אַ נ֗ ּת ֵּגלָא ּדַ ֿבעַ ינֵה ּדַ אח ֿ֭
לָא מֵ ֿתחַ זיָא ל ָֿ֭ך
ֻוך אָ חי֭ ׁשֿבֻוק אַ ּפֵק ֵּגלָא Luk 6:42
למאמַ ר לַאח ֿ֑
אַ ו אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת ִ
אּפֵא אַ ּפֵק
מֵ ן עַ ינ ָֿ֑ך ּדהָ א קָ ִריּתָ א ּדַ ֿבעַ ינ ָֿך ִּדיל ָֿך לָא מֵ ֿתחַ זיָא ל ָֿ֭ך נָסֵ ֿב ּבַ ֑ ֞
ֻוך
לֻוקֿדַ ם קָ ִריּתָ א מֵ ן עַ ינ ָֿ֑ך והָ יּדֵ ין נֵֿתחזֵא ל ָֿ֭ך למַ ּפָקֻ ו ֵּגלָא מֵ ן עַ ינֵה ּדַ אח ֿ
ס
אר ֞א ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א אָ ֿף לָא ִאי ָלנָא Luk 6:43
לָא ִאיֿת ִאי ָלנָא טָ ֿבָ ֭א ּדעָֿבֵ ֿד ּפִ ֵ
אר ֞א טָ ֿבֵ ֭ ֞א
ּבִ יׁשָ ֭א ּדעָֿבֵ ֿד ּפִ ֵ
ָקטין מֵ ן Luk 6:44
והי֞ ֗הו מֵ ִֿתיֿדַ ֭ע לָא ּגֵיר ל ִ
אר ֗
ּכֻל ִאי ָלנָא ּגֵיר מֵ ן ּפִ ַ
ּכֻוּבֵ ֞א ִּתאנ ֭ ֵ֞א אָ ֿף לָא מֵ ן סַ ניָא קָ טּפִ ין עֵ נּבֵ ֞א ס
Luk 6:33
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ַֿברא
ַֿבר ֭א טָ ֿבָ ֭א מֵ ן ִסימָ ֿתָ ֞א טָ ֿבָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿבלֵּבֵ ה מַ ּפֵק טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וֿג ָ
ּג ָ
ּבִ יׁשָ ֭א מֵ ן ִסימָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿבלֵּבֵ ה מַ ּפֵק ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א מֵ ן ּתַ וּתָ ַרי֞ לֵּבָ א ּגֵיר
ממַ ללָן֞ סֵ ֿפוָֿתָ ֞א ס
עָֿבּדין Luk 6:46
מָ נָא קָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון לִ י מָ רי֭ מָ רי֑ ומֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ֗אנָא לָא ִ
אנ֗ ּתֻ ון ס
ּכֻל ֗אנָׁש ּדָ אֿתֵ א לוָֿתי֭ וׁשָ מַ ע מֵ לַי֞ ועָֿבֵ ֿד להֵ י ֑ן אֵ חַ וֵיֿכֻון למָ נָא Luk 6:47
ּדָ מֵ ֭א
ַֿברא ּדַ ֿבנָא ּבַ יּתָ ֭א וַחֿפַ ר ועַ מֵ ֭ק וסָ ם ׁשֵ ֿתֵ אסֵ ֭ ֞א עַ ל Luk 6:48
ּדָ מֵ א לֿג ָ
ועָא ּכַֿד הוָא ּדֵ ין מֵ לֵאָ ֑א אֵ ּתטַ ִרי מֵ לֵאָ א ּבֿבַ יּתָ א הַ ו֭ ולָא אֵ ׁשּכַח
ׁשֻ ֭
ועָא
יוהי֭ ִסימָ א ֗הוָֿת ּגֵיר ׁשֵ ֿתֵ אסּתֵ ֭ה עַ ל ׁשֻ ֭
ּדַ נזִיעִ ֗
ֿפר ֭א ּדלָא Luk 6:49
ַֿברא ּדַ ֿבנָא ּבַ יּתֵ ה עַ ל עַ ָ
והַ ו ּדׁשָ מַ ע ולָא עָֿבֵ ֿ֑ד ּדָ מֵ א לֿג ָ
ַהר ֭א ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה נֿפַ ֭ל וַהוָֿת מַ ּפֻולּתֵ ה ַרּבָ א
ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ ֭א וֿכַֿד אֵ ּתטַ ִרי ּבֵ ה נ ָ
ּדֿבַ יּתָ א הַ ו ס
ֻום Luk 7:1
וֿכַֿד ׁשַ לֵם מֵ ל ֵ֞א ּכֻלהֵ ין למַ ׁשמַ עֿתֵ ה ּדעַ מָ ֑א עַ ל יֵׁ֣שֻ וע לַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
עַ ֿבּדֵ ה ּדֵ ין ּדקֵ נטרֻ ונָא חַ ֿד עֿבִ יֿד ֗הוָא ּבִ יׁשָ איִ ֿ֭ת אַ ינָא ּדיַקִ יר ֗הוָא Luk 7:2
ַוהי֭ וקַ ִריֿב ֗הוָא לַממָ ֿ֭ת
על ֗
וע וׁשַ ּדַ ר לוָֿתֵ ה קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נ ֵ֭ה Luk 7:3
וַׁשמַ ע עַל יֵׁ֣שֻ ֭
אַ ֿיך ּדנִ אֿתֵ א נַחֵ א לעַ ֿבּדֵ ֭ה
ָאמרי֭ ן Luk 7:4
ּבטילָאיִ ֿ֭ת ו ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד אֵ ֿתַ ו לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע֑ ּבָ עֵין ֗הוַו מֵ נֵה ִ
ׁשָ וֵא ֗הו ּדֿתֵ עּבֵ ֿד לֵה הָ ֿדֵ ֭א
ָאף ּבֵ יֿת ּכנֻוׁשּתָ ֭א הֻו ּבנָא לַן֭ Luk 7:5
ָרחֵ ם ּגֵיר לעַ ַ֭מן ו ֿ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אָ זֵל ֗הוָא עַ מהֻו֭ ן ּכַֿד ּדֵ ין לָא סַ ּגִ י ַרחִ יק מֵ ן ּבַ יּתָ ֑א Luk 7:6
וה ֭֞י וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֭ לָא ּתֵ עמַ ֭ל לָא ּגֵיר ׁשָ וֵא
ׁשַ ּדַ ר לוָֿתֵ ה קֵ נטרֻ ונָא ָרחמַ ֗
֗אנָא ּדֿתֵ עֻול ּתחֵ יֿת מַ טלַלי֭
מֵ טֻל הַ ו אֵ נָא לָא ׁשוִ יֿת ּדַ לוָֿתָ ֿך ִאֿתֵ ֭א אֵ לָא אֵ מַ ר ּבמֵ לֿתָ ֭א Luk 7:7
ונֵֿתַ אסֵ א טַ לִ יי ּס ּס
Luk 6:45
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ַֿברא ֗אנָא ּדַ מׁשַ עּבַ ֿד ֗אנָא ּתחֵ יֿת ׁשֻ ולטָ נ ָ֭א וִ איֿת
אָ ֿף אֵ נָא ּגֵיר ּג ָ
חרנ ָ֭א ּדֿתָ ֭א
סטר ִטיֻוטֵ ֭ ֞א וָאמַ ר ֗אנָא להָ נ ָ֭א ּדז ֵ֭ל וָאז ֵ֭ל ול ַ֗א ִ
ּתחֵ יֿת ִאיֿדַ י֞ אֵ ַ
וָאֿתֵ ֭א וַלעַֿבּדי֭ עֿבֵ ֿד הָ ֿדֵ ֭א ועָֿבֵ ֿ֭ד
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע הָ לֵי֭ ן אֵ ּתּדַ מַ ר ּבֵ ֭ה וֵאֿתּפנִ י֭ וֵאמַ ר לֿכֵנׁשָ א Luk 7:9
יסריֵל אֵ ׁשּכחֵ ֿת אַ ֿיך הָ ֿדֵ א
אף לָא ּבֵ יֿת ִ֣א ָ
ֿתר ֭ה אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדָ ֿ
ּדָ אֿתֵ א ּבָ ֵ
הַ ימָ נֻוֿתָ א ס
ֿכריה Luk 7:10
וַהֿפַ ֿכו הָ נֻון ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו לֿבַ יּתָ ֑א וֵאׁשּכַחו לעַ ֿבּדָ א הַ ו ּדַ ִ
הו ָ֭א ּכַֿד חלִ ים ס
ַ֣אי֭ ן Luk 7:11
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ׁשמָ ֭ה נ ִ
ֿתר ֑ה אָ זֵל ֗הוָא ל ִ
וַהוָא ליַומָ א ּדֿבָ ֵ
ָאא
והי֞ עַ מֵ ֭ה וֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֭
למיֿדַ ֗
וֿתַ ִ
קרֿב לֿתַ רעָא ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א חזָא ּכַֿד מ ַלוֵין ִמיֿתָ ֭א ִּדיחִ יֿדָ יָא Luk 7:12
וֿכַֿד ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א עַ מָ ֭ה֗הוָא לֵאמֵ ֭ה והִ י אֵ מֵ ֭ה אַ רמַ לּתָ א הוָֿ֭ת וֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ּדַ ֿבנַי֞ ִ
ֵיה וֵאמַ ר ל ָ֭ה לָא ּתֵ ֿבּכֵין֭ Luk 7:13
ֵאֿתרחַ ם על ֭
חזָה ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ַ
קרֿב לעַ רסָ ֭א והָ נֻון ּדַ ׁשקִ ילִ ין ֗הוַו לֵה קָ מו֭ וָאמַ ֭ר עלַימָ ֭א Luk 7:14
וֵאזַל ֵ
ל ָֿך אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א קֻ ֭ום
וִ יֿתֵ ֿב הַ ו ִמיֿתָ ֭א וׁשַ ִרי לַממַ ָללֻו֭ ויַהּבֵ ה לֵאמֵ ֭ה Luk 7:15
ָאמרי֭ ן Luk 7:16
לאנָׁשָ ֞א ּכֻלהֻו֭ ן וַמׁשַ ּבחִ ין ֗הוַו לַאלָהָ ֭א ו ִ
וֵאחּדַ ֿת ּדֵ חלֿתָ א ֗
ּדַ נֿבִ יָא ַרּבָ ֭א קָ ם ּבַ ֑ן וַסעַ ר אַ לָהָ א לעַ מֵ ֭ה
ֿתרא Luk 7:17
ַוהי מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א ּב ֻֿכלָה ִ֣י ֻהוֿ֭ד וַֿב ֻֿכלֵה אַ ָ
ונֵֿפקַ ֿת על ֗
ּדַ חֿדָ ַריהֻון֞ ס
והי֞ הָ לֵין ּכֻלהֵ ין֭ Luk 7:18
למיֿדַ ֗
וֵאׁשּתַ עִ יו ל֣ יֻוחַ נָן ּתַ ִ
וע Luk 7:19
וה ֑֞י וׁשַ ּדַ ר אֵ נֻון לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭
למיֿדַ ֗
ַֿתרין֞ מֵ ן ּתַ ִ
ַקרא יֻ֣וחַ נָן ל ֵ
ו ָ
חרין ֻ֗הו מסַ ּכֵין ֗חנַן֭
וֵאמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו הַ ו ּדָ אֿתֵ ֑א אַ ו ל ַ֗א ִ
ּדרן לוָֿתָ ֿ֭ך Luk 7:20
ָאמרין ל ֵ֭ה יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נָא ׁשַ ַ
וֵאֿתַ ו לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ִ
חרין ֻ֗הו מסַ ּכֵין ֗חנַן֭
וָאמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו הַ ו ּדָ אֿתֵ ֑א אַ ו ל ַ֗א ִ
ֵאא אַ ִסי מֵ ן ּכֻורהָ נ ֑ ֵ֞א ומֵ ן מַ חוָֿתָ ֞א ומֵ ן Luk 7:21
ּבָ ה ּדֵ ין ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֑א סַ ּגִ י ֞
ֵאא סמַ י ָ֞א י ַ֗הֿב ֗הוָא למֵ חז ָ֭א
רֻ וחֵ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א וַלסַ ּגִ י ֞
Luk 7:8
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וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו אֵ מַ רו ל֣ יֻוחַ ָ֭נן ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ חזַיּתֻ ו֭ ן
וַׁשמַ עּתֻ ו֭ ן ּדַ סמַ י ֭ ָ֞א חָ זֵי֭ ן וַחֿגִ ֵיר ֭ ֞א מהַ לֿכִ י֭ ן וֿגַרּבֵ ֭ ֞א מֵ ּתּדַ ּכֵי֭ ן וחַ רׁשֵ ֭ ֞א ׁשָ מעִ י֭ ן
ּברין֭
ימי֭ ן ומֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א מֵ סּתַ ִ
ומיֿתֵ ֭ ֞א קָ ִ
ִ
והי למַ ן ּדלָא נֵֿתּכׁשֵ ל ּבִ י סס Luk 7:23
וטֻוֿבַ ֗
למאמַ ר לֿכֵנׁשֵ ֞א עַ ל Luk 7:24
והי֞ ּ֣דיֻוחַ ָנ ֑ן ׁשַ ִרי ִ
למיֿדַ ֗
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ זַלו ּתַ ִ
ִיע
יֻ֣וחַ ָ֭נן מָ נָא נֿפַ קּתֻ ון לחֻורּבָ א למֵ חז ָ֭א קַ ני ָ֑א ּדמֵ ן רֻ וחָ א מֵ ּתּתז ֭
יׁש הָ א Luk 7:25
ַֿבר ֑א ּדנַחּתֵ ֞א ַרּכִ יֿכ ֵ֞א לֿבִ ֭
וֵאלָא מָ נָא נֿפַ קּתֻ ון למֵ חז ָ֭א ּג ָ
אַ ילֵין ּדֿבַ לֿבֻוׁשֵ ֞א מׁשַ ּבחֵ ֞א וַֿבֿפֻונָקֵ ֞א ִאיֿתַ יהֻו֭ ן ּבֵ יֿת מַ לּכ ֵ֞א אֵ נֻון֭
וֵאלָא מָ נָא נֿפַ קּתֻ ון למֵ חז ָ֭א נֿבִ י ָ֑א ִאי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן וי ִַּתיר Luk 7:26
מֵ ן נֿבִ י ֭ ֵ֞א
ּכֿתיֿ֑ב ּדהָ א אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא מַ לַאֿכי קֿדָ ם Luk 7:27
ַוהי ִ
הָ נַו ּדַ על ֗
ֻוּפָך ּדנַֿתקֵ ן אֻ ורחָ א קֿדָ מַ יּךְ ס
ּפַ רצ ֿ֑
ּדרּב מֵ ן יֻ֣וחַ נָן Luk 7:28
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת נֿבִ יָא ּבִ ילִ יֿדַ י֞ נֵׁשֵ ֞א ַ
ֻורא ּדֵ ין ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ַרֿב ֻ֗הו מֵ נֵה ס
מַ עמֿדָ נ ָ֭א זע ָ
ֿכלֵה עַ מָ א ּדַ ׁשמַ עו֭ אָ ֿף מָ ֿכסֵ ֑ ֞א זַּדֵ קו לַאלָהָ ֑א ּדַ עמַ ֿדו Luk 7:29
ו ֻ
ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣דיֻוחַ נָן֭
מַ עמ ִ
ֿפר ֑ ֞א טלַמו ּבנַֿפׁשהֻון צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֑א ּדלָא Luk 7:30
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין וסָ ֵ
ִ
אֵ ֿתעמֵ ֿדו מֵ נֵה ס
לאנָׁשָ ֞א ּדׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א וַלמַ ן ּדָ מֵ ין֭ Luk 7:31
למַ ן הָ ֿכִ יל אֵ ֿדַ מֵ א ֗
ָאמרי֭ ן זמַ רן Luk 7:32
ֿבריה ֭ ֻ֞ון ו ִ
ּדָ מֵ ין לַט ָלי ֵ֞א ּדיָֿתּבִ ין ּבׁשֻ וקָ ֑א וקָ עֵין לחַ ַ
לֿכֻו֭ ן ולָא ַרקֵ ֿדּתֻ ו֭ ן וֵאלַין לֿכֻו֭ ן ולָא ּבֿכַיּתֻ ון֭
מר ֑א Luk 7:33
אֵ ֿתָ א ּגֵיר יֻ֣וחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֑א לָא אָ ֿכֵל לַחמָ ֭א ולָא ׁשָ ֿתֵ א חַ ָ
ָאמרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ִׁשאֿדָ א ִאיֿת ּבֵ ֭ה
ו ִ
ַֿברא Luk 7:34
ָאמרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן הָ א ּג ָ
ּדאנָׁשָ ֭א אָ ֿכֵל וׁשָ ֿתֵ ֑א ו ִ
ּברה ֗
אֵ ֿתָ א ֵ
מר ֑א ָורחמָ א ּדמָ ֿכסֵ ֭ ֞א וַֿדחַ טָ י ֭ ֵ֞א
אָ ּכֻול ָ֭א וׁשָ ֿתֵ א חַ ָ
ֵיה ס Luk 7:35
וֵאזּדַ ּדקַ ֿת חֵ ֿכמֿתָ ֭א מֵ ן ּכֻלהֻון ּבנ ֞
ּפריׁשֵ ֭ ֞א ּדנֵלעַס עַ מֵ ֭ה ועַ ל לֿבַ יּתֵ ה Luk 7:36
אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ּבעָא מֵ נֵה חַ ֿד מֵ ן ִ
ֿפריׁשָ א הַ ו֭ וֵאסּתמֵ ֿ֭ך
ּדַ ִ
Luk 7:22
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וַאנ֗ ּתֿתָ א חַ טָ יּתָ א ִאיֿת ֗הוָֿת ּבַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א הָ י֭ וֿכַֿד יֵֿדעַ ֿת ּדַ ֿבֿבַ יּתֵ ה
יך נֵסּבַ ֿת ׁשָ ִטיֿפּתָ א ּדֿבֵ סמָ ֭א
סמ ֿ֑
ֿפריׁשָ א הַ ו ִ
ּדַ ִ
מעֵיה Luk 7:38
֞
ַוה ֭֞י וֿבָ ֿכיָא ֗הוָֿ֭ת וׁשַ ריַֿת ּבֿדֵ
סּתרה לוָֿת ֵרֿגל ֗
וקָ מַ ֿת ּבֵ ֵ
ַוה ֭֞י
ּדרׁשָ ה מׁשַ וֵין להֵ י֭ ן וַמנַׁשקָ א ֗הוָֿת ֵרֿגל ֗
ערא ִ
ַוה ֭֞י וַֿבסַ ָ
מצַ ּבעָא ֵרֿגל ֗
ומָ ׁשחָ א ּבֵ סמָ א ס
יהי֑ אֵ ֿתחַ ׁשַ ֿב ּבנַֿפׁשֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר הָ נָא Luk 7:39
קר ֗
ּפריׁשָ א הַ ו ּדַ ָ
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין ִ
אֵ לֻו נֿבִ יָא הו ָ֑א יָֿדַ ע ֗הוָא מַ ן ִ֗הי֭ ומָ א טֵ ּבָ ֭ה ּדחַ טָ יּתָ א ֗הי֭ אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ י
ּדקֵ רּבַ ֿת ל ֵ֭ה
ׁשמעֻו֭ ן מֵ ּדֵ ם ִאיֿת לִ י ִּדאמַ ר ל ָֿ֭ך הֻו Luk 7:40
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ֵ֣
ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה אֵ מַ ר ַרּבִ י֑ אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע
ּתרין֞ חַ יָֿבֵ ֞א ִאיֿת ֗הוַו֭ לחַ ֿד מָ ֵרא חַ וּבָ ֭א חַ ֿד חַ יָֿב ֗הוָא ִּדינ ֵָר ֞א Luk 7:41
ֵ
מׁשין֭
חרנ ָ֭א ִּדינ ֵָר ֞א חַ ִ
אא ו ַ֗א ִ
חַ מֵ ׁשמָ ֭
ַֿתריהֻון֞ ׁשֿבַ ֭ק אַ ינָא הָ ֿכִ יל מֵ נהֻון Luk 7:42
ֿפר ֭ע ל ַ
וַֿדלַיּת ֗הוָא להֻון למֵ ַ
יוהי֭
י ִַּתיר נַחֿבִ ֗
ׁשמעֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר סָ ֿבַ ר ֗אנ ָ֭א ּדהַ ו ּדֵ אׁשּתֿבֵ ק לֵה סַ ּגִ י֭ אָ מַ ר לֵה Luk 7:43
ענָא ֵ֣
ּתריצָ איִ ֿת ּדָ ֭נּת
יֵׁ֣שֻ וע֑ ִ
וֵאֿתּפנִ י לוָֿת הָ י אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א וֵאמַ ר ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן חָ זֵא אַ נ֗ ּת אַ נ֗ ּתֿתָ א Luk 7:44
מעֵיה ֵרֿגלַי֞ צַ ֿבעַֿ֭ת
֞
ֿבּת הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּבֿדֵ
לרֿגלַי֞ לָא י ַ֗ה ֭
הָ ֿדֵ ֑א לֿבַ יּתָ ֿך עֵ לֵֿ֭ת מַ י ָ֞א ֵ
ערה ׁשַ ויַֿת אֵ נ ֭ ֵ֞ין
וַֿבסַ ָ
אַ נ֗ ּת לָא נׁשַ קּתָ ני֭ הָ ֿדֵ א ּדֵ ין הָ א מֵ ן ּדעֵ לַֿ֑ת לָא ׁשֵ ליַֿת ֵרֿגלַי֞ Luk 7:45
לַמנַׁשָ קֻ ו֭
חּת הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּבמֵ ׁשחָ א ּדֿבֵ סמָ ֭א Luk 7:46
לרׁשי לָא מׁשַ ֭
אַ נ֗ ּת מֵ ׁשחָ א ִ
ֵרֿגלַי֞ מֵ ׁשחַ ֿ֭ת
ֵאא מֵ טֻל Luk 7:47
יה סַ ּגִ י ֑ ֞
חל ָֿף הָ ֿדֵ א אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדַ ׁשֿבִ יקִ ין לָה חטָ הֵ ֞
ּדַ אחֿבַ ֿת סַ ּגִ י֭ הַ ו ּדֵ ין ּדקַ לִ יל מֵ ׁשּתֿבֵ ק ל ֵ֭ה קַ לִ יל מַ חֵ ֿב ס
יּכי Luk 7:48
וֵאמַ ר להָ י אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ׁשֿבִ יקִ ין לֵֿכי חטָ הַ ֭֞
אף Luk 7:49
מרין ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן מַ נֻו הָ נָא ּדָ ֿ
סמיֿכִ ין אָ ִ
ׁשַ ִריו ּדֵ ין הָ נֻון ּדַ ִ
חטָ הֵ ֞א ׁשָ ֿבֵ ֭ק
Luk 7:37
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יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר להָ י אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א הַ ימָ נֻוֿתֵ ֿכי אַ חיַֿתֵ ֿכי֭ זֵלי ּבַ ׁשלָמָ א
ס
מֿדינָֿתָ ֞א וַֿבקֻ ורי ֑ ָ֞א Luk 8:1
ֿתּכר ֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבַ ִ
וַהוָא מֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן מֵ ֵ
ַֿתרעסַ רּתֵ ה עַ מֵ ֭ה
ֿכרז ֗הוָא וַמסַ ּבַ ר מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ו ֵ
ומַ ֵ
מריַם Luk 8:2
אסי מֵ ן ּכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א ומֵ ן רֻ וחֵ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א ַ֣
ונֵׁשֵ ֞א הָ לֵין ּדֵ אֿתַ ִ
אֿדין֞ נֿפַ קו מֵ נ ָ֭ה
ּדמֵ ֿתקַ ריָא מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א הָ י ּדׁשַ ֿבעָא ִׁש ִ
חרניָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א Luk 8:3
ו֣ יֻוחַ ן אַ נ֗ ּתַ ֿת ּכֻ֣וזַא ַרּבַ יּתֵ ה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֭ס ו֣ ׁשֻ וׁשַ ֑ן ו ַ֗א ָ
אַ ילֵין ּדַ מׁשַ מׁשָ ן֞ ֗הוַי֞ להֻון מֵ ן קֵ נ ָינַיהֵ ין֞ ּס ּס
וֿכַֿד ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ּכנַׁש ֗הו ָ֑א ומֵ ן ּכֻל מֿדִ ינָן֞ אָ ֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ֑ה Luk 8:4
אֵ מַ ר ּבמַ ֿתל ֭ ֵ֞א
זרע֑ ִאיֿת ּדַ נֿפַ ל עַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֭א Luk 8:5
נֿפַ ק זָרֻ ועָא למֵ ַזרע זַרעֵ ֭ה וֿכַֿד ַ
ּפָרחֿתָ ֭א
יׁש וֵאֿכַלֿתֵ ה ַ
ֵאּתֿד ֭
ו ִ
עָא וַֿדלַיּת ֗הוָא לֵה Luk 8:6
ועָא וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה יִ ֭
חרנָא נֿפַ ל עַ ל ׁשֻ ֭
ו ַ֗א ִ
ּתַ לִ ילֻוֿתָ ֭א יִ ֿבֵ ׁ֭ש
והי֭ Luk 8:7
חרנָא נֿפַ ל ּבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וִ יעַ ו עַ מֵ ה ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וחַ נקֻ ֗
ו ַ֗א ִ
אר ֭ ֞א חַ ֿד Luk 8:8
יעָא וַעֿבַ ֿד ּפִ ֵ
חרנָא נֿפַ ל ּבַ ארעָא טָ ֿבֿתָ א וׁשַ ּפִ ירּתָ ֭א וִ ֭
ו ַ֗א ִ
אא הָ לֵין ּכַֿד אָ מַ ֭ר קָ עֵא ֗הו ָ֭א ּדמַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע סס
ּבַ מָ ֭
וה ֭֞י ּדמָ נַו מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א Luk 8:9
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתַ ִ
וׁשַ אל ֗
הו יִ הִ יֿב למֵ ּדַ ע ֗א ָרזָא ּדמַ לּכֻוֿתֵ ה Luk 8:10
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן לֿכֻון ֻ֗
ּדַ אלָהָ ֭א להָ נֻון ּדֵ ין ׁשַ רּכ ָ֭א ּבֿפֵ לָאֿתָ ֞א מֵ ֿתֵ אמַ ֭ר ּדֿכַֿד חָ זֵי֭ ן לָא נֵחז ֻו֭ ן וֿכַֿד
ׁשָ מעִ י֭ ן לָא נֵסּתַ ּכלֻון ס
והי֭ מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Luk 8:11
הָ נַו ּדֵ ין מַ ֿתל ָ֭א זַרעָא ִאיֿתַ ֗
הָ נֻון ּדֵ ין ּדעַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֑א ִאיֿתַ יהֻון הָ נֻון ּדׁשָ מעִ ין מֵ לֿתָ ֑א וָאֿתֵ א Luk 8:12
ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א ׁשָ קֵ ל מֵ לֿתָ א מֵ ן לֵּבהֻו ֑ן ּדלָא נהַ ימנֻון ונִ חֻון֭
ועָא הָ לֵין אֵ נֻון ּדמָ א ּדַ ׁשמַ עו֭ ּבחַ ֿדֻוֿתָ א Luk 8:13
הָ לֵין ּדֵ ין ּדעַ ל ׁשֻ ֑
מקַ ּבלִ ין לָה למֵ לֿתָ ֑א ועֵקָ ָרא לַיּת להֻו֭ ן אֵ לָא ּדזַֿבנָא ֗הי הַ ימָ נֻוֿתהֻו֭ ן
וֿבַ זֿבַ ן נֵסיֻונ ָ֭א מֵ ֿתּכַׁשלִ ין֭
Luk 7:50
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הַ ו ּדֵ ין ּדַ נֿפַ ל ּבֵ יֿת ּכֻוּבֵ ֑ ֞א הָ לֵין אֵ נֻו֭ ן אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין מֵ לֿתָ ֑א
אר ֞א לָא יָהּבִ ין֭
ֻוֿתרא וֿבַ רֿגִ יֿגָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ א מֵ ֿתחַ נקִ י ֑ן וֿפִ ֵ
וַֿבצֵ ֿפֿתָ א וַֿבע ָ
הַ ו ּדֵ ין ּדֿבַ ארעָא טָ ֿבֿתָ ֑א הָ לֵין אֵ נֻו֭ ן אַ ילֵין ּדַ ֿבלֵּבָ א ׁשַ ֿפיָא וטָ ֿבָ א Luk 8:15
יּברנֻוֿתָ א ס
אר ֞א ּבַ מסַ ָ
ָאחּדי֭ ן ויָהּבִ ין ּפִ ֵ
ׁשָ מעִ ין מֵ לֿתָ ֑א ו ִ
ׁשרֿג ָ֭א וַמחַ ּפֵא לֵה ּבמָ אנ ָ֑א אַ ו סָ אֵ ם לֵה ּתחֵ יֿת Luk 8:16
לָא ֗אנָׁש מַ נהַ ר ָ
ֻוהר ֭ה
עַ רסָ ֭א אֵ לָא סָ אֵ ם לֵה לעֵ ל מֵ ן מנָרּתָ ֭א ּדֿכֻל ּדעָאֵ ֭ל נֵחזֵא נ ֵ
לַיּת ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּדַ ֿכסֵ ֭א ּדלָא נֵֿתּגל ֵ֭א ולָא ּדַ מטַ ׁשַ י֭ ּדלָא נ ִֵֿתיֿדַ ֭ע Luk 8:17
ונִ אֿתֵ א לֿגֵלי ָ֭א
ֵיר נ ִֵֿתיהֵ ֿב ל ֵ֭ה ומַ ן ּדלַיּת Luk 8:18
חזַו אַ י ַּכנָא ׁשמַ עּתֻ ו֭ ן מַ ן ִּדאיֿת לֵה ּג ֭
ל ֵ֑ה אָ ֿף הַ ו ּדסָ ֿבַ ר ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נֵׁשּתקֵ ל מֵ נֵה ס
וה ֑֞י ולָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו ּדַ נמַ ללֻון עַ מֵ ֭ה Luk 8:19
אֵ ֿתַ ו ּדֵ ין לוָֿתֵ ה אֵ מֵ ה וַאחַ ֗
מֵ טֻל ּכֵנׁשָ ֭א
ימין לֿבַ ֭ר וצָ ֿבֵ ין למֵ חזי ָֿ֭ך Luk 8:20
יּך קָ ִ
וֵאמַ רו ל ֵ֭ה אֵ מָ ֿך וַאחַ ְ֞
הֻו ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ לֵין אֵ נֻון אֵ מי וַאחַ ֑֞י אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין Luk 8:21
ועָֿבּדין לָה סס
ִ
מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
הוָא ּדֵ ין ּבחַ ֿד מֵ ן יַומָ ֿתָ ֑ ֞א סלֵק יֵׁ֣שֻ וע יִ ֿתֵ ֿב ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א הֻו Luk 8:22
עֵֿברא ּדיַמֿתָ א ס
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן נֵעּבַ ר להַ ו ָ
למיֿדַ ֗
וֿתַ ִ
וע וַהוָֿת עַ לעָ לָא ּדרֻ וחָ א ּביַמֿתָ ֭א Luk 8:23
וֿכַֿד ָרֿדֵ י֭ ן ּדמֵ ֿך לֵה הֻו יֵׁ֣שֻ ֭
וקַ ִריֿבָ א ֗הוָֿת סֿפִ ינ֗ ּתָ א למֵ טּבַ ֭ע
ינן הֻו ּדֵ י֭ ן קָ ם Luk 8:24
ֿבּד ַ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה ַר ַּ֭בן ַר ַּ֭בן אָ ִ
והי֭ ו ִ
ַקרֿבו אַ עִ ירֻ ֗
ו ֵ
וַֿכאָ א ּברֻ וחֵ ֞א וַֿבמַ חׁשֻ ול ֵ֞א ּדיַמָ ֭א ונָחו֭ וַהוָא ׁשֵ לי ָ֭א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ יּכָא ֗הי הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד ּדַ חִ ילִ י ֑ן Luk 8:25
אף לרֻ וחֵ ֞א ּפָקֵ ֿ֭ד
ָאמרין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד מַ נֻו ּכַי הָ נ ָ֭א ּדָ ֿ
מרין ֗הוַו ו ִ
מֵ ּתּדַ ִ
וַלמַ חׁשֻ ול ֵ֞א וַליַמָ ֑א ומֵ ׁשּתַ מעִ ין לֵה ס
ּבעֵֿבר ֭א לֻוקֿבַ ל ּגלִ יל ָ֭א Luk 8:26
ָ
והי
ָֿדרי ֑ ֵ֞א ִּדאיֿתַ ֗
ַאֿתרא ּדֿג ָ
וַרֿדַ ו וֵאֿתַ ו ל ָ
ַֿברא חַ ֿד מֵ ן מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א ִּדאיֿת ּבֵ ה Luk 8:27
ַארעָא ּפֿגַע ּבֵ ה ּג ָ
֑
וֿכַֿד נֿפַ ק ל
ָאא ומָ אנ ֵ֞א לָא לָֿבֵ ׁש ֗הו ָ֭א וַֿבֿבַ יּתָ א לָא עָ מַ ר ֗הו ָ֭א אֵ לָא
ּדַ יו ָ֭א מֵ ן זַֿבנָא סַ ּגִ י ֭
ֻור ֭ ֞א
ּבֿבֵ יֿת-קֿב ֵ
Luk 8:14
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והי֭ וַֿבקָ לָא ָרמָ א אֵ מַ ֭ר מָ א
קעָא וַנֿפַ ל קֿדָ מַ ֗
֭
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין ל֣ יֵׁשֻ וע֑
מרימָ ֭א ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֭ך לָא ּתׁשַ נקַ ני֭
ּברה ּדַ אלָהָ א ַ
לַן ול ָֿ֭ך יֵׁ֣שֻ וע֑ ֵ
נֿפָא למֵ ּפַ ק מֵ ן ּבַ רנָׁשָ ֭א סַ ּגִ י Luk 8:29
ּפָקֵ ֿד ֗הוָא לֵה ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע לרֻ וחָ א טַ ֭
ּבׁשׁשלָֿתָ ֑ ֞א וַֿבֿכֵֿבל ֵ֞א
֗הוָא ּגֵיר זַֿבנ ָ֭א מֵ ן ּדַ ׁשֿבֵ א ֗הוָא ל ֵ֭ה ומֵ ֿתֵ אסַ ר ֗הוָא ִ
וה ֑֞י ומֵ ּתּדֿבַ ר ֗הוָא מֵ ן ִׁשאֿדָ א לחֻורּבָ ֭א
ֻור ֗
מֵ ֿתנטַ ר ֗הו ָ֭א וַמֿפַ סֵ ק ֗הוָא אַ ס ַ
ֵאא Luk 8:30
ׁשַ אלֵה ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע מַ ן ׁשמָ ֿ֭ך אָ מַ ר ל ֵ֭ה לֵֿגיֻו ֑ן מֵ טֻל ּדֿדַ יו ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
עַ לִ ילִ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה
למאזַל לַֿתהֻומָ ֭א Luk 8:31
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֑ה ּדלָא נֵֿפקֻ וֿד להֻון ִ
ֻור ֭א Luk 8:32
ּדרעיָא ּבט ָ
ֵאא ָ
ִיר ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
קרא ּדַ חז ֵ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ ָ֭מן ּבַ ָ
ִיר ֞א נֵעלֻו֭ ן וַאּפֵס להֻון֭
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֑ה ּדנַּפֵס להֻו֭ ן ּדֿבַ חז ֵ
ּכלָה Luk 8:33
קרא הָ י ֻ
ִיר ֭ ֞א וֿתֵ רצַ ֿת ּבַ ָ
ַֿבר ֭א ועַ לו ּבַ חז ֵ
וַנֿפַ קו ִׁשאֿדֵ ֞א מֵ ן ּג ָ
יֿפָא וַנֿפַלו ּביַמֿתָ ֭א וֵאֿתחַ נַקו֭
לַׁשקִ ֑
מֿדינָֿתָ ֭ ֞א Luk 8:34
ערקו֭ וֵאׁשּתַ עִ יו ּבַ ִ
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין ָרעַ וָֿתָ ֞א מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א ַ
וַֿבקֻ ורי ֭ ָ֞א
ֻוהי Luk 8:35
וַנֿפַ קו ֗אנָׁשָ א ּדנֵחז ֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א וֵאֿתַ ו לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאׁשּכח ֗
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
וה ֑֞י ּכַֿד לֿבִ יׁש וַמ ַנּכ ַֿ֭ף ויָֿתֵ ֿב לוָֿת ֵרֿגל ֗
ַֿברא הַ ו ּדַ נֿפַ קו ִׁשאֿדַ ֗
לֿג ָ
וַֿדחֵ לו֭
ַֿברא הַ ו ּדַ י ָונ ָ֭א Luk 8:36
אסי ּג ָ
וֵאׁשּתַ עִ יו להֻון אַ ילֵין ּדַ חזַו֑ אַ י ַּכנָא אֵ ֿתַ ִ
ָֿדרי ֭ ֵ֞א ּדנִ אזַל לֵה מֵ ן לוָֿתהֻו֭ ן Luk 8:37
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נֵה ֻּכלֵה ּכֵנׁשָ א ּדֿג ָ
מֵ טֻל ּדֿדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ א אֵ חּדַ ֿת אֵ נֻו֭ ן הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע סלֵק לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וַהֿפַ ֿך
מֵ ן לוָֿתהֻון ס
ַֿברא ּדַ נֿפַ קו מֵ נֵה ִׁשאֿדֵ ֑ ֞א ּבָ עֵא ֗הוָא מֵ נ ֵ֭ה ּדַ לוָֿתֵ ה נֵהו ֵ֭א Luk 8:38
הַ ו ּדֵ ין ּג ָ
יהי יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה
ַׁשר ֗
ו ָ
ֿכרז Luk 8:39
ֻוך לֿבַ יּתָ ֿ֑ך וֵאׁשּתַ עָא מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד ל ָֿך אַ לָהָ ֭א וֵאז ַ֭ל ומַ ֵ
הֿפ ֿ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד לֵה יֵׁ֣שֻ וע ס
֗הוָא ּב ֻֿכלָה ִ
ירין Luk 8:40
ָאא ּכֻלהֻון ּגֵיר לֵה חָ ִ
ּכַֿד הֿפַ ֿך ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע֑ קַ ּבלֵה ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֭
֗הוַו֭

Luk 8:28
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ַוהי֞
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה יֻ֣ואָ ָר ׁ֭ש ִריׁש ּכנֻוׁשּתָ ֑א נֿפַ ל קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
וֿג ָ
ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נֵה ּד ֵנעֻול לֿבַ יּתֵ ֭ה
עֵסר ֭ ֞א Luk 8:42
ּבַ רֿתָ א ּגֵיר יִ חִ יֿדָ יּתָ א ִאיֿת ֗הוָֿת ל ֵ֭ה אַ ֿיך ּבַ ֗רֿת ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתַ ֵ
וקַ ִריֿבָ א ֗הוָֿת לַממָ ֿ֭ת וֿכַֿד אָ זֵל עַ מֵ ה הֻו יֵׁ֣שֻ ֭וע ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא חָ ֿבֵ ץ ֗הוָא
לֵה ס
עֵסר ֑ ֞א הָ י ּדֿבֵ יֿת Luk 8:43
ֿתריע ֗הוָא ּדמָ ה ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתַ ֵ
אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדֵ ין חֿדָ ֭א ּדַ ִ
אָ סַ וָֿתָ ֞א ֻּכלֵה קֵ נ ָינָה אַ ּפקַ ֿ֑ת ולָא אֵ ׁשּכחַ ֿת ּדמֵ ן ֗אנָׁש ּתֵ ֿתַ אסֵ ֑א
סּתר ֭ה וקֵ רּבַ ֿת לֿכֵנֿפָא ּדמָ אנ ֵ֭ה ומֵ חֿדָ ֭א קָ מַ ֿת Luk 8:44
אֵ ֿתקַ רֿבַ ֿת מֵ ן ּבֵ ֵ
רּדיֿתָ א ּדַ ֿדמָ ֭ה
מַ ִ
ׁשמעֻון Luk 8:45
ָֿפרי ֑ן אָ מַ ר לֵה ֵ֣
קרֿב לִ י֭ וֿכַֿד ּכֻלהֻון ּכ ִ
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ ֭וע מַ נֻו ֵ
קרֿב לִ י֑
אֿפָא וַֿדעַ מֵ ֭ה ַר ַּ֭בן ּכֵנׁשֵ ֞א אָ לצִ ין ל ָֿך וחָ ֿבצִ י ֑ן וָאמַ ר אַ נ֗ ּ֑ת מַ נֻו ֵ
ּכִ ֭
קרֿב לִ י֭ אֵ נָא ּגֵיר יֵֿדעֵֿת ּדחַ ילָא נֿפַ ק מֵ ני֭ Luk 8:46
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ֗אנָׁש ֵ
הָ י ּדֵ ין אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ּכַֿד חזָֿת ּדלָא טעָֿתֵ ֑ה אֵ ֿתָ ֿת ּכַֿד ַר ִּתיֿתָ ֭א ונֵֿפלַֿת Luk 8:47
ֵאמרֿת לעִ ין עַ מָ א ֻּכל ֵ֑ה מֵ טֻל אַ יֿדָ א עֵלֿתָ א קֵ רּבַ ֿ֑ת וַאי ַּכנָא
סֵ ֿגּדַ ֿת ל ֵ֭ה ו ַ
מֵ חֿדָ א אֵ ֿתַ אס ַיֿ֭ת
ּברֿתי֑ הַ ימָ נֻוֿתֵ ֿכי אַ חיַֿתֵ ֿכי֭ זֵלי Luk 8:48
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ר ל ָ֭ה אֵ ֿתל ַּ֗בֿבי ַ
ּבַ ׁשלָמָ א ּס ּס
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ אֵ ֿתָ א ֗אנָׁש מֵ ן ּדֿבֵ יֿת ַרּב ּכנֻוׁשּתָ ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Luk 8:49
ִמיֿתַ ֿת לָה ּבַ רֿתָ ֿ֭ך לָא ּתַ עמֵ ל למַ לֿפָ נ ָ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ׁשמַ ֭ע וֵאמַ ר לַאֿבֻוה ּדַ טלִ יֿתָ ֭א לָא ּתֵ ֿדחַ ֭ל ּבַ לחֻוֿד Luk 8:50
ימן וחָ י ָ֭א
הַ ֵ֭
לאנָׁש ּד ֵנעֻול עַ מֵ ֑ה אֵ לָא Luk 8:51
אֵ ֿתָ א ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לֿבַ יּתָ ֑א ולָא ׁשֿבַ ק ֗
ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן וַל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וַל֣ יֻוחַ ָ֭נן ולַאֿבֻוה ּדַ טלִ יֿתָ ֭א ולֵאמָ ֭ה
ֵיה יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר לָא ּתֵ ֿבּכֻו֭ ן Luk 8:52
רקֿדין על ֭
ּכֻלהֻון ּדֵ י֭ ן ּבָ ֿכֵין ֗הוַו֭ ומַ ִ
לָא ּגֵיר ִמיֿתַ ֿ֭ת אֵ לָא ּדַ מּכָא ֗הי֭
ּדמיֿתַ ֿת ל ָ֭ה Luk 8:53
ַוהי֭ ּדיָֿדעִ ין ִ
וֿגָחּכִ ין ֗הוַו על ֗
ַקר ֭ה וֵאמַ ֭ר טלִ יֿתָ ֭א Luk 8:54
הֻו ּדֵ ין אַ ּפֵק לֿכֻלנָׁש לֿבַ ֭ר וַאחּדָ ה ּבִ איֿדָ ֭ה ו ָ
קֻ ומי֭
Luk 8:41
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והֵ ֿפּכַֿת רֻ וחָ ֭ה ומֵ חֿדָ א קָ מַ ֿ֭ת וַֿפקַ ֿד ּדנֵּתלֻון לָה למֵ אֿכ ַ֭ל
לאנ ָׁ֭ש לָא נִ אמרֻ ון מָ א Luk 8:56
יה הֻו ּדֵ ין זַהַ ר אֵ נֻו ֑ן ּדַ ֗
וַֿתמַ הו אַ ֿבָ הֵ ֭ ֞
ּדַ הוָא ס
ַֿתרעסַ רּתֵ ֑ה וי ַ֗הֿב להֻון חַ ילָא וׁשֻ ולטָ נ ָ֑א עַ ל ּכֻלהֻון Luk 9:1
ַקרא יֵׁ֣שֻ וע ל ֵ
ו ָ
ִׁשאֿדֵ ֞א וֿכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א למַ אסָ יֻו֭
ּכריהֵ ֞א ס Luk 9:2
ֿכרז ֻו מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א וַלמַ אסָ יֻו ִ
וׁשַ ּדַ ר אֵ נֻו֭ ן למַ ָ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מֵ ּדֵ ם לָא ּתֵ ׁשקלֻון לֻאורחָ ֭א לָא ׁשַ ֿבטָ ֭א ולָא Luk 9:3
ֻוּתיניָן֞ נֵהויָן֞ לֿכֻון֭
ֵסּפָא ולָא ּתַ רּתֵ ין֞ ּכ ִ
ּתַ רמָ ל ָ֭א ולָא לַחמָ ֭א ולָא ּכ ֭
ולַאינָא ּבַ יּתָ ֭א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֑ה ּתַ מָ ן הוַו֭ ומֵ ן ּתַ מָ ן ּפֻוקו֭ Luk 9:4
וַלמַ ן ּדלָא מקַ ּבלִ ין לֿכֻו ֑ן מָ א ּדנָֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן מֿדִ ינ֗ ּתָ א הָ י֑ אָ ֿף Luk 9:5
חֵ לָא מֵ ן ֵרֿגלַיּכ ֭ ֻ֞ון ּפֵצו עלַיהֻון לסָ הּדֻוֿתָ א ס
ּברין ֗הוַו֭ Luk 9:6
מֿדינָֿתָ ֑ ֞א וַמסַ ִ
וַנֿפַ קו ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א ומֵ ֿתּכַרּכִ ין ֗הוַו ּבקֻ ורי ָ֞א וֿבַ ִ
ומַ אסֵ ין ּבֿכֻל ּדֻוּךְ ס
טרר ַֿכא ּכֻלהֵ ין ּדהָ ויָן֞ ֗הוַי֞ ּבִ איֿדֵ ֭ה ומֵ ּתּדַ מַ ר Luk 9:7
ׁשמַ ע ּדֵ ין ה ֵָ֣רוֿדֵ ס טֵ ַ
אמרין ֗הוַו ֗אנ ִָׁשי ֑֞ן ּ֣דיֻוחַ נָן קָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א
֗הו ָ֭א מֵ טֻל ּדָ ִ
חרנ ֭ ֵ֞א ּדַ נֿבִ יָא מֵ ן נֿבִ י ֵ֞א Luk 9:8
מרין ֗הוַו֭ ִּ֣דאלִ יָא אֵ ֿתחזִי֭ ו ַ֗א ָ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין אָ ִ
֗א ָ
קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א קָ ֭ם
ֵ֣רוֿדֵ ֭ס ִרׁשֵ ה ּ֣די ֻוחַ ָ֭נן אֵ נָא ּפֵסקֵ ֿ֭ת מַ נֻו ּדֵ ין הָ נ ָ֭א ּדהָ לֵין Luk 9:9
וֵאמַ ר ה ָ
ֵיוהי סס
ַוהי֭ וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנֵחז ֗
ׁשָ מַ ע ֗אנָא על ֗
וֿכַֿד הֿפַ ֿכו ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ עִ יו ל֣ יֵׁשֻ וע ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿדו֭ וַֿדֿבַ ר אֵ נֻון Luk 9:10
ַאֿתרא חֻורּבָ א ּ֣דֿבֵ יֿת-צַ יָּדָ א ס
ּבַ לחֻוֿדַ יהֻו֭ ן ל ָ
ֿתר ֭ה וקַ ּבֵ ל אֵ נֻו֭ ן וַממַ לֵל ֗הוָא Luk 9:11
ּכֵנׁשֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד יִ ֿדַ עו֭ אֵ זַלו ּבָ ֵ
עַ מהֻון עַ ל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ולַאילֵין ּדַ סנִ יקִ ין ֗הוַו עַ ל אָ סיֻוֿתָ ֭א מַ אסֵ א
֗הוָא ס
ׁשרי Luk 9:12
ָאמרין ל ֵ֭ה ִ
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
קרֿבו ּתַ ִ
ׁשרי יַומָ א למֵ צל ָ֑א ֵ
ּכַֿד ּדֵ ין ִ
לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א ּדנִ אז ֻ֗לון לקֻ ורי ָ֞א ּדַ חֿדָ ַרין וַלֿכַֿפרֻ ונ ֭ ֵ֞א ּדנֵׁשרֻ ון ּבהֻו ֑ן ונֵׁשּכחֻון
אֿתרא חֻורּבָ א ִאיֿתַ ין֭
להֻון סַ יּבָ רּתָ ֭א מֵ טֻל ּדֿבַ ָ
Luk 8:55
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מרי֭ ן
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע הַ ֿבו להֻון אַ נ֗ ּתֻ ון למֵ אֿכ ַ֭ל הֵ נֻון ּדֵ ין אָ ִ
ַֿתרין֞ נֻונִ י ֑֞ן אֵ לָא אֵ ן אֵ זַלנַן וַזֿבַ נַן
ַחמין֞ ו ֵ
לַיּת לַן י ִַּתיר מֵ ן חַ מׁשָ א ל ִ
סַ יּבָ רּתָ ֭א להָ נָא ֻּכלֵה עַ מָ ֭א
וע Luk 9:14
ַֿבר ֭ ֞ין אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
הָ וֵין ֗הוַו ּגֵיר אַ ֿיך חַ מׁשָ א אַ לֿפִ ין֞ ּג ִ
מׁשין ֗אנ ִָׁשין֞ ּבַ סמָ ֿכ ָ֭א
אַ סמֵ ֿכו אֵ נֻון סמָ ֿכ ֑ ֵ֞א חַ ִ
למיֿדֵ ֑ ֞א וַאסמֵ ֿכו לֿכֻלהֻון֭ Luk 9:15
וַעֿבַ ֿדו הָ ֿכוָֿת ּתַ ִ
ין וחָ ר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א Luk 9:16
ַֿתרין֞ נֻונִ ֭ ֞
ַחמין֞ ו ֵ
וַנסַ ֿב יֵׁ֣שֻ וע הָ נֻון חַ מׁשָ א ל ִ
נסימֻון לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א
וה ֭֞י ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וֿבַ ֵר ֿך וַקצָ א וי ַ֗הֿב לֿתַ ִ
ּתרעסַ ֞ר Luk 9:17
וֵאֿכַלו ּכֻלהֻון וַסֿבַ עו֭ וַׁשקַ לו קצָ י ֵ֞א מֵ ּדֵ ם ּדַ אוּתַ רו֭ ֵ
קֻ וֿפִ ינִ ין֞ סס
והי֞ עַ מֵ ֑ה ׁשַ אֵ ל אֵ נֻון וֵאמַ ֭ר מַ נֻו Luk 9:18
למיֿדַ ֗
והי֭ וֿתַ ִ
וֿכַֿד מצַ לֵא ּבַ לחֻוֿדַ ֗
מרין עלַי ּכֵנׁשֵ ֞א ִּדאיֿתַ י֭
אָ ִ
חרנ ֵ֞א ּדֵ י֭ ן Luk 9:19
חרנ ֭ ֵ֞א ִּ֣דאלִ י ָ֭א ֗א ָ
ָאמרין ל ֵ֭ה ּ֣דיֻוחַ נָן מַ עמֿדָ נ ָ֭א ו ַ֗א ָ
ענַו ו ִ
ּדַ נֿבִ יָא חַ ֿד מֵ ן נֿבִ י ֵ֞א קַ ֿדמָ י ֵ֞א קָ ֭ם
ׁשמעֻו֭ ן Luk 9:20
מרין אנ֗ ּתֻ ון ִּדאיֿתַ י֭ ענָא ֵ֣
אָ מַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן מַ נֻו אָ ִ
מׁשיחֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
וֵאמַ ֭ר ִ
לאנ ָׁ֭ש לָא נִ אמרֻ ון֭ Luk 9:21
הֻו ּדֵ ין ּכאָ א ּבהֻו֭ ן וזַהַ ר אֵ נֻו ֑ן ּדהָ ֿדֵ א ֗
ּדאנָׁשָ א ּדסַ ּגִ יָאֿתָ ֞א נֵחַ ׁ֭ש וַֿדנֵסּתל ֵ֭א Luk 9:22
ּברה ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ֵ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדַ ִ
ָיהי֭ וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א נקֻ ום ס
ֿפר ֭ ֞א ונֵקטלֻונ ֗
מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ַורּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
וָאמַ ר ֗הוָא קֿדָ ם ּכֻלנ ָׁ֭ש מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֑ נֵֿכּפֻור Luk 9:23
ּבנַֿפׁשֵ ֭ה ונֵׁשקֻ ול זקִ יֿפֵ ה ּכֻלי ֻ֭ום ונִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭
מַ ן ּגֵיר ּדצָ ֿבֵ א ּדנַֿפׁשֵ ה נַחֵ ֭א מַ וּבֵ ֿד ל ָ֭ה מַ ן ּדֵ ין ּדנַוּבֵ ֿד נַֿפׁשֵ ה Luk 9:24
מֵ ֻטלָֿתי֑ הָ נָא מַ חֵ א ל ָ֭ה
ּכל ֵ֑ה נַֿפׁשֵ ה ּדֵ ין Luk 9:25
מָ נָא ּגֵיר נֵֿתעַ ּדַ ר ּבַ ר ֗אנָׁשָ ֭א ּדנִ אֿתַ ר עָלמָ א ֻ
נַוּבֵ ֿ֭ד אַ ו נֵחסַ ֭ר
ּדאנָׁשָ ֑א מָ א ּדָ אֿתֵ א Luk 9:26
ּברה ֗
מַ ן ּדנֵֿבהַ ֿת ּבִ י ּדֵ ין וַֿבמֵ ל ַ֑֞י נֵֿבהַ ֿת ּבֵ ה ֵ
ַוהי֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א ס
ֻוהי֭ עַ ם מַ לַאֿכ ֗
ּבׁשֻ וֿבחָ א ּדַ אֿב ֗
Luk 9:13
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ימין הָ רּכ ָ֑א ּדלָא
ׁשר ָרא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ִּדאיֿת ֗אנָׁשָ א ּדקָ ִ
ָ
נֵטעמֻון מַ וּתָ ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵחז ֻון מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ַומי ֑֞ן ּדֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע Luk 9:28
הוָא ּדֵ ין ּבָ ֿתַ ר מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי֭ ן אַ ֿיך ּתמָ ניָא י ִ
ֻורא לַמצַ ָליֻו֭
ל֣ ׁשֵ מעֻון וַל֣ יַעקֻ וֿב וַל֣ יֻוחַ ָ֭נן וַסלֵק לט ָ
והי֞ חוַרו֭ ומַ ֿברקִ ין Luk 9:29
וה ֭֞י ונַחּתַ ֗
וֿכַֿד הֻו מצַ ל ֵ֑א אֵ ֿתחַ ל ַֿף חֵ זוָא ּדַ אּפַ ֗
֗הוַו֭
ַֿברין֞ ממַ ללִ ין ֗הוַו עַ מֵ ֭ה ִּדאיֿתַ יהֻו֭ ן מֻ֣וׁשֵ א ִ֣ואלִ י ָ֭א Luk 9:30
ּתרין֞ ּג ִ
והָ א ֵ
עֿתיֿד ֗הוָא Luk 9:31
מרין ֗הוַו ּדֵ ין עַ ל מַ ּפקָ נ ֵ֑ה ּדַ ִ
ּדֵ אֿתחזִיו ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א אָ ִ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ִ
ּדנֵׁשּתַ לַם
ׁשמעֻון והָ נֻון ּדעַ מֵ ֭ה וַלמַ חסֵ ן Luk 9:32
וִ יקַ רו ֗הוַו להֻון ּבׁשֵ נֿתָ א ֵ֣
ימין ֗הוַו לוָֿתֵ ה ּס ּס
ּתרין֞ ֗אנ ִָׁשין֞ ּדקָ ִ
אֵ ּתּתעִ ירו֭ וַחזַו ׁשֻ וֿבחֵ ֑ה וַלהָ נֻון ֵ
הו לַן Luk 9:33
ֿפרׁש מֵ נ ֵ֑ה אֵ מַ ר ֵׁ֣שמעֻון ל֣ יֵׁשֻ ֭וע ַרּבִ י֑ ׁשַ ּפִ יר ֻ֗
וֿכַֿד ׁשַ ִריו למֵ ַ
ולאלִ יָא חֿדָ ֭א
ּדהָ רּכָא נֵהו ֵ֭א ונֵעּבֵ ֿד ּתלָֿת מַ טלִ ֭ ֞ין ל ָֿך חֿדָ ֭א וַל֣ מֻוׁשֵ א חֿדָ ֭א ִ֣
ולָא יָֿדַ ע ֗הוָא מָ נָא אָ מַ ֭ר
וֿכַֿד אָ מַ ר הָ לֵי ֑ן הוָֿת ע ָננָא וַאטלַֿת עלַיהֻו֭ ן וַֿדחֵ לו ּכַֿד חזַו Luk 9:34
ולאלִ יָא ּדעַ לו ּבַ ע ָננ ָ֭א
ל֣ מֻוׁשֵ א ִ֣
וקָ לָא הוָא מֵ ן ע ָננָא ּדָ אמַ ֑ר הָ נַו ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א לֵה ׁשמַ עו֭ Luk 9:35
ַלאנָׁש Luk 9:36
והי֭ והֵ נֻון ׁשֿתֵ קו֭ ו ֗
וֿכַֿד הוָא קָ ל ָ֑א אֵ ׁשּתֿכַח יֵׁ֣שֻ וע ּבַ לחֻוֿדַ ֗
לָא אֵ מַ רו ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֞א מֵ ּדֵ ם ּדַ חזַו ס
ֻור ֑א ּפֿגַע ּבהֻון ּכֵנׁשָ א Luk 9:37
ָחּתין מֵ ן ט ָ
ֿתר ֭ה ּכַֿד נ ִ
וַהוָא ליַומָ א ּדֿבָ ֵ
סַ ּגִ יָאא ס
קעָא וֵאמַ ֭ר מַ לֿפָ נ ָ֭א ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿך Luk 9:38
ַֿברא חַ ֿד מֵ ן ּכֵנׁשָ א הַ ו ֭
וֿג ָ
אֵ ֿתּפַ ני עלַי֭ ּבֵ רי ִּדיחִ יֿדָ יָא ֗הו לִ י֭
ַוה ֭֞י ומַ רעֵֿ֭ת Luk 9:39
עֵא וַמחַ ֵרק ׁשֵ נ ֗
ַוהי֭ ומֵ ן ׁשֵ ליָא קָ ֭
ורֻ וחָ א עָ ֿדיָא על ֗
וַלמַ חסֵ ן ּפָרקָ א מֵ נ ֵ֭ה מָ א ּדַ ׁשחַ קֿתֵ ֭ה
ָיהי֭ ולָא אֵ ׁשּכַחו֭ Luk 9:40
יּך ּדנַּפקֻ ונ ֗
למיֿדַ ְ֞
וַֿבעִ יֿת מֵ ן ּתַ ִ
וע וֵאמַ ֭ר אֻ ון ׁשַ רּבֿתָ א ּדלָא מהַ ימנָא וַמעַ קַ לּתָ ֑א Luk 9:41
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ַֿבר ֿ֭ך
יהי לֿכָא ל ָ
עֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי אֵ הוֵא לוָֿתֿכֻו֭ ן וֵאסַ יּבַ רֿכֻו֭ ן קַ ֵרֿבָ ֗
Luk 9:27
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וֿכַֿד מקַ ֵרֿב ל ֵ֑ה אַ רמיֵה ּדַ יוָא הַ ו ומַ עסֵ ֭ה וַֿכאָ א יֵׁ֣שֻ וע ּברֻ וחָ א
ֻוהי ס
הָ י טַ נֿפֿתָ ֑א וַאסיֵה לטַ לי ָ֭א ויַהּבֵ ה לַאֿב ֗
ּברּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס וֿכַֿד ּכֻלנָׁש מֵ ּתּדַ מַ ר ֗הוָא Luk 9:43
וֵאּתּדַ מַ רו ּכֻלהֻון ַ
וה ֑֞י
למיֿדַ ֗
עַ ל ּכ ֻ֭ל ּדעָֿבֵ ֿד יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ר לֿתַ ִ
עֿתיֿד Luk 9:44
ּדאנָׁשָ ֭א ִ
ּברה ּגֵיר ֗
ִסימו אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין ּבֵ אֿדנַיּכ ֭ ֻ֞ון ֵ
אנָׁשָ ֭אּדנֵׁשּתלֵם ּבִ איֿדַ י֞ ּבנַי֞ ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין לָא אֵ ׁשּתַ וּדעֻוה למֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א מֵ טֻל ּדַ מֿכַסיָא ֗הוָֿת Luk 9:45
ָיהי עלֵיה עַ ל מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ א ס
מֵ נהֻו֭ ן ּדלָא נֵּדעֻונ ָ֭ה וֿדָ חלִ ין ֗הוַו ּדַ נׁשַ אלֻונ ֗
ועֵ לַֿת ּבהֻון מַ חׁשַ ֿבּתָ ֭א ּדמַ נֻו ּכַי ַרֿב ּבהֻון֭ Luk 9:46
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע מַ חׁשַ ֿבּתָ א ּדלֵּבהֻו ֑ן וַנסַ ֿב טַ לי ָ֭א וַאקִ ימֵ ה לוָֿתֵ ֭ה Luk 9:47
הו מקַ ּבֵ ל֑ Luk 9:48
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ ן ּדַ מקַ ּבֵ ל טַ ליָא אַ ֿיך הָ נ ָ֭א ּבׁשֵ מי֭ לִ י ֻ֗
ּדרני֭ אַ ינָא ּגֵיר ּדַ זעֻור ּבֿכֻלֿכֻו ֑ן הָ נָא נֵהוֵא
ומַ ן ּדלִ י מקַ ּבֵ ל֑ מקַ ּבֵ ל למַ ן ּדׁשַ ַ
ַרֿב ס
ָיהי֭ Luk 9:49
וַענָא יֻ֣וחַ ָ֭נן וֵאמַ ֭ר ַרּבַ ֑ן חזַין ֗אנָׁש ּדמַ ּפֵק ּדַ יו ֵ֞א ּבַ ׁשמָ ֿ֑ך וַֿכלַינ ֗
ֿתר ֿ֭ך
עַ ל ּדלָא אֵ ֿתָ א עַ מַ ן ּבָ ָ
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע֑ לָא ּתֵ ֿכלֻו֭ ן מַ ן ּגֵיר ּדלָא ֗הוָא לֻוקֿבַ לֿכֻו֭ ן Luk 9:50
חלָֿפַ יּכֻון ֻ֗הו ס
וַהוָא ּדֿכַֿד מֵ ֿתמַ לֵין יַומָ ֿתָ ֞א ּדסֻולָקֵ ֑ה אַ ֿתקֵ ן ּפַ רצֻוּפֵ ה ּדנִ אזַל Luk 9:51
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ל ִ
מרי ֭ ֵ֞א Luk 9:52
ַקריֿתָ א ּדׁשָ ָ
וׁשַ ּדַ ר מַ לַאֿכ ֵ֞א קֿדָ ם ּפַ רצֻוּפֵ ֭ה וֵאזַלו עַ לו ל ִ
אַ ֿיך ּדנַֿתקנֻון ל ֵ֭ה
למאז ַ֭ל Luk 9:53
ֻ֣אורׁשלֵם ִסים ֗הוָא ִ
ֻוהי֭ מֵ טֻל ּדּפַ רצֻוּפֵ ֭ה ל ִ
ולָא קַ ּבל ֗
מרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת Luk 9:54
וה ֭֞י אָ ִ
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד חזַו יַ֣עקֻ וֿב ו֣ יֻוחַ ָ֭נן ּתַ ִ
אף אִ֣֣לִ יָא עֿבַ ֿ֑ד
ַּתס ֿיף אֵ נֻו ֑ן אַ ֿיך ּדָ ֿ
ּדנִ אמַ ֑ר וֿתֵ חֻוֿת נ ָֻורא מֵ ן ׁשמַ יָא ו ִ
וֵאֿתּפנִ י וַֿכאָ א ּבהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ איֿדָ א אַ נ֗ ּתֻ ון Luk 9:55
רֻ וחָ ֭א
ּדאנָׁשָ ֑א לָא אֵ ֿתָ א למַ וּבָ ֿדֻו נַֿפׁשָ ֿתָ ֭ ֞א אֵ לָא למַ חָ י ֻו֭ Luk 9:56
ּברה ּגֵיר ֗
ֵ
חרֿתָ א ס
ַקריֿתָ א ֗א ִ
וֵאזַלו להֻון ל ִ
Luk 9:42
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ֿתר ֿך לַאֿתַ ר ּדָ אזֵל
וֿכַֿד אָ ז ִ֗לין ּבֻאורחָ ֭א אֵ מַ ר לֵה ֗אנ ָׁ֭ש ִאֿתֵ א ּבָ ָ
אַ נ֗ ּ֭ת מָ רי֭
ַלֿפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א Luk 9:58
ֵקעֵא ִאיֿת להֻו֭ ן ו ַ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע לֿתַ על ֭ ֵ֞א נ ֞
ֻוך ִרׁשֵ ֭ה
ּדאנָׁשָ ֭א לַיּת לֵה אַ יּכָא ּדנֵסמ ֿ
ַֿברה ּדֵ ין ֗
טלל ָ֭א ל ֵ
מַ ֗
חרנ ָ֭א ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֭ הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ אַ ּפֵס לִ י Luk 9:59
וֵאמַ ר ל ַ֗א ִ
לֻוקֿדַ ם ִאזַל אֵ קּבֻור אָ ֿבי֭
ֿברין ִמיֿתַ יהֻו ֑֞ן וַאנ֗ ּת זֵל סַ ּבַ ר Luk 9:60
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ׁשֿבֻוק ִמיֿתֵ ֭ ֞א קָ ִ
מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ֿתר ֿך מָ רי֑ לֻוקֿדַ ם ּדֵ ין אַ ּפֵס לִ י֭ ִאזַל Luk 9:61
חרנ ָ֭א ִאֿתֵ א ּבָ ָ
אָ מַ ר לֵה ֗א ִ
אֵ ׁשַ לֵם לַֿבנַי֞ ּבַ יּתי֭ וִ אֿתֵ ֭א
וע לָא ֗אנָׁש ָרמֵ א ִאיֿדֵ ה עַ ל חַ רּבָ א ּדֿפַ ּדָ נ ָ֭א וחָ אַ ר Luk 9:62
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
סּתר ֑ה וחָ ׁשַ ח למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
לֿבֵ ֵ
חרנ ֭ ֵ֞א ׁשַ ֿבעִ י֭ ן וׁשַ ּדַ ר Luk 10:1
והי֞ ֗א ָ
למיֿדַ ֗
ּפרׁש יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּתַ ִ
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן ַ
למאזַל
עֿתיֿד הוָא ִ
ַמֿדינ ָ֭א ּדַ ִ
ּתרין֞ קֿדָ ם ּפַ רצֻוּפֵ ֑ה לֿכֻל אַ ֿתַ ר ו ִ
ּתרין֞ ֵ
אֵ נֻון ֵ
ס
ין ּבעַ ו הָ ֿכִ יל מֵ ן מָ ֵרא Luk 10:2
וֵאמַ ר להֻון חצָ ֿדָ א סַ ּגִ י֭ וֿפָעל ֵ֞א זע ִֻור ֭ ֞
חצָ ֿדָ ֑א ּדנַּפֵק ּפָעל ֵ֞א לַחצָ ֿדֵ ה ס
מר ֞א ּבַ ינַי ִּדאֿבֵ ֭ ֞א Luk 10:3
זֵלו֭ הָ א אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן אַ ֿיך אֵ ֵ
לָא ּתֵ ׁשקלֻון לֿכֻון ּכִ יסֵ ֑ ֞א ולָא ּתַ רמָ ל ֭ ֵ֞א ולָא מסָ נ ֭ ֵ֞א וֿבַ ׁשלָמָ א Luk 10:4
ּדאנָׁש ּבֻאורחָ ֭א לָא ּתֵ ׁשֵ אלֻון ס
֗
ולַאינָא ּבַ יּתָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לֻוקֿדַ ם אֵ מַ רו֭ ׁשלָמָ א לֿבַ יּתָ א Luk 10:5
הָ נ ָ֭א
ַוהי ׁשלָמֿכֻו֭ ן אֵ ן ּדֵ ין ל ָ֑א Luk 10:6
וֵאן ִאיֿת ּתַ מָ ן ּבַ ר ׁשלָמָ ֑א נֵּתּתנִ יח על ֗
ֻוך
עלַיּכֻון נֵהּפ ֿ֭
ָעסין אנ֗ ּתֻ ון וׁשָ ֿתֵ ין מֵ ן ִּדילהֻו֭ ן ׁשָ וֵא Luk 10:7
ּבֵ ה ּדֵ ין ּבֿבַ יּתָ א הוַו֑ ּכַֿד ל ִ
ֿגר ֭ה ולָא ּתׁשַ נֻון מֵ ן ּבַ יּתָ א לֿבַ יּתָ ֭א
֗הו ּגֵיר ּפָעלָא אַ ֵ
ולַאיֿדָ א מֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וַמקַ ּבלִ ין לֿכֻו ֑ן לעַ סו מֵ ּדֵ ם Luk 10:8
ּתּתסים לֿכֻון֭
ּדמֵ ִ
Luk 9:57
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ֿכריהִ ין֞ ּבָ ֭ה וֵאמַ רו להֻו֭ ן קֵ רּבַ ֿת עלַיּכֻון
וַאסַ ו לַאילֵין ּדַ ִ
מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
לַאיֿדָ א מֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדֵ ין ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא נקַ ּבלֻו ָנֿכֻו ֑ן ּפֻוקו Luk 10:10
לֿכֻון לׁשֻ וקָ ֭א וֵאמַ רו֭
מֿדינ֗ ּתֿכֻו֭ ן נָֿפצִ ין ֗חנַן לֿכֻו֭ ן Luk 10:11
ּברֿגלַין֞ מֵ ן ִ
ָאף חֵ ל ָ֭א ּדַ ֿדֿבֵ ק לַן ֵ
ו ֿ
ּברם הָ ֿדֵ א ּדַ עו֑ ּדקֵ רּבַ ֿת לָה עלַיּכֻון מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ַ
ַמֿדינ֗ ּתָ א Luk 10:12
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַ֣סֿדֻום נֵהוֵא נִ ֭יח ּביַומָ א הַ ו֭ אַ ו ל ִ
הָ י ס
ּכָ֣ורזִי ֑ן וָי לֵֿכי ֵּ֣ביֿת-צַ יָֿדָ ֑א ּדֵ אלֻו ּ֣בצֻור וַֿ֣ב צַ יּדָ ן הוַו Luk 10:13
וָי לֵֿכי ַ
חַ יל ֵ֞א ּדַ הוַו ּבֿכֵי ֑ן ּכֿבַ ר ּדֵ ין ּבסַ קֵ ֞א וַֿבקֵ טמָ ֭א ּתָ ֿבו֭
ּבֿדינ ָ֭א אַ ו לֿכֵין֭ Luk 10:14
ּברם ל֣ צֻור וַל֣ צַ יּדָ ן נֵהוֵא נִ ֭יח ִ
ַ
ּתּתרימּתי֑ עֿדַ מָ א Luk 10:15
וַאנ֗ ּתי ּכ֣ ֿפַר ַנח ֻ֭ום הָ י ּדַ עֿדַ מָ א לַׁשמַ יָא אֵ ִ
לַׁשיֻול ּתֵ ּתַ חּתֵ ין ס
הו טָ ל ֵ֭ם ומַ ן Luk 10:16
מַ ן ּדַ לֿכֻון ׁשָ מַ ֭ע לִ י ׁשָ מַ ֭ע ומַ ן ּדַ לֿכֻון טָ ל ֵ֭ם לִ י ֻ֗
ּדלִ י טָ ל ֵ֭ם טָ לֵם למַ ן ּדׁשַ לחַ ני ּס ּס
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן Luk 10:17
וַהֿפַ ֿכו הָ נֻון ׁשַ ֿבעִ ין ּדׁשַ ּדַ ר ּבחַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א ו ִ
עּבֿדין לַן ּבַ ׁשמָ ֿ֭ך
אָ ֿף ִׁשאֿדֵ ֞א מֵ ׁשּתַ ִ
יך ּבַ רקָ א מֵ ן Luk 10:18
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן חָ זֵא ֗הוִ יֿת לֵה לסָ טָ נ ָ֑א ּדַ נֿפַ ל אַ ֿ
ׁשמַ י ָ֭א
יׁשין ח ַווָֿתָ ֞א ועֵקַ רֿבֵ ֭ ֞א Luk 10:19
הָ א יָהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון ׁשֻ ולטָ נ ָ֑א ּדַ הוַיּתֻ ון ּדָ ִ
ו ֻֿכלֵה חַ ילֵה ּדַ ֿבעֵ לּדֿבָ ֿבָ ֭א ומֵ ּדֵ ם לָא נַהַ רֿכֻון֭
עּבֿדין לֿכֻו֭ ן אֵ לָא חֿדַ ו Luk 10:20
ּדׁשאֿדֵ ֞א מֵ ׁשּתַ ִ
ּברם ּבהָ ֿדֵ א לָא ּתֵ חּדֻו֭ ן ִ
ַ
ּדַ ׁשמָ הַ יּכֻון֞ אֵ ֿתּכֿתֵ ֿבו ּבַ ׁשמַ יָא ס
ּבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א רוַז יֵׁ֣שֻ וע ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וֵאמַ ֭ר מַ וּדֵ א ֗אנָא Luk 10:21
ארעָא ּדֿכ ִַסיּת הָ לֵין מֵ ן חַ ּכִ ימֵ ֞א וסַ ּכֻולֿתָ נ ֭ ֵ֞א
֭
ל ָֿך אָ ֿבי֑ מָ ָרא ּדַ ׁשמַ יָא וֿדַ
וַֿגלַיּת אֵ נֵין֞ ל ַילֻוֿדֵ ֭ ֞א ִאי֭ ן אָ ֿבי֑ ּדהָ ַֿכנָא הוָא צֵ ֿב ָינָא קֿדָ מַ יּךְ ס
Luk 10:9
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וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם אֵ ׁשּתלֵם לִ י מֵ ן
למיֿדַ ֗
וֵאֿתּפנִ י לוָֿת ּתַ ִ
ּבר ֭א
ּבר ֭א אֵ לָא אֵ ן אַ ֿבָ ֑א ומַ נֻו אַ ֿבָ ֭א אֵ לָא אֵ ן ָ
אָ ֿבי֭ ולָא ֗אנָׁש יָֿדַ ע מַ נֻו ָ
ּברא ּדנֵֿגלֵא ס
וַלמַ ן ּדֵ אן נֵצּבֵ א ָ
והי֞ ּבַ לחֻוֿדַ יהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר טֻוֿבַ יהֵ ין֞ לעַ ינ ֵ֞א Luk 10:23
למיֿדַ ֗
וֵאֿתּפנִ י לוָֿת ּתַ ִ
ּדחָ זיָן֞ מֵ ּדֵ ם ּדַ אנ֗ ּתֻ ון חָ זֵין֭
ֵאא ומַ לּכ ֭ ֵ֞א צֿבַ ו ּדנֵחז ֻון מֵ ּדֵ ם Luk 10:24
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדַ נֿבִ י ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא חזַו֑ וַלמֵ ׁשמַ ע מֵ ּדֵ ם ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ׁשָ מעִ י֭ ן ולָא ׁשמַ עו ס
יוהי֭ וֵאמַ ֭ר מַ לֿפָ נ ָ֭א מָ נָא אֵ עּבֵ ֿד Luk 10:25
ֿפרא חַ ֿד קָ ם ּדַ ננַסֵ ֗
והָ א סָ ָ
ארֿת חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ִּד ַ
ּכֿתיֿ֭ב אַ י ַּכנָא קָ ֵרא Luk 10:26
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּב ָנמֻוסָ א אַ י ַּכנָא ִ
אַ נ֗ ּ֭ת
ּכלָה Luk 10:27
ענ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּדֿתֵ רחַ ם למָ ריָא אַ לָהָ ֿ֑ך מֵ ן ֻּכלֵה לֵּבָ ֿ֭ך ומֵ ן ֻ
נַֿפׁשָ ֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלֵה חַ יל ָֿ֭ך ומֵ ן ֻּכלֵה ֵרע ָינ ָֿ֭ך וַלקַ ִריֿבָ ֿ֭ך אַ ֿיך נַֿפׁשָ ֿ֭ך
וֿתחֵ ֭א Luk 10:28
רּת הָ ֿדֵ א עֿבֵ ֿ֭ד ִ
ּתריצָ איִ ֿת אֵ מַ ֭
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ִ
הֻו ּדֵ ין ּכַֿד צֿבָ א לַמזַּדָ קֻ ו נַֿפׁשֵ ֭ה אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ומַ נֻו קַ ִריֿבי ס Luk 10:29
איריחֻו֭ Luk 10:30
אֻ֣ורׁשלֵם ִ֣ל ִ
ַֿברא חַ ֿד נָחֵ ֿת ֗הוָא מֵ ן ִ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ּג ָ
והי֭ ּכַֿד קַ לִ יל קַ יָמָ א ּבֵ ה
ֻוהי֭ וַמחַ או ֻ֗הי֭ וׁשַ ֿבקֻ ֗
ַוהי לֵסטָ י ֭ ֵ֞א וׁשַ לח ֗
וַנֿפַ לו על ֗
נַֿפׁשָ ֭א וֵאזַלו֭
ָיהי֭ וַעֿבַ ֭ר Luk 10:31
וַֿגֿדַ ׁש ּכָהנָא חַ ֿד נָחֵ ֿת ֗הוָא ּבֻאורחָ א הָ י֭ וַחז ֗
ָיהי֭ וַעֿבַ ֭ר Luk 10:32
והָ ַֿכנָא אָ ֿף ֵל ָוי ָ֭א אֵ ֿתָ א מטָ א להָ י ּדֻוּכֿתָ ֭א וַחז ֗
והי ֗הו ָ֭א Luk 10:33
מרי ָ֭א ּכַֿד ָרֿדֵ א ֗הו ָ֑א אֵ ֿתָ א אַ יּכָא ִּדאיֿתַ ֗
֗אנָׁש ּדֵ ין ׁשָ ָ
ַוהי֭
ֵאֿתרחַ ם על ֗
ָיהי֭ ו ַ
וַחז ֗
מרא ומֵ ׁשחָ ֭א וסָ מֵ ה Luk 10:34
וֵאֿתקַ ַרֿ֭ב וַעצַ ֿב מַ חוָֿתֵ ֭ ֞ה וַנצַ ל עלַיהֵ ין חַ ָ
ַוהי֭
עַ ל חמָ ֵר ֭ה וַאיּתיֵה לֿפֻוּתקָ ֭א וֵאֿתּבטֵ ל לֵה על ֗
ּתרין֞ ִּדינ ִָרי ֑֞ן י ַ֗הֿב לֿפֻוּתקָ י ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Luk 10:35
ֿפרה ּדיַומָ ֑א אַ ּפֵק ֵ
וַלצַ ֵ
ֿפֵך ֗אנָא יָהֵ ֿב ֗אנָא ל ָֿ֭ך
ּפֵק מָ א ּדהָ ֿ
יִ צַ ֿף ִּדיל ֵ֭ה וֵאן מֵ ּדֵ ם י ִַּתיר ּתַ ֑
מַ נֻו הָ ֿכִ יל מֵ ן הָ לֵין ּתלָֿתָ ֭א מֵ ֿתחזֵא ל ָֿ֑ך ּדַ הוָא קַ ִריֿבָ א להַ ו Luk 10:36
ּדַ נֿפַ ל ּבִ איֿדַ י֞ ַּגיָסֵ ֭ ֞א
Luk 10:22
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ַוהי֭ אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע זֵל֑ אָ ֿף אַ נ֗ ּת
אֿתרחַ ם על ֗
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר הַ ו ּדֵ ַ
הָ ַֿכנָא הוַיּת עָֿבֵ ֿד סס
ַקריֿתָ א חֿדָ ֭א וַאנ֗ ּתֿתָ א Luk 10:38
וַהוָא ּדֿכַֿד הֵ נֻון ָרֿדֵ ין ּבֻאורחָ ֑א עַל ל ִ
ּדַ ׁשמָ ה ָ֣מרּתָ ֑א קַ ּבֵ לֿתֵ ה ּבֿבַ יּתָ ֭ה
מרי ַ֭ם וֵאֿתָ ֿת יֵֿתּבַ ֿת לָה לוָֿת Luk 10:39
וִ איֿת ֗הוָֿת לָה חָ ֿתָ א ּדַ ׁשמָ ה ַ֣
ַוה ֭֞י
ַוהי֞ ּדמָ ַ֭רן וׁשָ מעָא ֗הוָֿת מֵ ל ֗
ֵרֿגל ֗
מרא ל ֵ֭ה Luk 10:40
ָ֣מרּתָ א ּדֵ ין עַ ניָא ֗הוָֿת ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א סַ ּגִ יאֿתָ ֭א וֵאֿתָ ֿת אָ ָ
ּדרא
ּבטיל ל ָֿ֑ך ּדחָ ֿתי ׁשֿבַ קֿתַ ני ּבַ לחֻוֿדַ י לַמׁשַ מָ ׁשֻ ו֑ אֵ מַ ר לָה מעַ ָ
מָ רי֑ לָא ִ
לִ י֭
מרּתָ ֑א יָצּפַ ּתי וַרהִ יֿבַ ּתי֭ עַ ל Luk 10:41
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ָ֭ה ָ֣מרּתָ א ָ֣
סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א
מריַם ּדֵ ין מנָֿתָ א טָ ֿבֿתָ ֭א ּגֿבָ ֿת ל ָ֑ה הָ י Luk 10:42
חֿדָ א ֗הי ּדֵ ין ּדמֵ ֿתּבַ עי ָ֭א ַ֣
ּדלָא ּתֵ ֿתנסֵ ֿב מֵ נָה ס
וַהוָא ּדֿכַֿד הֻו מצַ לֵא ּבֿדֻוּכֿתָ א חֿדָ ֑א ּכַֿד ׁשַ ל ֵ֭ם אֵ מַ ר לֵה חַ ֿד מֵ ן Luk 11:1
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
אף יֻ֣וחַ נָן אַ ל ֵֿף לֿתַ ִ
וה ֭֞י מָ ַ֭רן אַ לֵֿפַ ין לַמצַ ָליֻו֑ אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
מרי֭ ן Luk 11:2
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ֿתי ּדַ מצַ לֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן הָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון אָ ִ
אַ ֿבֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א נֵֿתקַ ּדַ ׁש ׁשמָ ֿ֭ך ִּתאֿתֵ א מַ לּכֻוֿתָ ֿ֭ך נֵהוֵא צֵ ֿב ָינ ָֿ֭ך אַ ֿיך
ארעָא
֭
ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א אָ ֿף ּבַ
ֻום Luk 11:3
הַ ֿב לַן לַחמָ א ּדסֻונקָ נַן ּכֻלי ֭
ין אָ ֿף אֵ נַחנַן ּגֵיר ׁשֿבַ קן לֿכֻל ּדחַ יָֿבִ ין ַ֭לן ולָא Luk 11:4
וַׁשֿבֻוק לַן חטָ הַ ֭ ֞
ּתַ עלַן לנֵסיֻונ ָ֭א אֵ לָא ּפרֻ וקַ ין מֵ ן ּבִ יׁשָ א ס
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ נֻו מֵ נֿכֻון ִּדאיֿת לֵה ָרחמָ ֑א ונִ אזַל לוָֿתֵ ה ּבֿפֵ לּגֻוֿת Luk 11:5
לִ לי ָ֭א ונִ אמַ ר ל ֵ֭ה ָרחֵ מי֑ אַ ׁשֵ אלַיני ּתלָֿת ִּגריצָ ֭ ֞ן
אסים ל ֵ֭ה Luk 11:6
ּדרחמָ א אֵ ֿתָ א לוָֿתי מֵ ן אֻ ורחָ ֑א ולַיּת לִ י מֵ ּדֵ ם ּדֵ ִ
מֵ טֻל ָ
והַ ו ָרחמֵ ה מֵ ן לֿגַו נֵענ ֵ֭א ונִ אמַ ר ל ֵ֭ה לָא ּתַ הַ ַריני֭ ּדהָ א ּתַ רעָא Luk 11:7
אַ חִ יֿד ֻ֗הו֭ וַֿבנַי֞ עַ מי ּבעַ רסָ ֭א לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּדֵ אקֻ ום וֵאּתֵ ל ל ָֿ֭ך
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֵ אן מֵ טֻל ָרחמֻוֿתָ ֭א לָא נֵּתֵ ל ל ֵ֑ה מֵ טֻל Luk 11:8
חַ צִ יֿפֻוֿתֵ ה נקֻ ום ונֵּתֵ ל ל ֵ֭ה ּכמָ א ּדמֵ ֿתּבעֵא לֵה ס
Luk 10:37
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אָ ֿף אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ׁשַ אלו֭ ונ ִֵֿתיהֵ ֿב לֿכֻו֭ ן ּבעַ ו֭ וֿתֵ ׁשּכחֻו֭ ן
קֻ וׁשו֭ ונֵֿתּפֿתַ ח לֿכֻון֭
עֵא מֵ ׁשּכ ַ֭ח וַֿדנָקֵ ׁ֭ש מֵ ֿתּפֿתַ ח ל ֵ֭ה Luk 11:10
ּכֻל ּגֵיר ּדׁשָ אֵ ֭ל נָסֵ ֿ֭ב וַֿדֿבָ ֭
ּברה לַחמָ ֑א למָ ֑א ּכִ אֿפָא Luk 11:11
יוהי ֵ
אַ ינָא ּגֵיר מֵ נֿכֻון אַ ֿבָ ֭א ּדנֵׁשֵ אלִ ֗
יוהי֑ למָ ֑א חל ָֿף נֻונָא חֵ ויָא מַ וׁשֵ ט ל ֵ֑ה
מַ וׁשֵ ט ל ֵ֑ה וֵאן נֻונָא נֵׁשֵ אלִ ֗
יוהי֑ למָ ֑א הֻו עֵקַ רֿבָ א מַ וׁשֵ ט ל ֵ֑ה Luk 11:12
וֵאן ּבַ רֿתָ א נֵׁשֵ אלִ ֗
וֵאן אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֿבִ יׁשֵ ֞א ִאיֿתַ יּכֻו ֑ן יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מַ והֿבָ ֿתָ ֞א טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א Luk 11:13
למֵ ּתַ ל לַֿבנַיּכ ֭ ֻ֞ון ּכמָ א י ִַּת ָיראיִ ֿת אַ ֿבֻוֿכֻון מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א נֵּתֵ ל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א
לַאילֵין ּדׁשָ אלִ ין לֵה סס
והי חַ רׁשָ ֑א הוָא ּדֿכַֿד נֿפַ ק הַ ו ִׁשאֿדָ ֭א Luk 11:14
וֿכַֿד מַ ּפֵק ִׁשאֿדָ א ִּדאיֿתַ ֗
מַ לֵל הַ ו חַ רׁשָ ֭א וֵאּתּדַ מַ רו ּכֵנׁשֵ ֞א ס
֗אנָׁשָ א ּדֵ ין מֵ נהֻו֭ ן אֵ מַ רו֭ ּבַֿ֣בעֵ לזֿבֻוֿב ִרׁשָ א ּדֿדַ יו ֵ֞א מַ ּפֵק הָ נָא Luk 11:15
ּדַ יו ֭ ֵ֞א
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין ּכַֿד מנַסֵ ין ל ֵ֑ה אָ ֿתָ א מֵ ן ׁשמַ יָא ׁשָ אלִ ין ֗הוַו לֵה ס Luk 11:16
֗א ָ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּדיָֿדַ ע ֗הוָא מַ חׁשֿבָ ֿתהֻו ֑֞ן אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּכֻל מַ לּכֻו Luk 11:17
חרֿ֭ב וֿבַ יּתָ א ּדעַ ל קנֻומֵ ה מֵ ֿתּפַ לַֿ֭ג נֵּפֵ ֭ל
ּדֿתֵ ֿתּפַ לַֿג עַ ל נַֿפׁשָ ֭ה ּתֵ ַ
אמרין Luk 11:18
וֵאן סָ טָ נָא עַל נַֿפׁשֵ ה אֵ ֿתּפַ לַֿ֑ג אַ י ַּכנָא ּתקֻ ום מַ לּכֻוֿתֵ ֑ה ּדָ ִ
אנ֗ ּתֻ ון ּדַֿ֣בֿבעֵ לזֿבֻוֿב מַ ּפֵק ֗אנָא ּדַ יו ֭ ֵ֞א
ֻון ּבמָ נָא מַ ּפקִ י֭ ן Luk 11:19
וֵאן אֵ נָא ּבַֿ֣בעֵ לזֿבֻוֿב מַ ּפֵק ֗אנָא ּדַ יו ֑ ֵ֞א ּבנַיּכ ֭ ֞
מֵ טֻל הָ נ ָ֭א הֵ נֻון נֵהוֻון לֿכֻון ּדַ ָינ ֭ ֵ֞א
אֵ ן ּדֵ ין ּבצֵ ֿבעָא ּדַ אלָהָ ֭א מַ ּפֵק ֗אנָא ּדַ יו ֑ ֵ֞א קֵ רּבַ ֿת לָה עלַיּכֻון Luk 11:20
מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
אֵ מַ ֿתי ּדחַ ִסינָא ּכַֿד מ ַזיַן נֵטַ ר ּדָ רּתֵ ֭ה ּבׁשַ ינָא ֗הו קֵ נ ָינ ֵ֭ה Luk 11:21
ּכלֵה זַינֵה ׁשָ קֵ ל הַ ו Luk 11:22
ֵיוהי֑ ֻ
אֵ ן ּדֵ ין נִ אֿתֵ א מַ ן ּדחַ ִסין מֵ נ ֵ֭ה נֵזּכ ֗
ַוהי֭ וֿבֵ זֿתֵ ה מֿפַ לֵֿג ּס ּס
ּדַ ֿתֿכִ יל הוָא על ֗
הו֭ ומַ ן ּדלָא ָּכנֵׁש עַ מי֭ מֿבַ ּדָ רֻ ו Luk 11:23
מַ ן ּדלָא ֗הוָא עַ מי֭ לֻוקֿבַ לי ֻ֗
מֿבַ ּדַ ר ס
Luk 11:9
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רֻ וחָ א טַ נֿפֿתָ ֭א מָ א ּדנֵֿפקַ ֿת מֵ ן ּבַ ר ֗אנָׁשָ ֑א אָ ז ָ֗לא מֵ ֿתּכַרּכ ָ֭א
מר ֭א
אֿתרוָֿתָ ֞א ּדמַ י ָ֞א לַיּת ּבהֻו֭ ן ּדֿתֵ ֿבעֵא לָה ניָחָ ֭א ומָ א ּדלָא אֵ ׁשּכחַ ֿ֭ת אָ ָ
ּבַ ַ
ֻוך לֿבַ יּתי אַ ימֵ ּכָא ּדנֵֿפקֵ ֿ֭ת
אֵ הּפ ֿ
חמים וַמצַ ּבַ ֿ֑ת Luk 11:25
וֵאן אֵ ֿתָ ֿת אֵ ׁשּכַחֿתֵ ה ּדַ ִ
חרני ֭ ָ֞ן ּדֿבִ יׁשָ ן֞ מֵ נ ָ֭ה ועָאל ֭ ָ֞ן Luk 11:26
ֿברא ׁשֿבַ ע רֻ וחִ ין֞ ֗א ָ
הָ יּדֵ ין אָ ז ָ֗לא ּדָ ָ
מרן֞ ּתַ ָ֭מן והָ ויָא חַ רֿתֵ ה ּדֿבַ רנָׁשָ א הַ ו֭ ּבִ יׁשָ א מֵ ן קַ ֿדמָ יּתֵ ה ס
ועָ ָ
וֿכַֿד הָ לֵין ממַ לֵל ֗הו ָ֑א אַ ִרימַ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א חֿדָ א קָ לָה מֵ ן ּכֵנׁשָ ֭א Luk 11:27
וך
ֵאמרֿת ל ֵ֭ה טֻוֿבֵ יה לֿכַרסָ א ּדַ טעֵ נֿתָ ֿ֑ך ולַּתֿדַ י ָ֞א ּדַ אינקֻ ֿ֭
ו ַ
ָטרין Luk 11:28
אָ מַ ר לָה הֻו֑ טֻוֿבַ יה ֭ ֻ֞ון לַאילֵין ּדַ ׁשמַ עו מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ונ ִ
לָה ס
למאמַ ֭ר ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א Luk 11:29
ַנׁשין ֗הוַו ּכֵנׁשֵ ֑ ֞א ׁשַ ִרי ִ
וֿכַֿד מֵ ֿתּכ ִ
ּבִ יׁשּתָ ֭א אָ ֿתָ א ּבָ עי ָ֭א וָאֿתָ א לָא ּתֵ ִֿתיהֵ ֿב ל ָ֑ה אֵ לָא אָ ֿתֵ ה ּ֣דיַונָן נֿבִ י ָ֭א
ּברה Luk 11:30
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ הוָא יַ֣ונָן אָ ֿתָ א לנִ ינ ָוי ֑ ֵ֞א הָ ַֿכנָא נֵהוֵא אָ ֿף ֵ
ּדאנָׁשָ א לׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א
֗
ּבֿדינָא עַ ם ֗אנָׁשָ ֞א ּדׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א Luk 11:31
מַ לּכֿתָ א ּדֿתַ ימנָא ּתקֻ ום ִ
ארעָא ּדֿתֵ ׁשמַ ע חֵ ֿכמֿתֵ ה ַּ֣דׁשלֵימֻו ֑ן והָ א
֑
יה ּדַ
עֵֿבר ֞
וַֿתחַ יֵֿב אֵ נֻו֭ ן ּדֵ אֿתָ ֿת מֵ ן ֵ
ּדי ִַּתיר מֵ ן ׁ֣שלֵימָ ון הָ רּכ ָ֭א
ּבֿדינ ָ֭א עַ ם ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א וַנחַ יֿבֻונ ָ֭ה Luk 11:32
ַֿבר ֞א נִ ינ ָוי ֵ֞א נקֻ ומֻון ִ
ּג ֵ
ַונן והָ א ּדי ִַּתיר מֵ ן יַ֣ונָן הָ רּכָא ס
ּדֿתָ ֿבו ּבֿכָרֻ וז ֻוֿתֵ ה ּ֣די ָ֭
ׁשרֿג ָ֑א וסָ אֵ ם לֵה ּבֿכֵסי ָ֑א אַ ו ּתחֵ יֿת סַ אֿתָ ֭א Luk 11:33
לָא ֗אנָׁש מַ נהַ ר ָ
ֻוהרה ס
אֵ לָא לעֵ ל מֵ ן מנָרּתָ ֭א ּדַ אילֵין ּדעָאלִ י֭ ן נֵחז ֻון נ ֵ
ּפׁשיטָ ֑א אָ ֿף Luk 11:34
ֿגר ֿך ִאיֿתֵ יה עַ ינ ָֿ֭ך אֵ מַ ֿתי הָ ֿכִ יל ּדעַ ינ ָֿך ִ
ׁשרֿגֵה ּדֿפַ ָ
ָ
וך
ֿגר ֿך נֵהוֵא חֵ ׁשֻ ֿ֭
ָאף ּפַ ָ
ֿגר ֿך נֵהוֵא נַהִ ֭יר אֵ ן ּדֵ ין ּתֵ הוֵא ּבִ יׁשָ ֑א ו ֿ
ֻּכלֵה ּפַ ָ
ֻוהרא ּדֿבָ ֿך חֵ ׁשֻ וֿכָא ֗הו֭ Luk 11:35
אֵ זּדַ ֗הר הָ ֿכִ יל ּדַ למָ א נ ָ
ּכלֵה נַהִ ֑יר ולַיּת ּבֵ ה מנָֿתָ א מֵ ּדֵ ם חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א נֵהוֵא Luk 11:36
ֿגר ֿך ֻ
אֵ ן ּדֵ ין ּפַ ָ
ׁשרֿגָא ּבֿדַ לקֵ ה מַ נהַ ר ל ָֿך סס
מַ נהַ ר ֻּכל ֵ֑ה אַ ֿיך ּדַ ָ
ּפריׁשָ א חַ ֿד ּדנֵׁשּתַ ֵרא לוָֿתֵ ֭ה ועַ ל Luk 11:37
ּכַֿד ּדֵ ין ממַ ל ֵ֭ל ּבעָא מֵ נֵה ִ
אֵ סּתמֵ ֿ֭ך
Luk 11:24
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ָיהי֭ אֵ ּתּדַ מַ ֑ר ּדלָא לֻוקֿדַ ם עמַ ֿד מֵ ן קֿדָ ם
ּפריׁשָ א ּכַֿד חז ֗
הַ ו ּדֵ ין ִ
ׁשָ רֻ וֿתֵ ה ס
ּפריׁשֵ ֑ ֞א ּבַ ֵרה ּדֿכָסָ א Luk 11:39
אֵ מַ ר לֵה ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע הָ ׁשָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ִ
וַֿדּפִ ינּכָא מֿדַ ּכֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לֿגַו מֵ נֿכֻון ּדֵ ין מלֵא חטֻוֿפיָא וֿבִ יׁשּתָ ֭א
ירי֞ ֵרע ָינ ָ֑א לָא ֗הוָא מַ ן ּדַ עֿבַ ֿד ּדַ לֿבַ ֑ר וֿדַ לֿגַו הֻו עֿבַ ֿ֭ד Luk 11:40
חַ ִס ַ
הו לֿכֻון Luk 11:41
ֻוהי ּבזֵֿדקֿתָ ֑א והָ א ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֿכֵא ֻ֗
ּברם מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת הַ ֿב ֗
ַ
ס
ֻור ֑ק Luk 11:42
סרין אנ֗ ּתֻ ון נָנעָא וֿפִ ַֿגנָא וֿכֻל י ָ
ּפריׁשֵ ֑ ֞א ּדַ מעַ ִ
אֵ לָא וָי לֿכֻון ִ
ועָֿברין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל ִּדינָא ועַ ל חֻוּבָ א ּדַ אלָהָ ֭א הָ לֵין ּדֵ ין ָולֵא ֗הוָא ּדֿתֵ עּבֿדֻו ֑ן
ִ
והָ לֵין לָא ּתֵ ׁשּבקֻ ון ס
חמין אנ֗ ּתֻ ון ִריׁש מַ וּתֿבֵ ֞א ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֭ ֞א Luk 11:43
ּדר ִ
ּפריׁשֵ ֑ ֞א ָ
וָי לֿכֻון ִ
וַׁשלָמָ א ּבׁשֻ וקֵ ֞א ס
ֿבר ֞א Luk 11:44
אּפֵא ִּדאיֿתַ יּכֻון אַ ֿיך קַ ֵ
ַֿפריׁשֵ ֞א נָסּבַ י֞ ּבַ ֭ ֞
ֿפר ֞א ו ִ
וָי לֿכֻון סָ ֵ
אנָׁשָ א מהַ לֿכִ ין עלַיהֻו֭ ן ולָא יָֿדעִ ין סּדלָא יִ ִֿדיעִ י֭ ן וַֿבנַי֞ ֗
ֿפר ֭ ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א ּכַֿד הָ לֵין אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת אָ ֿף Luk 11:45
וַענָא חַ ֿד מֵ ן סָ ֵ
לַן מצַ עַ ר אַ נ֗ ּ֭ת
אנָׁשָ א Luk 11:46ֿפר ֭ ֞א וָי֭ ּדמַ טענִ ין אנ֗ ּתֻ ון לַֿבנַי֞ ֗
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר אָ ֿף לֿכֻון סָ ֵ
מַ וּבל ֵ֞א יַקִ ָירֿתָ ֭ ֞א וַאנ֗ ּתֻ ון ּבַ חֿדָ א מֵ ן צֵ ֿבעָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון לָא קָ רּבִ ין אנ֗ ּתֻ ון להֵ ין
למַ וּבל ֵ֞א ס
ֿבר ֞א ּדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א ּדַ אֿבָ הַ יּכֻון֞ קַ טֵ לו אֵ נֻון֭ Luk 11:47
וָי לֿכֻו֭ ן ּדֿבָ נֵין אנ֗ ּתֻ ון קַ ֵ
ֻון ּדהֵ נֻון Luk 11:48
הּדין אנ֗ ּתֻ ון הָ ֿכִ ֭יל וצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדַ אֿבָ הַ יּכ ֭ ֞
סָ ִ
ֿבריהֻון֞ ס
קַ טֵ לו אֵ נֻו ֑ן וַאנ֗ ּתֻ ון ּבָ נֵין אנ֗ ּתֻ ון קַ ַ
מרֿ֭ת ּדהָ א אֵ נָא אֵ ׁשַ ּדַ ר להֻון Luk 11:49
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף חֵ ֿכמֿתָ א ּדַ אלָהָ א אֵ ַ
נֿבִ י ֭ ֵ֞א וַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א מֵ נהֻון נֵרּדֿפֻו֭ ן ונֵקטלֻון֭
אֿתּברי עָ למָ ֑א Luk 11:50
ִ
ּדנֵּתּתֿבַ ע ּדמָ א ּדֿכֻלהֻון נֿבִ י ֵ֞א ּדֵ אֿתֵ אׁשֵ ֿד מֵ ן ּדֵ
מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א
יל עֿדַ מָ א לַֿדמֵ ה ַּ֣דזֿכַרי ָ֑א הַ ו ּדֵ אֿתקטֵ ל ּבַ ינַי Luk 11:51
מֵ ן ּדמֵ ה ּ֣דהָ ֿבֵ ֭
הַ יּכלָא למַ ֿדּבחָ ֭א ִאי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמֵ ּתּתֿבַ ע מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א ס
Luk 11:38
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ֿפר ֑ ֞א ּדַ ׁשקַ לּתֻ ון קלִ יֿדֵ ֞א ִּדיֿדַ עֿתָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון לָא עַ לּתֻ ו֭ ן
וָי לֿכֻון סָ ֵ
ולַאילֵין ּדעָאלִ י֭ ן ּכלַיּתֻ ון ס
ַֿפריׁשֵ ֞א מֵ ֿתּבֵ אׁש Luk 11:53
ֿפר ֞א ו ִ
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן ׁשַ ִריו סָ ֵ
ַוה ֑֞י
ּכסין מֵ ל ֗
מֿתין וַמֿתַ ִ
להֻו ֑ן ומֵ ֿתחַ ִ
ונָֿכלִ ין לֵה ּבסַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ּכַֿד ּבָ עֵין למֵ אחַ ֿד מֵ ּדֵ ם מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה Luk 11:54
והי֞ סס
ּדנֵׁשּכחֻון נֵאֿכלֻון קַ רצַ ֗
ֵאא אַ י ַּכנָא ּדַ נֿדַ יׁשֻ ון חַ ֿד לחַ ֿ֑ד Luk 12:1
וֿכַֿד אֵ ֿת ַּכנַׁשו ֵרּבוָֿתָ ֞א ּדֿכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
חמ ָירא
וה ֭֞י לֻוקֿדַ ם אֵ זּדַ ֗הרו ּבנַֿפׁשֿכֻון מֵ ן ִ
למיֿדַ ֗
למאמַ ר לֿתַ ִ
ׁשַ ִרי יֵׁ֣שֻ וע ִ
אּפֵא
והי מַ סַ ֿב ּבַ ֭ ֞
ֿפריׁשֵ ֑ ֞א ִּדאיֿתַ ֗
ּדַ ִ
לַיּת ּדֵ ין מֵ ּדֵ ם ּדַ ֿכסֵ ֭א ּדלָא נֵֿתּגל ֵ֑א ולָא ּדַ מטַ ׁשַ י֭ ּדלָא נ ִֵֿתיֿדַ ֭ע Luk 12:2
ירא נֵׁשּתמַ ֭ע ומֵ ּדֵ ם ּדַ ֿבֿתַ ָונ ֵ֞א Luk 12:3
ּכֻל ּגֵיר ּדַ ֿבחֵ ׁשֻ וֿכָא אֵ מַ רּתֻ ו ֑ן ּבנַהִ ָ
ֵֿתּכר ֭ז
ּבֵ אֿדנ ֵ֞א לַחֵ ׁשּתֻ ו ֑ן עַ ל אֵ ּג ֵָר ֞א נ ֵ
לרחמַ ֭֞י לָא ּתֵ ֿדחלֻון מֵ ן אַ ילֵין ּדקָ טלִ ין Luk 12:4
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ ין ָ
ֿגר ֑א ומֵ ן ּבָ ֿתַ רּכֵן לַיּת להֻון מֵ ּדֵ ם י ִַּתיר למֵ עּבַ ֿ֭ד
ּפַ ָ
אֵ חַ וֵיֿכֻון ּדֵ ין מֵ ן מַ ן ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן מֵ ן הַ ו ּדמֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדקָ טֵ ל֑ ׁשַ לִ יט Luk 12:5
למַ רמָ יֻו ּבֿגִ הַ נ ָ֭א ִאין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדמֵ ן הָ נָא ּדחַ לו֭
ֿתרין֞ אַ סָ ִרי ֑֞ן וַחֿדָ א מֵ נהֵ י֭ ן לָא טָ עיָא Luk 12:6
ּפרין֞ מֵ זּדַ ּבנָן֞ ּבַ ֵ
לָא חַ מֵ ׁש צֵ ִ
קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
ֵין לָא Luk 12:7
ּדרׁשֿכֻו ֑ן ּכֻלהֵ ין מַ ניָן֞ אֵ נ ֭ ֞
ערא ִ
ִּדילֿכֻון ּדֵ י֭ ן אָ ֿף מֵ נ ֵ֞א ּדסַ ָ
ַּתרין אנ֗ ּתֻ ון֭
ּפר ֞א מי ִ
הָ ֿכִ יל ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן ּדמֵ ן סֻוֿגָאא ּדצֵ ֵ
ּברה Luk 12:8
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדֿכֻל ּדנַוּדֵ א ּבִ י קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א אָ ֿף ֵ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
ּדאנָׁשָ א נַוּדֵ א ּבֵ ֭ה קֿדָ ם מַ לַאֿכ ֗
֗
ַוהי֞ Luk 12:9
אַ ינָא ּדֵ ין ּדֿכָֿפַ ר ּבִ י קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א נֵֿתּכֿפַ ר ּבֵ ה קֿדָ ם מַ לַאֿכ ֗
ּדַ אלָהָ ֭א
ּדאנָׁשָ ֭א נֵׁשּתֿבֵ ק ל ֵ֭ה מַ ן ּדעַ ל Luk 12:10
ּברה ֗
וֿכֻל ּדנִ אמַ ר מֵ לֿתָ א עַ ל ֵ
רֻ וחָ א ּדֵ ין ּדקֻ וֿדׁשָ א נֿגַּדֵ ֿ֭ף לָא נֵׁשּתֿבֵ ק לֵה ס
מָ א ּדַ מקַ רֿבִ ין לֿכֻון ּדֵ ין לַֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֭ ֞א קֿדָ ם ִרׁשֵ ֞א וׁשַ לִ יטָ נ ֑ ֵ֞א לָא Luk 12:11
ִּתאצּפֻון אַ י ַּכנָא ּתֵ ּפקֻ ון רֻ וחָ ֭א אַ ו מָ נָא ִּתאמרֻ ון֭
Luk 11:52
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רֻ וחָ א ּגֵיר ּדקֻ וֿדׁשָ א ַנלֵֿפֿכֻון ּבהָ י ׁשָ עֿתָ ֭א מֵ ּדֵ ם ּד ָולֵא
ּדֿתאמרֻ ון סס
ִ
אֵ מַ ר לֵה ּדֵ ין ֗אנָׁש מֵ ן הַ ו ּכֵנׁשָ ֭א מַ לֿפָ נ ָ֑א אֵ מַ ר לָאחי ּפָ לֵֿג עַ מי Luk 12:13
יָרּתֻ וֿתָ ֭א
ַֿבר ֑א מַ נֻו אַ קִ ימַ ני עלַיּכֻון ּדַ ָינָא וַמֿפַ ל ָֿגנ ָ֭א Luk 12:14
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּג ָ
ּכלָה יַענֻוֿתָ ֭א מֵ טֻל ּדלָא ֗הוָא Luk 12:15
וה ֭֞י אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ֻ
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
ּבי ִַּתירֻ וֿתָ א ּדנֵֿכסֵ ֞א ִאיֿת חַ י ֵ֞א ּס ּס
יר ֑א אַ עלַֿת לֵה אַ רעֵ ה Luk 12:16
ַֿברא חַ ֿד עַ ִּת ָ
וֵאמַ ר מַ ֿתלָא לוָֿתהֻו֭ ן ּג ָ
עַ ֗ללָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א
ומֵ ֿתחַ ׁשַ ֿב ֗הוָא ּבנַֿפׁשֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר מָ נָא אֵ עּבֵ ֿד ּדלַיּת לִ י אַ יּכָא Luk 12:17
ָֿתי
ּדֵ אחמֻול עַ ֗לל ֭֞
ַאורֿב אֵ נֻו֭ ן Luk 12:18
וֵאמַ ֭ר הָ ֿדֵ א אֵ עּבֵ ֿ֭ד אֵ סּתֻ ור ּבֵ יֿת קֿפָסַ ֑֞י וֵאֿבנֵא ו ֵ
ֿתי
וֵאחמֻול ּתַ מָ ן ֻּכלֵה עֿבֻורי וטָ ֿבָ ֭֞
ּדסימָ ן֞ לַׁש ַני ָ֞א Luk 12:19
וִ אמַ ר לנַֿפׁשי֭ נַֿפׁשי֭ ִאיֿת לֵֿכי טָ ֿבָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א ִ
סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א אֵ ּתּתנִ יחי֭ אַ ֿכֻולי֭ אֵ ׁשּתָ י֭ אֵ ֿתּבַ ֗סמי֭
חסיר ֵרע ָינ ָ֭א ּבהָ נָא לִ ליָא נַֿפׁשָ ֿ֭ך ּתָ ֿבעִ ין Luk 12:20
אָ מַ ר לֵה ּדֵ ין אַ לָהָ ֭א ִ
לָה מֵ נ ָֿ֭ך והָ לֵין ּדטַ יֵֿבּת למַ ן נֵהוי ֭ ָ֞ן
הָ ַֿכנָא ֗הו מַ ן ּדסָ אֵ ם לֵה ִסימָ ֿתָ ֑ ֞א וֿבַ אלָהָ א לָא עַ ִּתיר ס Luk 12:21
וה ֭֞י מֵ טֻל הָ נָא לֿכֻון אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א לָא ִּתאצּפֻון Luk 12:22
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
לנַֿפׁשֿכֻו֭ ן מָ נָא ּתֵ אֿכלֻו ֑ן ולָא לֿפַ ֿגרֿכֻו֭ ן מָ נָא ּתֵ לּבׁשֻ ון֭
ֿגרא מֵ ן לֿבֻוׁשָ ֭א Luk 12:23
נַֿפׁשָ א ּגֵיר י ִַּת ָירא מֵ ן סַ יּבָ רּתָ ֑א וֿפַ ָ
צּדי֭ ן ולַיּת להֻון ּתַ ָונ ֵ֞א Luk 12:24
אֵ ֿתּבַ קַ ו ּבנַעֿבֵ ֭ ֞א ּדלָא זָרעִ י֭ ן ולָא חָ ִ
וֿבֵ יֿת קֿפָסֵ ֭ ֞א וַאלָהָ א מֿתַ רסֵ א להֻו֭ ן ּכמָ א הָ ֿכִ יל אַ נ֗ ּתֻ ון י ִַּת ִירין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן
ּפָרחָ ֿתָ ֭ ֞א
אַ ינָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון ּכַֿד יָצֵ ֿ֑ף מֵ ׁשּכַח למַ וסָ ֿפֻו עַ ל קַ ומֿתֵ ה אַ מֿתָ א Luk 12:25
חֿדָ ֭א
אֵ ן ּדֵ ין אָ ֿף לָא זעֻורּתָ א מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מָ נָא עַל ׁשַ רּכָא Luk 12:26
יָצּפִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
Luk 12:12
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אֵ ֿתּבַ קַ ו ּבׁשֻ וׁשַ נ ֵ֞א אַ י ַּכנָא ָרֿבי ֭ ָ֞ן ּדלָא לָאיָן֞ ולָא עָזל ֭ ָ֞ן אָ מַ ר
אף לָא ׁ֣שלֵימָ ון ּב ֻֿכלֵה ׁשֻ וֿבחֵ ֭ה אֵ ֿתּכ ִַסי אַ ֿיך חֿדָ א מֵ ן
֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדָ ֿ
הָ לֵין֭
ֻור ֑א Luk 12:28
והי ּבחַ קל ָ֑א וַמחָ ר נָֿפֵ ל ּבֿתַ נ ָ
ַעמ ָירא ּדיַומָ נָא ִאיֿתַ ֗
אֵ ן ּדֵ ין ל ִ
ֻורי֞ הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א
אַ לָהָ א הָ ַֿכנָא מַ לּבֵ ׁ֑ש ּכמָ א י ִַּתיר לֿכֻון זע ַ
וַאנ֗ ּתֻ ון לָא ּתֵ ֿבעֻון מָ נָא ּתֵ אֿכלֻו֭ ן ומָ נָא ּתֵ ׁשּתֻ ו֭ ן ולָא נֵֿפהֵ א Luk 12:29
ֵרעיָנֿכֻון ּבהָ לֵין֭
הָ לֵין ּגֵיר ּכֻלהֵ י֭ ן עַ ֗ממֵ ֞א ֗הו ּדעָ למָ א ּבָ עֵי֭ ן אָ ֿף לֿכֻון ּדֵ ין Luk 12:30
אַ ֿבֻוֿכֻון יָֿדַ ע ּדמֵ ֿתּבַ עיָן֞ לֿכֻון הָ לֵין֭
ּברם ּבעַ ו מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א והָ לֵין ּכֻלהֵ ין מֵ ּתּתַ וסֿפָן֞ לֿכֻון ס Luk 12:31
ַ
ֻור ֭א ּדַ צֿבָ א אַ ֿבֻוֿכֻון ּדנֵּתֵ ל לֿכֻון מַ לּכֻוֿתָ א Luk 12:32
לָא ּתֵ ֿדחַ ל ּגז ָָרא זע ָ
ס
זַּבֵ נו קֵ ניָנֿכֻו֭ ן והַ ֿבו זֵֿדקֿתָ ֭א עֿבֵ ֿדו לֿכֻון ּכִ יסֵ ֞א ּדלָא ּבָ לֵי֭ ן Luk 12:33
וסימֿתָ א ּדלָא ּגָיז ָ֭א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א אַ יּכָא ּד ַֿגנָֿבָ א לָא קָ ֵרֿ֭ב וסָ סָ א לָא מחַ ּבֵ ֭ל
ִ
אַ יּכָא ּגֵיר ִּדאיֿתֵ יה ִסימַ ֿתֿכֻו ֑ן ּתַ מָ ן נֵהוֵא אָ ֿף לֵּבֿכֻון ס Luk 12:34
ֻון Luk 12:35
ׁשרֿגַיּכ ֭ ֞
נהרין ָ
נֵהוֻון אַ ִס ִירין חַ צַ יּכ ֭ ֻ֞ון ומַ ִ
לאנָׁשָ א ּדַ מסַ ּכֵין למָ רהֻו ֑ן ּדֵ אמַ ֿתי נֵֿפנֵא מֵ ן ּבֵ יֿת Luk 12:36
וַהוַו ּדָ מֵ ין ֗
מֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֭א ּדמָ א ּדֵ אֿתָ א וַנקַ ׁ֑ש מֵ חֿדָ א נֵֿפּתחֻון ל ֵ֭ה
טֻוֿבַ יהֻון לעַ ֿבּדֵ ֞א הָ נֻו ֑ן אַ ילֵין ּדנִ אֿתֵ א מָ רהֻון ונֵׁשּכַח אֵ נֻון ּכַֿד Luk 12:37
וה ֭֞י ונַסמֵ ֿך אֵ נֻו ֑ן ונֵעּבַ ֭ר נׁשַ מֵ ׁש
עִ ִירי֭ ן אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדנֵאסֻור חַ צַ ֗
אֵ נֻון֭
וֵאן ּבמַ טַ רֿתָ א ּדֿתַ רּתֵ ין֞ אַ ו ּדַ ֿתלָֿת נִ אֿתֵ ֭א ונֵׁשּכַח הָ ַֿכנ ָ֑א Luk 12:38
טֻוֿבַ יהֻון לעַ ֿבּדֵ ֞א הָ נֻון ס
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ עו֭ ּדֵ אלֻו יָֿדַ ע ֗הוָא מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א ּבַ איֿדָ א מַ טַ רֿתָ א Luk 12:39
אָ ֿתֵ א ַּגנָֿבָ ֑א מֵ ּתּתעִ יר ֗הו ָ֭א ולָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗הוָא ּדנֵֿתּפלֵׁש ּבַ יּתֵ ֭ה
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Luk 12:40
אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון הָ ֿכִ יל הוַו מטַ יֿבֵ ֭ ֞א ּדַ ֿבהָ י ׁשָ עֿתָ א ּדלָא סָ ִ
ּדאנָׁשָ א ס
ּברה ֗
אָ ֿתֵ א ֵ
Luk 12:27
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אֿפָא מָ ַ֭רן לוָֿתַ ן אָ מַ ר אַ נ֗ ּת לֵה למַ ֿתלָא
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
הָ נ ָ֑א אַ ו אָ ֿף לוָֿת ּכֻלנָׁש ס
וע מַ נֻו ּכַי ִאיֿת ַרּבַ יּתָ א מהַ ימנָא וחַ ּכִ ימָ ֑א Luk 12:42
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
יוהי מָ ֵרה עַ ל ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֑ה ּדנֵּתֵ ל ּפָרסָ א ּבזַֿבנ ֵ֭ה
ימ ֗
ּדַ נקִ ִ
יוהי֭ ּדעָֿבֵ ֿד הָ ַֿכנ ָ֭א Luk 12:43
והי להַ ו עַ ֿבּדָ א ּדנִ אֿתֵ א מָ ֵרה נֵׁשּכחִ ֗
טֻוֿבַ ֗
ּכלֵה קֵ נ ָינ ֵ֭ה Luk 12:44
יוהי עַ ל ֻ
ימ ֗
ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ נקִ ִ
אֵ ן ּדֵ ין נִ אמַ ר עַ ֿבּדָ א הַ ו ּבלֵּבֵ ֑ה ּדמָ רי מַ וחַ ר למֵ אֿתָ ֑א וַנׁשַ ֵרא Luk 12:45
למֵ מחָ א לעַ ֿבּדֵ ֞א ולַאמהָ ֿתָ ֞א ּדמָ ֵר ֑ה וַנׁשַ ֵרא למֵ לעַ ס וַלמֵ ׁשּתָ א וַלמֵ רו ָ֑א
נִ אֿתֵ א מָ ֵרה ּדעַ ֿבּדָ א הַ ו ּביַומָ א ּדלָא סָ ֿבַ ֭ר וַֿבׁשָ עֿתָ א ּדלָא יָֿדַ ֭ע Luk 12:46
ַנסים מנָֿתֵ ה עַ ם הָ נֻון ּדלָא מהַ ימנִ ין ס
יוהי֭ ו ִ
ונֵֿפלֿגִ ֗
יך צֵ ֿב ָינ ֵ֑ה Luk 12:47
עַ ֿבּדָ א ּדֵ ין אַ ינָא ּדיָֿדַ ע צֵ ֿב ָינָא ּדמָ ֵר ֑ה ולָא טַ יֵֿב לֵה אַ ֿ
נֵֿבלַע סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א
הַ ו ּדֵ ין ּדלָא יָֿדַ ֭ע ועָֿבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ וֵא למַ חוָֿתָ ֑ ֞א נֵֿבלַע מַ חוָֿתָ ֞א Luk 12:48
אֿתיהֵ ֿב לֵה סַ ּגִ י֑ סַ ּגִ י נֵּתּתֿבַ ע מֵ נ ֵ֭ה וַלהַ ו ּדַ אֿגעֵ לו לֵה
זעֻוריָֿתָ ֭ ֞א ּכֻל ּגֵיר ּדֵ ִ
סַ ּגִ י֑ י ִַּת ָיראיִ ֿת נֵֿתּבעֻון ּבִ איֿדֵ ה סס
ארעָא וצָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א אֵ לֻו מֵ ן ַּכּדֻו חֵ ּבַ ֿ֭ת Luk 12:49
֭
נ ָֻורא אֵ ִֿתיֿת ּדַ ארמֵ א ּבַ
ומַ עמֻוֿדִ יֿתָ א ִאיֿת לִ י ּדֵ אעמַ ֿ֑ד וסַ ּגִ י אַ לִ יץ ֗אנ ָ֭א עֿדַ מָ א Luk 12:50
ּדֿתֵ ׁשּתַ מל ֵ֭א
ארעָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן Luk 12:51
֑
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדׁשַ ינָא אֵ ִֿתיֿת ּדַ ארמֵ א ּבַ
סָ ִ
ּדל ָ֑א אֵ לָא ּפָ לּגֻוֿתָ ֭א
מֵ ן הָ ׁשָ א ּגֵיר נֵהו ֻון חַ מׁשָ א ּבֿבַ יּתָ א חַ ֿ֑ד ּדַ ֿפלִ יֿגִ ין ּתלָֿתָ א עַ ל Luk 12:52
ַֿתרין֞ עַ ל ּתלָֿתָ ֭א
ּתר ֭ ֞ין ו ֵ
ֵ
ֻוהי֭ אֵ מָ א עַ ל ּבַ רֿתָ ֑ה Luk 12:53
ַֿברא עַ ל אַ ֿב ֗
ּבר ֑ה ו ָ
נֵֿתּפלֵֿג ּגֵיר אַ ֿבָ א עַל ֵ
וֿבַ רֿתָ א עַ ל אֵ מָ ֭ה חמָ ֿתָ א עַל ּכַלֿתָ ֑ה וֿכַלֿתָ א עַ ל חמָ ֿתָ ה ס
וֵאמַ ר לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א מָ א ּדַ חזַיּתֻ ון ע ָננָא ּדֿדָ נחָ א מֵ ן מַ ערֿבָ ֑א מֵ חֿדָ א Luk 12:54
טרא אָ ֿתֵ ֭א והָ וֵא הָ ַֿכנ ָ֭א
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ָ
אָ ִ
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן חֻומָ א הָ ו ֵ֭א והָ ו ֵ֭א Luk 12:55
ומָ א ּדנָׁשּבָ א ּתַ ימנ ָ֑א אָ ִ
Luk 12:41
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אּפֵא ּפַ רצֻוּפָא ּדַ ארעָא וֿדַ ׁשמַ יָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון
נָסּבַ י֞ ּבַ ֑ ֞
ּפָרׁשין אנ֗ ּתֻ ון ס
ִ
ּדֿתֵ ֿפרׁשֻ ו ֑ן זַֿבנָא ּדֵ ין הָ נָא אַ י ַּכנָא לָא
למָ נָא ּדֵ ין מֵ ן נַֿפׁשֿכֻון לָא ּדָ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ון קֻ וׁשּתָ ֭א Luk 12:57
לּדינ ָֿך לוָֿת אַ רֿכֻונ ָ֑א עַ ֿד ּבֻאורחָ א Luk 12:58
מָ א ּגֵיר ּדָ אזֵל אַ נ֗ ּת עַ ם ּבעֵ ִ
ֿתּפַרק מֵ נ ֵ֭ה ּדַ למָ א נַוּבל ָֿך לוָֿת ּדַ ָינ ָ֑א וֿדַ ָינָא
אַ נ֗ ּ֑ת הַ ֿב ּתֵ אֿגֻורּתָ א וֿתֵ ַ
נַׁשלמָ ֿך לֿגַּבָ י ָ֑א וֿגַּבָ יָא נַרמֵ ֿיך ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א
וָאמַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדלָא ּתֵ ּפֻוק מֵ ן ּתַ ָ֭מן עֿדַ מָ א ּדֿתֵ ּתֵ ל ׁשָ מֻונָא Luk 12:59
חריָא סס
֗א ָ
ָׁשין֞ אֵ מַ רו ל ֵ֭ה עַ ל ּגלִ י ָלי ֑ ֵ֞א הָ נֻון Luk 13:1
ּבהַ ו ּדֵ ין זַֿבנ ָ֭א אֵ ֿתַ ו ֗אנ ִ
ּ֣דֿפִ ילַטָ וס חלַט ּדֵ מהֻון עַ ם ּדֵ ֿבחַ יה ֭ ֻ֞ון
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדהָ לֵין ּגלִ י ָלי ֑ ֵ֞א חַ טָ יִ ין֞ Luk 13:2
וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן סָ ִ
֗הוַו֭ י ִַּתיר מֵ ן ּכֻלהֻון ּגלִ י ָלי ֭ ֵ֞א ּדהָ ַֿכנָא הוָא אֵ נֻו ֑ן
אף ּכֻלֿכֻון אֵ לָא ּתֿתֻ וֿבֻו֭ ן הָ ַֿכנָא Luk 13:3
ל ָ֭א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדָ ֿ
ִּתאֿבּדֻון֭
ּבׁשילֻוחָ א וקַ טֵ ל Luk 13:4
אַ ו הָ נֻון ּתמָ נּתַ עסַ ר ּדַ נֿפַ ל עלַיהֻון מַ ֿגּדלָא ִ
מרין
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדחַ טָ יִ ין֞ ֗הוַו י ִַּתיר מֵ ן ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֞א ּדעָ ִ
אֵ נֻו ֑ן סָ ִ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם
ִ
ל ָ֭א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ י ֑ן ּדֵ אלָא ּתֿתֻ וֿבֻו֭ ן ּכֻלֿכֻון אַ ֿכוָֿתהֻון Luk 13:5
ִּתאֿבּדֻון סס
לאנ ָׁ֭ש ּדַ נצִ יֿבָ א ּבֿכַרמֵ ֭ה Luk 13:6
וֵאמַ ר מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א ִּתּתָ א ִאיֿת ֗הוָֿת ֗
אר ֭ ֞א ולָא אֵ ׁשּכ ַ֭ח
וֵאֿתָ א ּבעָא ּבָ ה ּפִ ֵ
אר ֞א Luk 13:7
וֵאמַ ר לֿפַ לָחָ ֭א הָ א ּתלָֿת ׁשנִ ין֞ אָ ֿתֵ א ֗אנָא ּבָ עֵא ֗אנָא ּפִ ֵ
רעָא
ּבֿתּתָ א הָ ֿדֵ ֭א ולָא מֵ ׁשּכַח ֗אנ ָ֭א ּפסֻוקֵ ֭יה למָ נָא מֿבַ טלָא אַ ֭
ִ
יה אָ ֿף הָ ֿדֵ א ׁשַ נ֗ ּתָ ֭א עַ ֿד אֵ ֿפלחִ יה Luk 13:8
אָ מַ ר לֵה ּפַ לָחָ ֭א מָ רי֑ ׁשֿבֻוקֵ ֭
וֵאזַּבלִ יה
אר ֑ ֞א וֵאלָא למַ נחַ י֭ ּתֵ ֿפסקִ יה ּס ּס Luk 13:9
וֵאן עֵֿבּדַ ֿת ּפִ ֵ
ּכַֿד ּדֵ ין מַ ל ֵֿף יֵׁ֣שֻ וע ּבׁשַ ּבֿתָ א ּבַ חֿדָ א מֵ ן ּכנֻוׁשָ ֿתָ ֑ ֞א Luk 13:10
Luk 12:56
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ִאיֿת ֗הוָֿת ּתַ מָ ן אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א ִּדאיֿת ֗הוָֿת לָה רֻ וחָ א ּדֿכֻורהָ נ ָ֭א ׁשנִ ין֞
ַעֵסר ֭ ֞א וַֿכֿפִ יֿפָא הוָֿ֭ת ולָא מֵ ׁשּכחָ א ֗הוָֿת ּדֿתֵ ֿתּפׁשֵ ט לַֿגמָ ֭ר
ּתמָ נ ֵ
ַקר ֭ה וֵאמַ ר ל ָ֭ה אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ׁשַ ריַּתי מֵ ן ּכֻורהָ נֵֿכי֭ Luk 13:12
חזָה ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ָ
ֵיה ומֵ חֿדָ א אֵ ֿתּפַ ׁשטַ ֿ֭ת וׁשַ ּבחַ ֿת לַאלָהָ ֭א Luk 13:13
וסָ ם ִאיֿדֵ ה על ֑
וע Luk 13:14
אסי ּבׁשַ ּבֿתָ א יֵׁ֣שֻ ֭
ענָא ּדֵ ין ַרּב ּכנֻוׁשּתָ א ּכַֿד מֵ ֿתחַ מַ ֿ֭ת עַל ּדַ ִ
ַומין֞ ּדַ ֿבהֻון ָולֵא למֵ ֿפל ַ֭ח ּבהֻון הוַיּתֻ ון אָ ֿתֵ ין
וֵאמַ ר לֿכֵנׁשֵ ֭ ֞א ׁשּתָ א אֵ נֻון י ִ
מֵ ֿתַ אסֵ י֭ ן ולָא ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ א ס
אּפֵא חַ ֿד חַ ֿד מֵ נֿכֻון ּבׁשַ ּבֿתָ ֑א Luk 13:15
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה נָסֵ ֿב ּבַ ֑ ֞
לָא ׁשָ ֵרא ּתַ ֵורה אַ ו חמָ ֵרה מֵ ן אֻ ורי ָ֑א וָאזֵל מַ ׁשקֵ ֭א
ַאסרה אָ ֿכֵלקַ רצָ א הָ א Luk 13:16
אֿברהָ ֑ם ו ָ
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדֿבַ רֿתֵ ה ִ֗הי ַּ֣ד ָ
ׁשּתרא מֵ ן הָ נָא אַ סֻורי ָ֑א ּביַומָ א
ַעֵסר ֞א ׁשנִ י ֑֞ן לָא ָולֵא ֗הוָא ּדֿתֵ ֵ
ּתמָ נ ֵ
ּדׁשַ ּבֿתָ ֑א
ימין ֗הוַו Luk 13:17
הּתין ֗הוַו ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדקָ ִ
וֿכַֿד הָ לֵין אָ מַ ר ֗הו ָ֑א ּבָ ִ
ּתמיהָ ֿתָ ֞א ּדהָ ויָן֞ ֗הוַי֞ ּבִ איֿדֵ ה ס
לקֻ וֿבל ֵ֭ה ו ֻֿכלֵה עַ מָ ֭א חָ ֿדֵ א ֗הוָא ּבֿכֻלהֵ ין ִ
וע למָ נָא ּדָ מיָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א וַלמָ נָא Luk 13:18
אֵ מַ ר ֗הוָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
אֵ ּדַ ִמ ֭יה
ַֿברא אַ רמיָה ּבֿגַנֿתֵ ֭ה Luk 13:19
ַֿפרּדּתָ א ּדחַ רּדל ָ֑א הָ י ּדַ נסַ ֿב ּג ָ
ּדָ מיָא ל ֵ
ֵיה ס
וֿפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא אַ קנַֿת ּבסַ וּכ ֞
וַרֿבָ ֿת וַהוָֿת ִאי ָלנָא ַרּבָ ֭א ַ
וע למָ נָא אֵ ּדַ ִמיה למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Luk 13:20
ּתֻ וֿב אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ ֭
מרֿת ּבקַ מחָ א ּדַ ֿתלָֿת סָ ִאי ֑֞ן Luk 13:21
ַחמ ָירא ּדנֵסּבַ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א טֵ ַ
ּדָ מיָא ל ִ
עֿדַ מָ א ּד ֻֿכלֵה חמַ ע סס
ֻ֣אורׁשלֵם ס Luk 13:22
מֿדינָֿתָ ֭ ֞א ּכַֿד מַ ל ֵֿ֑ף וָאזֵל ל ִ
ָורֿדֵ א ֗הוָא ּבקֻ ורי ָ֞א וֿבַ ִ
ֻורין֞ אֵ נֻון אַ ילֵין ּדחָ אֵ ין ס Luk 13:23
ׁשַ אלֵה ּדֵ ין ֗אנ ָׁ֭ש ּדֵ אן זע ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן אֵ ֿתּכ ַּ֗תׁשו למֵ עַ ל ּבֿתַ רעָא אַ לִ יצָ ֭א אָ מַ ר Luk 13:24
ֵאא נֵֿבעֻון למֵ עַ ֭ל ולָא נֵׁשּכחֻון֭
֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדסַ ּגִ י ֞
ימין Luk 13:25
רעָא וֿתֵ הוֻון קָ ִ
מֵ ן ׁשָ עֿתָ א ּדַ נקֻ ום מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א ונֵאחֻוֿד ּתַ ֭
למאמַ ֭ר מָ ַרן מָ ַ֭רן ּפֿתַ ח ַ֭לן ונֵענֵא הֻו֭
רעָא וַֿתׁשַ רֻ ון ִ
ָקׁשין ּבֿתַ ֭
לֿבַ ֭ר ונ ִ
ונִ אמַ ֭ר אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדלָא יָֿדַ ע ֗אנָא לֿכֻו֭ ן אַ ימֵ ּכָא אַ נ֗ ּתֻ ון֭
Luk 13:11
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ֵֿפּת
ֵאׁשּתי֭ ן וַֿבׁשֻ וקַ ין֞ אַ ל ֭
למאמַ ֭ר קֿדָ מַ יּךְ אֵ ֿכ ַ֭לן ו ִ
וַֿתׁשַ רֻ ון ִ
ונִ אמַ ר לֿכֻו ֑ן ּדלָא יָֿדַ ע ֗אנָא לֿכֻו֭ ן אַ ימֵ ּכָא אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן ּפרֻ וקו לֿכֻון Luk 13:27
וקרא ס
מֵ ני ּפָ לחַ י֞ ׁשֻ ָ
ולאיסחָ ק Luk 13:28
לַ֣אֿברהָ ם ִ֣
ָ
ֻורק ׁשֵ נ ֭ ֵ֞א ּכַֿד ּתֵ חז ֻון
ּתַ מָ ן נֵהוֵא ּבֵ ֿכי ָ֭א וח ָ
וַל֣ יַעקֻ וֿ֑ב וַלֿכֻלהֻון נֿבִ י ֵ֞א ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ּתֵ הוֻון מַ ּפקִ ין
לֿבַ ֭ר
ונִ אֿתֻ ון מֵ ן מַ ֿדנחָ א ומֵ ן מַ ערֿבָ ֑א ומֵ ן ּתַ ימנָא ומֵ ן ּגַרֿבי ָ֑א Luk 13:29
ונֵסּתַ מּכֻון ּבמַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
חרי ֭ ֵ֞א ּדנֵהו ֻון קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א וִ איֿת קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א ּדנֵהו ֻון Luk 13:30
והָ א ִאיֿת ֗א ָ
חרי ֵ֞א ס
֗א ָ
ָאמרין ל ֵ֭ה ּפֻוק זֵל Luk 13:31
ּפריׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
קרֿבו ֗אנָׁשָ א מֵ ן ִ
ּבֵ ה ּבהַ ו יַומָ ֑א ֵ
ל ָֿך מֵ ּכ ָ֭א מֵ טֻל ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ס צָ ֿבֵ א למֵ קטל ָֿ֭ך
וע זֵלו אֵ מַ רו לֿתַ עלָא הָ נ ָ֑א ּדהָ א מַ ּפֵק ֗אנָא Luk 13:32
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ִׁשאֿדֵ ֭ ֞א וָאסוָֿתָ ֞א עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א יַומָ נָא וַמחָ ֭ר וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ א מֵ ׁשּתַ מלֵא ֗אנ ָ֭א
חרנָא ִאז ַ֭ל Luk 13:33
ּברם ָולֵא לִ י֭ ּדיַומָ נָא וַמחָ ר אֵ סע ֻ֭ור וַליַומָ א ֗א ִ
ַ
אֻ֣ורׁשלֵם ס
מֵ טֻל ּדלָא מֵ ׁשּכחָ א ּדַ נֿבִ יָא נִ אֿבַ ֿד לֿבַ ר מֵ ן ִ
ורֿגמַ ֿת לַאילֵין ּדַ ׁשלִ יחִ ין Luk 13:34
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם קָ טלַֿת נֿבִ י ֑ ֵ֞א ָ
אֻ֣ורׁשלֵם ִ
ִ
ֵיה
ַיּכי אַ ֿיך ּתַ ר ָנֿגֻולּתָ א ּדֿכָנׁשָ א ּפַ רֻ וֿג ֞
לוָֿתָ ֑ה ּכמָ א זַֿבנִ ין֞ צֿבִ יֿת לַמ ַֿכנָׁשֻ ו ּבנ ֑֞
ֵֿפֵיה ולָא צֿבַ יּתֻ ון֭
ּתחֵ יֿת ּג ֑֞
ֵיר ּדלָא Luk 13:35
הָ א מֵ ׁשּתֿבֵ ק לֿכֻון ּבַ יּתֿכֻו֭ ן חַ רּבָ ֭א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֑
ּבר ֿיך ֻ֗הו ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ריָא סס
ּדֿתאמרֻ ו֭ ן ִ
ּתֵ חז ֻונָני עֿדַ מָ א ִ
ֿפריׁשֵ ֭ ֞א ּדנֵאֿכֻול לַחמָ א Luk 14:1
וַהוָא ּדֿכַֿד עַ ל לֿבַ יּתָ א ּדחַ ֿד מֵ ן ִרׁשֵ ֞א ּדַ ִ
ָטרין ֗הוַו ל ֵ֭ה
ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ ֑א והֵ נֻון נ ִ
והי ס Luk 14:2
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ֿכנִ יׁש ֗הוָא מַ י ֭ ָ֞א ִאיֿת ֗הוָא קֿדָ מַ ֗
והָ א ּג ָ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א ּדֵ אן ׁשַ לִ יט ּבׁשַ ּבֿתָ א Luk 14:3
ֿפר ֞א ול ִ
וַענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר לסָ ֵ
למַ אסָ יֻו֭
יהי֭ Luk 14:4
ַׁשר ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין ׁשֿתֵ קו֭ וַאחּדֵ ה הֻו֭ וַאסי ֵ֭ה ו ָ
Luk 13:26
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ּבר ֭ה אַ ו ּתַ ֵור ֭ה ּבֿבִ ָרא ּביַומָ א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מַ נֻו מֵ נֿכֻון ּדנֵּפֵ ל ֵ
ּדׁשַ ּבֿתָ ֑א ולָא מֵ חֿדָ א ּדָ לֵא מַ סֵ ק לֵה ס
ולָא אֵ ׁשּכַחו למֵ ּתַ ל לֵה ּפֵֿתֿגָמָ א עַ ל הָ ֿדֵ ֭א Luk 14:6
וֵאמַ ר ֗הוָא מַ ֿתלָא לוָֿת הָ נֻון ּדַ מזַמנִ ין ּתַ מָ ֑ן עַ ל ּדחָ זֵא ֗הוָא להֻו֭ ן Luk 14:7
ּדריׁש סמָ ֿכ ֭ ֵ֞א
ּדַ מֿגַּבֵ ין ּדֻוּכיָֿתָ ֞א ִ
אֵ מַ ֿתי ּדמֵ זֿדַ מַ ן אַ נ֗ ּת מֵ ן ֗אנָׁש לֿבֵ יֿת מֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֑א לָא ִּתאזַל Luk 14:8
ּבריׁש סמָ ֿכ ָ֭א ּדַ למָ א נֵהוֵא מזַמַ ן ּתַ מָ ן ֗אנָׁש ּדַ מיַקַ ר מֵ נ ָֿ֑ך
ּתֵ סּתמֵ ֿך ל ָֿך ִ
קר ֑א ונִ אמַ ר ל ָֿ֭ך ּדהַ ֿב ּדֻוּכֿתָ א להָ נ ָ֑א Luk 14:9
ונִ אֿתֵ א הַ ו מַ ן ּדל ָֿך ולֵה ָ
חריּתָ ֭א
וֿתֵ ֿבהַ ֿת ּכַֿד קָ אֵ ם אַ נ֗ ּ֭ת וָאחֵ ֿד אַ נ֗ ּת ּדֻוּכֿתָ א ֗א ָ
נּת זֵל אֵ סּתַ ֗מּךְ ל ָֿך ּבחַ רֿתָ ֭א ּדמָ א ּדָ אֿתֵ א הַ ו Luk 14:10
אֵ לָא מָ א ּדֵ אזּדַ מַ ֑
קר ֿך נִ אמַ ר ל ָֿ֭ך ָרחֵ מי֑ אֵ ֿתעַ לָא לעֵ ֭ל וֵאסּתַ ֗מ ְּ֭ך וֿתֵ הוֵא ל ָֿך ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א
ּדַ ָ
סמיֿכִ ין עַ מָ ֿ֭ך
קֿדָ ם ּכֻלהֻון ּדַ ִ
ֵּתּתרים ס Luk 14:11
מֵ טֻל ּדֿכֻל ּדַ ִנרים נַֿפׁשֵ ה נֵֿתמַ ּכ ַֿ֑ך וֿכֻל ּדנַמֵ ֿך נַֿפׁשֵ ה נ ִ
יהי֭ מָ א ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת ׁשָ רֻ וֿתָ א אַ ו Luk 14:12
קר ֗
אֵ מַ ר ּדֵ ין אָ ֿף להַ ו ּדַ ָ
ַיּך ולָא
יּך אַ ו ֗אח ָינ ְ֭֞
יּך אָ ֿפלָא אַ חַ ְ֭֞
אַ חׁשָ ִמיֿתָ ֑א לָא ּתֵ הוֵא קָ ֵרא ָרחמַ ְ֭֞
ָאף הֵ נֻון נֵקרֻ ונ ָֿ֑ך ונֵהוֵא ל ָֿך ּפֻורעָ נָא הָ נ ָ֭א
יּך עַ ִּת ֵיר ֭ ֞א ּדַ למָ א ו ֿ
ׁשֿבָ ֿבַ ְ֞
יֿפֵא חֿגִ יסֵ ֭ ֞א Luk 14:13
קרי למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א סֿגִ ֭ ֞
אֵ לָא מָ א ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת קֻ וּבָ ל ָ֑א ִ
סמַ י ֭ ָ֞א
יּך ּדלַיּת להֻון ּדנֵֿפרעֻונ ָֿ֭ך נֵהוֵא ּגֵיר ּפֻורעָ נ ָֿ֭ך ּבַ קיָמָ א Luk 14:14
וטֻוֿבַ ְ֭֞
ּדז ִַּדיקֵ ֞א סס
והי֞ Luk 14:15
סמיֿכִ ין הָ לֵי ֑ן אֵ מַ ר ל ֵ֭ה טֻוֿבַ ֗
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ י֭ ן חַ ֿד מֵ ן הָ נֻון ּדַ ִ
למַ ן ּדנֵאֿכֻול לַחמָ א ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ַקרא Luk 14:16
ַֿברא חַ ֿד עֿבַ ֿד אַ חׁשָ ִמיֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א ו ָ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ּג ָ
ֵאא
לסַ ּגִ י ֭ ֞
קרי ֑ן הָ א Luk 14:17
וׁשַ ּדַ ר עַ ֿבּדֵ ה ּבעֵ ּדָ נָא ּדַ אחׁשָ ִמיֿתָ ֭א ּדנִ אמַ ר לַאילֵין ּדַ ֵ
ּכֻלמֵ ּדֵ ם מטַ יַֿב לֿכֻו֭ ן ּתַ ו֭
Luk 14:5
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קריֿתָ א
וׁשַ ִריו מֵ ן חַ ֿד ּכֻלהֻון למֵ ׁשּתָ אלֻו֭ אָ מַ ר לֵה קַ ֿדמָ י ָ֭א ִ
זֵֿבנֵֿ֑ת וַאלִ יץ ֗אנָא ּדֵ אּפֻוק אֵ חז ֵ֭יה ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֭ך ׁשֿבֻוקַ יני ּדמֵ ׁשּתֵ אל
֗אנ ָ֭א
ור ֞א זֵֿבנֵֿ֑ת וָאזֵל ֗אנָא ּדֵ אֿבקֵ א Luk 14:19
חרנָא אָ מַ ֭ר חַ מׁשָ א זַוּגִ ין֞ ּתַ ֵ
֗א ִ
אֵ נֻו֭ ן ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֭ך ׁשֿבֻוקַ יני ּדמֵ ׁשּתֵ אל ֗אנָא ּס ּס
חרנָא אָ מַ ֭ר אַ נ֗ ּתֿתָ א נֵסּבֵ ֿ֑ת ומֵ טֻל הָ ֿדֵ א לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא Luk 14:20
ו ַ֗א ִ
ִּדאֿתֵ ֭א
וֵאֿתָ א הַ ו עַ ֿבּדָ ֭א וֵאמַ ר למָ ֵרה הָ לֵי֭ ן הָ יּדֵ ין רֿגֵז מָ ֵרא ּבַ יּתָ ֭א Luk 14:21
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַאעֵ ל לֿכ ָ֭א
וֵאמַ ר לעַ ֿבּדֵ ֭ה ּפֻוק ּבַ עֿגַל לׁשֻ וקֵ ֞א וַלֿבִ ריָֿתָ ֞א ּדַ ִ
ּגר ֞א ולַעוִ ֵיר ֭ ֞א
למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וַלמַ ֿכֵאֿבֵ ֭ ֞א ולַמחַ ֵ
ֿתר ֭א Luk 14:22
ּדּת וֿתֻ וֿב ִאיֿת אַ ָ
וֵאמַ ר עַ ֿבּדָ ֭א מָ רי֑ הוָא אַ ֿיך ּדַ ֿפקַ ֭
וֵאמַ ר מָ ָרא לעַ ֿבּדֵ ֭ה ּפֻוק לֻאורחָ ֿתָ ֭ ֞א וַלֿבֵ יֿת ס ָיֿג ֑ ֵ֞א וַאלֻוץ Luk 14:23
ּדנֵעלֻו֭ ן ּדנֵֿתמלֵא ּבַ יּתי ס
קרין ֗הוַו֭ לָא Luk 14:24
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדחַ ֿד מֵ ן הָ נֻון ֗אנָׁשָ ֭א ּדַ ֵ
נֵטעמֻון מֵ ן אַ חׁשָ ִמיֿתי ס
ֵאא אֵ ֿתּפנִ י֭ וֵאמַ ר להֻון֭ Luk 14:25
וֿכַֿד אָ ז ִ֗לין ֗הוַו עַ מֵ ה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
והי֞ Luk 14:26
ֻוהי ולֵאמֵ ֑ה ולַאחַ ֗
מַ ן ּדָ אֿתֵ א לוָֿתי֭ ולָא סָ נֵא לַאֿב ֗
למיֿדָ ֭א לָא מֵ ׁשּכַח ּדנֵהוֵא
ָאף לנַֿפׁשֵ ֑ה ּתַ ִ
ַוה ֭֞י ו ֿ
ולַאחוָֿתֵ ֑֞ה ולַאנ֗ ּתֿתֵ ה ולַֿבנ ֗
לִ י֭
למיֿדָ ֭א לָא מֵ ׁשּכַח Luk 14:27
ומַ ן ּדלָא ׁשָ קֵ ל צלִ יֿבֵ ה וָאֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭ ּתַ ִ
ּדנֵהוֵא לִ י ס
מַ נֻו ּגֵיר מֵ נֿכֻו֭ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵֿבנֵא מַ ֿגּדל ָ֑א ולָא לֻוקֿדַ ם יָֿתֵ ֿב חָ ׁשֵ ֿב Luk 14:28
נֵֿפקָ ֿתֵ ֑֞ה אֵ ן ִאיֿת לֵה לַמׁשַ ָלמֻוֿתֵ ֭ה
נסים ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ ֭א ולָא נֵׁשּכַח לַמׁשַ ָלמֻו֑ ּכֻל ּדחָ זֵי֭ ן Luk 14:29
ּדלָא ּכַֿד ִ
נֵהוֻון מֿבַ זחִ ין ּבֵ ֭ה
ַֿברא ׁשַ ִרי למֵ ֿבנ ָ֭א ולָא אֵ ׁשּכַח לַמׁשַ ָלמֻו֭ Luk 14:30
ָאמרי֭ ן ּדהָ נָא ּג ָ
ו ִ
Luk 14:18
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ֿבר ֑ה
ַקרֿבָ א למֵ ֿתּכַּתָ ׁשֻ ו עַ ם מַ לּכָא חַ ֵ
אַ ו מַ נֻו מַ לּכ ָ֭א ּדָ אזֵל ל ָ
ארע להַ ו ּדָ אֿתֵ א
ּבעֵסרא אַ לֿפִ ין֞ למֵ ַ
ָ
עֵא ּדֵ אן מֵ ׁשּכַח
ֿתר ֑
ולָא לֻוקֿדַ ם מֵ ַ
ּבעֵסרין אַ לֿפִ ֭ ֞ין
ִ
ַוהי
על ֗
וֵאן ּדֵ ין ל ָ֭א עַֿד הֻו ַרחִ יק מֵ נ ֵ֑ה מׁשַ ּדַ ר ִאיזּגַּדֵ ֭ ֞א וֿבָ עֵא עַ ל Luk 14:32
ׁשלָמָ ֭א
ּכלֵה קֵ נ ָינ ֵ֑ה לָא מֵ ׁשּכַח ּדנֵהוֵא Luk 14:33
הָ ַֿכנָא ּכֻלנָׁש מֵ נֿכֻו֭ ן ּדלָא ׁשָ ֿבֵ ק ֻ
למיֿדָ א ס
לִ י ּתַ ִ
ירא ֗הי מֵ לחָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין אָ ֿף מֵ לחָ א ּתֵ ֿפּכ ַ֭ה ּבמָ נָא ּתֵ ֿתמל ַ֭ח Luk 14:34
ׁשַ ּפִ ָ
ַארעָא ולָא לזֵֿבלָא אָ ז ָ֗ל ֭א לֿבַ ר ׁשָ ֿדֵ ין לָה ס מַ ן ִּדאיֿת לֵה Luk 14:35
֭
לָא ל
אֵ ֿדנ ֵ֞א ּדנֵׁשמַ ֭ע נֵׁשמַ ע ס
ָיהי֭ Luk 15:1
מֵ ֿתקַ רֿבִ ין ֗הוַו ּדֵ ין לוָֿתֵ ה מָ ֿכסֵ ֞א וחַ טָ י ֵ֞א ּדנֵׁשמעֻונ ֗
ָאמרי֭ ן הָ נָא לחַ טָ י ֵ֞א מקַ ּבֵ ֭ל וָאֿכֵל Luk 15:2
ַֿפריׁשֵ ֞א ָרטנִ ין ֗הוַו֭ ו ִ
ֿפר ֞א ו ִ
וסָ ֵ
עַ מהֻון ס
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א Luk 15:3
ַֿברא ִּדאיֿת לֵה מָ אא עֵרּבִ י ֑֞ן וֵאן נִ אֿבַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻו ֑ן Luk 15:4
מַ נֻו מֵ נֿכֻון ּג ָ
ֿבר ֑א וָאזֵל ּבָ עֵא להַ ו ּדֵ אֿבַ ֿד עֿדַ מָ א
לָא ׁשָ ֿבֵ ק ּתֵ ׁשעִ ין וֿתֵ ׁשעָא ּבֿדַ ָ
יוהי֑
ּדנֵׁשּכחִ ֗
ומָ א ּדֵ אׁשּכחֵ ֭ה חָ ֿדֵ א וׁשָ קֵ ל לֵה עַ ל ּכַֿתּפָֿתֵ ֭ ֞ה Luk 15:5
וה ֭֞י וָאמַ ר להֻו֭ ן חֿדַ ו Luk 15:6
והי֞ ולַׁשֿבָ ֿבַ ֗
לרחמַ ֗
וָאֿתֵ א לֿבַ יּתֵ ֭ה וקָ ֵרא ָ
עַ מי ּדֵ אׁשּכחֵ ֿת עֵרּבי ּדַ אּבִ יֿד הו ָ֭א
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדהָ ַֿכנָא ּתֵ הוֵא חַ ֿדֻוֿתָ א ּבַ ׁשמַ יָא עַ ל חַ ֿד חַ טָ יָא Luk 15:7
ּדֿתָ אֵ ֿ֑ב אַ ו עַ ל ּתֵ ׁשעִ ין וֿתֵ ׁשעָא ז ִַּדיקִ ין֞ ּדלָא מֵ ֿתּבַ עיָא להֻון ּת ָיּבֻוֿתָ א ס
ִין וֿתַ וּבֵ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻו ֑ן Luk 15:8
עֵסרא ז ֻוז ֭ ֞
אַ ו אַ יֿדָ א ֗הי אַ נ֗ ּתֿתָ א ִּדאיֿת לָה ָ
ּבטילָאיִ ֿ֭ת עֿדַ מָ א
ׁשרֿגָא וחָ מָ א ּבַ יּתָ ֑א וֿבָ עיָא לֵה ִ
נהרא ָ
ולָא מַ ָ
יוהי֭
ּדֿתֵ ׁשּכחִ ֗
ָאמרא להֵ י֭ ן Luk 15:9
לרחמָ ֿתָ ֞ה ולַׁשֿבָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞ה ו ָ
ומָ א ּדֵ אׁשּכַחֿתֵ ֑ה קָ ריָא ָ
חֿדָ יֵין֞ עַ מי֭ ּדֵ אׁשּכחֵ ֿת ז ֻוזי ּדַ אּבִ יֿד ֗הו ָ֭א
Luk 14:31
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ַוהי֞
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדהָ ַֿכנָא ּתֵ הוֵא חַ ֿדֻוֿתָ א קֿדָ ם מַ לַאֿכ ֗
ּדַ אלָהָ ֑א עַ ל חַ ֿד חַ טָ יָא ּדֿתָ אֵ ֿב ס
ַֿברא חַ ֿד ִאיֿת ֗הוָא לֵה ּב ַני ָ֞א Luk 15:11
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻון ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭וע לֿג ָ
ּתר ֭ ֞ין
ֵ
ֻור ֭א אָ ֿבי֑ הַ ֿב לִ י ּפָ לּגֻוֿתָ א ּדמָ טיָא לִ י מֵ ן Luk 15:12
ּברה זע ָ
וֵאמַ ר לֵה ֵ
ּבַ יּתָ ֿ֭ך וֿפַ לֵֿג להֻון קֵ נ ָינ ֵ֭ה
ֻורא ּכֻל מֵ ּדֵ ם Luk 15:13
ּברה זע ָ
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א קַ לִ יל֑ ַּכנֵׁש הַ ו ֵ
ַאֿתרא ַרחִ יקָ ֭א וֿתַ מָ ן ּבַ ּדַ ר קֵ נ ָינ ֵ֭ה ּכַֿד חָ יֵא ּפַ ָרחָ איִ ֿ֭ת
יהי֭ וֵאזַל ל ָ
ּדַ מטָ ֗
אֿתרא Luk 15:14
וֿכַֿד ּגַמַ ר ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ֗הוָא ל ֵ֑ה הוָא ּכַֿפנָא ַרּבָ א ּבַ ָ
הַ ו֭ וׁשַ ִרי חָ סַ ר ל ֵ֭ה
ּדרה Luk 15:15
אֿתרא הַ ו֭ והֻו ׁשַ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ָ
וֵאזַל נקֵ ֿף לֵה לחַ ֿד מֵ ן ּבנַי֞ ִ
ִיר ֭ ֞א
ַקריֿתָ ֭א למֵ רעָא חז ֵ
ל ִ
ֿגרֿג ֗הוָא למֵ מלָא ּכַרסֵ ה מֵ ן חַ רֻ וֿבֵ ֞א הָ נֻו֭ ן ּדָ אֿכלִ ין ֗הוַו Luk 15:16
ֿתר ַ
ומֵ ַ
ִיר ֭ ֞א ולָא ֗אנָׁש יָהֵ ֿב ֗הוָא ל ֵ֭ה
חז ֵ
יר ֞א ִאיֿת ּבֵ יֿת אָ ֿבי Luk 15:17
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א לוָֿת נַֿפׁשֵ ֭ה אֵ מַ ֭ר ּכמָ א הָ ׁשָ א אַ ֿגִ ֵ
ּדי ִַּתיר להֻון לַחמָ ֑א וֵאנָא הָ רּכ ָ֭א לֿכַֿפני אָ ֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א
יּכ Luk 15:18
חטיֿת ּבַ ׁשמַ יָא וַקֿדָ מַ ְ֭
אֵ קֻ ום ִאזַל לוָֿת אָ ֿבי֭ וִ אמַ ר ל ֵ֭ה אָ ֿבי֑ ִ
יך חַ ֿד מֵ ן Luk 15:19
ֿתקר ֭א עֿבֵ ֿדַ יני אַ ֿ
ֿבר ֿך אֵ ֵ
ולָא מֵ ּכִ יל ׁשָ וֵא ֗אנָא ּדַ ָ
אַ ֿגִ ַיריּכְ֭֞
ֵאֿתרחַ ם Luk 15:20
ֻוהי֭ ו ַ
ָיהי אַ ֿב ֗
ֻוהי֭ ועַ ֿד הֻו ַרחִ ֑יק חז ֗
וקָ ם אֵ ֿתָ א לוָֿת אַ ֿב ֗
ַוהי֭ וַרהֵ ט נֿפַ ל עַ ל צַ ֵור ֭ה ונַׁשקֵ ֭ה
על ֗
יּך ולָא ׁשָ וֵא ֗אנָא Luk 15:21
חטיֿת ּבַ ׁשמַ יָא וַקֿדָ מַ ְ֭
ּבר ֭ה אָ ֿבי֑ ִ
וֵאמַ ר לֵה ֵ
ֿתקר ֭א
ֿבר ֿך אֵ ֵ
ּדַ ָ
והי֭ Luk 15:22
וה ֭֞י אַ ּפֵקו אֵ סטלָא ִרׁשָ יּתָ ֭א אַ לּבֵ ׁשֻ ֗
ֻוהי לעַֿבּדַ ֗
אֵ מַ ר ּדֵ ין אַ ֿב ֗
ֻוהי מסָ נ ֭ ֵ֞א
וסימו עֵ זֵקֿתָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה וַאסֵ אנ ֗
ִ
ורא ּדֿפֵטמָ ֭א ונֵאֿכֻול ונֵֿתּבַ סַ ֭ם Luk 15:23
וַאיּתַ ו קטֻולו ּתַ ָ
ּדהָ נָא ּבֵ רי ִמיֿתָ א הו ָ֭א וַחי ָ֭א וַאּבִ יֿדָ א הו ָ֭א וֵאׁשּתֿכ ַ֭ח וׁשַ ִריו Luk 15:24
למֵ ֿתּבַ סָ מֻו֭
Luk 15:10
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ַקרֿב לוָֿת
קריֿתָ א ֗הו ָ֭א וֿכַֿד אֵ ֿתָ ֭א ו ֵ
ּברה קַ ִׁשיׁשָ ֭א ּבַ ִ
הַ ו ּדֵ ין ֵ
ֵאא
ּבַ יּתָ ֑א ׁשמַ ע קָ ל זמָ ָרא ּדסַ ּגִ י ֭ ֞
ַקרא לחַ ֿד מֵ ן ט ָלי ֭ ֵ֞א וׁשַ אל ֵ֭ה מָ נַו הָ נ ָ֭א Luk 15:26
ו ָ
ורא ּדֿפֵטמָ ֑א ּדֿכַֿד חלִ ים Luk 15:27
ֻוך ּתַ ָ
ֻוך אֵ ֿתָ ֭א וַקטַ ל אַ ֿב ֿ
אָ מַ ר ל ֵ֭ה אַ ח ֿ
אַ קּבל ֵ֭ה
ֻוהי ּבעָא מֵ נ ֵ֭ה Luk 15:28
וַר ֵֿג ֭ז ולָא צָ ֿבֵ א ֗הוָא למֵ עַ ֭ל וַנֿפַ ק אַ ֿב ֗
ין ּפָ לַח ֗אנָא ל ָֿך עַ ֿבּדֻוֿתָ ֭א Luk 15:29
ֻוהי֭ הָ א ּכמָ א ׁשנִ ֭ ֞
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר לַאֿב ֗
עֵֿברֿת ּפֻוקּדָ נ ָֿ֭ך ומֵ ן מֿתֻ ום ּגַֿדיָא לָא י ַ֗הֿבּת לִ י ּדֵ אֿתּבַ סַ ם עַם
ולָא מֵ מֿתֻ ום ֵ
ָרחמַ ֭֞י
ּפַרח קֵ נ ָינ ָֿך עַ ם זָניָֿתָ ֭ ֞א וֵאֿתָ ֑א נֿכַסּת לֵה Luk 15:30
ּבר ֿ֭ך ּכַֿד ַ
להָ נָא ּדֵ ין ָ
ּתַ ָורא ּדֿפֵטמָ ֭א
ֻוהי֭ ּבֵ רי֑ אַ נ֗ ּת ּבֿכֻלזֿבַ ן עַ מי אַ נ֗ ּ֭ת וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ִּדילי֭ Luk 15:31
אָ מַ ר לֵה אַ ֿב ֗
ִּדיל ָֿך ֻ֗הו֭
ֻוך ִמיֿתָ א הו ָ֭א Luk 15:32
למֵ ֿבסַ ם ּדֵ ין ָולֵא ֗הוָא ַ֭לן וַלמֵ חּדָ ֭א ּדהָ נָא אַ ח ֿ
וַחי ָ֭א וַאּבִ יֿדָ א הו ָ֭א וֵאׁשּתֿכַח ּס ּס
יר ֭א Luk 16:1
ַֿברא חַ ֿד ִאיֿת ֗הוָא עַ ִּת ָ
וה ֭֞י ּג ָ
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר מַ ֿתלָא לוָֿת ּתַ ִ
מֿפַר ֭ח
והי֭ ּדקֵ נ ָינֵה ַ
וִ איֿת ֗הוָא לֵה ַרּבַ יּתָ ֭א וֵאֿתֵ אֿכֵלו לֵה קַ רצַ ֗
ַיּך הַ ֿב לִ י Luk 16:2
יהי מָ ֵר ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ נַו הָ נָא ּדׁשָ מַ ע ֗אנָא על ְ֭
ַקר ֗
ו ָ
ּדרּבַ ֿתּ-בַ יּתֻ וֿתָ ֿ֭ך לָא ּגֵיר מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת מֵ ּכִ יל ַרּבַ יּתָ א ּדֿתֵ הוֵא לִ י֭
חֻוׁשּבָ נָא ַ
אָ מַ ר הַ ו ַרּבַ יּתָ א ּבנַֿפׁשֵ ֭ה מָ נָא אֵ עּבֵ ֿ֭ד ּדמָ רי ׁשָ קֵ ל לָה מֵ ני Luk 16:3
ַרּבַ ֿתּ-בַ יּתֻ וֿתָ ֭א ּדֵ אחּפֻור לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנ ָ֭א וַלמֵ חּדַ ר ּבָ הֵ ֿת ֗אנ ָ֭א
יֵֿדעֵֿת מָ נָא אֵ עּבֵ ֿ֑ד ּדמָ א ּדנֵֿפקֵ ֿת מֵ ן ַרּבַ ֿתּ-בַ יּתֻ וֿתָ א נקַ ּבלֻונָני Luk 16:4
ּבֿבָ ּתַ יה ֭ ֻ֞ון
ַקרא חַ ֿד חַ ֿד מֵ ן חַ יָֿבֵ ֞א ּדמָ ֵר ֑ה וֵאמַ ר לקַ ֿדמָ י ָ֭א ּכמָ א חַ יָֿב אַ נ֗ ּת Luk 16:5
ו ָ
למָ רי֭
אָ מַ ר ל ֵ֭ה מָ אא מַ ֿתריָן֞ מֵ ׁשחָ ֭א אָ מַ ר ל ֵ֭ה סַ ֿב ּכֿתָ ֿבָ ֿ֑ך וֿתֵ ֿב ּבַ עֿגַל Luk 16:6
מׁשין מַ ֿתרי ֭ ָ֞ן
ּכֿתֻ וֿ֭ב חַ ִ
Luk 15:25
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חרנ ָ֭א וַאנ֗ ּ֭ת מָ נָא חַ יָֿב אַ נ֗ ּת למָ רי֭ אָ מַ ר ל ֵ֭ה מָ אא
וֵאמַ ר ל ַ֗א ִ
ּכ ִֻורין֞ חֵ טֵ ֭ ֞א אָ מַ ר ל ֵ֭ה קַ ּבֵ ל ּכֿתָ ֿבָ ֿ֑ך וֿתֵ ֿב ּכֿתֻ וֿ֭ב ּתמָ נִ אין ּכ ִֻור ֭ ֞ין
ַוהי֞ ּגֵיר Luk 16:8
לרּבַ יּתָ א ּדעַ ול ָ֭א ּדחַ ּכִ ימָ איִ ֿת עֿבַ ֿ֭ד ּבנ ֗
וׁשַ ּבַ ח מָ ַרן ַ
ֻוהרא ּבׁשַ רּבַ ֿתהֻון הָ ֿדֵ ֭א
ַוהי֞ ּדנ ָ
ימין אֵ נֻון מֵ ן ּבנ ֗
ּדעָלמָ א הָ נ ָ֑א חַ ּכִ ִ
ָאף אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ עֿבֵ ֿדו לֿכֻון ָרחמֵ ֞א מֵ ן מָ מֻונָא הָ נָא Luk 16:9
ו ֿ
ּדעַ ול ָ֭א ּדמָ א ּדַ ֿגמַ ר נקַ ּבלֻו ָנֿכֻון ּבַ מטַ לַיהֻון֞ ּדַ לעָ ל ַ֭ם
הו֭ ומַ ן ּדַ ֿבקַ לִ יל עַ ו ָ֭ל אָ ֿף Luk 16:10
ימן אָ ֿף ּבסַ ּגִ י֭ מהַ ימַ ן ֻ֗
מַ ן ּדַ ֿבקַ לִ יל מהַ ַ֭
ּבסַ ּגִ י֭ עַ וָל ֻ֗הו֭
ׁשר ָרא לֿכֻו֭ ן Luk 16:11
אֵ ן הָ ֿכִ יל ּבמָ מֻונָא ּדעַולָא מהַ ימנ ֵ֞א לָא הוַיּתֻ ו ֑ן ָ
מַ נֻו מהַ ימֵ ן֭
וֵאן ּבַ ֿדלָא ִּדילֿכֻון לָא אֵ ׁשּתֿכַחּתֻ ון מהַ ימנ ֑ ֵ֞א ִּדילֿכֻו֭ ן מַ נֻו נֵּתֵ ל Luk 16:12
לֿכֻון ס
ַֿתרין֞ מָ ַרוָן֞ למֵ ֿפל ַ֭ח אַ ו ּגֵיר לחַ ֿד נֵסנ ֵ֭א Luk 16:13
לַיּת עַ ֿבּדָ א ּדמֵ ׁשּכַח ל ֵ
חרנָא נׁשֻ ֭וט לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון
חרנָא נֵרחַ ֭ם אַ ו לחַ ֿד ניַקַ ֭ר ול ַ֗א ִ
ול ַ֗א ִ
למֵ ֿפלַח לַאלָהָ א וַלמָ מֻונָא ס
ֵסּפָא Luk 16:14
חמין ֗הוַו ּכ ֭
ּדר ִ
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן מֵ טֻל ָ
ִ
ממַ יקִ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון ּדַ מזַּדקִ ין נַֿפׁשהֻון קֿדָ ם Luk 16:15
ּדרם ּבֵ יֿת ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א קֿדָ ם
אנָׁשָ ֭א אַ לָהָ א ּדֵ ין יָֿדַ ע לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון ּדמֵ ּדֵ ם ָּבנַי֞ ֗
נֿדיֿד ֻ֗הו ס
אַ לָהָ א ִ
ָנמֻוסָ א וַנֿבִ י ֵ֞א עֿדַ מָ א ל֣ י ֻוחַ ָ֭נן מֵ ן הָ יּדֵ ין מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א Luk 16:16
ּבר ֭א וֿכֻל לָה חָ ֿבֵ ץ ּד ֵנע ֻ֭ול
מֵ סּתַ ָ
הו ּדֵ ין ּדַ ׁשמַ יָא וַארעָא נֵעּברֻ ו ֑ן אַ ו אָ ֿתֻ וֿתָ א חֿדָ א מֵ ן Luk 16:17
ּפׁשיק ֻ֗
ִ
ָנמֻוסָ א ּתֵ עּבַ ר ס
חרֿתָ ֭א ּגָאַ ֭ר וֿכֻל מַ ן ּדנָסֵ ֿב Luk 16:18
ּכֻל מַ ן ּדׁשָ ֵרא אַ נ֗ ּתֿתֵ ה ונָסֵ ֿב ֗א ִ
ׁשֿבִ יקּתָ א ּגָאַ ר ס
ירא ִאיֿת ֗הו ָ֑א ולָֿבֵ ׁש ֗הוָא ּבֻוצָ א וַארּג ָונ ָ֭א Luk 16:19
ַֿברא ּדֵ ין חַ ֿד עַ ִּת ָ
ּג ָ
סמין ֗הוָא ּגַאיָאיִ ֿ֭ת
וֿכֻליֻום מֵ ֿתּבַ ִ
Luk 16:7
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ומֵ סּכִ נָא חַ ֿד ִאיֿת ֗הו ָ֭א ּדַ ׁשמֵ ה לָ֣עָ ז ַ֭ר וַרמֵ א ֗הוָא לוָֿת ּתַ רעֵ ה
ּדהַ ו עַ ִּת ָיר ֭א ּכַֿד ממַ חַ י ּבׁשֻ וחנ ֭ ֵ֞א
ורה Luk 16:21
ומֵ ֿתיַאַ ֿב ֗הוָא ּדנֵמלֵא ּכַרסֵ ה מֵ ן ּפַ רּתֻ וֿתֵ ֞א ּדנָֿפלִ ין מֵ ן ּפָֿתֻ ֵ
ַוה ֭֞י
ּדהַ ו עַ ִּת ָיר ֭א אֵ לָא אָ ֿף ּכַלּבֵ ֞א אָ ֿתֵ ין ֗הוַו֭ מלַחֿכִ ין ׁשֻ וחנ ֗
ֻוהי מַ לַאֿכ ֵ֞א לעֻוּבֵ ה Luk 16:22
ומיֿת הַ ו מֵ סּכִ נ ָ֑א וַאוּבל ֗
הוָא ּדֵ ין ִ
אֿברהָ ֭ם אָ ֿף הַ ו ּדֵ ין עַ ִּת ָירא ִמיֿ֭ת וֵאֿתקֿבַ ֭ר
ַּ֣ד ָ
לַ֣אֿברהָ ם Luk 16:23
ָ
ַוהי֞ מֵ ן רֻ וחקָ ֑א וַחזָא
וֿכַֿד מֵ ׁשּתַ נַק ּבַ ׁשיֻול֑ אַ ִרים עַ ינ ֗
וַל֣ לָעָ זַר ּבעֻוּבֵ ֭ה
ֿתרחַ ם עלַי֭ וׁשַ ּדַ ר Luk 16:24
ֿברהָ ֭ם אֵ ַ
ַקרא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר אָ ֿבי֭ ַ֣א ָ
ו ָ
ַנרטֵ ֿב לִ י לֵׁשָ ני֑ ּדהָ א מֵ ׁשּתַ נַק ֗אנָא
ל֣ לָעָ ז ַ֭ר ּדנֵצּבֻוע ִריׁש צֵ ֿבעֵ ה ּבמַ י ָ֞א ו ַ
ּבׁשַ להֵ ֿבִ יֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א
ַיּך ו֣ לָעָ זַר Luk 16:25
ֿברהָ ֭ם ּבֵ רי֑ אֵ ּתּדַ ֿ֗כ ר ּדקַ ּבֵ לּת טָ ֿבָ ֿתָ ֿ֞ך ּבחַ י ְ֭֞
אָ מַ ר לֵה ַ֣א ָ
ּבִ יׁשָ ֿתֵ ֭ ֞ה והָ ׁשָ ֭א הָ א מֵ ּתּתנִ יח הָ רּכ ָ֭א וַאנ֗ ּת מֵ ׁשּתַ נ ַ֭ק
ועַ ם הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן הַ וֿתָ א ַרּבֿתָ א ִסימָ א ּבַ ינַין וַלֿכֻו֭ ן ּדַ אילֵין Luk 16:26
ּדצָ ֿבֵ ין מֵ ּכָא ּדנֵעּברֻ ון לוָֿתֿכֻו֭ ן לָא נֵׁשּכחֻו֭ ן וָאֿפלָא ּדמֵ ן ּתַ מָ ן נֵעּברֻ ון
לוָֿתַ ן֭
יוהי לֿבֵ יֿת אָ ֿבי֭ Luk 16:27
ּדר ֗
אָ מַ ר ל ֵ֭ה מָ ֿדֵ ין ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿך אָ ֿבי֑ ּדַ ֿתׁשַ ִ
חַ מׁשָ א ּגֵיר אַ חִ ין֞ ִאיֿת לִ י֭ נִ אז ַ֭ל נסַ הֵ ֿד אֵ נֻו ֑ן ּדלָא אָ ֿף הֵ נֻון Luk 16:28
נִ אֿתֻ ון לֿדֻוּכֿתָ א הָ ֿדֵ א ּדֿתַ ׁשנִ יקָ ֭א
ֿברהָ ֭ם ִאיֿת להֻון מֻ֣וׁשֵ א וַנֿבִ י ֑ ֵ֞א נֵׁשמעֻון אֵ נֻון֭ Luk 16:29
אָ מַ ר לֵה ַ֣א ָ
ֿברהָ ֭ם אֵ לָא אֵ ן ֗אנָׁש מֵ ן ִמיֿתֵ ֞א Luk 16:30
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה לָא אָ ֿבי֑ ַ֣א ָ
נִ אזַל לוָֿתהֻו֭ ן ּתָ יּבִ ין֭
ֿברהָ ֭ם אֵ ן ל֣ מֻוׁשֵ א ולַנֿבִ י ֵ֞א לָא ׁשָ מעִ י ֑ן אָ ֿף לָא אֵ ן Luk 16:31
אָ מַ ר לֵה ַ֣א ָ
֗אנָׁש מֵ ן ִמיֿתֵ ֞א נקֻ ֭ום מהַ ימנִ ין לֵה ס
וה ֭֞י לָא מֵ ׁשּכחָ א ּדלָא נִ אֿתֻ ון Luk 17:1
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע לֿתַ ִ
מַ ֿכׁשֻ ול ֭ ֵ֞א וָי ּדֵ ין להַ ו ּדֿבִ איֿדֵ ה נִ אֿתֻ ון֭
ור ֭ה וַׁשֿדֵ א ּביַמָ ֑א Luk 17:2
ּפַ קָ ח ֗הוָא ל ֵ֭ה אֵ לֻו ַרחיָא ּדַ חמָ ָרא ּתַ ליָא ּבצַ ֵ
ֻור ֭ ֞א
אַ ו ּדנַֿכׁשֵ ל לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין זע ֵ
Luk 16:20
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ּכאי ּבֵ ֭ה וֵאן ּתָ אֵ ֿ֭ב ׁשֿבֻוק
ֻוך ִ
אֵ זּדַ ֗הרו ּבנַֿפׁשֿכֻו֭ ן אֵ ן נֵחטֵ א אַ ח ֿ֭
ל ֵ֭ה
וֵאן ׁשֿבַ ע זַֿבנִ ין֞ ּביַומָ א נַסּכֵל ּבָ ֿ֑ך וַׁשֿבַ ע זַֿבנִ ין֞ ּביַומָ א נֵֿתּפנֵא Luk 17:4
לוָֿתָ ֿ֑ך ונִ אמַ ר ּדֿתָ אֵ ֿב ֗אנ ָ֭א ׁשֿבֻוק לֵה ס
וֵאמַ רו ׁשלִ יחֵ ֞א למָ ַ֭רן אַ וסֵ ֿף לַן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א Luk 17:5
ּפרּדּתָ א ּדחַ רּדל ָ֑א Luk 17:6
אָ מַ ר להֻו֭ ן אֵ ן ִאיֿת ֗הוָֿת לֿכֻון הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א אַ ֿיך ֵ
מרין ֗הוַיּתֻ ון לֿתֻ וֿתָ א הָ נ ָ֭א ּדֵ אֿתעַ ֗קר וֵאֿתנַצּב ּביַמָ ֭א ומֵ ׁשּתמַ ע ֗הוָא
אָ ִ
לֿכֻון ס
ּדרעֵא עָ נ ָ֑א Luk 17:7
מַ נֻו ּדֵ ין מֵ נֿכֻון ִּדאיֿת לֵה עַ ֿבּדָ ֭א ּדֿדָ ֿבַ ר ּפַ ּדָ נָא אַ ו ָ
וֵאן נִ אֿתֵ א מֵ ן חַ קל ָ֑א אָ מַ ר לֵה מֵ חֿדָ ֭א עֿבַ ר אֵ סּתַ ֗מ ְּ֭כ
יּך ׁשַ מֵ ׁשַ יני֭ Luk 17:8
אֵ לָא אָ מַ ר ל ֵ֭ה טַ יֵֿב לִ י מֵ ּדֵ ם ּדַ אחׁשֵ ֭ם וַאסֻור חַ צַ ְ֭֞
עֿדַ מָ א ּדֵ אלעַ ס וֵאׁשּתֵ ֑א וֿבָ ֿתַ רּכֵן אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּתֵ לעַ ס וֿתֵ ׁשּתֵ ֭א
למָ ֑א טַ יּבֻוֿתֵ ה מקַ ּבֵ ל ּדהַ ו עַ ֿבּדָ ֭א ּדַ עֿבַ ֿד מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתּפקֵ ֿד ל ֵ֑ה לָא Luk 17:9
סָ ֿבַ ר ֗אנ ָ֭א
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מָ א ּדַ עֿבַ ּדּתֻ ון ּכֻלהֵ ין אַ ילֵין ּדַ ֿפקִ יֿדָ ן֞ לֿכֻו ֑ן Luk 17:10
אֵ מַ רו֭ ּדעַ ֿבּדֵ ֞א חנַן ּבַ ִטיל ֭ ֵ֞א ּדמֵ ּדֵ ם ּדחַ יָֿבִ ין ֗הוַין למֵ עּבַ ֿד עֿבַ ֿדן ס
מרי ֵ֞א Luk 17:11
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם עָֿבַ ר ֗הוָא ּבֵ יֿת ׁשָ ָ
וַהוָא ּדֿכַֿד אָ זֵל יֵׁ֣שֻ וע ל ִ
לַֿגלִ יל ָ֭א
ָׁשין֞ ּגַרּבֵ ֭ ֞א Luk 17:12
עֵסרא ֗אנ ִ
ֻוהי ָ
ַקריֿתָ א חֿדָ ֑א אַ רע ֗
וֿכַֿד קַ ִריֿב למֵ עַל ל ִ
וקָ מו מֵ ן רֻ וחקָ ֭א
ֿתרחַ ם עלַין֭ Luk 17:13
ָאמרי֭ ן ַר ַּ֭בן יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ ַ
ַארימו קָ להֻו֭ ן ו ִ
ו ִ
וֿכַֿד חזָא אֵ נֻו֭ ן אֵ מַ ר להֻו֭ ן זֵלו חַ וַו נַֿפׁשֿכֻון לֿכָהנ ֭ ֵ֞א וֿכַֿד אָ ז ִ֗לי֭ ן Luk 17:14
אֵ ּתּדַ ּכִ יו֭
חַ ֿד ּדֵ ין מֵ נהֻו֭ ן ּכַֿד חזָא ּדֵ אּתּדַ ּכִ י֭ הֿפַ ֿך ל ֵ֭ה וַֿבקָ לָא ָרמָ א מׁשַ ּבַ ח Luk 17:15
֗הוָא לַאלָהָ ֑א
וע ּכַֿד מַ וּדֵ א ל ֵ֭ה והֻו הָ נ ָ֭א Luk 17:16
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭
והי֞ קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
וַנֿפַ ל עַל אַ ּפַ ֗
מריָא הו ָ֭א
ׁשָ ָ
Luk 17:3
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עֵסרא הָ וֵין הָ לֵין ּדֵ אּתּדַ ּכִ יו֑
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר לָא ֗הו ָ֑א ָ
ׁשעָא
אַ יּכָא אֵ נֻון ּתֵ ֭
ּפר ׁשו֑ ּדנִ אֿתֻ ון נֵּתלֻון ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לַאלָהָ ֑א אֵ לָא הָ נָא Luk 17:18
למָ א ַ
ֻוֿכרי ָ֭א
ּדמֵ ן עַ מָ א ֗הו נ ָ
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה קֻ ום ז ֵ֭ל הַ ימָ נֻוֿתָ ֿך אַ חיַֿתָ ֿך ּס ּס Luk 17:19
ּפריׁשֵ ֑ ֞א אֵ מַ ֿתי אָ ֿתיָא מַ לּכֻוֿתֵ ה Luk 17:20
ֻוהי ל֣ יֵׁשֻ וע מֵ ן ִ
וֿכַֿד ׁשַ אל ֗
ֻורֿתָ ֭ ֞א
ּדַ אלָהָ ֑א ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא אָ ֿתיָא מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּבַ נט ָ
מרי֭ ן הָ א הָ רּכָא ֗הי֭ והָ א הָ ר ּתַ מָ ן ִ֗הי֭ הָ א ּגֵיר מַ לּכֻוֿתֵ ה Luk 17:21
ולָא אָ ִ
ּדַ אלָהָ ֭א לֿגַו מֵ נֿכֻון ִ֗הי ס
ֿתרֿגרֿגֻון למֵ חזָא חַ ֿד מֵ ן Luk 17:22
וה ֭֞י נִ אֿתֻ ון יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּדֿתֵ ַ
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א ולָא ּתֵ חז ֻון֭
ֿברה ֗
יַומָ ֿתָ ֞א ּדַ ֵ
הו֭ לָא ִּתאז ֻ֗לון֭ Luk 17:23
וֵאן נִ אמרֻ ון לֿכֻו֭ ן הָ א הָ רּכָא ֗הו֭ והָ א הָ ר ּתַ מָ ן ֻ֗
ֿכלֵה ּתחֵ יֿת ׁשמַ יָא מַ נהַ ֑ר Luk 17:24
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדֿבַ רקָ א ּבָ ֵרק מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ו ֻ
ּדאנָׁשָ א ּביַומֵ ֭ה
ּברה ֗
הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ֵ
הו ּדנֵחַ ׁש סַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א ונֵסּתלֵא מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א Luk 17:25
עֿתיֿד ֻ֗
לֻוקֿדַ ם ּדֵ י֭ ן ִ
הָ ֿדֵ א ס
ֿברה Luk 17:26
ֻוח הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ּביַומָ ֿתֵ ֞ה ּדַ ֵ
וַאי ַּכנָא ּדַ הוָא ּביַומָ ֿתֵ ֞ה ּ֣דנ ֑
ּדאנָׁשָ ֭א
֗
ַֿבר ֑ ֞א עֿדַ מָ א Luk 17:27
ּדָ אֿכלִ ין ֗הוַו וׁשָ ֿתֵ י ֑ן ונָסּבִ ין נֵׁשֵ ֭ ֞א ויָהּבִ ין לֿג ֵ
ליַומָ א ּדעַ ל נֻ֣וח ל ֵֿכוֵיל ָ֑א וֵאֿתָ א טַ וֿפָ נ ָ֭א וַאוּבֵ ֿד לֿכֻל ֗אנָׁש ס
ֻוט ּדָ אֿכלִ ין ֗הוַו וׁשָ ֿתֵ י ֑ן וזָֿבנִ ין Luk 17:28
וַאי ַּכנָא ּתֻ וֿב ּדַ הוָא ּביַומָ ֿתֵ ֞ה ּ֣דל ֑
וַמזַּבנִ י ֑ן ונָצּבִ ין ֗הוַו וֿבָ נֵי ֑ן
ֵֿבריֿתָ א Luk 17:29
ֻום אַ מטַ ר מָ ריָא נ ָֻורא וֿכ ִ
ּביַומָ א ּדֵ י֭ ן ּדַ נֿפַ ק לֻ֣וט מֵ ן ֣סֿד ֑
מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א וַאוּבֵ ֿד לֿכֻלהֻון֭
ּדאנָׁשָ א ס Luk 17:30
ּברה ֗
הָ ַֿכנָא נֵהוֵא ּביַומָ א ּדמֵ ֿתּגלֵא ֵ
ַוהי֞ ּבֿבַ יּתָ ֑א לָא ֵנחֻוֿת Luk 17:31
ּבהַ ו יַומָ ֭א מַ ן ּדֿבֵ אּג ָָרא ֗הו ומָ אנ ֗
סּתר ֭ה
ֵֿתהֿפֵך לֿבֵ ֵ
ֿ
ּדנֵׁשקֻ ול אֵ נֻו֭ ן ומַ ן ּדַ ֿבחַ קלָא ֗הו֑ לָא נ
ֻוט Luk 17:32
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ רו לַאנ֗ ּתֿתֵ ה ּ֣דל ֭
Luk 17:17
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ַוּבֿד ֭יה ומַ ן ּדנַוּבֵ ֿד נַֿפׁשֵ ה נַחֵ יה ס
מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנַחֵ א נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
ּתרין֞ נֵהו ֻון ּבַ חֿדָ א עַרסָ ֭א חַ ֿד Luk 17:34
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדַ ֿבהַ ו לִ לי ָ֑א ֵ
חרנָא נֵׁשּתֿבֵ ֭ק
נֵּתּדֿבַ ֭ר ו ַ֗א ִ
חרֿתָ א ּתֵ ׁשּתֿבֵ ֭ק Luk 17:35
ּתַ רּתֵ ין֞ נֵהויָן֞ טָ חנָן֞ אַ ֿכחֿדָ ֭א חֿדָ א ּתֵ ּתּדֿבַ ֭ר ו ַ֗א ִ
חרנָא נֵׁשּתֿבֵ ק ס Luk 17:36
ּתרין֞ נֵהוֻון ּבחַ קל ָ֭א חַ ֿד נֵּתּדֿבַ ֭ר ו ַ֗א ִ
ֵ
ּדֿפַֿגר ֭א ּתַ מָ ן Luk 17:37
ָ
ָאמרין ל ֵ֭ה לַאיּכָא מָ ַר ֑ן אָ מַ ר להֻו֭ ן אַ יּכָא
ענַו֭ ו ִ
ֵׁשר ֞א ס
נֵֿתּכַנׁשֻ ון נ ֵ
אֵ מַ ר להֻון ּדֵ ין אָ ֿף מַ ֿתל ָ֭א ּדַ ֿבֿכֻל עֵּדָ ן נצַ לֻו֭ ן ולָא ּתֵ מַ אן להֻון֭ Luk 18:1
מֿדינ֗ ּתָ א חֿדָ ֑א ּדמֵ ן אַ לָהָ ֭א לָא ּדָ חֵ ל ֗הו ָ֭א Luk 18:2
ּדַ ָינָא חַ ֿד ִאיֿת ֗הוָא ּבַ ִ
ומֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א לָא מֵ ֿתּכַחַ ֿד ֗הו ָ֭א
מֿדינ֗ ּתָ א הָ י֭ וָאֿתיָא ֗הוָֿת לוָֿתֵ ֭ה Luk 18:3
אַ רמַ לּתָ א ּדֵ ין חֿדָ א ִאיֿת ֗הוָֿת ּבַ ִ
לּ-דיני֭
ָאמר ֭א ּתֿבַ עַ יני מֵ ן ּבעֵ ִ
ו ָ
ָאא ּבָ ֿתַ רּכֵן ּדֵ י֭ ן אֵ מַ ר ּבנַֿפׁשֵ ֭ה אֵ ן מֵ ן Luk 18:4
ולָא צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֭א זַֿבנָא סַ ּגִ י ֭
אַ לָהָ א לָא ּדָ חֵ ל ֗אנ ָ֑א ומֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א לָא מֵ ֿתּכַחַ ֿד ֗אנ ָ֑א
יה ּדלָא ּבֿכֻל עֵּדָ ן Luk 18:5
אָ ֿפֵן מֵ טֻל ּדמַ לֵאיָא לִ י הָ ֿדֵ א אַ רמַ לּתָ ֑א אֵ ֿתּבעִ ֭
הרא לִ י֭
ּתֵ הוֵא אָ ֿתיָא מַ ָ
וֵאמַ ר מָ ַ֭רן ׁשמַ עו מָ נָא אֵ מַ ר ּדַ ָינָא ּדעַ ול ָ֑א Luk 18:6
וה ֑֞י ּדקָ ֵרין לֵה Luk 18:7
אַ לָהָ א ּדֵ י ֑ן לָא י ִַּת ָיראיִ ֿת נֵעּבֵ ֿד ּתֿבַ עֿתָ א לַֿגֿבַ ֗
ּבִ אימָ מָ א וַֿבלִ לי ָ֑א ומַ ּגַר רֻ וחֵ ה עלַיהֻו ֑ן
ּברה Luk 18:8
ּברם נִ אֿתֵ א ֵ
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדנֵעּבֵ ֿד ּתֿבַ עֿתהֻון ּבַ עֿג ַ֭ל ַ
ּדאנָׁשָ ֑א ונֵׁשּכַח ּכַי הַ ימָ נֻוֿתָ א עַ ל אַ רעָא ס
֗
וֵאמַ ר ֗הוָא מַ ֿתלָא הָ נ ָ֑א לֻוקֿבַ ל ֗אנָׁשָ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדַ ֿתֿכִ ילִ ין עַ ל Luk 18:9
נַֿפׁשהֻון ִּדאיֿתַ יהֻון ז ִַּדיקֵ ֭ ֞א וֿבָ סֵ ין עַ ל ּכֻלנ ָׁ֭ש
חרנָא Luk 18:10
ּפריׁשָ ֭א ו ַ֗א ִ
ַֿברין֞ סלֵקו להַ יּכל ָ֭א לַמצַ ָליֻו֭ חַ ֿד ִ
ּתרין֞ ּג ִ
ֵ
מָ ֿכסָ ֭א
ַוהי לנַֿפׁשֵ ֑ה והָ לֵין מצַ לֵא ֗הו ָ֭א Luk 18:11
ּפריׁשָ ֭א קָ אֵ ם ֗הוָא ּבַ ינ ֗
והַ ו ִ
ֻוֿפֵא ועָ לֻוֿבֵ ֞א
ּדאנָׁשָ ֭ ֞א חָ ט ֞
אַ לָהָ ֭א מַ וּדֵ א ֗אנָא ל ָֿ֭ך ּדלָא ֗הוִ יֿת אַ ֿיך ׁשַ רּכָא ֗
ו ַֿגי ֵָר ֭ ֞א ולָא אַ ֿיך הָ נָא מָ ֿכסָ ֭א
Luk 17:33
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ּתרין֞ ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א וַמעַסַ ר ֗אנָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדקָ נֵא
אֵ לָא צָ אֵ ם ֗אנָא ֵ
֗אנ ָ֭א
הַ ו ּדֵ ין מָ ֿכסָ א קָ אֵ ם ֗הוָא מֵ ן רֻ וחקָ ֑א ולָא צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֭א אָ ֿף לָא Luk 18:13
ַוהי֞ ִנרים לַׁשמַ י ָ֭א אֵ לָא טָ ֵר ֿף ֗הוָא עַ ל חַ ֿדי ֵ֭ה וָאמַ ֭ר אַ לָהָ א חֻונַיני֭
עַ ינ ֗
לחַ טָ י ָ֭א
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ נחֵ ֿת הָ נָא מזַּדַ ק לֿבַ יּתֵ ֭ה י ִַּתיר מֵ ן הַ ו Luk 18:14
ֵּתּתרים
ּפריׁשָ ֭א ּכֻל ֗אנָׁש ּגֵיר ּדַ ִנרים נַֿפׁשֵ ֭ה נֵֿתמַ ּכ ַֿ֭ך וֿכֻל ּדנַמֵ ֿך נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
ִ
סס
קַ ֵרֿבו ֗הוַו לֵה ּדֵ ין אָ ֿף ַילֻוֿדֵ ֭ ֞א ּדנֵקרֻ וֿב להֻו֭ ן וַחזַו אֵ נֻון Luk 18:15
וה ֭֞י ַוֿכַאו ּבהֻון֭
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
קרא אֵ נֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשֿבֻוקו ט ָלי ֵ֞א אָ ֿתֵ ין לוָֿתי֭ Luk 18:16
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ָ
איך הָ לֵין אֵ נֻו ֑ן ִּדילהֻון הִ י מַ לּכֻוֿתָ א
ולָא ּתֵ ֿכלֻון אֵ נֻו֭ ן ּדֿדַ אילֵין ּג ֵ֭יר ּדַ ֿ
ּדַ ׁשמַ יָא ס
יך Luk 18:17
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדלָא נקַ ּבֵ ל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א אַ ֿ
טַ לי ָ֭א לָא ֵנעֻול לָה סס
וׁשַ אלֵה חַ ֿד מֵ ן ִרׁשָ נ ֭ ֵ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נָא טָ ֿבָ ֑א מָ נָא אֵ עּבֵ ֿ֭ד Luk 18:18
ארֿת חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ִּד ַ
וע מָ נָא קָ ֵרא אַ נ֗ ּת לִ י טָ ֿבָ ֭א לַיּת טָ ֿבָ ֭א אֵ לָא אֵ ן Luk 18:19
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
חַ ֿ֭ד אַ לָהָ ֭א
ֻור ולָא ּתֵ ֿגנֻוֿ֭ב ולָא Luk 18:20
ֻול ולָא ּתֿג ֭
ּפֻוקּדָ נ ֵ֞א יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת לָא ּתֵ קט ֭
ֻוך ולֵאמָ ֿ֭ך
וקר ֭א יַקַ ר לַאֿב ֿ֭
ּתֵ סהַ ֿד סָ הּדֻוֿתָ א ּדׁשֻ ָ
ֵין מֵ ן טַ לי ֻוֿתי֭ Luk 18:21
ֵטרֿת אֵ נ ֭ ֞
אָ מַ ר ל ֵ֭ה הָ לֵין ּכֻלהֵ י֭ ן נ ֵ
ירא ל ָֿ֭ך זֵל ז ֵַּ֭בן Luk 18:22
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין הָ לֵין יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה חֿדָ א חַ ִס ָ
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ל ָֿ֭ך והַ ֿב למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וֿתֵ הוֵא ל ָֿך ִסימֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וֿתָ א ּבָ ֿתַ רי
ס
הֻו ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ ע הָ לֵי֭ ן ּכֵריַֿת ל ֵ֭ה עַ ִּתיר ֗הוָא ּגֵיר טָ ֿ֭ב Luk 18:23
וֿכַֿד חזָא יֵׁ֣שֻ וע ּדֿכֵריַֿת ל ֵ֭ה אֵ מַ ֭ר אַ י ַּכנָא עַ טלָא לַאילֵין ִּדאיֿת Luk 18:24
להֻון נֵֿכסֵ ֑ ֞א ּדנֵעלֻון למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
Luk 18:12
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ּדלִ ילָא ֗הי לֿגַמל ָ֭א ּדֿבַ חרֻ ָורא ּדַ מחַ טָ א ֵנעֻול֑ אַ ו עַ ִּת ָירא
למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
מרין לֵה אַ ילֵין ּדַ ׁשמַ עו֭ ומַ נֻו מֵ ׁשּכַח למֵ חָ ֭א Luk 18:26
אָ ִ
אנָׁשָ א לָא מֵ ׁשּכחָ ֑֞ן לוָֿת Luk 18:27יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר אַ ילֵין ּדַ לוָֿת ּבנַי֞ ֗
אַ לָהָ א מֵ ׁשּכחָ ן֞ למֵ הו ָ֭א
ֿתר ֿ֭ך Luk 18:28
חנן ׁשֿבַ קן ּכֻל מֵ ּדֵ ֭ם וֵאֿתַ ין ּבָ ָ
אֿפָא הָ א ַ֭
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת ֗אנָׁש ּדׁשָ ֿבֵ ק ּבָ ּתֵ ֑ ֞א Luk 18:29
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
אַ ו אַ ֿבָ הֵ ֑ ֞א אַ ו אַ חֵ ֑ ֞א אַ ו אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אַ ו ּב ַני ֑ ָ֞א מֵ טֻל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א
ֵאא ּבהָ נָא זַֿבנ ָ֭א וַֿבעָ למָ א ּדָ אֿתֵ ֭א חַ י ֵ֞א Luk 18:30
אעֿפֵא סַ ּגִ י ֞
֞
ולָא נקַ ּבֵ ל ּבַ
ּדַ לעָ לַם ס
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם Luk 18:31
ַֿתרעסַ רּתֵ ֭ה וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ ֭א סָ לקִ ינַן ל ִ
וַֿדֿבַ ר יֵׁ֣שֻ וע ל ֵ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּברה ֗
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבַ נֿבִ י ֭ ֵ֞א עַ ל ֵ
ומֵ ׁשּתַ למָ ן֞ ּכֻלהֵ ין ּדַ ִ
וה ֭֞י Luk 18:32
נֵׁשּתלֵם ּגֵיר לעַ ֗ממֵ ֑ ֞א וַנֿבַ זחֻון ּבֵ ֭ה ונֵרקֻ ון ּבַ אּפַ ֗
ָיהי֭ וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ א נקֻ ום ס Luk 18:33
ָיהי֭ ונֵקטלֻונ ֗
ָיהי֭ וַנצַ ערֻ ונ ֗
וַננַּגֿדֻונ ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין חֿדָ א מֵ ן הָ לֵין לָא אֵ סּתַ ּכַלו֭ אֵ לָא מֿכַסיָא ֗הוָֿת מֵ נהֻון Luk 18:34
מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א ולָא יָֿדעִ ין ֗הוַו הָ לֵין ּדמֵ ֿתמַ ללָן֞ עַ מהֻון ּס ּס
איריחֻו֑ סַ מיָא חַ ֿד יָֿתֵ ֿב ֗הוָא עַ ל-יַֿד אֻ ורחָ ֭א וחָ ֿדַ ֭ר Luk 18:35
וֿכַֿד קַ ִריֿב ִ֣ל ִ
וַׁשמַ ע קָ ל ּכֵנׁשָ ֭א ּדעָֿבַ ֭ר וַמׁשַ אֵ ל ֗הו ָ֭א ּדמַ נֻו הָ נ ָ֭א Luk 18:36
ָצריָא עָֿבַ ֭ר Luk 18:37
מרין ל ֵ֭ה יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
אָ ִ
ֿתרחַ ם עלַי֭ Luk 18:38
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד אֵ ַ
ַקעָא וֵאמַ ֭ר יֵׁ֣שֻ וע ֵ
ו ֭
וק הֻו Luk 18:39
והי ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ ּכָאֵ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה ּדנֵׁשּתֻ ֭
וַאילֵין ּדָ אז ִ֗לין ֗הוַו קֿדָ מַ ֗
ֿתרחַ ם עלַי֭
ּברה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד אֵ ַ
ּדֵ ין י ִַּת ָיראיִ ֿת קָ עֵא ֗הו ָ֭א ֵ
קרֿב לוָֿתֵ ֑ה ׁשַ אל ֵ֭ה Luk 18:40
ָיהי לוָֿתֵ ֭ה וֿכַֿד ֵ
וקָ ם יֵׁ֣שֻ ֭וע וַֿפקַ ֿד ּדנַיּתֻ ונ ֗
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ נָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת אֵ עּבֵ ֿד ל ָֿ֭ך הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר מָ רי֭ ּדֵ אחז ֵ֭א Luk 18:41
ו֣ יֵׁשֻ וע אֵ מַ ר ל ֵ֭ה חזִי֭ הַ ימָ נֻוֿתָ ֿך אַ חיַֿתָ ֿ֭ך Luk 18:42
ֿכלֵה Luk 18:43
ֿתר ֭ה וַמׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ ֭א ו ֻ
וֿבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה חז ָ֭א וָאֿתֵ א ֗הוָא ּבָ ֵ
עַ מָ א ּדַ חז ָ֑א י ַ֗הֿב ֗הוָא ׁשֻ וֿבחָ א לַאלָהָ א ס
איריחֻו֑ Luk 19:1
וֿכַֿד עַ ל יֵׁ֣שֻ ֭וע וַעֿבַ ר ִּ֣ב ִ
Luk 18:25
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ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ַזּכַי֭ עַ ִּת ָירא ֗הו ָ֭א ַורֿב מָ ֿכסֵ ֑ ֞א
ּג ָ
וע ּדמַ נֻו֭ ולָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא מֵ ן ּכֵנׁשָ ֭א Luk 19:3
וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנֵחזֵא ל֣ יֵׁשֻ ֭
מֵ טֻל ּדַ ֿבקַ ומֿתֵ ֭ה זעֻור ֗הוָא ַזּכַי֑
ֵיוהי֭ מֵ טֻל Luk 19:4
לֿתּתָ א ּפַ ּכִ יהּתָ א ּדנֵחז ֗
וַרהֵ ט קַ ּדמֵ ה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע וַסלֵק לֵה ִ
עֿתיֿד הוָא ּדנֵעּבַ ֭ר
ּדהָ ֿכוָֿת ִ
רהֿב חֻוֿת Luk 19:5
ָיהי֭ וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ סּתַ ֗
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א להָ י ּדֻוּכֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע֑ חז ֗
ַזּכַי֑ יַומָ נָא ּגֵיר ָולֵא ּדַ ֿבֿבַ יּתָ ֿך אֵ הוֵא
וֵאסּתַ רהַ ֿב נחֵ ֿ֭ת וקַ ּבלֵה ּכַֿד חָ ֿדֵ ֭א Luk 19:6
ַֿברא חַ טָ יָא עַ ל Luk 19:7
ָאמרי֭ ן ּדַ לוָֿת ּג ָ
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין ּכֻלהֻו ֑ן ָרטנִ ין ֗הוַו֭ ו ִ
ׁשר ֭א
ָ
וע הָ א מָ רי֑ ּפֵ לּגֻוֿת נֵֿכסַ י֞ יָהֵ ֿב ֗אנָא Luk 19:8
קָ ם ּדֵ ין ַזּכַי֭ וֵאמַ ר ל֣ יֵׁשֻ ֭
ּפָרע ֗אנ ָ֭א
למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וַלֿכֻלנ ָׁ֭ש מֵ ּדֵ ם ּדֿגֵלזֵֿ֑ת חַ ֿד ּבַ ארּבעָא ַ
אף הָ נָא Luk 19:9
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע יַומָ נָא הוַו חַ י ֵ֞א לֿבַ יּתָ א הָ נ ָ֭א מֵ טֻל ּדָ ֿ
אֿברהָ ֭ם
ּברה ֻ֗הו ַּ֣ד ָ
ֵ
ּדאנָׁשָ ֑א ּדנֵֿבעֵא ונַחֵ ֭א הַ ו מֵ ּדֵ ם ּדַ אּבִ יֿד ֗הוָא ס Luk 19:10
ּברה ֗
אֵ ֿתָ א ּגֵיר ֵ
למאמַ ר מַ ֿתל ָ֭א מֵ טֻל ּדקַ ִריֿב ֗הוָא Luk 19:11
וֿכַֿד ׁשָ מעִ ין ֗הוַו הָ לֵי ֑ן אַ וסֵ ֿף ִ
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ ֿתּגלֵא מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א
ֿברין ֗הוַו֭ ּדַ ֿבהָ י ׁשָ עֿתָ א ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וסָ ִ
ל ִ
ס
ַאֿתרא ַרחִ יקָ ֭א ּדנֵסַ ֿב Luk 19:12
ַֿברא חַ ֿד ּבַ ר טֻוהמָ א ַרּבָ ֑א אֵ זַל ל ָ
וֵאמַ ֭ר ּג ָ
ֻוך
לֵה מַ לּכֻוֿתָ ֭א ונֵהּפ ֿ֭
ין וֵאמַ ר להֻו֭ ן Luk 19:13
עֵסרא מנִ ֭ ֞
וה ֑֞י וי ַ֗הֿב להֻו֭ ן ָ
עֵסרא עַֿבּדַ ֗
ַקרא ָ
ו ָ
אֵ ּתּתַ ּג֗ רו עַ ֿד אָ ֿתֵ א ֗אנָא ס
ָאמרי֭ ן Luk 19:14
ֿתר ֭ה ו ִ
ּבנַי֞ מֿדִ ינ֗ ּתֵ ה ּדֵ י֭ ן סָ נֵין ֗הוַו ל ֵ֭ה וׁשַ ּדַ רו ִאיזּגַּדֵ ֞א ּבָ ֵ
לָא צָ ֿבֵ ין ֗חנַן ּדנַמל ֵֿך עלַין הָ נָא ס
וה ֭֞י Luk 19:15
וֿכַֿד נסַ ֿב מַ לּכֻוֿתָ א וַהֿפַ ֿ֑ך אֵ מַ ר ּדנֵקרֻ ון לֵה הָ נֻון עַֿבּדַ ֗
ֵסּפָא ּדנֵּדַ ע מָ נָא ּכֻל חַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻון אֵ ּתּתַ ּג ַ֭ר
ּדי ַ֗הֿב להֻון ּכ ֑
עֵסרא מנִ ין֞ אַ וּתַ ֭ר Luk 19:16
וֵאֿתָ א קַ ֿדמָ י ָ֭א וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ מַ ני ָֿ֭ך ָ
Luk 19:2
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אָ מַ ר ל ֵ֭ה ִאיו עַ ֿבּדָ א טָ ֿבָ ֭א ּדַ ֿבקַ לִ יל אֵ ׁשּתֿכַחּת מהַ ימַ ֑ן ּתֵ הוֵא
עֵסרא ּכַרֿכִ ֭ ֞ין
ׁשַ לִ יט עַ ל ָ
ֿתרין וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ מַ ני ָֿ֭ך חַ מׁשָ א מנִ ין֞ עֿבַ ֿ֭ד Luk 19:18
וֵאֿתָ א ּדַ ֵ
ין Luk 19:19
אֵ מַ ר אָ ֿף להָ נ ָ֭א אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּתֵ הוֵא ׁשַ לִ ֭יט עַ ל חַ מׁשָ א ּכַרֿכִ ֭ ֞
חרנ ָ֭א וֵאמַ ֭ר מָ רי֑ הָ א מַ ני ָֿך הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא לוָֿתי֭ ּכַֿד Luk 19:20
וֵאֿתָ א ֗א ִ
ִסים ּבסֵ ּדֻונ ָ֭א
ַֿברא אַ נ֗ ּת קַ ׁשי ָ֭א וׁשָ קֵ ל אַ נ֗ ּת מֵ ּדֵ ם ּדלָא Luk 19:21
ּדֵ חלֵֿת ּגֵיר מֵ נ ָֿ֭ך ּדֿג ָ
עּת
מּת וחָ צֵ ֿד אַ נ֗ ּת מֵ ּדֵ ם ּדלָא ַזר ֭
סָ ֭
ַֿברא Luk 19:22
אָ מַ ר ל ֵ֭ה מֵ ן ּפֻומָ ֿך אֵ ּדֻונ ָֿך עַ ֿבּדָ א ּבִ יׁשָ ֭א יָֿדַ ע ֗הוַיּת לִ י ּדֿג ָ
֗אנָא קַ ׁשי ָ֑א וׁשָ קֵ ל ֗אנָא מֵ ּדֵ ם ּדלָא סָ מֵ ֿ֑ת וחָ צֵ ֿד ֗אנָא מֵ ּדֵ ם ּדלָא זֵרעֵ ֿ֑ת
ור ֭א וֵאנָא אָ ֿתֵ א ֗הוִ יֿת ּתָ ֿבַ ע ל ֵ֭ה Luk 19:23
למָ נָא לָא י ַ֗הֿבּת ּכֵסּפי עַ ל ּפָֿתֻ ָ
עַ ם ֵרּביָֿתֵ ֭ ֞ה
והי֭ אֵ מַ ֭ר סַ ֿבו מֵ נֵה מַ ני ָ֑א והַ ֿבו להַ ו Luk 19:24
ימין קֿדָ מַ ֗
וַלהָ נֻון ּדקָ ִ
עֵסרא מנִ ין֞ ס
ִּדאיֿת לוָֿתֵ ה ָ
עֵסרא מנִ ין֞ ס Luk 19:25
מרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן ִאיֿת לוָֿתֵ ה ָ
אָ ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדַ לֿכֻל מַ ן ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נ ִֵֿתיהֵ ֿב ל ֵ֭ה Luk 19:26
ומֵ ן הַ ו ּדלַיּת ל ֵ֑ה אָ ֿף הַ ו ִּדאיֿת ל ֵ֭ה נֵֿתנסֵ ֿב מֵ נ ֵ֭ה
ּברם להָ נֻון ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֭֞י אַ ילֵין ּדלָא צֿבַ ו ּדַ אמל ֵֿך עלַיהֻו ֑ן אַ יּתַ ו Luk 19:27
ַ
אֵ נֻו֭ ן וקַ טֵ לו אֵ נֻון קֿדָ מַ י ס
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם Luk 19:28
והי ּדנִ אזַל ל ִ
וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ לֵין יֵׁ֣שֻ וע֑ נֿפַ ק לַקֿדָ מַ ֗
ֿתקרא Luk 19:29
ֻורא ּדמֵ ֵ
וֿכַֿד מַ ִטי ל֣ ֿבֵ יֿתּ-פָ ּגֵא ו֣ ֿבֵ יֿת-עַני ָ֑א עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ט ָ
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
ּתרין֞ מֵ ן ּתַ ִ
ּדֿבֵ יֿת זַיּתֵ ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר ֵ
וֿבלן וֿכַֿד עָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ָ֑ה Luk 19:30
ַקריֿתָ א הָ י ּדַ לקֻ ַ֭
וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו ל ִ
ׁשרו
ַוהי֭ ַ
ּדאנָׁש מֵ מֿתֻ ום לָא רֿכֵֿב על ֗
אס ֑יר ֗
הָ א מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון עִ ילָא ּדַ ִ
אַ יּתַ או ֻ֗הי֭
וֵאן ֗אנָׁש מׁשַ אֵ ל לֿכֻו֭ ן למָ נָא ׁשָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֑ה הָ ַֿכנָא אֵ מַ רו Luk 19:31
ל ֵ֭ה למָ ַרן מֵ ֿתּבעֵא ס
וֵאזַלו הָ נֻון ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו֑ וֵאׁשּכַחו אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ ר להֻון֭ Luk 19:32
Luk 19:17
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וה ֭֞י מָ נָא ׁשָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון
מרין להֻון מָ ַר ֗
וֿכַֿד ׁשָ ֵרין לֵה לעִ יל ָ֑א אָ ִ
עִ ילָא הַ ו֭
וֵאמַ רו להֻו֭ ן ּדַ למָ ַרן מֵ ֿתּבעֵא ס Luk 19:34
ֻוהי Luk 19:35
ַארמיו עַ ל עִ ילָא מָ אנַיהֻו ֑֞ן וַארּכֿב ֗
וַאיּתי ֻ֗והי לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ִ
ַוהי ס
ל֣ יֵׁשֻ וע על ֗
ּפָרסין ֗הוַו מָ אנַיהֻון֞ ּבֻאורחָ ֭א Luk 19:36
ִ
ּכַֿד ּדֵ ין אָ זֵל֑
ּכלֵה ּכֵנׁשָ א Luk 19:37
ֻורא ּדֿבֵ יֿת זַיּתֵ ֑ ֞א ׁשַ ִריו ֻ
קרֿב למַ חַ ּתֿתָ א ּדט ָ
וֿכַֿד ֵ
למיֿדֵ ֞א חָ ֿדֵ י ֑ן וַמׁשַ ּבחִ ין לַאלָהָ א ּבקָ לָא ָרמָ ֑א עַ ל ּכֻל חַ יל ֵ֞א ּדַ חזַו֭
ּדֿתַ ִ
הו מַ לּכָא ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ׁשלָמָ א Luk 19:38
ּבר ֿיך ֻ֗
ָאמרין ֗הוַו֑ ִ
ו ִ
מרומֵ ֞א ס
ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וׁשֻ וֿבחָ א ּבַ ַ
ּכאי Luk 19:39
מרין ל ֵ֭ה ַרּבִ י֭ ִ
ּפריׁשֵ ֞א מֵ ן ּבַ ינַי ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א אָ ִ
֗אנָׁשָ ֞א ּדֵ ין מֵ ן ִ
למיֿדַ יּכְ֭֞
ּבֿתַ ִ
אֿפֵא נֵקעיָן֞ Luk 19:40
אָ מַ ר להֻו֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֵ אן הָ לֵין נֵׁשּתקֻ ו֭ ן ּכִ ֞
ס
ֵיה Luk 19:41
קרֿב וַחזָה לַמֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א ּבֿכָא על ֭
וֿכַֿד ֵ
וֵאמַ ֭ר אֵ לֻו ּכַי יָֿדַ עּתי אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין ּדַ ׁשלָמֵ ֿכי֑ אָ ֿפֵן ּבהָ נָא Luk 19:42
ַיּכי
יַומֵ ֿכי֑ הָ ׁשָ א ּדֵ ין אֵ ֿתּכ ִַסי להֵ ין מֵ ן עַ ינ ֭֞
יּכי ונֵאלצֻונֵֿכי Luk 19:43
נִ אֿתֻ ון לֵֿכי ּדֵ ין יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּדנֵחּדרֻ ונֵֿכי ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֑֞
מֵ ן ּכֻל ּדֻוּכ ָ֭א
אף Luk 19:44
אף עַל ּכִ ֿ֑
ונֵסחֿפֻונֵֿכי֭ ולַֿבנַיּכי֞ ּב ַֿגוֵֿכי֭ ולָא נֵׁשּבקֻ ון ּבֵ ֿכי ּכִ ֿ
ֻוערנֵֿכי ס
חל ָֿף ּדלָא יִ ֿדַ עּתי זַֿבנָא ּדס ָ
וֿכַֿד עַ ל להַ יּכל ָ֑א ׁשַ ִרי למַ ּפָקֻ ו לַאילֵין ּדזָֿבנִ ין ּבֵ ה וַמזַּבנִ ין֭ Luk 19:45
והי֭ אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין Luk 19:46
ּכֿתיֿב ּדֿבַ יּתי֭ ּבֵ יֿת צלֻוֿתָ א ִאיֿתַ ֗
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ִ
ָיהי מעַ רֿתָ א ּדלֵסטָ י ֵ֞א ס
עֿבַ ּדּתֻ ונ ֗
ֿפר ֞א Luk 19:47
והֻו מַ ל ֵֿף ֗הוָא ּכֻל יֻום ּבהַ יּכל ָ֭א ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין וסָ ֵ
וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדעַ מָ ֑א ּבָ עֵין ֗הוַו למַ וּבָ ֿדֻוֿתֵ ֭ה
ּכלֵה ּגֵיר עַ מָ א ּתלֵא ֗הוָא Luk 19:48
ולָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו מָ נָא נֵעּבֿדֻון ל ֵ֭ה ֻ
ּבֵ ה למֵ ׁשמעֵ ה ּס ּס
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וַהוָא ּבחַ ֿד מֵ ן יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּבהַ יּכלָא לעַ מָ ֭א וַמסַ ּבַ ֑ר קָ מו
ֿפר ֞א עַ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א
ַוהי ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
על ֗
ָאמרין ל ֵ֭ה אֵ מַ ר לַן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא הָ לֵין עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת ומַ נֻו הַ ו Luk 20:2
ו ִ
ּדי ַ֗הֿב ל ָֿך ׁשֻ ולטָ נָא הָ נ ָ֭א
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ׁשַ אֵ לֿכֻון אָ ֿף אֵ נָא מֵ לֿתָ ֭א וֵאמַ רו לִ י֭ Luk 20:3
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
אנָׁשָ ֭ ֞א Luk 20:4ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן מֵ ן ׁשמַ יָא ֗הוָֿת אַ ו מֵ ן ּבנַי֞ ֗
מַ עמ ִ
ָאמרי֭ ן ּדֵ אן נִ אמַ ר מֵ ן Luk 20:5
הֵ נֻון ּדֵ ין מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן ו ִ
ָיהי֭
ׁשמַ י ָ֑א אָ מַ ר ַל ֑ן ומֵ טֻל מָ נָא לָא הַ ימֵ נּתֻ ונ ֗
מּפָסין ּגֵיר Luk 20:6
אנָׁשָ ֑ ֞א ָרֿגֵם לַן עַ מָ א ֻּכל ֵ֭ה ִאֵ ן ּדֵ ין נִ אמַ ר מֵ ן ּבנַי֞ ֗
ּ֣דיֻוחַ נָן נֿבִ יָא הֻו֭
וֵאמַ רו ל ֵ֭ה ּדלָא יָֿדעִ ינַן מֵ ן אַ ימֵ ּכָא ֗הי֭ Luk 20:7
וע ולָא אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּבַ אינָא ׁשֻ ולטָ נָא Luk 20:8
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
הָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ס
ַֿברא חַ ֿד נצַ ֿב ּכַרמָ ֭א Luk 20:9
וׁשַ ִרי ּדנִ אמַ ר לעַ מָ א מַ ֿתלָא הָ נ ָ֭א ּג ָ
ָאא
וַאוחֿדֵ ה לֿפַ לָחֵ ֭ ֞א וַאֿבעֵ ֿד זַֿבנָא סַ ּגִ י ֭
אר ֞א Luk 20:10
וַֿבזַֿבנָא ׁשַ ּדַ ר עַ ֿבּדֵ ה לוָֿת ּפַ לָחֵ ֑ ֞א ּדנֵּתלֻון לֵה מֵ ן ּפִ ֵ
סר ֭יק
והי ּכַֿד ִ
ּדֿכַרמָ ֭א ּפַ לָחֵ ֞א ּדֵ ין מחַ או ֻ֗הי֭ וׁשַ ּדרֻ ֗
חרנ ָ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין אָ ֿף להַ ו֭ מחַ או ֻ֗הי Luk 20:11
וַאוסֵ ֿ֭ף וׁשַ ּדַ ר לעַ ֿבּדֵ ה ֗א ִ
סר ֭יק
והי ּכַֿד ִ
והי֭ וׁשַ ּדרֻ ֗
וצַ ערֻ ֗
והי֭ Luk 20:12
ֻוהי֭ וַאּפקֻ ֗
ָאף להַ ו צַ לֿפ ֗
וַאוסֵ ֿ֭ף וׁשַ ּדַ ר ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין ו ֿ
אָ מַ ר מָ ֵרא ּכַרמָ ֭א מָ נָא אֵ עּבֵ ֿ֭ד אֵ ׁשַ ּדַ ר ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֑א ּכֿבַ ר Luk 20:13
ָיהי֭ ונֵֿתּכַחֿדֻון֭
נֵחז ֻונ ֗
ָאמרי֭ ן הָ נַו Luk 20:14
ּכַֿד חזַאו ֻ֗הי ּדֵ ין ּפַ לָחֵ ֑ ֞א מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן ו ִ
יוהי֭ וֿתֵ הוֵא יָרּתֻ וֿתָ א ִּדילַן֭
יָרּתָ ֭א ּתַ ו נֵקטלִ ֗
ֻוהי֭ מָ נָא הָ ֿכִ יל נֵעּבֵ ֿד להֻון Luk 20:15
והי לֿבַ ר מֵ ן ּכַרמָ ֭א וקַ טל ֗
וַאּפקֻ ֗
מָ ֵרא ּכַרמָ ֭א
חרנ ֭ ֵ֞א ּכַֿד ׁשמַ עו Luk 20:16
נִ אֿתֵ א ונַוּבֵ ֿד לֿפַ לָחֵ ֞א הָ נֻו֭ ן ונֵּתֵ ל ּכַרמָ א ל ַ֗א ָ
ּדֵ י֭ ן אֵ מַ רו֭ לָא ּתֵ הוֵא הָ ֿדֵ ֭א
Luk 20:1

The Aramaic Peshitta

178

ֿכֿתיֿבָ ֑א ּדֿכִ אֿפָא ּדַ אסלִ יו
הֻו ּדֵ ין חָ ר ּבהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר ומָ נָא ֗הי הָ י ּדַ ִ
לריׁש קַ רנָא ּדזָוִ יֿתָ ֭א
ּבַ ָני ֑ ֵ֞א הִ י הוָֿת ִ
ַוהי Luk 20:18
ֵֿתרעַע וֿכֻל מַ ן ּדהִ י ּתֵ ּפֵ ל על ֗
֭
אֿפָא נ
וֿכֻל ּדנֵּפֵ ל עַ ל הָ י ּכִ ֭
יוהי ס
ֿדר ֗
ּתֵ ֵ
ַוהי ִאיֿדַ י ָ֞א ּבהָ י Luk 20:19
ֿפר ֞א ּדנַרמֻון על ֗
ּבעַ ו ֗הוַו ּדֵ ין ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
ׁשָ עֿתָ ֑א וַֿדחֵ לו מֵ ן עַ מָ ֭א יִ ֿדַ עו ּגֵיר ּדַ עלַיהֻון אֵ מַ ר מַ ֿתלָא הָ נָא ס
ָיהי Luk 20:20
וׁשַ ּדַ רו לוָֿתֵ ה ּגָׁשֻ וׁשֵ ֭ ֞א ּדמֵ ּתּדַ מֵ ין ּבז ִַּדיקֵ ֑ ֞א ּדנֵאחּדֻונ ֗
ָיהי לֿדַ ָינ ָ֭א וַלׁשֻ ולטָ נֵה ּדהִ ֿגמֻונ ָ֭א
ּבמֵ לֿתָ ֭א ונַׁשלמֻונ ֗
ֿתריצָ איִ ֿת ממַ לֵל אַ נ֗ ּת Luk 20:21
ינן ּדַ ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א יָֿדעִ ַ֭
ֻוהי֭ ו ִ
וׁשַ אל ֗
אּפֵא אֵ לָא ּבקֻ וׁשּתָ ֭א אֻ ורחָ א ּדַ אלָהָ א מַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּ֭ת
ומַ ל ֵֿ֭ף ולָא נָסֵ ֿב אַ נ֗ ּת ּבַ ֭ ֞
רׁשָ א לקֵ סַ ֭ר אַ ו ל ָ֭א Luk 20:22ׁשַ לִ יט ַ֭לן ּדנֵּתֵ ל ּכסֵ ֿף ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ סּתַ ּכַל חָ רעֻוֿתהֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר מָ נָא מנַסֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ Luk 20:23
ַֿכֿתיֿבָ ֿתָ ֭ ֞א הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֭ Luk 20:24
חַ וַאוֻני ִּדינ ָָר ֭א ּדמַ ן ִאיֿת ּבֵ ה צַ למָ א ו ִ
ּדקֵ סַ ֭ר
וע הַ ֿבו הָ ֿכִ יל ּדקֵ סַ ר לקֵ סַ ֭ר וֿדַ אלָהָ א לַאלָהָ ֭א Luk 20:25
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ולָא אֵ ׁשּכַחו למֵ אחַ ֿד מֵ נֵה מֵ לֿתָ א קֿדָ ם עַ מָ ֭א וֵאּתּדַ מַ רו עַ ל Luk 20:26
ּפֵֿתֿגָמֵ ֭ה וַׁשֿתֵ קו ס
ַיּת Luk 20:27
אמרין ּדַ קיָמּתָ א ל ֭
קרֿבו ּדֵ ין ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן ַזּדֻוקָ י ֑ ֵ֞א הָ נֻון ּדָ ִ
ֵ
ֻוהי֭
וׁשַ אל ֗
ֻוהי֭ Luk 20:28
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֑א מֻ֣וׁשֵ א ּכֿתַ ֿב ַל ֑ן ּדֵ אן ֗אנָׁש נמֻוֿת אַ ח ֗
ו ִ
ֻוהי֭
ֻוהי אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה וַנקִ ים זַרעָא לַאח ֗
ִּדאיֿת לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדלָא ּב ַני ֑ ָ֞א נֵסַ ֿב אַ ח ֗
ומיֿת ּדלָא Luk 20:29
ׁשַ ֿבעָא ּדֵ ין אַ חִ ין֞ ִאיֿת ֗הוַו֭ קַ ֿדמָ יָא נסַ ֿב אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ִ
ּב ַני ֭ ָ֞א
ֿתרין֞ לַאנ֗ ּתֿתֵ ֭ה והָ נָא ִמיֿת ּדלָא ּב ַני ֭ ָ֞א Luk 20:30
ונַסּבָ ה ּדַ ֵ
ומיֿתו֭ ולָא Luk 20:31
ָאף ׁשַ ֿבעָֿתַ יהֻו֭ ן ִ
וֿדַ ֿתלָֿתָ א ּתֻ וֿב נַסּבָ ֭ה והָ ֿכוָֿת ו ֿ
ׁשֿבַ קו ּב ַני ֭ ָ֞א
ומיֿתַ ֿת ּבחַ רֿתָ א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א Luk 20:32
ִ
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ּבַ קיָמּתָ א הָ ֿכִ ֭יל ּדַ אינָא מֵ נהֻון ּתֵ הוֵא אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א ׁשַ ֿבעָֿתַ יהֻון֞ ּגֵיר
ֻוה
נַסּב ֭
ַוהי֞ ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א נָסּבִ ין נֵׁשֵ ֭ ֞א ונֵׁשֵ ֞א הָ ויָן֞ Luk 20:34
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּבנ ֗
ַֿבר ֭ ֞א
לֿג ֵ
הָ נֻון ּדֵ ין ּדַ להַ ו עָ למָ א ׁשוַו֭ ולַקיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א לָא Luk 20:35
ַֿבר ֭ ֞א
ָאף לָא נֵׁשֵ ֞א הָ ויָן֞ לֿג ֵ
נָסּבִ ין נֵׁשֵ ֭ ֞א ו ֿ
ֵיר וַֿב ַני ָ֞א Luk 20:36
אָ ֿפלָא ּגֵיר ּתֻ וֿב לַממָ ֿת מֵ ׁשּכחִ י֭ ן אַ ֿיך מַ לַאֿכ ֵ֞א אֵ נֻון ּג ֭
ִאיֿתַ יהֻון ּדַ אלָהָ ֭א מֵ טֻל ּדַ הוַו ּב ַני ָ֞א ּדַ קיָמּתָ ֭א
ימין ּדֵ ין ִמיֿתֵ ֭ ֞א אָ ֿף מֻ֣וׁשֵ א ּבַ ּדֵ ֭ק אַ ֿדּכַר ּגֵיר ּבסַ ניָא ּכַֿד Luk 20:37
ּדקָ ִ
אֿברהָ ֭ם וַאלָהֵ ה ִּ֣דאיסחָ ֭ק וַאלָהֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב
אָ מַ ֭ר מָ ריָא אַ לָהֵ ה ַּ֣ד ָ
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א אֵ לָא ּדחַ י ֭ ֵ֞א ּכֻלהֻון ּגֵיר חַ יִ ין אֵ נֻון Luk 20:38
אַ לָהָ א ּדֵ ין לָא ֗הוָא ִ
לֵה ס
ָאמרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֭א ׁשַ ּפִ יר אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת Luk 20:39
ֿפר ֭ ֞א ו ִ
וַענַו ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן סָ ֵ
מרחו לַמׁשַ אָ לֻוֿתֵ ה עַ ל מֵ ּדֵ ם ס Luk 20:40
ולָא ּתֻ וֿב אַ ַ
הו Luk 20:41
ֿברה ֻ֗
מׁשיחָ א ּדַ ֵ
ֿפר ֞א עַ ל ִ
מרין סָ ֵ
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן אַ י ַּכנָא אָ ִ
ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד
ֻור ֭ ֞א ּדֵ אמַ ר מָ ריָא למָ רי֭ ּתֵ ֿב ל ָֿך Luk 20:42
והֻו ַּ֣דוִ יֿד אֵ מַ ר ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדמַ זמ ֵ
מֵ ן י ִַמיני֑
יּך ּתחֵ יֿת ֵרֿגלַיּכְ֭֞ Luk 20:43
אסים ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ְ֞
עֿדַ מָ א ּדֵ ִ
הו סס Luk 20:44
ּברה ֻ֗
אֵ ן הָ ֿכִ יל ַּ֣דוִ יֿד מָ רי קָ ֵרא ל ֵ֑ה אַ י ַּכנָא ֵ
וה ֭֞י Luk 20:45
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד ֻּכלֵה עַ מָ א ׁשָ מַ ע ֗הו ָ֑א אֵ מַ ר לֿתַ ִ
חמין ׁשלָמָ א Luk 20:46
ֿפר ֞א ּדצָ ֿבֵ ין לַמהַ ָלֿכֻו ּבֵ אסטל ֑ ֵ֞א ָור ִ
אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן סָ ֵ
ּבׁשֻ וקֵ ֑ ֞א ִוריׁש מַ וּתֿבֵ ֞א ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֑ ֞א ִוריׁש סמָ ֿכ ֵ֞א ּבַ אחׁשָ מיָֿתָ ֭ ֞א
ֻון Luk 20:47
הָ נֻון ּדָ אֿכלִ ין ּבָ ּתֵ ֞א ּדַ ארמלָֿתָ ֑ ֞א ּבעֵ לֿתָ א ּדמַ ורֿכִ ין צ ַלוָֿתה ֭ ֞
הֵ נֻון נקַ ּבלֻון ִּדינָא י ִַּת ָירא ס
ֻון Luk 21:1
ּדרמֵ ין ֗הוַו ּבֵ יֿת ַּגזָא קֻ ורּבָ נַיה ֭ ֞
חָ ר ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּבעַ ִּת ֵיר ֭ ֞א אַ ילֵין ָ
ין Luk 21:2
ּתר ֭ ֞
וַחזָא אָ ֿף אַ רמַ לּתָ א חֿדָ א מֵ סּכִ נּתָ ֑א ּדַ ארמיַֿת ׁשָ מֻונ ֵ֞א ֵ
Luk 20:33
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ׁשר ָרא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדהָ ֿדֵ א אַ רמַ לּתָ א מֵ סּכִ נּתָ ֑א
וֵאמַ ֭ר ָ
אַ רמיַֿת י ִַּתיר מֵ ן ּכֻלנ ָׁ֭ש
רמיו ּבֵ יֿת קֻ ורּבָ נָא Luk 21:4
ּכֻלהֻון ּגֵיר הָ לֵי ֑ן מֵ ן מָ א ּדי ִַּתיר ֗הוָא להֻון אַ ִ
ּדַ אלָהָ ֭א הָ ֿדֵ א ּדֵ ין מֵ ן חַ ִסירֻ וֿתָ ֑ה ּכֻל ּדקַ ניָא ֗הוָֿ֭ת אַ רמיַֿתֵ ה ּס ּס
ירֿתָ ֞א Luk 21:5
אֿפֵא ׁשַ ּפִ ָ
מרין ֗הוַו ֗אנ ִָׁשין֞ עַ ל הַ יּכל ָ֑א ּדַ ֿבֿכִ ֞
וֿכַֿד אָ ִ
וַֿבקֻ ורּבָ נ ֵ֞א מצַ ּבַ ֿ֭ת אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ וע֑
אף עַ ל Luk 21:6
הָ לֵי֭ ן ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן נִ אֿתֻ ון יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ּדַ ֿבהֻו֭ ן לָא ּתֵ ׁשּתֿבֵ ק ּכִ ֿ
אף ּדלָא ּתֵ סּתֿתַ ר ס
ּכִ ֿ
ָאמרי֭ ן מַ לֿפָ נ ָ֑א אֵ מַ ֿתי הָ לֵין נֵהוי ֭ ָ֞ן ומָ נָא ֗הי Luk 21:7
וַמׁשַ אלִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה ו ִ
אָ ֿתָ א מָ א ּדקַ ִריֿבָ ן֞ הָ לֵין ּדנֵהוי ֭ ָ֞ן
ֵאא ּגֵיר נִ אֿתֻ ון ּבׁשֵ מי֑ Luk 21:8
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן חזַו למָ א ּתֵ טעֻו֭ ן סַ ּגִ י ֞
קרֿ֭ב לָא ּדֵ ין ִּתאז ֻ֗לון ּבָ ֿתַ רהֻון֭
מׁשיחָ ֭א וזַֿבנָא ֵ
ונִ אמרֻ ו֭ ן ּדֵ אנָא ֗אנָא ִ
עֿתיֿדָ ן֞ אֵ נֵין֞ Luk 21:9
קרֿבֵ ֞א וַׁשֿגֻוׁשי ֭ ֵ֞א לָא ּתֵ ֿדחלֻו֭ ן ִ
ומָ א ּדׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ָ
ּגֵיר הָ לֵין לֻוקֿדַ ם למֵ הו ָ֭א אֵ לָא לָא עֿדַ ּכִ יל מטָ ֿת חַ רֿתָ ֭א
נקֻ ום ּגֵיר עַ מָ א עַ ל עַ מָ ֑א ומַ לּכֻו עַ ל מַ לּכֻו֑ Luk 21:10
ַועֵא ַרורֿבֵ ֞א נֵהו ֻון ּבֿדֻוּכָא ּדֻוּכ ָ֭א וֿכַֿפנ ֵ֞א ומַ וּתָ נ ֭ ֵ֞א ונֵהויָן֞ Luk 21:11
וז ֞
ֻורֿדֵ ֭ ֞א וָאֿתוָֿתָ ֞א ַרורֿבָ ֿתָ ֭ ֞א מֵ ן ׁשמַ יָא נֵֿתחַ זי ֭ ָ֞ן וסַ ֿתו ֵ֞א ַרורֿבֵ ֞א
ּדֵ חלָֿתָ ֭ ֞א וס ָ
נֵהוֻון ס
קֿדָ ם ּדֵ ין הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן נַרמֻון עלַיּכֻון ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א ונֵרּדֿפֻו ָנֿכֻו֭ ן Luk 21:12
ונַׁשלמֻו ָנֿכֻון לַֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֭ ֞א וַלֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א וַנקַ רֿבֻו ָנֿכֻון קֿדָ ם מַ לּכ ֭ ֵ֞א
והִ ֿגמֻונ ֭ ֵ֞א מֵ טֻל ׁשֵ מי֭
הָ ויָא לֿכֻון ּדֵ ין לסָ הּדֻוֿתָ ֭א Luk 21:13
ִסימו ּדֵ ין ּבלֵּבֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ הו ֻון מֵ ֿתיַלֿפִ ין למַ ּפַ ק רֻ וחָ ֭א Luk 21:14
אֵ נָא ּגֵיר אֵ ּתֵ ל לֿכֻון ּפֻומָ א וחֵ ֿכמֿתָ ֑א אַ יֿדָ א ּדלָא נֵׁשּכחֻון Luk 21:15
לַמקָ ם לקֻ וֿבל ָ֭ה ּכֻלהֻון ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יּכ ֭ ֻ֞ון
ֻון Luk 21:16
נַׁשלמֻו ָנֿכֻון ּדֵ ין אַ ֿבָ הַ יּכ ֭ ֻ֞ון וַאחַ יּכ ֭ ֻ֞ון ו ַ֗אח ָינַיּכ ֭ ֻ֞ון ָורחמַ יּכ ֭ ֞
ַנמיֿתֻ ון מֵ נֿכֻון֭
ו ִ
וֿתֵ הו ֻון סנִ יאיִ ן֞ מֵ ן ּכֻל ֗אנ ָׁ֭ש מֵ טֻל ׁשֵ מי֭ Luk 21:17
Luk 21:3
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ומֵ נֿתָ א מֵ ן ִרׁשֿכֻו֭ ן לָא ִּתאֿבַ ֿ֭ד
יּברנֻוֿתֿכֻון ּדֵ ין ּתֵ קנֻון נַֿפׁשֿכֻון ס Luk 21:19
ּבַ מסַ ָ
ירין לָה חַ יל ָ֑א הָ יּדֵ ין ּדַ עו֭ Luk 21:20
ֻ֣אורׁשלֵם ּדַ חֿדִ ִ
מָ א ּדֵ ין ּדַ חזַיּתֻ ון ל ִ
קרֿב לֵה חֻורּבָ ֭ה
ּדַ ֵ
ֻור ֭א וַאילֵין ּדַ ֿב ַֿגוָה Luk 21:21
הָ יּדֵ ין אַ ילֵין ּדִֿ֣ב יהֻוֿד אֵ נֻון נֵערקֻ ון לט ָ
אֵ נֻו֭ ן נֵערקֻ ו֭ ן וֿדַ ֿבקֻ ורי ֭ ָ֞א לָא נֵעלֻון ל ָ֭ה
ֿכֿתיֿב ס Luk 21:22
ּדיַומָ ֿתָ ֞א אֵ נֻון הָ לֵין ּדַ ֿתֿבַ עֿתָ ֑א ּדנֵׁשלַם ּכֻל מָ א ּדַ ִ
וָי ּדֵ י֭ ן לַאילֵין ּדֿבַ טנ ֭ ָ֞ן ולַאילֵין ּדמַ ינקָ ן֞ ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֭ ֞א נֵהוֵא Luk 21:23
ארעָא ורֻ וֿגזָא עַ ל עַמָ א הָ נ ָ֭א
֑
ּגֵיר אֻ ולצָ נָא ַרּבָ א ּבַ
ורׁשלֵם ּתֵ הוֵא Luk 21:24
ונֵֿפלֻון ּבֿפֻומָ א ּדחַ רּבָ ֭א ונֵׁשּתֿבֻון לֿכֻל אַ ֿתַ ֭ר ו֣ אֻ ִ
מֵ ּתֿדִ יׁשָ א מֵ ן עַ ֗ממֵ ֑ ֞א עֿדַ מָ א ּדנֵׁשלמֻון זַֿבנ ֵ֞א ּדעַ ֗ממֵ ֞א ס
הר ֭א וַֿבֿכַוּכֿבֵ ֭ ֞א וֿבַ ארעָא Luk 21:25
ונֵהויָן֞ אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּבׁשֵ מׁשָ ֭א וַֿבסַ ָ
אֻ ולצָ נָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א וֿפֻוׁשָ ֿך ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א מֵ ן ּתַ והֿתָ א ּדקָ לָא ּדיַמָ ֑א
עֿתיֿד Luk 21:26
וזַועָא ּדמַ ּפֵק נַֿפׁשָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א מֵ ן ּדֵ חלֿתָ א ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
רעָא ונֵּתּתזִיעֻון חַ יל ֵ֞א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
למֵ אֿתָ א עַ ל אַ ֭
ּדאנָׁשָ א ּדָ אֿתֵ א ּבַ ע ָננ ֑ ֵ֞א עַ ם חַ ילָא Luk 21:27
ַֿברה ֗
ָיהי ל ֵ
והָ יּדֵ ין נֵחז ֻונ ֗
סַ ּגִ יָאא וׁשֻ וֿבחָ א ַרּבָ א ס
ֻון מֵ טֻל Luk 21:28
ַארימו ִרׁשַ יּכ ֭ ֞
מָ א ּדֵ ין ּדׁשַ ִרי֞ הָ לֵין ּדנֵהו ָי ֑֞ן אֵ ֿתל ַּ֗בֿבו֭ ו ִ
קרֿב לֵה ּפֻורקָ נֿכֻון ס
ּדַ ֵ
לֿתּתָ א וַלֿכֻלהֻון ִאי ָלנ ֭ ֵ֞א Luk 21:29
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻון מַ ֿתל ָ֭א חזַו ִ
קרֿב לֵה Luk 21:30
ּדמָ א ּדמַ ֿפרעִ י ֑ן מֵ חֿדָ א מֵ נהֻון מֵ סּתַ ּכלִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדַ ֵ
קַ יטָ ֭א
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מָ א ּדַ חזַיּתֻ ון הָ לֵין ּדהָ ו ָי ֑֞ן ּדַ עו ּדקַ ִריֿבָ א ֗הי Luk 21:31
מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ עּבַ ר ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א עֿדַ מָ א Luk 21:32
ּדהָ לֵין ּכֻלהֵ ין נֵהוי ֭ ָ֞ן
ֵעּברן֞ ס Luk 21:33
ׁשמַ יָא וַארעָא נֵעּברֻ ו ֑ן ומֵ לַי֞ לָא נ ָ
Luk 21:18
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אֵ זּדַ ֗הרו ּדֵ ין ּבנַֿפׁשֿכֻו֭ ן ּדלָא מֿתֻ ום נִ אקרֻ ון לֵּבַ וָֿתֿכֻון֞
ַֿבר ָויֻוֿתָ א וַֿבצֵ ֿפֿתָ א ּדעָ למָ ֑א ומֵ ן ׁשֵ ליָא נִ אֿתֵ א עלַיּכֻון יַומָ א
ּבָ אסֻוטֻוֿתָ א ו ַ
הַ ו֭
ּפֵיה Luk 21:35
ֵצּפַח עַ ל ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדיָֿתּבִ י֭ ן עַ ל אַ ֞
אַ ֿיך צָ ֿפַ חֿתָ א ּגֵיר נ ֭
רעָא
ּד ֻֿכלָה אַ ֭
ערק מֵ ן הָ לֵין Luk 21:36
הרין ּבֿכֻלזֿבַ ן וַמצַ לֵי ֑ן ּדֿתֵ ׁשוֻון למֵ ַ
הוַו הָ ֿכִ יל ׁשָ ִ
ּדאנָׁשָ א סס
ּברה ֗
עֿתיֿדָ ן֞ למֵ הו ָ֭א וַֿתקֻ ומֻון קֿדָ ם ֵ
ּדַ ִ
ּבִ אימָ מָ א ּדֵ י֭ ן מַ ל ֵֿף ֗הוָא ּבהַ יּכל ָ֑א וַֿבלִ לי ָ֭א נָֿפֵק ֗הוָא ּבָ אֵ ֿת Luk 21:37
ֿתקרא ּדֿבֵ יֿת זַיּתֵ ֭ ֞א
ֻורא ּדמֵ ֵ
ּבט ָ
ּדמין ֗הוַו לוָֿתֵ ה להַ יּכל ָ֭א למֵ ׁשמַ ע מֵ לֿתֵ ה ס Luk 21:38
ו ֻֿכלֵה עַ מָ א מקַ ִ
ֿתקרא ּפֵצחָ ֭א Luk 22:1
קַ ִריֿב ֗הוָא ּדֵ ין עַ ֿדעִ ֿדָ א ּד ַֿפ ִט ֵיר ֭ ֞א ּדמֵ ֵ
ָיהי֭ ּדָ חלִ ין ֗הוַו Luk 22:2
ֿפר ֑ ֞א ּדַ אי ַּכנָא נֵקטלֻונ ֗
וֿבָ עֵין ֗הוַו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
ּגֵיר מֵ ן עַ מָ א ס
והי ֗הוָא Luk 22:3
ֿתקרא ֣סֿכַריֻוטָ ֭א ִּדאיֿתַ ֗
עַ ל ֗הוָא ּדֵ ין סָ טָ נָא ִּ֣ביהֻוֿדָ א ּדמֵ ֵ
ֿתרעסַ ֭ ֞ר
מֵ ן מֵ נ ָינָא ּדַ ֵ
יך Luk 22:4
ֿפר ֞א ַורּבַ י֞ חַ יל ֵ֞א ּדהַ יּכל ָ֭א אַ ֿ
וֵאזַל מַ לֵל עַ ם ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
יוהי להֻון ס
ַׁשלמ ֗
ּדנ ִ
ֵסּפָא Luk 22:5
ַחֿדיו֭ וַאקִ ימו ּדנֵּתלֻון לֵה ּכ ֑
ו ִ
יוהי להֻו֭ ן ּבֵ לעָ ֿד מֵ ן Luk 22:6
ַׁשלמ ֗
וֵאׁשּתַ ִוּדי להֻו֭ ן וֿבָ עֵא ֗הוָא ּפֵ לעָא ּדנ ִ
ּכֵנׁשָ א סס
יר ֑ ֞א ּדֿבֵ ה ִאיֿת ֗הוָא עיָֿדָ א ּדנֵֿתנֿכֵס ּפֵצחָ ֭א Luk 22:7
ומַ ִטי יַומָ א ּדֿפַ ִט ֵ
וׁשַ ּדַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿכִ אֿפָא וַל֣ י ֻוחַ ָ֭נן וֵאמַ ר להֻו ֑ן זֵלו טַ יֵֿבו לַן ּפֵצחָ א Luk 22:8
ֵלעַס
ּדנ ֭
הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו ל ֵ֭ה אַ יּכָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדַ נטַ ֵיֿ֭ב Luk 22:9
ַֿברא Luk 22:10
ַמֿדינ֗ ּתָ ֑א ּפָ ֿגַע ּבֿכֻון ּג ָ
אָ מַ ר להֻו֭ ן הָ א מָ א ּדעָאלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ִ
ֿתר ֭ה
ּגרֿבָ א ּדמַ י ֭ ָ֞א זֵלו ּבָ ֵ
ּדַ ׁשקִ יל ָ
וַאיּכָא ּדעָאֵ ֭ל אֵ מַ רו למָ ֵרה ּדֿבַ יּתָ ֭א ַרּבַ ן אָ מַ ֑ר אַ ינַו ּבֵ יֿת Luk 22:11
למיֿדַ ֭֞י
מַ ׁשרי ָ֭א אַ יּכָא ּדֵ אֿכֻול ּפֵצחָ א עַ ם ּתַ ִ
Luk 21:34
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והָ א הֻו מחַ וֵא לֿכֻון עֵ לִ יֿתָ א חֿדָ א ַרּבֿתָ א ּדַ מׁשַ וי ָ֑א ּתַ מָ ן טַ יֵֿבו֭
יך ּדֵ אמַ ר להֻו ֑ן וטַ יֵֿבו ּפֵצחָ א ס Luk 22:13
וֵאזַלו אֵ ׁשּכַחו אַ ֿ
ַֿתרעסַ ֞ר ׁשלִ יחֵ ֞א עַ מֵ ה ס Luk 22:14
וֿכַֿד הוָא עֵ ּדָ נ ָ֑א אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע אֵ סּתמֵ ֿ֭ך ו ֵ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ֵרּגֿתָ א ַרֿגּתַ ני֑ ּדהָ נָא ּפֵצחָ א אֵ ֿכֻול עַ מֿכֻון קֿדָ ם Luk 22:15
ּדֵ אחַ ׁ֭ש
יוהי֭ עֿדַ מָ א ּדנֵׁשלַם Luk 22:16
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדמֵ ּכִ יל לָא אֵ ֿכלִ ֗
ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ַאוּדי וֵאמַ ר סַ ֿבו הָ נָא וֿפַ לֵֿגו ּבַ ינָֿתֿכֻון֭ Luk 22:17
וַנסַ ֿב ּכָסָ א ו ִ
אָ מַ ר ֗אנָא ּגֵיר לֿכֻון ּדלָא אֵ ׁשּתֵ א מֵ ן יַלּדָ א ּדַ ֿגֿפֵּתָ א עֿדַ מָ א Luk 22:18
ּדֿתאֿתֵ א מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ִ
ַאוּדי֭ וַקצָ ֭א וי ַ֗הֿב להֻו֭ ן וֵאמַ ֭ר הָ נַו ּפַ ֿגרי ּדעַ ל Luk 22:19
וַנסַ ֿב לַחמָ א ו ִ
ֻוֿכרני ס
עָֿבּדין לֿד ָ
אַ ּפַ יּכֻון֞ מֵ ִֿתיהֵ ֿ֭ב הָ ֿדֵ א הוַיּתֻ ון ִ
והָ ֿכוָֿת אָ ֿף עַ ל ּכָסָ ֑א מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדַ אחׁשֵ מו֭ אֵ מַ ֭ר הָ נָא ּכָסָ א Luk 22:20
ִּדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ א ּבֿדֵ מי֭ ּדַ חלָֿפַ יּכֻון מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿד ס
ורא סס Luk 22:21
ּברם הָ א ִאיֿדֵ ה ּדמַ ׁשלמָ ני עַ ל ּפָֿתֻ ָ
ַ
ַֿבר ֭א Luk 22:22
ּברם וָי להַ ו ּג ָ
אֿתּפר ׁ֭ש ַ
ֵ
ּדאנָׁשָ א אָ ז ֵ֭ל אַ י ַּכנָא ּדֵ
ַֿברה ֗
ו ֵ
ּדֿבִ איֿדֵ ה מֵ ׁשּתלֵם ס
עֿתיֿד Luk 22:23
וׁשַ ִריו ּדַ נעַ קֿבֻון ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן ּדמַ נֻו ּכַי מֵ נהֻון הַ ו ּדהָ ֿדֵ א ִ
למֵ סעַ ר ּס ּס
ּדר ּ֭ב Luk 22:24
הוָא ּדֵ ין אָ ֿף חֵ ר ָינָא ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן ּדמַ ן ִאיֿת ּבהֻון ַ
וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן מַ לּכַיהֻון֞ ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א מָ ַריהֻון֞ אֵ נֻון Luk 22:25
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ֿתקרין֭
יטין עלַיהֻו֭ ן עָֿבּדַ י֞ טָ ֿבָ ֿתָ ֞א מֵ ֵ
וַֿדׁשַ לִ ִ
ֻור ֭א Luk 22:26
ּדרּב ּבֿכֻו֭ ן נֵהוֵא אַ ֿיך זע ָ
אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדֵ י֭ ן לָא הָ ַֿכנ ָ֭א אֵ לָא אַ ינָא ַ
ּדרׁשָ א ֗הו֭ אַ ֿיך מׁשַ מׁשָ נ ָ֭א
וַאינָא ִ
יך Luk 22:27
סמ ֿ֭
סמ ֿ֭יך אַ ו הַ ו ּדַ מׁשַ מֵ ׁ֭ש לָא ֗הוָא הַ ו ּדַ ִ
מַ נֻו ּגֵיר ַרֿ֭ב הַ ו ּדַ ִ
אֵ נָא ּדֵ ין ִאיֿתַ י ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן אַ ֿיך הַ ו ּדַ מׁשַ מֵ ׁש ס
אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון ּדֵ ין ּדֿכַּתַ רּתֻ ון לוָֿתי ּבנֵסי ֻונ ַ֭֞י Luk 22:28
וּדי לִ י אָ ֿבי֭ מַ לּכֻוֿתָ ֭א Luk 22:29
וֵאנָא מֵ ׁשּתַ וּדֵ א ֗אנָא לֿכֻו֭ ן אַ ֿיך ּדֵ אׁשּתַ ִ
Luk 22:12
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ּדֿתֵ אֿכלֻון וֿתֵ ׁשּתֻ ון עַ ל ּפָֿתֻ ָורא ּדמַ לּכֻוֿתָ א ִּדילי֭ וֿתֵ ּתֿבֻון עַ ל
איסריֵל ס
ּתרעסַ ֞ר ׁשַ ֿבטֵ ֞א ִּ֣ד ָ
ּכֻורסַ וָֿתָ ֑ ֞א וַּתֿדֻונֻון ֵ
ׁשמעֻו ֑ן הָ א סָ טָ נָא ׁשָ אֵ ל ּדנֵערֻ וֿבֿכֻון Luk 22:31
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן ֵ֣
אַ ֿיך ּדַ לחֵ טֵ ֭ ֞א
וֵאנָא ּבעִ יֿת עלַיּךְ ּדלָא ּתֵ חסַ ר הַ ימָ נֻוֿתָ ֿ֭ך אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּבַ זֿבַ ן Luk 22:32
יּך ס
אֵ ֿתּפַ ני֭ וׁשַ ַרר אַ חַ ְ֞
יר ֭ ֞א Luk 22:33
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֭ עַ מָ ֿך מטַ יַֿב ֗אנ ָ֭א וַלֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
וַלמַ וּתָ ֭א
ֵקרא ּתַ רנָֿגלָא Luk 22:34
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿך ֵׁ֣שמעֻו ֑ן ּדלָא נ ֵ
יַומָ נ ָ֑א עֿדַ מָ א ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ּתֵ ֿכּפֻור ּדלָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת לִ י ס
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּכַֿד ׁשַ ּדַ רּתֿכֻון ּדלָא ּכִ יסֵ ֞א וַֿדלָא ּתַ רמָ ל ֵ֞א וַמסָ נ ֑ ֵ֞א Luk 22:35
מרין ל ֵ֭ה ולָא מֵ ּדֵ ֭ם
למָ ֑א חסַ ר לֿכֻון מֵ ּדֵ ֭ם אָ ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן מֵ ן הָ ׁשָ א מַ ן ִּדאיֿת לֵה ּכִ יסָ ֭א נֵסַ ֿ֭ב והָ ַֿכנָא אָ ֿף Luk 22:36
יֿפָא
יֿפָא נזַּבֵ ן נַחּתֵ ה ונֵזּבֵ ן לֵה סַ ֭
ּתַ רמָ ל ָ֭א ומַ ן ּדלַיּת לֵה סַ ֑
ֿכֿתיֿבָ ֭א ָולֵא ּדֿתֵ ֿתמַ לֵא ּבִ י֑ Luk 22:37
אף הָ ֿדֵ א ּדַ ִ
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּג ֵ֑יר ּדָ ֿ
ּדעַ ם עַ ָול ֵ֞א אֵ ֿתמנ ֵ֭א ּכֻלהֵ ין ּגֵיר ּדַ עלַי אֵ ׁשּתַ לַם ס
ין אָ מַ ר להֻון Luk 22:38
ּתרין֞ סַ יֿפִ ֭ ֞
מרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן הָ א הָ רּכָא ִאיֿת ֵ
והֵ נֻון אָ ִ
סָ ֿפקִ ין ס
ֿתרה Luk 22:39
ֻורא ּדֿבֵ יֿת זַיּתֵ ֭ ֞א וֵאזַלו ּבָ ֵ
וַנֿפַ ק וֵאזַל אַ ֿיך ּדַ מעָ ֿד ֗הוָא לט ָ
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
אָ ֿף ּתַ ִ
וֿכַֿד מַ ִטי לֿדֻוּכֿתָ ֭א אֵ מַ ר להֻו֭ ן צַ לַו֭ ּדלָא ּתֵ עלֻון לנֵסי ֻונָא ס Luk 22:40
ַוהי וַמצַ לֵא Luk 22:41
אֿפָא וסָ ם ּבֻורּכ ֗
ּפרק מֵ נהֻו֭ ן אַ ֿיך מַ ׁשּדֵ א ּכִ ֭
והֻו ַ
֗הו ָ֭א
ּבר ֭ם לָא צֵ ֿביָני֭ Luk 22:42
ֵעּברני ּכָסָ א הָ נ ָ֭א ַ
וָאמַ ֭ר אַ ֿבָ ֑א אֵ ן צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת נ ַ
אֵ לָא ִּדיל ָֿך נֵהוֵא ס
וֵאֿתחזִי לֵה מַ לַאֿכ ָ֭א מֵ ן ׁשמַ יָא ּדַ מחַ יֵל ל ֵ֭ה Luk 22:43
יך Luk 22:44
וֿכַֿד הוָא ּבֿדֵ חלֿתָ א ּתֿכִ יֿבָ איִ ֿת מצַ לֵא ֗הו ָ֭א וַהוָֿת ּדֻועּתֵ ה אַ ֿ
ׁשֵ לֿתֵ ֞א ּדַ ֿדמָ ֭א וַנֿפַל עַ ל אַ רעָא ס
Luk 22:30
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וה ֭֞י וֵאׁשּכַח אֵ נֻון ּכַֿד
למיֿדַ ֗
וקָ ם מֵ ן צלֻוֿתֵ ֭ה וֵאֿתָ א לוָֿת ּתַ ִ
ּדָ מּכִ ין מֵ ן עָקֿתָ ֭א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּדַ מּכִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן קֻ ומו צַ לַו ּדלָא ּתֵ עלֻון Luk 22:46
לנֵסיֻונָא ס
ֿתקרא ִ֣יהֻוֿדָ ֑א חַ ֿד מֵ ן Luk 22:47
ועַ ֿד הֻו ממַ לֵל֑ הָ א ּכֵנׁשָ ֭א והַ ו ּדמֵ ֵ
ַקרֿב לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע ונַׁשקֵ ֭ה הָ ֿדֵ א ּגֵיר אָ ֿתָ א י ַ֗הֿב
ּתרעסַ ֞ר אָ ֿתֵ א קֿדָ מַ יהֻו ֑ן ו ֵ
ֵ
֗הוָא להֻו֭ ן ּדַ אינָא ּדנָׁשֵ ק ֗אנ ָ֭א הֻויֻו ס
ַֿברה Luk 22:48
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע ִ֣יהֻוֿדָ ֑א ּבנֻוׁשַ קּתָ א מַ ׁשלֵם אַ נ֗ ּת לֵה ל ֵ
ּדאנָׁשָ א ס
֗
מרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן נֵמחֵ א Luk 22:49
ּכַֿד חזַו ּדֵ ין אַ ילֵין ּדעַ מֵ ה מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א אָ ִ
יֿפֵא
אֵ נֻון ּבסַ ֭ ֞
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ונַסּבָ ה אֵ ֿדנֵה ּדי ִַמינָא ס Luk 22:50
וַמחָ א חַ ֿד מֵ נהֻון לעַ ֿבּדֵ ה ַ
ַקרֿב לֵאֿדנֵה ּדהַ ו Luk 22:51
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר ַּכּדֻו עֿדַ מָ א להָ ֿדֵ ֭א ו ֵ
ּדַ ֿבל ַ֭ע וַאסי ָ֭ה
ורּבַ י֞ Luk 22:52
ַוהי֑ ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ַ
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע להָ נֻון ּדֵ אֿתַ ו על ֗
ֻוטר ֞א
יֿפֵא וַֿבח ֵ
חַ יל ֵ֞א ּדהַ יּכל ָ֑א אַ ֿיך ּדעַ ל לֵסטָ יָא נֿפַ קּתֻ ון עלַי ּבסַ ֞
ּדֿתֵ אחּדֻונָני֭
ּכֻלי ֻום עַ מֿכֻון ֗הוִ יֿת ּבהַ יּכל ָ֑א ולָא אַ וׁשֵ טּתֻ ון עלַי ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א אֵ לָא Luk 22:53
הָ ֿדֵ א ֗הי ׁשָ עַ ֿתֿכֻון וׁשֻ ולטָ נָא ּדחֵ ׁשֻ וֿכָא ס
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ו֣ ׁשֵ מעֻון אָ ֿתֵ א ֗הוָא Luk 22:54
וֵאחַ ֿדו אַ יּתי ֻ֗והי לֿבַ יּתֵ ה ַ
ֿתרה מֵ ן רֻ וחקָ ֭א
ּבָ ֵ
יה ויָֿתֵ ֿב ֗הוָא Luk 22:55
אַ וחֵ ֿדו ּדֵ ין נ ָֻורא מֵ צעַ ֿת ּדָ רּתָ ֑א ויָֿתּבִ ין ֗הוַו חֿדָ ֵר ֭ ֞
אָ ֿף הֻו ֵׁ֣שמעֻון ּבַ ינָֿתהֻון ס
ָאמר ֭א אָ ֿף Luk 22:56
וַחזָֿתֵ ה עלַימֿתָ א חֿדָ א ּדיָֿתֵ ֿב לוָֿת נ ָֻור ֑א וחָ ַרֿת ּבֵ ֭ה ו ָ
הָ נ ָ֭א עַ מֵ ה הו ָ֭א
הֻו ּדֵ ין ּכֿפַ ר וֵאמַ ֭ר אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א לָא יָֿדַ ע ֗אנָא ל ֵ֭ה Luk 22:57
חרנ ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אָ ֿף אַ נ֗ ּת מֵ נהֻון אַ נ֗ ּ֭ת Luk 22:58
ָיהי ֗א ִ
וֿבָ ֿתַ ר קַ לִ יל חז ֗
ּכִ אֿפָא ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר לָא הוִ יֿ֭ת
Luk 22:45
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ֿתחרא ֗הו ָ֭א וָאמַ ֭ר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת אָ ֿף
חרנָא מֵ ֵ
וֿבָ ֿתַ ר ׁשָ עָא חֿדָ ֑א ֗א ִ
הָ נ ָ֭א עַ מֵ ה ֗הו ָ֭א אָ ֿף ּגלִ י ָליָא ֗הו ּג ֵ֭יר
ַֿבר ֭א לָא יָֿדַ ע ֗אנָא מָ נָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת ומֵ חֿדָ א ּכַֿד Luk 22:60
אֿפָא ּג ָ
אָ מַ ר ּכִ ֭
קרא ּתַ רנָֿגל ָ֭א
הֻו ממַ ל ֵ֭ל ָ
ׁשמעֻון מֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַרן Luk 22:61
אֿפָא וֵאּתּדֿכַר ֵ֣
וֵאֿתּפנִ י יֵׁ֣שֻ ֭וע וחָ ר ּבֿכִ ֭
ֵקרא ּתַ רנָֿגלָא ּתֵ ֿכּפֻור ּבִ י ּתלָֿת זַֿבנִ ֭ ֞ין
ּדֵ אמַ ר ֗הוָא ל ֵ֑ה ּדַ קֿדָ ם ּדנ ֵ
יראיִ ֿת ס Luk 22:62
וַנֿפַ ק לֿבַ ר ֵׁ֣שמעֻו֭ ן ּבֿכָא מַ ִר ָ
יֿדין הוַו ל֣ יֵׁשֻ וע֑ מֿבַ זחִ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה וַמחַ ּפֵין ֗הוַו ל ֵ֭ה Luk 22:63
ַֿבר ֞א ּדַ אחִ ִ
וֿג ֵ
ָאמרי֭ ן אֵ ֿתנַּבָ א מַ נֻו מחָ ֿ֭ך Luk 22:64
וה ֭֞י ו ִ
ומָ חֵ ין ֗הוַו לֵה עַ ל אַ ּפַ ֗
ַוהי ס Luk 22:65
ָאמרין על ֗
חרניָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א מֿגַּדֿפִ ין ֗הוַו ו ִ
ו ַ֗א ָ
והי Luk 22:66
ֿפר ֑ ֞א וַאסקֻ ֗
וֿכַֿד נֵֿגהַ ֿ֑ת אֵ ֿת ַּכנַׁשו קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ַורּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
לֿבֵ יֿתּ-כנֻוׁשּתהֻון֭
מׁשיחָ ֭א אֵ מַ ר ַ֭לן אָ מַ ר להֻו֭ ן אֵ ן ִאמַ ר Luk 22:67
ָאמרין ל ֵ֭ה אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
ו ִ
לֿכֻו֭ ן לָא ּתהַ ימנֻונָני֭
וֵאן אֵ ׁשַ אֵ לֿכֻו֭ ן לָא מֿפַ נֵין אנ֗ ּתֻ ון לִ י ּפֵֿתֿגָמָ ֭א אַ ו ׁשָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון Luk 22:68
לִ י֭
ּדאנָׁשָ א יָֿתֵ ֿב מֵ ן י ִַמינָא ּדחַ ילָא ּדַ אלָהָ א Luk 22:69
ּברה ֗
מֵ ן הָ ׁשָ א נֵהוֵא ֵ
ס
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א אָ מַ ר להֻון Luk 22:70
מרין ּדֵ ין ּכֻלהֻו֭ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו הָ ֿכִ יל ֵ
אָ ִ
מרין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ אנָא ֗אנָא ס
יֵׁ֣שֻ וע֑ אַ נ֗ ּתֻ ון אָ ִ
מרי֭ ן מָ נָא ּתֻ וֿב מֵ ֿתּבעֵין לַן סָ הּדֵ ֭ ֞א חנַן ּגֵיר ׁשמַ ען מֵ ן ּפֻומֵ ה Luk 22:71
אָ ִ
ס
ֻוהי לוָֿת ִּ֣פילַטָ וס ס Luk 23:1
וקָ מו ֻּכלֵה ּכֵנׁשהֻו ֑ן וַאיּתי ֗
ָאמרי֭ ן להָ נָא אֵ ׁשּכַחן ּדמַ טעֵא עַ ַ֭מן Luk 23:2
וה ֭֞י ו ִ
וׁשַ ִריו אָ ֿכלִ ין קַ רצַ ֗
מׁשיחָ א
ו ָֿכלֵא ּדַ ֿכסֵ ֿף ִ-רׁשָ א לקֵ סַ ר לָא נֵּתֵ ֭ל וָאמַ ר עַ ל נַֿפׁשֵ ֭ה ּדמַ לּכָא ֗הו ִ
ס
הו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א אָ מַ ר Luk 23:3
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ ין ׁשַ אל ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗
ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת אֵ מַ רּת ס
Luk 22:59
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לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וַלֿכֵנׁשָ ֭א אֵ נָא מֵ ּדֵ ם עֵ לֿתָ ֭א לָא
וֵאמַ ר ִּ֣פילַטָ וס ַ
ַֿברא הָ נ ָ֭א
מֵ ׁשּכַח ֗אנָא עַ ל ּג ָ
ֿכלָה Luk 23:5
ָאמרי֭ ן ּדׁשַ ֿגׁשֵ ה לעַ ַ֭מן ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּב ֻ
הֵ נֻון ּדֵ ין מַ זעקִ ין ֗הוַו֭ ו ִ
ִ֣י ֻהוֿ֭ד וׁשַ ִרי מֵ ן ּגלִ יל ָ֭א וַעֿדַ מָ א להָ רּכָא ּס ּס
ַֿברא הֻו Luk 23:6
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ ע ׁשמָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א ׁשַ אֵ ֭ל ּדֵ אן ּג ָ
ּגלִ י ָלי ָ֭א
ּדרה לוָֿתֵ ה Luk 23:7
וֿכַֿד יִ ֿדַ ע ּדמֵ ן ּתחֵ יֿת ׁשֻ ולטָ נָא הֻו ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֑ס ׁשַ ֵ
ּדֻֿ֣באורׁשלֵם ֗הוָא ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֭ ֞א
ִ
ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֭ס מֵ טֻל
חֿדי טָ ֿ֭ב צָ ֿבֵ א ֗הוָא ּגֵיר למֵ חזיֵה Luk 23:8
ָיהי ל֣ יֵׁשֻ ֭וע ִ
ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּדֵ ין ּכַֿד חז ֗
ַוהי סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ומַ סּבַ ר ֗הו ָ֭א ּדמֵ ּדֵ ם
ָאא מֵ טֻל ּדׁשָ מַ ע ֗הוָא על ֗
מֵ ן זַֿבנָא סַ ּגִ י ֭
אָ ֿתָ א נֵחזֵא מֵ נ ֵ֭ה
ומֵ ל ֵ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א מׁשַ אֵ ל ֗הוָא ל ֵ֭ה יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ י֭ ן מֵ ּדֵ ם ּפֵֿתֿגָמָ א לָא Luk 23:9
אַ ִֿתיֿבֵ ה ס
ֿפר ֭ ֞א ועַ זִיזָאיִ ֿת אָ ֿכלִ ין ֗הוַו Luk 23:10
ימין ֗הוַו ּדֵ י֭ ן ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וסָ ֵ
קָ ִ
וה ֭֞י
קַ רצַ ֗
וה ֭֞י וֿכַֿד מֿבַ ז ַ֑ח אַ לּבׁשֵ ה נַחּתֵ ֞א Luk 23:11
ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּדֵ ין ׁשָ טֵ ֭ה הֻו וֿפָלחַ ֗
ּדרה לוָֿת ִּ֣פילַטָ ֭וס
ּדַ זח ִֻוריֿתָ ֭א וׁשַ ֵ
וַֿבהַ ו יַומָ ֭א הוַו ָרחמֵ ֞א ִּ֣פילַטָ וס ו֣ הֵ ָרוֿדֵ ס עַ ם חֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א Luk 23:12
קֿדים ּבַ ינָֿתהֻון ס
ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ א הוָֿת ּגֵיר מֵ ן ִ
לרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ולַארֿכֻונ ֵ֞א וַלעַ מָ ֭א Luk 23:13
קרא ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס ַ
ָ
הּפֵך עַ מֿכֻו֭ ן והָ א Luk 23:14
ַֿברא הָ נ ָ֭א אַ ֿיך מַ ֿ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן קַ ֵרֿבּתֻ ון לִ י ּג ָ
ַֿברא הָ נ ָ֭א מֵ ן ּכֻל
אֵ נָא עַ קֵ ֿבּתֵ ה לעִ נַיּכ ֭ ֻ֞ון ועֵ לֿתָ א מֵ ּדֵ ם לָא אֵ ׁשּכחֵ ֿת ּבֿג ָ
ּדמַ רׁשֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבֵ ֭ה
ֵ֣רוֿדֵ ֭ס ׁשַ ּדַ רּתֵ ה ּגֵיר לוָֿתֵ ֭ה והָ ֭א לָא מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ וֵא Luk 23:15
אֵ לָא אָ ֿפלָא ה ָ
למַ וּתָ א סעִ יר ל ֵ֭ה
יוהי ס Luk 23:16
יוהי הָ ֿכִ ֭יל וֵאׁשּבקִ ֗
אֵ רּדֵ ֗
ֵׁשרא להֻון חַ ֿד ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א Luk 23:17
עיָֿדָ א ּגֵיר ִאיֿת ֗הו ָ֭א ּדנ ֵ
Luk 23:4
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ַׁשרי לַן
ָיהי להָ נ ָ֭א ו ִ
ָאמרי֭ ן ׁשקֻ ול ֗
קעַ ו ּדֵ ין ֻּכלֵה ּכֵנׁשָ ֭א ו ִ
ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א
הַ ו אַ ינָא ּדמֵ טֻל אֵ סטַ ִסיס ּדַ הוָֿת ּבַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א וקֵ טל ָ֭א רמֵ א ֗הוָא Luk 23:19
ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֞א ס
וע Luk 23:20
ֵׁשרא ל֣ יֵׁשֻ ֭
וס ּכַֿד צָ ֿבֵ א ּדנ ֵ
ּתֻ וֿב ּדֵ ין מַ לֵל עַ מהֻון ִּ֣פילַטָ ֑
וֿפָיהי ס Luk 23:21
וֿפָיהי֭ זקֻ ֗
ָאמרי֭ ן זקֻ ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין קָ עֵין ֗הוַו֭ ו ִ
ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּגֵיר ּדֿבִ יׁש עֿבַ ֿד הָ נ ָ֭א Luk 23:22
הֻו ּדֵ ין ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ֭ ֞
יוהי הָ ֿכִ ֭יל
מֵ ּדֵ ם עֵ לֿתָ א ּדׁשָ ויָא למַ וּתָ ֭א לָא אֵ ׁשּכחֵ ֿת ּבֵ ֭ה אֵ רּדֵ ֗
יוהי֭
וֵאׁשּבקִ ֗
ָיהי֭ Luk 23:23
הֵ נֻון ּדֵ י֭ ן ּתָ ֿכּבִ ין ֗הוַו ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וׁשָ אלִ ין ֗הוַו לֵה ּדנֵזקֿפֻונ ֗
ַֿדרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ס
וַעׁשֵ ן ֗הוָא קָ להֻון ִּדילהֻון ו ַ
ִּ֣פילַטָ וס ּדֵ ין ּפקַ ֿד ּדֿתֵ הוֵא ׁשֵ אלַֿתהֻון֭ Luk 23:24
ַׁשרא להֻון להַ ו ּדמֵ טֻל אֵ סטַ ִסיס וקֵ טלָא רמֵ א ֗הוָא Luk 23:25
ו ָ
ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א הַ ו ּדַ ׁשֵ אלו֭ ל֣ יֵׁשֻ וע ּדֵ ין אַ ׁשלֵם לצֵ ֿביָנהֻון ס
קריֿתָ ֑א Luk 23:26
וֿכַֿד מַ וּבלִ ין ל ֵ֑ה אֵ חַ ֿדו ל֣ ׁשֵ מעֻון קֻ ִורי ָניָא ּדָ אֿתֵ א מֵ ן ִ
ֿתרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ַוהי זקִ יֿפָא ּדנֵטעַ ן ּבָ ֵ
וסָ מו על ֗
ֿתרה סֻוֿגָאא ּדעַ מָ ֭א ונֵׁשֵ ֞א אַ ילֵין ּדמַ רקֿדָ ן֞ ֗הו ַ֭֞י Luk 23:27
וָאֿתֵ א ֗הוָא ּבָ ֵ
ַוהי֭
וָאליָן֞ על ֗
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם לָא ּתֵ ֿבּכיָן֞ עלַי֭ Luk 23:28
וֵאֿתּפנִ י יֵׁ֣שֻ וע לוָֿתהֵ ין וֵאמַ ֭ר ּב ָנֿ֞ת ִ
ּברם עַ ל נַֿפׁשֿכֵין ּב ָֿכי ֭ ֵ֞ין ועַ ל ּבנַיּכ ֭ ֵ֞ין
ַ
קרֿתָ ֭ ֞א Luk 23:29
ּדהָ א אָ ֿתֵ ין יַומָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿבהֻון נִ אמרֻ ו ֑ן טֻוֿבַ יהֵ ין֞ לעַ ָ
וַלֿכַרסָ ֿתָ ֞א ּדלָא יִ לֵֿ֑ד ולַּתֿדַ י ָ֞א ּדלָא אַ ינֵקו֭
ַלרמָ ֿתָ ֭ ֞א ּדֿכַסָ ֵינ ֭ ָ֞ן Luk 23:30
ֻור ֭ ֞א ּדֿפֵ לו עלַי֭ ן ו ָ
למאמַ ר לט ֵ
הָ יּדֵ ין ּתׁשַ רֻ ון ִ
עָֿבּדי ֑ן ּביַּבִ יׁשָ א מָ נָא נֵהו ֵ֭א Luk 23:31
ּדֵ אן ּבקַ יסָ א ַר ִטיֿבָ א הָ לֵין ִ
ין עָֿבּדַ י֞ ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א ּדנֵֿתקַ טלֻון ס Luk 23:32
חרנִ ֭ ֞
ּתרין֞ ֗א ָ
וָאֿתֵ ין ֗הוַו עַ מֵ ה ֵ
ֻוהי ּתַ ָ֭מן Luk 23:33
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לֿדֻוּכֿתָ א חֿדָ ֭א ּדמֵ ֿתקַ ריָא קַ רקַ ֿפֿתָ ֑א זַקּפ ֗
וַלהָ נֻון עָֿבּדַ י֞ ּבִ יׁשָ ֿתָ ֑ ֞א חַ ֿד מֵ ן י ִַמינ ֵ֭ה וחַ ֿד מֵ ן סֵ מָ לֵה ס
Luk 23:18
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הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר ֗הו ָ֭א אַ ֿבָ ֭א ׁשֿבֻוק להֻו֭ ן לָא ּגֵיר יָֿדעִ ין מָ נָא
ַארמיו עלַיהֻון ּפֵסָ ֭א
וה ֭֞י ו ִ
עָֿבּדין ס וֿפַ לֵֿגו נַחּתַ ֗
ִ
קָ אֵ ם ֗הוָא ּדֵ ין עַ מָ ֭א וחָ ז ֵ֭א וַממַ יקִ ין ֗הוַו ּבֵ ה אָ ֿף אַ רֿכֻונ ֭ ֵ֞א Luk 23:35
מׁשיחָ א ּגַֿביֵה ּדַ אלָהָ ֭א
חרנ ֵ֞א אַ חִ י֑ נַחֵ א נַֿפׁשֵ ֭ה אֵ ן הֻויֻו ִ
ָאמרי֭ ן ל ַ֗א ָ
ו ִ
סטר ִטי ֻוטֵ ֑ ֞א ּכַֿד קָ רּבִ ין לוָֿתֵ ֭ה וַמקַ רֿבִ ין Luk 23:36
וַמֿבַ זחִ ין ֗הוַו ּבֵ ה אָ ֿף אֵ ַ
לֵה חַ ל ָ֭א
הו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א אַ חָ א נַֿפׁשָ ֿך ס Luk 23:37
ָאמרין ל ֵ֭ה אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗
ו ִ
ֿכֿתיֿב לעֵ ל מֵ נ ֵ֑ה יַונָאיִ ֿ֭ת וַרֻ ֗הומָ איִ ֿ֭ת Luk 23:38
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין אָ ֿף ּכֿתָ ֿבָ א ּדַ ִ
ועֵֿבראיִ ֿ֭ת הָ נַו מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ס
ָ
חַ ֿד ּדֵ ין מֵ ן הָ נֻון עָֿבּדַ י֞ ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ּדַ צלִ יֿבִ ין ֗הוַו עַ מֵ ֑ה מֿגַּדֵ ֿף ֗הוָא Luk 23:39
מׁשיחָ ֑א ּפַ צָ א נַֿפׁשָ ֿ֭ך וֿפַ צָ א אָ ֿף לַן֭
ַוהי֭ וָאמַ ֭ר אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
על ֗
אף Luk 23:40
ֿבר ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אָ ֿף לָא מֵ ן אַ לָהָ א ּדָ חֵ ל אַ נ֗ ּ֑ת ּדָ ֿ
וַֿכאָ א ּבֵ ה חַ ֵ
ּבֿדינ ָ֑א
אַ נ֗ ּת ּבֵ ה אַ נ֗ ּת ִ
ֿתּפר ֭ען Luk 23:41
ַאיך ּדַ עֿבַ ֿדן אֵ ַ
וַחנַן ּכִ אנָאיִ ֿ֭ת אַ ֿיך ּדׁשָ וֵין ֗הוַין ּג ֵ֭יר ו ֿ
הָ נָא ּדֵ ין מֵ ּדֵ ם ּדַ סנ ֵ֭א לָא עֿבִ יֿד ל ֵ֭ה
ֿכריני מָ רי֑ מָ א ּדָ אֿתֵ א אַ נ֗ ּת ּבמַ לּכֻוֿתָ ֿ֭ך Luk 23:42
וֵאמַ ר ל֣ יֵׁשֻ וע֑ אֵ ּתּדַ ַ
וע אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדיַומָ נָא עַ מי ּתֵ הוֵא Luk 23:43
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ּבֿפַרּדַ יסָ א ס
רעָא Luk 23:44
עֵא ׁשֵ ֿ֭ת וַהוָא חֵ ׁשֻ וֿכָא עַ ל ֻּכלָה אַ ֭
ִאיֿת ֗הוַי֞ ּדֵ ין אַ ֿיך ׁשָ ֞
עֿדַ מָ א לַֿתׁשַ ע ׁשָ עִ ֭ ֞ין
ֵאצטרי֞ אַ ּפַ י֞ ּתַ רעָא ּדהַ יּכל ָ֭א מֵ ן מצַ עֿתֵ ה ס Luk 23:45
ִ
וׁשֵ מׁשָ א חׁשֵ ֿ֭ך ו
יּך סָ אֵ ם ֗אנָא רֻ וחי֭ Luk 23:46
וַקעָא יֵׁ֣שֻ וע ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר אָ ֿבי֭ ּבִ איֿדַ ְ֞
הָ ֿדֵ א אֵ מַ ֭ר וַׁשלֵם ס
ּכַֿד חזָא ּדֵ ין קֵ נטרֻ ונָא מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א ׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ ֭א וֵאמַ ֭ר Luk 23:47
ַֿבר ֭א ז ִַּדיקָ א ֗הוָא ס
ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת הָ נָא ּג ָ
יׁשין ֗הוַו לַחזָֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א ּכַֿד חזַו מֵ ּדֵ ם Luk 23:48
וֿכֻלהֻון ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדַ ֿכנִ ִ
ּדַ הו ָ֑א הֿפַ ֿכו ּכַֿד טָ רּפִ ין עַל חַ ִֿדיהֻון֭
Luk 23:34
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ֻועַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ ונֵׁשֵ ֞א אַ ילֵין
ימין ֗הוַו מֵ ן רֻ וחקָ ֭א ּכֻלהֻון ָיֿד ֗
וקָ ִ
ּדֵ אֿתַ י֞ ֗הוַי֞ עַ מֵ ה מֵ ן ּגלִ יל ָ֭א וחָ זֵין֞ ֗הוַו הָ לֵין ס
מֿדינ֗ ּתָ א Luk 23:50
ֵוט ֑א מֵ ן ָ֣רמֿתָ א ִ
ַֿברא ּדֵ ין חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה יַ֣וסֵ ֿף ּבֻול ִ
ּג ָ
ַֿברא הוָא טָ ֿבָ א וז ִַּדיקָ ֭א
ִּ֣די ֻהוֿ֑ד ּג ָ
ֻוערנהֻו֭ ן וַמסַ ּכֵא ֗הוָא Luk 23:51
הָ נָא לָא ׁשָ לֵם ֗הוָא לצֵ ֿביָנהֻון וַלס ָ
למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
וע Luk 23:52
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭
קרֿב לוָֿת ִּ֣פילַטָ ֭וס וַׁשאֵ ל ּפַ ֵ
הָ נ ָ֭א ֵ
יר ֭א Luk 23:53
ֻורא נקִ ָ
וַאחֿתֵ ה וֿכַרֿכֵה ּבַ חיָצָ א ּדֿכֵּתָ נ ָ֑א וסָ מֵ ה ּבֿבֵ יֿת קֿב ָ
ּתּתסים ֗הוָא ּבֵ ֭ה
הַ ו ּדלָא ֗אנָׁש עֿדַ ּכִ יל אֵ ִ
ויַומָ א ערֻ וֿבּתָ א ֗הוָֿ֭ת וׁשַ ּבֿתָ א נָֿגהָ א ֗הוָֿת ס Luk 23:54
ָיהי֞ Luk 23:55
קַ ִריֿבָ ן֞ ֗הוַי֞ ּדֵ ין נֵׁשֵ ֞א הָ לֵין ּדֵ אֿתַ י֞ עַ מֵ ה מֵ ן ּגלִ יל ָ֑א וַח ַזי ֗
ּפַֿגרה ס
ּתּתסים ֵ
ֿברא וַאי ַּכנָא אֵ ִ
לקַ ָ
יך ּדַ ֿפקִ יֿד ּס ּס Luk 23:56
וַהֿפַ ֿך טַ יֵֿב הֵ רֻ ומֵ ֞א וֿבֵ סמֵ ֭ ֞א וַֿבׁשַ ּבֿתָ א ׁשלַי֞ אַ ֿ
ַאיּתי֞ Luk 24:1
ֻור ֭א ו ִ
וך אֵ ֿתַ י֞ לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ֿפרא עַ ֿד חֵ ׁשֻ ֿ֑
ּבחַ ֿד ּבׁשַ ּבָ א ּדֵ י֭ ן ּבׁשַ ָ
חרניָֿתָ ֭ ֞א
הֵ רֻ ומֵ ֞א הָ לֵין ּדטַ יֵֿב ֗הו ַ֭֞י וִ איֿת ֗הוַי֞ עַ מהֵ ין נֵׁשֵ ֞א ֗א ָ
ֻור ֭א Luk 24:2
אֿפָא ּדַ מעַ ּגלָא מֵ ן ּבֵ יֿת קֿב ָ
וֵאׁשּכַח ּכִ ֭
וע Luk 24:3
ֿגרא ּ֣דיֵׁשֻ ֭
יהי֞ לֿפַ ָ
ועַ ל ֭ ֵ֞ין ולָא אֵ ׁשּכחָ ֗
ַֿברין֞ קָ מו לעֵ ל Luk 24:4
ּתרין֞ ּג ִ
וַהוָא ּדֿכַֿד הֵ נֵין֞ ּתַ ִמיהָ ן֞ עַ ל הָ ֿדֵ ֑א הָ א ֵ
ֿברק ֗הוָא לֿבֻוׁשהֻון֭
מֵ נהֵ י֭ ן ומַ ֵ
ָאמרין להֵ י֭ ן מָ נָא Luk 24:5
וַהוַי֞ ּבֿדֵ חלֿתָ ֭א וַֿכֿפַ י֞ אַ ּפַ יהֵ ין֞ ּבַ ארעָא ס ו ִ
ּבָ עיָן֞ אנ֗ ּתֵ ין֞ חַ יָא עַ ם ִמיֿתֵ ֭ ֞א
ּתנן קָ ם ל ֵ֭ה ֵ֗עהַ ֿדֵ ין֞ ּדמַ לֵל עַ מֿכֵין ּכַֿד הֻו ּבַ ֿגלִ יל ָ֭א Luk 24:6
והי ָ֭
לַיּתַ ֗
ּדאנָׁשָ א ּדנֵׁשּתלֵם ּבִ איֿדַ י֞ ֗אנָׁשָ א Luk 24:7
ּברה ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ֵ
וֵאמַ ר ֗הו ָ֭א ּדַ ִ
ַומין֞ נקֻ ום ס
חַ טָ י ֑ ֵ֞א ונֵצטלֵֿ֭ב ולַֿתלָֿתָ א י ִ
ַוה ֑֞י Luk 24:8
והֵ נֵין֞ אֵ ּתּדֿכ ֵַרין֞ למֵ ל ֗
ֿבר ֭א וֵאמַ ֵרין֞ הָ לֵין ּכֻלהֵ ין לַחֿדַ עסַ ֭ר וַלׁשַ רּכ ָ֭א Luk 24:9
וַהֿפַ ֿך מֵ ן קַ ָ
ֻוחן ו֣ מַ ריַם אֵ מֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב Luk 24:10
ִאיֿתַ יהֵ ין ֗הוַי֞ ּדֵ י ֑ן ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א ו֣ י ַ֭
וׁשַ רּכָא ּדעַ מהֵ י֭ ן הָ לֵין ּדֵ אמַ ר ֗הוַי֞ לַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
Luk 23:49
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וֵאֿתחזִי֞ ּבעַ ינַיהֻון֞ מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי֭ ן אַ ֿיך ׁשָ ניָֿתָ ֭ ֞א ולָא הַ ימֵ נו אֵ נֵין֞ ס
ימין Luk 24:12
ּדס ִ
ֿבר ֭א וַאֿדִ יק חזָא ּכֵּתָ נ ֵ֞א ִ
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ י֭ ן קָ ם וַרהֵ ט לקַ ָ
ּבַ ל ֻחוֿ֭ד וֵאז ַ֭ל ּכַֿד מֵ ּתּדַ מַ ר ּבנַֿפׁשֵ ֭ה עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדַ הוָא ס
ַקריֿתָ ֑א ּדַ ׁשמָ ה Luk 24:13
ּתרין֞ מֵ נהֻון ּבֵ ה ּביַומָ ֭א אָ ז ִ֗לין ֗הוַו ל ִ
והָ א ֵ
ׁשּתין֭
אֻ֣ורׁשלֵם אֵ סטֿדַ וָֿתָ ֞א ִ
עֵ֣מַ או ֻ֭ס וֿפַ ִריקָ א מֵ ן ִ
והֵ נֻון ממַ ללִ ין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֑ד עַ ל הָ לֵין ּכֻלהֵ ין ּדַ ֿגֿדַ ׁ֭ש Luk 24:14
וע ומַ ִטי Luk 24:15
וֿכַֿד הֵ נֻון ממַ ללִ ין וֿבָ עֵין חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֑ד אֵ ֿתָ א הֻו יֵׁ֣שֻ ֭
אֵ נֻו֭ ן וַמהַ ל ֵֿך ֗הוָא עַ מהֻון֭
ָיהי֭ Luk 24:16
ועַ ינַיהֻון֞ אַ חִ יֿדָ ן֞ הוַי֞ ּדלָא נֵסּתַ ּכלֻונ ֗
וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא אֵ נֵין֞ מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין ּדַ ממַ ללִ ין אנ֗ ּתֻ ון חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֑ד Luk 24:17
ַֿכמ ִירין אנ֗ ּתֻ ון֭
ּכַֿד מהַ לֿכִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ו ִ
הו ּכַי Luk 24:18
ָוּפַא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗
ענָא חַ ֿד מֵ נהֻון ּדַ ׁשמֵ ה ֣ק ֵלי ֭
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם ּדלָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת מֵ ּדֵ ם ּדַ הוָא ּבָ ה ּבהָ נֻון
ֻוֿכריָא מֵ ן ִ
ּבַ לחֻוֿדַ יּךְ נ ָ
יַומָ ֿתָ ֑ ֞א
ַֿברא Luk 24:19
ָ֣צרֿ֭ת ּג ָ
מרין ל ֵ֭ה עַ ל יֵׁ֣שֻ וע הַ ו ּדמֵ ן נ ַ
אָ מַ ר להֻו֭ ן מָ נ ָ֭א אָ ִ
ּדַ הוָא נֿבִ י ָ֭א וחַ ילֿתָ ן ֗הוָא ּבמֵ לֿתָ א וֿבַ עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א קֿדָ ם אַ לָהָ א וַקֿדָ ם ּכֻולֵה
עַ מָ ֭א
ֻוהי֭ Luk 24:20
לֿדינָא ּדמַ וּתָ ֭א וזַקּפ ֗
ֻוהי ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ִ
וַאׁשלמ ֗
איסרי ֵ֭ל Luk 24:21
יוהי ִ֣ל ָ
עֿתיֿד ֗הוָא ּדנֵֿפרקִ ֗
ֿברין ֗הוַי ֑ן ּדהֻויֻו ִ
חנַן ּדֵ ין סָ ִ
ַומין֞ הָ א מֵ ן ּדהָ לֵין ּכֻלהֵ ין הו ַ֭֞י
והָ א ּתלָֿתָ א י ִ
ֻור ֭א Luk 24:22
ֿתמהן קַ ּדֵ ם ֗הוַי֞ ּגֵיר לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
אֵ לָא אָ ֿף נֵׁשֵ ֞א מֵ ַ֭נן אַ ָ֭
מרן֞ ַ֭לן ּדמַ לַאֿכ ֵ֞א חזַין ּתַ מָ ן Luk 24:23
ֿגר ֑ה אֵ ֿתַ י֞ אָ ָ
וֿכַֿד לָא אֵ ׁשּכַח ּפַ ֵ
ַוהי֭ ּדחַ י ֻ֗הו֭
ָאמרין על ֗
ו ִ
יך מָ א Luk 24:24
ֻור ֑א וֵאׁשּכַחו הָ ַֿכנ ָ֭א אַ ֿ
ָאף ֗אנָׁשָ א מֵ נַן אֵ זַלו לֿבֵ יֿת קֿב ָ
ו ֿ
ּדֵ אמַ ר נֵׁשֵ ֭ ֞א לֵה ּדֵ ין לָא חזַו֭
ירי֞ לֵּבָ א Luk 24:25
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אָ ו חַ ִס ַירי֞ ֵרע ָינ ָ֑א ויַקִ ַ
לַמהַ ימָ נֻו ּבֿכֻלהֵ ין אַ ילֵין ּדמַ לֵלו נֿבִ י ֑ ֵ֞א
Luk 24:11
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מׁשיחָ ֑א וַֿד ֵנעֻול
עֿתיֿד הוָא ּדַ נסַ יּבַ ר ִ
לָא ֗הוָא הָ לֵין ִ
לֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ֑ה
וׁשַ ִרי ֗הוָא מֵ ן מֻ֣וׁשֵ ֭א ומֵ ן ּכֻלהֻון נֿבִ י ֭ ֵ֞א וַמֿפַ ׁשֵ ק ֗הוָא להֻון עַ ל Luk 24:27
נַֿפׁשֵ ֭ה מֵ ן ּכֻלהֻון ּכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א
ַקריֿתָ א הָ י ּדָ אז ִ֗לין ֗הוַו ל ָ֭ה והֻו מַ סּבַ ר ֗הוָא להֻו ֑ן Luk 24:28
ַקרֿבו ֗הוַו ל ִ
ו ֵ
איך ּדַ לֿדֻוּכָא ַרחִ יקָ א אָ זֵל ֗הו ָ֭א
ּדַ ֿ
ָאמרין ל ֵ֭ה ּפֻוׁש ל ָוַֿ֭ת ן מֵ טֻל ּדיַומָ א הָ ׁשָ ֭א רֿכֵן לֵה Luk 24:29
ֻוהי ו ִ
וַאלצ ֗
למֵ חׁשַ ֿ֭ך ועַל ּדַ נקַ וֵא לוָֿתהֻון֭
וַהוָא ּדֿכַֿד אֵ סּתמֵ ֿך עַ מהֻו ֑ן נסַ ֿב לַחמָ ֭א וֿבַ ֵר ֿך וַקצָ ֭א וי ַ֗הֿב Luk 24:30
להֻון֭
ֻוהי֭ והֻו אֵ ׁשּתקֵ ל לֵה Luk 24:31
ומֵ חֿדָ א אֵ ֿתּפַּתַ ח עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון וֵאׁשּתַ וּדע ֗
מֵ נהֻון֭
ָאמרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿ֭ד לָא ֗הוָא לֵּבַ ן יַקִ יר ֗הוָא ּב ַֿג ַו ֑ן ּכַֿד ממַ לֵל Luk 24:32
ו ִ
עַ מַ ן ּבֻאורחָ ֑א וַמֿפַ ׁשֵ ק לַן ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וֵאׁשּכַחו לַחֿדַ עסַ ר Luk 24:33
וקָ מו ּבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א וַהֿפַ ֿכו ל ִ
יׁשי֭ ן ולַאילֵין ּדעַמהֻון֭
ּדַ ֿכנִ ִ
יראיִ ֿת קָ ם מָ ַ֭רן וֵאֿתחזִי ל֣ ׁשֵ מעֻון֭ Luk 24:34
מרי֭ ן ּדׁשַ ִר ָ
ּכַֿד אָ ִ
ָאף הֵ נֻו֭ ן אֵ ׁשּתַ עִ יו אַ ילֵין ּדַ הוַי֞ ּבֻאורחָ ֑א וַאי ַּכנָא אֵ ִֿתיֿדַ ע Luk 24:35
ו ֿ
להֻון ּכַֿד קצָ א לַחמָ א ס
וֿכַֿד הָ לֵין ממַ ללִ ין ֗הוַו֑ יֵׁ֣שֻ וע קָ ם ּבַ ינָֿתהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשלָמָ א Luk 24:36
עַ מֿכֻו֭ ן אֵ נָא ֗אנ ָ֭א לָא ּתֵ ֿדחלֻון֭
ֿברין ֗הוַו ּגֵיר ּדרֻ וחָ א חָ זֵין֭ Luk 24:37
והֵ נֻון אֵ ֿתרהֵ ֿבו֭ וַהוַו ּבֿדֵ חלֿתָ ֭א סָ ִ
וע מָ נָא מֵ ּתזִיעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומָ נָא סָ לקָ ן֞ Luk 24:38
וָאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א עַ ל לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
סרא Luk 24:39
חזַו ִאיֿדַ י֞ ֵורֿגל ַ֭֞י ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א ּגֻוׁשֻ ונָני וֿדַ עו֑ ּדַ לרֻ וחָ ֭א ּבֵ ָ
וֿגַרמֵ ֞א לַיּת ל ָ֑ה אַ ֿיך ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון ִּדאיֿת לִ י֭
ַוה ֭֞י Luk 24:40
וה ֭֞י ֵורֿגל ֗
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר חַ וִ י אֵ נֻון ִאיֿדַ ֗
Luk 24:26
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וֿכַֿד עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א לָא מהַ ימנִ ין ֗הוַו מֵ ן חַ ֿדוַֿתהֻו֭ ן ומֵ ּתּתַ מהִ ין
֗הוַו֭ אֵ מַ ר להֻו֭ ן ִאיֿת לֿכֻון ּתנָן מֵ ּדֵ ם למֵ אֿכ ַ֭ל
הֵ נֻון ּדֵ ין י ַ֗הֿבו לֵה מנָֿתָ א מֵ ן נֻונָא ּדטַ וי ָ֭א ומֵ ן ַּכּכ ִָריֿתָ א Luk 24:42
ּדֿדֵ ֿבׁשָ ֭א
וַנסַ ֿב אֵ ֿכַל לעִ נַיהֻון֞ ס Luk 24:43
וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ לֵין אֵ נֵין֞ מֵ ל ֵ֞א ּדמַ ללֵֿת עַ מֿכֻו֭ ן ּכַֿד לוָֿתֿכֻון ֗הוִ יֿ֭ת Luk 24:44
ֿכֿתיֿב ּב ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א וֿבַ נֿבִ י ֵ֞א
ּד ָולֵא ֗הו ּדנֵׁשּתַ לַם ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
ֻור ֑ ֞א עלַי֭
וַֿבמַ זמ ֵ
הָ יּדֵ ין ּפֿתַ ח ֵרעיָנהֻון למֵ סּתַ ָּכלֻו ּכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א Luk 24:45
מׁשיחָ ֭א Luk 24:46
ּכֿתיֿ֭ב והָ ַֿכנָא זָֿדֵ ק ֗הוָא ּדנֵחַ ׁש ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדהָ ַֿכנָא ִ
ַומ ֭ ֞ין
וֿדַ נקֻ ום מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֞א לַֿתלָֿתָ א י ִ
עַממֵ ֭ ֞א Luk 24:47
ֵֿתּכרז ּבַ ׁשמֵ ה ּת ָיּבֻוֿתָ א לׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֭ ֞א ּבֿכֻלהֻון ֗
וַֿדנ ֵ
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם
וׁשֻ ָוריָא נֵהו ֵ֭א מֵ ן ִ
וַאנ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון סָ הּדֵ ֞א ּדהָ לֵין֭ Luk 24:48
וֵאנָא אֵ ׁשַ ּדַ ר עלַיּכֻון מֻול ָּכנָא ּדָ אֿבי֭ אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין קַ וַו Luk 24:49
מֿדינ֗ ּתָ ֑א עֿדַ מָ א ּדֿתֵ לּבׁשֻ ון חַ ילָא מֵ ן ַרומָ א ס
ּבֻ֣אורׁשלֵם ִ
ִ
וה ֭֞י וֿבַ ֵר ֿך אֵ נֻון֭ Luk 24:50
ַארים ִאיֿדַ ֗
וַאּפֵק אֵ נֻון עֿדַ מָ א ל֣ ֿבֵ יֿת-עַ ני ָ֭א ו ִ
ֿתּפרׁש מֵ נהֻו֭ ן וַסלֵק לַׁשמַ יָא ס Luk 24:51
וַהוָא ּדֿכַֿד מֿבַ ֵר ֿך להֻו ֑ן אֵ ֵ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ּבחַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ ֭א Luk 24:52
הֵ נֻון ּדֵ ין סֿגֵֿדו ל ֵ֭ה וַהֿפַ ֿכו ל ִ
וַֿבֿכֻלזֿבַ ן ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּבהַ יּכל ָ֑א ּכַֿד מׁשַ ּבחִ ין וַמֿבַ רֿכִ ין Luk 24:53
לַאלָהָ ֭א אַ ִמין ּס ּס
Luk 24:41

John
והי ֗הוָא לוָֿת אַ לָהָ ֭א
והי ֗הוָא מֵ לֿתָ ֭א והֻו מֵ לֿתָ ֭א ִאיֿתַ ֗
ּבר ִׁשיֿת ִאיֿתַ ֗
ִ
והי ֗הוָא הֻו מֵ לֿתָ ֭א
וַאלָהָ א ִאיֿתַ ֗
ּבר ִׁשיֿת לוָֿת אַ לָהָ ֭א Joh 1:2
והי ֗הוָא ִ
הָ נ ָ֭א ִאיֿתַ ֗
והי֞ אָ ֿפלָא חֿדָ א הוָֿת מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֭א Joh 1:3
ּכֻל ּבִ איֿדֵ ה הו ָ֭א וֿבֵ לעָֿדַ ֗
ֻוהרא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א Joh 1:4
ּבֵ ה חַ י ֵ֞א הו ָ֭א וחַ י ֵ֞א ִאיֿתַ יהֻו֭ ן נ ָ
ֻוהרא ּבחֵ ׁשֻ וֿכָא מַ נהַ ֭ר וחֵ ׁשֻ וֿכָא לָא אַ ֿדרֿכֵה ס Joh 1:5
והֻו נ ָ
הוָא ּבַ רנָׁשָ א ּדֵ אׁשּתַ ּדַ ר מֵ ן אַ לָהָ ֭א ׁשמֵ ה יֻ֣וחַ נָן֭ Joh 1:6
ֻוהר ֭א ּדֿכֻלנָׁש נהַ ימֵ ן ּבִ איֿדֵ ֭ה Joh 1:7
הָ נָא אֵ ֿתָ א לסָ הּדֻוֿתָ ֭א ּדנֵסהַ ֿד עַ ל נ ָ
ֻוהר ֭א Joh 1:8
ֻוהר ֭א אֵ לָא ּדנֵסהַ ֿד עַ ל נ ָ
לָא הֻו הוָא נ ָ
ׁשר ָר ֑א ּדמַ נהַ ר לֿכֻלנָׁש ּדָ אֿתֵ א Joh 1:9
ֻוהרא ּדַ ָ
והי ֗הוָא ּגֵיר נ ָ
ִאיֿתַ ֗
לעָלמָ ֭א
ּבעָ למָ א ֗הו ָ֭א ועָלמָ א ּבִ איֿדֵ ה הו ָ֭א ועָלמָ א לָא יַֿדעֵ ֭ה Joh 1:10
ֻוהי֭ Joh 1:11
לֿדִ ילֵה אֵ ֿתָ ֭א וֿדִ ילֵה לָא קַ ּבל ֗
ֻוהי֭ י ַ֗הֿב להֻון ׁשֻ ולטָ נ ָ֭א ּדַ ֿב ַני ָ֞א ּדַ אלָהָ א נֵהו ֻו֭ ן Joh 1:12
אַ ילֵין ּדֵ ין ּדקַ ּבל ֗
לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ּבַ ׁשמֵ ֭ה
סר ֭א ולָא מֵ ן צֵ ֿב ָינָא Joh 1:13
אַ ילֵין ּדלַו מֵ ן ּדמָ ֭א ולָא מֵ ן צֵ ֿב ָינָא ּדֿבֵ ָ
ַֿבר ֭א אֵ ל ָ֭א מֵ ן אַ לָהָ א אֵ ִֿתילֵֿדו ס
ּדֿג ָ
יך Joh 1:14
סרא הו ָ֭א וַאּגֵן ַּ֭בן וַחזַין ׁשֻ וֿבחֵ ֭ה ׁשֻ וֿבחָ א אַ ֿ
ומֵ לֿתָ א ּבֵ ָ
ִּדיחִ יֿדָ יָא ּדמֵ ן אַ ֿבָ ֑א ּדַ מלֵא טַ יּבֻוֿתָ א וקֻ וׁשּתָ א ס
אמרֿת ּדֿבָ ֿתַ רי אָ ֿתֵ ֭א Joh 1:15
ַוהי֭ וַקעָא וֵאמַ ֭ר הָ נַו הַ ו ּדֵ ֵ
יֻ֣וחַ נָן סהֵ ֿד על ֗
וַהוָא לֵה קֿדָ מַ י֭ מֵ טֻל ּדקַ ֿדמָ י ֻ֗הו מֵ ני ס
ּכלַן נסַ ֿ֭ב ן וטַ יּבֻוֿתָ ֭א חל ָֿף טַ יּבֻוֿתָ ֭א Joh 1:16
ומֵ ן מַ ליֻוֿתֵ ה חנַן ֻ
ׁשר ָרא ּדֵ ין וטַ יּבֻוֿתָ ֭א ּביַֿד Joh 1:17
מֵ טֻל ּד ָנמֻוסָ א ּביַֿד מֻ֣וׁשֵ א אֵ ִֿתיהֵ ֿ֭ב ָ
מׁשיחָ א הוָא ס
יֵׁ֣שֻ וע ִ
והי Joh 1:18
אַ לָהָ א לָא חזָא ֗אנָׁש מֵ מֿתֻ ֭ום יִ חִ יֿדָ יָא אַ לָהָ ֭א הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ֻוהי֭ הֻו אֵ ׁשּתַ עִ י ס
ּבעֻוּבָ א ּדַ אֿב ֗
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195

John

והָ ֿדֵ א הִ י סָ הּדֻוֿתֵ ה ּ֣דיֻוחַ ָנ ֑ן ּכַֿד ׁשַ ּדַ רו לוָֿתֵ ה יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ן
ָיהי֭ אַ נ֗ ּת מַ ן אַ נ֗ ּ֭ת
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ּכָהנ ֵ֞א ו ֵל ָוי ֵ֞א ּדַ נׁשַ אלֻונ ֗
ִ
מׁשיחָ ֭א Joh 1:20
ַאוּדי֭ ּדלַו אֵ נָא ֗אנָא ִ
ּכֿפַר ו ִ
ַאוּדי֭ ולָא ֭
ו ִ
יל ִ֣אלִ יָא אַ נ֗ ּ֑ת וֵאמַ ר לָא ִאיֿתַ י֭ נֿבִ יָא Joh 1:21
ֻוהי ּתֻ וֿ֭ב מָ נָא הָ ֿכִ ֭
וׁשַ אל ֗
אַ נ֗ ּ֑ת וֵאמַ ר ל ָ֭א
וֵאמַ רו ל ֵ֭ה ומַ נֻו אַ נ֗ ּת ּדנֵּתֵ ל ּפֵֿתֿגָמָ א לַאילֵין ּדׁשַ ּדרֻ ו֭ ן מָ נָא אָ מַ ר Joh 1:22
אַ נ֗ ּת עַ ל נַֿפׁשָ ֿך ס
ֿדּבר ֑א ּדַ אׁשוַו אֻ ורחֵ ה ּדמָ רי ָ֑א אַ י ַּכנָא Joh 1:23
אֵ מַ ֑ר אֵ נָא קָ לָא ּדקָ ֵרא ּבמַ ָ
ּדֵ אמַ ר ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ יָא ס
ּפריׁשֵ ֞א ֗הוַו֭ Joh 1:24
הָ נֻון ּדֵ ין ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו֭ מֵ ן ִ
ֻוהי֭ וֵאמַ רו ל ֵ֭ה מָ נָא הָ ֿכִ יל מַ עמֵ ֿד אַ נ֗ ּ֑ת אֵ ן אַ נ֗ ּת לָא ִאיֿתַ יּךְ Joh 1:25
וׁשַ אל ֗
מׁשיחָ ֭א ולָא ִ֣אלִ י ָ֭א ולָא נֿבִ יָא ס
ִ
ענָא יֻ֣וחַ ָ֭נן וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא מַ עמֵ ֿד ֗אנָא ּבמַ י ֭ ָ֞א ּבַ ינָֿתֿכֻון ּדֵ ין Joh 1:26
קָ אֵ ֑ם הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה
הָ נַו הַ ו ּדֿבָ ֿתַ רי אָ ֿתֵ ֑א וַהוָא לֵה קֿדָ מַ י֑ הַ ו ּדֵ אנ ָ֭א לָא ׁשָ וֵא ֗אנָא Joh 1:27
ַוהי֞ ס
אׁשרא עַ רקֵ ֞א ּדַ מסָ נ ֗
ּדֵ ֵ
ֻורּדנן אַ יּכָא ּדמַ עמֵ ֿד ֗הוָא Joh 1:28
ּבעֵֿברא ּדי ָ֭
ָ
הָ לֵין ּ֣בֿבֵ יֿת-עַ ניָא הו ַ֭֞י
יֻ֣וחַ נָן ס
ֿתר ֭ה חזָא יֻ֣וחַ נָן ל֣ יֵׁשֻ וע ּדָ אֿתֵ א לוָֿתֵ ֭ה וֵאמַ ֭ר הָ א Joh 1:29
וַליַומָ א ּדֿבָ ֵ
חטיֿתֵ ה ּדעָ למָ א ס
מרה ּדַ אלָהָ ֑א הַ ו ּדׁשָ קֵ ל ִ
אֵ ֵ
ַֿבר ֭א וַהוָא לֵה קֿדָ מַ י֭ Joh 1:30
ַוהי֑ ּדֿבָ ֿתַ רי אָ ֿתֵ א ּג ָ
מרֿת על ֗
הָ נַו ּדֵ אנָא אֵ ֵ
מֵ טֻל ּדקַ ֿדמָ י ֻ֗הו מֵ ני֭
איסרי ֵ֭ל מֵ טֻל הָ נָא Joh 1:31
וֵאנָא לָא יָֿדַ ע ֗הוִ יֿת ל ֵ֭ה אֵ לָא ּדנ ִֵֿתיֿדַ ע ִ֣ל ָ
אֵ ִֿתיֿת אֵ נ ָ֭א ּדַ ֿבמַ י ָ֞א אַ עמֵ ֿד ס
יך יַונ ָ֭א Joh 1:32
וַאסהֵ ֿד יֻ֣וחַ ָ֭נן וֵאמַ ֭ר ּדַ חזִיֿת לרֻ וחָ א ּדנָחּתָ א מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א אַ ֿ
ַוהי֭
וקַ ויַֿת על ֗
Joh 1:19
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ּדרני ּדַ אעמֵ ֿד ּבמַ י ֭ ָ֞א הֻו
וֵאנָא לָא יָֿדַ ע ֗הוִ יֿת ל ֵ֭ה אֵ לָא מַ ן ּדׁשַ ַ
ַוהי֑ הָ נַו מַ עמֵ ֿד
אֵ מַ ר לִ י֭ ּדַ אינָא ּדחָ זֵא אַ נ֗ ּת ּדנָחּתָ א רֻ וחָ ֭א וַמקַ ויָא על ֗
ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ס
ּברה ּדַ אלָהָ א ס Joh 1:34
וֵאנָא חזִיֿת וַאסהֿדֵ ֿ֭ת ּדהָ נַו ֵ
וה ֭֞י Joh 1:35
למיֿדַ ֗
ַֿתרין֞ מֵ ן ּתַ ִ
חרנ ָ֑א קָ אֵ ם ֗הוָא יֻ֣וחַ נָן ו ֵ
וַליַומָ א ֗א ִ
מרה ּדַ אלָהָ ֭א Joh 1:36
וחָ ר ּ֣ביֵׁשֻ ֭וע ּכַֿד מהַ ל ֵֿ֭ך וֵאמַ ֭ר הָ א אֵ ֵ
וע Joh 1:37
ֿתרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭
והי֞ ּכַֿד אֵ מַ ֑ר וֵאזַלו להֻון ּבָ ֵ
למיֿדַ ֗
ּתריהֻון֞ ּתַ ִ
וַׁשמַ עו ַ
ֿתר ֑ה וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא ּבָ עֵין Joh 1:38
וֵאֿתּפנִ י יֵׁ֣שֻ ֭וע וַחזָא אֵ נֻון ּדָ אֿתֵ ין ּבָ ֵ
מרין ל ֵ֭ה ַר ַּ֭בן אַ יּכָא הָ וֵא אַ נ֗ ּ֭ת
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אָ ִ
אָ מַ ר להֻון ּתַ ו֭ וֿתֵ חז ֻו֭ ן הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ ֿתַ ו֭ וַחזַו אַ יּכָא ּדהָ ו ֵ֭א וַלוָֿתֵ ה Joh 1:39
עֵא עסַ ר ס
הוַו יַומָ א הַ ו֭ וִ איֿת ֗הוַי֞ אַ ֿיך ׁשָ ֞
והי Joh 1:40
ֿתרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ִאיֿתַ ֗
חַ ֿד ּדֵ ין מֵ ן הָ נֻון ּדַ ׁשמַ עו מֵ ן יֻ֣וחַ ָ֭נן וֵאזַלו ּבָ ֵ
ֻוהי ּ֣דׁשֵ מעֻון֭
נּדראוָס אַ ח ֗
֗הוָא ַ֣א ֵ
ָיהי Joh 1:41
ֻוהי֭ וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ׁשּכַחנ ֗
הָ נָא חזָא לֻוקֿדַ ם ל֣ ׁשֵ מעֻון אַ ח ֗
ַמׁשיחָ ֭א
ל ִ
ׁשמעֻון Joh 1:42
וַאיּתיֵה לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע ס וחָ ר ּבֵ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ֵ֣
ֿתקרא ּכִ אֿפָא ס
ּברה ּ֣דיַונ ָ֑א אַ נ֗ ּת ּתֵ ֵ
ֵ
וס Joh 1:43
חרנ ָ֑א צֿבָ א יֵׁ֣שֻ וע למֵ ּפַ ק לַֿגלִ יל ָ֭א וֵאׁשּכַח ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭
וַליַומָ א ֗א ִ
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֭
מֿדינ֗ ּתֵ ה Joh 1:44
והי ֗הוָא מֵ ן ֵּ֣ביֿת-צַ יָֿדָ ֭א מֵ ן ִ
הֻו ּדֵ ין ִֿ֣פילִ יּפָ וס ִאיֿתַ ֗
אנּדראוָס וַֿ֣ד ׁשֵ מעֻון֭
ַּ֣ד ֵ
ַוהי מֻ֣וׁשֵ א Joh 1:45
איל וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הַ ו ּדַ ֿכֿתַ ֿב על ֗
ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ וס אֵ ׁשּכַח ל֣ נַֿתַ נַיִ ֭
ָ֣צרֿ֭ת
ָיהי֭ ּ֣דיֵׁשֻ וע ֻ֗הו ּבַ ר יַ֣וסֵ ֿף מֵ ן נ ַ
ּב ָנמֻוסָ א וֿבַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א אֵ ׁשּכַחנ ֗
ָ֣צרֿ֑ת מֵ ׁשּכַח מֵ ּדֵ ם ּדטָ ֿב נֵהו ֵ֑א אָ מַ ר לֵה Joh 1:46
איל מֵ ן נ ַ
אָ מַ ר לֵה נַֿ֣תַ נַיִ ֭
ִֿ֣פילִ יּפָ ֭וס ּתָ ֭א וֿתֵ חז ֵ֭א
ַוהי֭ הָ א Joh 1:47
ָיהי יֵׁ֣שֻ וע ל֣ נַֿתַ נַיִ איל ּכַֿד אָ ֿתֵ א לוָֿתֵ ֭ה וֵאמַ ר על ֗
וַחז ֗
יסרי ֵ֭ל ּדנֵֿכלָא לַיּת ּבֵ ֭ה
ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּבַ ר ִ֣א ָ
Joh 1:33
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איל מֵ ן אַ ימֵ ּכָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת לִ י֭ אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע
אָ מַ ר לֵה נַֿ֣תַ נַיִ ֭
ֵקר ֿיך ִֿ֣פילִ יּפָ וס ּכַֿד ּתחֵ יֿת ִּתּתָ א אַ נ֗ ּת חזִיֿתָ ֿך ס
עַ ֿדלָא נ ֵ
הו Joh 1:49
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א אַ נ֗ ּת ֻ֗
איל וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֑ אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ֵ
ענָא נַֿ֣תַ נַיִ ֭
איסרי ֵ֭ל
מַ לּכֵה ִּ֣ד ָ
אמרֿת ל ָֿך ּדַ חזִיֿתָ ֿך ּתחֵ יֿת ִּתּתָ א מהַ ימֵ ן Joh 1:50
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע עַ ל ּדֵ ֵ
ּדרורֿבָ ן֞ מֵ ן הָ לֵין ּתֵ חז ֵ֭א
אַ נ֗ ּ֭ת ַ
אָ מַ ר ל ֵ֭ה אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמֵ ן הָ ׁשָ א ּתֵ חז ֻון ׁשמַ יָא Joh 1:51
ּדאנָׁשָ א ּס ּס
ּברה ֗
ָחּתין לוָֿת ֵ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ א ּכַֿד סָ לקִ ין ונ ִ
ֿפֿתיחִ י ֑ן ומַ לַאֿכ ֗
ּדַ ִ
מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א וֵאמֵ ה Joh 2:1
וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ ֑א הוָֿת מֵ ׁשּתֻ וֿתָ א ּ֣בקָ טנֵא ִ
ּ֣דיֵׁשֻ וע ּתַ מָ ן ֗הוָֿ֭ת
ֿתקריו לָה למֵ ׁשּתֻ וֿתָ ֭א Joh 2:2
וה ֭֞י אֵ ִ
למיֿדַ ֗
ָאף הֻו יֵׁ֣שֻ וע וֿתַ ִ
ו ֿ
מרא לַיּת להֻון֭ Joh 2:3
ָאמרא לֵה אֵ מֵ ה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע חַ ָ
מר ֭א ו ָ
וַחסַ ר ֗הוָא חַ ָ
וע מָ א לִ י ולֵֿכי֭ אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א לָא עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתָ ֿת ׁשָ עַ ֿתי֭ Joh 2:4
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
מרא אֵ מֵ ה לַמׁשַ מׁשָ נ ֭ ֵ֞א מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר לֿכֻו֭ ן עֿבֵ ֿדו֭ Joh 2:5
אָ ָ
ּדסימָ ן֞ לֿתַ ֿדּכִ יֿתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א Joh 2:6
ִאיֿת ֗הוַי֞ ּדֵ ין ּתַ ָ֭מן אַ ָֿגנ ֵ֞א ּדֿכִ אֿפָא ׁשֵ ֿ֭ת ִ
ּתרין֞ ֵרֿבעִ ֭ ֞ין אַ ו ּתלָֿתָ ֭א
ּתרין֞ ֵ
ּדָ אחּדָ ן֞ ֵ
וע מלַו אֵ נֵין֞ מַ י ָ֞א לַא ָֿגנ ֭ ֵ֞א וַמלַו אֵ נֵין֞ עֿדַ מָ א לעֵ ֭ל Joh 2:7
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ַאיּתיו֭ Joh 2:8
לריׁש סמָ ֿכ ָ֭א ו ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן זלֻועו מֵ ּכִ ֭יל וַאיּתַ ו ִ
מר ֑א ולָא יָֿדַ ע ֗הוָא Joh 2:9
וֿכַֿד טעֵם הַ ו ִריׁש סמָ ֿכָא מַ י ָ֞א הָ נֻון ּדַ הוַו חַ ָ
קרא
מֵ ן אַ ימֵ ּכָא ֗הו ָ֑א מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א ּדֵ ין יָֿדעִ ין ֗הוַו֭ ּדהֵ נֻון מלַו אֵ נֻון למַ י ֭ ָ֞א ָ
ִריׁש סמָ ֿכָא לחַ ֿתנ ָ֭א
מרא טָ ֿבָ א מַ יּתֵ ֭א ומָ א ּדַ רוִ יו Joh 2:10
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ּכֻל ֗אנָׁש לֻוקֿדַ ם חַ ָ
מרא טָ ֿבָ א עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א
יהי לחַ ָ
הָ יּדֵ ין אַ ינָא ּדַ ֿבצִ ֭יר אַ נ֗ ּת ּדֵ ין נטַ רּתָ ֗
הָ ֿדֵ א ֗הי אָ ֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א ּדַ עֿבַ ֿד יֵׁ֣שֻ וע ּ֣בקָ טנֵא ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א וַאוּדַ ע Joh 2:11
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
ׁשֻ וֿבחֵ ֭ה והַ ימֵ נו ּבֵ ה ּתַ ִ
וה ֭֞י וֿתַ מָ ן Joh 2:12
למיֿדַ ֗
והי֞ וֿתַ ִ
ֻום הֻו וֵאמֵ ה וַאחַ ֗
ּבָ ֿתַ ר הָ ֿדֵ א נחֵ ֿת לַֿ֣כֿפַר ַנח ֑
֗הוַו קַ לִ יל יַומָ ֿתָ ֞א ס
ֻ֣אורׁשלֵם יֵׁ֣שֻ וע֑ Joh 2:13
וקַ ִריֿב ֗הוָא ּפֵצחָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַסלֵק ל ִ
Joh 1:48
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וֵאׁשּכַח ּבהַ יּכלָא להָ לֵין ּדַ מזַּבנִ ין ּתַ ֵור ֞א ועֵרּבֵ ֞א ויַונ ֭ ֵ֞א
ולַמעַ רֿפָ נ ֵ֞א ּדיָֿתּבִ ין֭
ּפר ֵֿגלָא מֵ ן חַ ֿבל ָ֑א וַלֿכֻלהֻון אַ ּפֵק מֵ ן הַ יּכל ָ֭א וַלעֵרּבֵ ֞א Joh 2:15
וַעֿבַ ֿד לֵה ָ
וַלֿתַ ֵור ֞א ולַמעַ רֿפָ נ ֭ ֵ֞א וֵאׁשַ ֿד עֻורֿפָ נהֻו֭ ן וֿפָֿתֻ ַוריהֻון֞ הֿפַ ֿ֭ך
וַלהָ נֻון ּדַ מזַּבנִ ין יַונ ֭ ֵ֞א אֵ מַ ֭ר ׁשקֻ ולו הָ לֵין מֵ ּכ ָ֭א ולָא ּתֵ עּבֿדֻונֵה Joh 2:16
לֿבַ יּתֵ ה ּדָ אֿבי ּבֵ יֿת ּתֵ אֿגֻורּתָ א ס
ֿכֿתיֿ֑ב ּדַ ט ָננֵה ּדֿבַ יּתָ ֿך אַ ֿכלַני ס Joh 2:17
והי֞ ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וֵאּתּדֿכַרו ּתַ ִ
ענַו ּדֵ ין יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וֵאמַ רו ל ֵ֭ה מָ נָא אָ ֿתָ א מחַ וֵא אַ נ֗ ּת ַ֭לן ּדהָ לֵין Joh 2:18
עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת
ין אֵ נָא Joh 2:19
ַומ ֭ ֞
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן סֿתֻ ורו הַ יּכלָא הָ נ ָ֑א ולַֿתלָֿתָ א י ִ
מקִ ים ֗אנָא ל ֵ֭ה
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א לַארּבעִ ין וׁשֵ ֿת ׁשנִ ין֞ אֵ ֿתּבנִ י הַ יּכלָא הָ נ ָ֑א Joh 2:20
אָ ִ
ַומין֞ מקִ ים אַ נ֗ ּת ל ֵ֑ה
וַאנ֗ ּ֑ת לַֿתלָֿתָ א י ִ
ּדֿפַֿגר ֭ה Joh 2:21
ֵ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ֗הוָא עַ ל הַ יּכלָא
והי֞ ּדהָ ֿדֵ א אֵ מַ ר Joh 2:22
למיֿדַ ֗
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א אֵ ּתּדֿכַרו ּתַ ִ
ּכַֿד קָ ם ּדֵ ין מֵ ן ּבֵ ִ
֗הו ָ֭א והַ ימֵ נו לַֿכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א וַלמֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ר יֵׁ֣שֻ וע סס
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ּבֿפֵצחָ א ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֑א Joh 2:23
ִ
והי ֗הוָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע
ּכַֿד ִאיֿתַ ֗
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה ּדַ חזַו אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿ֭ד
סַ ּגִ י ֞
וע לָא מהַ ימֵ ן ֗הוָא להֻון נַֿפׁשֵ ֭ה מֵ טֻל ּדהֻו יָֿדַ ע ֗הוָא Joh 2:24
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
לֿכֻלנ ָׁ֭ש
ּדאנָׁש נֵסהַ ֿד לֵה עַ ל ּכֻל ּבַ רנ ָׁ֭ש הֻו ּגֵיר יָֿדַ ע ֗הוָא Joh 2:25
ולָא סנִ יק ֗הוָא ֗
מָ נָא ִאיֿת ּבֿבַ רנָׁשָ א סס
ּפריׁשֵ ֑ ֞א נִ֣יקָ ֿדִ מָ וס ׁשמֵ ה ֗הו ָ֭א Joh 3:1
ַֿברא מֵ ן ִ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן חַ ֿד ּג ָ
אַ רֿכֻונָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
הָ נָא אֵ ֿתָ א לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע ּבלִ לי ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ַרּבִ י֑ יָֿדעִ ינַן ּדמֵ ן אַ לָהָ א Joh 3:2
אֵ ׁשּתַ ּדַ רּת מַ לֿפָ נ ָ֭א לָא ּגֵיר ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח הָ לֵין אָ ֿתוָֿתָ ֞א למֵ עּבַ ֿד ּדַ אנ֗ ּת
עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֑ת אֵ לָא מַ ן ּדַ אלָהָ א עַ מֵ ֭ה
Joh 2:14
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ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדֵ אן ֗אנָׁש לָא
יׁש לָא מֵ ׁשּכַח ּדנֵחזֵא מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ּדר ֑
מֵ ִֿתילֵֿד מֵ ן ִ
ַֿברא סָ ֿבָ ֭א ּדַ למָ ֭א Joh 3:4
אָ מַ ר לֵה נִ֣יקָ ִֿדמָ ֭וס אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח ּדנ ִֵֿתילֵֿד ּג ָ
מֵ ׁשּכַח ּתֻ וֿב לֿכַרסָ א ּדֵ אמֵ ה ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ י ֑֞ן למֵ עַ ֭ל ונ ִֵֿתילֵֿ֑ד
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדֵ אן ֗אנָׁש לָא Joh 3:5
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
מֵ ִֿתילֵֿד מֵ ן מַ י ָ֞א ורֻ וחָ ֭א לָא מֵ ׁשּכַח ּד ֵנעֻול למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
סרא הֻו֭ ומֵ ּדֵ ם ִּדילִ יֿד מֵ ן רֻ וחָ ֭א רֻ וחָ א Joh 3:6
סר ֭א ּבֵ ָ
מֵ ּדֵ ם ִּדילִ יֿד מֵ ן ּבֵ ָ
הֻו֭
יׁש Joh 3:7
ּדר ֭
אמרֿת ל ָֿ֭ך ּד ָולֵא לֿכֻון למֵ ִֿתי ָלֿדֻו מֵ ן ִ
לָא ּתֵ ּתּדַ מַ ר ּדֵ ֵ
רֻ וחָ א אַ ֿתַ ר ּדצָ ֿביָא נָׁשּבָ ֭א וקָ לָה ׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּ֭ת אֵ לָא לָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת Joh 3:8
והי ּכֻלנָׁש ִּדילִ יֿד מֵ ן רֻ וחָ ֭א
אַ ימֵ ּכָא אָ ֿתי ָ֭א ולַאיּכָא אָ ז ָ֗ל ֭א הָ ַֿכנָא ִאיֿתַ ֗
וס וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכחָ ן הָ לֵין למֵ הו ָ֭א Joh 3:9
ענָא נִ֣יקָ ִֿדמָ ֭
איסריֵל֑ והָ לֵין לָא יָֿדַ ע Joh 3:10
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗הו מַ לֿפָ נֵה ִּ֣ד ָ
אַ נ֗ ּ֭ת
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדמֵ ּדֵ ם ּדיָֿדעִ ין ֗חנַן ממַ ללִ ין ֗ח ַ֭נן Joh 3:11
ַחנן וסָ הּדֻוֿתַ ן לָא מקַ ּבלִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
סהֿדין אֵ נ ַ֭
ומֵ ּדֵ ם ּדַ חזַין מַ ִ
מרֿת לֿכֻו֭ ן ולָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ י ַּכנָא אֵ ן ִאמַ ר Joh 3:12
אֵ ן ּדֿבַ ארעָא אֵ ֵ
לֿכֻון ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א ּתהַ ימנֻונָני֭
ּדאנָׁשָ א Joh 3:13
ּברה ֗
ולָא ֗אנָׁש סלֵק לַׁשמַ י ָ֑א אֵ לָא הַ ו ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ֵ
והי ּבַ ׁשמַ י ָ֭א
הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ּתּתרמֻו Joh 3:14
עֿתיֿד למֵ ָ
ֿדּבר ֑א הָ ַֿכנָא ִ
ארים מֻ֣וׁשֵ א חֵ ויָא ּבמַ ָ
וַאי ַּכנָא ּדַ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּברה ֗
ֵ
ּדֿכֻל ֗אנָׁש ּדַ מהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה לָא נִ אֿבַ ֿ֭ד אֵ לָא נֵהו ֻון לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם Joh 3:15
ַֿברה יִ חִ יֿדָ יָא נֵּתֵ ֭ל Joh 3:16
הָ ַֿכנָא ּגֵיר אַ חֵ ֿב אַ לָהָ א לעָלמָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדל ֵ
ּדֿכֻל מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה לָא נִ אֿבַ ֿ֭ד אֵ לָא נֵהוֻון לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
יוהי לעָ למָ ֭א אֵ לָא Joh 3:17
ַֿברה לעָ למָ א ּדַ נֿדֻונִ ֗
לָא ּגֵיר ׁשַ ּדַ ר אַ לָהָ א ל ֵ
ּדנִ חֵ א לעָ למָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה
Joh 3:3
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ימן מֵ ן ַּכּדֻו ִּדין ֻ֗הו֭
ּתּתֿדי֭ ן ומַ ן ּדלָא מהַ ֵ֭
מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה לָא מֵ ִ
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א
ּדלָא הַ ימֵ ן ּבַ ׁשמֵ ה ִּדיחִ יֿדָ יָא ֵ
ֻוהרא אֵ ֿתָ א לעָ למָ ֑א וַאחֵ ֿבו ּבנַינָׁשָ ֞א לחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א Joh 3:19
הָ נַו ּדֵ ין ִּדינ ָ֭א ּדנ ָ
ֻוהר ֭א ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּגֵיר עֿבָ ֿדַ יהֻון֞ ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א
י ִַּתיר מֵ ן ּדַ לנ ָ
ֻוהר ֭א ּדלָא Joh 3:20
ֻוהר ֭א ולָא אָ ֿתֵ א לנ ָ
ּכֻל ּגֵיר ּדסַ ניָֿתָ ֞א עָֿבֵ ֿ֭ד סָ נֵא לנ ָ
וה ֭֞י
נֵֿתּכַססֻון עֿבָ ֿדַ ֗
והי֞ Joh 3:21
ֻוהר ֭א ּדנ ִֵֿתיֿדעֻון עֿבָ ֿדַ ֗
ׁשר ָר ֭א אָ ֿתֵ א לוָֿת נ ָ
הַ ו ּדֵ ין ּדעָֿבֵ ֿד ָ
ּדֿבַ אלָהָ א עֿבִ ִיֿדין ּס ּס
הוֿ֭ד וֿתַ מָ ן Joh 3:22
והי֞ לַארעָא ִּ֣די ֻ
למיֿדַ ֗
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע וֿתַ ִ
מֵ ֿתהַ ּפַ ֿך ֗הוָא עַ מהֻו֭ ן ומַ עמֵ ֿד ס
ים מֵ טֻל ּדמַ י ָ֞א Joh 3:23
אָ ֿף יֻ֣וחַ נָן ּדֵ ין מַ עמֵ ֿד ֗הוָא ּ֣בעִ ין-יָו֭ ן ּדעַ לּ-גֵנ֗ ֿב ָׁ֣שלִ ֭
מּדין֭
ֵאא וָאֿתֵ ין ֗הוַו ועָ ִ
ִאיֿת ֗הוַו ּתַ מָ ן סַ ּגִ י ֭ ֞
יר ֞א ס Joh 3:24
לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל נֿפַ ל ֗הוָא יֻ֣וחַ נָן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
והי֞ ּ֣די ֻוחַ נָן עַ ם יִ הֻוֿדָ יָא חַ ֿד Joh 3:25
למיֿדַ ֗
הוָֿת ֗הוָֿת ּדֵ ין ּבעָֿתָ א לחַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
עַ ל ּתַ ֿדּכִ יֿתָ ֭א
ּבעֵֿברא Joh 3:26
ָ
וֵאֿתַ ו לוָֿת יֻ֣וחַ נָן וֵאמַ רו ל ֵ֭ה ַרּבַ ֑ן הַ ו ּדעַ מָ ֿך ֗הוָא
ֵאא אָ ֿתֵ ין לוָֿתֵ ה ס
ַוהי֑ הָ א אָ ֿף הֻו מַ עמֵ ֿ֭ד וסַ ּגִ י ֞
ּדיֻורּד ָנ ֑ן ּדַ אנ֗ ּת סהֵ ֿדּת על ֗
ענָא יֻ֣וחַ נָן וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא מֵ ׁשּכַח ּבַ רנָׁשָ א למֵ סַ ֿב מֵ ן צֿבֻוֿת Joh 3:27
נַֿפׁשֵ ה מֵ ּדֵ ֑ם אֵ לָא אֵ ן אֵ ִֿתיהֵ ֿב לֵה מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א
מׁשיחָ ֭א אֵ לָא Joh 3:28
אמרֿ֑ת ּדֵ אנָא לָא הוִ יֿת ִ
הּדין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ ּדֵ ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון סָ ִ
והי֭
ׁשלִ יחָ א ֗אנָא ּדַ קֿדָ מַ ֗
מַ ן ִּדאיֿת לֵה ּכַלֿתָ ֭א חַ ֿתנָא הֻו֭ ָרחמֵ ה ּדֵ ין ּדחַ ֿתנ ָ֭א הַ ו ּדקָ אֵ ם Joh 3:29
וצָ אֵ ֿת ל ֵ֭ה חַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א חָ ֿדֵ א מֵ טֻל קָ לֵה ּדחַ ֿתנ ָ֭א הָ ֿדֵ א הָ ֿכִ יל חַ ֿדֻוֿתָ א
ִּדילי הָ א ממַ לי ָ֭א
הו ָולֵא למֵ רּבָ ֭א ולִ י למֵ ֿבצַ ֭ר Joh 3:30
להַ ו ֻ֗
רעָא מֵ ן Joh 3:31
הַ ו ּגֵיר ּדמֵ ן לעֵ ל אֵ ֿתָ ֭א לעֵ ל מֵ ן ּכֻל ֻ֗הו֭ והַ ו ּדמֵ ן אַ ֭
אַ רעָא הֻו֭ ומֵ ן אַ רעָא ממַ ל ֵ֭ל הַ ו ּדמֵ ן ׁשמַ יָא אֵ ֿתָ ֭א לעֵ ל מֵ ן ּכֻל ֻ֗הו֭
ומֵ ּדֵ ם ּדַ חזָא וַׁשמַ ע מַ סהֵ ֿ֭ד וסָ הּדֻוֿתֵ ה לָא ֗אנָׁש מקַ ּבֵ ֭ל Joh 3:32
Joh 3:18
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הַ ו ּדֵ ין ּדקַ ּבֵ ל סָ הּדֻוֿתֵ ֑ה חֿתַ ם ּדַ אלָהָ א ׁשַ ִר ָירא הֻו֭
ּדר ֑ה מֵ ל ֵ֞א ֗הו ּדַ אלָהָ א ממַ ל ֵ֭ל לָא ֗הוָא ּגֵיר Joh 3:34
אַ ינָא ּגֵיר ּדַ אלָהָ א ׁשַ ֵ
ּבֿכַילָא י ַ֗הֿב אַ לָהָ א רֻ וחָ ֭א
וה ֭֞י Joh 3:35
ַֿבר ֭א וֿכֻל מֵ ּדֵ ם י ַ֗הֿב ּבִ איֿדַ ֗
אַ ֿבָ א מַ חֵ ֿב ל ָ
ֿבר ֭א ִאיֿת לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם ומַ ן ּדלָא מֵ ּתטּפִ יס Joh 3:36
מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבַ ָ
ַוהי סס
ַֿבר ֭א לָא נֵחזֵא חַ י ֭ ֵ֞א אֵ לָא רֻ וֿגזֵה ּדַ אלָהָ א נקַ וֵא על ֗
ל ָ
ֵאא עֿבַ ֿ֭ד ומַ עמֵ ֿד Joh 4:1
למיֿדֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ּפריׁשֵ ֞א ּדֿתַ ִ
יִ ֿדַ ע ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ּדַ ׁשמַ עו ִ
י ִַּתיר מֵ ן יֻ֣וחַ נָן֭
וה ֭֞י Joh 4:2
למיֿדַ ֗
ּכַֿד לָא ֗הוָא הֻו יֵׁ֣שֻ וע מַ עמֵ ֿד ֗הו ָ֭א אֵ לָא ּתַ ִ
הוֿ֑ד וֵאזַל לֵה ּתֻ וֿב לַֿגלִ ילָא סס Joh 4:3
וׁשַ ֿבקָ ה ִ֣לי ֻ
מרי ֭ ֵ֞א Joh 4:4
מַ עּבֿדָ א ֗הוָֿת לֵה ּדֵ ין ּדנִ אֿתֵ א נֵעּבַ ר עַ ל ּבֵ יֿת ׁשָ ָ
קריֿתָ ֭א Joh 4:5
מרי ֭ ֵ֞א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ָׁ֣שֿכ ַ֭ר עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ִ
וֵאֿתָ א לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדׁשָ ָ
ּבר ֭ה
ּדי ַ֗הֿב ֗הוָא יַ֣עקֻ וֿב ל֣ יַוסֵ ֿף ֵ
וִ איֿת ֗הוָא ּתַ מָ ן מעִ ינָא ּדמַ י ָ֞א ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לאֵ א ֗הוָא מֵ ן Joh 4:6
עַ מלָא ּדֻאורחָ ֭א וִ יֿתֵ ֿב ֗הוָא לֵה עַ ל מעִ ינ ָ֭א וִ איֿת ֗הוַי֞ ׁשֵ ֿת ׁשָ עִ ֭ ֞ין
וע הַ ֿב לִ י Joh 4:7
מרין ּדֿתֵ מלֵא מַ י ֭ ָ֞א וֵאמַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
וֵאֿתָ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א מֵ ן ָׁ֣ש ִ
מַ י ָ֞א אֵ ׁשּתֵ ֭א
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א ּדנֵזּבנֻון להֻון סַ יּבָ רּתָ ֭א Joh 4:8
והי֞ ּגֵיר עַ לו ֗הוַו ל ִ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
מריּתָ ֭א אַ י ַּכנָא אַ נ֗ ּת יִ הֻוֿדָ יָא אַ נ֗ ּ֑ת ומֵ ני Joh 4:9
מרא לֵה הָ י אַ נ֗ ּתֿתָ א ׁשָ ָ
אָ ָ
מריּתָ ֭א לָא ּגֵיר מֵ ֿתחַ ׁשחִ ין יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א
ׁשָ אֵ ל אַ נ֗ ּת למֵ ׁשּתָ ֭א ִּדאיֿתַ י אַ נ֗ ּתֿתָ א ׁשָ ָ
מרי ֭ ֵ֞א
עַ ם ׁשָ ָ
וע וֵאמַ ר ל ָ֭ה אֵ לֻו יָֿדעָא ֗הוַיּתי מַ והַ ֿבּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ומַ נֻו Joh 4:10
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
הָ נָא ּדֵ אמַ ר לֵֿכי֭ הַ ֿב לִ י אֵ ׁשּתֵ ֑א אַ נ֗ ּתי ׁשָ אלָא ֗הוַיּתי ל ֵ֭ה ויָהֵ ֿב ֗הוָא לֵֿכי
מַ י ָ֞א חַ י ֭ ֵ֞א
מרא לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ י֭ מָ רי֑ לָא ּדַ ולָא ִאיֿת ל ָֿ֭ך וֿבִ ָרא עַ ִמיקָ ֭א Joh 4:11
אָ ָ
אַ ימֵ ּכָא ל ָֿך מַ י ָ֞א חַ י ֭ ֵ֞א
למָ א אַ נ֗ ּת ַרֿב אַ נ֗ ּת מֵ ן אַ ֿבֻון יַ֣עקֻ וֿ֑ב הַ ו ּדהֻו י ַ֗הֿב לַן ּבִ ָרא הָ ֿדֵ ֑א Joh 4:12
ַוהי֞ ועָ נ ֭ ֵ֞ה
ׁשּתי וַֿבנ ֗
והֻו מֵ נָה אֵ ִ
Joh 3:33
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ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ר ל ָ֭ה ּכֻל ּדנֵׁשּתֵ א מֵ ן הָ לֵין מַ י ֭ ָ֞א ּתֻ וֿב נֵצהֵ ֭א
ּכֻל ּדֵ ין ּדנֵׁשּתֵ א מֵ ן מַ י ָ֞א ּדֵ אנָא אֵ ּתֵ ל ל ֵ֭ה לָא נֵצהֵ א לעָ ל ַ֭ם אֵ לָא Joh 4:14
מַ י ָ֞א הָ נֻון ּדיָהֵ ֿב ֗אנָא ל ֵ֑ה נֵהוֻון ּבֵ ה מעִ ינָא ּדמַ י ֭ ָ֞א ּדנָֿבעִ ין לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
מרא לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ י֭ מָ רי֑ הַ ֿב לִ י מֵ ן הָ לֵין מַ י ֭ ָ֞א ּדלָא ּתֻ וֿב Joh 4:15
אָ ָ
אֵ צהֵ ֭א ולָא הוִ יֿת אָ ֿתיָא ּדָ ליָא מֵ ן הָ רּכ ָ֭א
קרי לֿבַ עלֵֿכי֭ וֿתָ י להָ רּכ ָ֭א Joh 4:16
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭וע זֵלי ָ
וע ׁשַ ּפִ יר אֵ מַ רּתי֭ ּדלַיּת Joh 4:17
מרא ל ֵ֭ה לַיּת לִ י ּבַ על ָ֭א אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
אָ ָ
לִ י ּבַ על ָ֭א
חַ מׁשָ א ּגֵיר ּבַ עלִ ין֞ הוַו לֵֿכי֭ והָ נָא ִּדאיֿת לֵֿכי הָ ׁשָ ֭א לָא הוָא Joh 4:18
ּבַ עלֵֿכי֭ הָ ֿדֵ ֭א ׁשַ ִרירּתָ א אֵ מַ רּתי֭
מרא לֵה הָ י אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א מָ רי֑ חָ זיָא ֗אנָא ּדַ נֿבִ יָא אַ נ֗ ּ֭ת Joh 4:19
אָ ָ
ּדֻֿ֣באורׁשלֵם Joh 4:20
ִ
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן
ֻורא סֿגֵֿדו֭ וַאנ֗ ּתֻ ון אָ ִ
אַ ֿבָ הַ ין֞ ּבהָ נָא ט ָ
ֻ֗הו אַ ֿתַ ר ּד ָולֵא למֵ סּגַֿ֭ד
וע אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א הַ ימֵ נִ יני ּדָ אֿתיָא ׁשָ עֿתָ ֑א ּדלָא ּבהָ נָא Joh 4:21
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
ּבֻ֣אורׁשלֵם ּתֵ סּגֿדֻון לַאֿבָ ֭א
ִ
ָאף לָא
ֻור ֭א ו ֿ
ט ָ
ֿגּדין Joh 4:22
ֿגּדין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן למֵ ּדֵ ם ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן חנַן ּדֵ ין סָ ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון סָ ִ
֗ח ַ֭נן למָ א ּדיָֿדעִ ין ֗ח ַ֭נן ּדחַ י ֵ֞א מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ נֻון֭
יר ֞א Joh 4:23
יה אֵ מַ ֿתי ּדסָ ֿגֻוֿדֵ ֞א ׁשַ ִר ֵ
אֵ לָא אָ ֿתיָא ׁשָ עֿתָ ֭א והָ ׁשָ א ִאיֿתֵ ֑
איך הָ לֵין ֻ֗הו סָ ֿגֻוֿדֵ ֞א
ׁשר ָר ֭א אָ ֿף אַ ֿבָ א ּגֵיר ּדַ ֿ
נֵסּגֿדֻון לַאֿבָ א ּברֻ וחָ ֭א וֿבַ ָ
עֵא
ּבָ ֭
ׁשר ָרא ָולֵא Joh 4:24
ֿגּדין ל ֵ֑ה ּברֻ וחָ א וֿבַ ָ
רֻ וחָ א הֻו ּגֵיר אַ לָהָ ֭א וַאילֵין ּדסָ ִ
ּדנֵסּגֿדֻון֭
מׁשיחָ א אָ ֿתֵ ֭א ומָ א ּדֵ אֿתָ ֭א Joh 4:25
מרא לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ י֭ יָֿדעָא ֗אנָא ּדַ ִ
אָ ָ
הֻו מַ ל ֵֿף לַן ּכֻלמֵ ּדֵ ֭ם
וע אֵ נָא ֗אנ ָ֭א ּדַ ממַ לֵל ֗אנָא עַ מֵ ֿכי֭ Joh 4:26
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
מרין ֗הוַו ּדעַ ם אַ נ֗ ּתֿתָ א ממַ ל ֵ֭ל Joh 4:27
וה ֭֞י ומֵ ּתּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד ממַ לֵל֑ אֵ ֿתַ ו ּתַ ִ
לָא ּדֵ ין ֗אנָׁש אֵ מַ ֭ר מָ נָא ּבָ עֵא אַ נ֗ ּ֑ת אַ ו מָ נָא ממַ לֵל אַ נ֗ ּת עַ מָ ֭ה
לאנָׁשָ ֭א Joh 4:28
ָאמרא ֗
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א ו ָ
וׁשֵ ֿבקַ ֿת קֻ ולֿתָ ה אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א וֵאז ַ֗לֿת ל ִ
Joh 4:13
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מׁשיחָ ֭א
ַֿבר ֭א ּדֵ אמַ ר לִ י ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדעֵֿבּדֵ ֿ֭ת למָ א הֻויֻו ִ
ּתַ ו חזַו ּג ָ
וַנֿפַ קו ֗אנָׁשָ א מֵ ן מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א וָאֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ה ּס ּס Joh 4:30
לעַס Joh 4:31
ָאמרין ל ֵ֭ה ַרּבַ ן ֭
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
וֿבַ ינָֿת הָ לֵין ּבָ עֵין ֗הוַו מֵ נֵה ּתַ ִ
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן ִאיֿת לִ י מֵ אֿכֻולּתָ א ּדֵ אֿכֻול֑ אַ יֿדָ א ּדַ אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא Joh 4:32
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
יּתי לֵה מֵ ּדֵ ם למֵ אֿכַל֑ Joh 4:33
למיֿדֵ ֞א ּבַ ינַיה ֭ ֻ֞ון למָ ֑א ֗אנָׁש אַ ִ
מרין ּתַ ִ
אָ ִ
יה ּדֵ אעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינֵה ּדמַ ן Joh 4:34
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע מֵ אֿכֻולּתי֭ ִּדילי ִאיֿתֵ ֑
יוהי לַעֿבָ ֿדֵ ֭ה
למ ֗
ּדרני֭ וֵאׁשַ ִ
ּדׁשַ ַ
ין אָ ֿתֵ א חצָ ֿדָ ֭א הָ א אָ מַ ר Joh 4:35
מרין ּדֿבָ ֿתַ ר אַ רּבעָא יַרחִ ֭ ֞
לָא אַ נ֗ ּתֻ ון אָ ִ
ארימו עַ ינַיּכ ֭ ֻ֞ון וַחזַו אַ רעָֿתָ ֞א ּדַ חוַר ומַ ִטי לַחצָ ֿדָ ֭א מֵ ן ַּכּדֻו֭
֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדַ ִ
אר ֭ ֞א לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם וזָרֻ ועָא Joh 4:36
ֿגרא נָסֵ ֿ֭ב ו ָֿכנֵׁש ּפִ ֵ
וַאינָא ּדחָ צֵ ֿ֭ד אַ ָ
וחָ צֻוֿדָ ֭א אַ ֿכחֿדָ א נֵחּדֻון֭
חרין Joh 4:37
חרין ֻ֗הו ז ַָרע֑ ו ַ֗א ִ
ׁשר ָר ֭א ּדַ ֗א ִ
ּבהָ ֿדֵ א ּגֵיר ִאיֿתֵ יה מֵ לֿתָ א ּדַ ָ
חָ צֵ ֿ֭ד
אֵ נָא ׁשַ ּדַ רּתֿכֻון למֵ חצַ ֿ֑ד מֵ ּדֵ ם ּדלָא ֗הוָא אַ נ֗ ּתֻ ון לאיִ ּתֻ ון ּבֵ ֭ה Joh 4:38
חרנ ֵ֞א ּגֵיר לאיִ ו֑ וַאנ֗ ּתֻ ון עַ לּתֻ ון עַ ל עַ מלהֻון ּדהָ נֻון ס
֗א ָ
מרי ֭ ֵ֞א מֵ טֻל מֵ לֿתָ ה Joh 4:39
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ה ׁשָ ָ
מֵ ן הָ י מֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדֵ ין סַ ּגִ י ֞
ּדַ אנ֗ ּתֿתָ א הָ י֭ ּדמַ סהֿדָ א ֗הוָֿת ּדֵ אמַ ר לִ י ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדעֵֿבּדֵ ֿ֭ת
מרי ֑ ֵ֞א ּבעַ ו מֵ נֵה ּדנֵהוֵא לוָֿתהֻו֭ ן וַהוָא Joh 4:40
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לוָֿתֵ ה הָ נֻון ׁשָ ָ
ַומ ֭ ֞ין
ּתרין֞ י ִ
לוָֿתהֻון ֵ
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ה מֵ טֻל מֵ לֿתֵ ֑ה Joh 4:41
וסַ ּגִ י ֞
ָאמרין ֗הוַו לַאנ֗ ּתֿתָ א הָ י֭ ּדמֵ ּכִ יל לָא ֗הוָא מֵ טֻל מֵ לֿתֵ ֿכי Joh 4:42
ו ִ
מׁשיחָ ֭א מַ ח ָינֵה
מהַ ימנִ ין ֗חנַן ּבֵ ֭ה חנַן ּגֵיר ׁשמַ ען וִ יֿדַ ע ֑ן ּדהָ נַו ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ִ
ּדעָלמָ א ס
ַומי ֑֞ן נֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ּתַ ָ֭מן וֵאזַל לַֿגלִ יל ָ֭א Joh 4:43
ּתרין֞ י ִ
וֿבָ ֿתַ ר ֵ
הֻו ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע סהֵ ֿ֑ד ּדַ נֿבִ יָא ּבַ מֿדִ ינ֗ ּתֵ ה לָא מֵ ֿתיַקַ ר ס Joh 4:44
ֻוהי ּגלִ י ָלי ֭ ֵ֞א ּדַ חזַו אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּכֻל ּדַ עֿבַ ֿד Joh 4:45
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ֿתָ א לַֿגלִ יל ָ֭א קַ ּבל ֗
ָאף הֵ נֻון לעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א
ּבֻ֣אורׁשלֵם ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א אֵ ֿתַ ו ֗הוַו ּגֵיר ו ֿ
ִ
Joh 4:29
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מרא
אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ וע ל֣ קָ טנֵא ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א אַ יּכָא ּדַ עֿבַ ֿד מַ י ָ֞א חַ ָ
ּכריה ֗הו ָ֭א
ֿברה ִ
ס וִ איֿת ֗הוָא ּבַֿ֣כֿפַר ַנחֻום עֿבֵ ֿד מַ לּכָא חַ ֿ֭ד ּדַ ֵ
הָ נָא ׁשמַ ע ּדֵ אֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן ִ֣יהֻוֿד לַֿגלִ יל ָ֑א וֵאזַל לוָֿתֵ ֭ה וֿבָ עֵא Joh 4:47
ַֿבר ֭ה קַ ִריֿב ֗הוָא ּגֵיר לַממָ ֿ֭ת
֗הוָא מֵ נ ֵ֑ה ּד ֵנחֻוֿת ונַאסֵ א ל ֵ
ֿדמרֿתָ ֞א לָא ּתֵ חז ֻו֭ ן לָא ּתהַ ימנֻון֭ Joh 4:48
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ ן אָ ֿתוָֿתָ ֞א וֿתֵ ָ
חוֿ֭ת עַ ֿדלָא מָ אֵ ֿת לֵה טַ לי ָ֭א Joh 4:49
אָ מַ ר לֵה הַ ו עֿבֵ ֿד מַ לּכ ָ֭א מָ רי֑ ֻ
ַֿברא ּבמֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ר Joh 4:50
ּבר ֿך חַ י ֻ֗הו֭ והַ ימֵ ן הַ ו ּג ָ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע זֵל֑ ָ
לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאז ַ֭ל
ּבר ֿך Joh 4:51
ָאמרין ל ֵ֭ה ָ
והי ו ִ
וה ֭֞י וסַ ּברֻ ֗
ֻוהי עַֿבּדַ ֗
ּכַֿד ּדֵ ין נחֵ ֿת ֗הו ָ֑א אַ רע ֗
חי ָ֭א
מרין ל ֵ֭ה אֵ ֿתמָ לי֭ ּבַ ׁשֿבַ ע Joh 4:52
וׁשַ אֵ ל אֵ נֻו֭ ן ּבַ אינָא עֵ ּדָ נָא אֵ ֿתחל ֵ֭ם אָ ִ
ׁשָ עִ ין֞ ׁשֿבַ קֿתֵ ה אֵ ׁשָ ֿתָ ֭א
ֿבר ֿך חי ָ֭א Joh 4:53
ֻוהי֭ ּדַ ֿבהָ י ׁשָ עֿתָ א ּדֿבָ ה אֵ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ וע ּדַ ָ
וִ יֿדַ ע אַ ֿב ֗
והַ ימֵ ן הֻו וֿבַ יּתֵ ה ֻּכל ֵ֭ה
הָ ֿדֵ א ּתֻ וֿב אָ ֿתָ א ּדֿתַ רּתֵ ין֞ עֿבַ ֿד יֵׁ֣שֻ וע֑ ּכַֿד אֵ ֿתָ א מֵ ן ִ֣יהֻוֿד לַֿגלִ ילָא Joh 4:54
ס
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם Joh 5:1
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן הוָא עַ ֿדעִ ֿדָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַסלֵק יֵׁ֣שֻ וע ל ִ
ֻוֿדיֿתָ ֑א Joh 5:2
ּבֻ֣אורׁשלֵם ּדֻוּכֿתָ א חֿדָ א ּדמַ עמ ִ
ִ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן
עֵֿבראיִ ֿ֭ת ֵּ֣ביֿת-חֵ סּדָ ֭א וִ איֿת ֗הוָא ּבָ ה חַ מׁשָ א אֵ סטוִ ֭ ֞ין
ּדמֵ ֿתקַ ריָא ָ
ֿכריהֵ ֑ ֞א וַסמַ י ָ֞א וַחֿגִ יסֵ ֞א ויַּבִ יׁשֵ ֭ ֞א Joh 5:3
וַֿבהָ לֵין רמֵ ין ֗הוַו עַ מָ א סַ ּגִ יָאא ּדַ ִ
וַמסַ ּכֵין ֗הוַו לז ֻועָא ּדמַ י ֭ ָ֞א
ֻוֿדיֿתָ ֑א וַמזִיע ֗הוָא Joh 5:4
מַ לַאֿכָא ּגֵיר ּבַ זֿבַ ן זֿבַ ן נָחֵ ֿת ֗הוָא לָה למַ עמ ִ
להֻון למַ י ֭ ָ֞א וַאינָא ּדקַ ֿדמָ יָא נָחֵ ֿת ֗הוָא מֵ ן ּבָ ֿתַ ר זַועָא ּדמַ י ֑ ָ֞א מֵ ֿתחלֵם ֗הוָא
ּכֻל ּכִ אֿבָ א אַ ינָא ִּדאיֿת ֗הוָא לֵה ס
והי ֗הוָא Joh 5:5
ַֿברא חַ ֿ֑ד ּדַ ֿתל ִָֿתין וַֿתמָ נֵא ׁשנִ ין֞ ִאיֿתַ ֗
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן ּג ָ
ּבֿכֻורהָ נ ָ֭א
להָ נָא חזָא יֵׁ֣שֻ וע ּדַ רמֵ ֑א וִ יֿדַ ע ּדזַֿבנָא סַ ּגִ יָאא ִאיֿת ל ֵ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Joh 5:6
צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדֿתֵ ֿתחל ֵ֑ם
Joh 4:46
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ּכריהָ ֭א וֵאמַ ֭ר ִאין מָ רי֭ לַיּת לִ י ּדֵ ין ֗אנ ָׁ֭ש ּדמָ א
ענָא הַ ו ִ
חרין מֵ ן
ֻוֿדיֿתָ ֭א אֵ לָא עַ ֿד אֵ נָא אָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֑א ֗א ִ
ּדֵ אּתּתזִיעו מַ י ָ֞א נַרמֵ יני ּבמַ עמ ִ
קֿדָ מַ י נָחֵ ֿ֭ת
וע קֻ ום ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך והַ ל ֵֿ֭ך Joh 5:8
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ַֿברא הַ ו֭ וקָ ם ׁשקַ ל עַ רסֵ ֭ה והַ ל ֵֿך ס והֻו הַ ו Joh 5:9
וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה אֵ ֿתחלֵם ּג ָ
יַומָ א ׁשַ ּבֿתָ א ֗הוָֿ֭ת
אסי֭ ׁשַ ּבֿתָ א ֗הי֭ לָא ׁשַ לִ יט ל ָֿך Joh 5:10
ָאמרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א להַ ו ּדֵ אֿתַ ִ
ו ִ
ּדֿתֵ ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך
הֻו ּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן הַ ו ּדעַֿבּדַ ני חלִ ימָ ֑א הֻו אֵ מַ ר לִ י Joh 5:11
ּדַ ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿ֭ך והַ ל ֵֿ֭ך
ַֿברא ּדֵ אמַ ר ל ָֿ֭ך ּדַ ׁשקֻ ול עַ רסָ ֿך והַ ל ֵֿ֭ך Joh 5:12
ֻוהי מַ נֻו הָ נָא ּג ָ
וׁשַ אל ֗
אסי֭ לָא יָֿדַ ע ֗הוָא מַ נֻו֭ יֵׁ֣שֻ וע ּגֵיר אֵ ֿתּגנִ י ֗הוָא לֵה Joh 5:13
הַ ו ּדֵ ין ּדֵ אֿתַ ִ
ּבֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ִּדאיֿת ֗הוָא ּבֿדֻוּכֿתָ א הָ י֭
ּבָ ֿתַ ר זֿבַ ֑ן אֵ ׁשּכחֵ ה יֵׁ֣שֻ וע ּבהַ יּכל ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הָ א חלִ ים אַ נ֗ ּ֭ת Joh 5:14
ּתֻ וֿב לָא ּתֵ חטֵ ֭א ּדַ למָ א נֵהוֵא ל ָֿך מֵ ּדֵ ם ּדֿבִ יׁש מֵ ן קַ ֿדמָ י ָ֭א
הו הַ ו ּדַ אחלמֵ ֭ה Joh 5:15
ַֿבר ֭א וֵאמַ ר לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ּ֣דיֵׁשֻ וע ֻ֗
וֵאזַל הַ ו ּג ָ
וע וֿבָ עֵין ֗הוַו למֵ קטל ֵ֑ה Joh 5:16
ומֵ טֻל הָ ֿדֵ א ָרֿדּפִ ין ֗הוַו יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ל֣ יֵׁשֻ ֭
ּדהָ לֵין עָֿבֵ ֿד ֗הוָא ּבׁשַ ּבֿתָ ֭א
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן אָ ֿבי עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א עָֿבֵ ֿ֑ד אָ ֿף אֵ נָא עָֿבֵ ֿד Joh 5:17
֗אנ ָ֭א
יראיִ ֿת ּבָ עֵין ֗הוַו יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א למֵ קטל ֵ֭ה לָא ּבַ לחֻוֿד Joh 5:18
ומֵ טֻל הָ ֿדֵ א י ִַּת ָ
והי֭ אָ מַ ר ֗הו ָ֭א
ֻוהי ִאיֿתַ ֗
ּדׁשָ ֵרא ֗הוָא ׁשַ ּבֿתָ ֑א אֵ לָא אָ ֿף ּדעַל אַ לָהָ א ּדַ אֿב ֗
ומַ ׁשוֵא ֗הוָא נַֿפׁשֵ ה עַ ם אַ לָהָ א ּס ּס
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא Joh 5:19
ענָא ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ּברא עָֿבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשֵ ֭ה אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדחָ זֵא לַאֿבָ א ּדעָֿבֵ ֿ֭ד
מֵ ׁשּכַח ָ
ּברא אַ ֿכוָֿתֵ ה עָֿבֵ ֿ֭ד
אַ ילֵין ּגֵיר ּדַ אֿבָ א עָֿבֵ ֿ֑ד הָ לֵין אָ ֿף ָ
ירין מֵ ן Joh 5:20
ַֿבר ֭ה וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּדעָֿבֵ ֿד מחַ וֵא ל ֵ֭ה וַֿדי ִַּת ִ
אַ ֿבָ א ּגֵיר ָרחֵ ם ל ֵ
הָ לֵין עֿבָ ֿדֵ ֞א מחַ וֵא ל ֵ֭ה ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ ּתּדַ מרֻ ון֭
Joh 5:7

206

The Aramaic Peshitta

ּברא
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ אֿבָ א מקִ ים ִמיֿתֵ ֞א ומַ חֵ א להֻו ֑ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף ָ
לַאילֵין ּדצָ ֿבֵ א מַ חֵ ֭א
ַֿבר ֭א Joh 5:22
לאנ ָׁ֭ש אֵ לָא ֻּכלֵה ִּדינָא יַהּבֵ ה ל ָ
לָא ֗הוָא ּגֵיר אַ ֿבָ א ּדָ אֵ ן ֗
ַֿבר ֑א Joh 5:23
ַֿבר ֑א אַ ֿיך ּדַ מיַקַ ר לַאֿבָ ֭א הַ ו ּדלָא מיַקַ ר ל ָ
ּדֿכֻלנָׁש ניַקַ ר ל ָ
ּדרה ס
לָא מיַקַ ר לַאֿבָ א ּדׁשַ ֵ
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדׁשָ מַ ע מֵ לַֿתי֭ וַמהַ ימֵ ן למַ ן Joh 5:24
ּדרני֭ ִאיֿת לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם וַלֿדִ ינָא לָא אָ ֿתֵ ֭א אֵ לָא ׁשַ נִ י לֵה מֵ ן מַ וּתָ א
ּדׁשַ ַ
לחַ י ֭ ֵ֞א
יה Joh 5:25
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדָ אֿתיָא ׁשָ עֿתָ ֭א אָ ֿף הָ ׁשָ א ִאיֿתֵ ֭
ֿברה ּדַ אלָהָ ֭א והָ נֻון ּדׁשָ מעִ ין נִ חֻון֭
ּדמיֿתֵ ֞א נֵׁשמעֻון קָ לֵה ּדַ ֵ
אֵ מַ ֿתי ִ
ַֿבר ֭א Joh 5:26
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדלַאֿבָ א ִאיֿת חַ י ֵ֞א ּבַ קנֻומֵ ֑ה הָ ַֿכנָא י ַ֗הֿב אָ ֿף ל ָ
ּדנֵהוֻון חַ י ֵ֞א ּבַ קנֻומֵ ֭ה
וַאׁשלטֵ ה ּדנֵהוֵא עָֿבֵ ֿד אָ ֿף ִּדינ ָ֭א Joh 5:27
ּדאנָׁשָ ֑א לָא ּתֵ ּתּדַ מרֻ ון ּבהָ ֿדֵ א ּדָ אֿתיָא ׁשָ עֿתָ ֑א Joh 5:28
ֿברה הֻו ּדֵ ין ֗
ּדַ ֵ
ֿבר ֞א אֵ נֻון נֵׁשמעֻון קָ ל ֵ֭ה
אֵ מַ ֿתי ּדֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדַ ֿבקַ ֵ
ונֵּפקֻ ו ֑ן אַ ילֵין ּדַ עֿבַ ֿדו טָ ֿבָ ֿתָ ֞א לַקיָמּתָ א ּדחַ י ֑ ֵ֞א וַאילֵין ּדַ עֿבַ ֿדו Joh 5:29
ּדֿדינ ָ֭א
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א לַקיָמּתָ א ִ
לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא מֵ ּדֵ ם מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשי למֵ עּבַ ֿ֭ד אֵ לָא אַ י ַּכנָא Joh 5:30
ּדׁשָ מַ ע ֗אנָא ּדָ אֵ ן ֗אנ ָ֭א וֿדִ יני ּכִ אין ֻ֗הו֭ לָא ּגֵיר ּבָ עֵא ֗אנָא צֵ ֿביָני֭ אֵ לָא
ּדרני ס
צֵ ֿב ָינֵה ּדמַ ן ּדׁשַ ַ
יר ֭א Joh 5:31
אֵ ן אֵ נָא מַ סהֵ ֿד ֗אנָא עַ ל נַֿפׁשי֑ סָ הּדֻוֿתי לָא הוָֿת ׁשַ ִר ָ
ירא ֗הי סָ הּדֻוֿתֵ ה Joh 5:32
חרין ֻ֗הו הַ ו ּדמַ סהֵ ֿד עלַי֭ ויָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א ּדׁשַ ִר ָ
֗א ִ
ּדמַ סהֵ ֿד עלַי֭
ׁשר ָר ֭א Joh 5:33
אַ נ֗ ּתֻ ון ׁשַ ּדַ רּתֻ ון לוָֿת יֻ֣וחַ ָ֭נן וַאסהֵ ֿד עַל ָ
אֵ נָא ּדֵ ין לָא ֗הוָא מֵ ן ּבַ רנָׁשָ א נָסֵ ֿב ֗אנָא סָ הּדֻוֿתָ ֭א אֵ לָא הָ לֵין Joh 5:34
אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ִּתחֻון֭
ׁשרֿגָא ֗הוָא ּדֿדָ ל ֵ֭ק ומַ נהַ ֭ר וַאנ֗ ּתֻ ון צֿבַ יּתֻ ו֭ ן ּדֿתֵ ׁשּתַ ֿבהרֻ ון Joh 5:35
הַ ו ָ
ֻוהר ֭ה
ּדׁשָ עֿתָ א ּבנ ֵ
Joh 5:21
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ּדרּבָ א מֵ ן ּ֣דיֻוחַ ָ֭נן עֿבָ ֿדֵ ֞א ּגֵיר ּדי ַ֗הֿב לִ י
לִ י ּדֵ ין ִאיֿת לִ י֭ סָ הּדֻוֿתָ א ַ
הּדין עלַי֭ ּדַ אֿבָ א ׁשַ לחַ ני֭
אָ ֿבי֭ ּדֵ אׁשַ לֵם אֵ נֻו ֑ן הֵ נֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד ֗אנָא סָ ִ
וַאֿבָ א ּדׁשַ לחַ ני֭ הֻו סָ הֵ ֿד עלַי֭ לָא קָ לֵה מֵ מֿתֻ ום ׁשמַ עּתֻ ו ֑ן ולָא Joh 5:37
חֵ זוֵה חזַיּתֻ ון֭
ומֵ לֿתֵ ה לָא מקַ ויָא ּבֿכֻו֭ ן מֵ טֻל ּדַ ֿבהַ ו ּדהֻו ׁשַ ּדַ ֭ר אַ נ֗ ּתֻ ון לָא Joh 5:38
מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
סּברין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ִאיֿת לֿכֻו֭ ן Joh 5:39
ּבצַ ו ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדַ ֿבהֻון מַ ִ
הּדין עלַי֭
והֵ נֻון סָ ִ
ּדֿתאֿתֻ ון לוָֿתי֑ ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם נֵהו ֻון לֿכֻון֭ Joh 5:40
ולָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
ׁשֻ וֿבחָ א מֵ ן ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ א לָא נָסֵ ֿב ֗אנ ָ֭א Joh 5:41
אֵ לָא יִ ֿדַ עּתֿכֻו֭ ן ּדחֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ א לַיּת ּבֿכֻון֭ Joh 5:42
חרין Joh 5:43
אֵ נָא אֵ ִֿתיֿת ּבַ ׁשמֵ ה ּדָ אֿבי֭ ולָא מקַ ּבלִ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ וֵאן ֗א ִ
נִ אֿתֵ א ּבׁשֵ ם נַֿפׁשֵ ֭ה להַ ו ּתקַ ּבלֻון֭
אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון לַמהַ ימָ נֻו֑ ּדׁשֻ וֿבחָ א חַ ֿד מֵ ן חַ ֿד מקַ ּבלִ ין Joh 5:44
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן וׁשֻ וֿבחָ א ּדמֵ ן חַ ֿד אַ לָהָ ֭א לָא ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון֭
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדֵ אנָא אָ ֿכֵל ֗אנָא קַ רצ ַיּכֻון֞ קֿדָ ם אַ ֿבָ ֑א Joh 5:45
למָ א סָ ִ
והי מַ ן ּדָ אֿכֵל קַ רצ ַיּכֻו ֑֞ן מֻ֣וׁשֵ א הַ ו ּדֿבֵ ה סַ ּבַ רּתֻ ון֭
ִאיֿתַ ֗
אֵ לֻו ּגֵיר ּ֣במֻוׁשֵ א הַ ימֵ נּתֻ ו ֑ן אָ ֿף ּבִ י מהַ ימנִ ין ֗הוַיּתֻ ו֭ ן מֻ֣וׁשֵ א ּגֵיר Joh 5:46
עלַי ּכֿתַ ֿ֭ב
והי֞ ּדהַ ו לָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ י ַּכנָא למֵ לַי֞ ִּדילי Joh 5:47
וֵאן לַֿכֿתָ ֿבַ ֗
ּתהַ ימנֻון סס
ָוס Joh 6:1
לעֵֿברא ּדיַמָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א ּ֣ד ִטֿבֵ ִרי ֭
ָ
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן אֵ זַל יֵׁ֣שֻ וע
ֵאא מֵ טֻל ּדחָ זֵין ֗הוַו אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד Joh 6:2
ֿתרה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
וֵאזַלו ּבָ ֵ
ֿכריהֵ ֭ ֞א
ּבַ ִ
והי֞ ס Joh 6:3
למיֿדַ ֗
ֻור ֑א וֿתַ מָ ן יָֿתֵ ֿב ֗הו ָ֭א עַ ם ּתַ ִ
וַסלֵק יֵׁ֣שֻ וע לט ָ
קַ ִריֿב ֗הוָא ּדֵ ין עַ ֿדעִ ֿדָ א ּדֿפֵ צחָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ס Joh 6:4
ַוהי֞ יֵׁ֣שֻ וע֑ וַחזָא ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא ּדָ אֿתֵ א לוָֿתֵ ֭ה וֵאמַ ר Joh 6:5
ַארים עַ ינ ֗
ו ִ
ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭וס אַ ימֵ ּכָא נֵזּבֵ ן לַחמָ א ּדנֵאֿכלֻון הָ לֵין֭
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עֿתיֿד
הָ ֿדֵ א ּדֵ י֭ ן אֵ מַ ר ּכַֿד מנַסֵ א ל ֵ֭ה הֻו ּגֵיר יָֿדַ ע ֗הוָא מָ נָא ִ
למֵ עּבַ ֿ֭ד
וס ּדמַ אֿתֵ ין ִּדינ ִָרין֞ לַחמָ ֭א לָא סָ ֿפֵק להֻו ֑ן ּכַֿד Joh 6:7
אָ מַ ר לֵה ִֿ֣פילִ יּפָ ֭
קַ לִ יל קַ לִ יל חַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻון נֵסַ ֿ֭ב
אֿפָא Joh 6:8
ֻוהי ּ֣דׁשֵ מעֻון ּכִ ֭
נּדראוָס אַ ח ֗
וה ֭֞י ַ֣א ֵ
למיֿדַ ֗
אָ מַ ר לֵה חַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
ַֿתרין֞ Joh 6:9
סעָר ֭ ֞א ו ֵ
ַוהי חַ מֵ ׁש ִּגריצָ ן֞ ּדַ ֵ
ִאיֿת ּתנָן טַ ליָא חַ ֿ֑ד ִּדאיֿת על ֗
נֻונִ ֭ ֞ין אֵ לָא הָ לֵין מָ נָא אֵ נֻון להָ לֵין ּכֻלהֻון֭
וע עֿבֵ ֿדו ֗אנָׁשָ א ּכֻלהֻון ּדנֵסּתַ מּכֻו֭ ן עֵסּבָ א ּדֵ ין Joh 6:10
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ַֿבר ֞א ּבמֵ נ ָינ ָ֭א חַ מׁשָ א אַ לֿפִ ֭ ֞ין
סַ ּגִ י ֗הוָא ּבָ ה ּבֿדֻוּכֿתָ א הָ י֭ וֵאסּתמֵ ֿכו ּג ֵ
סמיֿכִ י֭ ן והָ ַֿכנָא אָ ֿף מֵ ן Joh 6:11
וַׁשקַ ל יֵׁ֣שֻ וע לַחמָ ֑א וֿבַ ֵר ֿ֭ך וֿפַ לֵֿג להָ נֻון ּדַ ִ
נֻונ ֭ ֵ֞א ּכמָ א ּדַ צֿבַ ו֭
וה ֭֞י ַּכנֵׁשו קצָ י ֵ֞א ִּדיֿתַ רו֭ ּדלָא נִ אֿבַ ֿד Joh 6:12
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד סֿבַ עו֭ אֵ מַ ר לֿתַ ִ
מֵ ּדֵ ֭ם
ּתרעסַ ֞ר קֻ וֿפִ ינִ ין֞ קצָ י ֑ ֵ֞א אַ ילֵין ִּדיֿתַ רו להָ נֻון Joh 6:13
ו ַֿכנֵׁשו וַמלַו ֵ
סעָר ֞א ס
ַחמין֞ ּדַ ֵ
ּדֵ אֿכַלו מֵ ן חַ מׁשָ א ל ִ
יראיִ ֿ֭ת Joh 6:14
מרין ֗הוַו֭ ׁשַ ִר ָ
הָ נֻון ּדֵ ין ֗אנָׁשָ ֭א ּדַ חזַו אָ ֿתָ א ּדַ עֿבַ ֿד יֵׁ֣שֻ וע֑ אָ ִ
הָ נַו נֿבִ יָא ּדָ אֿתֵ א לעָ למָ ֭א
ָיהי מַ לּכ ָ֭א Joh 6:15
ָיהי֭ ונֵעּבֿדֻונ ֗
עֿתיֿדִ ין ּדנִ אֿתֻ ון נֵחטֿפֻונ ֗
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ֭ע ּדַ ִ
והי ּס ּס
ֻור ֭א הֻו ּבַ לחֻוֿדַ ֗
וׁשַ נִ י לֵה לט ָ
והי֞ ליַמָ ֭א Joh 6:16
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד הוָא ַרמׁשָ ֑א נחֵ ֿתו ּתַ ִ
ֻום וחֵ ׁשּכַֿת ֗הוָֿת Joh 6:17
לעֵֿברא לַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
ָ
וִ יֿתֵ ֿבו ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וָאֿתֵ ין ֗הוַו
ל ָ֭ה ולָא אַ ִּתי ֗הוָא לוָֿתהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע
יַמָ א ּדֵ ין אֵ זּדקֵ ֿף ֗הוָא עלַיהֻו֭ ן מֵ טֻל ּדרֻ וחָ א ַרּבֿתָ א נֵׁשּבַ ֿת ֗הוָֿ֭ת Joh 6:18
עֵסרין וחַ מׁשָ ֭א אַ ו ּתל ִָֿתי֭ ן וַחזַו ל֣ יֵׁשֻ וע Joh 6:19
וַֿדֿבַ רו אַ ֿיך אֵ סטֿדַ וָֿתָ ֞א ִ
קרֿב לוָֿת סֿפִ ינ֗ ּתהֻו֭ ן ּדחֵ לו֭
ּכַֿד מהַ ל ֵֿך עַל יַמֿתָ ֭א וֿכַֿד ֵ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא ֗אנָא לָא ּתֵ ֿדחלֻון֭ Joh 6:20
ָיהי ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א סֿפִ ינ֗ ּתָ א הָ י Joh 6:21
וַצֿבַ ו ֗הוַו ּדַ נקַ ּבלֻונ ֗
רעָא הָ י ּדָ אז ִ֗לין ֗הוַו לָה ס
הוָֿת לוָֿת אַ ֭
Joh 6:6
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ּבעֵֿברא ּדיַמָ ֑א חזַו
ָ
ֿתר ֑ה הַ ו ּכֵנׁשָ א ּדקָ אֵ ם ֗הוָא
וַליַומָ א ּדֿבָ ֵ
למיֿדֵ ֭ ֞א וַֿדלָא
חרֿתָ א לַיּת ֗הוָא ּתַ ָ֭מן אֵ לָא אֵ ן הָ י ּדַ סלֵקו לָה ּתַ ִ
ּדַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א ֗א ִ
והי֞ לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א
למיֿדַ ֗
עַ ל ֗הוָא עַ מהֻון יֵׁ֣שֻ וע עַ ם ּתַ ִ
ָוס עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ּדֻוּכֿתָ א הָ י Joh 6:23
חרניָֿתָ ֞א מֵ ן ֣טֿבֵ ִרי ֑
לֿפֵא ֗א ָ
אֵ ֿתַ י֞ ֗הוַי֞ ּדֵ ין אֵ ֞
ּדֵ אֿכַלו ּבָ ה לַחמָ ֭א ּכַֿד ּבַ ֵר ֿך יֵׁ֣שֻ ֭וע
וה ֑֞י Joh 6:24
למיֿדַ ֗
וֿכַֿד חזָא הַ ו ּכֵנׁשָ א ּדלָא הוָא ּתַ מָ ן יֵׁ֣שֻ ֭וע אָ ֿפלָא ּתַ ִ
לֿפֵא וֵאֿתַ ו לַֿ֣כֿפַר ַנח ֻ֭ום וֿבָ עֵין ֗הוַו לֵה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע
סלֵקו להָ לֵין אֵ ֭ ֞
מרין ל ֵ֭ה ַרּבַ ֑ן אֵ מַ ֿתי אֵ ֿתַ יּת Joh 6:25
ּבעֵֿברא ּדיַמָ ֭א אָ ִ
ָ
ֻוהי
וֿכַֿד אֵ ׁשּכח ֗
להָ רּכ ָ֭א
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿבָ עֵין Joh 6:26
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
אנ֗ ּתֻ ון לִ י֑ לָא ֗הוָא מֵ טֻל ּדַ חזַיּתֻ ון אָ ֿתוָֿתָ ֭ ֞א אֵ לָא ּדֵ אֿכַלּתֻ ון לַחמָ א
וַסֿבַ עּתֻ ון֭
לָא ּתֵ ֿפלחֻון מֵ אֿכֻולּתָ א ּדָ אֿבּדָ ֭א אֵ לָא מֵ אֿכֻולּתָ א ּדַ מקַ ויָא לחַ י ֵ֞א Joh 6:27
ּדאנָׁשָ א נֵּתֵ ל לֿכֻו֭ ן להָ נָא ּגֵיר אַ ֿבָ א חֿתַ ם אַ לָהָ ֭א
ֿברה ֗
ּדַ לעָ ל ַ֭ם אַ יֿדָ א ּדַ ֵ
מרין ל ֵ֭ה מָ נָא נֵעּבֵ ֿד ּדנֵֿפלֻוח עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדַ אלָהָ ֭א Joh 6:28
אָ ִ
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ נַו עֿבָ ֿדָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּדַ ֿתהַ ימנֻון ּבמַ ן ּדהֻו Joh 6:29
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ׁשַ ּדַ ר ס
מרין ל ֵ֭ה מָ נָא אָ ֿתָ א עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֑ת ּדנֵחזֵא וַנהַ ימֵ ן ּבָ ֿ֭ך מָ נָא סָ עַר Joh 6:30
אָ ִ
אַ נ֗ ּ֭ת
ֿכֿתיֿ֭ב ּדלַחמָ א מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א Joh 6:31
ֿדּבר ֭א אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
אַ ֿבָ הַ ין֞ מַ נ֗ נָא אֵ ֿכַלו ּבמַ ָ
י ַ֗הֿב להֻון למֵ אֿכ ַ֭ל
וע אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלָא ֗הוָא מֻ֣וׁשֵ א Joh 6:32
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
י ַ֗הֿב לֿכֻון לַחמָ א מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א אֵ לָא אָ ֿבי יָהֵ ֿב לֿכֻון לַחמָ א ּדקֻ וׁשּתָ א מֵ ן
ׁשמַ י ָ֭א
והי֑ הַ ו ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ויָהֵ ֿב חַ י ֵ֞א Joh 6:33
לַחמֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א ִאיֿתַ ֗
לעָלמָ ֭א
מרין ל ֵ֭ה מָ ַר ֑ן ּבֿכֻלזֿבַ ן הַ ֿב לַן לַחמָ א הָ נָא ס Joh 6:34
אָ ִ
Joh 6:22
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אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ נָא ֗אנָא לַחמָ א ּדחַ י ֵ֞א ס מַ ן ּדָ אֿתֵ א לוָֿתי לָא
ֵֿכּפן ומַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ לָא נֵצהֵ א לעָ ל ַ֭ם
נ ַ֭
מרֿת לֿכֻו ֑ן ּדַ חזַיּתֻ ונָני ולָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭ Joh 6:36
אֵ לָא אֵ ֵ
ּכֻל ּדי ַ֗הֿב לִ י אָ ֿבי֭ לוָֿתי נִ אֿתֵ ֭א ומַ ן ּדַ לוָֿתי נִ אֿתֵ ֭א לָא אַ ּפקֵ ה Joh 6:37
לֿבַ ֭ר
ּדנֵחּתֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א לָא ֗הוָא ּדֵ אעּבֵ ֿד צֵ ֿביָני֭ אֵ לָא ּדֵ אעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינֵה Joh 6:38
ּדרני ס
ּדמַ ן ּדׁשַ ַ
ּדרני֑ ּדֿכֻל ּדי ַ֗הֿב לִ י֭ לָא אַ וּבֵ ֿד מֵ נ ֵ֭ה Joh 6:39
הָ נַו ּדֵ ין צֵ ֿב ָינֵה ּדמַ ן ּדׁשַ ַ
חרי ָ֭א
יוהי ּביַומָ א ֗א ָ
ימ ֗
אֵ לָא אַ קִ ִ
ַֿברא וַמהַ ימֵ ן ּבֵ ֑ה נֵהו ֻון לֵה Joh 6:40
הָ נַו ּגֵיר צֵ ֿב ָינֵה ּדָ אֿבי֭ ּדֿכֻל ּדחָ זֵא ל ָ
חריָא ס
יוהי ּביַומָ א ֗א ָ
ימ ֗
חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם וֵאנָא אַ קִ ִ
ַוהי֑ ּדֵ אמַ ר ּדֵ אנָא ֗אנָא לַחמָ א ּדנֵחּתֵ ֿת Joh 6:41
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ין ָרטנִ ין ֗הוַו על ֗
מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א
ּברה ּ֣דיַוסֵ ֿ֭ף הַ ו ּדַ חנַן יָֿדעִ ין Joh 6:42
ָאמרין ֗הוַו֭ לָא ֗הוָא הָ נָא יֵׁ֣שֻ ֭וע ֵ
ו ִ
ֻוהי ולֵאמֵ ֭ה וַאי ַּכנָא אָ מַ ר הָ נָא ּדמֵ ן ׁשמַ יָא נֵחּתֵ ֿת ס
לַאֿב ֗
וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא ּתֵ רטנֻון חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֭ד Joh 6:43
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ּדרני֭ Joh 6:44
לָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ּדנִ אֿתֵ א לוָֿתי֑ אֵ לָא אֵ ן נַֿגּדֵ ה אַ ֿבָ א ּדׁשַ ַ
חרי ָ֭א
יוהי֭ ּביַומָ א ֗א ָ
ימ ֗
וֵאנָא אַ קִ ִ
לֿפֵא ּדַ אלָהָ ֭א ּכֻל מַ ן ּדׁשָ מַ ע Joh 6:45
ּכֿתיֿב ּגֵיר ּבַ נֿבִ י ָ֑א ּדנֵהוֻון ּכֻלהֻון מַ ֞
ִ
הָ ֿכִ יל מֵ ן אַ ֿבָ א ו ָיל ֵֿף מֵ נ ֵ֭ה אָ ֿתֵ א לוָֿתי֭
הו Joh 6:46
והי֭ הַ ו ֻ֗
לָא ֗הוָא ּדחָ זֵא ֗אנָׁש לַאֿבָ ֭א אֵ לָא מַ ן ּדמֵ ן אַ לָהָ א ִאיֿתַ ֗
חָ זֵא לַאֿבָ א ס
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ ִאיֿת לֵה חַ י ֵ֞א Joh 6:47
ּדַ לעָ לַם ס
אֵ נָא ֗אנָא לַחמָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א Joh 6:48
ומיֿתו֭ Joh 6:49
ֿדּבר ֭א ִ
אַ ֿבָ הַ יּכֻון֞ אֵ ֿכַלו מַ נ֗ נָא ּבמַ ָ
מוֿ֭ת Joh 6:50
הָ נַו ּדֵ ין לַחמָ א ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ּדנֵאֿכֻול ֗אנָׁש מֵ נ ֵ֭ה ולָא נ ֻ
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אֵ נָא ֗אנָא לַחמָ א חַ י ָ֭א ּדמֵ ן ׁשמַ יָא נֵחּתֵ ֿ֭ת וֵאן ֗אנָׁש נֵאֿכֻול מֵ ן
הָ נָא לַחמָ א נִ חֵ א לעָ ל ַ֭ם ולַחמָ א אַ ינָא ּדֵ אנָא אֵ ּתֵ ל֑ ּפַֿגרי ֻ֗הו֭ ּדעַ ל אַ ּפַ י֞
ַוהי֞ ּדעָ למָ א יָהֵ ֿב ֗אנָא ס
חַ י ֗
ָאמרי֭ ן אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח הָ נָא Joh 6:52
נָצֵ ין ֗הוַו ּדֵ ין יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֭ד ו ִ
ֿגרה ּדנֵּתֵ ל לַן למֵ אֿכ ַ֭ל
ּפַ ֵ
וע אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֵ אלָא ּתֵ אֿכלֻון Joh 6:53
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ּדאנָׁשָ ֭א וֿתֵ ׁשּתֻ ון ּדמֵ ֑ה לַיּת לֿכֻון חַ י ֵ֞א ּבַ קנֻומֿכֻון֭
ֿברה ֗
ֿגרה ּדַ ֵ
ּפַ ֵ
מַ ן ּדָ אֿכֵל ּדֵ ין מֵ ן ּפַֿגרי֭ וׁשָ ֿתֵ א מֵ ן ּדֵ מי֑ ִאיֿת לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם Joh 6:54
חריָא ס
יוהי ּביַומָ א ֗א ָ
ימ ֗
וֵאנָא אַ קִ ִ
יראיִ ֿת Joh 6:55
והי מֵ אֿכֻולּתָ ֭א וֿדֵ מי֭ ׁשַ ִר ָ
ּפַ ֿגרי ּג ֵ֭יר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ִאיֿתַ ֗
והי מַ ׁשּתי ָ֭א
ִאיֿתַ ֗
מַ ן ּדָ אֿכֵל ּפַֿגרי֭ וׁשָ ֿתֵ א ּדֵ מי֑ ּבִ י מקַ ו ֵ֭א וֵאנָא ּבֵ ֭ה Joh 6:56
ּדרני אַ ֿבָ א חַ י ָ֭א וֵאנָא חַ י ֗אנָא מֵ טֻל אַ ֿבָ ֭א ומַ ן Joh 6:57
אַ י ַּכנָא ּדׁשַ ַ
ּדנֵאֿכלַני֭ אָ ֿף הֻו נִ חֵ א מֵ ֻטלָֿתי֭
יך ּדֵ אֿכַלו אַ ֿבָ הַ יּכֻון֞ Joh 6:58
הָ נַו לַחמָ א ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א לָא ֗הוָא אַ ֿ
ומיֿתו֭ מַ ן ּדָ אֿכֵל הָ נָא לַחמָ ֭א נִ חֵ א לעָ לַם סס
מַ נ֗ נ ָ֭א ִ
ֻום Joh 6:59
הָ לֵין אֵ מַ ר ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֭א ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּבַֿ֣כֿפַר ַנח ֭
מרי֭ ן קַ ׁשיָא ֗הי מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א Joh 6:60
וה ֭֞י אָ ִ
למיֿדַ ֗
ֵאא ּדַ ׁשמַ עו מֵ ן ּתַ ִ
וסַ ּגִ י ֞
מַ נֻו מֵ ׁשּכַח למֵ ׁשמעָ ה ּס ּס
וה ֭֞י וֵאמַ ר להֻו֭ ן Joh 6:61
למיֿדַ ֗
ּדרטנִ ין עַ ל הָ ֿדֵ א ּתַ ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ י֭ ן יִ ֿדַ ע ּבנַֿפׁשֵ ה ָ
הָ ֿדֵ א מַ ֿכׁשלָא לֿכֻון֭
והי ֗הוָא מֵ ן Joh 6:62
ּדאנָׁשָ א ּדסָ לֵק לַאֿתַ ר ִּדאיֿתַ ֗
ַֿברה ֗
אֵ ן ּתֵ חז ֻון הָ ֿכִ יל ל ֵ
קֿדים ס
ִ
ּפַֿגר ֭א לָא מַ הנֵא מֵ ּדֵ ֭ם מֵ ל ֵ֞א ּדֵ אנָא מַ ללֵֿת Joh 6:63
רֻ וחָ א ֗הי ּדמַ חי ָ֭א ָ
עַ מֿכֻו ֑ן רֻ וחָ א אֵ נ ֭ ֵ֞ין וחַ י ֵ֞א אֵ נֵין֞ ס
אֵ לָא ִאיֿת ֗אנָׁשָ א מֵ נֿכֻו֭ ן ּדלָא מהַ ימנִ י֭ ן יָֿדַ ע ֗הוָא ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע מֵ ן Joh 6:64
קֿד ֭ים מַ ן אֵ נֻון אַ ילֵין ּדלָא מהַ ימנִ י ֑ן ומַ נֻו הַ ו ּדמַ ׁשלֵם ל ֵ֭ה
ִ
Joh 6:51
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מרֿת לֿכֻו ֑ן ּדלָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח
וֵאמַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֵ
ּדנִ אֿתֵ א לוָֿתי֑ אֵ לָא יִ הִ יֿב לֵה מֵ ן אָ ֿבי֭
והי֞ אֵ זַלו לֿבֵ סּתַ רהֻו֭ ן ולָא Joh 6:66
למיֿדַ ֗
ֵאא מֵ ן ּתַ ִ
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֑א סַ ּגִ י ֞
מהַ לֿכִ ין ֗הוַו עַ מֵ ֭ה
למאזַל Joh 6:67
ַֿתרעסַ רּתֵ ֭ה למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע ל ֵ
ס
אֿפָא וֵאמַ ֭ר מָ רי֭ לוָֿת מַ ן נִ אז ַ֭ל מֵ ל ֵ֞א ּדחַ י ֵ֞א Joh 6:68
ענָא ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ּדַ לעָ לַם ִאיֿת ל ָֿ֭ך
ּברה ּדַ אלָהָ א חַ יָא ס Joh 6:69
מׁשיחָ ֭א ֵ
וַחנַן הַ ימֵ נן וִ יֿדַ ע ֑ן ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ִ
ַֿתרעסַ ֑ר ומֵ נֿכֻון חַ ֿד Joh 6:70
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא ֗הוָא אֵ נָא ּגֿבִ יֿתֿכֻון ל ֵ
סָ טָ נָא הֻו֭
עֿתיֿד Joh 6:71
אֵ מַ ר ֗הוָא ּדֵ י֭ ן עַ ל ִ֣יהֻוֿדָ א ּבַ ר ֵׁ֣שמעֻון ֣סֿכַריֻוטָ ֭א הֻו ּגֵיר ִ
ּתרעסַ ר ס
יוהי֭ חַ ֿד מֵ ן ֵ
ַׁשלמ ֗
֗הוָא ּדנ ִ
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן מהַ ל ֵֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבַ ֿגלִ יל ָ֭א לָא ּגֵיר צָ ֿבֵ א ֗הוָא Joh 7:1
לַמהַ ָלֿכֻו ִּ֣בי ֻהוֿ֑ד מֵ טֻל ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ּבָ עֵין ֗הוַו למֵ קטלֵה ס
וקַ ִריֿב ֗הוָא עַ ֿדעִ ֿדָ א ּדַ מטַ ל ֵ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א Joh 7:2
הוֿ֭ד ּדנֵחז ֻון Joh 7:3
והי֞ ל֣ יֵׁשֻ ֭וע ׁשַ נָא ל ָֿך מֵ ּכ ָ֭א וזֵל ִ֣לי ֻ
וֵאמַ רו לֵה אַ חַ ֗
יּך עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת
למיֿדַ ְ֞
ּתַ ִ
לַיּת ּגֵיר ֗אנָׁש ּדעָֿבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם ּבטֻוׁשי ָ֑א וצָ ֿבֵ א הֻו ּדַ ֿבֿגֵליָא נֵהו ֵ֭א אֵ ן Joh 7:4
הָ לֵין עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת חַ וָא נַֿפׁשָ ֿך לעָלמָ ֭א
וע Joh 7:5
והי֞ הַ ימֵ נו ֗הוַו ּבֵ ה ּ֣ביֵׁשֻ ֭
אָ ֿף לָא ּגֵיר אַ חַ ֗
וע זַֿבני ִּדילי֑ עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א לָא מטָ ֭א זַֿבנֿכֻון ּדֵ ין Joh 7:6
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ִּדילֿכֻו֭ ן ּבֿכֻל עֵ ּדָ ן מטַ ַיֿ֭ב
לָא מֵ ׁשּכַח עָלמָ א למֵ ס ָנֿכֻו֭ ן לִ י ּדֵ י֭ ן סָ נ ֵ֭א מֵ טֻל ּדֵ אנָא מַ סהֵ ֿד ֗אנָא Joh 7:7
יׁשין֞ אֵ נֻון֭
והי֞ ּבִ ִ
ַוהי֑ ּדַ עֿבָ ֿדַ ֗
על ֗
אַ נ֗ ּתֻ ון סַ קו לעַ ֿדעִ ֿדָ א הָ נ ָ֭א אֵ נָא לָא סָ לֵק ֗אנָא הָ ׁשָ א לעַֿדעִ ֿדָ א Joh 7:8
הָ נ ָ֭א מֵ טֻל ּדזַֿבנָא ִּדילי לָא עֿדַ ּכִ יל ׁשל ֵ֭ם
הָ לֵין אֵ מַ ֭ר וֿפָׁש לֵה ּבַ ֿגלִ יל ָ֭א Joh 7:9
Joh 6:65
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והי֞ לעַֿדעִ ֿדָ ֑א הָ יּדֵ ין אָ ֿף הֻו סל ֵ֭ק לָא ּבֿגֵלי ָ֭א
ּכַֿד ּדֵ ין סלֵקו אַ חַ ֗
אֵ לָא אַ ֿיך ּדַ ֿבטֻוׁשי ָ֭א
ָאמרין ֗הוַו֭ אַ יּכַו הַ ו֭ Joh 7:11
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ין ּבָ עֵין ֗הוַו לֵה ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א ו ִ
טלָֿתֵ ה ִאיֿת ֗הוָא ּבֿכֵנׁשָ ֭א ִאיֿת ֗הוַו ּגֵיר Joh 7:12
ֵורטנָא סַ ּגִ יָאא מֵ ֻ
מרין ֗הוַו֭ ל ָ֭א אֵ לָא מַ טעֵא לעַ מָ ֭א
חרנ ֵ֞א אָ ִ
אמרי֭ ן ּדטָ ֿב ֻ֗הו֭ ו ַ֗א ָ
ּדָ ִ
ַוהי֑ מֵ טֻל ּדֵ חלֿתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א Joh 7:13
לָא ּדֵ ין ֗אנָׁש ּגַליָאיִ ֿת ממַ לֵל ֗הוָא על ֗
ּכַֿד ּדֵ ין ּפלַֿגו יַומָ ֿתָ ֞א ּדעַ ֿדעִ ֿדָ ֑א סלֵק יֵׁ֣שֻ וע להַ יּכל ָ֭א ומַ ל ֵֿף ֗הו ָ֭א Joh 7:14
ֿפר ֭א ּכַֿד לָא Joh 7:15
ָאמרי֭ ן אַ י ַּכנָא יָֿדַ ע הָ נָא סֵ ָ
מרין ֗הוַו יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ו ִ
ומֵ ּתּדַ ִ
יִ ל ֵֿ֭ף
ּדרני֭ Joh 7:16
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר יֻולּפָני לָא הוָא ִּדילי֭ אֵ לָא ּדהַ ו ּדׁשַ ַ
מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינ ֵ֑ה מֵ סּתַ ּכַל י ֻולּפָ ני אֵ ן מֵ ן אַ לָהָ א הֻו֑ אַ ו Joh 7:17
אֵ נָא מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשי ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א
עֵא הַ ו ּדֵ ין Joh 7:18
מַ ן ּדמֵ ן צֿבֻוֿת ֵרע ָינֵה ממַ לֵל֑ ׁשֻ וֿבחָ א לנַֿפׁשֵ ה ּבָ ֭
עֵא ׁשַ ִריר ֻ֗הו֭ ועַ ולָא ּבלֵּבֵ ה לָא ִאיֿ֭ת
ּדרה ּבָ ֭
ּדׁשֻ וֿבחָ א ּדמַ ן ּדׁשַ ֵ
לָא ֗הוָא מֻ֣וׁשֵ א י ַ֗הֿב לֿכֻון ָנמֻוסָ ֑א ולָא ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון נָטַ ר ָנמֻוסָ ֭א Joh 7:19
ָאמרי֭ ן ּדַ יוָא ִאיֿת ל ָֿ֭ך Joh 7:20
מָ נָא ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון למֵ קטלַני֭ ענָא ּכֵנׁשָ ֭א ו ִ
מַ נֻו ּבָ עֵא למֵ קטל ָֿ֭ך
מרין Joh 7:21
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן חַ ֿד עֿבָ ֿדָ א עֵֿבּדֵ ֿ֭ת וֿכֻלֿכֻון מֵ ּתּדַ ִ
אנ֗ ּתֻ ון֭
מֵ טֻל הָ נָא מֻ֣וׁשֵ א י ַ֗הֿב לֿכֻון ּגז ֻורּתָ ֭א לָא ֗הוָא מֵ טֻל ּדמֵ נֵה ֗הי מֵ ן Joh 7:22
מֻ֣וׁשֵ ֭א אֵ לָא ּדמֵ ן אַ ֿבָ הָ ֿתָ ֞א ֗הי֑ וַֿבׁשַ ּבֿתָ א ּג ִָזרין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ רנָׁשָ ֭א
ֵׁשּתרא ָנמֻוסָ א Joh 7:23
אֵ ן ּבַ רנָׁשָ א מֵ ֿתּגזַר ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ ֭א מֵ טֻל ּדלָא נ ֵ
ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א עלַי ָרטנִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּד ֻֿכלֵה ּבַ רנָׁשָ א אַ חלמֵ ֿת ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ ֑א
אּפֵא אֵ לָא ִּדינָא ּכִ אנָא ּדֻונו ס Joh 7:24
לָא ּתֵ הוֻון ּדָ ינִ ין ּבמַ סַ ֿב ּבַ ֭ ֞
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם לַו הָ נַו הַ ו ּדֿבָ עֵין למֵ קטַ ל֑ Joh 7:25
ָאמרין ֗הוַו ֗אנָׁשָ א מֵ ן ִ
ו ִ
מרין ל ֵ֭ה ּדַ למָ א יִ ֿדַ עו קַ ִׁשיׁשַ ין֞ Joh 7:26
והָ א ּגַליָאיִ ֿת ממַ לֵל֑ ומֵ ּדֵ ם לָא אָ ִ
מׁשיחָ ֑א
ּדהָ נַו ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ִ
Joh 7:10
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מׁשיחָ א ּדֵ ין אֵ מַ ֿתי ּדָ אֿתֵ ֑א
אֵ לָא להָ נָא יָֿדעִ ין ֗ח ַ֭נן מֵ ן אַ ימֵ ּכָא הֻו֭ ִ
לָא ֗אנָׁש יָֿדַ ע מֵ ן אַ ימֵ ּכָא הֻו ס
ַארים יֵׁ֣שֻ וע קָ לֵה ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּבהַ יּכל ָ֭א וֵאמַ ֭ר ולִ י יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Joh 7:28
ו ִ
ומֵ ן אַ ימֵ ּכָא ֗אנ ָ֭א יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשי לָא אֵ ִֿתיֿ֭ת אֵ לָא ׁשַ ִריר
ּדרני֭ הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה
ֻ֗הו מַ ן ּדׁשַ ַ
ּדרני ס Joh 7:29
אֵ נָא ּדֵ ין יָֿדַ ע ֗אנָא ל ֵ֭ה ּדמֵ ן לוָֿתֵ ה אֵ נ ָ֭א והֻו ׁשַ ַ
ַוהי ִאיֿדַ י ֑ ָ֞א מֵ טֻל ּדלָא Joh 7:30
רמי על ֗
וַֿבעַ ו למֵ אחּדֵ ֭ה ולָא ֗אנָׁש אַ ִ
עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתָ ֿת ֗הוָֿת ׁשָ עֿתֵ ה ס
מׁשיחָ א מָ א ּדָ אֿתֵ ֑א Joh 7:31
ָאמרי֭ ן ִ
ֵאא ּדֵ ין מֵ ן ּכֵנׁשָ א הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה ו ִ
סַ ּגִ י ֞
למָ ֑א ּדי ִַּת ָירן֞ מֵ ן הָ לֵין אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד הָ נָא עָֿבֵ ֿ֑ד
ַוהי הָ לֵי֭ ן וׁשַ ּדַ רו הֵ נֻון Joh 7:32
ּפריׁשֵ ֞א לֿכֵנׁשֵ ֞א ּדַ ממַ ללִ ין על ֗
וַׁשמַ עו ִ
ָיהי ס
ַורּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדַ חׁשֵ ֞א ּדנֵאחּדֻונ ֗
וע קַ לִ יל ּתֻ וֿב זַֿבנָא עַ מֿכֻון אֵ נ ָ֭א וָאזֵל ֗אנָא לוָֿת מַ ן Joh 7:33
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ ֭
ּדרני֭
ּדׁשַ ַ
וֿתֵ ֿבעֻונָני֭ ולָא ּתֵ ׁשּכחֻונָני֭ וַאיּכָא ּדֵ אנָא ִאיֿתַ י֭ לָא מֵ ׁשּכחִ ין Joh 7:34
אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿתָ ֭א
למאזַל֑ ּדַ חנַן לָא Joh 7:35
עֿתיֿד הָ נָא ִ
מרין יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן לַאיּכָא ִ
אָ ִ
נֿפֵא
עֿתיֿד ּדנִ אז ַ֭ל ו ַנל ֵֿף לחַ ֭ ֞
ּדעַממֵ ֑ ֞א ִ
ַאֿתרוָֿתָ ֞א ֗
מֵ ׁשּכחִ ין ֗חנַן ל ֵ֭ה למָ א ּכַי ל ַ
מָ נָא הִ י הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ֭ר ּדֿתֵ ֿבעֻונָני ולָא ּתֵ ׁשּכחֻונָני֑ וַאיּכָא Joh 7:36
ּדֵ אנָא ִאיֿתַ י֭ אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿתָ א ּס ּס
חריָא ּדעַ ֿדעִ ֿדָ ֑א קָ אֵ ם ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע Joh 7:37
והי ֗א ָ
ּביַומָ א ּדֵ ין ַרּבָ ֭א ִּדאיֿתַ ֗
עֵא וָאמַ ֭ר אֵ ן ֗אנָׁש צהֵ ֭א נִ אֿתֵ א לוָֿתי֭ ונֵׁשּתֵ ֭א
וקָ ֭
ַהרוָֿתָ ֞א ּדמַ י ָ֞א חַ י ֵ֞א Joh 7:38
ּכֻל מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ רו ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א נ ַ
נֵרּדֻון מֵ ן ּכַרסֵ ֭ה
יֿדין ֗הוַו לַמקַ ּבָ לֻו֑ אַ ילֵין Joh 7:39
עֿת ִ
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אֵ מַ ר עַ ל רֻ וחָ א ּדַ ִ
ּדַ מהַ ימנִ ין ּבֵ ֭ה לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתיַהּבַ ֿת ֗הוָֿת רֻ וחָ ֑א מֵ טֻל ּדלָא עֿדַ ּכִ יל
אֵ ׁשּתַ ּבַ ח ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ס
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מרין ֗הוַו֭ הָ נַו ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת
ַוה ֭֞י אָ ִ
ֵאא ּדֵ ין מֵ ן ּכֵנׁשֵ ֞א ּדַ ׁשמַ עו מֵ ל ֗
סַ ּגִ י ֞
נֿבִ י ָ֭א
מרי֭ ן ּדַ למָ ֑א מֵ ן Joh 7:41
חרנ ֵ֞א אָ ִ
מׁשיחָ ֭א ֗א ָ
מרין ֗הוַו֭ הָ נַו ִ
חרנ ֵ֞א אָ ִ
֗א ָ
מׁשיחָ ֭א
ּגלִ ילָא אָ ֿתֵ א ִ
קריֿתָ א Joh 7:42
לָא ֗הוָא ּכֿתָ ֿבָ א אֵ מַ ֭ר ּדמֵ ן זַרעֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד ומֵ ן ֵּ֣ביֿת-לחֵ ם ִ
מׁשיחָ ֑א
ִּדילֵה ּ֣דֿדַ וִ יֿד אָ ֿתֵ א ִ
טלָֿתֵ ֭ה Joh 7:43
וַהוָֿת ֗הוָֿת ּפָלּגֻוֿתָ א ּבֿכֵנׁשֵ ֞א מֵ ֻ
ָיהי֭ אֵ לָא לָא ֗אנָׁש Joh 7:44
וִ איֿת ֗הוַו ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻו֭ ן ּדצָ ֿבֵ ין ֗הוַו ּדנֵאחּדֻונ ֗
ַוהי ִאיֿדַ י ָ֞א ס
רמי על ֗
אַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א וֵאמַ רו להֻון ּכָהנ ֭ ֵ֞א Joh 7:45
וֵאֿתַ ו ּדַ חׁשֵ ֞א הָ נֻון לוָֿת ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ו ִ
ָיהי֭
יּתיּתֻ ונ ֗
למָ נָא לָא אַ ִ
יך Joh 7:46
מרין להֻון ּדַ חׁשֵ ֭ ֞א לָא מֵ מֿתֻ ום הָ ַֿכנָא מַ לֵל ּבַ רנָׁשָ ֑א אַ ֿ
אָ ִ
ַֿברא הָ נ ָ֭א
ּדַ ממַ לֵל ּג ָ
ּפריׁשֵ ֭ ֞א למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון טעַ יּתֻ ון֭ Joh 7:47
מרין להֻון ִ
אָ ִ
ּפריׁשֵ ֞א הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה Joh 7:48
למָ ֑א ֗אנָׁש מֵ ן ִרׁשֵ ֞א אַ ו מֵ ן ִ
יטין אֵ נֻון֭ Joh 7:49
אֵ לָא אֵ ן עַ מָ א הָ נ ָ֑א ּדלָא יָֿדַ ע ָנמֻוסָ ֑א לִ ִ
אָ מַ ר להֻון נִ֣יקָ ִֿדמָ וס חַ ֿד מֵ נהֻו֭ ן הַ ו ּדֵ אֿתָ א ֗הוָא לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע Joh 7:50
ּבלִ לי ָ֭א
ּדַ למָ א ָנמֻוסָ א ִּדילַן מחַ יֵֿב לֿבַ רנָׁשָ ֑א אֵ לָא אֵ ן נֵׁשמַ ע מֵ נֵה Joh 7:51
לֻוקֿדַ ֑ם ונֵּדַ ע מָ נָא עֿבַ ֿ֭ד
ָאמרין ל ֵ֭ה למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּת מֵ ן ּגלִ ילָא אַ נ֗ ּ֑ת ּבצִ י וַחזִי֭ ּדַ נֿבִ יָא Joh 7:52
ענַו ו ִ
מֵ ן ּגלִ יל ָ֭א לָא קָ אֵ ם סס
אֵ זַל הָ ֿכִ יל ּכֻלחַ ֿד לֿבַ יּתֵ ה ס Joh 7:53
ֻורא ּדזַיּתֵ ֭ ֞א Joh 8:1
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ זַל לט ָ
ֿכלֵה עַ מָ א אָ ֿתֵ א ֗הוָא לוָֿתֵ ֭ה וֿכַֿד Joh 8:2
ֿפרא ּדֵ ין ּתֻ וֿב אֵ ֿתָ א להַ יּכלָא ו ֻ
ּבצַ ָ
יָֿתֵ ֿב מַ ל ֵֿף ֗הוָא להֻון֭
ַור ֭א וֿכַֿד Joh 8:3
ַֿפריׁשֵ ֞א לַאנ֗ ּתֿתָ א ּדֵ אּתּתַ חּדַ ֿת ּבֿג ָ
ֿפר ֞א ו ִ
יּתיו ּדֵ ין סָ ֵ
אַ ִ
אַ קִ ימֻוה ּבַ מצַ עֿתָ ֑א
Joh 7:40
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מרין ל ֵ֭ה מַ לֿפָ נ ָ֭א הָ ֿדֵ א אַ נ֗ ּתֿתָ א אֵ ּתּתַ חּדַ ֿת ּגַליָאיִ ֿת ּבֵ ה
אָ ִ
ַור ֭א
ֻוערנָא ּדֿג ָ
ּבס ָ
ֻום אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל Joh 8:5
איך הָ לֵין נֵרּג ֭
וַֿב ָנמֻוסָ א ּדֵ ין ּ֣דמֻוׁשֵ א ּפַ קֵ ֿד ּדַ לֿדַ ֿ
מָ נָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת
ָיהי֭ Joh 8:6
הָ ֿדֵ א אֵ מַ רו ּכַֿד מנַסֵ ין ל ֵ֭ה אַ י ַּכנָא ּדֿתֵ הוֵא להֻון ּדַ נקַ טרֿגֻונ ֗
רעָא
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּכַֿד לֿתַ חּת אֵ ֿתּגהֵ ן מַ ֿכּתֵ ֿב ֗הוָא עַ ל אַ ֭
ּכַֿד ּדֵ ין ּכַּתַ רו ּכַֿד מׁשַ אלִ ין ל ֵ֑ה אֵ ֿתּפׁשֵ ט וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ ינָא מֵ נֿכֻון Joh 8:7
אֿפָא
והי ּדלָא חטָ ֭ה קַ ֿדמָ יָא נֵׁשּדֵ א עלֵיה ּכִ ֭
ִּדאיֿתַ ֗
רעָא Joh 8:8
וֿתֻ וֿב ּכַֿד אֵ ֿתּגהֵ ן ּכָֿתֵ ֿב ֗הוָא עַ ל אַ ֭
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ עו נָֿפקִ ין ֗הוַו חַ ֿד חַ ֿד ּכַֿד ׁשַ ִריו מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֞א Joh 8:9
יה ּכַֿד ִאיֿתֵ יה ּבַ מצַ עֿתָ ֭א
וֵאׁשּתַ ֿבקַ ֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א לחֻוֿדֵ ֑
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ֿתּפׁשֵ ט יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר לָה לַאנ֗ ּתֿתָ ֭א אַ יּכָא ִאיֿתַ יהֻו֭ ן לָא Joh 8:10
֗אנָׁש חַ יֿבֵ ֿכי֭
וע אָ ֿפלָא אֵ נָא Joh 8:11
מרֿ֭ת ולָא ֗אנָׁש מָ רי ָ֭א אֵ מַ ר ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
הָ י ּדֵ ין אֵ ַ
מחַ יֵֿב ֗אנָא לֵֿכי֭ זֵלי ומֵ ן הָ ׁשָ א ּתֻ וֿב לָא ּתֵ חטֵ ין ס
ֻוהרה ּדעָ למָ ֭א מַ ן Joh 8:12
ּתֻ וֿב ּדֵ ין מַ לֵל עַ מהֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר אֵ נָא ֗אנָא נ ֵ
ֻוהרא ּדחַ י ֭ ֵ֞א
ּדֿבָ ֿתַ רי אָ ֿתֵ ֭א לָא נהַ ל ֵֿך ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א אֵ לָא נֵׁשּכַח לֵה נ ָ
ּפריׁשֵ ֭ ֞א אַ נ֗ ּת עַ ל נַֿפׁשָ ֿך מַ סהֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת סָ הּדֻוֿתָ ֿ֭ך לָא Joh 8:13
מרין לֵה ִ
אָ ִ
הוָֿת ׁשַ ִר ָירא ס
ירא Joh 8:14
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אָ ֿפֵן אֵ נָא מַ סהֵ ֿד ֗אנָא עַ ל נַֿפׁשי֑ ׁשַ ִר ָ
֗הי סָ הּדֻוֿתי֭ מֵ טֻל ּדיָֿדַ ע ֗אנָא מֵ ן אַ ימֵ ּכָא אֵ ִֿתיֿ֭ת ולַאיּכָא אָ זֵל ֗אנ ָ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון
ּדֵ י֭ ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן אַ ימֵ ּכָא אֵ ִֿתיֿ֭ת ולָא לַאיּכָא אָ זֵל ֗אנ ָ֭א
לאנָׁש לָא ּדָ אֵ ן ֗אנ ָ֭א Joh 8:15
ֿגרנָאיִ ֿת ּדָ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ נ ָ֭א ֗
אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן ּפַ ָ
הו֭ מֵ טֻל ּדלָא ֗הוִ יֿת ּבַ לחֻוֿדַ י֭ אֵ לָא Joh 8:16
וֵאן ּדָ אֵ ן ֗אנָא ּדֵ י֭ ן ִּדיני֭ ׁשַ ִריר ֻ֗
ּדרני֭
אֵ נָא וָאֿבי ּדׁשַ ַ
ירא ֗הי֭ Joh 8:17
ַֿברין֞ ׁשַ ִר ָ
ֿתרין֞ ּג ִ
ּכֿתיֿ֑ב ּדסָ הּדֻוֿתָ א ּדַ ֵ
וַֿב ָנמֻוסֿכֻון ּדֵ ין ִ
ּדרני֭ סָ הֵ ֿד עלַי֭ Joh 8:18
אֵ נָא ֗אנָא ּדסָ הֵ ֿד ֗אנָא עַ ל נַֿפׁשי֭ וָאֿבי ּדׁשַ ַ
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ֻוך ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן ולָא לִ י יָֿדעִ ין
מרין ל ֵ֭ה אַ יּכַו אַ ֿב ֿ֭
אָ ִ
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא לָאֿבי֭ אֵ לֻו לִ י יָֿדעִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן אָ ֿף לָאֿבי יָֿדעִ ין ֗הוַיּתֻ ון ס
הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א מַ לֵל ּבֵ יֿתַּ -גז ָ֭א ּכַֿד מַ ל ֵֿף ּבהַ יּכל ָ֭א ולָא ֗אנָׁש אַ חּדֵ ֭ה Joh 8:20
לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתָ ֿת ֗הוָֿת ׁשָ עֿתֵ ה ס
וע אֵ נָא אָ זֵל ֗אנ ָ֭א וֿתֵ ֿבעֻונָני֭ וַֿתמֻוֿתֻ ון Joh 8:21
אָ מַ ר להֻון ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭
ּבַ חטָ הַ יּכ ֭ ֻ֞ון וַאיּכָא ּדֵ אנָא אָ זֵל ֗אנ ָ֑א אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿתָ ֭א
מרין יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א למָ א ּכַי נַֿפׁשֵ ה קָ טֵ ל֑ ּדָ אמַ ר ּדַ איּכָא ּדֵ אנָא אָ זֵל Joh 8:22
אָ ִ
֗אנ ָ֑א אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿתָ ֑א
וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ן ּדַ לֿתַ חּת אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן וֵאנ ָ֭א מֵ ן ּדַ לעֵ ל ֗אנ ָ֭א Joh 8:23
אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ן הָ נָא אַ נ֗ ּתֻ ון עָ למָ ֭א אֵ נָא לָא ֗הוִ יֿת מֵ ן הָ נָא עָ למָ ֭א
ֻון אֵ לָא ּגֵיר ּתהַ ימנֻון ּדֵ אנָא Joh 8:24
מרֿת לֿכֻו֭ ן ּדַ ֿתמֻוֿתֻ ון ּבַ חטָ הַ יּכ ֭ ֞
אֵ ֵ
֗אנ ָ֭א ּתמֻוֿתֻ ון ּבַ חטָ הַ יּכ ֭ ֻ֞ון
וע אָ ֿפֵן ּדׁשַ ִריֿת Joh 8:25
מרין יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א אַ נ֗ ּת מַ ן אַ נ֗ ּ֭ת אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
אָ ִ
ּדֵ אמַ לֵל עַ מֿכֻו ֑ן
הו֭ Joh 8:26
ּדרני֭ ׁשַ ִריר ֻ֗
למאמַ ר ו ַלמָֿ֭ד ן אֵ לָא מַ ן ּדׁשַ ַ
סַ ּגִ י ִאיֿת לִ י עלַיּכֻון ִ
וֵאנָא אַ ילֵין ּדׁשֵ מעֵֿת מֵ נ ֵ֑ה הָ לֵין ֻ֗הו ממַ לֵל ֗אנָא ּבעָ למָ ֭א
ולָא יִ ֿדַ עו ּדעַ ל אַ ֿבָ א אֵ מַ ר להֻון סס Joh 8:27
ּדאנָׁשָ ֑א הָ יּדֵ ין Joh 8:28
ַֿברה ֗
ֿתרימֻונֵה ל ֵ
אָ מַ ר להֻון ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ מַ ֿתי ּדַ ִ
ּתֵ ּדעֻון ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א ומֵ ּדֵ ם מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשי֭ לָא עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א אֵ לָא אַ י ַּכנָא
ּדַ אלֿפַני אָ ֿבי֭ הָ ֿכוָֿת ֻ֗הו ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א
והי֭ ולָא ׁשַ ֿבקַ ני ּבַ לחֻוֿדַ י אָ ֿבי֭ מֵ טֻל ּדֵ אנָא Joh 8:29
ּדרני עַ מי ִאיֿתַ ֗
ומַ ן ּדׁשַ ַ
מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ ֿפַ ר לֵה עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ּבֿכֻלזֿבַ ן ס
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה Joh 8:30
ּכַֿד הָ לֵין ממַ לֵל ֗הו ָ֑א סַ ּגִ י ֞
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע להָ נֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדהַ ימֵ נו ּבֵ ֑ה אֵ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֿכַּתרֻ ון Joh 8:31
למיֿדַ י֞ אַ נ֗ ּתֻ ון֭
ּבמֵ לַֿתי֑ ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּתַ ִ
ׁשר ָרא נחַ ַררֿכֻון֭ Joh 8:32
ׁשר ָר ֭א והֻו ָ
וֿתֵ ּדעֻון ָ
לאנ ָׁ֭ש לָא Joh 8:33
אֿברהָ ֭ם ומֵ ן מֿתֻ ום עַ ֿבּדֻוֿתָ א ֗
מרין ל ֵ֭ה זַרעֵ ה חנַן ַּ֣ד ָ
אָ ִ
אר ֭ ֞א
ּפלִ יחָ א ַ֭לן אַ י ַּכנָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּת ּדֿתֵ הוֻון ּבנַי֞ חִ ֵ
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אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ רנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻלמַ ן ּדעָֿבֵ ֿד
חטיֿתָ ֭א
חטיֿתָ ֭א עַ ֿבּדָ ה ֻ֗הו ּדַ ִ
ִ
ּברא ּדֵ ין לעָ לַם מקַ ו ֵ֭א Joh 8:35
ועַ ֿבּדָ א לָא מקַ וֵא לעָ לַם ּבֿבַ יּתָ ֭א ָ
אר ֭ ֞א Joh 8:36
ֿברא נחַ ַררֿכֻו ֑ן ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּתֵ הוֻון ּבנַי֞ חִ ֵ
אֵ ן הֻו הָ ֿכִ יל ּדַ ָ
אֿברהָ ֭ם אֵ לָא ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון למֵ קטלַני֑ Joh 8:37
יָֿדַ ע ֗אנָא ּדזַרעֵ ה אַ נ֗ ּתֻ ון ַּ֣ד ָ
מֵ טֻל ּדַ למֵ לַֿתי לָא סָ ֿפקִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
אֵ נָא מֵ ּדֵ ם ּדַ חזִיֿת לוָֿת אָ ֿבי ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א וַאנ֗ ּתֻ ון מֵ ּדֵ ם ּדַ חזַיּתֻ ון Joh 8:38
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון֭
לוָֿת אַ ֿבֻוֿכֻון ִ
וע Joh 8:39
ֿברהָ ם ֻ֗הו ּס ּס אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה אַ ֿבֻון ִּדילַן ַ֣א ָ
ענַו֭ ו ִ
עָֿבּדין ֗הוַיּתֻ ון֭
אֿברהָ ם ִ
והי֞ ַּ֣ד ָ
אֿברהָ ֑ם עֿבָ ֿדַ ֗
ַוהי֞ ֗הוַיּתֻ ון ַּ֣ד ָ
אֵ לֻו ּבנ ֗
ַֿברא ּדׁשַ ִרירּתָ א מַ ללֵֿת Joh 8:40
הָ ׁשָ א ּדֵ ין הָ א ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון למֵ קטלַני֑ לֿג ָ
ֿברהָ ם לָא עֿבַ ֿ֭ד
עַ מֿכֻו ֑ן אַ יֿדָ א ּדׁשֵ מעֵֿת מֵ ן אַ לָהָ ֑א הָ ֿדֵ א ַ֣א ָ
מרין ל ֵ֭ה חנַן מֵ ן Joh 8:41
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדַ אֿבֻוֿכֻו֭ ן אָ ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ִ
זָניֻוֿתָ א לָא הוַי֭ ן חַ ֿד אַ ֿבָ א ִאיֿת ַ֭לן אַ לָהָ ֭א
וע אֵ לֻו אַ לָהָ א ֗הוָא אַ ֿבֻוֿכֻו֭ ן מַ חֿבִ ין ֗הוַיּתֻ ון לִ י֭ Joh 8:42
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ֵאֿתיֿ֭ת ולָא ֗הוָא מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשי אֵ ִֿתיֿ֭ת אֵ לָא
אֵ נָא ּגֵיר מֵ ן אַ לָהָ א נֵֿפקֵ ֿת ו ִ
ּדרני֭
הֻו ׁשַ ַ
מֵ טֻל מָ נָא מֵ לַֿתי לָא מֵ ׁשּתַ וּדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן עַ ל ּדלָא מֵ ׁשּכחִ ין Joh 8:43
אנ֗ ּתֻ ון ׁשָ מעִ ין מֵ לַֿתי֭
ורּגֿתֵ ה ּדַ אֿבֻוֿכֻון צָ ֿבֵ ין Joh 8:44
אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ן אַ ֿבָ א אָ ֿכֵלקַ רצָ א ִאיֿתַ יּכֻו֭ ן ֵ
ׁשר ָרא לָא קָ אֵ ֭ם מֵ טֻל
ּבר ִׁשיֿת קָ טֵ ל ֗אנָׁשָ ֞א הֻו֭ וֿבַ ָ
אנ֗ ּתֻ ון למֵ עּבַ ֿ֭ד הַ ו ּדמֵ ן ִ
ׁשר ָרא לַיּת ּבֵ ֭ה אֵ מַ ֿתי ּדַ ממַ לֵל ּכַּדָ ֿבֻוֿתָ ֭א מֵ ן ִּדילֵה הֻו ממַ ל ֵ֭ל מֵ טֻל
ּדַ ָ
ֻוה
ּדֿדַ ָּגלָא הֻו֭ אָ ֿף אַ ֿב ֭
ׁשר ָרא ממַ לֵל ֗אנ ָ֑א לָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ Joh 8:45
אֵ נָא ּדֵ ין ּדַ ָ
ׁשר ָרא ממַ לֵל ֗אנ ָ֑א אַ נ֗ ּתֻ ון Joh 8:46
חטיֿתָ ֭א וֵאן ָ
מַ נֻו מֵ נֿכֻון מַ ּכֵס לִ י עַ ל ִ
למָ נָא לָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭
והי֭ מֵ ל ֵ֞א ּדַ אלָהָ א ׁשָ מַ ֭ע מֵ טֻל הָ נָא אַ נ֗ ּתֻ ון Joh 8:47
מַ ן ּדמֵ ן אַ לָהָ א ִאיֿתַ ֗
לָא ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ טֻל ּדלָא הוַיּתֻ ון מֵ ן אַ לָהָ ֭א
Joh 8:34
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מריָא
ַחנן ּדׁשָ ָ
מרין אֵ נ ַ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה לָא ׁשַ ּפִ יר אָ ִ
ענַו יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ו ִ
אַ נ֗ ּ֑ת וֿדַ יוָא ִאיֿת ל ָֿ֑ך
וע לִ י ּדַ יוָא לָא ִאיֿ֭ת אֵ לָא לָאֿבי מיַקַ ר ֗אנ ָ֭א Joh 8:49
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ערין לִ י֭
וַאנ֗ ּתֻ ון מצַ ִ
הו ּדֿבָ עֵא וֿדָ אֵ ן֭ Joh 8:50
אֵ נָא ּדֵ ין לָא ּבָ עֵא ֗אנָא ׁשֻ וֿבחי֭ ִאיֿת ֻ֗
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדמֵ לַֿתי נָטַ ֭ר מַ וּתָ א לָא נֵחזֵא Joh 8:51
לעָ ל ַ֭ם
ֿברהָ ם ִמיֿת Joh 8:52
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א הָ ׁשָ א יִ ֿדַ ען ּדֿדַ יוָא ִאיֿת ל ָֿ֭ך ַ֣א ָ
אָ ִ
וַנֿבִ י ֑ ֵ֞א וַאנ֗ ּת אָ מַ ר אַ נ֗ ּת ּדמַ ן ּדמֵ לַֿתי נָטַ ר מַ וּתָ א לָא נֵטעַ ם לעָ ל ַ֑ם
ּדמיֿתו֭ Joh 8:53
ּדמיֿ֭ת ומֵ ן נֿבִ י ֵ֞א ִ
ֿברהָ ם ִ
למָ א אַ נ֗ ּת ַרֿב אַ נ֗ ּת מֵ ן אַ ֿבֻון ַ֣א ָ
מַ נֻו עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת נַֿפׁשָ ֿ֭ך
וע אֵ ן אֵ נָא מׁשַ ּבַ ח ֗אנָא נַֿפׁשי֑ ׁשֻ וֿבחי לָא ֗הוָא Joh 8:54
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
אמרין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ אלָהַ ן ֻ֗הו֭
והי אָ ֿבי ּדַ מׁשַ ּבַ ח לִ י֑ הַ ו ּדָ ִ
מֵ ּדֵ ֭ם ִאיֿתַ ֗
ָיהי֭ אֵ נָא ּדֵ ין יָֿדַ ע ֗אנָא ל ֵ֭ה וֵאן אָ מַ ר ֗אנָא ּדלָא יָֿדַ ע Joh 8:55
ולָא יִ ֿדַ עּתֻ ונ ֗
֗אנָא ל ֵ֑ה הָ וֵא ֗אנָא לִ י ּכַּדָ ֿבָ ֭א אַ ֿכוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ לָא יָֿדַ ע ֗אנָא ל ֵ֭ה ומֵ לֿתֵ ה נָטַ ר
֗אנ ָ֭א
ַחֿדי֭ Joh 8:56
ֿברהָ ם אַ ֿבֻוֿכֻון מסַ וַח ֗הוָא ּדנֵחזֵא יַומי֭ וַחז ָ֭א ו ִ
ַ֣א ָ
ַיּת Joh 8:57
מׁשין ׁשנִ ין֞ לָא ֗הו ֑
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א עֿדַ ּכִ יל ּבַ ר חַ ִ
אָ ִ
ַיּת
ולַ֣אֿברהָ ם חז ֑
ָ
וע אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדעַ ֿדלָא נֵהוֵא Joh 8:58
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ֿברהָ ם אֵ נָא ִאיֿתַ י֭
ַ֣א ָ
ָיהי֭ ו֣ יֵׁשֻ וע אֵ ּתטַ ִׁשי֭ וַנֿפַ ק מֵ ן הַ יּכל ָ֭א Joh 8:59
אֿפֵא ּדנֵרּגמֻונ ֗
וַׁשקַ לו ּכִ ֞
וַעֿבַ ר ּבַ ינָֿתהֻו֭ ן וֵאזַל סס
ּכרס אֵ מֵ ֭ה Joh 9:1
ַֿברא סַ מיָא ּדמֵ ן ֵ
וֿכַֿד עָֿבַ ֑ר חזָא ּג ָ
וה ֭֞י Joh 9:2
ָאמרי֭ ן ַר ַּ֭בן מַ נֻו חטָ ֭א הָ נ ָ֭א אַ ו אַ ֿבָ הַ ֗
וה ֭֞י ו ִ
למיֿדַ ֗
ֻוהי ּתַ ִ
וׁשַ אל ֗
ּדֿכַֿד סמֵ א נ ִֵֿתילֵֿ֭ד
וה ֭֞י אֵ לָא ּדנֵֿתחז ֻון ּבֵ ה Joh 9:3
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא הֻו חטָ ֭א ולָא אַ ֿבָ הַ ֗
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
עֿבָ ֿדַ ֗
Joh 8:48
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ּדרני֭ עַ ֿד ִאימָ מָ א הֻו֭ אָ ֿתֵ א לִ לי ָ֭א
לִ י ָולֵא למֵ עּבַ ֿד עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדמַ ן ּדׁשַ ַ
ּדאנָׁש לָא מֵ ׁשּכַח למֵ ֿפל ַ֭ח
֗
ֻוהרה ֗אנָא ּדעָלמָ ֭א Joh 9:5
ּכמָ א ּדַ ֿבעָ למָ א ֗אנ ָ֭א נ ֵ
רעָא וַֿגֿבַ ל ִטינָא מֵ ן רֻ וקֵ ֑ה וטָ ׁש עַ ל Joh 9:6
וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ לֵי֭ ן ַרק עַ ל אַ ֭
ַוהי֞ ּדהַ ו סַ מי ָ֭א
עַ ינ ֗
ּדׁשילֻוחָ ֭א וֵאזַל אַ ִׁשיֿג וֵאֿתָ א Joh 9:7
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה זֵל אַ ִׁשיֿג ּבמַ עמֻוֿדִ יֿתָ א ִ
ּכַֿד חָ ז ֵ֭א
קֿדים ּדחָ ֿדַ ר ֗הו ָ֑א Joh 9:8
והי֞ ּדֵ י֭ ן וַאילֵין ּדַ חזֵא ֗הוָא להֻון מֵ ן ִ
ׁשֿבָ ֿבַ ֗
מרין ֗הוַו֭ לָא ֗הוָא הָ נַו הַ ו ּדיָֿתֵ ֿב ֗הו ָ֭א וחָ ֿדַ ֑ר
אָ ִ
אמרין ֗הוַו֭ ל ָ֭א אֵ לָא מֵ ֿדמָ א ּדָ מֵ א Joh 9:9
אמרין ֗הוַו ּדהֻויֻו֭ וִ איֿת ּדָ ִ
ִאיֿת ּדָ ִ
ל ֵ֭ה הֻו ּדֵ ין אָ מַ ר ֗הו ָ֭א ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א
מרין ל ֵ֭ה אַ י ַּכנָא אֵ ֿתּפַּתַ ח עַ ינַיּכְ֭֞ Joh 9:10
אָ ִ
ַֿברא ּדַ ׁשמֵ ה יֵׁ֣שֻ וע֑ עֿבַ ֿד ִטינָא וטָ ׁש לִ י עַ ל Joh 9:11
ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ָ
ּדׁשילֻוחָ ֭א וֵאז ֵ֗לֿת אַ ִׁשיֿגֵֿ֭ת וֵאֿתחזִי לִ י֭
עַ ינ ַ֭֞י וֵאמַ ר לִ י֭ זֵל אַ ִׁשיֿג ּבמַ י ָ֞א ִ
מרין לֵה אַ יּכַו֭ אָ מַ ר להֻון לָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א Joh 9:12
אָ ִ
ּפריׁשֵ ֭ ֞א Joh 9:13
קֿדים סַ מיָא ֗הו ָ֭א לוָֿת ִ
וַאיּתי ֻ֗והי להַ ו ּדמֵ ן ִ
ַוה ֭֞י Joh 9:14
ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּדֵ ין ׁשַ ּבֿתָ ֑א ּכַֿד עֿבַ ֿד ִטינָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֿפַּתַ ח לֵה עַ ינ ֗
ּפריׁשֵ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא אֵ ֿתחזִי ל ָֿ֭ך הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן Joh 9:15
ֻוהי ִ
וֿתֻ וֿב ׁשַ אל ֗
ַאׁשיֿגֵֿ֭ת וֵאֿתחזִי לִ י֭
ִטינָא סָ ם עַ ל עַ ינ ַ֑֞י ו ִ
ַֿברא לָא ֗הוָא מֵ ן אַ לָהָ א Joh 9:16
ּפריׁשֵ ֭ ֞א הָ נָא ּג ָ
ָאמרין ֗הוַו ֗אנָׁשָ ֞א מֵ ן ִ
ו ִ
ַֿברא חַ טָ י ָ֭א
מרין ֗הוַו֭ אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח ּג ָ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין אָ ִ
הֻו֭ ּדׁשַ ּבֿתָ א לָא נָטַ ֭ר ֗א ָ
הָ לֵין אָ ֿתוָֿתָ ֞א למֵ עּבַ ֿ֭ד וֿפָ לּגֻוֿתָ א ִאיֿת ֗הוָֿת ּבַ ינָֿתהֻון֭
ַוהי ּדֿפַּתַ ח ל ָֿך Joh 9:17
מרין ּתֻ וֿב להַ ו סַ מי ָ֑א אַ נ֗ ּת מָ נָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּת על ֗
אָ ִ
ַיּך אָ מַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדַ נֿבִ יָא הֻו֭
עַ ינ ְ֭֞
ַוהי יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדסַ מיָא ֗הוָא וַחז ָ֑א עֿדַ מָ א Joh 9:18
לָא ּדֵ ין הַ ימֵ נו ֗הוַו על ֗
והי֞ ּדהַ ו ּדַ חז ָ֑א
קרו לַאֿבָ הַ ֗
ּדַ ַ
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדֿכַֿד Joh 9:19
וׁשַ אֵ לו אֵ נֻו֭ ן אֵ ֑ן הָ נַו ּבֵ רֿכֻו֭ ן הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון אָ ִ
סמֵ א אֵ ִֿתילֵֿ֭ד אַ י ַּכנָא הָ ׁשָ א חָ ז ֵ֭א
Joh 9:4
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ּברן וַֿדֿכַֿד סמֵ א אֵ ִֿתילֵֿ֭ד
וה ֭֞י וֵאמַ רו֭ יָֿדעִ ינַן ּדהָ נַו ַ֭
ענַו ּדֵ ין אַ ֿבָ הַ ֗
ינן אָ ֿף Joh 9:21
ַוה ֑֞י לָא יָֿדעִ ַ֭
אַ י ַּכנָא ּדֵ ין הָ ׁשָ א חָ ז ֵ֑א אַ ו מַ נֻו ּפַּתַ ח לֵה עַ ינ ֗
ַוה ֭֞י לֵה ׁשַ אֵ לו֭ הֻו חל ָֿף נַֿפׁשֵ ה נמַ ל ֵ֭ל
הֻו עַ ל לֵה לַׁשנ ֗
וה ֑֞י מֵ טֻל ּדֿדָ חלִ ין ֗הוַו מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ּפסַ קו ֗הוַו Joh 9:22
הָ לֵין אֵ מַ רו אַ ֿבָ הַ ֗
ָיהי מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ ֭א
מׁשיחָ א הֻו֑ נַּפקֻ ונ ֗
ּגֵיר יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ּדֵ אן ֗אנָׁש נַוּדֵ א ּבֵ ה ּדַ ִ
ַוה ֭֞י לֵה ׁשַ אֵ לו סס Joh 9:23
וה ֭֞י ּדעַ ל לֵה לַׁשנ ֗
מֵ טֻל הָ נָא אֵ מַ רו אַ ֿבָ הַ ֗
והי ֗הוָא סַ מי ָ֑א Joh 9:24
ַֿברא ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ֭ ֞ין להַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ַקראו ֻ֗הי לֿג ָ
ו ַ
ַֿברא חַ טָ יָא הֻו֭
ינן ּדהָ נָא ּג ָ
ָאמרין ל ֵ֭ה ׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ ֭א חנַן ּגֵיר יָֿדעִ ַ֭
ו ִ
ענָא הֻו וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ן חַ טָ יָא הֻו לָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א חֿדָ א ּדֵ ין יָֿדַ ע Joh 9:25
֗אנ ָ֑א ּדסַ מיָא ֗הוִ יֿת והָ ׁשָ ֭א הָ א חָ זֵא ֗אנ ָ֭א
מרין לֵה ּתֻ וֿ֭ב מָ נָא עֿבַ ֿד ל ָֿ֭ך אַ י ַּכנָא ּפַּתַ ח ל ָֿך עַ ינַיּכְ֭֞ Joh 9:26
אָ ִ
מרֿת לֿכֻו֭ ן ולָא ׁשמַ עּתֻ ו֭ ן מָ נָא ּתֻ וֿב צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון Joh 9:27
אָ מַ ר להֻו֭ ן אֵ ֵ
למיֿדֵ ֞א צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ הוָא ל ֵ֑ה
למֵ ׁשמַ ֭ע למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתַ ִ
למיֿדֵ ה ּדהַ ו֭ חנַן ּגֵיר Joh 9:28
ָאמרין ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ּתַ ִ
ֻוהי֭ ו ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין צַ חי ֗
למיֿדֵ ֞א חנַן ּ֣דמֻוׁשֵ ֭א
ּתַ ִ
ויָֿדעִ ינַן ּדעַ ם מֻ֣וׁשֵ ֭א אַ לָהָ א מַ ל ֵ֭ל להָ נָא ּדֵ י֭ ן לָא יָֿדעִ ינַן מֵ ן Joh 9:29
אַ ימֵ ּכָא הֻו֭
ַֿבר ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּבהָ ֿדֵ א ֗הו הָ ֿכִ יל למֵ ּתּדַ מָ רֻ ו֭ ּדַ אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Joh 9:30
ענָא הַ ו ּג ָ
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן אַ ימֵ ּכָא הֻו֑ ועַ ינַי֞ ִּדילי ּפַּתַ ֭ח
יָֿדעִ ין ֗חנַן ּדֵ ין ּדַ אלָהָ א ּבקָ לָא ּדחַ טָ י ֵ֞א לָא ׁשָ מַ ֭ע אֵ לָא למַ ן Joh 9:31
ּדֿדָ חֵ ל מֵ נ ֵ֭ה ועָֿבֵ ֿד צֵ ֿב ָינ ֵ֭ה להַ ו ֻ֗הו ׁשָ מַ ֭ע
אֿתילֵֿ֭ד Joh 9:32
מֵ ן עָ לַם לָא אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת ּדֿפַּתַ ח ֗אנָׁש עַ ינ ֵ֞א ּדסַ מיָא ּדֵ ִ
אֵ לֻו לָא מֵ ן אַ לָהָ א ֗הוָא הָ נ ָ֑א לָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא הָ ֿדֵ א למֵ עּבַ ֿ֭ד Joh 9:33
ֵּדּת וַאנ֗ ּ֑ת מַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּת Joh 9:34
ָאמרין ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻּכל ָֿך ּבַ חטָ הֵ ֞א אֵ ִֿתיל ֑
ענַו֭ ו ִ
והי לֿבַ ֭ר
ַל ֑ן וַאּפקֻ ֗
והי לֿבַ ֑ר וֵאׁשּכחֵ ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת מהַ ימֵ ן Joh 9:35
וַׁשמַ ע יֵׁ֣שֻ וע ּדַ אּפקֻ ֗
ֿברה ּדַ אלָהָ ֑א
אַ נ֗ ּת ּבַ ֵ
אסי֭ וֵאמַ ֭ר מַ נֻו מָ רי֑ ּדֵ אהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה Joh 9:36
ענָא הַ ו ּדֵ אֿתַ ִ
Joh 9:20
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יהי֭ והַ ו ּדַ ממַ לֵל עַמָ ֿ֭ך הֻויֻו֭
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע חזַיּתָ ֗
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר מהַ ימֵ ן ֗אנָא מָ רי֑ וַנֿפַ ל סֿגֵֿד לֵה ס Joh 9:38
וע לֿדִ ינֵה ּדעָ למָ א הָ נָא אֵ ִֿתיֿ֭ת ּדַ אילֵין ּדלָא חָ זֵי֭ ן נֵחז ֻו֭ ן Joh 9:39
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ ֭
וַאילֵין ּדחָ זֵי֭ ן נֵסמֻון֭
ּפריׁשֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדעַ מֵ ה ֗הוַו הָ לֵי ֑ן וֵאמַ רו ל ֵ֭ה למָ ֑א אָ ֿף Joh 9:40
וַׁשמַ עו מֵ ן ִ
חנַן סמַ י ָ֞א ח ַנ ֑ן
חטיֿתָ ֭א Joh 9:41
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ לֻו סמַ י ָ֞א ֗הוַיּתֻ ו ֑ן לַיּת ֗הוָֿת לֿכֻון ִ
חטיֿתֿכֻון קַ יָמָ א ֗הי סס
ֵינן מֵ טֻל הָ נָא ִ
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדחָ ז ַ֭
הָ ׁשָ א ּדֵ י֭ ן אָ ִ
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדלָא עָאֵ ל מֵ ן ּתַ רעָא לַטי ָָרא Joh 10:1
חרני ָ֑א הַ ו ַּגנָֿבָ א הֻו ו ַֿגיָסָ ֭א
ּדעָ נ ָ֑א אֵ לָא סָ לֵק מֵ ן ּדֻוּכָא ֗א ָ
רעָא ָרעיָא הֻו ּדעָ נ ָ֭א Joh 10:2
הַ ו ּדֵ ין ּדעָאֵ ל מֵ ן ּתַ ֭
רעָא ועָ נָא ׁשָ מעָא קָ ל ֵ֭ה Joh 10:3
וַלהָ נָא נָטַ ר ּתַ רעָא ּפָֿתַ ח לֵה ּתַ ֭
והי֞ קָ ֵרא ּבַ ׁשמָ הַ יה ֭ ֻ֞ון ומַ ּפֵק להֻון֭
ועֵרּבַ ֗
ֿתר ֭ה מֵ טֻל Joh 10:4
והי֞ ִּדיל ֵ֭ה אָ ז ִ֗לין ּבָ ֵ
ומָ א ּדַ אּפֵק עָ נ ֵ֭ה קֿדָ מֵ יה אָ ז ֵ֭ל ועֵרּבַ ֗
ּדיָֿדעִ ין קָ ל ֵ֭ה
ֻוֿכריָא ּדֵ י֭ ן לָא אָ ז ָ֗לא עָ נ ָ֭א אֵ לָא עָרקָ א מֵ נ ֵ֭ה ּדלָא יָֿדעָא Joh 10:5
ּבָ ֿתַ ר נ ָ
ֻוֿכרי ָ֭א
קָ לֵה ּדנ ָ
וע הֵ נֻון ּדֵ י֭ ן לָא יִ ֿדַ עו מָ נָא מַ לֵל Joh 10:6
הָ ֿדֵ א ּפֵ לֵאֿתָ א אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
עַ מהֻון֭
וע אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֵ אנָא Joh 10:7
אָ מַ ר להֻון ּדֵ ין ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭
֗אנָא ּתַ רעֵ ה ּדעָ נ ָ֭א
וֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדֵ אֿתַ ו֭ ַּגנָֿבֵ ֞א אֵ נֻון ו ַֿגיָסֵ ֭ ֞א אֵ לָא לָא ׁשֵ מעַ ֿת אֵ נֻון Joh 10:8
עָ נ ָ֭א
ורעיָא Joh 10:9
ֻוק ֵ
רעָא וֿבִ י אֵ ן ֗אנָׁש ֵנע ֻ֭ול נִ חֵ ֭א ו ֵנעֻול ו ֵנּפ ֭
אֵ נָא ֗אנָא ּתַ ֭
נֵׁשּכ ַ֭ח
ֻול וַֿדנַוּבֵ ֿ֭ד אֵ נָא אֵ ִֿתיֿ֭ת Joh 10:10
ַּגנָֿבָ א לָא אָ ֿתֵ ֑א אֵ לָא ּדנֵֿגנֻוֿ֭ב וַֿדנֵקט ֭
ּדחַ י ֵ֞א נֵהוֻון להֻו֭ ן ומֵ ּדֵ ם ּדי ִַּתיר נֵהוֵא להֻון֭
אֵ נָא ֗אנָא ָרעיָא טָ ֿבָ ֭א ָרעיָא טָ ֿבָ א נַֿפׁשֵ ה סָ אֵ ם חל ָֿף עָ נ ֵ֭ה Joh 10:11
Joh 9:37
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אַ ֿגִ ָירא ּדֵ ין ּדלָא הוָא ָרעי ָ֑א ולַו ִּדילֵה אֵ נֻון עֵרּבֵ ֑ ֞א מָ א ּדַ חזָא
ועָר ֭ק וָאֿתֵ א ִּדאֿבָ א חָ טֵ ֿ֭ף וַמֿבַ ּדַ ר לָה לעָ נ ָ֭א
ִּדאֿבָ א ּדָ אֿתֵ ֑א ׁשָ ֿבֵ ק עָ נ ָ֭א ֵ
ּבטיל לֵה עַ ל עָ נ ָ֭א Joh 10:13
עָר ֭ק מֵ טֻל ּדַ אֿגִ ָירא הֻו֭ ולָא ִ
אַ ֿגִ ָירא ּדֵ ין ֵ
לֿדילי֭ ומֵ ִֿתיֿדַ ע ֗אנָא מֵ ן ִּדילי֭ Joh 10:14
אֵ נָא ֗אנָא ָרעיָא טָ ֿבָ ֭א ויָֿדַ ע ֗אנָא ִ
אַ י ַּכנָא ּדיָֿדַ ע לִ י אָ ֿבי֭ וֵאנָא יָֿדַ ע ֗אנָא לָאֿבי֭ ונַֿפׁשי סָ אֵ ם ֗אנָא Joh 10:15
חל ָֿף עָ נ ָ֭א
חרנ ֑ ֵ֞א אַ ילֵין ּדלָא הוַו מֵ ן טי ָָרא הָ נ ָ֭א Joh 10:16
ִאיֿת לִ י ּדֵ ין אָ ֿף עֵרּבֵ ֞א ֗א ָ
ָאף להֻון ָולֵא לִ י למַ יּתָ יֻו אֵ נֻו֭ ן ונֵׁשמעֻון קָ לי֭ וֿתֵ הוֵא עָ נָא ֻּכלָה חֿדָ ֭א
ו ֿ
וחַ ֿד ָרעי ָ֭א
יה Joh 10:17
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿבי ָרחֵ ם לִ י֑ ּדֵ אנָא סָ אֵ ם ֗אנָא נַֿפׁשי֭ ּדֿתֻ וֿב אֵ סֿבִ ֭
לָא ֗הוָא ֗אנָׁש ׁשָ קֵ ל לָה מֵ ני֭ אֵ לָא אֵ נָא סָ אֵ ם ֗אנָא לָה מֵ ן Joh 10:18
יה וׁשַ לִ יט ֗אנָא ּדֿתֻ וֿב אֵ סֿבִ ֭יה ּדהָ נָא
ימ ֑
אס ִ
צֵ ֿביָני֭ ׁשַ לִ יט ֗אנָא ּגֵיר ּדַ ִ
ּפֻוקּדָ נָא קַ ּבלֵֿת מֵ ן אָ ֿבי ס
וַהוָֿת ּתֻ וֿב ּפָ לּגֻוֿתָ א ּבַ ינַי֞ יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ טֻל מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין֭ Joh 10:19
ֵאא מֵ נהֻו ֑ן ּדֿדַ יוָא ִאיֿת לֵה ומֵ ׁשנָא ׁשנ ָ֭א מָ נָא Joh 10:20
ָאמרין ֗הוַו סַ ּגִ י ֞
ו ִ
ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה
מרין ֗הוַו֭ הָ לֵין מֵ ל ֭ ֵ֞א לָא ֗הוַי֞ ּדֿדַ י ָונ ָ֭א למָ ֑א ּדַ יוָא Joh 10:21
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין אָ ִ
֗א ָ
מֵ ׁשּכַח עַ ינ ֵ֞א ּדסַ מיָא לַמֿפַ ּתָ חֻו ס
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וסַ ֿתוָא ֗הו ָ֭א Joh 10:22
ִ
הוָא ּדֵ ין עִ אֿדָ א ּדחֻוֿדָ ֿתָ א
וַמהַ ל ֵֿך ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּבהַ יּכלָא ּבֵ אסטוָא ַּ֣דׁשלֵימֻון֭ Joh 10:23
ַֿפׁשן Joh 10:24
ָאמרין ל ֵ֭ה עֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי נָסֵ ֿב אַ נ֗ ּת נ ַ֭
והי יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ו ִ
וחַ ֿדרֻ ֗
מׁשיחָ ֭א אֵ מַ ר לַן ּגַליָאיִ ֿ֭ת
אֵ ן אַ נ֗ ּת ֻ֗הו ִ
מרֿת לֿכֻו֭ ן ולָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Joh 10:25
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ֵ
הּדין עלַי֭
וַעֿבָ ֿדֵ ֞א ּדֵ אנָא עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ּבַ ׁשמֵ ה ּדָ אֿבי֑ הֵ נֻון סָ ִ
אֵ לָא אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ טֻל ּדלָא הוַיּתֻ ון מֵ ן עֵרּבַ ֭֞י Joh 10:26
אמרֿת לֿכֻון֭
אַ י ַּכנָא ּדֵ ֵ
עֵרּבֵ ֞א ִּדילי קָ לי ׁשָ מעִ י֭ ן וֵאנָא יָֿדַ ע ֗אנָא להֻו֭ ן והֵ נֻון אָ ֿתֵ ין Joh 10:27
ּבָ ֿתַ רי֭
Joh 10:12
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וֵאנָא יָהֵ ֿב ֗אנָא להֻו֭ ן חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם ולָא נִ אֿבּדֻון לעָ ל ַ֭ם ולָא
ֻוף אֵ נֻון מֵ ן ִאיֿדַ ֭֞י
֗אנָׁש נֵחט ֿ
הו֭ ולָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ּדמֵ ן ִאיֿדֵ ה Joh 10:29
אָ ֿבי ּגֵיר ּדי ַ֗הֿב לִ י מֵ ן ּכֻל ַרֿב ֻ֗
ֻוף
ּדָ אֿבי נֵחט ֿ֭
אֵ נָא וָאֿבי֭ חַ ֿד חנַן֭ Joh 10:30
אֿפֵא למֵ רּגמֵ ה ּס ּס Joh 10:31
וַׁשקַ לו ּתֻ וֿב יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּכִ ֞
יר ֞א מֵ ן לוָֿת אָ ֿבי חַ וִ יֿתֿכֻו֭ ן Joh 10:32
ֵאא עֿבָ ֿדֵ ֞א ׁשַ ּפִ ֵ
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע סַ ּגִ י ֞
ֿגמין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭
מֵ טֻל אַ ינָא עֿבָ ֿדָ א מֵ נהֻון ָר ִ
ֿגמין ֗חנַן Joh 10:33
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א לָא ֗הוָא מֵ טֻל עֿבָ ֿדֵ ֞א ׁשַ ּפִ ֵיר ֞א ָר ִ
אָ ִ
ל ָֿ֭ך אֵ לָא מֵ טֻל ּדַ מֿגַּדֵ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת וֿכַֿד ִאיֿתַ יּךְ ּבַ ר ֗אנָׁשָ ֑א עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת נַֿפׁשָ ֿך
אַ לָהָ ֭א
ּכֿתיֿב ּב ָנמֻוסֿכֻו ֑ן ּדֵ אנָא Joh 10:34
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא ֗הוָא הָ ַֿכנָא ִ
מרֿת ּדַ אלָהֵ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן
אֵ ֵ
אֵ ן להָ נֻון אֵ מַ ר אַ לָהֵ ֑ ֞א מֵ טֻל ּדַ לוָֿתהֻון הוָֿת מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ולָא Joh 10:35
ֵׁשּתר ֑א
מֵ ׁשּכַח ּכֿתָ ֿבָ א ּדנ ֵ
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Joh 10:36
ּדרה לעָלמָ ֑א אַ נ֗ ּתֻ ון אָ ִ
לַאינָא ּדַ אֿבָ א קַ ּדׁשֵ ה וׁשַ ֵ
ֿברה ֗אנָא ּדַ אלָהָ ֑א
אמרֿת לֿכֻו֭ ן ּדַ ֵ
ּדַ מֿגַּדֵ ֿף אַ נ֗ ּ֑ת עַ ל ּדֵ ֵ
אֵ לָא עָֿבֵ ֿד ֗אנָא עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדָ אֿבי֭ לָא ּתהַ ימנֻונָני֭ Joh 10:37
אֵ ן ּדֵ ין עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א אָ ֿפֵן לִ י לָא מהַ ימנִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן להֻון לַעֿבָ ֿדֵ ֞א Joh 10:38
הַ ימֵ נו֭ ּדֿתֵ ּדעֻון וַֿתהַ ימנֻו ֑ן ּדָ אֿבי ּבִ י֭ וֵאנָא ּבָ אֿבי ס
ֻון Joh 10:39
ָיהי֑ וַנֿפַ ק לֵה מֵ ן ּבֵ יֿת ִאיֿדַ יה ֭ ֞
וַֿבעַ ו ֗הוַו ּתֻ וֿב ּדנֵאחּדֻונ ֗
והי ֗הוָא Joh 10:40
לעֵֿברא ּדיֻורּד ָנ ֑ן לֿדֻוּכֿתָ א אַ יּכָא ִּדאיֿתַ ֗
ָ
וֵאזַל לֵה
קֿדים ּכַֿד מַ עמֵ ֿד ֗הו ָ֭א וַהוָא ּתַ מָ ן ס
יֻ֣וחַ נָן מֵ ן ִ
ָאמרין ֗הוַו֭ ּ֣די ֻוחַ ָ֭נן אָ ֿף לָא חֿדָ א Joh 10:41
ֵאא לוָֿתֵ ֭ה ו ִ
וֵאֿתַ ו ֗אנָׁשָ ֞א סַ ּגִ י ֞
ַֿברא הָ נ ָ֭א ׁשַ ִריר ֻ֗הו֭
אָ ֿתָ א עֿבַ ֿ֭ד ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּדֵ אמַ ר יֻ֣וחַ נָן עַ ל ּג ָ
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ה סס Joh 10:42
וסַ ּגִ י ֞
קריֿתָ א אַ חֻוה Joh 11:1
ֿכר ֭יה לָ֣עָ זַר מֵ ן ֵּ֣ביֿת-עַ ניָא ִ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין חַ ֿד ּדַ ִ
ּ֣דמַ ריַם וַֿ֣ד מָ רּתָ א ס
Joh 10:28
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ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ַ֣מריַם ּדֵ ין הָ ֿדֵ א ִאיֿתֵ ֭יה הָ י ּדמֵ ׁשחַ ֿת ּבֿבֵ סמָ א ֵרֿגל ֗
ֿכריה ֗הוָא ס
ער ֭ה אַ חֻוה ֗הוָא ּדהָ ֿדֵ א לָ֣עָ זַר ּדַ ִ
וׁשַ ויַֿת ּבסַ ָ
ּדרחֵ ם Joh 11:3
ָאמר ֭ ֞ן מָ ַ֭רן הָ א הַ ו ָ
וׁשַ ּדַ ֵרין֞ ּתַ רּתַ יהֵ ין֞ אַ חוָֿתֵ ֞ה לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ָ
ּכר ֭יה
אַ נ֗ ּת ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר הָ נָא ּכֻורהָ נָא לָא הוָא ּדמַ וּתָ ֭א אֵ לָא חל ָֿף Joh 11:4
ּברה ּדַ אלָהָ א מֵ ֻטלָֿתֵ ֭ה
ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח ֵ
מַ חֵ ֿב ֗הוָא ּדֵ ין הֻו יֵׁ֣שֻ וע ל֣ מָ רּתָ א וַל֣ מַ ריַם וַל֣ לָעָ ז ַ֭ר Joh 11:5
ין Joh 11:6
ַומ ֭ ֞
ּתרין֞ י ִ
והי ֗הו ָ֭א ֵ
יה ּכַּתַ ר ּבֿדֻוּכֿתָ א ִּדאיֿתַ ֗
ֿכר ֑
וֿכַֿד ׁשמַ ע ּדַ ִ
הוֿ֭ד Joh 11:7
וה ֭֞י ּתַ ו נִ אזַל ּתֻ וֿב ִ֣לי ֻ
למיֿדַ ֗
וֿבָ ֿתַ רּכֵן אֵ מַ ר לֿתַ ִ
וה ֭֞י ַרּבַ ֑ן הָ ׁשָ א יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּבָ עֵין ֗הוַו למֵ רּגמָ ֿ֭ך Joh 11:8
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
וֿתֻ וֿ֑ב אָ זֵל אַ נ֗ ּת לֿתַ מָ ֑ן
עֵסר ֞א ׁשָ עִ ין֞ ִאיֿת ּביַומָ ֑א וֵאן ֗אנָׁש Joh 11:9
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא ּתַ רּתַ ֵ
ֻוהרה ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א
מהַ ל ֵֿך ּבִ אימָ מָ ֭א לָא מֵ ּתּתקֵ ֭ל מֵ טֻל ּדחָ זֵא נ ֵ
ירא לַיּת ּבֵ ֭ה Joh 11:10
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין ּבלִ ליָא נהַ ל ֵֿ֭ך מֵ ּתּתקֵ ֭ל מֵ טֻל ּדנַהִ ָ
וע וֿבָ ֿתַ רּכֵן אֵ מַ ר להֻו֭ ן לָ֣עָ זַר ָרחמַ ן ׁשֿכֵֿ֭ב אֵ לָא Joh 11:11
הָ לֵין אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ ֭
יוהי֭
אָ זֵל ֗אנ ָ֭א ּדַ אעִ ִיר ֗
וה ֭֞י מָ ַר ֑ן אֵ ן ּדמֵ ֿ֭ך מֵ ֿתחל ֵ֭ם Joh 11:12
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע אֵ מַ ר עַ ל מַ וּתֵ ֑ה והֵ נֻון סֿבַ רו֭ ּדעַ ל מַ ֿדמֿכָא הֻו Joh 11:13
ּדׁשֵ נֿתָ א אֵ מַ ֭ר
ּפׁשיקָ איִ ֿ֭ת לָ֣עָ זַר ִמיֿת ל ֵ֭ה Joh 11:14
הָ יּדֵ ין אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ִ
טלָֿתֿכֻו֭ ן ּדַ ֿתהַ ימנֻו֭ ן אֵ לָא הַ לֵֿכו Joh 11:15
וחָ ֿדֵ א ֗אנָא ּדלָא הוִ יֿת ּתַ מָ ֑ן מֵ ֻ
לֿתַ מָ ן֭
וה ֭֞י נִ אזַל אָ ֿף Joh 11:16
ֿבר ֗
למיֿדֵ ֞א חַ ַ
אָ מַ ר ָּ֣תאומַ ֭א ּדמֵ ֿתֵ אמַ ר ּתָ אמָ ֭א לֿתַ ִ
חנַן נמֻוֿת עַ מֵ ֭ה
והי Joh 11:17
ַומין֞ ִּדאיֿתַ ֗
ארּבעָא לֵה י ִ
֞
וֵאֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע ל֣ ֿבֵ יֿת-עַני ָ֭א וֵאׁשּכַח ּדַ
ֻור ֭א
ּבֿבֵ יֿת-קֿב ָ
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ּכַֿד ּפַ ִריקָ א מֵ נָה Joh 11:18
ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּדֵ ין ֵּ֣ביֿת-עַ ני ָ֭א עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ִ
אַ ֿיך אֵ סטֿדַ וָֿתָ ֞א חַ מֵ ׁשּתַ עסַ ֭ר
Joh 11:2
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ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אַ ִּתיאיִ ן ֗הוַו לוָֿת ָ֣מרּתָ א ו֣ מַ רי ַ֑ם ּדנֵמלֻון
וסַ ּגִ י ֞
ּבלֵּבהֵ ין מֵ טֻל אַ חֻוהֵ ין֭
מריַם ּדֵ ין Joh 11:20
ָ֣מרּתָ א ּדֵ ין ּכַֿד ׁשֵ מעַ ֿת ּ֣דיֵׁשֻ וע אֵ ֿתָ ֭א נֵֿפקַ ֿת לֻאורעֵ ֭ה ַ֣
ּבֿבַ יּתָ א יָֿתּבָ א ֗הוָֿ֭ת
ַיּת לָא מָ אֵ ֿת ֗הוָא אָ חי֭ Joh 11:21
ֵאמרֿת ָ֣מרּתָ א ל֣ יֵׁשֻ ֭וע מָ רי֑ אֵ לֻו ּתנָן ֗הו ֭
ו ַ
אֵ לָא אָ ֿף הָ ׁשָ א יָֿדעָא ֗אנ ָ֭א ּדַ ֿכמָ א ּדֿתֵ ׁשַ אל לַאלָהָ ֭א יָהֵ ֿב ל ָֿ֭ך Joh 11:22
וע קָ אֵ ם אַ חֻוֿכי֭ Joh 11:23
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
חרי ָ֭א Joh 11:24
מרא לֵה ָ֣מרּתָ ֭א יָֿדעָאנָא ּדקָ אֵ ם ּ֣בנֻוחָ מָ א ּביַומָ א ֗א ָ
אָ ָ
וע אֵ נָא ֗אנָא נֻוחָ מָ ֭א וחַ י ֭ ֵ֞א מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ אָ ֿפֵן Joh 11:25
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
נמֻוֿת נִ חֵ ֑א
מוֿ֭ת מהַ ימנַּתי הָ ֿדֵ ֑א Joh 11:26
וֿכֻל ּדחַ י וַמהַ ימֵ ן ּבִ י֭ לעָ ל ַ֭ם לָא נ ֻ
ּברה Joh 11:27
מׁשיחָ א ֵ
מרא ל ֵ֭ה ִאין מָ רי֑ אֵ נָא מהַ ימנָא ֗אנ ָ֑א ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ִ
אָ ָ
ּדַ אלָהָ א ּדָ אֿתֵ א לעָלמָ א ס
ָאמרא Joh 11:28
קרֿת ל֣ מַ ריַם חָ ֿתָ ה ּכַסיָאיִ ֿ֭ת ו ָ
מרֿת הָ לֵי ֑ן אֵ ז ַ֗לֿת ָ
וֿכַֿד אֵ ַ
ל ָ֭ה ַרּבַ ן אֵ ֿתָ ֭א וקָ ֵרא לֵֿכי֭
ו֣ מַ ריַם ּכַֿד ׁשֵ מעַ ֿ֑ת קָ מַ ֿת עֿג ַ֭ל וָאֿתיָא ֗הוָֿת לוָֿתֵ ֭ה Joh 11:29
ַקריֿתָ ֭א אֵ לָא ּבָ ה ֗הוָא Joh 11:30
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתָ א ֗הוָא ל ִ
ארעֿתֵ ה ָ֣מרּתָ ֭א
ּבהָ י ּדֻוּכֿתָ א ּדֵ ַ
אָ ֿף הָ נֻון ּדֵ ין יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ִּדאיֿת ֗הוַו עַ מָ ה ּבֿבַ יּתָ א ּדַ מֿבַ יאיִ ן ֗הוַו ל ָ֑ה Joh 11:31
ֿברא
ֿתר ֭ה סֿבַ רו ּגֵיר ּדַ לקַ ָ
ּדַ חזַו ל֣ מַ ריַם ּדַ עֿגַל קָ מַ ֿת נֵֿפקַ ֿ֑ת אֵ זַלו להֻון ּבָ ָ
אָ ז ָ֗לא למֵ ֿבּכ ָ֭א
וע וַחזָֿתֵ ֑ה Joh 11:32
והי ֗הוָא יֵׁ֣שֻ ֭
הִ י ּדֵ ין ַ֣מריַם ּכַֿד אֵ ֿתָ ֿת אַ יּכָא ִּדאיֿתַ ֗
ָאמרא ל ֵ֭ה אֵ לֻו ּתנָן ֗הוַיּת מָ רי֭ לָא מָ אֵ ֿת ֗הוָא אָ חי֭
ַוה ֭֞י ו ָ
נֵֿפלַֿת עַ ל ֵרֿגל ֗
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּכַֿד חזָה ּדֿבָ ֿכי ָ֑א ולִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א הָ נֻון ּדֵ אֿתַ ו עַ מָ ה ּדֿבָ ֿכֵי ֑ן Joh 11:33
אֵ ֿתעַ זַז ּברֻ וחֵ ֭ה וַאזִיע נַֿפׁשֵ ֭ה
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ ַרן ּתָ א חזִי֭ Joh 11:34
ָיהי֭ ו ִ
וֵאמַ ֭ר אַ יּכָא סָ מּתֻ ונ ֗
וע Joh 11:35
והי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭
וָאֿתיָן֞ ֗הוַי֞ ּדֵ מעַ ֗
ָאמרין ֗הוַו יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א חזַו ּכמָ א ָרחֵ ם ֗הוָא ל ֵ֭ה Joh 11:36
ו ִ
Joh 11:19
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ַוהי֞
֗אנ ִָׁשין֞ ּדֵ ין מֵ נהֻון אֵ מַ רו֭ לָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא הָ נָא ּדֿפַּתַ ח עַ ינ ֗
אף הָ נָא לָא נ ֻמוֿ֑ת
ּדהַ ו סַ מי ָ֑א נֵעּבֵ ֿ֑ד ּדָ ֿ
ֻור ֭א והֻו Joh 11:38
ַוהי֞ ול ֵ֭ה אֵ ֿתָ א לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּכַֿד מֵ ֿתעַ זַז ּבַ ינ ֗
והי ֗הוָא מעַרֿתָ ֭א וֿכִ אֿפָא ִסימָ א ֗הוָֿת עַ ל ּתַ רעֵ ה ּס ּס
ֻורא ִאיֿתַ ֗
ּבֵ יֿת-קֿב ָ
מרּתָ א חָ ֿתֵ ה ּדהַ ו Joh 11:39
מרא לֵה ָ֣
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ ֭וע ׁשקֻ ולו ּכִ אֿפָא הָ ֿדֵ ֭א אָ ָ
ַומ ֭ ֞ין
סרי ל ֵ֭ה אַ רּבעָא לֵה ּגֵיר י ִ
ִמיֿתָ ֭א מָ רי֭ מֵ ן ַּכּדֻו ִ
מרֿת לֵֿכי֑ ּדֵ אן ּתהַ ימנִ ין ּתֵ חזֵין ׁשֻ וֿבחֵ ה Joh 11:40
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭וע לָא אֵ ֵ
ּדַ אלָהָ ֑א
ַוהי֞ לעֵ ֭ל וֵאמַ ֭ר אַ ֿבָ ֭א Joh 11:41
וַׁשקַ לו ּכִ אֿפָא הָ י֭ והֻו יֵׁ֣שֻ וע אַ ִרים עַ ינ ֗
מַ וּדֵ א ֗אנָא ל ָֿך ּדַ ׁשמַ עּתָ ני֭
וֵאנָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן ׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּת לִ י֭ אֵ לָא מֵ טֻל ּכֵנׁשָ א הָ נָא Joh 11:42
ּדקָ אֵ ם אָ מַ ר ֗אנָא הָ לֵי ֑ן ּדַ נהַ ימנֻו֭ ן ּדַ אנ֗ ּת ׁשַ ּדַ רּתָ ני֭
וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ לֵי ֑ן קעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א לָ֣עָ זַר ּתָ א לֿבַ ֭ר Joh 11:43
ַוהי֞ ּבֿפֵסקיָֿתָ ֭ ֞א Joh 11:44
והי֞ ֵורֿגל ֗
וַנֿפַ ק הַ ו ִמיֿתָ ֑א ּכַֿד אַ ִס ָירן֞ ִאיֿדַ ֗
ׁשראו ֻ֗הי וַׁשֿבֻוקו אָ ז ֵ֭ל
והי֞ אַ ִס ָירן֞ ּבסֻוֿדָ ָר ֭א אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ַ
וַאּפַ ֗
מרי ַ֑ם ּכַֿד חזַו מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד Joh 11:45
ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ּדֵ אֿתַ ו לוָֿת ַ֣
וסַ ּגִ י ֞
יֵׁ֣שֻ ֭וע הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה
ּפריׁשֵ ֑ ֞א וֵאמַ רו להֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד Joh 11:46
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון אֵ זַלו לוָֿת ִ
֗
יֵׁ֣שֻ וע סס
ָאמרין ֗הוַו֑ מָ נָא נֵעּבֵ ֿ֭ד ּדהָ נָא Joh 11:47
ַֿפריׁשֵ ֞א ו ִ
וֵאֿת ַּכנַׁשו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ו ִ
ַֿברא אָ ֿתוָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א עָֿבֵ ֿ֭ד
ּג ָ
וֵאן ׁשָ ֿבקִ ין ֗חנַן לֵה הָ ַֿכנ ָ֑א ּכֻלהֻון ֗אנָׁשָ ֞א מהַ ימנִ ין ּבֵ ֭ה וָאֿתֵ ין Joh 11:48
ֿתרן ועַ מַ ן֭
רֻ ֗הומָ י ֭ ֵ֞א ׁשָ קלִ ין אַ ַ
ָֿפָא ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ֗הוָא ּדהָ י ׁשַ נ֗ ּתָ ֭א וֵאמַ ר Joh 11:49
חַ ֿד ּדֵ ין מֵ נהֻון ּדַ ׁשמֵ ה ַ֣קי ֑
להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ּדֵ ֭ם
ַֿברא נמֻוֿת חל ָֿף עַ מָ ֑א Joh 11:50
ולָא מֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿפַ קָ ח לַן ּדחַ ֿד ּג ָ
ולָא ֻּכלֵה עַ מָ א נִ אֿבַ ֿד ס
Joh 11:37
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ּדרּבּ-כָהנ ֵ֞א
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשֵ ה לָא אֵ מַ ֭ר אֵ לָא מֵ טֻל ַ
עֿתיֿד ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּדַ נמֻוֿת חל ָֿף עַ מָ ֭א
֗הוָא ּדהָ י ׁשַ נ֗ ּתָ ֑א אֵ ֿתנַּבִ י֭ ּדַ ִ
ּדרי֭ ן Joh 11:52
אף ּב ַני ָ֞א ּדַ אלָהָ א ּדַ מֿבַ ִ
ולָא ּבַ לחֻוֿד חל ָֿף עַ מָ ֑א אֵ לָא ּדָ ֿ
נ ַֿכנֵׁש לַחֿדָ א ס
ָיהי֭ Joh 11:53
ומֵ ן הַ ו יַומָ ֭א אֵ ֿתחַ ׁשַ ֿבו ֗הוַו ּדנֵקטלֻונ ֗
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע לָא מהַ ל ֵֿך ֗הוָא ּגַליָאיִ ֿת ּבֵ יֿת יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א אֵ לָא אֵ זַל Joh 11:54
ֿפר ֭ים וֿתַ מָ ן
ֿתקרא ַ֣א ֵ
ַאֿתרא ּדקַ ִריֿב לחֻורּבָ ֭א לֿכַרֿכָא ּדמֵ ֵ
לֵה מֵ ן ּתַ מָ ן ל ָ
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
מֵ ֿתהַ ּפַ ֿך ֗הוָא עַ ם ּתַ ִ
ֵאא מֵ ן קֻ ורי ָ֞א Joh 11:55
קַ ִריֿב ֗הוָא ּדֵ ין ּפֵצחָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַסלֵקו סַ ּגִ י ֞
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם קֿדָ ם עַ ֿדעִ ֿדָ ֭א ּדַ נֿדַ ּכֻון נַֿפׁשהֻון֭
ל ִ
ָאמרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿד ּבהַ יּכל ָ֭א מָ נָא Joh 11:56
וֿבָ עֵין ֗הוַו לֵה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע ו ִ
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדלָא אָ ֿתֵ א לעַ ֿדעִ ֿדָ ֑א
סָ ִ
ַֿפריׁשֵ ֞א ּפקַ ֿדו ֗הוַו֑ ּדֵ אן ֗אנָׁש נֵּדַ ע אַ יּכַו֭ נֿבַ ּדֵ ק Joh 11:57
ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין ו ִ
ָיהי סס
להֻו֭ ן אַ ֿיך ּדנֵאחּדֻונ ֗
ַומין֞ ּדֿפֵצחָ ֑א אֵ ֿתָ א ל֣ ֿבֵ יֿת-עַני ָ֭א אַ יּכָא Joh 12:1
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין קֿדָ ם ׁשּתָ א י ִ
יֿת-מיֿתֵ ֞א הֻו יֵׁ֣שֻ וע ס
והי ֗הוָא לָ֣עָ ז ַ֑ר הַ ו ּדַ אקִ ים מֵ ן ּבֵ ִ
ִּדאיֿתַ ֗
וַעֿבַ ֿדו לֵה ּתַ מָ ן חׁשָ ִמיֿתָ ֭א ו֣ מָ רּתָ א מׁשַ מׁשָ א ֗הוָֿ֭ת ו֣ לָעָ זַר חַ ֿד מֵ ן Joh 12:2
סמיֿכ ֵ֞א ֗הוָא ּדעַ מֵ ֭ה
ִ
ַרּדין ִרׁשָ יָא סַ ּגִ י ּדמַ י ֑ ָ֞א Joh 12:3
ַ֣מריַם ּדֵ י֭ ן ׁשֵ קלַֿת ׁשָ ִטיֿפּתָ א ּדֿבֵ סמָ א ּדנ ִ
ַוה ֭֞י וֵאֿתמלִ י ּבַ יּתָ א מֵ ן
ערה ֵרֿגל ֗
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וׁשַ ויַֿת ּבסַ ָ
ומֵ ׁשחַ ֿת ֵרֿגל ֗
ִריחֵ ה ּדֿבֵ סמָ א ס
עֿתיֿד ֗הוָא Joh 12:4
וה ֑֞י הַ ו ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
וֵאמַ ר ִ֣יהֻוֿדָ א ֣סֿכַריֻוטָ א חַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
יוהי֭
ַׁשלמ ֗
ּדנ ִ
ֵאֿתיהֵ ֿב Joh 12:5
למָ נָא לָא אֵ זּדַ ּבַ ן מֵ ׁשחָ א הָ נָא ּבַ ֿתלָֿת מָ אא ִּדינ ִָר ֭ ֞ין ו ִ
למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א
ּבטיל ֗הוָא ל ֵ֭ה אֵ לָא Joh 12:6
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אֵ מַ ֑ר לָא ֗הוָא מֵ טֻל ּדעַ ל מֵ סּכִ נ ֵ֞א ִ
מֵ טֻל ּד ַֿגנָֿבָ א ֗הו ָ֭א וַֿגלֻוסקמָ ֭א לוָֿתֵ ה ֗הו ָ֭א ומֵ ּדֵ ם ּדנָֿפֵל ֗הוָא ּבֵ ֭ה הֻו טעִ ין
֗הוָא ס
Joh 11:51
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אֵ מַ ר ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭וע ׁשֿבֻוקֵ ֭יה ליַומָ א ּדַ קֿבֻורי נטַ רֿתֵ ֭ה
ּבֿכֻלזֿבַ ן ּגֵיר מֵ סּכִ נ ֵ֞א ִאיֿת לֿכֻון עַ מֿכֻו ֑ן לִ י ּדֵ ין לָא ּבֿכֻלזֿבַ ן ִאיֿת Joh 12:8
לֿכֻון ס
וע וֵאֿתַ ו֭ לָא Joh 12:9
ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ּדֿתַ מָ ן ֻ֗הו יֵׁ֣שֻ ֭
וַׁשמַ עו ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
מֵ טֻל יֵׁ֣שֻ וע ּבַ ל ֻחוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף ּדנֵחז ֻון ל֣ לָעָ ז ַ֑ר הַ ו ּדַ אקִ ים מֵ ן ּבֵ ִ
ָיהי֭ Joh 12:10
אף ל֣ לָעָ זַר נֵקטלֻונ ֗
ֵאֿתרעִ יו ֗הוַו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ּדָ ֿ
ו ַ
טלָֿתֵ ה אָ ז ִ֗לין ֗הוַו֭ וַמהַ ימנִ ין Joh 12:11
ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ֻ
מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
ּ֣ביֵׁשֻ וע סס
חרנ ָ֑א ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא אַ ינָא ּדָ אֿתֵ א ֗הוָא לעַ ֿדעִ ֿדָ ֑א ּכַֿד Joh 12:12
וַליַומָ א ֗א ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם
ׁשמַ עו ּ֣דיֵׁשֻ וע אָ ֿתֵ א ל ִ
ָאמרי֭ ן Joh 12:13
ׁשקַ לו סַ וּכ ֵ֞א ּדֿדֵ קל ֭ ֵ֞א וַנֿפַ קו לֻאורעֵ ֭ה וקָ עֵין ֗הוַו ו ִ
איסריֵל ס
ּבר ֿיך ֻ֗הו ּדָ אֿתֵ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א מַ לּכָא ִּ֣ד ָ
אֻ וׁשַ ענ ָ֭א ִ
ֿכֿתיֿ֭ב Joh 12:14
ַוהי֭ אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
אֵ ׁשּכַח ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע חמָ ָר ֭א וִ יֿתֵ ֿב על ֗
לָא ּתֵ ֿדחלִ ין ּבַ ֗רֿת ֵ֣צהי ֻו ֑ן הָ א מַ לּכֵֿכי אָ ֿתֵ א לֵֿכי֭ וַרֿכִ יֿב עַל Joh 12:15
עִ ילָא ּבַ ר אַ ֿתָ נָא ס
והי֞ ּבהַ ו זַֿבנ ָ֭א אֵ לָא ּכַֿד אֵ ׁשּתַ ּבַ ח Joh 12:16
למיֿדַ ֗
הָ לֵין ּדֵ ין לָא יִ ֿדַ עו ּתַ ִ
ַוהי֑ והָ לֵין עֿבַ ֿדו ל ֵ֭ה
ּכֿתיֿבָ ן֞ ֗הוַי֞ על ֗
והי֞ ּדהָ לֵין ִ
למיֿדַ ֗
יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ ּתּדֿכַרו ּתַ ִ
ֿבר ֑א Joh 12:17
קרא ל֣ לָעָ זַר מֵ ן קַ ָ
וסָ הֵ ֿד ֗הוָא ּכֵנׁשָ א הַ ו ּדעַ מֵ ה ֗הו ָ֭א ּדַ ָ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
וַאקִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ ִ
ֵאא ּדַ ׁשמַ עו ּדָ אֿתָ א הָ ֿדֵ א Joh 12:18
ומֵ טֻל הָ ֿדֵ א נֿפַ קו לקֻ וֿבלֵה ּכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
עֿבַ ֿ֭ד
וּתרין Joh 12:19
מרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿ֭ד חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון ּדלָא מַ ִ
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין אָ ִ
ִ
ֿתרה סס
אנ֗ ּתֻ ון מֵ ּדֵ ֑ם ּדהָ א עָ למָ א ֻּכלֵה אֵ זַל לֵה ּבָ ֵ
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין אָ ֿף מֵ ן עַ ֗ממֵ ֞א ֗אנָׁשָ ֞א ּבהֻון ּדַ סלֵקו למֵ סּגַֿד Joh 12:20
ּבעַ ֿדעִ ֿדָ ֭א
וס הַ ו ּדמֵ ן ֵּ֣ביֿת-צַ יָֿדָ א ּדַ ֿגלִ יל ָ֑א Joh 12:21
קרֿבו לוָֿת ִֿ֣פילִ יּפָ ֑
הָ לֵין אֵ ֿתַ ו ֵ
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ רי֭ צָ ֿבֵ ין ֗חנַן נֵחזֵא ל֣ יֵׁשֻ ֭וע
ֻוהי֭ ו ִ
וׁשַ אל ֗
Joh 12:7
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ַ֣אנּדראוָס ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ וס
לַ֣אנּדראו ָ֭ס ו ֵ
ֵ
וֵאֿתָ א הֻו ִֿ֣פילִ יּפָ ֭וס וֵאמַ ר
אֵ מַ רו ל֣ יֵׁשֻ וע ּס ּס
ּברה Joh 12:23
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ענ ָ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ֿתָ ֿת ׁשָ עֿתָ א ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח ֵ
ּדאנָׁשָ א ס
֗
ֿפרּדּתָ א ּדחֵ טֿתָ ֑א אֵ לָא נָֿפלָא Joh 12:24
אַ ִמין אַ ִמי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדַ ֵ
ֵאא מַ יּתיָא ס
אר ֞א סַ ּגִ י ֞
ארעָא ּבַ לחֻוֿדֵ יה ּפָיׁשָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין מָ יּתָ ֑א ּפִ ֵ
֑
ומָ יּתָ א ּבַ
יה ומַ ן ּדסָ נֵא נַֿפׁשֵ ה ּבעָ למָ א הָ נ ָ֑א Joh 12:25
ַוּבֿד ֭
ּדרחֵ ם נַֿפׁשֵ ֭ה נ ִ
מַ ן ָ
ֵטריה לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
נ ִ
אֵ ן לִ י ֗אנָׁש מׁשַ מֵ ׁ֭ש נִ אֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭ וַאיּכָא ּדֵ אנָא ִאיֿתַ י֑ ּתַ מָ ן Joh 12:26
יוהי אַ ֿבָ א ס
ַקר ֗
נֵהוֵא אָ ֿף מׁשַ מׁשָ ני֭ מַ ן ּדלִ י מׁשַ מֵ ׁ֭ש ני ִ
הָ ׁשָ א נַֿפׁשי֭ הָ א ׁשֿגִ יׁשָ ֭א ומָ נָא ִאמַ ֭ר אָ ֿבי ּפַ צָ ני מֵ ן הָ ֿדֵ א ׁשָ עֿתָ ֑א Joh 12:27
אֵ לָא מֵ טֻל הָ נָא אֵ ִֿתיֿת להָ ֿדֵ א ׁשָ עֿתָ ֭א
אַ ֿבָ ֭א ׁשַ ּבַ ח ׁשמָ ֿך ס וקָ לָא אֵ ׁשּתמַ ע מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ׁשַ ּבחֵ ֿ֭ת וֿתֻ וֿב Joh 12:28
מׁשַ ּבַ ח ֗אנ ָ֭א
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין Joh 12:29
ָאמרי֭ ן ַרעמָ א הו ָ֭א ֗א ָ
וֿכֵנׁשָ א ּדקָ אֵ ם ֗הוָא ׁשמַ עו֑ ו ִ
מרי֭ ן מַ לַאֿכָא מַ לֵל עַ מֵ ֭ה
אָ ִ
טלָֿתי הוָא קָ לָא הָ נ ָ֭א אֵ לָא Joh 12:30
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ר להֻו֭ ן לָא ֗הוָא מֵ ֻ
מֵ ֻטלָֿתֿכֻון֭
הו ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א הָ ׁשָ א אַ רֿכֻונָא ּדעָ למָ א הָ נָא Joh 12:31
הָ ׁשָ א ִּדינֵה ֻ֗
מֵ ׁשּתֿדֵ א לֿבַ ֭ר
רעָא אֵ ּגֵֿד ּכֻלנָׁש לוָֿתי֭ Joh 12:32
אּתּתרימֵ ֿת מֵ ן אַ ֑
ִ
וֵאנָא מָ א ּדֵ
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ּדַ נחַ וֵא ּבַ אינָא מַ וּתָ א מָ אֵ ֿ֭ת Joh 12:33
מׁשיחָ א לעָ לַם Joh 12:34
מרין לֵה ּכֵנׁשֵ ֭ ֞א חנַן ׁשמַ ען מֵ ן ָנמֻוסָ ֑א ּדַ ִ
אָ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א מַ נֻו הָ נָא
ּברה ֗
ֵּתּתרים ֵ
עֿתיֿד ֻ֗הו ּדנ ִ
מקַ ו ֵ֭א אַ י ַּכנָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּת ּדַ ִ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּברה ֗
ֵ
הו֭ הַ לֵֿכו Joh 12:35
ֻוהרא עַ מֿכֻון ֻ֗
חרין זַֿבנָא נ ָ
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע קַ לִ יל ֗א ִ
ַֿדרֿכֿכֻו֭ ן ומַ ן ּדַ מהַ ל ֵֿך ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א לָא
ֻוהר ֑א ּדלָא חֵ ׁשֻ וֿכָא נ ֵ
עַ ֿד ִאיֿת לֿכֻון נ ָ
יָֿדַ ע לַאיּכָא אָ ז ֵ֭ל
Joh 12:22
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ֻוהרא ּתֵ הוֻו֭ ן
ַוהי֞ ּדנ ָ
ֻוהר ֭א ּדַ ֿבנ ֗
ֻוהר ֑א הַ ימֵ נו ּבנ ָ
עַ ֿד ִאיֿת לֿכֻון נ ָ
הָ לֵין מַ לֵל יֵׁ֣שֻ וע֑ וֵאז ַ֭ל אֵ ּתטַ ִׁשי מֵ נהֻון ס
וֿכַֿד הָ לֵין ּכֻלהֵ ין אָ ֿתוָֿתָ ֞א עֿבַ ֿד קֿדָ מַ יהֻו֭ ן לָא הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה Joh 12:37
ּדֿתֵ ֿתמַ לֵא מֵ לֿתָ א ֵּ֣דאׁשַ עיָא נֿבִ יָא ּדֵ אמַ ֭ר מָ רי֭ מַ נֻו הַ ימֵ ן Joh 12:38
ַֿדרעֵ ה ּדמָ ריָא למַ ן אֵ ֿתּגלִ י֭
לׁשֵ מעַ ֑ן ו ָ
מֵ טֻל הָ נָא לָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו ּדַ נהַ ימנֻו֭ ן מֵ טֻל ּדֿתֻ וֿב אֵ מַ ר Joh 12:39
ֵ֣אׁשַ עי ָ֭א
ּדעַ וַרו עַ ינַיהֻון֞ וַאחׁשֵ ֿכו לֵּבהֻו֭ ן ּדלָא נֵחז ֻון ּבעַ ינַיהֻון֞ Joh 12:40
ונֵסּתַ ּכלֻון ּבלֵּבהֻו ֑ן ונֵֿתּפנֻון וַאסֵ א אֵ נֻון֭
ַוהי ס Joh 12:41
הָ לֵין אֵ מַ ר ֵ֣אׁשַ עי ָ֑א ּכַֿד חזָא ׁשֻ וֿבחֵ ֭ה ומַ לֵל על ֗
ּפריׁשֵ ֭ ֞א לָא Joh 12:42
ֵאא הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה אֵ לָא מֵ טֻל ִ
אָ ֿף מֵ ן ִרׁשֵ ֞א ּדֵ ין סַ ּגִ י ֞
מַ וּדֵ ין ֗הוַו֭ ּדלָא נֵהוֻון לֿבַ ר מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ ֭א
רחֵ מו ּגֵיר ׁשֻ וֿבחָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א י ִַּתיר מֵ ן ׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ אלָהָ א ס Joh 12:43
ימן אֵ לָא Joh 12:44
קעָא וֵאמַ ֭ר מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ לָא ֗הוָא ּבִ י מהַ ֵ֭
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ֭
ּדרני֭
ּבמַ ן ּדׁשַ ַ
ּדרני֭ Joh 12:45
ומַ ן ּדלִ י חָ ז ֵ֭א חזָא למַ ן ּדׁשַ ַ
ֻוהרא אֵ ִֿתיֿת לעָ למָ ֭א ּדֿכֻל מַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֭ לָא נקַ וֵא Joh 12:46
אֵ נָא נ ָ
ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א
ומַ ן ּדׁשָ מַ ע מֵ ל ַ֭֞י ולָא נָטַ ר להֵ י ֑ן אֵ נָא לָא ּדָ אֵ ן ֗אנָא ל ֵ֭ה לָא ּגֵיר Joh 12:47
אֵ ִֿתיֿת ּדֵ אּדֻון לעָ למָ ֭א אֵ לָא ּדַ אחֵ א לעָ למָ ֭א
מַ ן ּדטָ לֵם לִ י֭ ולָא מקַ ּבֵ ל מֵ ל ַ֑֞י ִאיֿת מַ ן ּדֿדָ אֵ ן ל ֵ֭ה מֵ לֿתָ א Joh 12:48
חרי ָ֭א
ּדמַ ללֵֿ֭ת הִ י ּדָ ינָא לֵה ּביַומָ א ֗א ָ
ּדרני֑ הֻו י ַ֗הֿב לִ י Joh 12:49
ּדֵ אנָא מֵ ן נַֿפׁשי לָא מַ ללֵֿ֭ת אֵ לָא אַ ֿבָ א ּדׁשַ ַ
ּפֻוקּדָ נ ָ֭א מָ נָא ִאמַ ֭ר ומָ נָא אֵ מַ ל ֵ֭ל
ויָֿדַ ע ֗אנָא ּדֿפֻוקּדָ נֵה חַ י ֵ֞א אֵ נֻון ּדַ לעָ ל ַ֭ם אַ ילֵין הָ ֿכִ יל ּדַ ממַ לֵל Joh 12:50
֗אנ ָ֑א אַ י ַּכנָא ּדֵ אמַ ר לִ י אָ ֿבי֭ הָ ַֿכנָא ממַ לֵל ֗אנָא ס
Joh 12:36
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קֿדָ ם ּדֵ ין עִ אֿדָ א ּדֿפֵצחָ ֑א יָֿדַ ע ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע ּדַ מטָ ֿת ׁשָ עֿתָ ֑א ּדַ נׁשַ נֵא
לֿדילֵה ּדַ ֿבהָ נָא עָ למָ ֭א וַעֿדַ מָ א לחַ רֿתָ ֭א
ֻוהי֭ וַאחֵ ֿב ִ
מֵ ן הָ נָא עָ למָ א לוָֿת אַ ֿב ֗
אַ חֵ ֿב אֵ נֻון ס
וֿכַֿד הוָֿת חׁשָ ִמיֿתָ ֑א רמֵ א ֗הוָא לֵה לסָ טָ נָא ּבלֵּבֵ ה ִּ֣דיהֻוֿדָ ֭א ּבַ ר Joh 13:2
יוהי ס
ַׁשלמ ֗
ֵׁ֣שמעֻון ֣סֿכַריֻוטָ ֭א ּדנ ִ
וה ֑֞י Joh 13:3
הֻו ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע֑ מֵ טֻל ּדיָֿדַ ע ֗הוָא ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם י ַ֗הֿב אַ ֿבָ א ּבִ איֿדַ ֗
וַֿדמֵ ן אַ לָהָ א נֿפַ ק וַלוָֿת אַ לָהָ א אָ זֵל֑
וה ֭֞י Joh 13:4
וה ֭֞י וַׁשקַ ל סֵ ּדֻונ ָ֭א מחָ א ּבחַ צַ ֗
קָ ם מֵ ן חׁשָ ִמיֿתָ ֭א וסָ ם נַחּתַ ֗
וה ֭֞י וַמׁשַ וֵא Joh 13:5
למיֿדַ ֗
ַארמי מַ י ָ֞א ּבַ מׁשָ ֿגּתָ ֑א וׁשַ ִרי לַמׁשָ ֿגֻו ֵרֿגל ֵ֞א ּדֿתַ ִ
ו ִ
וה ֭֞י
֗הוָא ּבסֵ ּדֻונָא ּדַ מחֵ א ּבחַ צַ ֗
ׁשמעֻו֭ ן אַ נ֗ ּת מָ רי֑ Joh 13:6
אֿפָא אָ מַ ר לֵה ֵ֣
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ֿתָ א לוָֿת ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֑
מׁשיֿג אַ נ֗ ּת לִ י֑
ֵרֿגלַי֞ ִ
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מֵ ּדֵ ם ּדעָֿבֵ ֿד ֗אנָא אַ נ֗ ּת לָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת הָ ׁשָ ֭א Joh 13:7
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
ּבָ ֿתַ רּכֵן ּדֵ ין ּתֵ ּדַ ֭ע
מׁשיֿג אַ נ֗ ּת לִ י ֵרֿגל ַ֭֞י אָ מַ ר Joh 13:8
אֿפָא לעָ לַם לָא ִ
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
מׁשיֿג ֗אנָא ל ָֿ֑ך לַיּת ל ָֿך עַ מי מנָֿתָ ֭א
לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ ן לָא ִ
ּתׁשיֿג לִ י֑ Joh 13:9
אֿפָא מָ ֿדֵ ין מָ רי֑ לָא ּבַ לחֻוֿד ֵרֿגלַי֞ ִ
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
אֵ לָא אָ ֿף ִאיֿדַ י֞ אָ ֿף ִרׁשי֭
נׁשיֿ֭ג Joh 13:10
ַוהי֞ ּבַ לחֻוֿד ִ
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע הַ ו ּדַ סחֵ ֑א לָא סנִ יק אֵ לָא ֵרֿגל ֗
ֻּכלֵה ּגֵיר ּדֿכֵא ֗הו֭ אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּכֻלֿכֻון ּד ַֿכי ָ֞א אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ לָא לָא ּכֻלֿכֻון֭
יָֿדַ ע ֗הוָא ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע להַ ו ּדמַ ׁשלֵם ל ֵ֭ה מֵ טֻל הָ נָא אֵ מַ ֭ר ּדלָא Joh 13:11
֗הוָא ּכֻלֿכֻון ּד ַֿכי ָ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון֭
וה ֭֞י וֵאסּתמֵ ֿ֭ך וֵאמַ ר להֻו֭ ן Joh 13:12
ּכַֿד ּדֵ ין אַ ִׁשיֿג ֵרֿגלַיהֻו ֑֞ן ׁשקַ ל נַחּתַ ֗
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מָ נָא עֵֿבּדֵ ֿת לֿכֻון֭
מרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ִאיֿתַ י Joh 13:13
אַ נ֗ ּתֻ ון קָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ ַר ַּ֭בן ומָ ַ֭רן וׁשַ ּפִ יר אָ ִ
ּג ֵ֭יר
ורּבֿכֻו֭ ן אַ ִׁשיֿגֵֿת לֿכֻון ֵרֿגלַיּכֻו ֑֞ן ּכמָ א Joh 13:14
אֵ ן אֵ נָא הָ ֿכִ יל מָ רֿכֻון ַ
ֿתׁשיֿגֻון ֵרֿגל ֵ֞א חַ ֿד ּדחַ ֿ֭ד
אַ נ֗ ּתֻ ון חַ יָֿבִ ין֞ אנ֗ ּתֻ ון ּדַ ִ
Joh 13:1
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הָ נָא ּגֵיר טֻוֿפסָ א יֵהּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן ּדַ אי ַּכנָא ּדֵ אנָא עֵֿבּדֵ ֿת לֿכֻו֭ ן אָ ֿף
אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ עּבֿדֻון ּס ּס
ּדרּב מֵ ן מָ ֵר ֑ה ולָא Joh 13:16
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת עַ ֿבּדָ א ַ
ּדר ֭ה
ּדרּב מֵ ן מַ ן ּדׁשַ ֵ
ׁשלִ יחָ א ַ
אֵ ן הָ לֵין ּתֵ ּדעֻו ֑ן טֻוֿבָ נ ֵ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ ן ּתֵ עּבֿדֻון אֵ נֵין֭ Joh 13:17
לָא ֗הוָא עַ ל ּכֻלֿכֻון אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א יָֿדַ ע ֗אנָא ּגֵיר לַאילֵין ּדַ ֿגֿבִ יֿ֭ת Joh 13:18
אֵ לָא ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א נֵׁשל ַ֑ם ּדהַ ו ּדָ אֿכֵל עַ מי לַחמָ ֭א אַ ִרים עלַי עֵקֿבֵ ֭ה
מֵ ן הָ ׁשָ א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן מֵ ן קֿדָ ם ּדנֵהו ֵ֭א ּדמָ א ּדַ הו ָ֭א ּתהַ ימנֻון Joh 13:19
ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדַ מקַ ּבֵ ל למַ ן ּדַ מׁשַ ּדַ ר ֗אנ ָ֭א לִ י Joh 13:20
ּדרני ס
מקַ ּבֵ ֭ל ומַ ן ּדלִ י מקַ ּבֵ ֭ל מקַ ּבֵ ל למַ ן ּדׁשַ ַ
הָ לֵין אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ וע֑ וֵאֿתעַ זַז ּברֻ וחֵ ה וַאסהֵ ֿ֭ד וֵאמַ ֭ר אַ ִמין אַ ִמי֭ ן Joh 13:21
אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדחַ ֿד מֵ נֿכֻון נַׁשלמַ ני ס
למיֿדֵ ֞א חַ ֿד ּבחַ ֿ֭ד מֵ טֻל ּדלָא יָֿדעִ ין ֗הוַו ּדעַל מַ נֻו Joh 13:22
חָ רו ּדֵ ין ּתַ ִ
אֵ מַ ר ס
ּדרחֵ ם Joh 13:23
סמ ֿיך ֗הוָא ּבעֻוּבֵ ֑ה הַ ו ָ
וה ֭֞י חַ ֿד ּדַ ִ
למיֿדַ ֗
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין מֵ ן ּתַ ִ
֗הוָא לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע
ַוהי֭ Joh 13:24
יוהי֭ ּדמַ נֻו הַ ו ּדֵ אמַ ר על ֗
אֿפָא ּדַ נׁשַ אלִ ֗
להָ נָא רמַ ז ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֑
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֭ מַ נֻו הָ נָא ס Joh 13:25
למיֿדָ א עַ ל חַ ֿדיֵה ּ֣דיֵׁשֻ ֭
וַנֿפַ ל הַ ו ּתַ ִ
הו ּדצָ ֿבַ ע ֗אנָא לַחמָ א יָהֵ ֿב ֗אנָא ל ֵ֭ה וַצֿבַ ע Joh 13:26
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר הַ ו ֻ֗
יֵׁ֣שֻ וע לַחמָ ֑א וי ַ֗הֿב ִ֣ליהֻוֿדָ א ּבַ ר ֵׁ֣שמעֻון ֣סֿכַריֻוטָ ֭א
וע מֵ ּדֵ ם Joh 13:27
וֿבָ ֿתַ ר לַחמָ ֭א הָ יּדֵ ין אֵ ֿתעַ לַל ּבֵ ה סָ טָ נ ָ֭א וֵאמַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ּדעָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת עֿבֵ ֿד ּבַ עֿג ַ֭ל
סמיֿכ ֭ ֵ֞א ּדעַ ל מָ נָא אֵ מַ ר ל ֵ֭ה Joh 13:28
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין לָא ֗אנָׁש יִ ֿדַ ֭ע מֵ ן הָ נֻון ִ
והי הוָא ִּ֣דיהֻוֿדָ ֑א Joh 13:29
֗אנ ִָׁשין֞ ּגֵיר סֿבַ רו֑ מֵ טֻל ּדַ ֿגלֻוסקמָ א צֵ אֿדַ ֗
ּדמֵ ֿפקַ ֿד ּפקַ ֿד לֵה ּדנֵזּבֵ ן מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ֿתּבעֵא לעַֿדעִ ֿדָ ֑א אַ ו ּדנֵּתֵ ל מֵ ּדֵ ם
למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א
Joh 13:15
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הֻו ּדֵ ין ִ֣יהֻוֿדָ א נסַ ֿב לַחמָ א ּבַ ר ׁשָ עֿתֵ ֭ה וַנֿפַ ק לֵה לֿבַ ֭ר לִ ליָא
֗הוָא ּדֵ ין ּכַֿד נֿפַ ק סס
ּדאנָׁשָ ֭א וַאלָהָ א אֵ ׁשּתַ ּבַ ח ּבֵ ֭ה Joh 13:31
ּברה ֗
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ ֭וע הָ ׁשָ א אֵ ׁשּתַ ּבַ ח ֵ
ָאף אַ לָהָ א מׁשַ ּבַ ח לֵה ּבֵ ֭ה ומֵ חֿדָ א Joh 13:32
וֵאן אַ לָהָ א אֵ ׁשּתַ ּבַ ח ּבֵ ֑ה ו ֿ
מׁשַ ּבַ ח ל ֵ֭ה
אמרֿת Joh 13:33
חרין עַ מֿכֻון ֗אנ ָ֭א וֿתֵ ֿבעֻונָני֭ וַאי ַּכנָא ּדֵ ֵ
ּבנ ַ֑֞י קַ לִ יל ֗א ִ
לִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ּדלַאיּכָא ּדֵ אנָא אָ זֵל ֗אנ ָ֑א אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿתָ ֑א
ָאף לֿכֻון אָ מַ ר ֗אנָא הָ ׁשָ ֭א
ו ֿ
ּפֻוקּדָ נָא חַ ֿ֗ד ֿתָ א יָהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדַ הוַיּתֻ ון מַ חֿבִ ין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד Joh 13:34
אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא אַ חֵ ֿבּתֿכֻו ֑ן אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתַ חֿבֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
למיֿדַ י֞ אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן אֵ ן חֻוּבָ א נֵהוֵא ּבֿכֻון חַ ֿד Joh 13:35
ּבהָ ֿדֵ א נֵּדַ ע ּכֻל ֗אנָׁש ּדֿתַ ִ
לוָֿת חַ ֿד ס
וע Joh 13:36
אֿפָא מָ ַ֭רן לַאיּכָא אָ זֵל אַ נ֗ ּ֭ת ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ּדֿתאֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֭
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה לַאיּכָא ּדָ אזֵל ֗אנ ָ֑א לָא מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת הָ ׁשָ א ִ
לחַ רֿתָ א ּדֵ ין ִּתאֿתֵ ֭א
אֿפָא מָ רי֑ למָ נָא לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ִּדאֿתֵ א Joh 13:37
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ֿתר ֿך הָ ׁשָ ֭א נַֿפׁשי חלָֿפַ יּךְ סָ אֵ ם ֗אנ ָ֭א
ּבָ ָ
וע נַֿפׁשָ ֿך חלָֿפַ י סָ אֵ ם אַ נ֗ ּ֑ת אַ ִמין אַ ִמי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא Joh 13:38
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ֵקרא ּתַ רנָֿגלָא עֿדַ מָ א ּדֿתֵ ֿכּפֻור ּבִ י ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ס
ל ָֿ֭ך ּדלָא נ ֵ
לָא נֵּתּדַ וַֿד לֵּבֿכֻו֭ ן הַ ימֵ נו ּבַ אלָהָ ֭א וֿבִ י הַ ימֵ נו֭ Joh 14:1
סַ ּגִ יאיִ ן֞ אֵ נֻון אַ ָונ ֵ֞א ּבֵ יֿת אָ ֿבי֭ וֵאלָא אָ מַ ר ֗הוִ יֿת לֿכֻו ֑ן ּדָ אזֵל ֗אנָא Joh 14:2
ֿתר ֭א
ּדֵ אטַ יֵֿב לֿכֻון אַ ָ
ֿתר ֑א ּתֻ וֿב ִאֿתֵ ֭א וֵאֿדּבַ רֿכֻון לוָֿתי֭ ּדַ איּכָא Joh 14:3
וֵאן ִאזַל אֵ טַ יֵֿב לֿכֻון אַ ָ
ּדֵ אנָא ִאיֿתַ י֑ אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ הוֻון֭
ולַאיּכָא ּדָ אזֵל ֗אנָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ו ֻאורחָ א יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭ Joh 14:4
אָ מַ ר לֵה ָּ֣תאומַ ֭א מָ ַר ֑ן לָא יָֿדעִ ינַן לַאיּכָא אָ זֵל אַ נ֗ ּ֭ת וַאי ַּכנָא Joh 14:5
מֵ ׁשּכחִ ין ֗חנַן אֻ ורחָ א למֵ ּדַ ֭ע
Joh 13:30
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ַׁשר ָרא וחַ י ֭ ֵ֞א לָא ֗אנָׁש אָ ֿתֵ א
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ נָא ֗אנָא אֻ ורחָ א ו ָ
לוָֿת אָ ֿבי֭ אֵ לָא אֵ ן ּבִ י֭
אֵ לֻו לִ י יָֿדעִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן אָ ֿף לָאֿבי יָֿדעִ ין ֗הוַיּתֻ ו֭ ן ומֵ ן הָ ׁשָ א יָֿדעִ ין Joh 14:7
ָיהי֭
אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה וַחזַיּתֻ ונ ֗
וס מָ ַר ֑ן חַ וָן אַ ֿבָ ֭א ו ַֿכּדֻו לַן֭ Joh 14:8
אָ מַ ר לֵה ִֿ֣פילִ יּפָ ֭
ּכלֵה זַֿבנָא עַ מֿכֻון ֗אנ ָ֑א ולָא יִ ֿדַ עּתָ ני Joh 14:9
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע הָ נָא ֻ
יּפֵא מַ ן ּדלִ י חָ ז ֵ֭א חזָא לַאֿבָ ֭א וַאי ַּכנָא אַ נ֗ ּת אָ מַ ר אַ נ֗ ּת חַ וָן אַ ֿבָ ֭א
ִּ֣פילִ ֑
לָא מהַ ימֵ ן אַ נ֗ ּת ּדֵ אנָא ּבָ אֿבי֑ וָאֿבי ּבִ י֑ מֵ ל ֵ֞א אַ ילֵין ּדֵ אנָא Joh 14:10
ממַ לֵל ֗אנ ָ֑א מֵ ן נַֿפׁשי֭ לָא ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א אָ ֿבי ּדֵ ין ּדֿבִ י עָ מַ ֑ר הֻו עָֿבֵ ֿד עֿבָ ֿדֵ ֞א
הָ לֵין֭
הַ ימֵ נו ּדֵ אנָא ּבָ אֿבי֭ וָאֿבי ּבִ י֭ וֵאל ָ֭א אָ ֿפֵן מֵ טֻל עֿבָ ֿדֵ ֞א הַ ימֵ נו֭ Joh 14:11
אַ ִמין אַ ִמי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדמַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבִ י֑ עֿבָ ֿדֵ ֞א אַ ילֵין Joh 14:12
ּדֵ אנָא עָֿבֵ ֿד ֗אנָא אָ ֿף הֻו נֵעּבֵ ֿ֭ד וַֿדי ִַּת ִירין מֵ ן הָ לֵין נֵעּבֵ ֿ֭ד ּדֵ אנָא לוָֿת אַ ֿבָ א
אָ זֵל ֗אנ ָ֭א
ֿבר ֭ה Joh 14:13
ומֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשֵ אלֻון ּבׁשֵ מי֭ אֵ עּבֵ ֿד לֿכֻו֭ ן ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח אַ ֿבָ א ּבַ ֵ
וֵאן ּתֵ ׁשֵ אלֻונָני ּבׁשֵ מי אֵ נָא עָֿבֵ ֿדנָא ס Joh 14:14
חמין אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭ ּפֻוקּדָ נַי֞ טַ רו֭ Joh 14:15
אֵ ן ָר ִ
ּפַרקלִ טָ א נֵּתֵ ל לֿכֻו ֑ן ּדנֵהוֵא Joh 14:16
חרנָא ַ
וֵאנָא אֵ ֿבעֵא מֵ ן אָ ֿבי֑ ו ַ֗א ִ
עַ מֿכֻון לעָ ל ַ֭ם
ׁשר ָר ֭א הַ ו ּדעָ למָ א לָא מֵ ׁשּכַח לַמקַ ּבָ לֻוֿתֵ ֭ה מֵ טֻל ּדלָא Joh 14:17
רֻ וחָ א ּדַ ָ
ַֿדעֵה אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה ּדַ לוָֿתֿכֻון עָ מַ ֭ר וַֿבֿכֻון ֻ֗הו֭
ָיהי֭ ולָא י ֭
חז ֗
לָא ׁשָ ֿבֵ ק ֗אנָא לֿכֻון יַֿתמֵ ֭ ֞א אָ ֿתֵ א ֗אנָא ּגֵיר לוָֿתֿכֻו֭ ן קַ לִ יל Joh 14:18
חרי ֑ן
֗א ִ
ועָלמָ ֭א לָא חָ זֵא לִ י֭ אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן ּתֵ חז ֻונָני֭ ּדֵ אנָא חַ י֭ אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון Joh 14:19
ִּתחֻון֭
ּבהַ ו יַומָ א ּתֵ ּדעֻו ֑ן ּדֵ אנָא ּבָ אֿבי֑ וַאנ֗ ּתֻ ון ּבִ י אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן וֵאנָא ּבֿכֻון Joh 14:20
֗אנָא ּס ּס

Joh 14:6
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מַ ן ִּדאיֿת לוָֿתֵ ה ּפֻוקּדָ נ ַ֭֞י ונָטַ ר להֻו ֑ן הַ ו ֻ֗הו מַ חֵ ֿב לִ י֭ הַ ו ּדֵ ין
ֵיוהי נַֿפׁשי ס
יוהי֭ וֵאחַ ו ֗
רחמ ֗
ּדרחֵ ם לִ י֭ נֵֿתרחֵ ם מֵ ן אָ ֿבי֭ וֵאנָא אֵ ִ
ָ
עֿתיֿד אַ נ֗ ּת Joh 14:22
אָ מַ ר לֵה ִ֣יהֻוֿדָ ֭א לָא ֗הוָא ֣סֿכַריֻוטָ ֭א מָ רי֑ מָ נַו לַן ִ
לַמחַ ָויֻו נַֿפׁשָ ֿ֭ך ולָא ֗הוָא לעָ למָ ֭א
יוהי֭ Joh 14:23
ֵרחמ ֗
ּדרחֵ ם לִ י֭ מֵ לַֿתי נָטַ ֭ר וָאֿבי נ ִ
ענָא יֵׁ֣שֻ וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ ן ָ
עָֿבּדין ֗חנַן֭
וַלוָֿתֵ ה אָ ֿתֵ ין ֗ח ַנ ֑ן וַא ָונָא לוָֿתֵ ה ִ
הַ ו ּדֵ ין ּדלָא ָרחֵ ם לִ י֭ מֵ לַֿתי לָא נָטַ ֭ר ומֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ א ּדׁשָ מעִ ין Joh 14:24
ּדרני֭
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא הוָֿת ִּדילי֭ אֵ לָא ּדַ אֿבָ א ּדׁשַ ַ
הָ לֵין מַ ללֵֿת עַ מֿכֻו ֑ן ּכַֿד לוָֿתֿכֻון ִאיֿתַ י֭ Joh 14:25
ּפַרקלִ טָ א רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א הַ ו ּדַ מׁשַ ּדַ ר אָ ֿבי ּבׁשֵ מי֑ הֻו Joh 14:26
הַ ו ּדֵ ין ַ
ַנלֵֿפֿכֻון ּכֻלמֵ ּדֵ ֭ם והֻו נ ַ֗עהֵ ֿדֿכֻו֭ ן ּכֻל מָ א ּדָ אמַ ר ֗אנָא לֿכֻון֭
ׁשלָמָ א ׁשָ ֿבֵ ק ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ׁשלָמָ א ִּדילי יָהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן לָא ֗הוָא Joh 14:27
אַ י ַּכנָא ּדיָהֵ ֿב עָלמָ ֭א אֵ נָא יָהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן לָא נֵּתּדַ וַֿד לֵּבֿכֻון ולָא נֵֿדחַ ֭ל
מרֿת לֿכֻו ֑ן ּדָ אזֵל ֗אנָא וָאֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻו֭ ן Joh 14:28
ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ אנָא אֵ ֵ
חמין ֗הוַיּתֻ ון לִ י֑ חָ ֿדֵ ין ֗הוַיּתֻ ון ּדָ אזֵל ֗אנָא לוָֿת אָ ֿבי֭ ּדָ אֿבי֭ ַרֿב ֻ֗הו
אֵ לֻו ָר ִ
מֵ ני֭
מרֿת לֿכֻו֭ ן עַ ֿדלָא נֵהו ֵ֭א ּדמָ א ּדַ הוָא ּתהַ ימנֻון֭ Joh 14:29
והָ ׁשָ א הָ א אֵ ֵ
מֵ ּכִ יל לָא אֵ מַ לֵל עַ מֿכֻון סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א אָ ֿתֵ א ּגֵיר אַ רֿכֻונֵה ּדעָ למָ ֑א Joh 14:30
וֿבִ י לַיּת לֵה מֵ ּדֵ ֭ם
ּדרחֵ ם ֗אנָא לָאֿבי֑ וַאי ַּכנָא ּדֿפַ קּדַ ני אָ ֿבי֭ Joh 14:31
אֵ לָא ּדנֵּדַ ע עָ למָ ֭א ָ
הָ ֿכוָֿת עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א קֻ ומו נִ אזַל מֵ ּכָא ס
הו ּפַ לָחָ ֭א Joh 15:1
ׁשר ָר ֭א וָאֿבי ֻ֗
אֵ נָא ֗אנ ָ֭א ּגֿפֵּתָ א ּדַ ָ
אר ֞א לָא יָהּבָ ֑א ׁשָ קֵ ל ל ָ֭ה וַאיֿדָ א ּדיָהּבָ א Joh 15:2
ּכֻל ׁשֿבִ ׁשּתָ א ּדֿבִ י ּפִ ֵ
ֵאא ּתַ יּתֵ ֭א
אר ֞א סַ ּגִ י ֞
אר ֑ ֞א מֿדַ ּכֵא ל ָ֑ה ּדֿפִ ֵ
ּפִ ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ן ַּכּדֻו ּדֿכֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ טֻל מֵ לֿתָ א ּדמַ ללֵֿת עַ מֿכֻון֭ Joh 15:3
אר ֞א Joh 15:4
קַ וַו ּבִ י֭ וֵאנָא ּבֿכֻו֭ ן אַ י ַּכנָא ּדַ ׁשֿבִ ׁשּתָ א לָא מֵ ׁשּכחָ א ּדֿתֵ ּתֵ ל ּפִ ֵ
מֵ ן נַֿפׁשָ ֭ה אֵ לָא מקַ ויָא ּבַ ֿגֿפֵּתָ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף לָא אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ לָא ּתקַ וֻון ּבִ י֭
Joh 14:21
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אֵ נָא ֗אנָא ּגֿפֵּתָ ֭א וַאנ֗ ּתֻ ון ׁשֿבִ ׁשּתֵ ֭ ֞א מַ ן ּדַ מקַ וֵא ּבִ י וֵאנָא ּבֵ ֑ה הָ נָא
ֵאא מֵ טֻל ּדַ ֿדלָא אֵ נ ָ֭א לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ עּבַ ֿד מֵ ּדֵ ֭ם
אר ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
מַ יּתֵ א ּפִ ֵ
יך ׁשֿבִ ׁשּתָ א ּדיָֿבׁשָ ֑א Joh 15:6
אֵ לָא ּדֵ ין ֗אנָׁש מקַ וֵא ּבִ י֑ מֵ ׁשּתֿדֵ א לֿבַ ֭ר אַ ֿ
ּדֿתאקַ ֿד ס
ָקטין ָרמֵ ין לָה ּבנ ָֻורא ִ
ול ִ
אל Joh 15:7
אֵ ן ּדֵ ין ּתקַ וֻון ּבִ י֭ ומֵ לַי֞ נקַ ויָן֞ ּבֿכֻו ֑ן ּכֻל מָ א ּדֿתֵ צּבֻון למֵ ׁשַ ֭
נֵהוֵא לֿכֻון֭
למיֿדַ ֭֞י Joh 15:8
ֵאא ּתַ יּתֻ ו֭ ן וֿתֵ הוֻון ּתַ ִ
אר ֞א סַ ּגִ י ֞
ּבהָ ֿדֵ א מֵ ׁשּתַ ּבַ ח אַ ֿבָ ֑א ּדֿפִ ֵ
ּברחמַ ֿתי ִּדילי֭ Joh 15:9
אַ י ַּכנָא ּדַ אחֿבַ ני אָ ֿבי֭ אָ ֿף אֵ נָא אַ חֵ ֿבּתֿכֻו֭ ן קַ וַו ֵ
ֵטרֿת Joh 15:10
אֵ ן ּפֻוקּדָ נַי֞ ּתֵ טרֻ ו֭ ן ּתקַ וֻון ּבחֻוּבָ א ִּדילי֭ אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא נ ֵ
ַוהי֞ ּדָ אֿבי֑ וַמקַ וֵא ֗אנָא ּבחֻוּבֵ ֭ה
ּפֻוקּדָ נ ֗
הָ לֵין מַ ללֵֿת עַ מֿכֻו֭ ן ּדחַ ֿדוַֿתי ּתֵ הוֵא ּבֿכֻו֭ ן וֿתֵ ׁשּתַ מלֵא חַ ֿדוַֿתֿכֻון֭ Joh 15:11
הָ נַו ּפֻוקּדָ ני֭ ּדֿתַ חֿבֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא אַ חֵ ֿבּתֿכֻון֭ Joh 15:12
וה ֭֞י Joh 15:13
נסים חל ָֿף ָרחמַ ֗
ּדאנָׁש נַֿפׁשֵ ה ִ
ּדרּב מֵ ן הָ נָא ל ַ֭יּת ֗
חֻוּבָ א ַ
אַ נ֗ ּתֻ ון ָרחמַ י֞ אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ ן ּתֵ עּבֿדֻון ּכֻל ּדַ מֿפַ קֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻון֭ Joh 15:14
לָא מֵ ּכִ יל קָ ֵרא ֗אנָא לֿכֻון עַ ֿבּדֵ ֭ ֞א מֵ טֻל ּדעַ ֿבּדָ א לָא יָֿדַ ע מָ נָא Joh 15:15
קריֿתֿכֻו ֑ן מֵ טֻל ּדֿכֻל ּדׁשֵ מעֵֿת מֵ ן אָ ֿבי֭ אַ וּדַ עּתֿכֻון֭
עָֿבֵ ֿד מָ ֵר ֭ה ָרחמַ י֞ ּדֵ ין ִ
לָא ֗הוָא אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֿבַ יּתֻ ונָני֭ אֵ לָא אֵ נָא הֻו ּגֿבִ יֿתֿכֻו֭ ן וסָ מּתֿכֻו ֑ן Joh 15:16
אריּכֻון֞ נקַ וֻו֭ ן ּדֿכֻל ּדֿתֵ ׁשֵ אלֻון לָאֿבי
אר ֭ ֞א וֿפִ ַ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ִּתאז ֻ֗לון ּתַ יּתֻ ון ּפִ ֵ
ּדָ ֿ
ּבׁשֵ מי֭ נֵּתֵ ל לֿכֻון ס
הָ לֵין מֿפַ קֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿתַ חֿבֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד Joh 15:17
וֵאן עָלמָ א סָ נֵא לֿכֻו ֑ן ּדַ עו ּדַ קֿדָ מַ יּכֻון לִ י סנ ָ֭א Joh 15:18
וֵאלֻו מֵ ן עָ למָ א ֗הוַיּתֻ ו ֑ן עָ למָ א לֿדִ ילֵה ָרחֵ ם ֗הו ָ֭א אֵ לָא לָא Joh 15:19
הוַיּתֻ ון מֵ ן עָ למָ ֭א אֵ נָא ּגֵיר ּגֿבִ יֿתֿכֻון מֵ ן עָ למָ ֭א מֵ טֻל הָ נָא סָ נֵא לֿכֻון
עָ למָ א ס
ּדרּב מֵ ן מָ ֵר ֭ה אֵ ן Joh 15:20
מרֿת לֿכֻו֭ ן ּדלַיּת עַ ֿבּדָ א ַ
ֵ֗עהַ ֿדו מֵ לֿתָ א ּדֵ אנָא אֵ ֵ
לִ י רֿדַ ֿפו֭ אָ ֿף לֿכֻון נֵרּדֿפֻו֭ ן וֵאן מֵ לַֿתי נטַ רו֭ אָ ֿף ִּדילֿכֻון נֵטרֻ ון ס
אֵ לָא הָ לֵין ּכֻלהֵ ין נֵעּבֿדֻון ּבֿכֻו֭ ן מֵ טֻל ׁשֵ מי ִּדילי֭ ּדלָא יָֿדעִ ין Joh 15:21
ּדרני ס
למַ ן ּדׁשַ ַ
Joh 15:5
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חטיֿתָ ֭א
אֵ לֻו אֵ נָא לָא אֵ ִֿתיֿת מַ ללֵֿת עַ מהֻו ֑ן לַיּת ֗הוָֿת להֻון ִ
חטיֿתהֻון ס
הָ ׁשָ א ּדֵ ין לַיּת להֻון עֵ לֿתָ א עַ ל אַ ּפַ י֞ ִ
ָאף לָאֿבי סָ נֵא ס Joh 15:23
מַ ן ּדלִ י סָ נ ֵ֭א ו ֿ
חרין לָא עֿבַ ֿ֑ד Joh 15:24
ּדאנָׁש ֗א ִ
וֵאלֻו עֿבָ ֿדֵ ֞א לָא עֵֿבּדֵ ֿת לעִ נַיהֻו ֑֞ן אַ ילֵין ֗
ָאף לָאֿבי֭
חטיֿתָ ֭א הָ ׁשָ א ּדֵ ין וַחזַו֭ וַסנַו֭ אָ ֿף לִ י ו ֿ
לַיּת ֗הוָא להֻון ִ
ֿכֿתיֿבָ א ּב ָנמֻוסהֻו ֑ן ּדַ סנַאו ֻני מַ ּגָן ס Joh 15:25
ּדֿתֵ ֿתמַ לֵא מֵ לֿתָ א ּדַ ִ
ּפַרקלִ טָ ֑א הַ ו ּדֵ אנָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לֿכֻון מֵ ן לוָֿת Joh 15:26
מָ א ּדֵ ין ּדֵ אֿתָ א ַ
ָֿפֵק הֻו נַסהֵ ֿד עלַי֭
ׁשר ָר ֑א הַ ו ּדמֵ ן לוָֿת אָ ֿבי נ ֑
אָ ֿבי֭ רֻ וחָ א ּדַ ָ
ורי ָ֭א עַ מי אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן Joh 15:27
הּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדמֵ ן ׁשֻ ָ
אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון סָ ִ
הָ לֵין מַ ללֵֿת עַ מֿכֻון ּדלָא ּתֵ ֿתּכַׁשלֻון ס Joh 16:1
וֿתאֿתֵ א ׁשָ עֿתָ א ּדֿכֻל ּדנֵקטֻולֿכֻו ֑ן Joh 16:2
נַּפקֻ ו ָנֿכֻון ּגֵיר מֵ ן ּכנֻוׁשָ ֿתה ֭ ֻ֞ון ִ
נַסּבַ ר ּדקֻ ורּבָ נָא מקַ ֵרֿב לַאלָהָ ֭א
והָ לֵין נֵעּבֿדֻו ֑ן מֵ טֻל ּדלָא יִ ֿדַ עו ולָא לָאֿבי֭ ולָא לִ י ּס ּס Joh 16:3
הָ לֵין מַ ללֵֿת עַ מֿכֻו ֑ן ּדמָ א ּדֵ אֿתָ א עֵ ּדָ נהֵ ין ּתֵ ֗עהּדֻון אֵ נֵי ֑֞ן ּדֵ אנָא Joh 16:4
מרֿת לֿכֻון ּדעַ מֿכֻון ֗הוִ יֿ֭ת
מרֿת לֿכֻו ֑ן הָ לֵין ּדֵ ין מֵ ן קֿדִ ים לָא אֵ ֵ
אֵ ֵ
ּדרני֑ ולָא ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון מׁשַ אֵ ל Joh 16:5
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אָ זֵל ֗אנָא לוָֿת מַ ן ּדׁשַ ַ
לִ י֭ לַאיּכָא אָ זֵל אַ נ֗ ּ֭ת
ֻון Joh 16:6
מרֿת לֿכֻון ּגֵיר הָ לֵי ֑ן וֵאֿתָ ֿת ּכַריֻוֿתָ ֭א וַמלָֿת לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֞
אֵ ֵ
ׁשר ָרא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿפַ קָ ח לֿכֻו֭ ן ּדֵ אנָא ִאז ַ֭ל אֵ ן Joh 16:7
אֵ לָא אֵ נָא ָ
ּגֵיר אֵ נָא לָא אָ זֵל ֗אנ ָ֑א ַ
ּפַרקלִ טָ א לָא אָ ֿתֵ א לוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ ן ּדֵ ין ִאזַל֑
יוהי לוָֿתֿכֻון֭
ּדר ֗
אֵ ׁשַ ִ
חטיֿתָ א ועַ ל ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ועַ ל Joh 16:8
יוהי לעָלמָ ֭א עַ ל ִ
ַּכס ֗
ומָ א ּדֵ אֿתָ א הֻו נ ִ
ִּדינ ָ֭א
חטיֿתָ ֭א ּדלָא מהַ ימנִ ין ּבִ י֭ Joh 16:9
עַ ל ִ
עַ ל ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדֵ י֭ ן ּדַ לוָֿת אָ ֿבי אָ זֵל ֗אנ ָ֑א ולָא ּתֻ וֿב חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון Joh 16:10
לִ י֭
הו֭ Joh 16:11
עַ ל ִּדינָא ּדֵ י֭ ן ּדַ ארֿכֻונָא ּדעָ למָ א הָ נָא ִּדין ֻ֗
Joh 15:22

239

John

למאמַ ר לֿכֻו ֑ן אֵ לָא לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון
ּתֻ וֿב סַ ּגִ י ִאיֿת לִ י ִ
למֵ אחַ ֿד הָ ׁשָ ֭א
ׁשר ָר ֭א לָא Joh 16:13
ׁשר ָר ֑א הֻו נֿדַ ּבַ רֿכֻון ּב ֻֿכלֵה ָ
מָ א ּדֵ אֿתָ א ּדֵ ין רֻ וחָ א ּדַ ָ
ַעֿתיֿדָ ֿתָ ֞א נַוּדַ עֿכֻון֭
ּגֵיר נמַ לֵל מֵ ן ֵרעיָן נַֿפׁשֵ ֭ה אֵ לָא ּכֻל ּדנֵׁשמַ ע הַ ו נמַ ל ֵ֭ל ו ִ
והֻו נׁשַ ּבחַ ני֭ מֵ טֻל ּדמֵ ן ִּדילי נֵסַ ֿ֭ב וַנחַ וֵיֿכֻון֭ Joh 16:14
מרֿת לֿכֻו ֑ן ּדמֵ ן Joh 16:15
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת לָאֿבי֭ ִּדילי ֻ֗הו֭ מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֵ
ִּדילי נֵסַ ֿ֭ב וַנחַ וֵיֿכֻון ס
יל וֿתֵ חז ֻונָני֭ ּדָ אזֵל ֗אנָא לוָֿת אַ ֿבָ ֭א Joh 16:16
קַ לִ ֭יל ולָא ּתֵ חז ֻונָני֭ וֿתֻ וֿב קַ לִ ֭
והי֞ חַ ֿד לחַ ֿ֭ד מָ נָא ֗הי הָ ֿדֵ א ּדֵ אמַ ר ַל ֑ן Joh 16:17
למיֿדַ ֗
וֵאמַ רו ֗הוַו ּתַ ִ
ּדקַ לִ יל ולָא ּתֵ חז ֻונָני֑ וֿתֻ וֿב קַ לִ יל וֿתֵ חז ֻונָני֭ וֿדָ אזֵל ֗אנָא לוָֿת אָ ֿבי֭
ָאמרין ֗הוַו֭ מָ נָא ֗הי הָ ֿדֵ א קַ לִ יל ּדֵ אמַ ֭ר לָא יָֿדעִ ינַן מָ נָא ממַ ל ֵ֭ל Joh 16:18
ו ִ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין יִ ֿדַ ע ּדֿבָ עֵין ֗הוַו לַמׁשַ אָ לֻוֿתֵ ֭ה וֵאמַ ר להֻו֭ ן עַ ל הָ ֿדֵ א Joh 16:19
אמרֿת לֿכֻו ֑ן ּדקַ לִ יל ולָא ּתֵ חז ֻונָני֑ וֿתֻ וֿב קַ לִ יל
ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון עַ ם חֿדָ ֿדֵ ֑ ֞א ּדֵ ֵ
וֿתֵ חז ֻונָני֭
אַ ִמין אַ ִמי֭ ן אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדֿתֵ ֿבּכֻון אַ נ֗ ּתֻ ון וֿתֵ אלֻו֭ ן ועָ למָ א Joh 16:20
ֿכר ֭א אֵ לָא ּכַריֻוֿתֿכֻון לחַ ֿדֻוֿתָ א ּתֵ הו ֵ֭א
נֵחּדֵ ֭א וַלֿכֻון ּתֵ ֵ
אַ נ֗ ּתֿתָ א מָ א ּדיָלּדָ ֑א ּכָריָא לָה ּדַ מטָ א יַומָ א ּדמַ ולָֿדָ ֭ה מָ א Joh 16:21
אֿתילֵֿד ּבַ רנָׁשָ א
ּבר ֑א לָא ָ֗עהּדָ א אֻ ולצָ נ ָ֑ה מֵ טֻל חַ ֿדֻוֿתָ א ּדֵ ִ
ּדיֵלּדַ ֿת ּדֵ ין ָ
ּבעָ למָ ֭א
אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון הָ ׁשָ א ּכַריָא לֿכֻו֭ ן ּתֻ וֿב ּדֵ ין אֵ חזֵיֿכֻו֭ ן ונֵחּדֵ א לֵּבֿכֻו֭ ן Joh 16:22
וחַ ֿדוַֿתֿכֻו֭ ן לָא ֗אנָׁש נָסֵ ֿב מֵ נֿכֻון֭
וַֿבהַ ו יַומָ א לִ י לָא ּתֵ ׁשֵ אלֻון מֵ ּדֵ ֭ם אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן Joh 16:23
ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדֿתֵ ׁשֵ אלֻון לָאֿבי ּבׁשֵ מי֭ נֵּתֵ ל לֿכֻון֭
עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א לָא ׁשֵ אלּתֻ ון מֵ ּדֵ ם ּבׁשֵ מי֭ ׁשַ אלו וֿתֵ סֿבֻו֭ ן ּדֿתֵ הוֵא Joh 16:24
חַ ֿדוַֿתֿכֻון מׁשַ מליָא ס
הָ לֵין ּבֿפֵ לָאֿתָ ֞א מַ ללֵֿת עַ מֿכֻו֭ ן אָ ֿתיָא ּדֵ ין ׁשָ עֿתָ ֑א אֵ מַ ֿתי ּדלָא Joh 16:25
אֵ מַ לֵל עַ מֿכֻון ּבֿפֵ לָאֿתָ ֭ ֞א אֵ לָא עִ ין ּבַ ֿגלֵא אֵ ֿבַ ּדֵ ק לֿכֻון עַ ל אַ ֿבָ ֭א
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ּבהַ ו יַומָ א ּדֿתֵ ׁשֵ אלֻון ּבׁשֵ מי֭ ולָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ אנָא אֵ ֿבעֵא
מֵ ן אַ ֿבָ א עלַיּכֻו ֑ן
הֻו ּגֵיר אַ ֿבָ א ָרחֵ ם לֿכֻו֭ ן ּדַ אנ֗ ּתֻ ון רחֵ מּתֻ ונָני֭ והַ ימֵ נּתֻ ון ּדֵ אנָא Joh 16:27
מֵ ן לוָֿת אַ לָהָ א נֵֿפקֵ ֿ֭ת
ֵאֿתיֿת לעָ למָ ֭א וֿתֻ וֿב ׁשָ ֿבֵ ק ֗אנָא לעָ למָ ֭א Joh 16:28
נֵֿפקֵ ֿת מֵ ן לוָֿת אַ ֿבָ ֭א ו ִ
וָאזֵל ֗אנָא לִ י לוָֿת אַ ֿבָ ֭א
וה ֭֞י הָ א הָ ׁשָ א ּגַליָאיִ ֿת ממַ לֵל אַ נ֗ ּ֑ת וֿפֵ לֵאֿתָ א Joh 16:29
למיֿדַ ֗
מרין לֵה ּתַ ִ
אָ ִ
ולָא חֿדָ א אָ מַ ר אַ נ֗ ּ֭ת
ּדאנָׁש Joh 16:30
הָ ׁשָ א יָֿדעִ ין ֗חנַן ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת ולָא סנִ יק אַ נ֗ ּת ֗
נׁשַ אל ָֿ֭ך ּבהָ ֿדֵ א מהַ ימנִ ין ֗חנַן ּדמֵ ן אַ לָהָ א נֿפַ קּת ס
וע הַ ימֵ נו֭ Joh 16:31
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ַאֿתר ֭ה Joh 16:32
ּדהָ א אָ ֿתיָא ׁשָ עֿתָ א והָ ׁשָ א אֵ ֿתָ ֿ֑ת ּדֿתֵ ֿתּבַ ּדרֻ ון ֗אנָׁש ל ֵ
וֿתֵ ׁשּבקֻ ונָני ּבַ לחֻוֿדַ י֭ ולָא הוִ יֿת ּבַ לחֻוֿדַ י֭ ּדַ אֿבָ א עַ מי ֻ֗הו֭
מרֿת לֿכֻו֭ ן ּדֿבִ י נֵהוֵא לֿכֻון ׁשלָמָ ֭א ּבעָ למָ א הָ וֵא לֿכֻון Joh 16:33
הָ לֵין אֵ ֵ
אֻ ולצָ נ ָ֭א אֵ לָא אֵ ֿתל ַּ֗בֿבו֭ אֵ נָא זֿכִ יֿתֵ ה לעָ למָ א סס
ַוהי֞ לַׁשמַ י ָ֭א וֵאמַ ֭ר אָ ֿבי֭ אֵ ֿתָ ֿת Joh 17:1
ַארים עַ ינ ֗
הָ לֵין מַ לֵל יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ִ
ֿבר ֿך נׁשַ ּבחָ ֿ֭ך
ּבר ֿ֭ך ּדַ ָ
ׁשָ עֿתָ ֭א ׁשַ ּבַ ח ָ
אַ י ַּכנָא ּדי ַ֗הֿבּת לֵה ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל ּכֻל ּבסַ ֭ר ּדֿכֻל מָ א ּדי ַ֗הֿבּת ל ֵ֭ה Joh 17:2
נֵּתֵ ל לֵה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
הָ לֵין אֵ נֻון ּדֵ ין חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם ּדנֵּדעֻונ ָֿ֭ך ּדַ אנ֗ ּת אַ נ֗ ּת אַ לָהָ א Joh 17:3
מׁשיחָ ֭א
יּך ומַ ן ּדׁשַ ּדַ רּת יֵׁ֣שֻ וע ִ
ׁשר ָרא ּבַ לחֻוֿדַ ְ֑
ּדַ ָ
ארעָא עֿבָ ֿדָ א הַ ו ּדי ַ֗הֿבּת לִ י ּדֵ אעּבֵ ֿ֭ד ׁשַ לֵמּתֵ ֭ה Joh 17:4
֭
אֵ נָא ׁשַ ּבַ חּתָ ֿך ּבַ
והָ ׁשָ א ׁשַ ּבַ חַ יני אַ נ֗ ּת אָ ֿבי לוָֿתָ ֿ֑ך ּבהַ ו ׁשֻ וֿבחָ א ִּדאיֿת ֗הוָא לִ י Joh 17:5
לוָֿתָ ֿך מֵ ן-קֿדָ ם ּדנֵהוֵא עָ למָ ֭א
אַ וּדעֵֿת ׁשמָ ֿך לַֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֑א הָ נֻון ּדי ַ֗הֿבּת לִ י מֵ ן עָ למָ ֑א ִּדיל ָֿך ֗הוַו֭ Joh 17:6
ולִ י י ַ֗הֿבּת אֵ נֻו֭ ן וַנטַ רו מֵ לֿתָ ֿ֭ך
הו֭ Joh 17:7
הָ ׁשָ א יֵֿדעֵֿת ּדֿכֻל מָ א ּדי ַ֗הֿבּת לִ י מֵ ן לוָֿתָ ֿך ֻ֗
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ּדמֵ ל ֵ֞א ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֭ יֵהּבֵ ֿת להֻו֭ ן והֵ נֻון קַ ּבֵ לו֭ וִ יֿדַ עו ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת
ּדמֵ ן לוָֿתָ ֿך נֵֿפקֵ ֿ֭ת והַ ימֵ נו ּדַ אנ֗ ּת ׁשַ ּדַ רּתָ ני֭
וֵאנָא עלַיהֻון ּבָ עֵא ֗אנ ָ֭א לָא ֗הוָא עַ ל עָ למָ א ּבָ עֵא ֗אנ ָ֭א אֵ לָא עַ ל Joh 17:9
ּדֿדיל ָֿך אֵ נֻון֭
הָ נֻון ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֑ ִ
הו֭ וַמׁשַ ּבַ ח ֗אנָא Joh 17:10
ּדֿדילי ֻ֗הו֭ ִּדיל ָֿך ֻ֗הו֭ ִוֿדיל ָֿ֭ך ִּדילי ֻ֗
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ִ
ּבהֻון֭
מֵ ּכִ יל לָא הוִ יֿת ּבעָ למָ ֭א והָ לֵין ּבעָ למָ א אֵ נֻו֭ ן וֵאנָא לוָֿתָ ֿך אָ ֿתֵ א Joh 17:11
֗אנ ָ֭א אַ ֿבָ א קַ ִּדיׁשָ ֭א טַ ר אֵ נֻון ּבַ ׁשמָ ֿ֑ך הַ ו ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֭ ּדנֵהוֻון חַ ֿד אַ י ַּכנָא
ּדַ חנַן ּס ּס
ּכַֿד עַ מהֻון הוִ יֿת ּבעָ למָ ֭א אֵ נָא נָטַ ר ֗הוִ יֿת להֻון ּבַ ׁשמָ ֿ֭ך לַאילֵין Joh 17:12
ּברה ּדַ אֿבּדָ נ ָ֭א ּדנֵֿתמַ לֵא
ואנָׁש מֵ נהֻון לָא אֵ ֿבַ ֿ֭ד אֵ לָא ֵ
ֵטרֿ֭ת ֗
ּדי ַ֗הֿבּת לִ י נ ֵ
ּכֿתָ ֿבָ ֭א
הָ ׁשָ א ּדֵ ין לוָֿתָ ֿך אָ ֿתֵ א ֗אנָא והָ לֵין ממַ לֵל ֗אנָא ּבעָ למָ ֭א ּדֿתֵ הוֵא Joh 17:13
חַ ֿדוַֿתי מׁשַ מליָא ּבהֻון֭
אֵ נָא יֵהּבֵ ֿת להֻון מֵ לֿתָ ֿ֭ך ועָלמָ א סנָא אֵ נֻו֭ ן ּדלָא ֗הוַו מֵ ן עָ למָ ֭א Joh 17:14
אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא לָא ֗הוִ יֿת מֵ ן עָ למָ ֭א
לָא ֗הוָא ּדֿתֵ ׁשקֻ ול אֵ נֻון מֵ ן עָ למָ א ּבָ עֵא ֗אנ ָ֑א אֵ לָא ּדֿתֵ טַ ר אֵ נֻון Joh 17:15
מֵ ן ּבִ יׁשָ ֭א
לָא ֗הוַו ּגֵיר מֵ ן עָ למָ ֑א אַ י ַּכ נָא ּדֵ אנָא לָא ֗הוִ יֿת מֵ ן עָ למָ ֭א Joh 17:16
ׁשר ָרא ֗הי֭ Joh 17:17
ׁשר ָר ֿ֭ך ּדמֵ לֿתָ ֿך ִּדיל ָֿ֭ך ָ
אַ ֿבָ ֭א קַ ּדֵ ׁש אֵ נֻון ּבַ ָ
ּדרֿת אֵ נֻון לעָ למָ ֭א Joh 17:18
אַ י ַּכנָא ּדלִ י ׁשַ ּדַ רּת לעָלמָ ֑א אָ ֿף אֵ נָא ׁשַ ֵ
ּדׁשין Joh 17:19
ועַל אַ ּפַ יהֻון֞ אֵ נָא מקַ ּדֵ ׁש ֗אנָא נַֿפׁשי֭ ּדנֵהוֻון אָ ֿף הֵ נֻון מקַ ִ
ׁשר ָר ֭א
ּבַ ָ
חוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף עַל אַ ּפַ י֞ Joh 17:20
ולָא ֗הוָא עַ ל אַ ּפַ י֞ הָ לֵין ּבָ עֵא ֗אנָא ּבַ ל ֻ
אַ ילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ּבִ י ּבמֵ לַֿתהֻון֭
אף הֵ נֻון Joh 17:21
ּדֿכֻלהֻון נֵהוֻון חַ ֿ֭ד אַ י ַּכנָא ּדַ אנ֗ ּת אָ ֿבי ּבִ י֭ וֵאנָא ּבָ ֿ֭ך ּדָ ֿ
ַּ֭בן חַ ֿד נֵהוֻו֭ ן ּדַ נהַ ימֵ ן עָ למָ א ּדַ אנ֗ ּת ׁשַ ּדַ רּתָ ני֭
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וֵאנָא ׁשֻ וֿבחָ א ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֭ יֵהּבֵ ֿת להֻו֭ ן ּדנֵהוֻון חַ ֿ֭ד אַ י ַּכנָא ּדַ חנַן
חַ ֿד חנַן֭
ירין לחַ ֿ֭ד וַֿדנֵּדַ ע עָ למָ א ּדַ אנ֗ ּת Joh 17:23
ּגמ ִ
אֵ נָא ּבהֻו֭ ן וַאנ֗ ּת ּבִ י֭ ּדנֵהוֻון ִ
ֿבּת
אף לִ י אַ חֵ ֭
ׁשַ ּדַ רּתָ ני֭ וֿדַ אחֵ ֿבֿת אֵ נֻו֭ ן אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
אַ ֿבָ ֭א הָ נֻון ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֑ צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדַ אֿתַ ר ּדֵ אנ ָ֭א אָ ֿף הֵ נֻון נֵהו ֻון Joh 17:24
עַ מי֭ ּדנֵהוֻון חָ זֵין ׁשֻ וֿבחָ א ִּדילי֭ הַ ו ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֭ ּדַ אחֵ ֿבּתָ ני מֵ ן-קֿדָ ם
ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ ֭א
ַֿדעָך אֵ נָא ּדֵ ין יִ ֿדַ עּתָ ֿ֭ך והֵ נֻון יִ ֿדַ עו֭ Joh 17:25
אָ ֿבי ּכִ אנ ָ֭א ועָ למָ א לָא י ֿ֑
ּדַ אנ֗ ּת ׁשַ ּדַ רּתָ ני֭
וַאוּדעֵֿת אֵ נֻון ׁשמָ ֿ֑ך ומַ וּדַ ע ֗אנ ָ֭א ּדחֻוּבָ א הַ ו ּדַ אחֵ ֿבּתָ ני֭ נֵהוֵא Joh 17:26
ּבהֻו֭ ן וֵאנָא אֵ הוֵא ּבהֻון ס
לעֵֿברא ּדַ רֿגֵלּתָ א Joh 18:1
ָ
והי֞
למיֿדַ ֗
הָ לֵין אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ וע֑ וַנֿפַ ק עַ ם ּתַ ִ
והי֞ ס
למיֿדַ ֗
ּדקֵ ֿדרֻ ו֭ ן אַ ֿתַ ר ִּדאיֿת ֗הוָֿת ּגַנֿתָ ֭א אַ יּכָא ּדעַ ל הֻו וֿתַ ִ
יָֿדַ ע ֗הוָא ּדֵ ין אָ ֿף ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נָא לֿדֻוּכֿתָ א הָ י֭ מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י Joh 18:2
וה ֭֞י
למיֿדַ ֗
זַֿבנָא ָּכנֵׁש ֗הוָא ּתַ מָ ן יֵׁ֣שֻ וע עַ ם ּתַ ִ
ַֿפריׁשֵ ֭ ֞א Joh 18:3
הֻו הָ ֿכִ יל ִ֣יהֻוֿדָ א ּדֿבַ ר אֵ סּפִ ֭יר ומֵ ן לוָֿת ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ו ִ
ַֿפט ֵר ֞א ולַמּפִ יֿדֵ ֞א וזַינָא ס
ּדֿבַ ר ּדַ חׁשֵ ֑ ֞א וֵאֿתָ א לֿתַ ָ֭מן עַ ם נ ִ
ַוהי֑ נֿפַ ק וֵאמַ ר להֻו֭ ן Joh 18:4
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין ּדיָֿדַ ע ֗הוָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדָ אֿתֵ א על ֗
למַ ן ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון֭
וע אֵ נָא ֗אנ ָ֭א קָ אֵ ם ֗הוָא Joh 18:5
ָצרי ָ֭א אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
מרין ל ֵ֭ה ל֣ יֵׁשֻ וע נ ָ
אָ ִ
ּדֵ ין אָ ֿף ִ֣יהֻוֿדָ א מַ ׁשלמָ נָא עַ מהֻון֭
וע ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א אֵ זַלו לֿבֵ סּתַ רהֻו֭ ן וַנֿפַ לו עַל Joh 18:6
וֿכַֿד אֵ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
רעָא
אַ ֭
וע למַ ן ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן הֵ נֻון ּדֵ ין אֵ מַ רו֭ ל֣ יֵׁשֻ וע Joh 18:7
ּתֻ וֿב ׁשַ אֵ ל אֵ נֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ָצרי ָ֭א
נ ָ
מרֿת לֿכֻון ּדֵ אנָא ֗אנ ָ֭א וֵאן לִ י ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן Joh 18:8
אָ מַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע אֵ ֵ
ׁשֿבֻוקו להָ לֵין אָ ז ִ֗לין֭
Joh 17:22
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ּדֿתֵ ׁשלַם מֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ֭ר ּדַ אילֵין ּדי ַ֗הֿבּת לִ י֑ לָא אַ וּבֿדֵ ֿת מֵ נהֻון
אָ ֿפלָא חַ ֿד ס
יהי Joh 18:10
ֿפס ָר ֭א וׁשַ מטָ ֭ה וַמחָ ֗
ַוהי סַ ִ
אֿפָא ִאיֿת ֗הוָא על ֗
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין ּכִ ֑
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א וׁשַ קלָה אֵ ֿדנֵה ּדי ִַמינ ָ֭א ׁשמֵ ה ּדֵ ין ּדעַ ֿבּדָ ֭א ָ֣מל ֵֿך ס
לעַ ֿבּדֵ ה ַ
ֿפס ָרא ּבחֵ לֿתָ ֭ה ּכָסָ א ּדי ַ֗הֿב לִ י אָ ֿבי֑ Joh 18:11
אֿפָא ִסים סַ ִ
וֵאמַ ר יֵׁ֣שֻ וע לֿכִ ֭
יוהי ס
לָא אֵ ׁשּתֵ ֗
וע Joh 18:12
ֻוהי ל֣ יֵׁשֻ ֭
הָ יּדֵ ין אֵ סּפִ יר וּכִ לִ יַרֿכ ֭ ֵ֞א וֿדַ חׁשֵ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אַ חּד ֗
והי֭
וַאסרֻ ֗
ָֿפָא הַ ו Joh 18:13
ֻוהי ֗הוָא ּ֣דקַ י ֑
וַאיּתי ֻ֗והי לוָֿת ַ֣חנָן לֻוקֿדַ ֭ם מֵ טֻל ּדַ חמ ֗
והי ֗הוָא ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ּדׁשַ נ֗ ּתָ א הָ י֭
ִּדאיֿתַ ֗
ַֿברא Joh 18:14
ָֿפָא הַ ו ּדַ מל ַֿך לִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ּדֿפַ קָ ח ּדחַ ֿד ּג ָ
והי ֗הוָא ּדֵ ין ַ֣קי ֑
ִאיֿתַ ֗
נמֻוֿת חל ָֿף עַ מָ א ס
ֿתרה Joh 18:15
חרנ ֭ ֵ֞א אָ ֿתֵ ין ֗הוַו ּבָ ֵ
למיֿדֵ ֞א ֗א ָ
אֿפָא וחַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין ּכִ ֭
למיֿדָ ֭א יָֿדַ ע ֗הוָא לֵה ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ועַ ל עַ ם יֵׁ֣שֻ וע לֿדָ רּתָ ֭א
ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע להַ ו ּדֵ ין ּתַ ִ
למיֿדָ א Joh 18:16
רעָא וַנֿפַ ק הַ ו ּתַ ִ
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין קָ אֵ ם ֗הוָא לֿבַ ר לוָֿת ּתַ ֭
רעָא וַאעלֵה ל֣ ׁשֵ מעֻון
ָטרֿת ּתַ ֭
חרנ ָ֭א ּדיָֿדַ ע ֗הוָא לֵה ַרּבּ-כָהנ ֑ ֵ֞א וֵאמַ ר לנ ַ
֗א ִ
ס
ָטרֿת ּתַ רעָא ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּת מֵ ן Joh 18:17
מרֿת ּדֵ ין עלַימֿתָ א נ ַ
אֵ ַ
ַֿבר ֑א אָ מַ ר לָה לָא ס
והי֞ אַ נ֗ ּת ּדהָ נָא ּג ָ
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ֻורא ּדנֵׁשחנֻו֭ ן מֵ טֻל Joh 18:18
ימין ֗הוַו נ ָ
ימין ֗הוַו עַ ֿבּדֵ ֞א וֿדַ חׁשֵ ֑ ֞א וסָ ִ
וקָ ִ
ּדקַ ִריׁש ֗הו ָ֭א קָ אֵ ם ֗הוָא ּדֵ ין אָ ֿף ֵׁ֣שמעֻון עַ מהֻו֭ ן וׁשָ חֵ ן֭
והי֞ ועַ ל י ֻולּפָ נ ֵ֭ה Joh 18:19
למיֿדַ ֗
ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ ין ׁשַ אלֵה ל֣ יֵׁשֻ ֭וע עַ ל ּתַ ִ
וע אֵ נָא עִ ין ּבַ ֿגלֵא מַ ללֵֿת עַ ם עַ מָ ֭א וַֿבֿכֻלזֿבַ ן Joh 18:20
וֵאמַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ַנׁשי֭ ן ומֵ ּדֵ ם
אַ לֿפֵֿת ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֭א וַֿבהַ יּכל ָ֭א אַ יּכָא ּדֿכֻלהֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ֿתּכ ִ
ּבטֻוׁשיָא לָא מַ ללֵֿ֭ת
מָ נָא מׁשַ אֵ ל אַ נ֗ ּת לִ י֭ ׁשַ אֵ ל להָ נֻון ּדַ ׁשמַ עו֭ מָ נָא מַ ללֵֿת עַ מהֻו֭ ן Joh 18:21
אמרֿת ס
הָ א הֵ נֻון יָֿדעִ י֭ ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדֵ ֵ
Joh 18:9
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יהי עַ ל ּפַ ּכֵה
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר חַ ֿד מֵ ן ּדַ חׁשֵ ֞א ּדקָ אֵ ם ֗הו ָ֭א מחָ ֗
לרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א
ל֣ יֵׁשֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה הָ ַֿכנָא יָהֵ ֿב אַ נ֗ ּת ּפֵֿתֿגָמָ א ַ
וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ן ּבִ יׁשָ איִ ֿת מַ ללֵֿ֭ת אַ סהֵ ֿד עַ ל ּבִ יׁשּתָ ֭א Joh 18:23
ענָא יֵׁ֣שֻ ֭
וֵאן ּדֵ ין ׁשַ ּפִ ֭יר למָ נָא מחַ יּתָ ני ּס ּס
וע ּכַֿד אַ ִסיר לוָֿת ַ֣קיָֿפָא ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ס Joh 18:24
ַ֣חנָן ּדֵ ין ׁשַ ּדַ ר ל֣ יֵׁשֻ ֭
ָאמרין ל ֵ֭ה למָ ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּת חַ ֿד Joh 18:25
ו֣ ׁשֵ מעֻון ּכִ אֿפָא קָ אֵ ם ֗הוָא וׁשָ ֵ֭חן ו ִ
ּכֿפַר וֵאמַ ר לָא ֗הוִ יֿ֭ת
והי֞ אַ נ֗ ּ֑ת והֻו ֭
למיֿדַ ֗
מֵ ן ּתַ ִ
ּדרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ֗אח ָינֵה ּדהַ ו ּדַ ֿפסַ ק ֗הוָא Joh 18:26
אָ מַ ר לֵה חַ ֿד מֵ ן עַ ֿבּדֵ ֞א ַ
ֵׁ֣שמעֻון אֵ ֿדנ ֵ֭ה לָא אֵ נָא חזִיֿתָ ֿך עַ מֵ ה ּבֿגַנֿתָ ֭א
קרא ּתַ רנָֿגלָא סס Joh 18:27
וֿתֻ וֿב ּכֿפַר ֵׁ֣שמעֻו֭ ן וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א ָ
והי ֗הוָא Joh 18:28
ַּפרטָ ִורי֭ ן וִ איֿתַ ֗
ֻוהי ּדֵ ין ל֣ יֵׁשֻ וע מֵ ן לוָֿת ַ֣קיָֿפָא ל ֵ
אַ יּתי ֗
ַּפרטָ ִורי ֑ן ּדלָא נֵֿתטַ וׁשֻ ו֭ ן עַ ֿד אָ ֿכלִ ין ּפֵצחָ ֭א
ֿפר ֭א והֵ נֻון לָא עַ לו ל ֵ
צַ ָ
נֿפַ ק ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס לֿבַ ר לוָֿתהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן מָ נָא מֵ אֿכַל-קַ רצָ א Joh 18:29
ַֿברא הָ נ ָ֭א
ִאיֿת לֿכֻון עַ ל ּג ָ
ָאמרין ל ֵ֭ה אֵ לֻו לָא עָֿבֵ ֿד ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ֗הו ָ֑א אָ ֿפלָא ל ָֿך Joh 18:30
ענַו֭ ו ִ
ׁשלמין ֗הוַין ל ֵ֭ה
מַ ִ
יך ָנמֻוסֿכֻו֭ ן Joh 18:31
ֻוהי אַ ֿ
והי אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן וֿדֻונ ֗
אָ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס ּדֻוֿברֻ ֗
לאנ ָׁ֭ש
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א לָא ׁשַ לִ יט לַן למֵ קטַ ל ֗
אָ ִ
עֿתיֿד Joh 18:32
ּדֿתֵ ׁשלַם מֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ר יֵׁ֣שֻ וע֑ ּכַֿד מַ וּדַ ע ּבַ אינָא מַ וּתָ א ִ
ּדַ נמֻוֿת ס
הו Joh 18:33
ַקרא ל֣ יֵׁשֻ ֭וע וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת ֻ֗
ַּפרטָ ִורי ֑ן ו ָ
עַ ל ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס ל ֵ
מַ לּכהֻון ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
חרנ ֵ֞א אֵ מַ רו ל ָֿך Joh 18:34
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע מֵ ן נַֿפׁשָ ֿך אֵ מַ רּת הָ ֿדֵ ֑א אַ ו ֗א ָ
עלַי֭
הו֭ Joh 18:35
אָ מַ ר לֵה ִּ֣פילַטָ ֭וס למָ א אֵ נָא ִ֣יהֻוֿדָ יָא ֗אנ ָ֑א ּבנַי֞ עַמָ ֿך ֻ֗
ּדּת
ֻוך לִ י֭ מָ נָא עֿבַ ֭
ַורּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א אַ ׁשלמ ֿ
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אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע מַ לּכֻוֿתי ִּדילי֭ לָא הוָֿת מֵ ן הָ נָא עָלמָ ֭א אֵ לֻו מֵ ן
ַּתׁשין ֗הוַו מׁשַ מׁשָ נ ַ֭֞י ּדלָא אֵ ׁשּתלֵם
עָ למָ א ֗הוָֿת הָ נָא מַ לּכֻוֿתי֑ מֵ ֿתּכ ִ
לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א הָ ׁשָ א ּדֵ ין מַ לּכֻוֿתי ִּדילי֭ לָא ֗הוָֿת מֵ ּכָא ס
וע אַ נ֗ ּת Joh 18:37
אָ מַ ר לֵה ִּ֣פילַטָ ֭וס מָ ֿדֵ ין מַ לּכָא אַ נ֗ ּ֭ת אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
אֵ מַ רּת ּדמַ לּכָא ֗אנ ָ֭א אֵ נָא להָ ֿדֵ א יִ לִ יֿד ֗אנ ָ֭א וַלהָ ֿדֵ א אֵ ִֿתיֿת לעָ למָ ֭א
ׁשר ָר ֭א ׁשָ מַ ע קָ לי֭
והי מֵ ן ָ
ׁשר ָר ֭א ּכֻל מַ ן ִּדאיֿתַ ֗
ּדַ אסהֵ ֿד עַ ל ָ
ׁשר ָר ֭א וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ ֿדֵ ֑א נֿפַ ק לֵה ּתֻ וֿב Joh 18:38
אָ מַ ר לֵה ִּ֣פילַטָ ֭וס מָ נַו ָ
לוָֿת יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא אָ ֿפלָא חֿדָ א עֵ לֿתָ א מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּבֵ ֭ה
ׁשרא לֿכֻון ּבֿפֵצחָ ֭א צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון Joh 18:39
עיָֿדָ א ּדֵ ין ִאיֿת לֿכֻו֭ ן ּדחַ ֿד אֵ ֵ
ׁשרא לֿכֻון להָ נָא מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א
הָ ֿכִ יל֑ אֵ ֵ
והי ֗הוָא Joh 18:40
ָאמרי֭ ן לָא להָ נ ָ֭א אֵ לָא ל֣ ֿבַ ר-אַ ּבַ ֭א ִאיֿתַ ֗
וַקעַ ו ּכֻלהֻו֭ ן ו ִ
ּדֵ ין הָ נ ָ֭א ּבַ֣ר-אַ ּבַ ֭א ַּגיָסָ א סס
וע Joh 19:1
הָ יּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס נַּגֿדֵ ה ל֣ יֵׁשֻ ֭
ֻוהי Joh 19:2
ּברׁשֵ ֭ה וֿכַסי ֗
ֵאסטר ִטיֻוטֵ ֞א ּגֿדַ לו ּכלִ ילָא מֵ ן ּכֻוּבֵ ֭ ֞א וסָ מו לֵה ִ
ַ
ו
נַחּתֵ ֞א ּדַ ארּג ָונ ָ֭א
ַוהי֞ Joh 19:3
ָאמרין ֗הוַו֑ ׁשלָם ל ָֿ֭ך מַ לּכ ָ֑א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ומָ חֵ ין ֗הוַו לֵה עַ ל ּפַ ּכ ֗
ו ִ
ס
וַנֿפַ ק ִּ֣פילַטָ וס ּתֻ וֿב לֿבַ ֭ר וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ א מַ ּפֵק ֗אנָא לֵה לֿכֻו֭ ן Joh 19:4
ֿתר ֭ה אָ ֿפלָא חֿדָ א עֵ לֿתָ ֭א
לֿבַ ֭ר ּדֿתֵ ּדעֻו ֑ן ּדלָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּבָ ֵ
ַוהי ּכלִ ילָא ּדֿכֻוּבֵ ֭ ֞א ונַחּתֵ ֞א Joh 19:5
וַנֿפַ ק יֵׁ֣שֻ וע לֿבַ ֑ר ּכַֿד ִאיֿת על ֗
ַֿברא ס
ּדַ ארּג ָונ ָ֭א וֵאמַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס הָ א ּג ָ
יהי֭ Joh 19:6
ָאמרי֭ ן צלֻוֿבָ ֗
ּכַֿד ּדֵ ין חזַאו ֻ֗הי ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א וֿדַ חׁשֵ ֑ ֞א קעַ ו ו ִ
ֻוהי֭ אֵ נָא ּגֵיר לָא
יהי ס אָ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס ּדֿבַ רו אַ נ֗ ּתֻ ון וז ֻוקֿפ ֗
צלֻוֿבָ ֗
מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּבֵ ה עֵ לֿתָ א ס
הו Joh 19:7
ֻוסן חַ יָֿב ֻ֗
ַאיך ּדַ ֿב ָנמ ַ֭
מרין לֵה יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א לַן ָנמֻוסָ א ִאיֿת ַ֭לן ו ֿ
אָ ִ
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א
מַ וּתָ ֑א ּדַ עֿבַ ֿד נַֿפׁשֵ ה ֵ
יראיִ ֿת ּדחֵ ֭ל Joh 19:8
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֑א י ִַּת ָ
Joh 18:36
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ַּפרטָ ִורי֭ ן וֵאמַ ר ל֣ יֵׁשֻ ֭וע אַ ימֵ ּכָא אַ נ֗ ּ֭ת יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין
ועַ ל ּתֻ וֿב ל ֵ
ּפֵֿתֿגָמָ א לָא י ַ֗הֿב לֵה ס
וס עַ מי֑ לָא ממַ לֵל אַ נ֗ ּ֑ת לָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ּדׁשַ לִ יט Joh 19:10
אָ מַ ר לֵה ִּ֣פילַטָ ֭
אזקֿפָך
ֿ֑
אׁשר ֿיך וׁשַ לִ יט ֗אנָא ּדֵ
֗אנָא ּדֵ ֵ
וע לַיּת ֗הוָא ל ָֿך עלַי ׁשֻ ולטָ נָא אָ ֿף לָא חַ ֿ֑ד אֵ לֻו Joh 19:11
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
לָא יִ הִ יֿב ֗הוָא ל ָֿך מֵ ן לעֵ ֭ל מֵ טֻל הָ נָא הַ ו מַ ן ּדַ אׁשלמַ ני ל ָֿ֑ך ַרּבָ א ֗הי
חטיֿתֵ ה מֵ ן ִּדיל ָֿך ס
ִ
יוהי֭ יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ין קָ עֵין Joh 19:12
ֵׁשר ֗
ומֵ טֻל הָ ֿדֵ ֭א צָ ֿבֵ א ֗הוָא ִּ֣פילַטָ וס ּדנ ֵ
֗הוַו֑ ּדֵ אן להָ נָא ׁשָ ֵרא אַ נ֗ ּ֭ת לָא הוַיּת ָרחמֵ ה ּדקֵ סַ ֭ר ּכֻל מַ ן ּגֵיר ּדנַֿפׁשֵ ה
מַ לּכָא עָֿבֵ ֿ֑ד סַ קֻ וֿבלָא הֻו ּדקֵ סַ ֭ר
ּכַֿד ׁשמַ ע ּדֵ ין ִּ֣פילַטָ וס הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֑א אַ ּפקֵ ה ל֣ יֵׁשֻ וע לֿבַ ֭ר וִ יֿתֵ ֿב Joh 19:13
אמר ֭א
עֵֿבראיִ ֿת ּדֵ ין מֵ ֿתַ ָ
אֿפֵא ָ
עַ ל ּבִ ֭ים ּבֿדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתקַ רי ָ֭א רצִ יֿפּתָ א ּדֿכִ ֭ ֞
ּגֿפִ יֿפּתָ ֭א
עֵא ׁשֵ ֿת ס וֵאמַ ר Joh 19:14
וַערֻ וֿבּתָ א ֗הוָֿת ּדֿפֵצחָ ֭א וִ איֿת ֗הוַי֞ אַ ֿיך ׁשָ ֞
לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א הָ א מַ לּכֿכֻון֭
יהי֭ Joh 19:15
יהי֭ צלֻוֿבָ ֗
ָיהי֭ צלֻוֿבָ ֗
ָיהי֭ ׁשקֻ ול ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין קָ עֵין ֗הוַו֑ ׁשקֻ ול ֗
מרין ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֭ ֵ֞א לַיּת לַן מַ לּכ ָ֭א
וף אָ ִ
אָ מַ ר להֻון ִּ֣פילַטָ ֭וס למַ לּכֿכֻון אֵ זקֻ ֿ֑
אֵ לָא אֵ ן קֵ סַ ר ס
והי֭ Joh 19:16
והי ל֣ יֵׁשֻ וע וַאּפקֻ ֗
ָיהי֭ וֿדַ ֿברֻ ֗
הָ יּדֵ ין אַ ׁשלמֵ ה להֻון ּדנֵזקֿפֻונ ֗
עֵֿבראיִ ֿת ּדֵ ין Joh 19:17
ּכַֿד ׁשקִ יל זקִ יֿפֵ ֑ה לֿדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתקַ רי ָ֭א קַ רקַ ֿפֿתָ ֭א ָ
אמר ֭א ָּגֿגֻולּתָ ֭א
מֵ ֿתַ ָ
ין חַ ֿד מֵ ּכָא וחַ ֿד מֵ ּכ ָ֭א Joh 19:18
חרנִ ֭ ֞
ּתרין֞ ֗א ָ
ֻוהי֭ ועַ מֵ ה ֵ
אַ ֿתַ ר ּדזַקּפ ֗
וַל֣ יֵׁשֻ וע ּבַ מצַ עֿתָ א ס
ּכֿתיֿב ֗הוָא ּדֵ ין הָ ַֿכנ ָ֭א Joh 19:19
יֿפֵה ִ
וס וסָ ם עַ ל זקִ ֭
וַֿכֿתַ ֿב אָ ֿף לֻוחָ א ִּ֣פילַטָ ֑
ָצריָא מַ לּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
הָ נָא יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
קראו ֻ֗הי֭ מֵ טֻל ּדקַ ִריֿבָ א ֗הוָֿת Joh 19:20
ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ַ
ּפָא סַ ּגִ י ֞
וַלהָ נָא ּדַ ֭
עֵֿבראיִ ֿ֭ת ויַונָאיִ ֿ֭ת
ַֿכֿתיֿבָ א ֗הוָא ָ
לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדֻוּכֿתָ א ּדֵ אזּדקֵ ֿף ּבָ ה יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ִ
וַרֻ ֗הומָ איִ ֿ֭ת
Joh 19:9
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וֵאמַ רו ַרּבַ י֞ ּ-כָהנ ֵ֞א ל֣ ּפִ ילַטָ ֭וס לָא ּתֵ ֿכּתֻ וֿב ּדמַ לּכָא הֻו ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
אֵ לָא ּדהֻו אֵ מַ ֭ר ּדמַ לּכָא אֵ נָא ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
וס מֵ ּדֵ ם ּדֿכֵֿתּבֵ ֿ֭ת ּכֵֿתּבֵ ֿת ּס ּס Joh 19:22
אָ מַ ר ִּ֣פילַטָ ֭
וה ֭֞י וַעֿבַ ֿדו Joh 19:23
ֻוהי ל֣ יֵׁשֻ וע֑ ׁשקַ לו נַחּתַ ֗
סטר ִטיֻוטֵ ֞א ּדֵ י֭ ן ּכַֿד זַקּפ ֗
אֵ ַ
ֻוּתינֵה ּדֵ ין ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּדלָא
סטר ִטיֻוטֵ ֭ ֞א ּכ ִ
לַארּבַ ע מ ַנו ֭ ָ֞ן מנָֿתָ א לחַ ֿד מֵ ן אֵ ַ
לעֵל זקִ ירּתָ א ֻּכל ָ֭ה
חִ יטָ א מֵ ן ֭
ּפַס ּדמַ נֻו Joh 19:24
וֵאמַ רו חַ ֿד לחַ ֿ֭ד לָא נֵסּדקִ ֭יה אֵ לָא נֵּפֵס עלֵיה מֵ ֭
רמיו
ּתֵ הוֵא ס וַׁשלֵם ּכֿתָ ֿבָ א ּדֵ אמַ ֑ר ּדֿפַ לֵֿגו נַחּתַ י֞ ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן ועַ ל לֿבֻוׁשי אַ ִ
סטר ִטיֻוטֵ ֞א ס
ּפֵסָ ֭א הָ לֵין עֿבַ ֿדו אֵ ַ
קָ ימָ ן֞ ֗הוַי֞ ּדֵ ין לוָֿת זקִ יֿפֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ אֵ מֵ ֭ה וחָ ֿתָ ה ּדֵ אמֵ ֭ה ו֣ מַ ריַם Joh 19:25
ָוּפָא ו֣ מַ ריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֭א
הָ י ַּ֣דק ֵלי ֭
ּדרחֵ ם ֗הוָא ּדקָ אֵ ֑ם וֵאמַ ר Joh 19:26
למיֿדָ א הַ ו ָ
יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ ין חזָא לֵאמֵ ֭ה וַלֿתַ ִ
ּברֿכי֭
לֵאמֵ ֭ה אַ נ֗ ּתֿתָ א הָ א ֵ
למיֿדָ א Joh 19:27
ֿברה ּתַ ִ
למיֿדָ א הַ ו֭ הָ א אֵ מָ ֿ֭ך ומֵ ן הָ י ׁשָ עֿתָ ֭א ּדַ ָ
וֵאמַ ר לֿתַ ִ
הַ ו לוָֿתֵ ה סס
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן יִ ֿדַ ע יֵׁ֣שֻ וע ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם אֵ ׁשּתַ ל ַ֑ם וַֿדנֵֿתמַ לֵא ּכֿתָ ֿבָ א Joh 19:28
אֵ מַ ֭ר צהֵ א ֗אנָא ס
ומָ אנָא ִסים ֗הוָא ּדַ מלֵא חַ ל ָ֭א הֵ נֻון ּדֵ ין מלַו אֵ סֿפֻוּגָא מֵ ן חַ ל ָ֑א Joh 19:29
ֻוּפָא וקַ ֵרֿבו לוָֿת ּפֻומֵ ֭ה
וסָ מו עַ ל ז ֭
ּכַֿד ּדֵ ין ׁשקַ ל הַ ו חַ לָא יֵׁ֣שֻ וע֑ אֵ מַ ֭ר הָ א מׁשַ ל ַ֭ם וַארּכֵן ִרׁשֵ ֭ה Joh 19:30
וַאׁשלֵם רֻ וחֵ ה ס
ּפַֿגר ֞א Joh 19:31
מרי֭ ן לָא נֿבֻוֿתֻ ון ֵ
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ין מֵ טֻל ּדַ ערֻ וֿבּתָ א ֗הוָֿ֭ת אָ ִ
הָ לֵין עַ ל זקִ יֿפ ַיהֻו֭ ן מֵ טֻל ּדׁשַ ּבֿתָ א נָֿגהָ ֭א יַומָ א ֗הוָא ּגֵיר ַרּבָ ֭א יַומָ א
יֿפֵא ונַחֿתֻ ון
וס ּדַ נֿתַ ּברֻ ון ׁשָ קַ יה ֭ ֻ֞ון ּדהָ נֻון זקִ ֭ ֞
ּדׁשַ ּבֿתָ א הָ י֭ וַֿבעַ ו מֵ ן ִּ֣פילַטָ ֑
אֵ נֻון֭
חרנָא Joh 19:32
והי֞ ּדקַ ֿדמָ י ָ֑א וַֿדהַ ו ֗א ִ
סטר ִטיֻוטֵ ֑ ֞א וֿתַ ּבַ רו ׁשָ קַ ֗
וֵאֿתַ ו אֵ ַ
ּדֵ אזּדקֵ ֿף עַ מֵ ֭ה
וה ֭֞י Joh 19:33
ּדמיֿת לֵה מֵ ן ַּכּדֻו֭ ולָא ּתַ ּבַ רו ׁשָ קַ ֗
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע֑ חזַו ִ
Joh 19:21
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יהי ּבֿדַ ֿפנֵה ּבלֻוּכָיּתָ ֑א ומֵ חֿדָ א
סטר ִטיֻוטֵ ֭ ֞א מחָ ֗
אֵ לָא חַ ֿד מֵ ן אֵ ַ
נֿפַ ק ּדמָ א ומַ י ֭ ָ֞א
ׁשר ָרא אֵ מַ ֭ר Joh 19:35
ומַ ן ּדַ חזָא אַ סהֵ ֿ֭ד וׁשַ ִר ָירא ֗הי סָ הּדֻוֿתֵ ֭ה והֻו יָֿדַ ֭ע ּדַ ָ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתהַ ימנֻון֭
ּדָ ֿ
הָ לֵין ּגֵיר הו ַ֑֞י ּדנֵֿתמַ לֵא ּכֿתָ ֿבָ א ּדֵ אמַ ֑ר ּדֿגַרמָ א לָא נֵּתּתֿבַ ר ּבֵ ֭ה Joh 19:36
חרנ ָ֭א ּדֵ אמַ ֑ר ּדַ נחֻורֻ ון ּבמַ ן ּדַ ֿדקַ רו ס Joh 19:37
וֿתֻ וֿב ּכֿתָ ֿבָ א ֗א ִ
וס מֵ טֻל Joh 19:38
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן יַ֣וסֵ ֿף הַ ו ּדמֵ ן ָ֣רמֿתָ ֭א ּבעָא מֵ ן ִּ֣פילַטָ ֑
למיֿדָ א ֗הוָא ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ וַמטַ ׁשֵ א ֗הו ָ֭א מֵ ן ּדֵ חלֿתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ּדנֵׁשקֻ ול
ּדֿתַ ִ
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ וע ס
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וַאּפֵס ִּ֣פילַטָ ֭וס וֵאֿתָ א וַׁשקַ ל ּפַ ֵ
ּפַ ֵ
וס הַ ו ּדֵ אֿתָ א ֗הוָא מֵ ן קֿדִ ים לוָֿת יֵׁ֣שֻ וע Joh 19:39
וֵאֿתָ א אָ ֿף נִ֣יקָ ִֿדמָ ֑
יטרין֞ ס
ֻורא וַֿדעַ לוַי֭ אַ ֿיך מָ אא לִ ִ
ַאיּתי עַ מֵ ה חֻונטֿתָ א ּדמ ָ
ּבלִ לי ָ֑א ו ִ
ֻוהי ּבֿכֵּתָ נ ֵ֞א וַֿבֿבֵ סמֵ ֭ ֞א אַ י ַּכנָא Joh 19:40
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ וֿכַרֿכ ֗
ֻוהי לֿפַ ֵ
וׁשַ קל ֗
ִּדאיֿת עיָֿדָ א לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א ּדנֵקּברֻ ון֭
וע ּגַנֿתָ ֭א וֿבָ ה Joh 19:41
ִאיֿת ֗הוָֿת ּדֵ י֭ ן ּבהָ י ּדֻוּכֿתָ א ּדֵ אזּדקֵ ֿף ּבָ ה יֵׁ֣שֻ ֭
ּתּתסים ֗הוָא ּבֵ ֭ה
ּדאנָׁש עֿדַ ּכִ יל לָא אֵ ִ
ֻורא חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א ֗
ּבֿגַנֿתָ ֭א ּבֵ יֿת קֿב ָ
וע מֵ טֻל ּדׁשַ ּבֿתָ א עָאלָא ֗הוָֿ֑ת ומֵ טֻל ּדקַ ִריֿב Joh 19:42
ֻוהי ּתַ מָ ן ל֣ יֵׁשֻ ֭
וסָ מ ֗
ֿברא ס
֗הוָא קַ ָ
וך Joh 20:1
ֿפרא עַ ֿד חֵ ׁשֻ ֿ֭
ּבחַ ֿד ּבׁשַ ּבָ א ּדֵ ין אֵ ֿתָ ֿת ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ א ּבצַ ָ
ֿבר ֭א
אֿפָא ּדַ ׁשקִ ילָא מֵ ן קַ ָ
ֻור ֭א וַחזָֿת לֿכִ ֭
לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
חרנָא Joh 20:2
למיֿדָ א ֗א ִ
אֿפָא וַלוָֿת הַ ו ּתַ ִ
ֵורהטַ ֿת אֵ ֿתָ ֿת לוָֿת ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ֻור ֑א ולָא
ֻוהי למָ ַרן מֵ ן הַ ו ּבֵ יֿת-קֿב ָ
ָאמרא להֻו֭ ן ּדׁשַ קל ֗
ּדרחֵ ם ֗הוָא יֵׁ֣שֻ ֭וע ו ָ
ָ
ֻוהי֭
יָֿדעָא ֗אנָא אַ יּכָא סָ מ ֗
ֻור ֭א Joh 20:3
חרנ ָ֑א וָאֿתֵ ין ֗הוַו לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
למיֿדָ א ֗א ִ
וַנֿפַ ק ֵׁ֣שמעֻון והַ ו ּתַ ִ
למיֿדָ א רהֵ ט קַ ּדמֵ ה Joh 20:4
ּתריהֻון֞ אַ ֿכחֿדָ ֭א הַ ו ּדֵ ין ּתַ ִ
הטין ֗הוַו ַ
ָור ִ
ֻור ֭א
ל֣ ׁשֵ מעֻו ֑ן וֵאֿתָ א קַ ֿדמָ יָא לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
ימי֭ ן מֵ עַ ל ּדֵ ין לָא עַ ל ס Joh 20:5
וַאֿדִ יק חזָא ּכֵּתָ נ ֵ֞א ּכַֿד ִס ִ
ֻור ֭א וַחזָא ּכֵּתָ נ ֵ֞א ּכַֿד Joh 20:6
ֿתר ֑ה ועַ ל לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ֵׁ֣שמעֻון ּבָ ֵ
ימין֭
ִס ִ
Joh 19:34
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ּכר ֿיך
ּברׁשֵ ֑ה לָא עַ ם ּכֵּתָ נ ֭ ֵ֞א אֵ לָא ּכַֿד ִ
וסֻוֿדָ ָרא הַ ו ּדַ חזִיק ֗הוָא ִ
וסים לַסטַ ר ּבַ חֿדָ א ּדֻוּכ ָ֭א
ִ
ֻור ֑א וַחז ָ֭א Joh 20:8
למיֿדָ א ּדֵ אֿתָ א קַ ֿדמָ יָא לֿבֵ יֿת-קֿב ָ
הָ יּדֵ ין עַ ל אָ ֿף הַ ו ּתַ ִ
והַ ימֵ ן֭
עֿתיֿד ֗הוָא לַמקָ ם מֵ ן Joh 20:9
לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל יָֿדעִ ין ֗הוַו מֵ ן ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א ּדַ ִ
ִמיֿתֵ ֭ ֞א
למיֿדֵ ֞א ּתֻ וֿב לֿדֻוּכַֿתהֻון ס Joh 20:10
וֵאזַלו הֵ נֻון ּתַ ִ
ֿבר ֭א וֿבָ ֿכי ָ֭א וֿכַֿד ּבָ ֿכי ָ֭א אַ ִֿדיקַ ֿת Joh 20:11
ַ֣מריַם ּדֵ ין קָ ימָ א ֗הוָֿת לוָֿת קַ ָ
ֿבר ֑א
ּבקַ ָ
וה ֭֞י וחַ ֿד מֵ ן Joh 20:12
ּתרין֞ מַ לַאֿכ ֵ֞א ּבחֵ ו ֵָר ֞א ּדיָֿתּבִ י֭ ן חַ ֿד מֵ ן אֵ סָ ֿדַ ֗
וַחזָֿת ֵ
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ּדסים ֗הוָא ּפַ ֵ
ַוה ֭֞י אַ יּכָא ִ
ֵרֿגל ֗
ֻוהי Joh 20:13
מרא להֻו֭ ן ּדׁשַ קל ֗
ָאמרין ל ָ֭ה אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א מָ נָא ּבָ ֿכיָא אַ נ֗ ּתי֭ אָ ָ
ו ִ
ֻוהי֭
למָ רי֭ ולָא יָֿדעָא ֗אנָא אַ יּכָא סָ מ ֗
סּתר ֑ה וַחזָֿת ל֣ יֵׁשֻ וע ּדקָ אֵ ֑ם ולָא Joh 20:14
מרֿת וֵאֿתּפַ ניַֿת לֿבֵ ָ
הָ ֿדֵ א אֵ ַ
יָֿדעָא ֗הוָֿת ּ֣דיֵׁשֻ וע ֻ֗הו֭
וע אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א מָ נָא ּבָ ֿכיָא אַ נ֗ ּתי֭ וַלמַ ן ּבָ עיָא אַ נ֗ ּתי֭ הִ י Joh 20:15
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
יהי֭ אֵ מַ ר לִ י אַ יּכָא
ָאמרא ל ֵ֭ה מָ רי֑ אֵ ן אַ נ֗ ּת ׁשקַ לּתָ ֗
ֿברֿ֭ת ּד ַֿג ָננָא הֻו֭ ו ָ
ּדֵ ין סֵ ַ
יוהי֭
יהי֭ ִאזַל אֵ ׁשקלִ ֗
סָ מּתָ ֗
עֵֿבראיִ ֿ֭ת ַרּבֻולִ י֭ Joh 20:16
ָאמרא לֵה ָ
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭וע ַ֣מרי ַ֭ם וֵאֿתּפַ ניַֿת ו ָ
ּדמֵ ֿתֵ אמַ ר מַ לֿפָ נ ָ֭א
וע לָא ּתֵ ֿתקַ רֿבִ ין לִ י֭ לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל סֵ לקֵ ֿת לוָֿת Joh 20:17
אָ מַ ר לָה יֵׁ֣שֻ ֭
אָ ֿבי֭ זֵלי ּדֵ ין לוָֿת אַ חַ ֭֞י וֵאמַ רי להֻו֭ ן סָ לֵק ֗אנָא לוָֿת אָ ֿבי֭ וַאֿבֻוֿכֻו֭ ן וַאלָהי֭
וַאלָהֿכֻון ס
למיֿדֵ ֭ ֞א ּדַ חזָֿת למָ ַ֭רן Joh 20:18
ּברֿת לֿתַ ִ
הָ יּדֵ ין אֵ ֿתָ ֿת ַ֣מריַם מַ ֿגּדלָיּתָ ֑א וסַ ַ
וַֿדהָ לֵין אֵ מַ ר לָה ּס ּס
יֿדין Joh 20:19
רעֵא אַ חִ ִ
ּכַֿד הוָא ּדֵ ין ַרמׁשָ א ּדיַומָ א הַ ו ּדחַ ֿד ּבׁשַ ּבָ ֑א וֿתַ ֞
למיֿדֵ ֑ ֞א מֵ טֻל ּדֵ חלֿתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ וע
֗הוַו ּדַ איּכָא ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו ּתַ ִ
קָ ם ּבַ ינָֿתהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשלָמָ א עַ מֿכֻון֭
Joh 20:7
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למיֿדֵ ֞א ּדַ חזַו
ַחֿדיו ּתַ ִ
טר ֭ה ו ִ
וה ֭֞י וסֵ ֵ
הָ ֿדֵ א אֵ מַ ֑ר וחַ וִ י אֵ נֻון ִאיֿדַ ֗
למָ ַרן֭
ּדרני אָ ֿבי֭ Joh 20:21
אֵ מַ ר להֻון ּדֵ ין ּתֻ וֿב יֵׁ֣שֻ ֭וע ׁשלָמָ א עַ מֿכֻו֭ ן אַ י ַּכנָא ּדׁשַ ַ
אָ ֿף אֵ נָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא לֿכֻון ס
וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ לֵי ֑ן נֿפַ ח ּבהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן קַ ּבֵ לו רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א Joh 20:22
ּדאנ ָׁ֭ש Joh 20:23
לאנ ָׁ֭ש נֵׁשּתַ ֿבקֻ ון ל ֵ֭ה וֵאן ּתֵ אחּדֻון ֗
אֵ ן ּתֵ ׁשּבקֻ ון חטָ הֵ ֞א ֗
אַ חִ ִיֿדין ס
ּתרעסַ רּתָ ֑ ֞א הַ ו ּדמֵ ֿתֵ אמַ ר ּתָ אמָ ֭א לָא ֗הוָא Joh 20:24
ָּ֣תאומַ א ּדֵ ין חַ ֿד מֵ ן ֵ
ּתַ מָ ן ֗הוָא עַ מהֻון ּכַֿד אֵ ֿתָ א יֵׁ֣שֻ ֭וע
למיֿדֵ ֭ ֞א חזַין למָ ַ֭רן הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר להֻו֭ ן אֵ לָא חָ זֵא Joh 20:25
ָאמרין לֵה ּתַ ִ
ו ִ
ֿבעָֿתי ומַ וׁשֵ ט ֗אנָא
֑֞
והי֞ ּדֻוּכיָֿתָ ֞א ּדצֵ צֵ ֑ ֞א ָורמֵ א ֗אנָא ּבהֵ ין צֵ
֗אנָא ּבִ איֿדַ ֗
ִאיֿדי ּבֿדַ ֿפנ ֵ֑ה לָא מהַ ימֵ ן ֗אנָא ס
למיֿדֵ ֭ ֞א ו֣ ֿתָ אומַ א עַ מהֻו֭ ן Joh 20:26
ַומי ֑֞ן ּתֻ וֿב לֿגַו ֗הוַו ּתַ ִ
וֿבָ ֿתַ ר ּתמָ ניָא י ִ
רעֵא קָ ם ּבַ מצַ עֿתָ ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן ׁשלָמָ א עַ מֿכֻון֭
וֵאֿתָ א יֵׁ֣שֻ ֭וע ּכַֿד אַ חִ ִיֿדין ּתַ ֑ ֞
ֿבעָך להָ רּכ ָ֭א וַחזִי ִאיֿדַ ֭֞י וַאיּתָ א ִאיֿדָ ֿ֭ך Joh 20:27
וֵאמַ ר ל֣ ֿתָ אומַ ֭א אַ יּתָ א צֵ ֿ
וַאוׁשֵ ט ּבֿגַּבי֭ ולָא ּתֵ הוֵא לָא מהַ ימנ ָ֭א אֵ לָא מהַ ימנָא ס
וַענָא ָּ֣תאומַ ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֭ וַאלָהי֭ Joh 20:28
נּת טֻוֿבַ יהֻון֞ לַאילֵין ּדלָא Joh 20:29
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע הָ ׁשָ א ּדַ חזַיּתָ ני֭ הַ ימֵ ֭
חזַאוֻני והַ ימֵ נו סס
וה ֑֞י Joh 20:30
למיֿדַ ֗
חרניָֿתָ ֞א עֿבַ ֿד יֵׁ֣שֻ וע קֿדָ ם ּתַ ִ
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּדֵ ין אָ ֿתוָֿתָ ֞א ֗א ָ
ּכֿתיֿבָ ן֞ ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֭א
אַ ילֵין ּדלָא ִ
ּברה Joh 20:31
מׁשיחָ א ֵ
ֿכֿתיֿבָ ֑֞ן ּדַ ֿתהַ ימנֻו֭ ן ּ֣דיֵׁשֻ וע הֻו ִ
אָ ֿף הָ לֵין ּדֵ ין ּדַ ִ
ּדַ אלָהָ ֭א ומָ א ּדהַ ימֵ נּתֻ ו ֑ן נֵהוֻון לֿכֻון ּבַ ׁשמֵ ה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ס
וה ֑֞י עַ ל יַמָ א Joh 21:1
למיֿדַ ֗
ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן חַ וִ י ּתֻ וֿב נַֿפׁשֵ ה יֵׁ֣שֻ וע לֿתַ ִ
ּ֣ד ִטיֿבֵ ִרי ָ֭וס חַ וִ י ּדֵ ין הָ ַֿכנ ָ֭א
אֿפָא ו֣ ֿתָ אומַ א ּדמֵ ֿתֵ אמַ ר ָּ֣תאמָ ֭א Joh 21:2
ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו אַ ֿכחֿדָ ֑א ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
למיֿדֵ ֭ ֞א
חרנִ ין֞ מֵ ן ּתַ ִ
ַֿתרין֞ ֗א ָ
ו֣ נַֿתַ נַיאיִ ל הַ ו ּדמֵ ן ָ֣קטנֵא ּדַ ֿגלִ יל ָ֭א וַֿבנַי֞ זַֿ֣בֿדַ י֑ ו ֵ
Joh 20:20
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מרין לֵה אָ ֿף
אֿפָא אָ זֵל ֗אנָא אֵ צֻוֿד נֻונ ֭ ֵ֞א אָ ִ
אָ מַ ר להֻון ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
חנַן אָ ֿתֵ ינַן עַ מָ ֿ֭ך וַנֿפַ קו וַסלֵקו לַסֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א וַֿבהַ ו לִ ליָא מֵ ּדֵ ם לָא צָ ֿדו֭
למיֿדֵ ֞א Joh 21:4
ֿפר ֑א קָ ם יֵׁ֣שֻ וע עַל יַֿד יַמָ ֑א ולָא יֿדַ עו ּתַ ִ
ּכַֿד ּדֵ ין הוָא צַ ָ
ּ֣דיֵׁשֻ וע ֻ֗הו ס
מרין Joh 21:5
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ט ָלי ֑ ֵ֞א למָ ֑א ִאיֿת לֿכֻון מֵ ּדֵ ם למֵ לעַ ֑ס אָ ִ
לֵה ל ָ֭א
אָ מַ ר להֻו֭ ן אַ רמַ ו מצִ יֿדּתֿכֻון מֵ ן ּגַּבָ א ּדי ִַמינָא ּדַ סֿפִ ינ֗ ּתָ ֭א Joh 21:6
ַארמיו֭ ולָא אֵ ׁשּכַחו למֵ ּגֿדָ ה לַמצִ יֿדּתָ ֑א מֵ ן סֻוֿגָאא
ומֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ו ִ
ּדנֻונ ֵ֞א ּדֵ אחּדַ ֿת ס
הו֭ Joh 21:7
אֿפָא הָ נ ָ֭א מָ ַרן ֻ֗
ּדרחֵ ם ֗הוָא לֵה יֵׁ֣שֻ וע לֿכִ ֭
למיֿדָ א הַ ו ָ
וֵאמַ ר ּתַ ִ
וה ֭֞י מֵ טֻל
ֻוּתינ ֵ֭ה מחָ א ּבחַ צַ ֗
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין ּכַֿד ׁשמַ ע ּדמָ ַרן ֻ֗הו֑ נסַ ֿב ּכ ִ
ּדעַ רטֵ ָליָא ֗הו ָ֭א וַׁשֿדָ א נַֿפׁשֵ ה ּביַמָ ֭א ּדנִ אֿתֵ א לוָֿת יֵׁ֣שֻ ֭וע
למיֿדֵ ֭ ֞א ּבַ סֿפִ ינ֗ ּתָ א אֵ ֿתַ ו֭ לָא ּגֵיר ַרחִ יקִ ין ֗הוַו סַ ּגִ י Joh 21:8
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין ּתַ ִ
֗א ָ
ָֿגּדין ֗הוַו לָה לַמצִ יֿדּתָ א הָ י ּדנֻונ ֵ֞א ס
רעָא אֵ לָא אַ ֿיך מַ אֿתֵ ין אַ ִמ ֭ ֞ין ונ ִ
מֵ ן אַ ֑
ֻומר ֞א ּכַֿד ִסימָ ֭ ֞ן ונֻונָא ּכַֿד ִסים Joh 21:9
ַארעָא חזַו ּג ֵ
֑
ּכַֿד ּדֵ ין סלֵקו ל
עלַיהֵ ין ולַחמָ ֭א
וע אַ יּתַ ו מֵ ן הָ נֻון נֻונ ֵ֞א ּדצָ ֿדּתֻ ון הָ ׁשָ ֭א Joh 21:10
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭
ַארעָא ּכַֿד מַ ליָא נֻונ ֵ֞א Joh 21:11
֑
אֿפָא ונַֿגּדָ ה לַמצִ יֿדּתָ א ל
וַסלֵק ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ֻוקרא לָא אֵ צטַ ריַֿת מצִ יֿדּתָ א
מׁשין וַֿתלָֿתָ ֭א וַֿבהָ נָא ֻּכלֵה י ָ
ַרורֿבֵ ֭ ֞א מָ אא וחַ ִ
הָ י ס
למיֿדֵ ֑ ֞א לָא Joh 21:12
וֵאמַ ר להֻון יֵׁ֣שֻ ֭וע ּתַ ו אֵ ׁשּתַ ַרו֭ ֗אנָׁש ּדֵ ין מֵ ן ּתַ ִ
יוהי ּדמַ נֻו֭ ּדיָֿדעִ ין ֗הוַו ּדמָ ַרן ֻ֗הו֭
מרח ֗הוָא ּדַ נׁשַ אלִ ֗
מַ ַ
וע וַׁשקַ ל לַחמָ א ונֻונ ֭ ֵ֞א וי ַ֗הֿב להֻון ס Joh 21:13
קרֿב ּדֵ ין יֵׁ֣שֻ ֭
ֵ
וה ֭֞י ּכַֿד קָ ם מֵ ן Joh 21:14
למיֿדַ ֗
הָ ֿדֵ א ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ין֞ אֵ ֿתחזִי יֵׁ֣שֻ וע לֿתַ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֞א סס
ּבֵ ִ
ׁשמעֻון ּבַ ר יָ֣ונ ַ֑א Joh 21:15
אֿפָא ֵ֣
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ׁשּתַ ִריו֑ אֵ מַ ר יֵׁ֣שֻ וע ל֣ ׁשֵ מעֻון ּכִ ֭
ּדרחֵ ם
ָרחֵ ם אַ נ֗ ּת לִ י י ִַּתיר מֵ ן הָ לֵי ֑ן אָ מַ ר ל ֵ֭ה ִאין מָ רי֭ אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת ָ
מרי֞ ס
֗אנָא ל ָֿ֭ך אָ מַ ר ל ֵ֭ה רעִ י לִ י אֵ ַ
Joh 21:3
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אָ מַ ר לֵה ּתֻ וֿב ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ֭ ֞ין ֵׁ֣שמעֻון ּבַ ר יָ֣ונ ַ֑א ָרחֵ ם אַ נ֗ ּת לִ י֑
ּדרחֵ ם ֗אנָא ל ָֿ֭ך אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע רעִ י לִ י
אָ מַ ר לֵה ִאין מָ רי֭ אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ָ
עֵרּבַ י֞ ס
ׁשמעֻון ּבַ ר יָ֣ונ ַ֑א ָרחֵ ם אַ נ֗ ּת לִ י֑ וֿכֵריַֿת Joh 21:17
אָ מַ ר לֵה ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ֭ ֞ין ֵ֣
ּדרחֵ ם אַ נ֗ ּת לִ י֭ וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ רי֑ ּכֻל
לֵה לֿכִ אֿפָא ּדֵ אמַ ר לֵה ּדַ ֿתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ָ
ּדרחֵ ם ֗אנָא ל ָֿ֭ך אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭וע רעִ י
מֵ ּדֵ ם אַ נ֗ ּת חָ ֿכֵם אַ נ֗ ּ֭ת אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת ָ
לִ י נקַ וָֿתי֞ ס
ַיּת אַ נ֗ ּת לנַֿפׁשָ ֿך אָ סַ ר Joh 21:18
אַ ִמין אַ ִמין אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדֿכַֿד טלֵא ֗הו ֑
אֿבּת ּתֵ ֿפׁשֻ וט
֗הוַיּת חַ צַ ְ֑֞יּך וַמהַ ל ֵֿך ֗הוַיּת לַאיּכָא ּדצָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת מָ א ּדֵ ין ּדַ סֵ ֑
יּך ונַוּבל ָֿ֭ך לַאיּכָא ּדלָא צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּ֭ת
חרין נֵאסֻור ל ָֿך חַ צַ ְ֭֞
יּך ו ַ֗א ִ
ִאיֿדַ ְ֭֞
עֿתיֿד ּדַ נׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ ֭א Joh 21:19
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ּדַ נחַ וֵא ּבַ אינָא מַ וּתָ א ִ
וֿכַֿד אֵ מַ ר הָ לֵי֭ ן אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ּתָ א ּבָ ֿתַ רי ס
ּדרחֵ ם ֗הוָא יֵׁ֣שֻ וע Joh 21:20
למיֿדָ א הַ ו ָ
אֿפָא וַחזָא לֿתַ ִ
וֵאֿתּפנִ י ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ֿתר ֭ה הַ ו ּדַ נֿפַ ל ֗הוָא ּבַ חׁשָ ִמיֿתָ א עַ ל חַ ֿדיֵה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וֵאמַ ֭ר מָ רי֭
ּדָ אֿתֵ א ּבָ ֵ
מַ נֻו מַ ׁשלֵם ל ָֿ֭ך
וע מָ רי֭ והָ נ ָ֭א מָ נ ָ֭א Joh 21:21
אֿפָא אֵ מַ ר ל֣ יֵׁשֻ ֭
להָ נָא ּכַֿד חזָא ּכִ ֭
וע אֵ ן צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדַ נקַ וֵא הָ נָא עֿדַ מָ א ּדָ אֿתֵ א ֗אנ ָ֭א Joh 21:22
אָ מַ ר לֵה יֵׁ֣שֻ ֭
ל ָֿך מָ א ל ָֿ֭ך אַ נ֗ ּת ּתָ א ּבָ ֿתַ רי֭
למיֿדָ א לָא מָ אֵ ֿ֭ת יֵׁ֣שֻ וע Joh 21:23
ונֵֿפקַ ֿת הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ א ּבֵ יֿת אַ חֵ ֑ ֞א ּדהַ ו ּתַ ִ
ּדֵ י֭ ן לָא ֗הוָא ּדלָא מָ אֵ ֿת אֵ מַ ֭ר אֵ לָא ּדֵ אן צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדַ נקַ וֵא הָ נָא עֿדַ מָ א
ּדָ אֿתֵ א ֗אנ ָ֭א ל ָֿך מָ א ל ָֿ֭ך
ֵין ויָֿדעִ ין Joh 21:24
ָאף ּכֿתַ ֿב אֵ נ ֭ ֞
למיֿדָ א ּדַ אסהֵ ֿד עַ ל הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן ו ֿ
הָ נַו ּתַ ִ
֗חנַן ּדׁשַ ִר ָירא ֗הי סָ הּדֻוֿתֵ ה ס
וע אַ ילֵין ּדֵ אלֻו Joh 21:25
חרניָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּדַ עֿבַ ֿד יֵׁ֣שֻ ֭
ִאיֿת ּדֵ ין אָ ֿף ֗א ָ
חֿדָ א חֿדָ א מֵ ֿתּכַֿתּבָ ן֞ ֗הו ַ֑֞י אָ ֿף לָא הֻו עָ למָ א אַ ֿיך ּדסָ ֿבַ ר ֗אנ ָ֑א סָ ֿפֵק ֗הוָא
לַֿכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדמֵ ֿתּכַֿתּבִ ין ֗הוַו ס
Joh 21:16

Acts
ּכֿתָ ֿבָ א קַ ֿדמָ יָא ּכֵֿתּבֵ ֿת אָ ו ֵּ֣תאָ וֿפִ יל ֵ֑א עַ ל ּכֻלהֵ ין אַ ילֵין ּדׁשַ ִרי מָ ַרן
מׁשיחָ א למֵ עּבַ ֿד וַלמַ ָלֿפֻו֑
יֵׁ֣שֻ וע ִ
עֿדַ מָ א ליַומָ א הַ ו ּדֿבֵ ה אֵ סּתַ ל ַ֭ק מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּדֿפַ קֵ ֿד ֗הוָא אֵ נֻון Act 1:2
לַׁשלִ יחֵ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדַ ֿגֿבָ א ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
אף חַ וִ י להֻון נַֿפׁשֵ ה ּכַֿד חַ י מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּדחַ ׁ֑ש ּבָ אֿתוָֿתָ ֞א Act 1:3
הָ נֻון ּדָ ֿ
ַומין֞ אַ רּבעִ י֭ ן ּכַֿד מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא להֻו֭ ן וָאמַ ר עַ ל מַ לּכֻוֿתָ א
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּבי ִ
ּדַ אלָהָ ֭א
אֻ֣ורׁשלֵם לָא נֵֿפרקֻ ו ֑ן Act 1:4
וֿכַֿד אֵ ֿכַל עַ מהֻון לַחמָ ֑א ּפַ קֵ ֿד אֵ נֻון ּדמֵ ן ִ
אֵ לָא ּדַ נקַ וֻון לׁשֻ וו֗ ּדָ יֵה ּדַ אֿבָ ֭א הַ ו ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון מֵ ני֭
ּ֣די ֻוחַ נָן אַ עמֵ ֿד ּבמַ י ֑ ָ֞א וַאנ֗ ּתֻ ון ּתֵ עמֿדֻו֭ ן ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א לָא ּבָ ֿתַ ר Act 1:5
ֵאא
יַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ָאמרין ל ֵ֭ה מָ ַ֭רן אֵ ן ּבהָ נָא זַֿבנָא Act 1:6
ֻוהי֭ ו ִ
יׁשי ֑ן ׁשַ אל ֗
הֵ נֻון ּדֵ ין ּכַֿד ּכנִ ִ
איסרי ֵ֭ל
מַ ֿפנֵא אַ נ֗ ּת מַ לּכֻוֿתָ א ִ֣ל ָ
אָ מַ ר להֻון הֻו֭ לָא ֗הוָֿת ִּדילֿכֻון הָ ֿדֵ א למֵ ּדַ ע זַֿבנָא אַ ו זַֿבנ ֑ ֵ֞א אַ ילֵין Act 1:7
ּדַ אֿבָ א סָ ם אֵ נֻון ּבׁשֻ ולטָ נָא ּדנַֿפׁשֵ ֭ה
אֵ לָא ּכַֿד ִּתאֿתֵ א רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א עלַיּכֻו ֑ן ּתקַ ּבלֻון חַ יל ָ֭א וֿתֵ הו ֻון Act 1:8
וּפֵיה
מרי ֭ ֵ֞א וַעֿדַ מָ א לסַ ֞
ָאף ּבֵ יֿת ׁשָ ָ
ּבֻ֣אורׁשלֵם וַֿב ֻֿכלָה ִ֣י ֻהוֿ֭ד ו ֿ
ִ
לִ י סָ הּדֵ ֭ ֞א
ארעָא
֭
ּדַ
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר ּכַֿד חָ זֵין ל ֵ֭ה אֵ סּתַ ל ַ֭ק וַע ָננָא קַ ּבֵ לֿתֵ ֭ה וֵאֿתּכ ִַסי מֵ ן Act 1:9
עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון
ַֿברין֞ Act 1:10
ּתרין֞ ּג ִ
וֿכַֿד חָ ִירין ֗הוַו ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ּכַֿד הֻו אָ זֵל ֗הו ָ֑א אֵ ׁשּתֿכַחו ֵ
ימין לוָֿתהֻו֭ ן ּבַ לֿבֻוׁשֵ א חֵ ו ָָר ֭א
קָ ִ
ירין ּבַ ׁשמַ י ָ֭א Act 1:11
ימין אנ֗ ּתֻ ון וחָ ִ
ַֿבר ֞א ּגלִ י ָלי ֑ ֵ֞א מָ נָא קָ ִ
ָאמרין להֻו֭ ן ּג ֵ
ו ִ
ָיהי
הָ נָא יֵׁ֣שֻ וע ּדֵ אסּתַ לַק מֵ נֿכֻון לַׁשמַ י ָ֑א הָ ַֿכנָא נִ אֿתֵ ֭א אַ ֿיך מָ א ּדַ חזַיּתֻ ונ ֗
ּדַ סלֵק לַׁשמַ יָא ס
Act 1:1
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ֿתקרא
ֻורא ּדמֵ ֵ
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם מֵ ן ט ָ
רּכן הֿפַ ֿכו להֻון ל ִ
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ֵ֭
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם וֿפַ ִריק מֵ נָה אַ ֿיך ׁשַ ֿבעָא
והי עַ ל ּגֵנ֗ ֿב ִ
ּדֿבֵ יֿת-זַיּתֵ ֭ ֞א ִּדאיֿתַ ֗
אֵ סטֿדַ ו ֭ ָ֞ן
ּפֵ֣טרוס Act 1:13
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּדעַ לו֑ סלֵקו להֻון לעֵ לִ יֿתָ א הָ י ּדהָ וֵין ֗הוַו ּבָ ֭ה ָ
ַ֣אנּדראו ָ֭ס ו֣ ֿפִ ילִ יּפָ וס ו֣ ֿתָ אומַ ֭א ו֣ מַ ּתַ י ו֣ ֿבַ רּ-תֻ ולמַ י֭ ו֣ יַעקֻ וֿב
ו֣ יֻוחַ ָ֭נן ו֣ יַעקֻ וֿב ו ֵ
ּבַ ר חַ֣לֿפַ י֭ ו֣ ׁשֵ מעֻון טַ ָננ ָ֭א ִ֣ויהֻוֿדָ א ּבַ ר יַ֣עקֻ וֿ֭ב
נֿפֵׁש עַם Act 1:14
הָ לֵין ּכֻלהֻו ֑ן אַ ֿכחֿדָ א אַ ִמינִ ין ֗הוַו ּבַ צלֻוֿתָ א ּבַ חֿדָ א ֑
והי֞ ס
נֵׁשֵ ֭ ֞א ועַ ם ַ֣מרי ַ֭ם אֵ מֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ועַ ם אַ חַ ֗
למיֿדֵ ֭ ֞א ִאיֿת Act 1:15
וַֿבהֻון ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן קָ ם ֵׁ֣שמעֻון ּכִ אֿפָא מֵ צעַ ֿת ּתַ ִ
ועֵסרי֭ ן וֵאמַ ֭ר
ִ
ּדאנָׁשָ א אַ ֿיך מָ אא
֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן ּכֵנׁשָ א ֗
ַֿבר ֞א אַ חַ י ֑֞ן זָֿדֵ ק ֗הוָא ּדנֵֿתמַ לֵא ּכֿתָ ֿבָ ֑א אַ ינָא ּדקַ ּדֵ ם אֵ מַ ר רֻ וחָ א Act 1:16
ּג ֵ
ּברנָא להָ נֻון ּדֵ אחַ ֿדו
ּדקֻ וֿדׁשָ א ּבֿפֻומֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד עַ ל ִ֣יהֻוֿדָ א הַ ו ּדַ הוָא מֿדַ ָ
ל֣ יֵׁשֻ ֭וע
עַמ ן וִ איֿת ֗הוָא לֵה ּפֵסָ א ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א הָ ֿדֵ ֭א Act 1:17
מֵ טֻל ּדַ מנֵא ֗הוָא ַ֭
והי֞ עַ ל Act 1:18
חטיֿתָ ֭א וַנֿפַ ל עַ ל אַ ַּפ ֗
ֿגרא ּדַ ִ
קריֿתָ א מֵ ן אַ ָ
הָ נַו ּדַ קנָא לֵה ִ
ֵאֿתּפרֿת מֵ ן מצַ עֿתֵ ֭ה וֵאֿתֵ אׁשֵ ֿד ֻּכלֵה ּג ָוי ֵ֭ה
ֵ
רעָא ו
אַ ֑
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם והָ ַֿכנָא Act 1:19
ִ
מרין
והִ י הָ ֿדֵ א אֵ ֿתיַֿדעַ ֿת לֿכֻלהֻון ּדעָ ִ
והי ּתֻ ורּגָמָ ה
אֿתר ֭א חקַ ל ּדמָ ֭א ִּדאיֿתַ ֗
קריֿתָ א הָ י ּבלֵׁשָ נֵה ּדַ ָ
אֵ ֿתקַ ריַֿת ִ
קֻ וריַֿת ּדֵ ֭ם
ירה ּתֵ הוֵא חַ רּבָ ֑א ועָ מֻור לָא Act 1:20
ֻור ֑ ֞א ּדֿדַ ֵ
ֿפרא ּדמַ זמ ֵ
ּכֿתיֿב ּגֵיר ּבסֵ ָ
ִ
חרין֭
נֵהוֵא ּבָ ֭ה וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ה נֵסַ ֿב ֗א ִ
ּכל ֵ֑ה Act 1:21
ַֿבר ֑ ֞א ּדַ הוַו עַ מַ ן ּבהָ נָא זַֿבנָא ֻ
וָליָא ֗הי הָ ֿכִ יל לחַ ֿד מֵ ן הָ לֵין ּג ֵ
ּדֿבֵ ה עַ ל וַנֿפַ ק עלַין מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑
ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣די ֻוחַ ָנ ֑ן עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדֵ אסּתַ לַק מֵ ן לוָֿתַ ֑ן Act 1:22
ּדַ אקֵ ֿף מֵ ן מַ עמ ִ
ּדהֻו נֵהוֵא עַמַ ן סָ הּדָ א ּדַ קיָמּתֵ ֭ה
וס Act 1:23
ֿתקרא ּבַ֣רׁשַ ּבָ ֭א ּדֵ אׁשּתַ ִמי יֻ֣וסטָ ֑
ּתר ֭ ֞ין ל֣ יַוסֵ ֿ֭ף ּדמֵ ֵ
וַאקִ ימו ֵ
וַל֣ מַ ִּתי ַ֭א
Act 1:12
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וֿכַֿד צַ לִ יו֭ אֵ מַ רו֭ אַ נ֗ ּת מָ ריָא יָֿדַ ע ּדַ ֿבלֵּבַ וָֿתָ ֞א ּדֿכֻל֑ חַ וָא חַ ֿד אַ ינָא
ּתריהֻו ֑֞ן
ּדֿגָֿבֵ א אַ נ֗ ּת מֵ ן הָ לֵין ַ
ּפרק ִ֣יהֻוֿדָ ֭א Act 1:25
ּדהֻו נקַ ּבֵ ל ּפֵסָ א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֑א וַׁשלִ יחֻוֿתָ א ּדמֵ נָה ַ
ַאֿתר ֭ה
ּדנִ אזַל לֵה ל ֵ
ַארמיו ֿפֵצֵ ֑ ֞א וסֵ לקַ ֿת ל֣ מַ ִּתי ַ֭א וֵאֿתמנִ י עַ ם חֿדַ עסַ ר ׁשלִ יחֵ ֞א Act 1:26
ו ִ
יׁשין ֗הוַו ּכֻלהֻון Act 2:1
וסט ֑א ּכַֿד ּכנִ ִ
נטקָ ִ
וֿכַֿד אֵ ֿתמַ לִ יו יַומָ ֿתָ ֞א ּדּפֵ ִ
אַ ֿכחֿדָ ֑א
יך רֻ וחָ א עַ זִיזּתָ ֭א וֵאֿתמלִ י ֗הוָא Act 2:2
הוָא מֵ ן ׁשֵ ליָא מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א קָ ל ָ֭א אַ ֿ
מֵ נ ֵ֑ה ֻּכלֵה ּבַ יּתָ א הַ ו ּדֿבֵ ה יָֿתּבִ ין ֗הוַו֭
ֻור ֭א וִ יֿתֵ ֿבו עַ ל חַ ֿד Act 2:3
וֵאֿתחזִיו להֻון לֵׁשָ נ ֵ֞א ּדמֵ ֿתּפַ לֿגִ ין ֗הוַו אַ ֿיך נ ָ
חַ ֿד מֵ נהֻון֭
וֵאֿתמלִ יו ּכֻלהֻון ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וַאקֵ ֿפו ֗הוַו לַממַ ָללֻו ּבלֵׁשָ ן Act 2:4
לֵׁשָ ֑ן אַ ֿיך מָ א ּדרֻ וחָ א יָהֵ ֿב ֗הוָא להֻון לַממַ ָללֻו֭
ּבֻ֣אורׁשלֵם ּדֿדָ חלִ ין מֵ ן אַ לָהָ ֑א Act 2:5
ִ
מרין
ַֿבר ֞א ּדעָ ִ
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין ּג ֵ
עַממֵ ֞א ּדַ ֿתחֵ יֿת ׁשמַ י ָ֭א
יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א מֵ ן ּכֻל ֗
ּכלֵה עַ מָ א וֵאׁשּתֿג ֵׁ֭ש מֵ טֻל ּדׁשָ מַ ע ֗הוָא Act 2:6
וֿכַֿד הוָא קָ לָא הַ ו֑ ּכנַׁש ֻ
֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ נהֻון ּדַ ממַ ללִ ין ֗הוַו ּבלֵׁשָ נַיה ֭ ֻ֞ון
מרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿ֑ד הָ לֵין Act 2:7
מרי֭ ן ּכַֿד אָ ִ
ּתַ הִ ִירין הוַו ּדֵ ין ּכֻלהֻון ומֵ ּתּדַ ִ
ּכֻלהֻון ּדַ ממַ ללִ י ֑ן לָא הָ א ּגלִ י ָלי ֵ֞א אֵ נֻו ֑ן
יֿדין ֗ח ַנ ֑ן Act 2:8
אַ י ַּכנָא חנַן ׁשָ מעִ ין ֗חנַן ֗אנָׁש ֗אנָׁש לֵׁשָ נֵה ּדֿבֵ ה יִ לִ ִ
ין יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א Act 2:9
ַהר ֭ ֞
מרין ּבֵ יֿת-נ ִ
ּפַ רֿת ָוי ֭ ֵ֞א ומָ ֿדָ י ֵ֞א וַא ַל ָני ֭ ֵ֞א וַאילֵין ּדעָ ִ
אסי ַ֭א
ֿתרא ּ֣דּפָנטָ ֭וס וַֿ֣ד ִ
וקַ ּפֻוֿדקָ י ֭ ֵ֞א וַֿדמֵ ן אַ ָ
אֿתרוָֿתָ ֞א Act 2:10
צרי֭ ן וֿדַ ַ
ֿתרא ַּ֣דֿפרֻ וֿגִ יַא וַֿ֣ד ּפַ מֿפֻולִ י ַ֭א וַֿ֣ד מֵ ֵ
וַֿדמֵ ן אַ ָ
ומ ֭א יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וֿגִ י ֵֻור ֭ ֞א
ּ֣דלֻוֿבִ א ּדקַ ִריֿבִ ין ל֣ קֻ ִורינִ ֭א וַאילֵין ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן ֻ֣ר ֗ה ִ
וַֿדמֵ ן ֣ק ִר ִט ֭א ועַ רֿבָ י ֭ ֵ֞א הָ א ׁשָ מעִ ין ֗חנַן מֵ נהֻון ּדַ ממַ ללִ ין ּבלֵׁשָ נַין֞ Act 2:11
ֿדמרֿתֵ ֞ה ּדַ אלָהָ ֭א
ילן ּתֵ ָ
ִּד ַ֭
מרין חַ ֿד לחַ ֿ֑ד ּדמָ נָא ֗הי Act 2:12
מרין ֗הוַו ּדֵ ין ּכֻלהֻו֭ ן וֿתַ וִ ִירי֭ ן ּכַֿד אָ ִ
מֵ ּתּדַ ִ
הָ ֿדֵ א צֿבֻוֿתָ ֭א
Act 1:24
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אריֿתָ א
מרי ֑ן הָ לֵין מֵ ִ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין ממַ יקִ ין ֗הוַו ּבהֻו֭ ן ּכַֿד אָ ִ
֗א ָ
ׁשּתיו וַרוִ יו ּס ּס
אֵ ִ
ַארים קָ ל ֵ֭ה Act 2:14
ּבָ ֿתַ רּכֵן קָ ם ֵׁ֣שמעֻון ּכִ אֿפָא עַ ם חֿדַ עסַ ר ׁשלִ יחִ י ֑֞ן ו ִ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם הָ ֿדֵ א ּתֵ ִֿתיֿדַ ע
ִ
מרין
ַֿבר ֞א יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א וֿכֻלהֻון ּדעָ ִ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
לֿכֻו֭ ן וצֻוֿתו מֵ ל ַ֭֞י
ֿברין הָ לֵין רוֵי ֑ן ּדהָ א עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א Act 2:15
לָא ּגֵיר אַ י ַּכנָא ּדַ אנ֗ ּתֻ ון סָ ִ
ּתלָֿת אֵ נֵין֞ ׁשָ עִ י ֑֞ן
ירא ּ֣בי ֻואיֵל נֿבִ י ָ֭א Act 2:16
אמ ָ
אֵ לָא הָ ֿדֵ א ִ֗הי ּדַ ִ
חרי ֵ֞א אָ מַ ר אַ לָהָ ֑א אֵ ׁשֻ וֿד רֻ וחי עַ ל ּכֻל ּבסַ ֭ר Act 2:17
נֵהוֵא ּביַומָ ֿתָ ֞א ֗א ָ
ונֵֿת ַנּבֻון ּבנַיּכ ֭ ֻ֞ון וַֿבנָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון ו ַֿגּדֻוֿדַ יּכֻון֞ חֵ ז ָונ ֵ֞א נֵחז ֻו֭ ן וקַ ִׁשיׁשַ יּכֻון֞ חֵ למֵ ֞א
נֵחלמֻון֭
ועַל עַֿבּדַ י֞ ועַל אַ מהָ ֿתי֞ אֵ ׁשֻ וֿד רֻ וחי ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו֭ ן ונֵֿת ַנּבֻון֭ Act 2:18
ֻורא Act 2:19
רעָא ּדמָ א ונ ָ
וֵאּתֵ ל אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וַֿגֿבַ רוָֿתָ ֞א עַ ל אַ ֭
ועֵטרא ּדַ ֿת ָננ ָ֭א
ָ
הרא ּבַ ֿדמָ ֭א עַ ֿדלָא נִ אֿתֵ א יַומֵ ה Act 2:20
ׁשֵ מׁשָ א נֵֿתחַ ל ַֿף ּבעַ מטָ נ ָ֭א וסַ ָ
ּדמָ ריָא ַרּבָ א וַֿדחִ ילָא סס
ֵקרא ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א נִ חֵ א ס Act 2:21
ונֵהוֵא ּכֻל ּדנ ֵ
ַֿברא ּדמֵ ן Act 2:22
ָצרי ָ֑א ּג ָ
יסריֵל֑ ׁשמַ עו מֵ ל ֵ֞א הָ לֵי֭ ן יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
ַֿבר ֞א ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ּג ֵ
אַ לָהָ א אֵ ֿתחזִי לוָֿתֿכֻו ֑ן ּבחַ יל ֵ֞א וֿבָ אֿתוָֿתָ ֞א וֿבַ ֿגֿבַ רוָֿתָ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדַ אלָהָ א עֿבַ ֿד
ּבַ ינָֿתֿכֻון ּבִ איֿדֵ ֭ה אַ ֿיך ּדַ אנ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
ֿפריׁש ֗הוָא לָה להָ ֿדֵ ֑א ּבַ מקַ ּדמֻוֿת יִ ֿדַ עֿתֵ ה וַֿבצֵ ֿב ָינֵה Act 2:23
להָ נָא ּדַ ִ
יעֵא וַזקַ ֿפּתֻ ו֭ ן וַקטַ לּתֻ ון֭
ָיהי ּבִ איֿדַ י֞ ַר ִׁש ֭ ֞
ּדַ אלָהָ ֑א אַ ׁשלֵמּתֻ ונ ֗
ֵיה ּדַ ׁשי ֻול֑ מֵ טֻל ּדלָא מֵ ׁשּכחָ א Act 2:24
ַׁשרא חֵ ֿבל ֞
אַ לָהָ א ּדֵ ין אַ קִ ימֵ ֭ה ו ָ
֗הוָֿת ּדנֵּתּתחֵ ֿד ּבָ ה ּבַ ׁשי ֻ֭ול
ַוהי֭ מקַ ּדֵ ם ֗הוִ יֿת חָ זֵא למָ רי ּבֿכֻלזֿבַ ֑ן ּדעַ ל Act 2:25
ַּ֣דוִ יֿד ּגֵיר אֵ מַ ר על ֗
י ִַמיני ֻ֗הו֭ ּדלָא אֵ ז ֻ֭וע
ָאף ּפַֿגרי ַנּגֵן עַ ל Act 2:26
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתּבַ סַ ם לֵּבי֭ ֵורוזַֿת ּתֵ ׁשּבֻוחּתי֭ ו ֿ
ֿבר ֭א
סַ ָ
Act 2:13
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מֵ טֻל ּדלָא ׁשָ ֿבֵ ק אַ נ֗ ּת לנַֿפׁשי ּבַ ׁשיֻול֑ ולָא יָהֵ ֿב אַ נ֗ ּת לחַ סי ָֿך
ּדנֵחזֵא חֿבָ ל ָ֭א
ֻוּפָך Act 2:28
ּגלַיּת לִ י אֻ ורחָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א ּתֵ מלֵיני ּבַ ִסימֻוֿתָ א עַ ם ּפַ רצ ֿ֭
למאמַ ר עִ ין ּבַ ֿגלֵא לוָֿתֿכֻו ֑ן עַ ל ִריׁש אַ ֿבָ הָ ֿתָ ֞א Act 2:29
ַֿבר ֞א אַ חַ י ֑֞ן מַ ּפַ ס ִ
ּג ֵ
והי לוָֿתַ ן עֿדַ מָ א ליַומָ נ ָ֭א
ֻורה ִאיֿתַ ֗
ָאף אֵ ֿתקֿבַ ֭ר וֿבֵ יֿת-קֿב ֵ
ּדמיֿת ו ֿ
ַּ֣דוִ יֿ֭ד ִ
אר ֞א Act 2:30
נֿבִ יָא הוָא ּג ֵ֭יר ויָֿדַ ע ֗הוָא ּדמַ ומָ ֿתָ ֞א יִ מָ א לֵה אַ לָהָ ֭א ּדמֵ ן ּפִ ֵ
ּדֿכַרסָ ֿ֑ך אַ וּתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָֿ֭ך
מׁשיחָ ֭א ּדלָא אֵ ׁשּתֿבֵ ק ּבַ ׁשי ֻול֑ Act 2:31
וקַ ּדֵ ם חז ָ֭א ומַ לֵל עַ ל קיָמּתֵ ה ּדַ ִ
ֿגרה חזָא חֿבָ ל ָ֭א
אָ ֿפלָא ּפַ ֵ
וה ֭֞י Act 2:32
להָ נָא יֵׁ֣שֻ וע אַ קִ ים אַ לָהָ ֭א וַחנַן ֻּכלַן סָ הּדַ ֗
ים וַנסַ ֿב מֵ ן אַ ֿבָ א ׁשֻ וו֗ ּדָ יָא ּדעַל Act 2:33
ּתּתר ֑
והֻויֻו ּדַ ֿבי ִַמינֵה ּדַ אלָהָ א אֵ ִ
רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וֵאׁשַ ֿד מַ והַ ֿבּתָ א הָ ֿדֵ ֑א ּדהָ א חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון וׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
לָא ֗הוָא ּגֵיר ַּ֣דוִ יֿד סלֵק לַׁשמַ י ָ֭א מֵ טֻל ּדהֻו אֵ מַ ֑ר ּדֵ אמַ ר מָ ריָא Act 2:34
למָ רי֑ ּתֵ ֿב ל ָֿך מֵ ן י ִַמיני֑
לרֿגלַיּכְ֭֞ Act 2:35
יּך ּכֻוֿבׁשָ א ֵ
אסים ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ְ֞
עֿדַ מָ א ּדֵ ִ
ַמׁשיחָ א Act 2:36
יסריֵל֑ ּדמָ ריָא ו ִ
ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת הָ ֿכִ יל נֵּדַ ע ֻּכלֵה ּבֵ יֿת ִ֣א ָ
עַ ֿבּדֵ ה אַ לָהָ ֑א להָ נָא יֵׁ֣שֻ וע ּדַ אנ֗ ּתֻ ון זקַ ֿפּתֻ ון ס
וֿכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵי ֑ן אֵ ֿתּגנַחו ּבלֵּבהֻו֭ ן וֵאמַ רו ל֣ ׁשֵ מעֻון וַלׁשַ רּכָא Act 2:37
ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א מָ נָא נֵעּבֵ ֿד אַ חַ י ֑֞ן
ׁשמעֻו֭ ן ּתֻ וֿבו וַעמַ ֿדו ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו ֑ן ּבַ ׁשמֵ ה Act 2:38
אָ מַ ר להֻון ֵ֣
ּדמָ ריָא יֵׁ֣שֻ ֭וע לׁשֻ וֿבקָ ן חטָ הֵ ֑ ֞א ּדַ ֿתקַ ּבלֻון מַ והַ ֿבּתָ א ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ּדרחִ יקִ י֭ ן Act 2:39
לֿכֻון ּגֵיר הוָא ׁשֻ וו֗ ּדָ י ָ֭א ולַֿבנַיּכ ֭ ֻ֞ון וַלֿכֻלהֻון אַ ילֵין ַ
ֵקרא אֵ נֻון֭
אַ ילֵין ּדהֻו אַ לָהָ א נ ֵ
חרניָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א מסַ הֵ ֿד ֗הוָא להֻו֭ ן וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נהֻו֭ ן Act 2:40
וַֿבמֵ ל ֵ֞א ֗א ָ
ּכַֿד אָ מַ ֑ר חיַו מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א הָ ֿדֵ א מעַ קַ מּתָ ֭א
עֿתיֿדָ איִ ֿת קַ ּבֵ לו מֵ לֿתֵ ֭ה והַ ימֵ נו֭ וַעמַ ֿדו֭ Act 2:41
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון ִ
֗
וֵאּתּתַ וסַ ֿפו ּבהַ ו יַומָ ֑א אַ ֿיך ּתלָֿתָ א אַ לֿפִ ין֞ נַֿפׁשָ ֭ ֞ן
Act 2:27
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ַאמינִ ין ֗הוַו ּביֻולּפָ נָא ּדַ ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ומֵ ׁשּתַ וּתֿפִ ין ֗הוַו ּבַ צלֻוֿתָ א
ו ִ
סטי ַ֭א
וֿבַ קצָ יָא ּדֵ אוֿכ ִַר ִ
והָ ויָא ֗הוָֿת ּדֵ חלֿתָ א לֿכֻל נֿפֵ ׁש ס וָאֿתוָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א וַֿגֿבַ רוָֿתָ ֑ ֞א Act 2:43
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ִ
הָ ויָן֞ ֗הוַי֞ ּביַֿד ׁשלִ יחֵ ֞א
וֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו ֗הוַו֭ אַ ֿכחֿדָ א הוַו֭ וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ֗הוָא Act 2:44
להֻו֭ ן ּד ַֿגוָא הו ָ֭א
וַאילֵין ִּדאיֿת ֗הוָא להֻון קֵ נ ָינ ָ֭א מזַּבנִ ין ֗הוַו ל ֵ֑ה וַמֿפַ לֿגִ ין ֗הוַו Act 2:45
לאנָׁש ֗אנָׁש אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדַ סנִ יק ֗הו ָ֭א
֗
וֿכֻלי ֻום אַ ִמינִ ין ֗הוַו ּבהַ יּכל ָ֭א ּבַ חֿדָ א נֿפֵ ׁ֭ש וַֿבֿבַ יּתָ א קָ צֵ ין ֗הוַו Act 2:46
ֿברירֻ וֿתָ א ּדלֵּבהֻון
ּפריסּתָ ֑א וַמקַ ּבלִ ין ֗הוַו סַ יּבָ רּתָ ֭א ּכַֿד ָרוזִי ֑ן וֿבַ ִ
ִ
ּכלֵה עַ מָ ֭א ומָ ַרן Act 2:47
ּברחמֵ ֞א קֿדָ ם ֻ
מׁשַ ּבחִ ין ֗הוַו לַאלָהָ ֑א ּכַֿד יִ הִ יֿבִ ין ַ
מַ וסֵ ֿף ֗הוָא ּכֻליֻום לַאילֵין ּדחָ אֵ ין ּבעִ ּד֗ ּתָ א ס
ׁשמעֻון ּכִ אֿפָא ו֣ י ֻוחַ נָן אַ ֿכחֿדָ א להַ יּכל ָ֑א ּבעֵ ּדָ נָא Act 3:1
וַהוָא ּדֿכַֿד סָ לקִ ין ֵ֣
ּדַ צלֻוֿתָ א ּדַ ֿתׁשַ ע ׁשָ עִ י ֑֞ן
ּכרס אֵ מֵ ֑ה ׁשקִ ילִ ין ֗הוַו ֗אנָׁשָ א אַ ילֵין Act 3:2
ַֿברא חַ ֿד חֿגִ ָירא ּדמֵ ן ֵ
והָ א ּג ָ
ֿתקרא ׁשַ ּפִ ָיר ֑א
ימין ל ֵ֑ה ּבֿתַ רעָא ּדהַ יּכלָא ּדמֵ ֵ
ּדַ מעָ ִֿדין ֗הוַו מַ יּתֵ ין וסָ ִ
ּדנֵהוֵא ׁשָ אֵ ל זֵֿדקֿתָ א מֵ ן הָ נֻון ּדעָאלִ ין להַ יּכל ָ֭א
הָ נָא ּכַֿד חזָא ל֣ ׁשֵ מעֻון וַל֣ י ֻוחַ נָן ּדעָאלִ ין להַ יּכל ָ֑א ּבָ עֵא ֗הוָא Act 3:3
מֵ נהֻו֭ ן ּדנֵּתלֻון לֵה זֵֿדקֿתָ ֭א
ׁשמעֻון ו֣ י ֻוחַ ָ֭נן וֵאמַ רו ל ֵ֭ה חֻור ּבַ ן֭ Act 3:4
וחָ רו ּבֵ ה ֵ֣
הֻו ּדֵ ין חָ ר ּבהֻו ֑ן ּכַֿד סָ ֿבַ ר ֗הוָא למֵ סַ ֿב מֵ נהֻון מֵ ּדֵ ֭ם Act 3:5
וסאמָ א לַיּת לִ י֑ אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת לִ י֭ יָהֵ ֿב Act 3:6
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻו ֑ן ּדַ הֿבָ א ִ
ָצרי ָ֭א קֻ ום הַ ל ֵֿ֭ך
מׁשיחָ א נ ָ
֗אנָא ל ָֿ֭ך ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ַוהי֞ Act 3:7
וַאחּדֵ ה ּבִ איֿדֵ ה ּדי ִַמינָא וַאקִ ימֵ ֭ה וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א ׁשַ ר ֵרֿגל ֗
וה ֭֞י
ועֵקֿבַ ֗
וַׁשוַר קָ ם והַ ל ֵֿ֭ך ועַ ל עַ מהֻון להַ יּכל ָ֭א ּכַֿד מהַ ל ֵֿך וַמׁשַ וַר וַמׁשַ ּבַ ח Act 3:8
לַאלָהָ ֭א
ּכלֵה עַ מָ א ּכַֿד מהַ ל ֵֿך וַמׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ ֑א Act 3:9
וַחזַאו ֻ֗הי ֻ
Act 2:42
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ֻור ֑א ּדיָֿתֵ ֿב ֗הוָא ּכֻליֻום וׁשָ אֵ ל זֵֿדקֿתָ ֑א
וֵאׁשּתַ וּדַ עו ּדהֻויֻו הַ ו חָ ֿד ָ
ֿתקרא ׁשַ ּפִ ָיר ֭א וֵאֿתמלִ יו ּתֵ מהָ א וֿדֻומָ ָרא עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדַ הוָא ּס
עַ ל ּתַ רעָא ּדמֵ ֵ
ּס
ּכלֵה עַ מָ א ּכַֿד ּתַ הִ יר Act 3:11
וֿכַֿד אַ חִ יֿד הוָא ל֣ ׁשֵ מעֻון וַל֣ יֻוחַ ָנ ֑ן רהֵ ט ֻ
ֿתקרא ַּ֣דׁשלֵימֻון֭
לוָֿתהֻו֭ ן לֵאסטוָא ּדמֵ ֵ
יסריֵל֑ מָ נָא Act 3:12
ַֿבר ֞א ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וֿכַֿד חזָא ֵׁ֣שמעֻו֭ ן ענָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
ילן
מרין אנ֗ ּתֻ ון ּבהָ נ ָ֭א אַ ו ַּ֭בן מָ נָא חָ ִירין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ ֿיך הַ ו ּדַ ֿבחַ ילָא ִּד ַ֭
מֵ ּתּדַ ִ
אַ ו ּבׁשֻ ולטָ ַ֭נן עֿבַ ֿדן הָ ֿדֵ א ּדַ נהַ ל ֵֿך הָ נ ָ֭א
אֿברהָ ם וִֿ֣ד איסחָ ק וַֿ֣ד יַעקֻ וֿ֭ב אַ לָהָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן ׁשַ ּבַ ח Act 3:13
אַ לָהֵ ה ֻ֗הו ַּ֣ד ָ
והי֞ ּ֣דֿפִ ילַטָ ֭וס
ַֿברה יֵׁ֣שֻ וע֑ הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון אַ ׁשלֵמּתֻ ון וַֿכֿפַ רּתֻ ון ּבֵ ה קֿדָ ם אַ ּפַ ֗
ל ֵ
יוהי֭
ֵׁשר ֗
ּכַֿד הֻו זַּדֵ ק ֗הוָא ּדנ ֵ
ַֿברא Act 3:14
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ּבקַ ִּדיׁשָ א וז ִַּדיקָ א ּכֿפַרּתֻ ו֭ ן וׁשֵ אלּתֻ ון לֿכֻון לֿג ָ
קָ טֻול ָ֭א ּדנ ִֵֿתיהֵ ֿב לֿכֻון֭
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Act 3:15
וַלהַ ו ִרׁשָ א ּדחַ י ֵ֞א קטַ לּתֻ ו֭ ן ּדלֵה אַ קִ ים אַ לָהָ א מֵ ן ּבֵ ִ
וה ֭֞י
וַחנַן ּכ ַֻ֭לן סָ הּדַ ֗
וַֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ׁשמֵ ֑ה להָ נָא ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ון ויָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן הֻו֭ אַ ׁשַ ר Act 3:16
ַאסי֭ והַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֿבֵ ה יֵהּבַ ֿת לֵה הָ ֿדֵ א חלִ ימֻוֿתָ א קֿדָ ם ּכֻלֿכֻון֭
ו ִ
יך ּדַ עֿבַ ֿדו Act 3:17
ּברם הָ ׁשָ א אַ חַ ֑֞י יָֿדַ ע ֗אנָא ּדַ ֿבטֻועיַי עֿבַ ּדּתֻ ון הָ ֿדֵ ֭א אַ ֿ
ַ
ִרׁשַ יּכ ֭ ֻ֞ון
ֿכרז ּבֿפֻום ּכֻלהֻון נֿבִ י ֭ ֵ֞א ּדנֵחַ ׁש Act 3:18
וַאלָהָ א אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדקַ ּדֵ ם אַ ֵ
מׁשיחֵ ֑ה מַ לִ י הָ ַֿכנ ָ֭א
ִ
ֻון ונִ אֿתֻ ון לֿכֻון Act 3:19
ּתֻ וֿבו הָ ֿכִ ֭יל וֵאֿתּפנַו֭ אַ י ַּכנָא ּדנֵֿתעטֻון חטָ הַ יּכ ֭ ֞
זַֿבנ ֵ֞א ּדַ ניָחּתָ א מֵ ן קֿדָ ם ּפַ רצֻוּפֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
מׁשיחָ ֭א Act 3:20
וַנׁשַ ּדַ ר לֿכֻון לַאינָא ּדַ מטַ יַֿב ֗הוָא לֿכֻו֭ ן ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
ּדלֵה ָולֵא לַׁשמַ יָא ּדַ נקַ ּבלֻו ֑ן עֿדַ מָ א למֻו ָליָא ּדזַֿבנ ֭ ֵ֞א ּדֿכֻלהֵ ין Act 3:21
ַוהי֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדמֵ ן עָ ל ַ֭ם
אַ ילֵין ּדמַ לֵל אַ לָהָ א ּבֿפֻומָ א ּדַ נֿבִ י ֗
ֻון אַ ֿכוָֿתי֭ Act 3:22
מֻ֣וׁשֵ א ּגֵיר אֵ מַ ֑ר ּדַ נֿבִ יָא נקִ ים לֿכֻון מָ ריָא מֵ ן אַ חַ יּכ ֭ ֞
לֵה ׁשמַ עו֭ ּבֿכֻל מָ א ּדַ נמַ לֵל עַ מֿכֻון֭
Act 3:10
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וֿתֵ הוֵא ּכֻל נַֿפׁשָ א אַ יֿדָ א ּדלָא ּתֵ ׁשמַ ע לַנֿבִ יָא הַ ו֑ ִּתאֿבַ ֿד נַֿפׁשָ א
הָ י מֵ ן עַ מָ ֭ה
ֿתרה הוַו֑ מַ לֵלו֭ Act 3:24
וַנֿבִ י ֵ֞א ּכֻלהֻון מֵ ן ׁ֣שמֻואי ֵ֭ל וַאילֵין ּדמֵ ןּ-בָ ֵ
ַאֿכרזו עַ ל יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻון֭
ו ֵ
ַּדֿדי ִַֿתקִ א אַ יֿדָ א ּדסָ ם אַ לָהָ א Act 3:25
אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון ּבנַיהֻון֞ ּדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א ו ִ
ארעָא
֭
ַרעָך נֵֿתּבַ רֿכָן ּכֻלהֵ ין ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ּדַ
לַ֣אֿברהָ ֑ם ּדַ ֿבז ֿ
ָ
לַאֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן ּכַֿד אֵ מַ ר
ַֿבר ֭ה ּכַֿד מֿבַ ֵר ֿך לֿכֻו ֑ן אֵ ן Act 3:26
קֿדים אַ קִ ֭ים וׁשַ ּדַ ר אַ לָהָ א ל ֵ
לֿכֻון מֵ ן ִ
ּתֵ ֿתּפנֻון וַּתֿתֻ וֿבֻון מֵ ן ּבִ יׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
וֿכַֿד הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ממַ ללִ ין ֗הוַו לעַ מָ ֑א קָ מו עלַיהֻון ּכָהנ ֵ֞א ו ַזּדֻוקָ י ֵ֞א Act 4:1
וַארֿכֻונ ֵ֞א ּדהַ יּכל ָ֑א
מׁשיחָ א עַ ל Act 4:2
מֿתין ֗הוַו עלַיהֻון ּדמַ לֿפִ ין לעַ מָ ֑א ומַ ֿכרזִין ּבַ ִ
ּכַֿד מֵ ֿתחַ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
קיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
קרֿב Act 4:3
חרנ ָ֑א מֵ טֻל ּדַ ֵ
ַארמיו עלַיהֻון ִאיֿדַ י ֑ ָ֞א וַנטַ רו אֵ נֻון ליַומָ א ֗א ִ
ו ִ
֗הוָא לֵה ַרמׁשָ ֭א
ֵאא ּדַ ׁשמַ עו ֗הוַו מֵ לֿתָ ֭א הַ ימֵ נו ֗הוַו֭ וִ איֿתַ יהֻון ֗הוַו ּבמֵ נ ָינ ָ֭א Act 4:4
וסַ ּגִ י ֞
ַֿברין֞ ס
אַ ֿיך חַ מׁשָ א אַ לֿפִ ין֞ ּג ִ
ֿפר ֭ ֞א Act 4:5
חרנ ָ֑א אֵ ֿת ַּכנַׁשו אַ רֿכֻונ ֭ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וסָ ֵ
וַליַומָ א ֗א ִ
וס וַאילֵין Act 4:6
נּדר ֭
ָֿפָא ו֣ יֻוחַ נָן וַ֣אלֵּכסַ ָ
ָאף ַ֣חנָן ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א ו֣ קַ י ֭
ו ֿ
ּדרּבַ י֞ ּכָהנ ֭ ֵ֞א
ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א ַ
יל אַ ו Act 4:7
וֿכַֿד אַ קִ ימו אֵ נֻון ּבַ מצַ עֿתָ ֑א מׁשַ אלִ ין ֗הוַו להֻו ֑ן ּדֿבַ אינָא חִ ֭
ּבַ אינָא ׁשֵ ֭ם עֿבַ ּדּתֻ ון הָ ֿדֵ ֭א
אֿפָא אֵ ֿתמלִ י רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וֵאמַ ר להֻו֭ ן Act 4:8
הָ יּדֵ ין ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֑
יסרי ֵ֭ל ׁשמַ עו֭
ַוהי֞ ּדעַ מָ ֭א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדֿבֵ יֿת ִ֣א ָ
אַ רֿכֻונ ֗
ּתֿדינִ ין ֗חנַן מֵ נֿכֻו ֑ן עַ ל ׁשַ ּפִ ירּתָ א ּדַ הוָֿת לֿבַ רנָׁשָ א Act 4:9
אֵ ן חנַן יַומָ נָא מֵ ִ
אסי֑
ּכריהָ ֑א ּדַ ֿבמָ נָא הָ נָא אֵ ֿתַ ִ
ִ
איסריֵל֑ ּדֿבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע Act 4:10
הָ ֿדֵ א ּתֵ ִֿתיֿדַ ע לֿכֻון וַל ֻֿכלֵה עַ מָ א ִּ֣ד ָ
ָיהי֑ הַ ו ּדַ אקִ ים אַ לָהָ א מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א
ָצרי ָ֭א הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון זקַ ֿפּתֻ ונ ֗
מׁשיחָ א נ ָ
ִ
ּבֵ ה ּבהַ ו הָ א קָ אֵ ם הָ נָא קֿדָ מַ יּכֻון ּכַֿד חלִ ֭ים
Act 3:23
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לריׁש קַ רנ ָ֭א
הָ נַו ּכִ אֿפָא ּדַ אסלִ יּתֻ ון אַ נ֗ ּתֻ ון ּבַ ָני ֭ ֵ֞א והֻו הוָא ִ
חרנָא ּתחֵ יֿת Act 4:12
חרין ּפֻורקָ נ ָ֭א לָא ּגֵיר ִאיֿת ׁשמָ א ֗א ִ
ּבאנָׁש ֗א ִ
ולַיּת ֗
אֿתיהֵ ֿב לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּדֿבֵ ה ָולֵא למֵ חָ א ס
ׁשמַ יָא ּדֵ ִ
וה Act 4:13
וֿכַֿד ׁשמַ עו מֵ לֿתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון וַֿ֣ד יֻוחַ ָ֭נן ּדעִ ין ּבַ ֿגלֵא אַ מרֻ ֑
ֿפרא והֵ ֿדיֻוטֵ ֞א אֵ נֻו֭ ן וַֿתהַ רו ּבהֻו֭ ן וֵאׁשּתַ וּדַ עו אֵ נֻו֭ ן
אֵ סּתַ ּכַלו ּדלָא יָֿדעִ ין סֵ ָ
ּדעַ ם יֵׁ֣שֻ וע מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין ֗הוַו֭
אסי֑ ולָא מֵ ׁשּכחִ ין Act 4:14
וחָ זֵין ֗הוַו ּדקָ אֵ ם ֗הוָא עַ מהֻון חֿגִ ָירא הַ ו ּדֵ אֿתַ ִ
למאמַ ר לֻוקֿבַ להֻון֭
֗הוַו מֵ ּדֵ ם ִ
ָאמרין ֗הוַו חַ ֿד לחַ ֿ֑ד Act 4:15
הָ יּדֵ ין ּפקַ ֿדו֭ ּדנַּפקֻ ון אֵ נֻון מֵ ן ּכֵנׁשהֻו֭ ן ו ִ
ַֿבר ֞א הָ לֵי֭ ן הָ א ּגֵיר אָ ֿתָ א ּגלִ יֿתָ א ּדַ הוָֿת Act 4:16
מָ נָא נֵעּבֵ ֿד להֻון לֿג ֵ
ֻ֣אורׁשלֵם אֵ ֿתיַֿדעַֿ֭ת ולָא מֵ ׁשּכחִ ינַן ּדנֵֿכּפ ֻ֭ור
יה ּד ִ
ֻור ֞
ּבִ איֿדַ יהֻו ֑֞ן לֿכֻלהֻון עָ מ ֵ
יראיִ ֿת ֵנּפֻוק ּבעַ מָ א טֵ ּבָ א הָ נ ָ֑א נֵֿתלַחַ ם להֻו ֑ן ּדֿתֻ וֿב Act 4:17
אֵ לָא ּדלָא י ִַּת ָ
לאנָׁש מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
לָא נמַ ללֻון ּבַ ׁשמָ א הָ נָא ֗
ַקרו אֵ נֻון וֿפַ קֵ ֿדו אֵ נֻו ֑ן ּדלַֿגמָ ר לָא נמַ ללֻו֭ ן ולָא נַלֿפֻון ּבׁשֵ ם Act 4:18
ו ַ
יֵׁ֣שֻ ֭וע
ׁשמעֻון ּכִ אֿפָא ו֣ י ֻוחַ ָ֭נן וֵאמַ רו להֻו֭ ן אֵ ן ּכִ אנָא קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א Act 4:19
ענַו ֵ֣
ּדַ לֿכֻון נֵׁשמַ ע י ִַּתיר מֵ ן אַ לָהָ ֭א ּדֻונו֭
יוהי֭ Act 4:20
לָא ּגֵיר מֵ ׁשּכחִ ין ֗ח ַנ ֑ן ּדמָ א ּדַ חזַין וַׁשמַ ע ֑ן ּדלָא נמַ ללִ ֗
ַׁשרו אֵ נֻו֭ ן לָא ּגֵיר אֵ ׁשּכַחו להֻון עֵ לֿתָ א Act 4:21
וֵאֿתלַחַ מו להֻו֭ ן ו ַ
ּברׁשהֻו֭ ן מֵ טֻל עַ מָ ֭א ּכֻלנָׁש ּגֵיר מׁשַ ּבַ ח ֗הוָא לַאלָהָ א עַ ל מֵ ּדֵ ם
נסימֻון ִ
ּדַ ִ
ּדַ הו ָ֭א
ַֿברא הַ ו֑ ּדַ הוָֿת Act 4:22
והי ֗הוָא ּג ָ
י ִַּתיר ּגֵיר מֵ ן ּבַ ר אַ רּבעִ ין֞ ׁשנִ ין֞ ִאיֿתַ ֗
ּבֵ ה הָ ֿדֵ א אָ ֿתָ א ּדָ אסיֻוֿתָ ֭א
ֻון וֵאׁשּתַ עִ יו להֻון ּכֻל מָ א ּדֵ אמַ רו Act 4:23
ׁשּתריו֭ אֵ ֿתַ ו לוָֿת אַ חַ יה ֭ ֞
וֿכַֿד אֵ ִ
ּכָהנ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּס ּס
והֵ נֻון ּכַֿד ׁשמַ עו֑ אַ ֿכחַ ֿד אַ ִרימו קָ להֻון לוָֿת אַ לָהָ ֭א וֵאמַ רו֭ מָ רי ָ֑א Act 4:24
ַארעָא וי ַ֗ממֵ ֭ ֞א וֿכֻל ִּדאיֿת ּבהֻון֭
֑
אַ נ֗ ּת ֻ֗הו אַ לָהָ א ּדַ עֿבַ ּדּת ׁשמַ יָא ו
Act 4:11
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וַאנ֗ ּת ֻ֗הו ּדמַ לֵלּת ּביַֿד רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּבֿפֻום ַּ֣דוִ יֿד עַ ֿבּדָ ֿ֑ך למָ נָא
סריקֻ וֿתָ ֑א
רֿגַׁשו עַ ֗ממֵ ֑ ֞א וֵאמוָֿתָ ֞א רנַי֞ ִ
קָ מו מַ לּכ ֵ֞א ּדַ ארעָא וׁשַ לִ יטָ נ ֑ ֵ֞א וֵאֿתמַ לַֿכו אַ ֿכחֿדָ א עַ ל מָ רי ָ֭א Act 4:26
מׁשיחֵ ֭ה
ועַ ל ִ
ּבר ֿך Act 4:27
מֿדינ֗ ּתָ א הָ ֿדֵ ֑א עַ ל קַ ִּדיׁשָ א ָ
אֵ ֿת ַּכנַׁשו ּגֵיר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּבַ ִ
איסרי ֵ֭ל
חּת ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ו֣ ּפִ ילַטָ וס עַ ם עַ ֗ממֵ ֭ ֞א וֿכֵנׁשָ א ִּ֣ד ָ
יֵׁ֣שֻ ֭וע אַ ינָא ּדַ אנ֗ ּת מׁשַ ֑
למֵ עּבַ ֿד ּכֻל מָ א ִּדאיֿדָ ֿך וצֵ ֿב ָינ ָֿך קַ ּדֵ ם רׁשַ ם ּדנֵהו ֵ֭א Act 4:28
יּך ּדעִ ין Act 4:29
ָאף הָ ׁשָ א מָ רי ָ֑א ח ֻ֭ור וַחזִי ללֻוחָ מַ יה ֭ ֻ֞ון והַ ֿב לעַֿבּדַ ְ֑֞
ו ֿ
ּבַ ֿגלֵא נֵהוֻון מַ ֿכרזִין מֵ לֿתָ ֿ֑ך
ּכַֿד ִאיֿדָ ֿך מַ וׁשֵ ט אַ נ֗ ּת לָאסוָֿתָ ֞א ולַֿגֿבַ רוָֿתָ ֞א ולָאֿתוָֿתָ ֑ ֞א ּדנֵהויָן֞ Act 4:30
ֿבר ֿך קַ ִּדיׁשָ א יֵׁ֣שֻ ֭וע
ּבַ ׁשמֵ ה ּדַ ָ
יׁשין ֗הוַו֭ וֵאֿתמלִ יו Act 4:31
ֿתרא ּדֿבֵ ה ּכנִ ִ
וֿכַֿד ּבעַ ו וֵאֿתּכַׁשַ ֿפו֑ אֵ ּתּתזִיע אַ ָ
ּכֻלהֻון ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וַממַ ללִ ין ֗הוַו עִ ין ּבַ ֿגלֵא מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
נֿפֵׁש Act 4:32
ּדאנָׁשָ ֭א אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו ֗הוַו֑ חֿדָ א ֭
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין לֿכֵנׁשָ א ֗
ּדֿדילֵה אֵ נֻו֭ ן
עין ולָא ֗אנָׁש מֵ נהֻון אָ מַ ר ֗הוָא עַ ל נֵֿכסֵ ֞א ּדַ קנֵא ֗הו ָ֑א ִ
וחַ ֿד ֵר ָ֭
אֵ לָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ֗הוָא להֻו֭ ן ּד ַֿגוָא הו ָ֭א
סהֿדין ֗הוַו הֵ נֻון ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א עַ ל קיָמּתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע Act 4:33
וַֿבחַ ילָא ַרּבָ א מַ ִ
מׁשיחָ ֭א וטַ יּבֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א ִאיֿת ֗הוָֿת עַ ם ּכֻלהֻון֭
ִ
יך אַ ילֵין ּגֵיר ּדַ קנֵין ֗הוַו קֻ ורי ָ֞א Act 4:34
צר ֿ֭
ואנָׁש לַיּת ֗הוָא ּבהֻון ּדַ ִ
֗
וֿבָ ּתֵ ֑ ֞א מזַּבנִ ין ֗הוַו ומַ יּתֵ ין ּדמַ י ָ֞א ּדמֵ ּדֵ ם ּדמֵ זּדַ ּבַ ֑ן
יך Act 4:35
לאנָׁש ֗אנ ָׁ֭ש אַ ֿ
ימין לוָֿת ֵרֿגלַיהֻון֞ ּדַ ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ומֵ ִֿתיהֵ ֿב ֗הוָא ֗
וסָ ִ
מֵ ּדֵ ם ּדַ סנִ יק ֗הוָא ס
ּברא Act 4:36
יַ֣וסֵ ֿף ּדֵ ין הַ ו ּדֵ אֿתּכַנִ י ּבַ֣רנַֿבַ א מֵ ן ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ּדמֵ ּתּתַ רּגַם ָ
וּפר ֑ס
ֿתרא ּ֣דקֻ ָ
ּדֿבֻויָאָ ֑א ֵל ָויָא מֵ ן אַ ָ
יה וסָ ם קֿדָ ם ֵרֿגלַיהֻון֞ Act 4:37
ַאיּתי ּדמֵ ֭ ֞
קריֿתָ ֭א וזַּבנ ָ֭ה ו ִ
ִאיֿת ֗הוָא לֵה ִ
ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
יר ֑א Act 5:1
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ַ֣חנַני ָ֑א עַ ם אַ נ֗ ּתֿתֵ ה ּדַ ׁשמָ ה הוָא ַׁ֣שּפִ ָ
וֿג ָ
קריֿתֵ ֭ה
זַּבֵ ן ֗הוָא ִ
Act 4:25
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ַאיּתי מֵ נֵה
יה וטַ ִׁשי֭ ּכַֿד רֿגִ יׁשָ א ֗הוָֿת ּבֵ ה אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה ו ִ
וַׁשקַ ל מֵ ן ִטימֵ ֭ ֞
ֵסּפָא וסָ ם קֿדָ ם ֵרֿגלַיהֻון֞ ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
מֵ ן ּכ ֑
חנַני ָ֑א מָ נַו ּדהָ ַֿכנָא מלָא סָ טָ נָא לֵּבָ ֿ֑ך ּדַ ּתֿדַ ּגֵל Act 5:3
וֵאמַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻו֭ ן ַ֣
קריֿתָ ֭א
יה ּדַ ִ
ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א וַּתטַ ׁשֵ א מֵ ן ּכֵסּפָא ּדַ ֿדמֵ ֞
לָא ֗הוָא ִּדיל ָֿך הוָֿת עַ ֿדלָא ּתֵ זּדַ ּבַ ֑ן ומֵ ן ּדֵ אזּדַ ּבנַֿת ּתֻ וֿב אַ נ֗ ּת ׁשַ לִ יט Act 5:4
יה למָ נָא סָ מּת ּבלֵּבָ ֿך ּדֿתֵ עּבֵ ֿד צֿבֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א לָא ּדַ ּגֵלּת
֗הוַיּת עַ ל ּדמֵ ֭ ֞
אנָׁשָ ֑א אֵ לָא ּבַ אלָהָ ֭אּבַ ֿבנַי֞ ֗
ומיֿ֭ת וַהוָֿת ּדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ א Act 5:5
נֿפַל ִ
וֿכַֿד ׁשמַ ע ַ֣חנַניָא הָ לֵין מֵ ל ֑ ֵ֞א ֭
ּבֿכֻלהֻון הָ לֵין ּדַ ׁשמַ עו֭
והי֭ Act 5:6
והי֭ וַאּפֵקו קַ ֿברֻ ֗
ַימין ּבהֻו ֑ן וֿכַנׁשֻ ֗
וקָ מו אַ ילֵין ּדַ על ִ
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּדַ הוַי֞ ּתלָֿת ׁשָ עִ י ֑֞ן אָ ֿף אַ נ֗ ּתֿתֵ ה עֵ לַֿ֭ת ּכַֿד לָא יָֿדעָא ֗הוָֿת Act 5:7
מָ נָא הו ָ֭א
קריֿתָ ֭א הִ י Act 5:8
אָ מַ ר לָה ֵׁ֣שמעֻו֭ ן אֵ מַ ר לִ י֭ אֵ ן ּבהָ לֵין ּדמַ י ָ֞א זַּבֵ נּתֻ ון ִ
מרֿ֭ת ִאי֭ ן ּבהָ לֵין ּדמַ י ֭ ָ֞א
ּדֵ ין אֵ ַ
ׁשמעֻו֭ ן מֵ טֻל ּדֵ אׁשּתוִ יּתֻ ון לַמנַסָ י ֻו רֻ וחֵ ה ּדמָ רי ָ֑א הָ א Act 5:9
אָ מַ ר לָה ֵ֣
רעָא והֵ נֻון נַּפקֻ ונֵֿכי֭
והי֞ ּדֿבַ עלֵֿכי ּבֿתַ ֭
ֻור ֗
ֵרֿגלַיהֻון֞ ּדקָ ֿב ַ
ומיֿתַ ֿ֭ת ועַ לו עלַימֵ ֞א הָ נֻו֭ ן Act 5:10
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א נֵֿפלַֿת קֿדָ ם ֵרֿגלַיה ֭ ֻ֞ון ִ
וֵאׁשּכחֻוה ּכַֿד ִמיֿתָ ֑א וַקֿפַ סו אַ וּבֵ לו קַ ֿברֻ וה עַ לּ-גֵנ֗ ֿב ּבַ על ָ֭ה
ֿכלָה עִ ּד֗ ּתָ ֭א וַֿבֿכֻלהֻון הָ נֻון ּדַ ׁשמַ עו ס Act 5:11
וַהוָֿת ּדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ א ּב ֻ
והָ ויָן֞ ֗הוַי֞ ּביַֿד ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א אָ ֿתוָֿתָ ֞א וַֿגֿבַ רוָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּבעַ מָ ֭א Act 5:12
יׁשין ֗הוַו אַ ֿכחֿדָ א ּבֵ אסטוָא ַּ֣דׁשלֵימֻון֭
וֿכֻלהֻון ּכנִ ִ
מרח ֗הוָא ּדנֵֿתקַ ַרֿב לוָֿתהֻו֭ ן אֵ לָא Act 5:13
חרנ ֑ ֵ֞א ֗אנָׁש לָא מַ ַ
ומֵ ן ֗אנָׁשָ א ֗א ָ
מַ ֵורֿב ֗הוָא להֻון עַ מָ ֭א
וי ִַּתיר מֵ ּתּתַ וסֿפָן ֗הוַו אַ ילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ֗הוַו ּבמָ רי ָ֑א ּכֵנׁשָ א Act 5:14
ַֿבר ֞א וַֿדנֵׁשֵ ֑ ֞א
ּדֿג ֵ
ַֿכריהֵ ֭ ֞א ּכַֿד רמֵ ין ֗הוַו ּבעַ רסָ ֿתָ ֭ ֞א Act 5:15
אַ י ַּכנָא ּדַ ֿבׁשֻ וקֵ ֞א מַ ּפקִ ין ֗הוַו ל ִ
ּדֵ אמַ ֿתי ּדנֵהוֵא אָ ֿתֵ א ֵׁ֣שמעֻו ֑ן אָ ֿפֵן טֵ לָנִ יֿתֵ ה ּתַ ּגֵן עלַיהֻון֭
Act 5:2
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חרניָֿתָ ֞א ּדַ חֿדָ ַרי֞
ֵאא לוָֿתהֻו ֑ן מֵ ן מֿדִ ינָֿתָ ֞א ֗א ָ
אָ ֿתֵ ין ֗הוַו ּדֵ ין סַ ּגִ י ֞
ּכריהֵ ֭ ֞א וַאילֵין ּדהָ ויָן֞ ֗הוַי֞ להֻון רֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֑ ֞א
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם ּכַֿד מַ יּתֵ ין ֗הוַו ִ
ִ
למין ֗הוַו ּכֻלהֻון ס
ומֵ ֿתחַ ִ
וֵאֿתמלִ י ֗הוָא חסָ מָ ֭א ַרּב ּכָהנ ֵ֞א וֿכֻלהֻון ּדעַ מֵ ֑ה ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו Act 5:17
מֵ ן יֻולּפָ נָא ּד ַזּדֻוקָ י ֭ ֵ֞א
יר ֭ ֞א Act 5:18
ַארמיו ִאיֿדַ י ָ֞א עַ ל ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א וֵאחַ ֿדו אֵ סַ רו אֵ נֻון ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
ו ִ
יר ֭ ֞א וַאּפֵק Act 5:19
הָ יּדֵ ין ּבלִ ליָא מַ לַאֿכָא ּדמָ רי ָ֑א ּפֿתַ ח ּתַ רעָא ּדֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
אֵ נֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻון֭
זֵלו קֻ ומו ּבהַ יּכל ָ֑א ומַ לֵלו לעַ מָ א ּכֻלהֵ ין מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין ּדחַ י ֭ ֵ֞א Act 5:20
ֿפר ֭א ועַ לו להַ יּכל ָ֭א ומַ לֿפִ ין ֗הוַו ס ַרּב ּכָהנ ֵ֞א ּדֵ ין Act 5:21
וַנֿפַ קו עֵ ּדָ ן ׁשַ ָ
איסריֵל֑ וׁשַ ּדַ רו
ֿבריהֻון֞ וַלקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ִּ֣ד ָ
קרו לחַ ַ
וַאילֵין ּדעַ מֵ ֑ה ַ
לֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֞א ּדנַיּתֻ ון אֵ נֻון לַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
וֿכַֿד אֵ זַלו אַ ילֵין ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו מֵ נהֻו ֑ן לָא אֵ ׁשּכַחו אֵ נֻון ּבֵ יֿת Act 5:22
אַ ִס ֵיר ֭ ֞א וַהֿפַ ֿכו אֵ ֿתַ ו֭
ֻור ֞א Act 5:23
ָאף ל ָנט ֵ
מרי֭ ן אֵ ׁשּכַחן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א ּדַ אחִ יֿד זהִ ָיראיִ ֿ֭ת ו ֿ
אָ ִ
ואנָׁש לָא אֵ ׁשּכַחן ּתַ מָ ן֭
רעֵא וַֿפֿתַ ֭חן ֗
ימין עַ ל ּתַ ֭ ֞
ּדקָ ִ
ירין Act 5:24
וֿכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֵ֞א וַארֿכֻונ ֵ֞א ּדהַ יּכל ָ֑א ּתַ וִ ִ
֗הוַו עלַיהֻו֭ ן ומֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין ֗הוַו֭ ּדמָ נָא ֗הי הָ ֿדֵ ֭א
יר ֑ ֞א Act 5:25
ַֿבר ֞א ּדַ חֿבַ ׁשּתֻ ון ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
וֵאֿתָ א ֗אנָׁש אַ וּדַ ע אֵ נֻו֭ ן ּדהָ נֻון ּג ֵ
ימין ּבהַ יּכל ָ֭א ומַ לֿפִ ין לעַ מָ ֭א
הָ ֭א קָ ִ
יר ֭א Act 5:26
קט ָ
הָ יּדֵ ין אֵ זַלו אַ רֿכֻונ ֵ֞א עַ ם ּדַ חׁשֵ ֞א ּדנַיּתֻ ון אֵ נֻו֭ ן לָא ּבַ ִ
ּדָ חלִ ין ֗הוַו ּג ֵ֑יר ּדַ למָ א נֵרּגֻום אֵ נֻון עַ מָ ֭א
ּכלֵה ּכֵנׁשָ ֭א וַאקֵ ֿף ֗הוָא ַרּב Act 5:27
יּתיו אֵ נֻו ֑ן אַ קִ ימו אֵ נֻון קֿדָ ם ֻ
וֿכַֿד אַ ִ
למאמַ ר להֻון֭
ּכָהנ ֵ֞א ִ
לאנָׁש לָא ּתַ לֿפֻון ּבַ ׁשמָ א Act 5:28
לָא ֗הוָא מֵ ֿפקַ ֿד ּפקַ ֿדן ֗הוַין לֿכֻו ֑ן ּדַ ֗
ֻ֣אורׁשלֵם מֵ ן יֻולּפָנֿכֻו֭ ן וצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון
הָ נ ָ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ י֭ ן הָ א מלַיּתֻ ונָה ל ִ
ַֿברא הָ נָא ּס ּס
ּדֿתַ יּתֻ ון עלַין ּדמֵ ה ּדֿג ָ
Act 5:16
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ענָא ֵׁ֣שמעֻון עַ ם ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וֵאמַ ר להֻו֭ ן לַאלָהָ א ָולֵא למֵ ּתטּפָ סֻו
י ִַּתיר מֵ ן ּדלַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אַ לָהָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתַ ן֞ אַ קִ ים ל֣ יֵׁשֻ וע֑ אַ ינָא ּדַ אנ֗ ּתֻ ון קטַ לּתֻ ו֭ ן ּכַֿד Act 5:30
ָיהי עַ ל קַ יסָ ֭א
ּתלַיּתֻ ונ ֗
יך Act 5:31
ַארימֵ ה ּבי ִַמינ ֵ֑ה אַ ֿ
לֵה להָ נָא אַ קִ ים אַ לָהָ א ִרׁשָ א ומַ ח ָינ ָ֭א ו ִ
איסרי ֵ֭ל
ּדנֵּתֵ ל ּת ָיּבֻוֿתָ א וׁשֻ וֿבקָ ן חטָ הֵ ֭ ֞א ִ֣ל ָ
וַחנַן סָ הּדֵ ֞א ֗חנַן ּדמֵ ל ֵ֞א הָ לֵי֭ ן ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א הַ ו ּדי ַ֗הֿב אַ לָהָ א Act 5:32
לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ּבֵ ה ס
וֿכַֿד ׁשמַ עו ֗הוַו הָ לֵין מֵ ל ֑ ֵ֞א מֵ ֿתּגַוזלִ ין ֗הוַו ּברֻ וֿגז ָ֭א ומֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין Act 5:33
֗הוַו למֵ קטַ ל אֵ נֻון֭
ּפריׁשֵ ֞א ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ּגַ֣מַ לִ יאיֵל מַ ל ֵֿף ָנמֻוסָ ֭א Act 5:34
וקָ ם ֗הוָא חַ ֿד מֵ ן ִ
ֻור ֭א
וַמיַקַ ר מֵ ן ֻּכלֵה עַ מָ ֑א וַֿפקַ ֿד ּדנַּפקֻ ון אֵ נֻון לַׁשלִ יחֵ ֞א לֿבַ ר עֵ ּדָ נָא זע ָ
יסריֵל֑ אֵ זּדַ ֗הרו ּבנַֿפׁשֿכֻו֭ ן וַחזַו מָ נָא Act 5:35
ַֿבר ֞א ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
ָולֵא לֿכֻון למֵ עּבַ ֿד עַ ל הָ לֵין ֗אנָׁשָ ֭א
מֵ ן קֿדָ ם ּגֵיר הָ נָא זַֿבנ ָ֑א קָ ם ֗הוָא ּתָ וֿדַ ֭א וֵאמַ ר עַ ל נַֿפׁשֵ ֭ה ּדמֵ ּדֵ ם Act 5:36
ַֿבר ֭ ֞ין והֻו אֵ ֿתקטֵ ֭ל וַאילֵין ּדָ אז ִ֗לין
ֿתרה אַ ֿיך אַ רּבַ עמָ אא ּג ִ
ֻ֗הו ַרֿ֭ב וֵאזַלו ּבָ ֵ
ֿתר ֭ה אֵ ֿתּבַ ּדַ רו֭ וַהוַו אַ ֿיך לָא מֵ ּדֵ ֭ם
֗הוַו ּבָ ֵ
ֿתרה ִ֣יהֻוֿדָ א ּגלִ י ָלי ָ֑א ּביַומָ ֿתָ ֞א ּדמֵ ֿתּכַֿתּבִ ין ֗הוַו ֗אנָׁשָ א Act 5:37
וקָ ם מֵ ןּ-בָ ֵ
ֿתר ֭ה והֻו ִמיֿ֭ת וֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדָ אז ִ֗לין
ַאסטי עַ מָ א סַ ּגִ יָאא ּבָ ֵ
ּבַ ֿכסֵ ֿף ִרׁשָ ֭א ו ִ
ֿתר ֭ה אֵ ֿתּבַ ּדַ רו֭
֗הוַו ּבָ ֵ
והָ ׁשָ א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּפרֻ וקו לֿכֻו֭ ן מֵ ן הָ לֵין ֗אנָׁשָ ֭א וַׁשֿבֻוקו Act 5:38
ׁשּתרין
להֻו֭ ן ּדֵ אן ֻ֗הו ּדמֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א ִאיֿתֵ יה הָ ֿדֵ א מַ חׁשַ ֿבּתָ ֭א והָ נָא עֿבָ ֿדָ ֑א מֵ ֵ
ועָֿברין֭
ִ
ָיהי֭ ּדַ למָ א Act 5:39
אֵ ן ּדֵ ין מֵ ן אַ לָהָ א ֗הו֑ לָא מָ טיָא ּבִ איֿדַ יּכֻון֞ ּדַ ֿתֿבַ טלֻונ ֗
ימין אנ֗ ּתֻ ון֭
ּתֵ ׁשּתַ ֿכחֻון לֿכֻו֭ ן ּדלֻוקֿבַ ל אַ לָהָ א קָ ִ
ַקרו אֵ נֻון לַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א ו ַנּגֵֿדו אֵ נֻו֭ ן וֿפַ קֵ ֿדו אֵ נֻו֭ ן Act 5:40
וֵאּתטּפִ יסו ל ֵ֭ה ו ַ
ַׁשרו אֵ נֻון֭
ּדלָא נֵהוֻון ממַ ללִ ין ּבַ ׁשמָ א ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע ו ַ
וַנֿפַ קו מֵ ן קֿדָ מַ יהֻו֭ ן ּכַֿד חָ ֿדֵ י֭ ן ּדַ ׁשוַו ֗הוַו מֵ טֻל ׁשמָ א ּדנֵצטַ ערֻ ון֭ Act 5:41
Act 5:29
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ולָא ׁשָ לֵין ֗הוַו ּכֻלי ֻ֭ום למַ ָלֿפֻו ּבהַ יּכל ָ֭א וַֿבֿבַ יּתָ ֑א ולַמסַ ּבָ רֻ ו עַ ל
מׁשיחָ א ס
מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
למיֿדֵ ֞א Act 6:1
למיֿדֵ ֑ ֞א ַרטֵ נו ֗הוַו יַו ָני ֵ֞א ּתַ ִ
וַֿבהֻון ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו֭ ן ּכַֿד סֿגִ יו ּתַ ִ
עֵֿברי ֑ ֵ֞א ּדמֵ ֿתּבַ סיָן֞ ֗הוַי֞ אַ רמלָֿתהֻון֞ ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדֿכֻלי ֻ֭ום
עַ ל ָ
למיֿדֵ ֭ ֞א וֵאמַ רו להֻו֭ ן לָא Act 6:2
ּתרעסַ ר ׁשלִ יחֵ ֞א ל ֻֿכלֵה ּכֵנׁשָ א ּדֿתַ ִ
ַקרו ֵ
ו ַ
ׁשַ ּפִ יר ּדנֵׁשּבֻוק מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א וַנׁשַ מֵ ׁש ּפָֿתֻ ֵור ֭ ֞א
ַֿברין֞ מֵ נֿכֻו ֑ן ִּדאיֿת עלַיהֻון Act 6:3
ּבצַ ו הָ ֿכִ יל אַ חַ ֑֞י וַֿגֿבַ ו ׁשַ ֿבעָא ּג ִ
סָ הּדֻוֿתָ ֑א וַמלֵין רֻ וחֵ ה ּדמָ ריָא וחֵ ֿכמֿתָ ֑א וַנקִ ים אֵ נֻון עַ ל הָ ֿדֵ א צֿבֻוֿתָ ֭א
ַחנן נֵהוֵא אַ ִמינִ י֭ ן ּבַ צלֻוֿתָ ֭א וַֿבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדמֵ לֿתָ ֭א Act 6:4
ו ַ֭
ַֿברא Act 6:5
ֿפרֿת הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֭א קֿדָ ם ֻּכלֵה עַ מָ ֭א וַֿגֿבַ ו לֵ֣אסטֵ ֿפַ נ ָ֭וס ּג ָ
וׁשֵ ַ
ולַּ֣פרֿכ ָָר ֭וס וַל֣ נִ יקַ נ ָ֭ור
ָ
יּפָוס
ּדַ מלֵא ֗הוָא הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וַל֣ ֿפִ ילִ ֭
נטיָו ָֿכי ָ֭א
וַל֣ ִטימָ ו֭ ן וַל֣ ּפַ רמֵ נ ַ֭א וַל֣ נִ יקָ לַאו ָ֭ס ּגִ י ָֻורא אַ ִ
הָ לֵין קָ מו קֿדָ מַ יהֻון ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וֿכַֿד צַ לִ יו֭ סָ מו עלַיהֻון ִאיֿדָ ֭א Act 6:6
למיֿדֵ ֞א Act 6:7
ומֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ָרֿביָא ֗הוָֿ֭ת וסָ ֿגֵא ֗הוָא מֵ נ ָינָא ּדֿתַ ִ
ּבֻ֣אורׁשלֵם טָ ֿ֭ב ועַ מָ א סַ ּגִ יָאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ׁשּתמַ ע ֗הוָא להַ ימָ נֻוֿתָ א ס
ִ
ֵ֣אסטֵ ֿפַ נָוס ּדֵ י ֑ן מלֵא ֗הוָא טַ יּבֻוֿתָ ֭א וחַ יל ָ֭א ועָֿבֵ ֿד ֗הוָא אָ ֿתוָֿתָ ֭ ֞א Act 6:8
ֿדמרֿתָ ֞א ּבעַ מָ ֭א
וֿתֵ ָ
ורי ָני ֵ֞א Act 6:9
רטינֻו֑ וקֻ ִ
וקָ מו ֗הוַו ֗אנָׁשָ א מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ּדלִ יֿבֵ ִ
ָוס
רׁשין ֗הוַו ַעם ֵ֣אסטֵ ֿפַ נ ֑
נּדרי ֭ ֵ֞א וַֿדמֵ ן ִ֣קילִ יקִ י ַ֭א ומֵ ן ַ֣א ִסי ַ֭א וֿדָ ִ
וַאלֵּכסַ ָ
ולָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו לַמקָ ם לֻוקֿבַ ל חֵ ֿכמֿתָ א ורֻ וחָ ֭א ּדַ ממַ ללָא ֗הוָֿת Act 6:10
ּבֵ ֭ה
ָיהי Act 6:11
ַֿבר ֭ ֞א וַאלֵֿפו אֵ נֻון ּדנִ אמרֻ ו ֑ן ּדַ חנַן ׁשמַ ענ ֗
הָ יּדֵ ין ׁשַ ּדַ רו לֿג ֵ
ֿפָא עַל מֻ֣וׁשֵ ֭א ועַ ל אַ לָהָ ֭א
ּדֵ אמַ ר מֵ ל ֵ֞א ּדֿגֻוּדָ ֭
ַוהי֭ וַחטַ ֿפו Act 6:12
ֿפר ֭ ֞א וֵאֿתַ ו֭ וקָ מו על ֗
וַׁשֿגַׁשו לעַ מָ א וַלקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וַלסָ ֵ
ֻוהי למֵ צעַ ֿת ּכֵנׁשָ ֭א
אַ יּתי ֗
ַֿבר ֭א לָא ׁשָ לֵא לַממַ ָללֻו Act 6:13
אמרי ֑ן הָ נָא ּג ָ
וַאקִ ימו סָ הּדֵ ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א ּדָ ִ
ֿתרא הָ נָא קַ ִּדיׁשָ ֭א
מֵ ל ֵ֞א לֻוקֿבַ ל ָנמֻוסָ ֑א ועַל אַ ָ
Act 5:42
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יוהי
ֵׁשר ֗
ָצרי ָ֑א הֻו נ ֵ
ָיהי֭ ּדֵ אמַ ֭ר ּ֣דיֵׁשֻ וע הָ נָא נ ָ
חנַן ּגֵיר ׁשמַ ענ ֗
ַאֿתרא הָ נ ָ֑א וַנחַ ל ֵֿף עיָֿדֵ ֞א ּדַ אׁשלֵם לֿכֻון מֻ֣וׁשֵ ֭א
ל ָ
וחָ רו ּבֵ ה ּכֻלהֻון הָ נֻון ּדיָֿתּבִ ין ֗הוַו ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֑א וַחזַו ּפַ רצֻוּפֵ ֭ה Act 6:15
אַ ֿיך ּפַ רצֻוּפָא ּדמַ לַאֿכ ָ֭א
ֵין Act 7:1
וׁשַ אלֵה ַרּבּ-כָהנ ֵ֞א ּדֵ אן ֗הו ּדהָ לֵין הָ ַֿכנָא אֵ נ ֭ ֞
ין וַאֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן ׁשמַ עו֭ אַ לָהָ א ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א Act 7:2
ַֿבר ֭ ֞א אַ חַ ֭ ֞
הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ּג ֵ
ַהר ֭ ֞ין עַ ֿד לָא נִ אֿתֵ א נֵעמַ ר
והי ֗הוָא ּבֵ יֿת-נ ִ
ֿברהָ ֑ם ּכַֿד ִאיֿתַ ֗
אֵ ֿתחזִי לַאֿבֻון ַ֣א ָ
ּ֣בחָ ָרן֭
רעָך ומֵ ן לוָֿת ּבנַי֞ טֻוהמָ ֿ֑ך וֿתָ א Act 7:3
וֵאמַ ר ֗הוָא ל ֵ֑ה ּדֿפֻוק מֵ ן אַ ֿ֭
ֵיך
לַארעָא אַ יֿדָ א ּדֵ אחַ ו ֿ֭
ֿברהָ ם מֵ ן אַ רעָא ּדֿכַלֿדָ י ֑ ֵ֞א וֵאֿתָ א עמַ ר ּ֣בחָ ָ֭רן ומֵ ן Act 7:4
והָ יּדֵ ין נֿפַ ק ַ֣א ָ
מרין אנ֗ ּתֻ ון
ֻוהי֑ ׁשַ ניֵה אַ לָהָ א לַארעָא הָ ֿדֵ ֑א ּדֿבָ ה עָ ִ
ּתַ מָ ן ּכַֿד ִמיֿת אַ ֿב ֗
יַומָ נ ָ֭א
וּדי Act 7:5
ּדרֿגל ָ֭א וֵאׁשּתַ ִ
ולָא י ַ֗הֿב לֵה יָרּתֻ וֿתָ א ּבָ ֭ה אָ ֿף לָא ּדֻורּכֿתָ א ֵ
ּבר ֭א
למארֿתָ ֭ה ל ֵ֭ה וַלזַרעֵ ֭ה ּכַֿד לַיּת ֗הוָא לֵה ָ
֗הוָא ּדנֵּתלִ יה לֵה אַ ֿיך ּדַ ִ
ַרעָך ּתַ וּתָ ֿבָ א Act 7:6
ומַ לֵל ֗הוָא עַ מֵ ה אַ לָהָ א ּכַֿד אָ מַ ר ל ֵ֑ה ּדנֵהוֵא ז ֿ
ָיהי֭ ונַֿבֵ אׁשֻ ון לֵה אַ רּבַ עמָ אא ׁשנִ ֭ ֞ין
ֻוֿכריּתָ ֭א וַנׁשַ עּבֿדֻונ ֗
ּבַ ארעָא נ ָ
יוהי אֵ נ ָ֭א אָ מַ ר אַ לָהָ ֭א ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר Act 7:7
וַלעַ מָ א ּדנֵֿפלחֻון עַ ֿבּדֻוֿתָ ֑א אֵ ּדֻונִ ֗
אֿתרא הָ נ ָ֭א
הָ לֵי ֑ן נֵּפקֻ ו֭ ן ונֵֿפלחֻון לִ י ּבַ ָ
ַזרה ּביַומָ א Act 7:8
וי ַ֗הֿב לֵה ִּדי ִַֿתקִ א ּדַ ֿגז ֻורּתָ ֭א והָ יּדֵ ין אַ ולֵֿד ִ֣לאיסחָ ֭ק וֿג ֵ
ַֿתרעסַ ר אַ ֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן
ּתמי ָני ָ֭א ִ֣ואיסחָ ק אַ ולֵֿד ל֣ יַעקֻ וֿ֭ב ו֣ יַעקֻ וֿב אַ ולֵֿד ל ֵ
ִ
צרי֭ ן וַאלָהָ א עַ מֵ ה הו ָ֭א Act 7:9
ֻוהי ל֣ מֵ ֵ
והֵ נֻון אַ ֿבָ הָ ֿתַ ן֞ טַ נו ּ֣ביַוסֵ ֿ֭ף וזַּבנ ֗
ַוה ֭֞י וי ַ֗הֿב לֵה טַ יּבֻוֿתָ א וחֵ ֿכמֿתָ ֭א Act 7:10
וֿפַ רקֵ ה ֗הוָא מֵ ן ּכֻלהֻון אֻ ולצָ נ ֗
צרי֭ ן ועַ ל ּבַ יּתֵ ה ֻּכלֵה ּס
צרי֭ ן וַאקִ ימֵ ה ִרׁשָ א עַ ל ֵ֣מ ֵ
קֿדָ ם ּפֵרעֻון מַ לּכָא ּ֣דמֵ ֵ
ּס
צרי֭ ן וֿבַ ארעָא ַּ֣דֿכנ ַ֭ען ולַיּת Act 7:11
וַהוָא ּכַֿפנ ָ֭א וֻאולצָ נָא ַרּבָ ֭א ּב ֻֿכלָה ֵ֣מ ֵ
֗הוָא להֻון למֵ סּבַ ע לַאֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן
Act 6:14
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צרי ֑ן ׁשַ ּדַ ר ֗הוָא לַאֿבָ הָ ֿתַ ן֞
ֻורא ּ֣במֵ ֵ
וֿכַֿד ׁשמַ ע יַ֣עקֻ וֿב ִּדאיֿת עֿב ָ
לֻוקֿדַ ֭ם
ֵאֿתיֿדַ ע Act 7:13
וה ֭֞י ו ִ
וֿכַֿד אֵ זַלו ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ י ֑֞ן אַ וּדַ ע יַ֣וסֵ ֿף נַֿפׁשֵ ה לַאחַ ֗
לֿפֵרעֻון טֻוהמֵ ה ּ֣דיַוסֵ ֿ֭ף
ֿכלֵה טֻוהמֵ ֭ה והָ וֵין Act 7:14
ֻוהי יַ֣עקֻ וֿ֭ב וַל ֻ
וׁשַ ּדַ ר ֗הוָא יַ֣וסֵ ֿ֑ף וַאיּתיֵה לַאֿב ֗
֗הוַו ּבמֵ נ ָינ ָ֑א ׁשַ ֿבעִ ין וחַ מֵ ׁש נַֿפׁשָ ֭ ֞ן
ומיֿת ּתַ ָ֭מן הֻו וַאֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן Act 7:15
צרי֭ ן ִ
וַנחֵ ֿת יַ֣עקֻ וֿב ל֣ מֵ ֵ
ֵסּפָא Act 7:16
ֿברהָ ם ּבֿכ ֭
ֿבר ֭א ּדַ זֿבַ ן ֗הוָא ַ֣א ָ
ֵאּתּתסים ּבקַ ָ
ִ
וֵאׁשּתַ נִ י לַׁ֣שֿכִ ֭ים ו
מֵ ן ּבנַי֞ ֣חמ ֻ֭ור
וּדי ֗הוָא ּבמַ ומָ ֿתָ ֞א אַ לָהָ א Act 7:17
וֿכַֿד מַ ִטי ֗הוָא זַֿבנָא ּדמֵ ּדֵ ם ּדֵ אׁשּתַ ִ
צרי ֑ן
לַ֣אֿברהָ ֑ם סֿגִ י ֗הוָא עַ מָ ֭א וַֿתקֵ ֿף ּ֣במֵ ֵ
ָ
צרי ֑ן אַ ינָא ּדלָא יָֿדַ ע ֗הוָא לֵה Act 7:18
חרנָא עַל ֵ֣מ ֵ
עֿדַ מָ א ּדקָ ם מַ לּכָא ֗א ִ
ל֣ יַוסֵ ֿ֭ף
ֻוהמן וַאֿבֵ אׁש לַאֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן וַֿפקַ ֿד ּדנֵהו ֻון מֵ ׁשּתֿדֵ ין Act 7:19
וֵאצטַ נַע עַ ל ט ַ֭
ַילֻוֿדַ יה ֭ ֻ֞ון ּדלָא נִ חֻון֭
ֵאֿתרּבִ י Act 7:20
ּבֵ ה ּבזַֿבנָא הַ ו֭ אֵ ִֿתילֵֿד מֻ֣וׁשֵ ֭א וַרחִ ים ֗הוָא לַאלָהָ ֭א ו ַ
ֻוהי֭
יַרחֵ ֞א ּתלָֿתָ א ּבֵ יֿת אַ ֿב ֗
ורּביַֿתֵ ה לָה Act 7:21
וֿכַֿד אֵ ׁשּתֿדִ י מֵ ן אֵ מֵ ֑ה אֵ ׁשּכַחֿתֵ ה ּבַ ֗רֿת ּפֵרעֻו֭ ן ַ
ַֿבר ֭א
ל ָ
ַוה ֭֞י Act 7:22
ַעֿתיֿד ֗הוָא ּבמֵ ל ֗
צרי ֭ ֵ֞א ו ִ
ֵאֿתרֿדי מֻ֣וׁשֵ א ּב ֻֿכלָה חֵ ֿכמֿתָ א ּדמֵ ָ
ִ
ו
וה ֭֞י
ָאף ּבַ עֿבָ ֿדַ ֗
ו ֿ
וֿכַֿד הוָא ּבַ ר אַ רּבעִ ין ׁשנִ י ֑֞ן סלֵק ֗הוָא עַ ל לֵּבֵ ֑ה ּדנֵסעֻור Act 7:23
יסרי ֵ֭ל
והי֞ ּבנַי֞ ִ֣א ָ
לַאחַ ֗
יר ֑א וֿתַ ֿבעֵ ֭ה וַעֿבַ ֿד Act 7:24
קט ָ
וַחזָא לחַ ֿד מֵ ן ּבנַי֞ ׁשַ רּבֿתֵ ה ּדמֵ ּתּדֿבַ ר ּבַ ִ
צריָא הַ ו֭ ּדמַ סּכֵל ֗הוָא ּבֵ ֭ה
לֵה ִּדינ ָ֭א וקַ טלֵה למֵ ָ
יסריֵל֑ ּדַ אלָהָ א ּבִ איֿדֵ ה יָהֵ ֿב Act 7:25
והי֞ ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וַסֿבַ ר ּדמֵ סּתַ ּכלִ ין אַ חַ ֗
להֻון ּפֻורקָ נ ָ֭א ולָא אֵ סּתַ ּכַלו֭
Act 7:12
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חרנ ָ֑א אֵ ֿתחזִי להֻו֭ ן ּכַֿד נָצֵ ין הֵ נֻון חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֭ד וַמּפִ יס
וַליַומָ א ֗א ִ
ַֿבר ֞א אַ חֵ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן מֵ טֻל מָ נָא מַ סּכלִ ין
֗הוָא להֻון ּדנֵׁשּתַ ינֻו֭ ן ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּג ֵ
אנ֗ ּתֻ ון חַ ֿד ּבחַ ֿ֭ד
ֿבר ֑ה ּדַ חקֵ ה מֵ ן לוָֿתֵ ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מַ נֻו Act 7:27
הַ ו ּדֵ ין ּדמַ סּכֵל ֗הוָא ּבחַ ֵ
אַ קִ ימָ ֿך עלַין ִרׁשָ א וֿדַ ָינ ָ֭א
צרי ָ֭א Act 7:28
ּדַ למָ א למֵ קטלַני ּבָ עֵא אַ נ֗ ּ֑ת אַ ֿיך ּדַ קטַ לּת אֵ ֿתמָ לי למֵ ָ
ֿדין וַהוַו Act 7:29
ַערק מֻ֣וׁשֵ א ּבמֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א וַהוָא ּתַ וּתָ ֿבָ א ּבַ ארעָא ּ֣דמֵ ַ֭
ו ַ
ּתרין֞ ּבנִ ֭ ֞ין
לֵה ֵ
ֿדּברא ּדטֻור Act 7:30
וֿכַֿד מלַי֞ לֵה ּתַ מָ ן אַ רּבעִ ין ׁשנִ י ֑֞ן אֵ ֿתחזִי לֵה ּבמַ ָ
ִ֣סינַי֑ מַ לַאֿכֵה ּדמָ ריָא ּבנ ָֻורא ּדיָקּדָ א ּבסַ ני ָ֭א
וֿכַֿד חזָא מֻ֣וׁשֵ ֭א אֵ ּתּדַ מַ ר ּבחֵ זו ָ֭א וֿכַֿד אֵ ֿתקַ ַרֿב ּדנֵחז ֵ֑א אֵ מַ ר לֵה Act 7:31
מָ ריָא ּבקָ ל ָ֭א
אֿברהָ ֭ם וִֿ֣ד איסחָ ֭ק וַֿ֣ד יַעקֻ וֿ֭ב Act 7:32
יּך אַ לָהֵ ה ַּ֣ד ָ
אֵ נָא ֗אנָא אַ לָהָ א ּדַ אֿבָ הַ ְ֭֞
מרח ֗הוָא ּדַ נחֻור ּבחֵ זו ָ֭א
וֿכַֿד ַר ִּתיֿת ֗הוָא מֻ֣וׁשֵ ֑א לָא מַ ַ
ַיּך אַ רעָא ּגֵיר ּדקָ אֵ ם אַ נ֗ ּת Act 7:33
ַיּך מֵ ן ֵרֿגל ְ֭֞
ׁשרי מסָ נ ְ֞
וֵאמַ ר לֵה מָ רי ָ֭א ִ
ּבָ ֭ה קַ ִּדיׁשָ א ֗הי֭
צרי ֑ן וֿתֵ נחָ ֿתֵ ֞ה ׁשֵ מעֵֿ֭ת ונֵחּתֵ ֿת Act 7:34
מֵ חזָא חזִיֿת אֻ ולצָ נֵה ּדעַ מי ּדַ ֿ֣ב מֵ ֵ
צרין֭
ּדר ֿך ל֣ מֵ ֵ
ּדֵ אֿפרֻ וק אֵ נֻו֭ ן והָ ׁשָ א ּתָ א אֵ ׁשַ ָ
מרי ֑ן ּדמַ נֻו אַ קִ ימָ ֿך עלַין ִרׁשָ א Act 7:35
להָ נָא מֻ֣וׁשֵ א ּדַ ֿכֿפַ רו ּבֵ ה ּכַֿד אָ ִ
וֿדַ ָינ ָ֑א לֵה להָ נָא אַ לָהָ א ִרׁשָ ֭א וֿפָרֻ וקָ א ׁשַ ּדַ ר להֻו ֑ן ּבִ איֿדַ י֞ מַ לַאֿכ ָ֭א הַ ו
ּדֵ אֿתחזִי לֵה ּבסַ ני ָ֭א
ֿדמרֿתָ ֞א וַֿגֿבַ רוָֿתָ ֑ ֞א ּבַ ארעָא Act 7:36
הָ נַו ּדַ אּפֵק אֵ נֻו ֑ן ּכַֿד עֿבַ ֿד אָ ֿתוָֿתָ ֞א וֿתֵ ָ
ֿדּברא ׁשנִ ין֞ אַ רּבעִ ין֭
ֻוף וַֿבמַ ָ
צרי֭ ן וַֿביַמָ א ֿדס ֿ֭
ּ֣דמֵ ֵ
יסריֵל֑ ּדַ נֿבִ יָא נקִ ים לֿכֻון מָ ריָא Act 7:37
הָ נַו מֻ֣וׁשֵ ֭א הַ ו ּדֵ אמַ ר לַֿבנַי֞ ִ֣א ָ
אַ לָהָ א מֵ ן אַ חַ יּכֻון֞ אַ ֿכוָֿתי֭ לֵה ּתֵ ׁשמעֻון֭
ֿדּבר ֑א עַ ם מַ לַאֿכָא הַ ו ּדמַ לֵל ֗הוָא Act 7:38
הָ נַו ּדַ הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ א ּבמַ ָ
ֻורא ּ֣ד ִסינַי֭ והֻויֻו ּדקַ ּבֵ ל מֵ ל ֵ֞א חַ יָֿתָ ֞א ּדלַן נֵּתֵ ֭ל
עַ מֵ ֭ה ועַ ם אַ ֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן ּבט ָ
Act 7:26
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והי֑ וַֿבלֵּבַ וָֿתהֻון֞
ולָא צֿבַ ו למֵ ּתּד ָניֻו לֵה אַ ֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן אֵ לָא ׁשַ ֿבקֻ ֗
צרי ֑ן
הֿפַ ֿכו להֻון ל֣ מֵ ֵ
מרין לַ֣אהרֻ ו֭ ן עֿבֵ ֿד לַן אַ לָהֵ ֞א ּדנִ אז ֻ֗לון קֿדָ מַ י ֑ן מֵ טֻל ּדהָ נָא Act 7:40
ּכַֿד אָ ִ
ָיהי֭
צרי ֑ן לָא יָֿדעִ ין ֗חנַן מָ נָא הו ֗
מֻ֣וׁשֵ א ּדַ אּפקַ ן מֵ ן אַ רעָא ּ֣דמֵ ֵ
ֿכר ֭ ֞א Act 7:41
וַעֿבַ ֿדו להֻון עֵֿגלָא ּביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן וֿדַ ּבַ חו ּדֵ ֿבחֵ ֞א לַֿפֿתַ ֵ
סמין ֗הוַו ּבַ עֿבָ ֿד ִאיֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
ומֵ ֿתּבַ ִ
וַהֿפַ ֿך אַ לָהָ א וַאׁשלֵם אֵ נֻו ֑ן ּדנֵהו ֻון ּפָ לחִ ין לחַ י ַלוָֿתָ ֞א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א Act 7:42
ֿדּבר ֑א נֵֿכסֿתָ א אַ ו
ֿכֿתיֿב ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדַ נֿבִ י ֭ ֵ֞א למָ א אַ רּבעִ ין ׁשנִ ין֞ ּבמַ ָ
אַ ֿיך ּדַ ִ
יסרי ֵ֭ל
ּדֵ ֿבחֿתָ א קַ ֵרֿבּתֻ ון לִ י ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ֻום וֿכַוּכֿבֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדַ רֿפָ ֑ן ּדֵ מוָֿתָ ֞א Act 7:43
אֵ לָא ׁשקַ לּתֻ ון מַ ׁשּכנֵה ּדמַ לּכ ֑
ֿגּדין להֵ י֭ ן אֵ ׁשַ נֵיֿכֻון להַ ל מֵ ן ּבָֿ֣בֵ ֭ל
ּדַ עֿבַ ּדּתֻ ון ּדֿתֵ הוֻון סָ ִ
יך Act 7:44
והי ֗הו ָ֑א אַ ֿ
ֿדּברא ִאיֿתַ ֗
הָ א מַ ׁשּכנָא ּדסָ הּדֻוֿתָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן ּבמַ ָ
מָ א ּדֿפַ קֵ ֿד הַ ו ּדמַ לֵל עַ ם מֻ֣וׁשֵ א למֵ עּבֿדֵ ה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדחַ וי ֵ֭ה
ֻוהי אַ ֿבָ הָ ֿתַ ן֞ עַ ם יֵׁ֣שֻ וע֑ Act 7:45
ולֵה להָ נָא מַ ׁשּכנ ָ֑א אָ ֿף מַ עָ לֻו אַ על ֗
לַארעָא ּדי ַ֗הֿב להֻון אַ לָהָ א יֻורּתָ נ ָ֑א מֵ ן עַ ֗ממֵ ֞א הָ נֻון ּדַ ׁשֿדָ א מֵ ן-קֿדָ מַ יהֻו֭ ן
והי֞ ּ֣דֿדַ וִ יֿ֑ד
וֵאֿתיַּבַ ל עֿדַ מָ א ליַומַ ֗
והי ּדַ אלָהָ ֭א וַׁשאֵ ל ּדנֵׁשּכַח מַ ׁשּכנָא Act 7:46
הַ ו ּדֵ אׁשּכַח ַרחמֵ ֞א קֿדָ מַ ֗
לַאלָהֵ ה ּ֣דיַעקֻ וֿ֭ב
ׁ֣שלֵימָ ון ּדֵ י֭ ן ּבנָא לֵה ּבַ יּתָ ֭א Act 7:47
יך ּדֵ אמַ ר נֿבִ י ָ֭א Act 7:48
ׁשרא ּבַ עֿבָ ֿד ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א אַ ֿ
ַמרימָ א לָא ָ
ו ַ
ּדַ ׁשמַ יָא ּכֻורסַ י֭ וַארעָא ּכֻוֿבׁשָ א ּדַ ֿתחֵ יֿת ֵרֿגל ַ֭֞י אַ ינַו ּבַ יּתָ א Act 7:49
ֿתרא ּדַ ניָחּתי֭
ּדֿתֵ ֿבנֻון לִ י֭ אָ מַ ר מָ רי ָ֭א אַ ו אַ ינַו אַ ָ
לָא הָ א ִאיֿדָ א ִּדילי֑ עֵֿבּדַ ֿת הָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן Act 7:50
ִירין ּבלֵּבהֻו֭ ן וַֿבמַ ׁשמַ עֿתהֻו ֑ן אַ נ֗ ּתֻ ון Act 7:51
אָ ו קַ ׁשיַי֞ קֿדָ ל ָ֭א וַֿדלָא ּגז ִ
ימין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אַ ֿיך אַ ֿבָ הַ יּכ ֭ ֻ֞ון אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון֭
ּבֿכֻלזֿבַ ן לֻוקֿבַ ל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א קָ ִ
לַאינָא ּגֵיר מֵ ן נֿבִ י ֵ֞א ּדלָא רֿדַ ֿפו וַקטַ לו אַ ֿבָ הַ יּכֻו ֑֞ן לַאילֵין Act 7:52
ָיהי֭
אֿתיֿתֵ ה ּדז ִַּדיקָ ֑א הַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון אַ ׁשלֵמּתֻ ון וַקטַ לּתֻ ונ ֗
ּדקַ ּדֵ מו ּבַ ּדֵ קו עַ ל מֵ ִ
ָיהי ּס ּס Act 7:53
וקַ ּבֵ לּתֻ ון ָנמֻוסָ א ּביַֿד ּפֻוקּדָ נָא ּדמַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ולָא נטַ רּתֻ ונ ֗
Act 7:39
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וֿכַֿד ׁשמַ עו ֗הוַו הָ לֵי ֑ן אֵ ֿתמלִ יו חֵ מּתָ א ּבנַֿפׁשהֻו֭ ן וַמחַ רקִ ין ֗הוַו
ַוהי֭
ׁשֵ נַיהֻון֞ על ֗
והֻו ּכַֿד מלֵא ֗הוָא הַ ימָ נֻוֿתָ א ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א חָ ר ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וַחזָא Act 7:55
ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א וַל֣ יֵׁשֻ וע ּכַֿד קָ אֵ ם מֵ ן י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ּדאנָׁשָ א ּכַֿד Act 7:56
ַֿברה ֗
ּפֿתיחִ י ֑ן ול ֵ
וֵאמַ ֭ר הָ א חָ זֵא ֗אנָא ׁשמַ יָא ּכַֿד ִ
קָ אֵ ם מֵ ן י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ַוהי ּכֻלהֻון֭ Act 7:57
וַקעַ ו ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וסַ ּכַרו אֵ ֿדנַיה ֭ ֻ֞ון וַֿגזַמו על ֗
ֿגמין ֗הוַו ל ֵ֭ה וַאילֵין Act 7:58
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ָור ִ
והי לֿבַ ר-מֵ ן ִ
וֵאחַ ֿדו אַ ּפקֻ ֗
ֿתקרא
ַוהי֞ ּדַ עלַימָ א חַ ֿ֑ד ּדמֵ ֵ
ַוהי֑ סָ מו נַחּתַ יהֻון֞ לוָֿת ֵרֿגל ֗
ּדַ אסהֵ ֿדו על ֗
ָׁ֣שאו ָ֭ל
וע קַ ּבֵ ל Act 7:59
ֿגמין ֗הוַו לֵה לֵ֣אסטֵ ֿפַ נ ָ֭וס ּכַֿד מצַ לֵא וָאמַ ֑ר מָ ַ֭רן יֵׁ֣שֻ ֭
ָור ִ
רֻ וחי֭
וֿכַֿד סָ ם ּבֻורּכ ָ֑א קעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֭א וֵאמַ ֭ר מָ ַ֭רן לָא ּתקִ ים להֻון Act 7:60
חטיֿתָ ֭א וֿכַֿד הָ ֿדֵ א אֵ מַ ֭ר ׁשֿכֵֿ֭ב
הָ ֿדֵ א ִ
ׁשאוָל ּדֵ ין צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֭א וַמׁשַ וּתַ ֿף ֗הוָא ּבקֵ טל ֵ֭ה וַהוָא ֗הוָא ּבהַ ו Act 8:1
ָ֣
ּדֻֿ֣באורׁשל ֵ֭ם וֵאֿתּבַ ּדַ רו ּכֻלהֻון ּבקֻ ורי ָ֞א
ִ
יַומָ א רֿדֻוֿפיָא ַרּבָ א לעִ ּד֗ ּתָ א
מרי ֭ ֵ֞א לֿבַ ר-מֵ ן ׁשלִ יחֵ ֞א ּבַ ל ֻחוֿ֭ד
ָאף ּבֵ יֿת ׁשָ ָ
ִּ֣די ֻהוֿ֭ד ו ֿ
ַוהי Act 8:2
ַֿבר ֞א מהַ ימנ ֑ ֵ֞א וֵאֿתֵ אֿבֵ לו על ֗
והי לֵ֣אסטֵ ֿפַ נָוס ּג ֵ
וַקֿפַ סו קַ ֿברֻ ֗
ַרורֿבָ איִ ֿת ס
ׁשאוָל ּדֵ ין ָרֿדֵ ֿף ֗הוָא לעִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ּכַֿד עָאֵ ל ֗הוָא לֿבָ ּתֵ ֑ ֞א Act 8:3
ָ֣
למין ֗הוָא לֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א
ַֿבר ֞א וַלנֵׁשֵ ֑ ֞א וַמׁשַ ִ
וַמֿגַרּגַר לֿג ֵ
והָ נֻון ּדֵ אֿתּבַ ּדַ רו֑ מֵ ֿתּכַרּכִ ין ֗הוַו֭ ומַ ֿכרזִין מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Act 8:4
ֿכרז ֗הוָא להֻון עַ ל Act 8:5
מרי ֵ֑א ומַ ֵ
ִֿ֣פ ילִ יּפָ וס ּדֵ ין נחֵ ֿת לֵה לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדׁשָ ָ
מׁשיחָ ֭א
ִ
יּתין ֗הוַו ל ֵ֭ה Act 8:6
וֿכַֿד ׁשָ מעִ ין ֗הוַו מֵ לֿתֵ ה ּבנַינָׁשָ ֞א ּדֿתַ מָ ֑ן צָ ִ
יסין ֗הוַו֭ לֿכֻל ּדָ אמַ ר ֗הו ָ֭א ּדחָ זֵין ֗הוַו אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד ֗הו ָ֭א
ומֵ ּתטּפִ ִ
ֵאא ּגֵיר ּדַ אחִ יֿדָ ן֞ ֗הוַי֞ להֻון רֻ וחֵ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֑ ֞א קָ עֵין ֗הוַו ּבקָ לָא Act 8:7
סַ ּגִ י ֞
אסיו֭
ּגר ֭ ֞א אֵ ֿתַ ִ
חרנ ֵ֞א מׁשַ ַרי ֭ ָ֞א וַמחַ ֵ
ָרמָ ֭א ונָֿפקָ ן֞ ֗הוַי֞ מֵ נהֻו֭ ן ו ַ֗א ָ
Act 7:54
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מֿדינ֗ ּתָ א ס
וחַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א הוָֿת ּבהָ י ִ
עמיר ֗הוָא לֵה ּבָ ה Act 8:9
ַֿברא חַ ֿ֭ד ּדַ ׁשמֵ ה ִ֣סימָ ו ֑ן ּדַ ִ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן ּג ָ
מרי ֑ ֵ֞א ּכַֿד
והי֞ מַ טעֵא ֗הוָא לעַ מָ א ּדׁשָ ָ
ָאא וַֿבחַ רׁשַ ֗
מֿדינ֗ ּתָ א זַֿבנָא סַ ּגִ י ֭
ּבַ ִ
מַ ֵורֿב ֗הוָא נַֿפׁשֵ ֭ה וָאמַ ֭ר ּדֵ אנָא ֗אנָא ַרּבָ ֭א
ָאמרין ֗הוַו֑ הָ נַו Act 8:10
וַצלֵין ֗הוַו לוָֿתֵ ה ּכֻלהֻו֭ ן ַרורֿבֵ ֭ ֞א וֿדַ קּדקֵ ֭ ֞א ו ִ
חַ ילֵה ַרּבָ א ּדַ אלָהָ ֭א
והי֞ Act 8:11
יסין ֗הוַו לֵה ּכֻלהֻו ֑ן מֵ טֻל ּדזַֿבנָא סַ ּגִ יָאא ּבחַ רׁשַ ֗
ומֵ ּתטּפִ ִ
אַ ֿתמַ ה ֗הוָא אֵ נֻון֭
ּכַֿד ּדֵ ין הַ ימֵ נו ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ וס ּדַ מסַ ּבַ ר ֗הוָא מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ּבַ ׁשמֵ ה Act 8:12
ַֿבר ֞א ונֵׁשֵ ֭ ֞א
מּדין ֗הוַו ּג ֵ
מׁשיחָ א עָ ִ
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וס וֿכַֿד Act 8:13
ָאף הֻו ִ֣סימָ ון הַ ימֵ ן ֗הוָא וַעמַ ֿ֑ד ונַקִ ֿיף ֗הוָא לֵה ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭
ו ֿ
חזָא ֗הוָא אָ ֿתוָֿתָ ֞א וחַ יל ֵ֞א ַרורֿבֵ ֞א ּדהָ וֵין ֗הוַו ּבִ איֿדֵ ֑ה ּתָ מַ ה ֗הוָא ומֵ ּתּדַ מַ ר
ס
מרי ֵ֞א מֵ לֿתָ א Act 8:14
ּדֻֿ֣באורׁשל ֵ֑ם ּדקַ ּבֵ לו עַ מָ א ּדׁשָ ָ
ִ
וֿכַֿד ׁשמַ עו ׁשלִ יחֵ ֞א
ּדַ אלָהָ ֑א ׁשַ ּדַ רו לוָֿתהֻון ל֣ ׁשֵ מעֻון ּכִ אֿפָא וַל֣ יֻוחַ נָן֭
יך ּדַ נקַ ּבלֻון רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א Act 8:15
וַנחֵ ֿתו וצַ לִ יו עלַיהֻו ֑ן אַ ֿ
עָמּדין ֗הוַו Act 8:16
לַיּת ֗הוָא ּגֵיר עַ ל חַ ֿד מֵ נהֻון עֿדַ ּכִ יל֑ ּבַ לחֻוֿד ּדֵ ין ִ
ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭וע
ימין ֗הוַו עלַיהֻון ִאיֿדָ ֑א וַמקַ ּבלִ ין ֗הוַו רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א Act 8:17
הָ יּדֵ ין סָ ִ
וֿכַֿד חזָא ִ֣סימָ ון ּדֿבַ סיָם ִאיֿדָ א ּדַ ׁשלִ יחֵ ֞א מֵ ֿתי ַ֗הֿבָ א רֻ וחָ א Act 8:18
ֵסּפָא
ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א קַ ֵרֿב להֻון ּכ ֭
ַוהי ִאיֿדָ ֑א Act 8:19
אסים על ֗
ּכַֿד אָ מַ ֑ר הַ ֿבו אָ ֿף לִ י ׁשֻ ולטָ נָא הָ נ ָ֑א ּדַ אינָא ּדֵ ִ
נֵהוֵא מקַ ּבֵ ל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ֵסּפָך עַ מָ ֿך נִ אזַל לַאֿבֿדָ נ ָ֑א מֵ טֻל Act 8:20
אֿפָא ּכ ֿ
אָ מַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻון ּכִ ֭
ּדַ סֿבַ רּת ּדמַ והַ ֿבֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּבקֵ ניָן עָ למָ א מֵ ֿתקַ ני ָ֭א
לַיּת ל ָֿך מנָֿתָ א אָ ֿפלָא ּפֵסָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א מֵ טֻל ּדלֵּבָ ֿך לָא Act 8:21
ּתריץ קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
֗הוָא ִ
Act 8:8
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ּברם ּתֻ וֿב מֵ ן ּבִ יׁשֻ וֿתָ ֿך הָ ֿדֵ ֭א וַֿבעִ י מֵ ן אַ לָהָ ֑א ּדַ למָ א נֵׁשּתֿבֵ ק ל ָֿך
ַ
נֵֿכלָא ּדלֵּבָ ֿ֭ך
יּכ Act 8:23
טר ֞א ּדעַ ול ָ֭א חָ זֵא ֗אנָא ִּדאיֿתַ ְ֭
ּבֿכַֿבּדָ א ּגֵיר מַ ִרירּתָ א וַֿבקֵ ֵ
ענָא ִ֣סימָ ון וֵאמַ ֭ר ּבעַ ו אַ נ֗ ּתֻ ון חלָֿפַ י מֵ ן אַ לָהָ ֑א ּדלָא נִ אֿתֵ א עלַי Act 8:24
מֵ ּדֵ ם מֵ ן הָ לֵין ּדֵ אמַ רּתֻ ון֭
ׁשמעֻון ּדֵ ין ו֣ י ֻוחַ ָ֭נן ּכַֿד סַ הֵ ֿדו אֵ נֻון וַאלֵֿפו מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א הֿפַ ֿכו Act 8:25
ֵ֣
מרי ֵ֞א סַ ּבַ רו ס
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וַֿבקֻ ורי ָ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּדׁשָ ָ
להֻון ל ִ
וס וֵאמַ ר ל ֵ֭ה קֻ ום זֵל לֿתַ ימנָא Act 8:26
ומַ לֵל מַ לַאֿכָא ּדמָ ריָא עַ ם ִֿ֣פילִ יּפָ ֭
אֻ֣ורׁשלֵם ל֣ ַֿגז ַ֭א
ֿדּבריּתָ א ּדנָחּתָ א מֵ ן ִ
ּבֻאורחָ א מַ ָ
ֻ֣וׁש ׁשַ לִ יטָ א Act 8:27
וקָ ם אֵ ז ַ֭ל וַארעֵ ה מהַ ימנָא חַ ֿ֭ד ּדָ אֿתֵ א ֗הוָא מֵ ן ּכ ֑
ּ֣דקַ נֿדַ ק מַ לּכֿתָ א ּדֿכֻוׁשָ י ֭ ֵ֞א והֻו ׁשַ לִ יט ֗הוָא עַ ל ֻּכלֵה ַּגז ָ֭ה וֵאֿתָ א ֗הו ָ֑א
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ִ
ּדנֵסּגֻוֿד
הֿפַך ּדנִ אזַל֑ יָֿתֵ ֿב ֗הוָא עַ ל מַ רּכַֿבֿתָ א וקָ ֵרא ֗הוָא ֵּ֣באׁשַ עיָא Act 8:28
וֿכַֿד ֿ
נֿבִ י ָ֭א
יּפָוס אֵ ֿתקַ ַרֿב וקַ ֿף למַ רּכַֿבֿתָ ֭א Act 8:29
ֵאמרֿת רֻ וחָ א ל֣ ֿפִ ילִ ֭
ו ַ
וֿכַֿד אֵ ֿתקַ ַרֿ֑ב ׁשמַ ע ּדקָ ֵרא ֵּ֣באׁשַ עיָא נֿבִ י ָ֭א וֵאמַ ר ל ֵ֑ה ּדֵ אן Act 8:30
מֵ סּתַ ּכַל אַ נ֗ ּת מָ נָא קָ ֵרא אַ נ֗ ּ֭ת
והֻו אֵ מַ ֭ר אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח ֗אנָא ּדֵ אסּתַ ּכַל֑ אֵ לָא אֵ ן ֗אנָׁש נַרּתֵ יני֭ Act 8:31
וס ּדנֵסַ ק ונֵּתֵ ֿב עַ מֵ ֭ה
וַֿבעָא מֵ נֵה מֵ ן ִֿ֣פילִ יּפָ ֑
יך Act 8:32
והי ֗הוָא הָ נ ָ֭א אַ ֿ
ּפָ סֻוקָ א ּדֵ ין ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדקָ ֵרא ֗הוָא ּבֵ ֑ה ִאיֿתַ ֗
ַאיך נֵקיָא קֿדָ ם ָּגז ֻוזָא ׁשַ ִּתיק ֗הו ָ֭א והָ ַֿכנָא לָא
מרא לנֵֿכסֿתָ א אֵ ֿתּדֿבַ ֭ר ו ֿ
אֵ ָ
ּפֿתַ ח ּפֻומֵ ה
עֵא Act 8:33
ּבמֻו ָּכֿכ ֵ֭ה מֵ ן חֿבֻוׁשיָא ומֵ ן ִּדינָא אֵ ֿתּדֿבַ ֭ר וֿדָ ֵרה מַ נֻו נֵׁשּתַ ֭
רעָא
ַוהי֞ מֵ ן אַ ֭
ּדמֵ ׁשּתַ קלִ ין חַ י ֗
מרה Act 8:34
וֵאמַ ר הַ ו מהַ ימנָא ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֭וס ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֑ך עַ ל מַ נֻו אַ ָ
חרין ּס ּס
הָ ֿדֵ א נֿבִ י ָ֑א עַ ל נַֿפׁשֵ ה אַ ו עַ ל ֗אנָׁש ֗א ִ
הָ יּדֵ ין ִֿ֣פילִ יּפָ וס ּפֿתַ ח ּפֻומֵ ֑ה וׁשַ ִרי מֵ נֵה מֵ ן הָ נָא ּכֿתָ ֿבָ ֑א מסַ ּבַ ר Act 8:35
לֵה עַ ל מָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭וע
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וֿכַֿד הֵ נֻון אָ ז ִ֗לין ּבֻאורחָ ֑א מַ ִטיו ֗הוַו לֿדֻוּכֿתָ א חֿדָ א ִּדאיֿת ּבָ ה
מַ י ֭ ָ֞א וֵאמַ ר הַ ו מהַ ימנ ָ֭א הָ א מַ י ֭ ָ֞א מָ נָא ִ֗הי ּכָלִ יֿתָ ֭א ּדֵ אעמַ ֿ֭ד
יט וַענָא Act 8:37
וֵאמַ ר ִֿ֣פילִ יּפָ ֭וס אֵ ן מהַ ימֵ ן אַ נ֗ ּת מֵ ן ֻּכלֵה לֵּבָ ֑א ׁשַ לִ ֭
ּברה ּדַ אלָהָ א ֗הו֭
מׁשיחָ א ֵ
וֵאמַ ֭ר אֵ נָא מהַ ימֵ ן ֗אנ ָ֭א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ּתריהֻון֞ למַ י ֭ ָ֞א וַאעמֿדֵ ה Act 8:38
וַֿפקַ ֿד ֗הו ָ֭א ּדַ ֿתקֻ ום מַ רּכַֿבֿתָ ֭א וַנחֵ ֿתו ַ
ִֿ֣פילִ יּפָ וס לַמהַ ימנָא הַ ו֭
וס וֿתֻ וֿב לָא Act 8:39
וֿכַֿד סלֵקו מֵ ן מַ י ֑ ָ֞א רֻ וחֵ ה ּדמָ ריָא חֵ טּפַ ֿת ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֑
ָיהי מהַ ימנָא הַ ו֭ אֵ לָא אָ זֵל ֗הוָא ּבֻאורחֵ ֭ה ּכַֿד חָ ֿדֵ ֭א
חז ֗
ֿתּכר ֿך ֗הוָא וַמסַ ּבַ ר Act 8:40
ִֿ֣פ ילִ יּפָ וס ּדֵ ין אֵ ׁשּתֿכַח ּבַ֣אזָוטָ ֭וס ומֵ ן ּתַ מָ ן מֵ ֵ
ּבַ מֿדִ ינָֿתָ ֞א ּכֻלהֵ י ֑ן עֿדַ מָ א ּדֵ אֿתָ א ל֣ קֵ סַ ִריַא ס
ׁשאוָל ּדֵ ין עֿדַ ּכִ יל מלֵא ֗הו ָ֭א לֻוחָ מָ א וחֵ מֿתָ א ּדקֵ טלָא עַ ל Act 9:1
ָ֣
והי֞ ּדמָ ַרן֭
למיֿדַ ֗
ּתַ ִ
ּגרֿתָ ֞א מֵ ן ַרּב ּכָהנ ֑ ֵ֞א ּדנֵּתֵ ל לֵה ל֣ ֿדַ רמסֻוק לַֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֑ ֞א Act 9:2
וַׁשאֵ ל לֵה אֵ ָ
ַֿבר ֞א אַ ו נֵׁשֵ ֑ ֞א נֵאסֻור נַיּתֵ א אֵ נֻון
ּדרֿדֵ ין ּבהָ ֿדֵ א אֻ ורחָ א ּג ֵ
ּדֵ אן הֻו ּדנֵׁשּכַח ָ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ל ִ
ֻוק מֵ ן ּתחֵ יֿת ׁשֵ לי ָ֭א אַ זלֵֿג Act 9:3
וֿכַֿד אָ זֵל ֗הוָא וׁשַ ִרי ממַ טֵ א ל֣ ֿדַ רמס ֑
ֻוהרא מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א
ַוהי נ ָ
֗הוָא על ֗
ׁשאוָל֑ מָ נָא ָרֿדֵ ֿף Act 9:4
רעָא וַׁשמַ ע קָ לָא ּדָ אמַ ר ל ֵ֭ה ָׁ֣שאוָל ָ֣
וַנֿפַ ל עַל אַ ֭
אַ נ֗ ּת לִ י֭ קׁשֵ א ֗הו ל ָֿך לַמֿבַ עָ טֻו לעֻוקסֵ ֭ ֞א
ָצריָא Act 9:5
ענָא הֻו וֵאמַ ֭ר מַ ן אַ נ֗ ּת מָ רי֭ ומָ ַרן אֵ מַ ֭ר אֵ נָא ֗אנָא יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
הַ ו ּדַ אנ֗ ּת ָרֿדֵ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת
ַמֿדינ֗ ּתָ ֑א וֿתַ מָ ן נֵֿתמַ לַל עַ מָ ֿך עַ ל מָ א ּד ָולֵא ל ָֿך Act 9:6
אֵ לָא קֻ ום עֻול ל ִ
למֵ עּבַ ֿ֭ד
ימין ֗הוַו ּכַֿד ּתַ ִמיהִ י ֑ן מֵ טֻל Act 9:7
ַֿבר ֞א ּדָ אז ִ֗לין ֗הוַו עַ מֵ ה ּבֻאורחָ ֑א קָ ִ
וֿג ֵ
ּדקָ לָא ּבַ לחֻוֿד ׁשָ מעִ ין ֗הוַו֭ ֗אנָׁש ּדֵ ין לָא מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא להֻון֭
ַוהי֞ Act 9:8
וקָ ם ָׁ֣שאוָל מֵ ן אַ רעָא ולָא מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא לֵה מֵ ּדֵ ֑ם ּכַֿד עַ ינ ֗
ֻוק
ֻוהי ל֣ ֿדַ רמס ֭
וה ֭֞י אַ על ֗
ּפֿתיחָ ן֞ ֗הו ַ֭֞י וֿכַֿד אַ חִ ִיֿדין ּבִ איֿדַ ֗
ִ
ׁשּתי ס Act 9:9
ַומ ֭ ֞ין ולָא אֵ ֿכ ַ֭ל ולָא אֵ ִ
ולָא מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא לֵה ּתלָֿתָ א י ִ
Act 8:36
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למיֿדָ א חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ַ֣חנַני ָ֭א
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּבָ ה ּ֣בֿדַ רמסֻוק ּתַ ִ
ומָ ריָא אֵ מַ ר לֵה ּבחֵ זו ָ֭א ַ֣חנַני ָ֑א וֵאמַ ֭ר הָ א אֵ נָא מָ רי֭
ּתריצָ ֑א וַֿבעִ י ּבֿבַ יּתָ א Act 9:11
ֿתקרא ִ
ומָ ַרן אֵ מַ ר ל ֵ֭ה קֻ ום זֵל לׁשֻ וקָ א ּדמֵ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א הָ א ּגֵיר ּכַֿד הֻו מצַ ל ֵ֑א
והי מֵ ן ַ֣טרסָ וס ִ
ִּ֣דיהֻוֿדָ א ל֣ ׁשָ אוָל ִּדאיֿתַ ֗
יך Act 9:12
ַוהי ִאיֿדָ ֑א אַ ֿ
ַֿברא ּדַ ׁשמֵ ה ַ֣חנַני ָ֑א ּדעַ ל וסָ ם על ֗
חזָא ּבחֵ זוָא לֿג ָ
ַוה ֭֞י
ּדנֵֿתּפַ ּתחָ ן֞ עַ ינ ֗
ַֿברא הָ נ ָ֑א ּדַ ֿכמָ א Act 9:13
ֵאא עַ ל ּג ָ
וֵאמַ ר ַ֣חנַני ָ֭א מָ רי֭ ׁשֵ מעֵֿת מֵ ן סַ ּגִ י ֞
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ִ
יּך
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א אַ סּבֵ ל לקַ ִּדיׁשַ ְ֞
והָ א אָ ֿף הָ רּכָא ִאיֿת לֵה ׁשֻ ולטָ נָא מֵ ן ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֑ ֵ֞א ּדנֵאסֻור Act 9:14
לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדקָ ֵרין ׁשמָ ֿ֭ך
וֵאמַ ר לֵה מָ רי ָ֭א קֻ ום ז ֵ֭ל מֵ טֻל ּדמָ אנָא הֻו לִ י ּגַֿבי ָ֑א ּדנֵׁשקֻ ול Act 9:15
יסרי ֵ֭ל
ׁשֵ מי ּבעַ ֗ממֵ ֞א וַֿבמַ לּכ ֭ ֵ֞א וֿבֵ יֿת ּבנַי֞ ִ֣א ָ
עֿתיֿד למֵ חַ ׁש מֵ טֻל ׁשֵ מי ס Act 9:16
ֵיוהי֑ ּכמָ א ִ
אֵ נָא ּגֵיר אֵ חַ ו ֗
ַוהי ִאיֿדָ א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Act 9:17
הָ יּדֵ ין ַ֣חנַניָא אֵ זַל לֿבַ יּתָ א לוָֿתֵ ֑ה וסָ ם על ֗
ּדרני֑ הַ ו ּדֵ אֿתחזִי ל ָֿך ּבֻאורחָ ֭א ּכַֿד אָ ֿתֵ א אַ נ֗ ּ֑ת
ָׁ֣שאוָל אָ חי֑ מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ׁשַ ַ
ַיּך וֿתֵ ֿתמלֵא רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
אַ ֿיך ּדנֵֿתּפַ ּתחָ ן֞ עַ ינ ְ֞
ָֿפֵא וֵאֿתּפַּתַ ח Act 9:18
ַוהי֞ מֵ ּדֵ ם ּדֿדָ מֵ א לַקל ֑ ֞
וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה נֿפַ ל מֵ ן עַ ינ ֗
ַוה ֭֞י וקָ ם עמַ ֿ֭ד
עַ ינ ֗
למיֿדֵ ֞א הָ נֻו֭ ן ִּדאיֿת Act 9:19
וקַ ּבֵ ל סַ יּבָ רּתָ א וֵאֿתחַ י ַ֭ל וַהוָא יַומָ ֿתָ ֞א לוָֿת ּתַ ִ
ֻוק
֗הוַו ּ֣בֿדַ רמס ֭
ֿכרז ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א עַ ל יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדהֻוי ֻו Act 9:20
וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה מַ ֵ
ּברה ּדַ אלָהָ ֭א
ֵ
ָאמרין ֗הוַו֭ לָא Act 9:21
וֿתַ ִמיהִ ין ֗הוַו ּכֻלהֻו֭ ן אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין ֗הוַו ל ֵ֑ה ו ִ
ּדרֿדֵ ֿף ֗הוָא לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדקָ ֵרין ֗הוַו לַׁשמָ א הָ נָא
֗הוָא הָ נ ָ֑א הַ ו ָ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם אָ ֿף להָ רּכָא עלֵיה עַל הָ ֿדֵ א מׁשַ ּדַ ר ֗הו ָ֑א אַ ֿיך ּדנֵאסֻור נַוּבֵ ל
ִ
לרּבַ י֞ ּכָהנ ֵ֞א ס
אֵ נֻון ַ
ׁשאוָל ּדֵ ין י ִַּתיר מֵ ֿתחַ יַל ֗הו ָ֑א וַמזִיע ֗הוָא להֻון לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א הָ נֻון Act 9:22
ָ֣
מׁשיחָ ֭א
ֻוק ּכַֿד מחַ וֵא ֗הוָא ּדהָ נַו ִ
מרין ֗הוַו ּ֣בֿדַ רמס ֑
ּדעָ ִ
Act 9:10
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ַוהי נֵֿכלָא יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
וֿכַֿד סֿגִ יו לֵה ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֑ ֞א עֿבַ ֿדו על ֗
ָיהי֭
ּדנֵקטלֻונ ֗
אֵ ֿתּבַ ּדַ ק לֵה ּדֵ ין ל֣ ׁשָ אוָל אָ ּפַ רסנ ָ֑א ּדֿבָ עֵין ֗הוַו למֵ עּבַ ֿד ל ֵ֭ה Act 9:24
ָיהי֭
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ִאימָ מָ א ולִ לי ָ֭א ּדנֵקטלֻונ ֗
רעֵא ּדַ ִ
ָטרין ֗הוַו ּתַ ֞
ונ ִ
ורא ּבלִ לי ָ֭א Act 9:25
ֻוהי מֵ ן ׁשֻ ָ
אסּפריֿדָ ֑א וׁשַ ּב ֗
ִ
למיֿדֵ ֞א ּבֵ
ֻוהי ּתַ ִ
הָ יּדֵ ין סָ מ ֗
למיֿדֵ ֑ ֞א וֿכֻלהֻון Act 9:26
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וצָ ֿבֵ א ֗הוָא למֵ ֿתנַקָ ֿפֻו לֿתַ ִ
וֵאזַל לֵה ל ִ
למיֿדָ א הֻו֭
ּדָ חלִ ין ֗הוַו מֵ נֵה ולָא מהַ ימנִ ין ֗הוַו ּדֿתַ ִ
ּבַ֣רנַֿבַ א ּדֵ ין אַ חּדֵ ה וַאיּתיֵה לוָֿת ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וֵאׁשּתַ עִ י להֻון אַ י ַּכנָא Act 9:27
ּבֻאורחָ א חזָא למָ רי ָ֭א וֿדַ אי ַּכנָא מַ לֵל עַ מֵ ֭ה וַאי ַּכנָא ּ֣בֿדַ רמסֻוק עִ ין ּבַ ֿגלֵא
מַ לֵל ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם Act 9:28
ִ
ועָאֵ ל ֗הוָא עַ מהֻון ונָֿפֵק
וַממַ לֵל ֗הוָא ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע עִ ין ּבַ ֿגל ֵ֑א וֿדָ ֵרׁש ֗הוָא עַ ם יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א Act 9:29
אַ ילֵין ּדיָֿדעִ ין ֗הוַו יַונָאיִ ֿ֭ת הֵ נֻון ּדֵ ין צָ ֿבֵ ין ֗הוַו למֵ קטל ֵ֭ה
והי Act 9:30
וֿכַֿד יִ ֿדַ עו אַ חֵ ֑ ֞א אַ יּתי ֻ֗והי ּבלִ ליָא ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א ומֵ ן ּתַ מָ ן ׁשַ ּדרֻ ֗
ל֣ טַ רסָ ֭וס
מרי ֑ן ִאיֿת ֗הוָא ּבָ ה Act 9:31
ּברם ּדֵ ין עִ ּד֗ ּתָ א ּדַ ֿב ֻֿכלָה ִ֣יהֻוֿד וַֿ֣בֿגלִ ילָא וַֿ֣ב ׁשָ ִ
ַ
ׁשלָמָ ֑א ּכַֿד מֵ ֿתּבַ ניָא ֗הוָֿת ָורֿדיָא ּבֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א וַֿבֿבֻויָאָ א ּדרֻ וחָ א
ּדקֻ וֿדׁשָ א סָ ֿגיָא ֗הוָֿת ּס ּס
ׁשמעֻון ּבַ מֿדִ ינָֿתָ ֑ ֞א נחֵ ֿת אָ ֿף לוָֿת Act 9:32
ֿתּכר ֿך ֗הוָא ֵ֣
וַהוָא ּדֿכַֿד מֵ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
מרין ּ֣בלֻוֿד ִ
קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדעָ ִ
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ַ֣אנִ י ַ֑ס ּדַ רמֵ א ֗הוָא ּבעַ רסָ א וַמׁשַ ַרי Act 9:33
וֵאׁשּכַח ּג ָ
ׁשנִ ין֞ ּתמָ נ ֵ֭א
מׁשיחָ ֭א קֻ ום וׁשַ וָא Act 9:34
וֵאמַ ר לֵה ֵׁ֣שמעֻו֭ ן ַ֣אנִ י ַ֭א מַ אסֵ א ל ָֿך יֵׁ֣שֻ וע ִ
עַ רסָ ֿ֭ך וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה קָ ֭ם
מרין ּ֣בלֻוֿד וַֿ֣ב סַ ָרונ ַ֑א וֵאֿתּפנִ יו לוָֿת אַ לָהָ א Act 9:35
וַחזַאו ֻ֗הי ּכֻלהֻון ּדעָ ִ
ס
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ּדַ ׁשמָ ה הוָא Act 9:36
למיּדּתָ א חֿדָ א ּ֣ביָוּפִ א ִ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ ִ
֣טֿבִ יֿתָ ֭א הָ ֿדֵ א עַ ִּת ָירא ֗הוָֿת ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֭ ֞א וַֿבזֵֿדקָ ֿתָ ֭ ֞א ּדעָֿבּדָ א ֗הוָֿ֭ת
Act 9:23

277

Acts

ומיֿתַ ֿ֑ת וַאסחיֻוה וסָ מֻוה
אֵ ֿתּכַרהַ ֿת ּדֵ ין ּבהֻון ּבהָ נֻון יַומָ ֿתָ ֞א ִ
ּבעֵ לִ יֿתָ ֭א
הו מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א הָ י ִּדאיֿתֵ יה Act 9:38
למיֿדֵ ֞א ּ֣דׁשֵ מעֻון ּ֣בלֻוֿד ֻ֗
וַׁשמַ עו ֗הוַו ּתַ ִ
ּתרין֞ ּדנֵֿבעֻון מֵ נ ֵ֑ה ּדלָא ּתֵ מַ אן לֵה
ַֿבר ֞א ֵ
עַ ל ּגֵנ֗ ֿב יָ֣וּפִ ֑א וׁשַ ּדַ רו ֗הוַו לוָֿתֵ ה ּג ֵ
ּדנִ אֿתֵ א צֵ אֿדַ יהֻון֭
והי לעֵ לִ יֿתָ ֭א וַֿכנַׁש קָ ם Act 9:39
וקָ ם ֵׁ֣שמעֻון אֵ זַל עַ מהֻו֭ ן וֿכַֿד אֵ ֿתָ ֭א אַ סקֻ ֗
ֻוּתיניָֿתָ ֞א
והי֞ ּכֻלהֵ ין אַ רמלָֿתָ ֭ ֞א ּכַֿד ּבָ ֿכיָן֞ וַמחַ ויָן֞ ל ֵ֑ה ּכ ִ
להֵ ין חֿדָ ַר ֗
ומַ רטֻוטֵ ֭ ֞א הָ לֵין ּדיָהּבָ א ֗הוָֿת להֵ ין ֣טֿבִ יֿתָ ֭א ּכַֿד חַ י ָ֭א
ַוהי֞ וצַ לִ י֭ Act 9:40
ֵׁ֣שמעֻון ּדֵ ין אַ ּפֵק לֿכֻלהֻון ֗אנָׁשָ א לֿבַ ֑ר וַקעֵ ֿד עַ ל ּבֻורּכ ֗
ֵיה וֿכַֿד חזָֿתֵ ה
וֵאֿתּפנִ י לוָֿת ׁשלַּדָ א וֵאמַ ֭ר ֣טֿבִ יֿתָ ֑א קֻ ומי֭ הִ י ּדֵ ין ּפֵֿתחַ ֿת עַ ינ ֭ ֞
ל֣ ׁשֵ מעֻו֭ ן יֵֿתּבַ ֿ֭ת
ַקרא לקַ ִּדיׁשֵ ֞א ולַארמלָֿתָ ֭ ֞א ויַהּבָ ה Act 9:41
וַאוׁשֵ ט לָה ִאיֿדֵ ה וַאקִ ימָ ֭ה ו ָ
להֻו֭ ן ּכַֿד חַ י ָ֭א
ֵאא הַ ימֵ נו ּבמָ ַרן֭ Act 9:42
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וסַ ּגִ י ֞
וֵאֿתיַֿדעַ ֿת הָ ֿדֵ א ּב ֻֿכלָה ִ
ׁשרא ֗הוָא ּבֵ יֿת Act 9:43
הוָא ּדֵ ין ּבָ ה ּ֣ביָוּפִ א יַומָ ֿתָ ֞א לָא זע ִֻורי ֑֞ן ּכַֿד ֵ
ֵׁ֣שמעֻון ּבֻורסָ יָא ס
ַֿברא חַ ֿד קֵ נטרֻ ונ ָ֑א ּדַ ׁשמֵ ה ֗הוָא Act 10:1
ּ֣בקֵ סַ ִריַא ּדֵ ין ִאיֿת ֗הוָא ּג ָ
ָוס מֵ ן סּפִ ַירא הָ י ּדמֵ ֿתקַ ריָא ִאיטַ לִ יקִ ֭א
ָ֣קורנִ לִ י ֑
ּכל ֵ֭ה ועָֿבֵ ֿד ֗הוָא Act 10:2
וז ִַּדיק ֗הוָא וֿדָ חֵ ל ֗הוָא מֵ ן אַ לָהָ ֭א הֻו וֿבַ יּתֵ ה ֻ
זֵֿדקָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּבעַ מָ ֭א וַֿבֿכֻלזֿבַ ן ּבָ עֵא ֗הוָא מֵ ן אַ לָהָ ֭א
הָ נָא חזָא מַ לַאֿכָא ּדַ אלָהָ א ּבחֵ זוָא ּגַליָאיִ ֿ֑ת לַאּפַ י֞ ּתׁשַ ע ׁשָ עִ ין֞ Act 10:3
ּבִ אימָ מָ ֑א ּדעַ ל לוָֿתֵ ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ָ֣קורנִ לִ י ֵ֑א
והֻו חָ ר ּבֵ ה וַֿדחֵ ֭ל וֵאמַ ֭ר מָ נָא מָ רי֭ וֵאמַ ר לֵה מַ לַאֿכ ָ֭א צ ַלוָֿתָ ֿ֞ך Act 10:4
ֻוֿכרנָא קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
וזֵֿדקָ ֿתָ ֿ֞ך סלֵק לֿד ָ
ֿתקרא Act 10:5
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַאיּתָ א ל֣ ׁשֵ מעֻון ּדמֵ ֵ
ַֿבר ֞א ל֣ יָוּפִ א ִ
והָ ׁשָ א ׁשַ ּדַ ר ּג ֵ
אֿפָא
ּכִ ֭
והי עַ ל יַֿד יַמָ ֭א Act 10:6
ׁשרא ּבֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון ּבֻורסָ י ָ֭א הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
הָ א ֵ
Act 9:37
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ּתרין֞ מֵ ן ּבנַי֞ ּבַ יּתֵ ה
קרא ֵ
וֿכַֿד אֵ זַל לֵה מַ לַאֿכָא ּדמַ לֵל עַ מֵ ֑ה ָ
וֿפָלחָ א חַ ֿד ּדֿדָ חֵ ל לַאלָהָ ֭א אַ ינָא ּדמֵ ּתּדנֵא ֗הוָא ל ֵ֑ה
וֵאׁשּתַ עִ י להֻון ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ חז ָ֭א וׁשַ ּדַ ר אֵ נֻון ל֣ יָוּפִ א ס Act 10:8
ַמֿדינ֗ ּתָ ֑א Act 10:9
חרנָא ּכַֿד הֵ נֻון ָרֿדֵ ין ּבֻאורחָ א וקַ ִריֿבִ ין ל ִ
וַליַומָ א ֗א ִ
סלֵק ֵׁ֣שמעֻון לֵאּג ָָר ֭א ּדַ נצַ לֵא ּבׁשֵ ֿת ׁשָ עִ ֭ ֞ין
ַוהי Act 10:10
ֵלעַס וֿכַֿד הֵ נֻון מַ ֿתקנִ ין ל ֵ֑ה נֿפַ ל על ֗
וַֿכֿפֵן וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנ ֭
ּתֵ מהָ ֭א
ּפֿתיחִ י ֑ן ומָ אנָא חַ ֿד ּכַֿד אַ ִסיר ּבַ ארּבַ ע קַ רנ ֭ ָ֞ן Act 10:11
וַחזָא ׁשמַ יָא ּכַֿד ִ
רעָא
וֿדָ מֵ א ֗הוָא לֿכֵּתָ נָא ַרּבָ ֭א וׁשָ אֵ ֿב ֗הוָא מֵ ן ׁשמַ יָא עַ ל אַ ֭
ארעָא Act 10:12
֭
וִ איֿת ֗הוָא ּבֵ ה ּכֻלהֵ ין חַ יוָֿתָ ֞א ּדַ ארּבעָ ֿ֞ת ֵרֿגל ֭ ֵ֞א ַורחׁשָ א ּדַ
וֿפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
ַ
ֻול Act 10:13
וקָ לָא אֵ ֿתָ א לֵה ּדָ אמַ ֭ר ֵׁ֣שמעֻו ֑ן קֻ ום ּכֻוס וַאֿכ ֭
ו֣ ׁשֵ מעֻון אֵ מַ ֭ר חָ ס מָ רי֑ ּדמֵ מֿתֻ ום לָא אֵ ֿכלֵֿת ּכֻל ּדַ מסַ יַֿב וַטמַ ֭א Act 10:14
וֿתֻ וֿב ּדֿתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ין֞ קָ לָא הוָא לוָֿתֵ ֭ה אַ ילֵין ּדַ אלָהָ א ּדַ ּכִ י֑ אַ נ֗ ּת Act 10:15
לָא ּתסַ ֵיֿ֭ב
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין הוָֿת ּתלָֿת זַֿבנִ י ֑֞ן וֵאֿתעַ לִ י לֵה מָ אנָא לַׁשמַ יָא ס Act 10:16
ַֿבר ֞א Act 10:17
וֿכַֿד מֵ ּתּדַ מַ ר ֵׁ֣שמעֻון ּבנַֿפׁשֵ ה ּדמָ נַו חֵ זוָא ּדַ חז ָ֑א מַ ִטיו ּג ֵ
ׁשרא ּבֵ ה ֵׁ֣שמעֻו֭ ן
ָוס וׁשַ אֵ לו עַ ל ּבַ יּתָ א ּדַ ֵ
הָ נֻון ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו ֗הוַו מֵ ן ָ֣קורנִ לִ י ֑
וֵאֿתַ ו וקָ מו עַ ל ּתַ רעָא ּדֿדָ רּתָ ֭א
ֿתקרא ּכִ אֿפָא הָ רּכָא Act 10:18
וקָ ֵרין ֗הוַו ּתַ מָ ן וַמׁשַ אלִ י ֑ן ּדֵ אן ֵׁ֣שמעֻון ּדמֵ ֵ
ׁשר ֭א
ֵ
ַֿבר ֞א Act 10:19
וֿכַֿד ֵׁ֣שמעֻון ָרנֵא ֗הוָא ּבחֵ זו ָ֑א אֵ מַ ר לֵה רֻ וחָ ֭א הָ א ּג ֵ
ּתלָֿתָ א ּבָ עֵין ל ָֿ֭ך
קֻ ום חֻוֿת וזֵל עַ מהֻו֭ ן ּכַֿד לָא מֵ ֿתּפַ לַֿג ֵרע ָינ ָֿ֭ך מֵ טֻל ּדֵ אנָא הֻו Act 10:20
ּדרֿת אֵ נֻון֭
ׁשַ ֵ
ַֿבר ֞א הָ נֻון וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ נָא הֻו Act 10:21
הָ יּדֵ ין נחֵ ֿת ֵׁ֣שמעֻון לוָֿת ּג ֵ
ּדֿבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אַ יֿדָ א ֗הי עֵ לֿתָ א ּדמֵ ֻטלָֿתָ ה אֵ ֿתַ יּתֻ ון֭
Act 10:7
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ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ָ֣קורנִ לִ י ָ֭וס קֵ נטרֻ ונָא ּכִ אנָא ּדֿדָ חֵ ל
מרין ל ֵ֭ה ּג ָ
אָ ִ
ַוהי ֻּכלֵה עַ מָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אֵ ֿתֵ אמַ ר לֵה ּבחֵ זוָא מֵ ן
מֵ ן אַ לָהָ ֭א ומַ סהֵ ֿד על ֗
מַ לַאֿכָא קַ ִּדיׁשָ ֑א ּדַ נׁשַ ּדַ ר נַעל ָֿך לֿבַ יּתֵ ֑ה ונֵׁשמַ ע מֵ לֿתָ א מֵ נ ָֿ֭ך
ֿתרה Act 10:23
ׁשרא ֗הוָא ס וקָ ם לֿבָ ֵ
וַאעֵ ל אֵ נֻון ֵׁ֣שמעֻו ֑ן וקַ ּבֵ ל אֵ נֻון ּכַר ּדַ ֵ
ּדיַומָ ֭א וַנֿפַ ק אֵ זַל עַ מהֻו֭ ן וֵאזַלו עַ מֵ ה ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ ן אַ חֵ ֞א ּ֣דיָוּפִ ֭א
חרנָא עַ ל ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א ָ֣קורנִ לִ יָוס ּדֵ ין מקַ וֵא ֗הוָא להֻו ֑ן Act 10:24
וַליַומָ א ֗א ִ
ָאף ָרחמֵ ֞א חַ ּבִ יֿבֵ ֞א ִּדאיֿת ֗הוַו ל ֵ֭ה
ַנׁשין לֵה ּכֻלהֻון ּבנַי֞ טֻוהמֵ ֭ה ו ֿ
ּכַֿד מֿכ ִ
ַוה ֭֞י Act 10:25
לרֿגל ֗
ָוס וַנֿפַ ל סֿגֵֿד ֵ
וֿכַֿד עָאֵ ל ֵׁ֣שמעֻו ֑ן אַ רעֵ ה ָ֣קורנִ לִ י ֑
ָאף אֵ נָא ּבַ רנָׁשָ א ֗אנ ָ֭א Act 10:26
ו֣ ׁשֵ מעֻון אַ קִ ימֵ ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה קֻ ום ל ָֿ֭ך ו ֿ
ֵאא ּדֵ אֿתַ ו ֗הוַו לֿתַ מָ ן֭ Act 10:27
וֿכַֿד ממַ לֵל עַמֵ ֑ה עַ ל וֵאׁשּכַח סַ ּגִ י ֞
ַֿברא יִ הֻוֿדָ י ָ֑א Act 10:28
וֵאמַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלָא מַ ּפַ ס לֿג ָ
ֻוֿכריָא ּדלָא ֗הוָא ּבַ ר ׁשַ רּבֿתֵ ֭ה ולִ י אַ לָהָ א חַ ויַני֑ ּדלָא
לאנָׁשָ א נ ָ
ּדנֵקַ ֿף ֗
ִאמַ ר עַ ל ֗אנָׁש ּדַ טמַ א אַ ו מסַ ַיֿ֭ב
ּברם מׁשַ אֵ ל Act 10:29
עֿתיֿדָ איִ ֿת אֵ ִֿתיֿ֑ת ּכַֿד ׁשַ ּדַ רּתֻ ון ּבָ ֿתַ רי֭ ַ
מֵ טֻל הָ נָא ִ
֗אנָא לֿכֻו ֑ן מֵ טֻל מָ נָא ׁשַ ּדַ רּתֻ ון ּבָ ֿתַ רי ּס ּס
ַומין֞ ִאיֿת עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א הָ א מֵ ן Act 10:30
רּבעָא י ִ
֞
אָ מַ ר לֵה ָ֣קורנִ לִ י ָ֭וס אַ
ַֿברא חַ ֿד קֿדָ מַ י֭
ּדצָ אֵ ם ֗אנ ָ֭א וֿבַ ֿתׁשַ ע ׁשָ עִ ין֞ ּכַֿד מצַ לֵא ֗אנָא ּבֿבַ יּתי֑ קָ ם ּג ָ
ּכַֿד לֿבִ יׁש חֵ ו ֵָר ֭ ֞א
ֻוֿכרנָא הוָא Act 10:31
וֵאמַ ר לִ י֭ ָ֣קורנִ לִ י ֵ֑א אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת צלֻוֿתָ ֿ֭ך וַלזֵֿדקָ ֿתָ ֿ֞ך ּד ָ
קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
אֿפָא Act 10:32
ֿתקרא ּכִ ֭
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַאיּתָ א ל֣ ׁשֵ מעֻון ּדמֵ ֵ
ּברם ׁשַ ּדַ ר ל֣ יָוּפִ א ִ
ַ
ׁשרא ּבֿבַ יּתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻון ּבֻורסָ יָא ּדעַל יַֿד יַמָ ֭א והֻו נִ אֿתֵ א נמַ לֵל עַ מָ ֿ֭ך
הָ א ֵ
יּת והָ א Act 10:33
ּדרֿת לוָֿתָ ֿ֭ך וַאנ֗ ּת ׁשַ ּפִ יר עֿבַ ּדּת ּדֵ אֿתַ ֭
וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה ׁשַ ֵ
ינן ּדנֵׁשמַ ע ּכֻל מָ א ּדֵ אֿתּפקֵ ֿד ל ָֿך מֵ ן לוָֿת אַ לָהָ ֭א
יּך וצָ ֿבֵ ַ֭
חנַן ֻּכלַן קֿדָ מַ ְ֭
ׁשר ָרא אַ ֿדרֿכֵֿ֑ת ּדַ אלָהָ א לָא Act 10:34
ּפֿתַ ח ּדֵ ין ֵׁ֣שמעֻון ּפֻומֵ ה וֵאמַ ֭ר ּבַ ָ
אּפֵא
֗הוָא נָסֵ ֿב ּבַ ֭ ֞
אֵ לָא ּבֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א אַ ינָא ּדֿדָ חֵ ל מֵ נֵה וֿפָ לַח ּכִ אנֻוֿתָ ֑א מקַ ּבַ ל Act 10:35
ֻ֗הו לוָֿתֵ ֭ה
Act 10:22
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יסריֵל֑ וסַ ּבַ ר אֵ נֻון ׁשלָמָ א וׁשַ ינָא
מֵ לֿתָ א ּגֵיר ּדׁשַ ּדַ ר לַֿבנַי֞ ִ֣א ָ
מׁשיחָ ֑א הָ נַו מָ ריָא ּדֿכ ֻ֭ל
ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
הוֿ֑ד ּדַ אקֿפַֿת Act 10:37
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבמֵ לֿתָ א ּדַ הוָֿת ּב ֻֿכלָה ִ֣י ֻ
ו ֿ
אֿכרז יֻ֣וחַ ָנ ֑ן
ֻוֿדיֿתָ א ּדַ ֵ
מֵ ן ּג֣ לִ ילָא ּבָ ֿתַ ר מַ עמ ִ
ָ֣צרֿ֭ת ּדַ אלָהָ א מַ ׁשחֵ ה ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א Act 10:38
עַ ל יֵׁ֣שֻ וע ּדמֵ ן נ ַ
ֿתּכר ֿך ֗הוָא ומַ אסֵ א להָ נֻון ּדֵ אֿתנֿכִ יו מֵ ן ּבִ יׁשָ ֭א מֵ טֻל
וַֿבחַ יל ָ֭א והֻויֻו ּדמֵ ֵ
ּדַ אלָהָ א ֗הוָא עַ מֵ ֭ה
ֿכלָה אַ רעָא ִּ֣דיהֻוֿד Act 10:39
והי֞ עַ ל ּכֻל מָ א ּדַ עֿבַ ֿ֑ד ּב ֻ
וַחנַן סָ הּדַ ֗
ֻוהי֭
ֻֿ֣דאורׁשל ֵ֭ם לֵה להָ נָא ּתלַאו ֻ֗הי יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א עַל קַ יסָ א וקַ טל ֗
ו ִ
ין ויַהּבֵ ה ּדנֵֿתחזֵא עִ ין ּבַ ֿגל ֵ֑א Act 10:40
ַומ ֭ ֞
ולֵה אַ קִ ים אַ לָהָ א לַֿתלָֿתָ א י ִ
ֿכלֵה עַ מָ ֑א אֵ לָא לַן אַ ילֵין ּדמֵ ן אַ לָהָ א אֵ ֿתּגֿבִ ין ּדנֵהוֵא Act 10:41
לָא ּדֵ ין ל ֻ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
ֵאׁשּתין מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר קיָמּתֵ ה ּדמֵ ן ּבֵ ִ
לֵה סָ הּדֵ ֭ ֞א ּדֵ אֿכַלן עַ מֵ ה ו ִ
אֿתּפרׁש מֵ ן אַ לָהָ א ּדַ ָינָא Act 10:42
ֵ
ַֿכרז וַנסַ הֵ ֿד לעַ מָ ֑א ּדהָ נַו ּדֵ
וֿפַ קֿדַ ן ּדנ ֵ
ַֿדמיֿתֵ ֭ ֞א
ּדחַ י ֵ֞א ו ִ
ַוהי אַ סהֵ ֿדו ּכֻלהֻון נֿבִ י ֑ ֵ֞א ּדֿכֻלמַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבַ ׁשמֵ ֑ה נקַ ּבֵ ל Act 10:43
וַעל ֗
ׁשֻ וֿבקָ ן חטָ הֵ ֞א ס
ׁשמעֻון ממַ לֵל ֗הוָא הָ לֵין מֵ ל ֑ ֵ֞א אַ ּגנַֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א Act 10:44
וֿכַֿד הֻו ֵ֣
עַ ל ּכֻלהֻון ּדׁשָ מעִ ין ֗הוַו מֵ לֿתָ ֭א
אף עַ ל עַ ֗ממֵ ֞א Act 10:45
ִיר ֞א הָ נֻון ּדֵ אֿתַ ו עַ מֵ ֑ה ּדָ ֿ
וַֿתמַ הו וַֿתהַ רו אַ חֵ ֞א ּגז ֵ
מַ והַ ֿבּתָ א ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א אֵ ׁשּתַ ּפעַֿ֭ת
ֵיר ּכַֿד ממַ ללִ ין ּבלֵׁשָ ן לֵׁשָ ֑ן ומַ ורֿבִ ין ֗הוַו Act 10:46
ׁשָ מעִ ין ֗הוַו להֻון ּג ֭
לַאלָהָ ֭א וֵאמַ ר ֗הוָא ֵׁ֣שמעֻון֭
ּדַ למָ א מַ י ָ֞א מֵ ׁשּכַח ֗אנָׁש ָּכל ֵ֑א ּדלָא נֵעמֿדֻון הָ נֻו ֑ן ּדהָ א קַ ּבֵ לו Act 10:47
רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א אַ ֿיך מָ א ּדַ חנַן֭
מׁשיחָ ֭א וַֿבעַ ו Act 10:48
הָ יּדֵ ין ּפקַ ֿד להֻו ֑ן ּדנֵעמֿדֻון ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֵ נֵה אַ ֿיך ּדַ נקַ וֵא לוָֿתהֻון יַומָ ֿתָ ֞א ס
אף עַ ֗ממֵ ֞א קַ ּבֵ לו Act 11:1
וֵאׁשּתַ מעַ ֿת ֗הוָֿת לַׁשלִ יחֵ ֞א ולַאחֵ ֞א ּדִֿ֣ב י ֻהוֿ֑ד ּדָ ֿ
מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
Act 10:36
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ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם ּדָ ינִ ין ֗הוַו עַ מֵ ה הָ נֻון ּדמֵ ן ּגז ֻורּתָ ֭א
וֿכַֿד סלֵק ֵׁ֣שמעֻון ל ִ
מרי ֑ן ּדַ לוָֿת ֗אנָׁשָ א עֻורל ֵ֞א עַ ל וַלעֵס עַ מהֻון֭ Act 11:3
ּכַֿד אָ ִ
למאמַ ר להֻו ֑ן Act 11:4
וַאקֵ ֿף ֗הוָא ֵׁ֣שמעֻון ּבָ ֿתַ ר ּבָ ֿתַ ר ִ
ּדֿכַֿד מצַ לֵא ֗הוִ יֿת ּ֣ביָוּפִ ֑א חזִיֿת ּבחֵ זו ָ֑א ּדַ נחֵ ֿת ֗הוָא מָ אנָא חַ ֿ֑ד Act 11:5
ַאסיר ֗הוָא ּבַ ארּבַ ֞ע קַ רנָֿתֵ ֭ ֞ה וׁשָ אֵ ֿב ֗הוָא מֵ ן
אַ ינָא ּדֿדָ מֵ א ֗הוָא לֿכֵּתָ נ ָ֭א ו ִ
ׁשמַ י ָ֭א וֵאֿתָ א עֿדַ מָ א לוָֿתי֭
ין Act 11:6
וחָ ֵרֿת ּבֵ ֭ה וחָ זֵא ֗הוִ יֿת ִּדאיֿת ּבֵ ה חַ יוָֿתָ ֞א ּדַ ארּבעָ ֿ֞ת ֵרֿגלַיהֵ ֭ ֞
ּפָרחֿתָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֭א
ָאף ַ
ארעָא ו ֿ
֭
ַורחׁשָ א ּדַ
ֻול Act 11:7
וׁשֵ מעֵֿת ֗הוִ יֿת קָ לָא ּדָ אמַ ר ֗הוָא לִ י֭ ֵׁ֣שמעֻו ֑ן קֻ ום ּכֻוס וַאֿכ ֭
ֵאמרֿ֭ת חָ ס מָ רי֑ ּדמֵ מֿתֻ ום לָא עַ ל לֿפֻומי ּדַ טמַ א וֿדַ מסַ ַיֿ֭ב Act 11:8
ו ֵ
וֿתֻ וֿב קָ לָא אֵ מַ ר לִ י מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ אלָהָ א ּדַ ּכִ י֑ אַ נ֗ ּת לָא Act 11:9
ּתסַ ֵיֿ֭ב
הָ ֿדֵ א הוָֿת ּתלָֿת זַֿבנִ י ֑֞ן וֵאסּתַ לַק לֵה ּכֻלמֵ ּדֵ ם לַׁשמַ י ָ֭א Act 11:10
ַֿברין֞ ּדֵ אׁשּתַ ּדַ רו לוָֿתי מֵ ן ָ֣קורנִ לִ יָוס מֵ ן Act 11:11
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֑א ּתלָֿתָ א ּג ִ
ׁשרא ֗הוִ יֿת ּבָ ֭ה
ֵ֣קסַ ִרי ַ֑א אֵ ֿתַ ו וקָ מו עַ ל ּתַ רעָא ּדֿדָ רּתָ ֭א ּדַ ֵ
וֵאמַ ר לִ י רֻ וחָ ֭א ּדזֵל עַ מהֻון ּדלָא ּפֻו ָלֿג ָ֭א וֵאֿתַ ו עַ מי אָ ֿף הָ לֵין Act 11:12
ַֿבר ֭א
ׁשּתָ א אַ חִ ֭ ֞ין ועַ לן לֿבַ יּתֵ ה ּדֿג ָ
וֵאׁשּתַ עִ י ַל ֑ן אַ י ַּכנָא חזָא ּבֿבַ יּתֵ ה מַ לַאֿכ ָ֑א ּדקָ ם וֵאמַ ר ל ֵ֭ה Act 11:13
אֿפָא
ֿתקרא ּכִ ֭
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַאיּתָ א ל֣ ׁשֵ מעֻון ּדמֵ ֵ
ּדׁשַ ּדַ ר ל֣ יָוּפִ א ִ
ֿכלֵה ּבַ יּתָ ֿ֭ך Act 11:14
והֻו נמַ לֵל עַ מָ ֿך מֵ ל ֵ֞א ּדַ ֿבהֵ ין ִּתחֵ ֭א אַ נ֗ ּת ו ֻ
וֿכַֿד אַ קֿפֵֿת ֗הוִ יֿת ּתַ מָ ן לַממַ ָללֻו֑ אַ ּגנַֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א עלַיהֻו֭ ן Act 11:15
קֿד ֭ים
אַ ֿיך מָ א ּדַ עלַין מֵ ן ִ
ֿכרֿת מֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַרן ּדֵ אמַ ר ֗הו ָ֑א ּ֣די ֻוחַ נָן אַ עמֵ ֿד ּבמַ י ֑ ָ֞א Act 11:16
וֵאּתּדַ ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ּתֵ עמֿדֻון ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
אֵ ן הָ ֿכִ יל אַ לָהָ א ׁשַ ויָאיִ ֿת יַהּבָ ה מַ והַ ֿבּתָ א לעַ ֗ממֵ ֑ ֞א אַ ילֵין Act 11:17
אף ַל ֑ן אֵ נָא מַ ן ֗הוִ יֿת ּדֵ אסּפַ ק ֗הוִ יֿת
מׁשיחָ א אַ ֿיך ּדָ ֿ
ּדהַ ימֵ נו ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדֵ אֿכלֵא לַאלָהָ ֭א
Act 11:2
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ָאמרין
וֿכַֿד הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ׁשמַ עו֑ ׁשלִ יו להֻון וׁשַ ּבַ חו לַאלָהָ ֭א ו ִ
֗הוַו֑ ּדַ ֿכֿבַ ר אָ ֿף לעַ ֗ממֵ ֞א אַ לָהָ א י ַ֗הֿב ּת ָיּבֻוֿתָ א לחַ י ֵ֞א ס
ָוס Act 11:19
הָ נֻון ּדֵ ין ּדֵ אֿתּבַ ּדַ רו ֗הוַו מֵ ן אֻ ולצָ נָא ּדַ הוָא ֗הוָא עַ ל ֵ֣אסטֵ ֿפַ נ ֑
ולַ֣אנטיָֿכִ י ַ֑א ּכַֿד עַם
ִ
וּפר ֭וס
ַאֿתרא ּ֣דקֻ ָ
ָאף ל ָ
מַ ִטיו ֗הוַו עֿדַ מָ א ל֣ ֿפֻונִ יקִ ֭א ו ֿ
֗אנָׁש לָא ממַ ללִ ין ֗הוַו מֵ לֿתָ ֑א אֵ לָא ּבַ לחֻוֿד עַ ם יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
ורינִ ֑א הָ לֵין עַ לו Act 11:20
וּפרוס ומֵ ן ֻ֣ק ִ
ִאיֿת ֗הוַו ּדֵ ין ֗אנָׁשָ א מֵ נהֻון מֵ ן ֻ֣ק ָ
ּברין ֗הוַו עַ ל מָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭וע
לַ֣אנטיָוֿכִ י֭ וַממַ ללִ ין ֗הוַו עַ ם יַו ָני ֭ ֵ֞א וַמסַ ִ
ִ
֗הוַו
ֵאא הַ ימֵ נו וֵאֿתּפנִ יו לוָֿת Act 11:21
וִ איֿת ֗הוָֿת עַ מהֻון ִאיֿדֵ ה ּדמָ רי ָ֭א וסַ ּגִ י ֞
מָ ריָא ּס ּס
ּדֻֿ֣באורׁשל ֵ֑ם Act 11:22
ִ
וֵאׁשּתַ מעַ ֿת ֗הוָֿת הִ י הָ ֿדֵ א לֵאֿדנַיהֻון֞ ּדַ ֿבנַי֞ עִ ּד֗ ּתָ א
לַ֣אנטיָוֿכִ י֭
ִ
וׁשַ ּדַ רו ל֣ ֿבַ רנַֿבַ א
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א לֿתַ מָ ן וַחזָא טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א חֿדִ י וֿבָ עֵא ֗הוָא מֵ נהֻו ֑ן Act 11:23
ּדַ ֿב ֻֿכלֵה לֵּבהֻון נֵהוֻון נַקִ יֿפִ ין למָ ַר ֑ן
ַֿברא ֗הוָא טָ ֿבָ ֑א וַמׁשַ מלַי ֗הוָא ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א Act 11:24
מֵ טֻל ּדֿג ָ
וַֿבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וֵאּתּתַ וסַ ֿף ֗הוָא עַ מָ א סַ ּגִ יָאא למָ ַרן֭
והֻו נֿפַ ק ֗הוָא ל֣ טַ רסָ וס למֵ ֿבעָא ל֣ ׁשָ או ָ֭ל Act 11:25
ּכלָה אַ ֿכחֿדָ א Act 11:26
לַ֣אנטיָֿכִ י ַ֭א וׁשַ נ֗ ּתָ א ֻ
ִ
וֿכַֿד אֵ ׁשּכחֵ ֑ה אַ יּתיֵה עַ מֵ ה
ֿתקריו
ָאא מֵ ן הָ יּדֵ ין קַ ֿדמָ יַֿת אֵ ִ
יׁשין ֗הוַו ּבעִ ּד֗ ּתָ ֭א וַאלֵֿפו עַ מָ א סַ ּגִ י ֭
ּכנִ ִ
ּכרסט ָינ ֵ֞א ס
למיֿדֵ ֞א ִ
ַ֣אנטיָוֿכִ י ּתַ ִ
ּב ִ
אֻ֣ורׁשלֵם לֿתַ מָ ן נֿבִ י ֭ ֵ֞א Act 11:27
וַֿביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו ֑ן אֵ ֿתַ ו מֵ ן ִ
וח ּדֿכַֿפנָא Act 11:28
וקָ ם חַ ֿד מֵ נהֻון ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ַ֣אֿגַֿבָ ֭וס וַאוּדַ ע אֵ נֻון ּברֻ ֑
ַוֿדיָוס קֵ סַ ֭ר
רעָא וַהוָא ּכַֿפנָא הָ נ ָ֭א ּביַומַ י֞ ֣קל ִ
ַרּבָ א הָ וֵא ּב ֻֿכלָה אַ ֭
לאנָׁש ֗אנָׁש מֵ נהֻו ֑ן Act 11:29
למיֿדֵ ֞א אַ ֿיך מָ א ִּדאיֿת ֗הוָא ֗
ּברם ּדֵ ין ּתַ ִ
ַ
מרין ִּ֣בי ֻהוֿ֭ד
ּפרׁשו ּדַ נׁשַ ּדרֻ ון לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדַ אחֵ ֞א אַ ילֵין ּדעָ ִ
ַ
וׁשַ ּדַ רו ּביַֿד ּבַ֣רנַֿבַ א ו֣ ׁשָ אוָל לקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדֿתַ מָ ן ס Act 11:30
יך Act 12:1
רמי ֗הוָא ִאיֿדַ י ָ֞א עַ ל ֗אנ ִָׁשין֞ ּדַ ֿבעִ ּד֗ ּתָ ֑א אַ ֿ
ּבהַ ו ּדֵ ין זַֿבנ ָ֑א אַ ִ
ּדנַֿבֵ אׁש להֻון ה ֵָ֣רוֿדֵ ס מַ לּכ ָ֑א הַ ו ּדמֵ ֿת ַּכנֵא ֗הוָא ַ֣א ִֿגרּפַ ֭וס
ֻוהי ּ֣די ֻוחַ נָן֭ Act 12:2
וַקטַ ל ּבסַ יּפָא ל֣ יַעקֻ וֿב אַ ח ֗
Act 11:18
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ֿפרֿת הָ ֿדֵ א לִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אַ וסֵ ֿף ֗הוָא למֵ אחַ ֿד אָ ֿף
וֿכַֿד חזָא ּדׁשֵ ַ
אֿפָא וִ איֿתַ יהֻון ֗הוַו יַומָ ֿתָ ֞א ּדֿפַ ִט ֵיר ֭ ֞א
ל֣ ׁשֵ מעֻון ּכִ ֭
יר ֭ ֞א וַאׁשלֵם לֵה ׁשֿתֿתַ עסַ ר Act 12:4
וַאחּדֵ ה וַארמיֵה ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
יוהי לעַ מָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
ַׁשלמ ֗
וטין֞ ּדנֵטרֻ ונ ֵ֑ה ּדמֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּפֵצחָ א נ ִ
סטרטָ ִ
ַ
יר ֑ ֞א צלֻוֿתָ א אַ ִמינּתָ א Act 12:5
וֿכַֿד הֻו ֵׁ֣שמעֻון מֵ ֿתנטַ ר ֗הוָא ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
והי לַאלָהָ ֭א
מֵ ֿתקַ רֿבָ א ֗הוָֿת מֵ ן עִ ּד֗ ּתָ א חלָֿפַ ֗
יוהי֑ ּכַֿד ּדמֵ ֿך ֗הוָא Act 12:6
ַׁשלמ ֗
עֿתיֿד ֗הוָא ּדנ ִ
ֿפרא ִ
וֿבֵ ה ּבהַ ו לִ ליָא ּדַ לצַ ָ
חרנ ֵ֞א
ַאסיר ֗הוָא ּבֿתַ רּתֵ ין֞ ִׁשׁש ָל ֑֞ן ו ַ֗א ָ
ָוטי ֑֞ן ו ִ
סטר ִטי ִ
ּתרין֞ אֵ ַ
ֵׁ֣שמעֻון ּבֵ יֿת ֵ
רעֵא ּדֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א
ָטרין ֗הוַו ּתַ ֞
נ ִ
ֿכלֵה ּבַ יּתָ ֭א Act 12:7
ֻוהרא אַ זלֵֿג ּב ֻ
מַ לַאֿכָא ּדמָ ריָא קָ ם לעֵל מֵ נ ֵ֭ה ונ ָ
וה ֭֞י
קרה ּבֿגַּבֵ ה וַאקִ ימֵ ֭ה וֵאמַ ר ל ֵ֭ה קֻ ום עֿג ַ֭ל וַנֿפַ ל ִׁשׁשלָֿתָ ֞א מֵ ן ִאיֿדַ ֗
וֿדַ ֵ
יּך וַעֿבַ ֿד הָ ַֿכנ ָ֭א וֿתֻ וֿב Act 12:8
יּך וסַ אן טֵ ל ַָר ְ֭֞
וֵאמַ ר לֵה מַ לַאֿכ ָ֭א אַ סֻור חַ צַ ְ֞
ֿכסיֿתָ ֿך וֿתָ א ּבָ ֿתַ רי֭
אֵ מַ ר ל ֵ֭ה אֵ ֿתעַ ֗ט ֿף ּתַ ִ
ירא ֗הוָֿת הָ י֭ Act 12:9
ֿתר ֑ה ּכַֿד לָא יָֿדַ ע ֗הוָא ּדׁשַ ִר ָ
וַנֿפַ ק וָאזֵל ֗הוָא ּבָ ֵ
ּדהָ ויָא ֗הוָֿת ּביַֿד מַ לַאֿכ ָ֭א סָ ֿבַ ר ֗הוָא ּגֵיר ּדחֵ זוָא חָ זֵא ֗הו ָ֭א
וֿכַֿד עֿבַ רו מַ טַ רֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א וַֿדֿתַ רּתֵ י ֑֞ן אֵ ֿתַ ו עֿדַ מָ א לֿתַ רעָא Act 12:10
ּדֿפַ רזל ָ֭א וֵאֿתּפֿתַ ח להֻון מֵ ן צֿבֻוֿת נַֿפׁשֵ ֭ה וֿכַֿד נֿפַ קו וַעֿבַ רו ׁשֻ וקָ א חַ ֿ֑ד
ּפרק מֵ ן לוָֿתֵ ה מַ לַאֿכ ָ֭א
ַ
ׁשמעֻון וֵאמַ ֭ר הָ ׁשָ א יֵֿדעֵֿת ּבקֻ וׁשּתָ ֭א ּדמָ ריָא Act 12:11
הָ יּדֵ ין אֵ ׁשּתַ וּדַ ע ֵ֣
ׁשַ ּדַ ר מַ לַאֿכֵה וֿפַ לטַ ני מֵ ן ִאיֿדֵ ה ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ס מַ לּכ ָ֑א ומֵ ן מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ֿתחַ ׁשֿבִ ין
֗הוַו עלַי יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
וֿכַֿד אֵ סּתַ ּכַל֑ אֵ ֿתָ א לֵה לֿבַ יּתָ א ּ֣דמַ ריַם אֵ מֵ ה ּ֣די ֻוחַ ָ֭נן הַ ו Act 12:12
יׁשין ֗הוַו֭ וַמצַ לֵין֭
ֵאא ּתַ מָ ן ּכנִ ִ
וס מֵ טֻל ּדַ אחֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ּדֵ אֿתּכַנִ י ַ֣מרקָ ֑
ֵיוהי טלִ יֿתָ א ּדַ ׁשמָ ה Act 12:13
וַנקַ ׁש ּבֿתַ רעָא ּדֿדָ רּתָ ֑א ונֵֿפקַ ֿת ּדֿתֵ ענ ֗
ָ֣ר ִוֿד ֭א
רעָא Act 12:14
וֵאׁשּתַ וּדעַ ֿת קָ לֵה ּ֣דׁשֵ מעֻו ֑ן וַֿבחַ ֿדֻוֿתָ ה לָא ּפֵֿתחַ ֿת לֵה ּתַ ֑
ָאמרא להֻו֭ ן ֵׁ֣שמעֻון הָ א קָ אֵ ם עַ ל ּתַ רעָא ּדֿדָ רּתָ ֭א
ּברהטָ א ו ָ
אֵ לָא הֵ ֿפּכַֿת ֵ
Act 12:3
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מרין ל ָ֭ה מזָע זָעּתי לֵֿכי֭ והִ י מֵ ֿתחַ ריָא ֗הוָֿ֑ת ּדהָ ֿדֵ א הָ ַֿכנָא ֗הי֭
אָ ִ
מרין ל ָ֭ה ּכֿבַ ר מַ לַאֿכֵה ֻ֗הו֭
אָ ִ
רעָא וַנֿפַ קו חזַאו ֻ֗הי וַֿתמַ הו להֻון֭ Act 12:16
ו֣ ׁשֵ מעֻון נָקֵ ׁש ֗הוָא ּבֿתַ ֭
יך ּדנֵׁשּתקֻ ון להֻו֭ ן ועַ ל וֵאׁשּתַ עִ י Act 12:17
וַמנִ ֿיף ֗הוָא להֻון ִאיֿדֵ ֑ה אַ ֿ
להֻו ֑ן אַ י ַּכנָא מָ ריָא אַ ּפקֵ ה מֵ ן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א וֵאמַ ר להֻו֭ ן אֵ ׁשּתַ עַו הָ לֵין
חרין ס
ל֣ יַעקֻ וֿב ולַאחַ ֭ ֞ין וַנֿפַ ק אֵ זַל לֵה לַאֿתַ ר ֗א ִ
סטר ִטיָוטֵ ֑ ֞א עַ ל Act 12:18
ֿפר ֑א הוָא ֗הוָא ַרוּבָ א סַ ּגִ יָאא ּבֵ יֿת אֵ ַ
וֿכַֿד הוָא צַ ָ
ֵׁ֣שמעֻון ּדמָ נָא הוָא ל ֵ֭ה
ֻור ֞א וַֿפקַ ֿד Act 12:19
ּבעָיהי ולָא אֵ ׁשּכחֵ ֑ה ּדָ ן אֵ נֻון ל ָנט ֵ
֗
ה ֵָ֣רוֿדֵ ס ּדֵ ין ּכַֿד
והי ֗הוָא ּ֣בקֵ סַ ִרי ַ֭א
ּדַ נמֻוֿתֻ ו֭ ן וַנֿפַ ק לֵה מֵ ן ִ֣י ֻהוֿ֑ד וִ איֿתַ ֗
ֻורי ֵ֞א ועַ ל צַ יּדָ ָני ֑ ֵ֞א אֵ ֿת ַּכנַׁשו וֵאֿתַ ו Act 12:20
ומֵ טֻל ּדַ רֿגִ יז ֗הוָא עַ ל צ ָ
לוָֿתֵ ה אַ ֿכחֿדָ א וַאּפִ יסו לַֿ֣בלַסטָ וס קַ יטֻונקָ נֵה ּדמַ לּכ ָ֭א וׁשֵ אלו מֵ נ ֵ֑ה ּדנֵהוֵא
להֻון ׁשַ ינ ָ֑א מֵ טֻל ּדֿפֻורנָסָ א ּדַ אֿתרהֻון מֵ ן מַ לּכֻוֿתֵ ה ֗הוָא ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ֭ס
ֵ֣רוֿדֵ ס לֿבֻוׁשָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ א וִ יֿתֵ ֿב Act 12:21
יעָא לֿבֵ ׁש ֗הוָא ה ָ
ּביַומָ א ּדֵ ין יִ ֿדִ ֑
עַ ל ּבִ ֭ים וַממַ לֵל ֗הוָא עַ ם ּכֵנׁשָ ֭א
ֵין Act 12:22
עַ מָ א ּדֵ ין ֻּכלֵה קָ עֵא ֗הוָא וָאמַ ֭ר הָ לֵין ּב ָנֿ֞ת קָ ל ֵ֞א ּדַ אלָהָ א אֵ נ ֭ ֞
ולָא ֗הוַי֞ ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
יהי Act 12:23
וַחל ָֿף ּדלָא י ַ֗הֿב ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לַאלָהָ ֑א ּבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א מחָ ֗
ומיֿ֭ת
ולעֵא ִ
֞
מַ לַאֿכֵה ּדמָ רי ָ֑א וַרֿפַ ֿת ּבֿתַ
ורֿביָא ס Act 12:24
וַסֿבַ רֿתָ א ּדַ אלָהָ א מֵ ֿתּכַרזָא ֗הוָֿת ָ
לַ֣אנטיָוֿכִ י֑ מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר Act 12:25
ִ
אֻ֣ורׁשלֵם
ּבַ֣רנַֿבַ א ּדֵ ין ו֣ ׁשָ או ָ֭ל ּפנַו מֵ ן ִ
ּדׁשַ לֵמו ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתהֻו֭ ן וַֿדֿבַ רו עַ מהֻון ל֣ יֻוחַ ָ֭נן הַ ו ּדֵ אֿתּכַנִ י ַ֣מרקָ ֭וס
אנטיָֿכִ י ַ֑א נֿבִ י ֵ֞א ומַ לֿפָ נ ֭ ֵ֞א ּבַ֣רנַֿבַ ֭א Act 13:1
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּבעִ ּד֗ ּתָ א ַּ֣ד ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ו֣ מַ נַאיֵל ּבַ ר
ֿתקרא נִ֣יּג ֵ֭ר ו֣ לֻוקִ יָס ּדמֵ ן ֻ֣ק ִורינִ א ִ
ו֣ ׁשֵ מעֻון ּדמֵ ֵ
טררֿכ ַ֭א ו֣ ׁשָ או ָ֭ל
ַוהי֞ ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ס טֵ ַ
מרּב ָינ ֗
ַ
מרֿת להֻון רֻ וחָ א Act 13:2
ימין ֗הוַו ומֵ ֿתּכַׁשֿפִ ין לַאלָהָ ֑א אֵ ַ
וֿכַֿד הֵ נֻון צָ ִ
קריֿת אֵ נֻון֭
ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א ּפרֻ וׁשו לִ י ל֣ ׁשָ אוָל וַל֣ ֿבַ רנַֿבַ ֑א לַעֿבָ ֿדָ א אַ ינָא ּדֵ אנָא ִ
וֿבָ ֿתַ ר ּדצָ מו וצַ לִ יו֑ סָ מו עלַיהֻון ִאיֿדָ א וׁשַ ּדַ רו אֵ נֻון ּס ּס Act 13:3
Act 12:15
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והֵ נֻון ּכַֿד אֵ ׁשּתלַחו מֵ ן רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א נחֵ ֿתו להֻון ל֣ סֵ לָוקִ י ַ֭א
וּפר ֭וס
ומֵ ן ּתַ מָ ן רֿדַ ו ּביַמָ א עֿדַ מָ א ל֣ קֻ ָ
ּברין ֗הוַו מֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַרן Act 13:5
מֿדינ֗ ּתָ ֑א מסַ ִ
וֿכַֿד עַ לו ל֣ סַ ל ִַמנִ א ִ
ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ו֣ יֻוחַ נָן מׁשַ מֵ ׁש ֗הוָא להֻון֭
מֿדינ֗ ּתָ ֑א אֵ ׁשּכַחו Act 13:6
וֿכַֿד אֵ ֿתּכַרּכֻוה ל ֻֿכלָה ָּגזַרּתָ א עֿדַ מָ א ל֣ ּפַ ֿפָ וס ִ
והי ֗הוָא נֿבִ יָא ּדַ ָּגל ָ֑א ּדַ ׁשמֵ ה הוָא
ַֿברא חַ ֿד חַ ָרׁשָ א יִ הֻוֿדָ יָא ִּדאיֿתַ ֗
ּג ָ
ּבַ֣רׁשֻ ומָ ֭א
וס Act 13:7
והי ֗הוָא אַ נֿתֻ וּפַטָ ֑
ַֿברא חַ ּכִ ימָ ֭א ִּדאיֿתַ ֗
הָ נָא ּדַ ּבִ יק ֗הוָא לֿג ָ
ַקרא ֗הוָא אַ נֿתֻ וּפַ טָ וס ל֣ ׁשָ אוָל וַל֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א
ָוס ו ָ
ֿתקרא ֗הוָא ֵ֣סרּגִ יָוס ּפַ֣ול ֭
ומֵ ֵ
וֿבָ עֵא ֗הו ָ֑א ּדנֵׁשמַ ע מֵ נהֻון מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
קָ אֵ ם ֗הוָא ּדֵ ין לֻוקֿבַ להֻו֭ ן הֻו הָ נָא חַ ָרׁשָ א ּבַ֣רׁשֻ ומָ ֑א ּדמֵ ּתּתַ רּגַם Act 13:8
יוהי לַאנֿתֻ וּפַ טָ וס מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
קמ ֗
ׁשמֵ ה ֵ֣אלֻומַ ֑ס מֵ טֻל ּדצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדַ נעַ ִ
ָוס אֵ ֿתמלִ י ֗הוָא ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א Act 13:9
אֿתקרי ּפַ֣ול ֑
ִ
ָׁ֣שאוָל ּדֵ ין הַ ו ּדֵ
וחָ ר ּבֵ ה
ּברה ּדָ אֿכֵל קַ רצָ ֭א Act 13:10
וֵאמַ ֭ר אָ ו ּדַ מלֵא ּכֻל נֵֿכלִ ין֞ וֿכֻלהֵ ין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א ֵ
ּתריצָ ֿתָ ֞א
וַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א ּד ֻֿכלָה ּכִ אנֻוֿתָ ֑א לָא ׁשָ לֵא אַ נ֗ ּת לַמעַ קָ מֻו֑ אֻ ורחָ ֿתֵ ֞ה ִ
ּדמָ רי ָ֭א
ַיּך וֿתֵ הוֵא סמֵ א ולָא ּתֵ חזֵא ׁשֵ מׁשָ א Act 13:11
והָ ׁשָ א ִאיֿדֵ ה ּדמָ ריָא על ְ֑
ֿתּכר ֿך ֗הוָא
ַוהי עַ מטָ נָא וחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א ומֵ ֵ
עֿדַ מָ א לזַֿבנ ָ֭א וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ ֭א נֿפַ ל על ֗
עֵא ּדמַ נֻו נֵאחֻוֿד ּבִ איֿדֵ ֭ה
וֿבָ ֭
וֿכַֿד חזָא אַ נֿתֻ וּפַ טָ וס מֵ ּדֵ ם ּדַ הו ָ֑א אֵ ּתּדַ מַ ר והַ ימֵ ן ּבי ֻולּפָ נֵה Act 13:12
ּדמָ ריָא ס
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וֵאֿתַ ו להֻון Act 13:13
ּפַ֣ולָוס ּדֵ ין ו֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א רֿדַ ו ּביַמָ א מֵ ן ּפַֿ֣פָ וס ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ַֿפרׁש מֵ נהֻון יֻ֣וחַ ָנ ֑ן וֵאזַל לֵה ל ִ
מֿדינ֗ ּתָ א ּ֣דּפַ מֿפֻולִ י ַ֭א ו ַ
ל֣ ּפֵרֿגִ א ִ
יֿדי ַ֭א Act 13:14
יס ִ
מֿדינ֗ ּתָ א ּ֣דּפִ ִ
לַ֣אנטיָֿכִ יַא ִ
ִ
הֵ נֻון ּדֵ ין נֿפַ קו מֵ ן ּפֵ֣רֿגִ ֑א וֵאֿתַ ו
ועַלו לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א וִ יֿתֵ ֿבו ּביַומָ א וׁשַ ּבֿתָ ֭א
אֿתקרי ָנמֻוסָ א וַנֿבִ י ֑ ֵ֞א ׁשלַחו להֻון קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדַ ֿכנֻוׁשּתָ א Act 13:15
ִ
וֿבָ ֿתַ ר ּדֵ
ַֿבר ֞א אַ חַ י ֑֞ן אֵ ן הֻו ִּדאיֿת לֿכֻון מֵ לֿתָ א ּדֿבֻויָאָ ֑א מַ לֵלו עַ ם עַ מָ ֭א
וֵאמַ רו֭ ּג ֵ
Act 13:4
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יסריֵל וַאילֵין
ַֿבר ֭ ֞א ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וקָ ם ּפַ֣ולָוס וַאנִ ֿיף ִאיֿדֵ ה וֵאמַ ֭ר ּג ֵ
ּדֿדָ חלִ ין מֵ ן אַ לָהָ ֑א ׁשמַ עו֭
ַאורֿב אֵ נֻו ֑ן ּכַֿד הוַו Act 13:17
ַארים ו ֵ
אַ לָהֵ ה ּדעַ מָ א הָ נָא ּגֿבָ א לַאֿבָ הָ ֿתַ ֑֞ן ו ִ
ֿדרעָא ָרמָ א אַ ּפֵק אֵ נֻון מֵ נ ָ֭ה
צרי֭ ן וֿבַ ָ
ּתַ וּתָ ֿבֵ ֞א ּבַ ארעָא ּ֣דמֵ ֵ
ין Act 13:18
ֿדּברא אַ רּבעִ ין֞ ׁשנִ ֭ ֞
רסי אֵ נֻון ּבמַ ָ
וֿתַ ִ
וַהֿגַם ׁשַ ֿבעָא עַ ֗מ ִמין֞ ּבַ ארעָא ַּ֣דֿכנַע ֑ן וי ַ֗הֿב להֻון אַ רעהֻון Act 13:19
ליֻורּתָ נ ָ֭א
מׁשין ׁשנִ ין֞ י ַ֗הֿב להֻון ּדַ ָינ ֑ ֵ֞א עֿדַ מָ א לַׁ֣שמֻואיֵל Act 13:20
וַארּבַ ע מָ אא וחַ ִ
נֿבִ י ָ֭א
יׁש Act 13:21
והָ יּדֵ ין ׁשֵ אלו להֻון מַ לּכ ָ֑א וי ַ֗הֿב להֻון אַ לָהָ א ל֣ ׁשָ אוָל ּבַ ר ִ֣ק ֭
ַֿברא מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א ּ֣דֿבֵ ני ִָמי֭ ן ׁשנִ ין֞ אַ רּבעִ ין֭
ּג ָ
ַוהי וֵאמַ ֭ר Act 13:22
ונַסּבֵ ֭ה וַאקִ ים להֻון ל֣ ֿדַ וִ יֿד מַ לּכ ָ֭א וַאסהֵ ֿד על ֗
ַֿברא אַ ֿיך לֵּבי֑ הֻו נֵעּבֵ ֿד ּכֻלהֻון צֵ ֿב ָינ ַ֭֞י
ּברה ִּ֣דאיׁשַ י ּג ָ
ּדֵ אׁשּכחֵ ֿת ל֣ ֿדַ וִ יֿד ֵ
וּדי֑ Act 13:23
איסרי ֵ֭ל אַ ֿיך מָ א ּדֵ אׁשּתַ ִ
מֵ ן זַרעֵ ה ּדהָ נָא אַ קִ ים אַ לָהָ א ִ֣ל ָ
ל֣ יֵׁשֻ וע ּפָרֻ וקָ ֭א
ֻוֿדיֿתָ א ּדַ ֿת ָיֿבֻוֿתָ א Act 13:24
אֿתיֿתֵ ֑ה מַ עמ ִ
ַֿכרז קֿדָ ם מֵ ִ
וׁשַ ּדַ ר ל֣ יֻוחַ ָ֭נן ּדנ ֵ
איסרי ֵ֭ל
ל ֻֿכלֵה עַ מָ א ִּ֣ד ָ
ֿברין Act 13:25
וֿכַֿד מׁשַ לֵם ֗הוָא יֻ֣וחַ נָן ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֑ה אָ מַ ר ֗הו ָ֭א מַ נֻו סָ ִ
אנ֗ ּתֻ ון ִּדאיֿתַ י֭ לָא ֗הוִ יֿת אֵ נ ָ֑א אֵ לָא הָ א אָ ֿתֵ א ּבָ ֿתַ רי֑ הַ ו ּדלָא ׁשָ וֵא ֗אנ ָ֑א
ַוה ֭֞י
אׁשרא עַ רקֵ ֞א ּדַ מסָ נ ֗
ּדֵ ֵ
אֿברהָ ם וַאילֵין ּדֿדָ חלִ ין עַ מֿכֻון Act 13:26
ַֿבר ֞א אַ חַ ֭ ֞ין ּבנַי֞ ׁשַ רּבֿתֵ ה ַּ֣ד ָ
ּג ֵ
ּדרֿת מֵ לֿתָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א
לַאלָהָ ֑א לֿכֻון ֻ֗הו אֵ ׁשּתַ ַ
ורׁשָ נַיהֻו ֑֞ן לָא אַ רּגֵׁשו ּבָ ֑ה אָ ֿפלָא Act 13:27
ֻ֣אורׁשלֵם ִ
ֻור ֞א ּד ִ
הָ לֵין ּגֵיר עָ מ ֵ
ֿכֿתיֿבָ ֭ ֞ן
ֻוהי וׁשַ לֵמו הָ לֵין ּדַ ִ
ֿתקרין ּבֿכֻל ׁשַ ּבָ ֭א אֵ לָא ּדָ נ ֗
ּבַ ֿכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדַ נֿבִ י ֵ֞א ּדמֵ ֵ
וס Act 13:28
וֿכַֿד לָא אֵ ׁשּכַחו עֵ לֿתָ א ּדמַ וּתָ א מֵ ּדֵ ֑ם ׁשֵ אלו מֵ ן ִּ֣פילַטָ ֭
ָיהי֭
ּדנֵקטלֻונ ֗
והי מֵ ן צלִ יֿבָ א Act 13:29
ַוהי֑ אַ חֿתֻ ֗
ֿכֿתיֿב ֗הוָא על ֗
וֿכַֿד ׁשַ לֵמו ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
ֻור ֭א
ֻוהי ּבֵ יֿת-קֿב ָ
וסָ מ ֗
Act 13:16
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יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
אַ לָהָ א ּדֵ ין אַ קִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ ִ
ֵאא לַאילֵין ּדַ סלֵקו עַ מֵ ה מֵ ן ּג֣ לִ ילָא Act 13:31
וֵאֿתחזִי֭ יַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
והי֞ לוָֿת עַ מָ ֭א
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם והֵ נֻון אֵ נֻון הָ ׁשָ א סָ הּדַ ֗
ל ִ
ּברינַן לֿכֻו ֑ן ּדׁשֻ וו֗ ּדָ יָא הַ ו ּדַ הוָא לוָֿת אַ ֿבָ הָ ֿתַ ֑֞ן Act 13:32
ָאף חנַן הָ א מסַ ִ
ו ֿ
ֿכֿתיֿב Act 13:33
הָ א ׁשַ מליֵה אַ לָהָ א לַן לַֿבנַיה ֭ ֻ֞ון ּדַ אקִ ים ל֣ יֵׁשֻ וע֑ אַ ֿיך ּדַ ִ
ֿתר ֭ ֞ין ּדֿבֵ רי אַ נ֗ ּ֭ת אֵ נָא יַומָ נָא יִ לֵּדּתָ ֿ֭ך
ֻורא ּדַ ֵ
ּבמַ זמ ָ
ֻוך נֵחזֵא Act 13:34
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א ּדֿתֻ וֿב לָא נֵהּפ ֿ
והָ ַֿכנָא אַ קִ ימֵ ה אַ לָהָ א מֵ ן ּבֵ ִ
חֿבָ ל ָ֑א אַ ֿיך ּדֵ אמַ ֭ר ּדֵ אּתֵ ל לֿכֻון טַ יּבֻוֿתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿד מהַ ימַ נּתָ ֭א
חרֿתָ ֑א ּדלָא י ַ֗הֿבּת לחַ סי ָֿ֭ך ּדנֵחזֵא Act 13:35
וֿתֻ וֿב אֵ מַ ר ּבֿדֻוּכֿתָ א ֗א ִ
חֿבָ ל ָ֭א
ַּ֣דוִ יֿד ּגֵיר ּבׁשַ רּבֿתֵ ֭ה ׁשַ מֵ ׁש צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ א וַׁשֿכֵֿ֭ב וֵאּתּתַ וסַ ֿף Act 13:36
והי֞ וַחזָא חֿבָ ל ָ֭א
עַ ל אַ ֿבָ הַ ֗
הָ נָא ּדֵ ין ּדַ אקִ ים אַ לָהָ ֭א לָא חזָא חֿבָ ל ָ֭א Act 13:37
ֿתּכרז לֿכֻון ׁשֻ וֿבקָ ן חטָ הֵ ֭ ֞א Act 13:38
ּדַ עו הָ ֿכִ יל אַ חַ ֑֞י ּדֿבֵ ה ּבהָ נָא מֵ ֵ
ומֵ ן ּכֻל ּדלָא אֵ ׁשּכַחּתֻ ון ּב ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ א ּדֿתֵ זּדַ ּדקֻ ו ֑ן ּבהָ נָא ּכֻל Act 13:39
ימן מֵ זּדַ ּדַ ֭ק
ּדַ מהַ ֵ֭
ֿכֿתיֿב ּבַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א Act 13:40
אֵ זּדַ ֗הרו הָ ֿכִ יל֑ ּדַ למָ א נִ אֿתֵ א עלַיּכֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
סרנ ֭ ֵ֞א וֿתֵ ֿתמהֻון וֿתֵ ֿתחַ ּבלֻו֭ ן ּדַ עֿבָ ֿדָ א עָֿבֵ ֿד ֗אנָא Act 13:41
ּדַ חזַו מֿבַ ָ
ּביַומַ יּכֻו ֑֞ן אַ ינָא ּדלָא ּתהַ ימנֻו ֑ן אֵ ן ֗אנָׁש מֵ ׁשּתַ עֵא לֿכֻון֭
חרֿתָ א Act 13:42
וֿכַֿד נָֿפקִ ין ֗הוַו מֵ ן צֵ אֿדַ יהֻו ֑ן ּבעַ ו מֵ נהֻון ּדַ לׁשַ ּבֿתָ א ֗א ִ
נמַ ללֻון עַ מהֻון מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין֭
ָאף Act 13:43
ֵאא יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ זַלו ּבָ ֿתַ רהֻו ֑ן ו ֿ
ומֵ ן ּדֵ אׁשּתַ ריַֿת ּכנֻוׁשּתָ ֑א סַ ּגִ י ֞
יסין להֻו ֑ן ּדנֵהוֻון
ּגִ י ֵֻור ֞א ּדֿדָ חלִ ין ֗הוַו מֵ ן אַ לָהָ ֭א והֵ נֻון ממַ ללִ ין ֗הוַו וַמּפִ ִ
נַקִ יֿפִ ין לטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּס ּס
ּכלָה מֿדִ ינ֗ ּתָ א למֵ ׁשמַ ע מֵ לֿתֵ ה Act 13:44
חרֿתָ ֑א ּכֵנׁשַ ֿת ֻ
וַלׁשַ ּבֿתָ א ֗א ִ
ּדַ אלָהָ ֭א
ימין ֗הוַו Act 13:45
ָאא אֵ ֿתמלִ יו חסָ מָ ֭א וקָ ִ
וֿכַֿד חזַו יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ י ֑
ָוס וַמֿגַּדֿפִ ין ֗הוַו֭
לֻוקֿבַ ל מֵ ל ֵ֞א ּדָ אמַ ר ֗הוָא ּפַ֣ול ֭
Act 13:30
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אֵ מַ ר ּדֵ ין ּפַ֣ולָוס ו֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א עִ ין ּבַ ֿגל ֵ֭א לֿכֻון ֻ֗הו ָולֵא ֗הוָא קַ ֿדמָ יַֿ֑ת
ּדֿתֵ ֿתֵ אמַ ר מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא מֵ טֻל ּדֿדָ חֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לָה מֵ נֿכֻו ֑ן וַֿפסַ קּתֻ ון
עַממֵ ֭ ֞א
עַ ל נַֿפׁשֿכֻון ּדלָא ׁשָ וֵין אנ֗ ּתֻ ון לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם הָ א מֵ ֿתּפנֵינַן לַן לוָֿת ֗
ֻוהרא לעַ ֗ממֵ ֑ ֞א Act 13:47
ֿכֿתיֿ֑ב ּדסָ מּתָ ֿך נ ָ
הָ ַֿכנָא ּגֵיר ּפַ קּדַ ן מָ ַ֭רן אַ ֿיך ּדַ ִ
ארעָא
֭
וּפֵיה ּדַ
ּדֿתֵ הוֵא לחַ י ֵ֞א עֿדַ מָ א לסַ ֞
וֿכַֿד ׁשָ מעִ ין ֗הוַו עַ ֗ממֵ ֑ ֞א חָ ֿדֵ ין ֗הוַו֑ וַמׁשַ ּבחִ ין לַאלָהָ ֭א והַ ימֵ נו֭ Act 13:48
ימין ֗הוַו לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ּדס ִ
אַ ילֵין ִ
ֿתר ֭א Act 13:49
ומֵ לֿתֵ ה ּדמָ ריָא מֵ ֿתמַ ללָא ֗הוָֿת ּב ֻֿכלֵה הַ ו אַ ָ
ירֿתָ ֭ ֞א אַ ילֵין Act 13:50
מֿדינ֗ ּתָ א וַלנֵׁשֵ ֞א עַ ִּת ָ
לרׁשֵ ֞א ּדַ ִ
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ ין ּג ֵַרֿגו ִ
ּדֿדָ חלָן֞ ֗הוַי֞ עַ מהֻון לַאלָהָ ֑א וַאקִ ימו רֿדֻוֿפיָא עַ ל ּפַ֣ולָוס ועַ ל ּבַ֣רנַֿבַ ֑א
וַאּפֵקו אֵ נֻון מֵ ן ּתחֻומַ יה ֭ ֻ֞ון
ֻון וֵאֿתַ ו להֻון ִ֣לאיקָ נִ וָן Act 13:51
ּדרֿגלַיה ֭ ֞
וֿכַֿד נֿפַ קו֑ נֿפַ צו עלַיהֻון חֵ לָא ֵ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
ִ
למיֿדֵ ֞א מֵ ֿתמלֵין ֗הוַו חַ ֿדֻוֿתָ א ורֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ס Act 13:52
וֿתַ ִ
יך Act 14:1
וֵאֿתַ ו ועַ לו להֻון לַֿכנֻוׁשּתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א והָ ַֿכנָא מַ לֵלו עַ מהֻו ֑ן אַ ֿ
ֵאא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ומֵ ן יַו ָני ֭ ֵ֞א
ּדַ נהַ ימנֻון סַ ּגִ י ֞
לעַממֵ ֑ ֞א ּדנַֿבֵ אׁשֻ ון Act 14:2
יסין ֗הוַו֑ ּג ֵַרֿגו ֗
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ י֭ ן אַ ילֵין ּדלָא מֵ ּתטּפִ ִ
להֻון לַאחֵ ֭ ֞א
והֵ נֻון זַֿבנָא סַ ּגִ יָאא ֗הוַו ּתַ ָ֭מן ועִ ין ּבַ ֿגלֵא ממַ ללִ ין ֗הוַו עַ ל מָ רי ָ֭א Act 14:3
ֿדמרֿתָ ֞א ּדעָֿבֵ ֿד ֗הוָא
והֻו מַ סהֵ ֿד ֗הוָא עַ ל מֵ לֿתָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה ּבָ אֿתוָֿתָ ֞א וַֿבֿתֵ ָ
ּבִ איֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
ֿכלֵה ּכֵנׁשָ א ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א ּפלִ יֿג ֗הו ָ֑א מֵ נהֻון ִאיֿת ֗הוַו עַ ם יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א Act 14:4
ו ֻ
ומֵ נהֻון נַקִ יֿפִ ין ֗הוַו לַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
ורׁשָ נַיהֻו ֑֞ן Act 14:5
הוָא ּדֵ ין עלַיהֻון ּגזָמָ א מֵ ן עַ ֗ממֵ ֑ ֞א ומֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ִ
אֿפֵא
ּדַ נצַ ערֻ ון אֵ נֻון ונֵרּגמֻון אֵ נֻון ּבֿכִ ֭ ֞
ֻ֣וסטרא ו֣ ֿדֵ רּבִ א Act 14:6
מֿדינָֿתָ ֞א ּ֣דלֻוקָ נִ י ַ֑א ל ַ
וֿכַֿד יִ ֿדַ עו֑ ׁשַ נִ יו וֵאֿת ַּגוַסו ּבַ ִ
וקֻ ורי ָ֞א ּדַ חֿדָ ַריהֵ ֭ ֞ין
ּברין ֗הוַו ס Act 14:7
וֿתַ מָ ן מסַ ִ

Act 13:46
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ַוה ֑֞י
ּברֿגל ֗
מֿדינ֗ ּתָ ֑א ּדַ סֿגִ ֿיף ֗הוָא ֵ
ֻוסטרא ִ
ַֿברא חַ ֿד יָֿתֵ ֿב ֗הוָא ּ֣בל ַ
וֿג ָ
ּכרס אֵ מֵ ֑ה ּדמֵ מֿתֻ ום לָא הַ ל ֵֿך ֗הו ָ֭א
חֿגִ ָירא ּדמֵ ן ֵ
ָיהי ּפַ֣ולָוס וֵאׁשּתַ וּדַ ע ִּדאיֿת Act 14:9
הָ נָא ׁשמַ ע ל֣ ּפַ ולָוס ּדַ ממַ ל ֵ֭ל וֿכַֿד חז ֗
ּבֵ ה הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדנִ חֵ ֑א
אֵ מַ ר לֵה ּבקָ לָא ָרמָ ֭א ל ָֿך אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Act 14:10
ַיּך וַׁשוַר קָ ם והַ ל ֵֿ֭ך
מׁשיחָ א קֻ ום עַ ל ֵרֿגל ְ֭֞
ִ
ָוס אַ ִרימו קָ להֻון Act 14:11
וֿכֵנׁשָ א ּדעַ מָ א ּכַֿד חזַו מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד ּפַ֣ול ֑
ָאמרי֭ ן אַ לָהֵ ֞א אֵ ּתּדַ ִמיו ּבַ ֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ א וַנחֵ ֿתו לוָֿתַ ן֭
אֿתרא ו ִ
ּבלֵׁשָ נֵה ּדַ ָ
יס מֵ טֻל ּדהֻו Act 14:12
רמ ֑
וׁשַ ִמיו ֗הוַו ל֣ ֿבַ רנַֿבַ א מָ ֵרא אַ לָהֵ ֑ ֞א וַל֣ ּפַ ולָוס הֵ ִ
מׁשַ ֵרא ֗הוָא ּבמֵ לֿתָ ֭א
יּתי Act 14:13
מֿדינ֗ ּתָ ֑א אַ ִ
ֻומרא ּדמָ ֵרא אַ לָהֵ ֭ ֞א הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא לֿבַ ר-מֵ ן ִ
וֿכ ָ
ׁשרין ֗הוַו֑ וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדַ נֿדַ ּבַ ח
ּתַ ֵור ֞א וַֿכלִ יל ֵ֞א לֿתַ רעָא ּדֿדָ רּתָ ֭א אַ ֿתַ ר ּדַ ֵ
להֻון֭
ָוס ּכַֿד ׁשמַ עו֑ סַ ּדֵ קו נַחּתַ יהֻו ֑֞ן וַׁשוַרו וַנֿפַ קו Act 14:14
ּבַ֣רנַֿבַ א ּדֵ ין ו֣ ּפַ ול ֭
ָוס וקָ עֵין ֗הוַו
להֻון לוָֿת אָ ֿכל ֭
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אָ ֿף חנַן ּבנַינָׁשָ ֞א ֗חנַן Act 14:15
ַֿבר ֑ ֞א מָ נָא ִ
ָאמרי֭ ן ּג ֵ
ו ִ
ּברינַן לֿכֻו ֑ן ּדמֵ ן הָ לֵין ּבַ טָ לָֿתָ ֭ ֞א ּתֵ ֿתּפנֻון לוָֿת
חָ ׁשֻ וׁשֵ ֞א אַ ֿכוָֿתֿכֻו֭ ן ּדַ מסַ ִ
ַארעָא וי ַ֗ממֵ ֞א וֿכֻל ִּדאיֿת ּבהֻו ֑ן
֑
אַ לָהָ א חַ י ָ֑א הַ ו ּדַ עֿבַ ֿד ׁשמַ יָא ו
הַ ו ּדַ ֿבֿדָ ֵר ֞א קַ ֿדמָ י ֵ֞א ׁשֿבַ ק ֗הוָא אֵ נֻון לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּדנִ אז ֻ֗לון Act 14:16
ּבֻאורחָ ֿתָ ֞א ּדנַֿפׁשהֻו ֑ן
ּכַֿד לָא ׁשֿבַ ק נַֿפׁשֵ ה ּדלָא סָ הּדֻו֑ ּבַ ֿדעָֿבֵ ֿד ֗הוָא להֻון טָ ֿבָ ֿתָ ֞א מֵ ן Act 14:17
אר ֞א ּבזַֿבנַיהֻו ֑֞ן ומָ לֵא ֗הוָא
ַמרּבֵ א ֗הוָא ּפִ ֵ
טר ֑א ו ַ
ׁשמַ י ָ֑א ומַ חֵ ֿת ֗הוָא להֻון מֵ ָ
ּתֻ ורסָ יָא וֿבַ ִסימֻוֿתָ א לֵּבַ וָֿתה ֭ ֻ֞ון
ּדאנָׁש לָא נֿדַ ּבַ ח Act 14:18
מרין ֗הוַו֑ מֵ ן מַ חסֵ ן ּכלַו לעַ מָ ֑א ֗
וֿכַֿד הָ לֵין אָ ִ
להֻון֭
נטיָֿכִ י ַ֑א וַׁשֿגַׁשו Act 14:19
אֵ ֿתַ ו ּדֵ ין לֿתַ מָ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ן ִ֣איקָ נִ וָן ומֵ ן ַ֣א ִ
ֿברין
והי לֿבַ ר-מֵ ן מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א מֵ טֻל ּדסָ ִ
ֻוהי ל֣ ּפַ ולָוס וֿגַרֻ ֗
עלַיהֻון לעַמָ א ַורֿגמ ֗
ּדמיֿת ל ֵ֭ה
֗הוַו ִ
Act 14:8
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חרנ ָ֑א
למיֿדֵ ֑ ֞א וקָ ם עַל לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ס וַליַומָ א ֗א ִ
ַוהי ּתַ ִ
וַֿכנַׁשו על ֗
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
נֿפַ ק לֵה מֵ ן ּתַ מָ ן עַ ם ּבַ֣רנַֿבַ ֑א וֵאֿתַ ו לֿדֵ רּבִ א ִ
ֵאא Act 14:21
מֿדינ֗ ּתָ א הָ י֑ ּתַ למֵ ֿדו ֗הוַו לסַ ּגִ י ֭ ֞
ּברין ֗הוַו לַֿבנַי֞ ִ
וֿכַֿד מסַ ִ
ולַ֣אנטיָֿכִ י ַ֑א
ִ
ולאיקָ נִ וָן
מֿדינ֗ ּתָ א ִ֣
ֻוסטרא ִ
וַהֿפַ ֿכו אֵ ֿתַ ו להֻון ל֣ ל ַ
למיֿדֵ ֑ ֞א וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נהֻון Act 14:22
ררין ֗הוַו נַֿפׁשָ ֿתהֻון֞ ּדֿתַ ִ
ּכַֿד מׁשַ ִ
ָאמרין ֗הוַו להֻון ּדֿבֻאולצָ נָא סַ ּגִ יָאא ָולֵא למֵ עַ ל
ּדַ נקַ וֻון ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ו ִ
למַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ימין ֗הוַו עַ מהֻון Act 14:23
וַאקִ ימו להֻון ּבֿכֻל עִ ּד֗ ּתָ ֭א קַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א ּכַֿד צָ ִ
וַמצַ לֵי ֑ן ומַ ֿגעלִ ין ֗הוַו להֻון למָ ַ֭רן הַ ו ּדהַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה
יֿדי ַ֑א אֵ ֿתַ ו להֻון ל֣ ּפַ מֿפֻולִ י ַ֭א Act 14:24
יס ִ
אֿתרא ּ֣דּפִ ִ
ֿתּכרֿכו ּבַ ָ
וֿכַֿד אֵ ֵ
וֿכַֿד מַ לֵלו ּ֣בּפֵרֿגִ א מֿדִ ינ֗ ּתָ א מֵ לֿתָ א ּדמָ רי ָ֑א נחֵ ֿתו להֻון Act 14:25
ִ֣לאיטַ לִ י ַ֭א
לַ֣אנטיָֿכִ י ַ֑א מֵ טֻל ּדמֵ ן ּתַ מָ ן Act 14:26
ִ
ומֵ ן ּתַ מָ ן רֿדַ ו ּביַמָ ֑א וֵאֿתַ ו להֻון
מַ ֿגעלִ ין ֗הוַו לטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֭א לַעֿבָ ֿדָ א הַ ו ּדׁשַ לֵמו֭
ּכלָה עִ ּד֗ ּתָ ֑א מֵ ׁשּתַ עֵין ֗הוַו ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבַ ֿד עַ מהֻון Act 14:27
וֿכַֿד ּכנַׁשו ֻ
לעַממֵ ֭ ֞א
אַ לָהָ ֑א וֿדַ ֿפֿתַ ח ּתַ רעָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ֗
למיֿדֵ ֞א ס Act 14:28
וזַֿבנָא סַ ּגִ יָאא ֗הוַו ּתַ מָ ן לוָֿת ּתַ ִ
הוֿ֑ד ומַ לֿפִ ין ֗הוַו להֻון לַאחֵ ֑ ֞א ּדֵ אן הֻו Act 15:1
נחֵ ֿתו ֗הוַו ּדֵ ין ֗אנָׁשָ א מֵ ן ִ֣י ֻ
ּדלָא ּג ִָזרין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ עיָֿדָ א ּד ָנמֻוסָ ֑א לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ חָ ֭א
וַהוָא ׁשֿגֻוׁשיָא סַ ּגִ יָאא וַֿבעָֿתָ ֑א ל֣ ּפַ ולָוס וַל֣ ֿבַ רנַֿבַ א עַ מהֻו֭ ן וַהוָֿ֭ת Act 15:2
חרנ ֵ֞א עַ מהֻו ֑ן לוָֿת ׁשלִ יחֵ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א
ּדנֵסקֻ ון ּפַ֣ולָוס ו֣ ֿבַ רנַֿבַ א ו ַ֗א ָ
ּדֻֿ֣באורׁשל ֵ֭ם מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ּבעָֿתָ ֭א
ִ
ָאף ּבֵ יֿת Act 15:3
ּדרֿת אֵ נֻון עִ ּד֗ ּתָ ֭א ָורֿדֵ ין ֗הוַו ּב ֻֿכלָה ּפֻ֣ונִ יקִ ֭א ו ֿ
ולַויַֿת ׁשַ ַ
ועָֿבּדין ֗הוַו חַ ֿדֻוֿתָ א ַרּבֿתָ א
ִ
מרי ֑ ֵ֞א ּכַֿד מֵ ׁשּתַ עֵין ֗הוַו עַ ל ּפֻו ָניָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ׁשָ ָ
לֿכֻלהֻון אַ חֵ ֞א ּס ּס
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם אֵ ֿתקַ ּבַ לו מֵ ן עִ ּד֗ ּתָ א ומֵ ן ׁשלִ יחֵ ֞א ומֵ ן Act 15:4
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו ל ִ
קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וֵאׁשּתַ עִ יו להֻון ּכֻל מָ א ּדַ עֿבַ ֿד עַ מהֻון אַ לָהָ ֭א
Act 14:20
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Acts

ֿפריׁשֵ ֞א
קָ מו ֗הוַו ּדֵ ין ֗אנָׁשָ ֭א אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו ֗הוַו מֵ ן יֻולּפָ נָא ּדַ ִ
ָאמרי ֑ן ּד ָולֵא ֻ֗הו לֿכֻון למֵ ֿגזַר אֵ נֻו ֑ן וַֿתֿפַ קֿדֻון אֵ נֻו ֑ן ּדנֵטרֻ ון ָנמֻוסָ א
ו ִ
ּ֣דמֻוׁשֵ ֭א
אֵ ֿת ַּכנַׁשו ּדֵ ין ׁשלִ יחֵ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א ּדנֵחז ֻון עַ ל מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א Act 15:6
ַֿבר ֞א אַ חִ י ֑֞ן Act 15:7
וֿכַֿד הוָֿת ּבעָֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ ֑א קָ ם ֵׁ֣שמעֻון וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדמֵ ן יַומָ ֿתָ ֞א קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א מֵ ן ּפֻומי ִּדילי ּגֿבָ א אַ לָהָ ֭א
ּדנֵׁשמעֻון עַ ֗ממֵ ֑ ֞א מֵ לֿתָ א ּדַ סֿבַ רֿתָ א וַנהַ ימנֻון֭
וַאלָהָ א ּדיָֿדַ ע ּדַ ֿבלֵּבַ וָֿתָ ֭ ֞א אַ סהֵ ֿד עלַיהֻו ֑ן וי ַ֗הֿב להֻון רֻ וחָ א Act 15:8
ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א אַ ֿיך ּדלַן֭
ֻון Act 15:9
ּפרׁש ּבַ ינַין וַלהֻו ֑ן מֵ טֻל ּדֿדַ ּכִ י ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א לֵּבַ וָֿתה ֭ ֞
ומֵ ּדֵ ם לָא ַ
ירא Act 15:10
ֿתסימֻון נִ ָ
והָ ׁשָ א אַ נ֗ ּתֻ ון מָ נָא מנַסֵ ין אנ֗ ּתֻ ון לַאלָהָ ֑א אַ ֿיך ּדַ ִ
חנן אֵ ׁשּכַחן למֵ טעַן֭
למיֿדֵ ֑ ֞א אַ ינָא ּדָ אֿפלָא אַ ֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן אָ ֿפלָא ַ֭
עַ ל צַ ַוריהֻון֞ ּדֿתַ ִ
מׁשיחָ ֑א מהַ ימנִ י ַנ ֑ן ּדנִ חֵ א Act 15:11
אֵ לָא ּבטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ ֿכוָֿתהֻון֭
ּכלֵה ּכֵנׁשָ ֑א וׁשָ מעִ ין ֗הוַו ל֣ ּפַ ולָוס וַל֣ ֿבַ רנַֿבַ ֑א ּדמֵ ׁשּתַ עֵין Act 15:12
וַׁשֿתֵ קו ֻ
֗הוַו ּכֻל מָ א ּדַ עֿבַ ֿד אַ לָהָ א ּבִ איֿדַ יהֻו ֑֞ן אָ ֿתוָֿתָ ֞א וַֿגֿבַ רוָֿתָ ֞א ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ַֿבר ֞א אַ חַ י ֑֞ן ׁשֻ ומעֻוני֭ Act 15:13
וֿבָ ֿתַ ר ּדַ ׁשֿתֵ קו֑ קָ ם יַ֣עקֻ וֿב וֵאמַ ֭ר ּג ֵ
ׁשמעֻון אֵ ׁשּתַ עִ י לֿכֻו ֑ן אַ י ַּכנָא ׁשַ ִרי אַ לָהָ א למֵ ֿגּבָ א מֵ ן עַ ֗ממֵ ֭ ֞א Act 15:14
ֵ֣
עַ מָ א לַׁשמֵ ֭ה
ֿכֿתיֿ֭ב Act 15:15
וַלהָ ֿדֵ א ׁשָ למָ ן֞ מֵ לַיהֻון֞ ּדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א אַ ֿיך מָ א ּדַ ִ
ֻוך וַאקִ ים מַ ׁשּכנֵה ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד אַ ינָא ּדַ נֿפַ ֭ל Act 15:16
ּדמֵ ןּ-בָ ֿתַ ר הָ לֵי֭ ן אֵ הּפ ֿ
יוהי֑
ימ ֗
וֵאֿבנֵא מֵ ּדֵ ם ּדַ נֿפַ ל מֵ נ ֵ֭ה וַאקִ ִ
יך ּדנֵֿבעֻון ׁשַ רּכהֻון ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א למָ רי ָ֑א וֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א אַ ילֵין Act 15:17
אַ ֿ
אֿתקרי ׁשֵ מי עלַיהֻו֭ ן אָ מַ ר מָ ריָא ּדַ עֿבַ ֿד הָ לֵין ּכֻלהֵ ין֭
ִ
ּדֵ
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א Act 15:18
יִ ֿדִ יעִ ין מֵ ן עָ לַם עֿבָ ֿדַ ֗
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדלָא נֵהו ֻון ׁשָ חקִ ין לַאילֵין ּדמֵ ן Act 15:19
עַ ֗ממֵ ֞א מֵ ֿתּפנֵין לוָֿת אַ לָהָ ֭א
Act 15:5
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אֵ לָא נֵׁשּתלַח להֻו ֑ן ּדנֵהוֻון ּפַ ִריקִ ין מֵ ן טַ מאוֻֿתָ א ּדַ ֿדֿבִ יחָ ֭א ומֵ ן
זָניֻוֿתָ ֭א ומֵ ן ּדַ חנִ יקָ ֭א ומֵ ן ּדמָ ֭א
מֻ֣וׁשֵ א ּגֵיר מֵ ן ּדָ ֵר ֞א קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א ּבֿכֻל מֿדִ ינָא ִאיֿת ֗הוָא לֵה ּכָרֻ וז ֵ֞א Act 15:21
ּבַ ֿכנֻוׁשָ ֿתָ ֑ ֞א ּדַ ֿבֿכֻל ׁשַ ּבִ ין֞ קָ ֵרין ל ֵ֭ה
ַֿבר ֞א מֵ נהֻו֭ ן Act 15:22
הָ יּדֵ ין ׁשלִ יחֵ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א עַ ם ֻּכלָה עִ ּד֗ ּתָ ֑א ּגֿבַ ו ּג ֵ
ֿתקרא ּבַ֣רׁ-שַ ּבָ ֭א
לַ֣אנטיָוֿכִ י עַ ם ּפַ֣ולָוס ו֣ ֿבַ רנַֿבַ ֑א ִ֣ליהֻוֿדָ א ּדמֵ ֵ
ִ
וׁשַ ּדַ רו
ּדרׁשֵ ֞א ֗הוַו ּבהֻון ּבַ אחֵ ֭ ֞א
ַֿבר ֞א ִ
וַל֣ ִׁשיל ָ֑א ּג ֵ
וַֿכֿתַ ֿבו אֵ ּגַרּתָ א ּבִ איֿדַ יהֻון֞ הָ ַֿכנ ָ֭א ׁשלִ יחֵ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א וַאחֵ ֑ ֞א Act 15:23
ַ֣אנטיָוֿכִ י וַֿ֣ב ס ִֻוריַא וַֿ֣ב קִ ילִ יקִ י ַ֑א אַ חֵ ֞א ּדמֵ ן עַ ֗ממֵ ֭ ֞א ׁשל ָ֭ם
לַאילֵין ִּדאיֿת ּב ִ
ָׁשין֞ מֵ נַן נֿפַ קו וֿדַ לַחֿכֻון ּבמֵ ל ֑ ֵ֞א וַאהּפֵֿכו Act 15:24
ּדאנ ִ
ׁשמיע ַל ֑ן ֗
ִ
ָטרין ָנמֻוסָ ֭א אַ ילֵין ּדַ חנַן לָא ּפַ קֵ ֿדן
מרי ֑ן ּדֿתֵ הוֻון ּג ִָזרין ונ ִ
נַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון ּכַֿד אָ ִ
אֵ נֻון֭
ַֿבר ֞א וׁשַ ּדַ רן Act 15:25
ינן וַֿגֿבַ ין ּג ֵ
יׁש ַ֭
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתחַ ׁשַ ֿבן ֻּכלַן ּכַֿד ּכנִ ִ
לוָֿתֿכֻו ֑ן עַ ם ּפַ֣ולָוס ו֣ ֿבַ רנַֿבַ א חַ ּבִ יֿבַ ֭ ֞ין
מׁשיחָ ֭א Act 15:26
֗אנָׁשָ א ּדַ אׁשלֵמו נַֿפׁשָ ֿתהֻון֞ חל ָֿף ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וׁשַ ּדַ רן עַ מהֻון ִ֣ליהֻוֿדָ א וַל֣ ִׁשיל ָ֑א ּדהֵ נֻון ּבמֵ לֿתָ א נִ אמרֻ ון לֿכֻון Act 15:27
הֵ נֵין הָ לֵין֭
ֵּתּתסים Act 15:28
ָאף ַל ֑ן ּדלָא נ ִ
הוָא ּגֵיר צֵ ֿב ָינָא לרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ו ֿ
ֻוקרא י ִַּת ָירא לֿבַ ר-מֵ ן הָ לֵין ּדָ אלצָ ֑֞ן
עלַיּכֻון י ָ
ֿתרחקֻ ון מֵ ן ּדַ ֿדֿבִ יחָ ֭א ומֵ ן ּדמָ ֭א ומֵ ן חנִ יקָ ֭א ומֵ ן זָני ֻוֿתָ ֑א Act 15:29
ּדֿתֵ ַ
ּדֿכַֿד ּתֵ טרֻ ון נַֿפׁשֿכֻון מֵ ן הָ לֵין ׁשַ ּפִ יר ּתֵ הוֻו֭ ן הוַו ׁשַ ִר ִירין ּבמָ ַרן ס
ּכלֵה עַ מָ א וי ַ֗הֿבו Act 15:30
לַ֣אנטיָֿכִ י ַ֭א וַֿכנַׁשו ֻ
ִ
הָ נֻון ּדֵ ין ּדֵ אׁשּתלַחו֭ אֵ ֿתַ ו
אֵ ּגַרּתָ ֭א
חֿדיו וֵאֿתּבַ יַאו֭ Act 15:31
קרו֑ ִ
וֿכַֿד ַ
וַֿבמֵ לֿתָ א עַ ִּתירּתָ ֭א חַ יֵלו לַאחֵ ֞א וקַ יֵמו אֵ נֻו֭ ן ּדֿבֵ יֿת ִ֣יהֻוֿדָ א Act 15:32
אף הֵ נֻון נֿבִ י ֵ֞א ֗הוַו֭
ו֣ ִׁשיל ָ֑א מֵ טֻל ּדָ ֿ
ׁשרו אֵ נֻון אַ חֵ ֞א ּבַ ׁשלָמָ א לוָֿת ׁשלִ יחֵ ֞א ס Act 15:33
וֿכַֿד הוַו ּתַ מָ ן זַֿבנ ָ֑א ַ
ּברם הוָא צֵ ֿב ָינֵה ּ֣ד ִׁשילָא ּדַ נקַ וֵא ּתַ מָ ן֭ Act 15:34
ַ
Act 15:20
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ּברין
ַ֣אנטיָוֿכִ י֭ ומַ לֿפִ ין ֗הוַו וַמסַ ִ
ּפַ֣ולָוס ּדֵ ין ו֣ ֿבַ רנַֿבַ א קַ וִ יו ֗הוַו ּב ִ
ֵאא מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
חרנ ֵ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
עַ ם ֗א ָ
וֿבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֭ ֞א אֵ מַ ר ּפַ֣ולָוס ל֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א נֵֿתּפנֵא ונֵסעֻור לַאחֵ ֞א Act 15:36
אֿכרזן ּבָ ה מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ונֵחזֵא מָ נָא עֿבִ ִיֿדין֭
מֿדינָא ּדַ ֵ
ּדַ ֿבֿכֻל ִ
וס Act 15:37
ּבַ֣רנַֿבַ א ּדֵ ין צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֑א ּדנֵֿדּבַ ר ל֣ יֻוחַ ָ֭נן הַ ו ּדֵ אֿתּכַנִ י ַ֣מרקָ ֭
ֵֿדּברה עַ מהֻו ֑ן מֵ טֻל ּדַ ׁשֿבַ ק ֗הוָא Act 15:38
ּפַ֣ולָוס ּדֵ ין לָא צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֑א ּדנ ֵ
אֵ נֻו֭ ן ּכַֿד הֵ נֻון ּ֣בּפַ מֿפֻולִ י ַ֑א ולָא אֵ זַל עַ מהֻון֭
ּפרׁשו חַ ֿד מֵ ן חַ ֿ֑ד ו֣ ֿבַ רנַֿבַ א ּדֿבַ ר ל֣ מַ רקָ וס Act 15:39
מֵ טֻל הָ נָא חֵ ר ָינ ָ֭א ַ
וּפר ֭וס
וַרֿדַ ו ּביַמָ א וֵאזַלו להֻון ל֣ קֻ ָ
ּפַ֣ולָוס ּדֵ ין ּגֿבָ א לֵה ל֣ ִׁשיל ָ֑א וַנֿפַ ֭ק ּכַֿד מַ ֿגעֵ ל מֵ ן אַ חֵ ֞א Act 15:40
לטַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ֻוריַא וַֿ֣ב קִ ילִ יקִ יַא וַמקַ יֵם עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א Act 15:41
ָורֿדֵ א ֗הוָא ּ֣בס ִ
ֻוסטרא ס ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן Act 16:1
מֿדינ֗ ּתָ א וַל֣ ל ַ
ומַ ִטי ֗הוָא לֿדֵ רּבִ א ִ
ֻוהי
ּברה ִּדיהֻוֿדָ יּתָ א חֿדָ א מהַ ימַ נּתָ ֭א וַאֿב ֗
למיֿדָ א חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ִ֣טימָ ֿתֵ אָ ֭וס ָ
ּתַ ִ
אַ רמָ יָא ֗הו ָ֭א
ַוהי֭ Act 16:2
סהֿדין ֗הוַו על ֗
ֻ֣וסטרא ומֵ ן ִ֣איקָ נִ ָו ֑ן מַ ִ
למיֿדֵ ֞א ּדמֵ ן ל ַ
וֿכֻלהֻון ּתַ ִ
ַזר ֑ה מֵ טֻל Act 16:3
יוהי עַ מֵ ֭ה וַנסַ ֿב ּג ֵ
ֵֿדּבר ֗
ָוס ּדנ ִ
להָ נָא צֿבָ א ֗הוָא ּפַ֣ול ֑
ֻוהי֭ ּדַ ארמָ יָא ֗הו ָ֭א
אֿתר ֭א יָֿדעִ ין ֗הוַו ּגֵיר ּכֻלהֻון לַאֿב ֗
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ִּדאיֿת ֗הוַו ּבַ ָ
וֿכַֿד אָ ז ִ֗לין ֗הוַו ּבַ מֿדִ ינָֿתָ ֑ ֞א מַ ֿכרזִין ֗הוַו ומַ לֿפִ ין להֻו ֑ן ּדנֵהו ֻון Act 16:4
ּדֻֿ֣באורׁשלֵם ס
ִ
ָטרין ּפֻוקּדָ נ ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדַ ֿכֿתַ ֿבו ׁשלִ יחֵ ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א
נ ִ
ֻום Act 16:5
ּברם עִ ֿדָ ֿתָ ֞א מֵ ֿתקַ ימָ ן֞ ֗הוַי֞ ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וסָ ֿגיָן֞ ֗הוַי֞ ּבמֵ נ ָינָא ּכֻלי ֭
ַ
ֿתרוָֿתָ ֭ ֞א וַֿכלָֿת אֵ נֻון רֻ וחָ א Act 16:6
הַ לֵֿכו ּדֵ ין ּבַֿ֣פרֻ וֿגִ יַא וַֿ֣ב ַֿגל ִַטיַא אַ ַ
ַ֣אסי ַ֭א
ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדלָא נמַ ללֻון מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּב ִ
ֿתר ֑א צָ ֿבֵ ין ֗הוַו֭ ּדנִ אז ֻ֗לון מֵ ן ּתַ מָ ן ל֣ ֿבִ יֿתֻ ונִ י ַ֭א Act 16:7
ֻוסיַא אַ ָ
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו ל֣ מ ִ
ולָא אַ ּפסַ ֿת להֻון רֻ וחֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ֿתר ֭א Act 16:8
לַ֣טרוַאס אַ ָ
מֻ֣וסי ַ֑א נחֵ ֿתו להֻון ָ
וֿכַֿד נֿפַ קו מֵ ן ִ
ַֿברא חַ ֿד מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א ּדקָ אֵ ם Act 16:9
וַֿבחֵ זוָא ּדלִ לי ָ֑א אֵ ֿתחזִי ל֣ ּפַ ולָוס אַ ֿיך ּג ָ
וֿבָ עֵא מֵ נֵה ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּדֿתָ א ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ יַא ועַ ּדַ ַריני ּס ּס
Act 15:35
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ּכַֿד ּדֵ ין חזָא ּפַ֣ולָוס הָ נָא חֵ זו ָ֑א מֵ חֿדָ א צֿבַ ין למֵ ּפַ ק ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א
קרן ּדַ נסַ ּבַ ר אֵ נֻון֭
מֵ טֻל ּדֵ אסּתַ ּכַלן ּדמָ ַרן ָ
חרנ ָ֑א Act 16:11
ֿתרקִ ֭א ומֵ ן ּתַ מָ ן ליַומָ א ֗א ִ
ַֿתרצן ל֣ סַ מָ ַ
וַרֿדַ ין מֵ ן ֣ט ָרוַאס ו ַ
מֿדינ֗ ּתָ ֑א
אֵ ֿתַ ין ל֣ נֵאַ ּפָ ולִ יס ִ
וס ּדהִ י ִ֗הי ִרׁשָ א ּ֣דמַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א וִ איֿתֵ יה קָ ולָונִ י ַ֭א Act 16:12
ומֵ ן ּתַ מָ ן ל֣ ֿפִ ילִ יּפָ ֑
יעֵא
מֿדינ֗ ּתָ א יַומָ ֿתָ ֞א יִ ִֿד ֭ ֞
הוַין ּדֵ ין ּבָ ה ּבהָ ֿדֵ א ִ
ַהר ֑א Act 16:13
מֿדינ֗ ּתָ א עַ ל יַֿד נ ָ
וַנֿפַ קן ּביַומָ א ּדׁשַ ּבֿתָ א לֿבַ ר-מֵ ן ּתַ רעָא ּדַ ִ
מֵ טֻל ּדֿתַ מָ ן מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא ּבֵ יֿת צלֻוֿתָ ֭א וֿכַֿד יִ ֿתֵ ֿב ֑ן ממַ ללִ ין ֗הוַין עַ ם נֵׁשֵ ֞א
ּדַ ֿכנִ יׁשָ ן֞ ֗הוַי֞ ּתַ מָ ן֭
וַאנ֗ ּתֿתָ א חֿדָ א מזַּבנַֿת אַ רּג ָונ ָ֭א ּדֿדָ חלָא ֗הוָֿת מֵ ן אַ לָהָ ֑א ׁשמָ ה Act 16:14
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ּדהָ ֿדֵ א ּפֿתַ ח לֵּבָ ה מָ ַר ֑ן וׁשָ מעָא ֗הוָֿת
ֻ֣וֿדי ַ֭א מֵ ן ֵּ֣תאו ִַט ַירא ִ
הוָא ל ִ
ָוס
מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ּפַ֣ול ֭
ָאמר ֭א ּדֵ אן הֻו Act 16:15
ועֵ מּדַ ֿת ֗הוָֿ֭ת הִ י וַֿבנַי֞ ּבַ יּתָ ֭ה וֿבָ עיָא ֗הוָֿת מֵ נַן ו ָ
ׁשרו לֿכֻון ּבֿבַ יּתי֭ וסַ ּגִ י
ּדׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּתֿכִ ילִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדהַ ימנֵֿת ּבמָ ַר ֑ן ּתַ ו ַ
אֵ לַצֿתַ ן ס
וַהוָא ּדֿכַֿד אָ ז ִ֗לינַן לֿבֵ יֿת צלֻוֿתָ ֑א ּפֵֿגעַ ֿת ּבַ ן עלַימֿתָ א חֿדָ ֑א Act 16:16
יה ּתֵ אֿגֻורּתָ א סַ ּגִ יאֿתָ א
ִּדאיֿת ֗הוָא לָה רֻ וחָ א ּדקֵ צמֵ ֑ ֞א ועָֿבּדָ א ֗הוָֿת למָ ֵר ֞
ּבקֵ צמָ א ּדקָ צמָ א ֗הוָֿ֭ת
ָאמר ֭א הָ לֵין Act 16:17
וָאֿתיָא ֗הוָֿת ּבָ ֿתַ ר ּפַ֣ולָוס וֿבָ ֿתר ֑ן וקָ עיָא ֗הוָֿת ו ָ
ּברין לֿכֻון אֻ ורחָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א
מרימָ ֑א וַמסַ ִ
והי֞ אֵ נֻון ּדַ אלָהָ א ַ
֗אנָׁשָ א עַֿבּדַ ֗
ֵאא וֵאּתּתֿפִ יר ּפַ֣ולָוס וֵאמַ ר לָה Act 16:18
והָ ַֿכנָא עָֿבּדָ א ֗הוָֿת יַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
מׁשיחָ ֑א ּדֿתֵ ּפקִ ין מֵ נ ָ֭ה וֿבָ ה
לרֻ וחָ א הָ י֭ ּפָקֵ ֿד ֗אנָא לֵֿכי ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ּבׁשָ עֿתָ א נֵֿפקַ ֿ֭ת
ֻוהי Act 16:19
ֿברא ּדֿתֵ אֿגֻורּתהֻו ֑ן אַ חּד ֗
יה ּדַ נֿפַ ק לֵה מֵ נָה סַ ָ
וֿכַֿד חזַו מָ ֵר ֞
יּתיו אֵ נֻון לׁשֻ וקָ ֭א
ל֣ ּפַ ולָוס וַל֣ ִׁשיל ָ֭א וַנֿגַֿדו אַ ִ
ָאמרין ֗הוַו֭ Act 16:20
מֿדינ֗ ּתָ ֭א ו ִ
ַלרׁשֵ ֞א ּדַ ִ
ֵאסטר ִטֿג ֵ֞א ו ִ
ַ
וקַ ֵרֿבו אֵ נֻון ל
ַמֿדינ֗ ּתַ ֑ן מֵ טֻל ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ נֻון֭
ּדהָ לֵין ֗אנָׁשָ א מֿדַ לחִ ין לָה ל ִ
Act 16:10
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ומַ ֿכרזִין לַן עיָֿדֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדלָא מַ ּפַס לַן לַמקַ ּבָ לֻו וַלמֵ עּבַ ֿ֑ד מֵ טֻל
ּדרֻ ֗הומָ י ֵ֞א ֗חנַן֭
סטר ִטֿג ֵ֞א סַ ּדֵ קו Act 16:22
וֿכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא אֵ ֿת ַּכנַׁשו עלַיהֻו֭ ן הָ יּדֵ ין אֵ ַ
נַחּתַ יהֻו ֑֞ן וַֿפקַ ֿדו֭ ּדַ ננַּגֿדֻון אֵ נֻון֭
יר ֭ ֞א וֿפַ קֵ ֿדו לנָטַ ר Act 16:23
רמיו אֵ נֻון ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
וֿכַֿד ַנּגֵֿדו אֵ נֻון סַ ּגִ י֑ אַ ִ
ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א ּדנֵטַ ר אֵ נֻון זהִ ָיראיִ ֿ֭ת
הֻו ּדֵ ין ּכַֿד קַ ּבֵ ל הָ נָא ּפֻוקּדָ נ ָ֑א אַ עֵ ל חֿבַ ׁש אֵ נֻון ּבֿבַ יּתָ א ַּג ָויָא Act 16:24
ּדֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א וֵאסַ ר ֵרֿגלַיהֻון֞ ּבסַ ּדָ ֭א
וַֿבֿפֵ לֿגֵה ּדלִ לי ָ֑א ּפַ֣ולָוס ו֣ ִׁשילָא מצַ לֵין ֗הוַו וַמׁשַ ּבחִ ין ֗הוַו Act 16:25
לַאלָהָ ֭א וׁשָ מעִ ין ֗הוַו להֻון אַ ִס ֵיר ֭ ֞א
יר ֭ ֞א Act 16:26
ומֵ ן ׁשֵ ליָא זַועָא ַרּבָ א הו ָ֭א וֵאּתּתזִיע ׁשֵ ֿתֵ אסֵ ֞א ּדֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
ׁשּתריו֭
ֻוריהֻון֞ ּדֿכֻלהֻון אֵ ִ
רעֵא ּכֻלהֻו֭ ן וַאס ַ
וֵאֿתּפֿתַ חו מֵ חֿדָ א ּתַ ֞
רעֵא Act 16:27
ֿפֿתיחִ ין ּתַ ֞
וֿכַֿד אֵ ּתּתעִ יר נָטַ ר ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א וַחזָא ּדַ ִ
ַֿבעָא ּדנֵקטֻול נַֿפׁשֵ ֑ה מֵ טֻל ּדסָ ֿבַ ר ֗הוָא
ֿפס ָרא ו ֭
ּדֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א נסַ ֿב סַ ִ
ערקו להֻון אַ ִס ֵיר ֭ ֞א
ּדַ ַ
יהי ּפַ֣ולָוס ּבקָ לָא ָרמָ א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה לָא ּתֵ עּבֵ ֿד לנַֿפׁשָ ֿך מֵ ּדֵ ם Act 16:28
ַקר ֗
ו ָ
יׁש מֵ טֻל ּד ֻֿכלַן הָ רּכָא חנַן֭
ּדֿבִ ֑
ׁשרֿגָא וַׁשוַר ועַ ל ּכַֿד ָראֵ ֿ֭ת וַנֿפַ ל עַ ל ֵרֿגלַיהֻון֞ Act 16:29
וַאנהַ ר לֵה ָ
ּ֣דּפַ ולָוס וַֿ֣ד ִׁשיל ָ֭א
וַאּפֵק אֵ נֻון לֿבַ ֭ר וֵאמַ ר ֗הוָא להֻו֭ ן מָ ַר ֑֞י מָ נָא ָולֵא לִ י למֵ עּבַ ֿד Act 16:30
אַ ֿיך ִּדאחֵ ֭א
וֿתחֵ א אַ נ֗ ּת Act 16:31
מׁשיחָ ֑א ִ
מרין ֗הוַו ל ֵ֭ה הַ ימֵ ן ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
והֵ נֻון אָ ִ
וֿבַ יּתָ ֿ֭ך
ומַ לֵלו עַ מֵ ה מֵ לֿתָ א ּדמָ ריָא ועַ ם ּכֻלהֻון ּבנַי֞ ּבַ יּתֵ ֭ה Act 16:32
וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א ּבֵ ה ּבלִ לי ָ֑א ּדֿבַ ר אַ סחִ י אֵ נֻון מֵ ן נֵֿגּדהֻו֭ ן וֿבַ ר Act 16:33
ׁשָ עֿתֵ ה עמַ ֿ֭ד הֻו וַֿבנַי֞ ּבַ יּתֵ ה ּכֻלהֻון֭
ורוֵז ֗הו ָ֭א הֻו וַֿבנַי֞ Act 16:34
וַֿדֿבַ ר אַ סֵ ק אֵ נֻון לֿבַ יּתֵ ֭ה וסָ ם להֻון ּפָֿתֻ ָור ֭א ָ
ּבַ יּתֵ ה ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס

Act 16:21
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סטר ִטֿג ֵ֞א לׁשָ קלַי֞ ׁשַ ֿבטֵ ֑ ֞א ּדנִ אמרֻ ון
ֿפר ֑א ׁשַ ּדַ רו אֵ ַ
וֿכַֿד הוָא צַ ָ
ׁשרי להָ לֵין ֗אנָׁשָ ֭א
לרּב אַ ִס ֵיר ֭ ֞א ִ
ַ
יר ֑ ֞א עַ ל אֵ מַ ר לֵה הִ י הָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ א Act 16:36
וֿכַֿד ׁשמַ ע ַרּב ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵ
סטר ִטֿג ֑ ֵ֞א אַ ֿיך ּדֿתֵ ׁשּתרֻ ו֭ ן והָ ׁשָ א ּפֻוקו זֵלו ּבַ ׁשלָמָ ֭א
ָוס ּדׁשַ ּדַ רו אֵ ַ
ל֣ ּפַול ֭
לאנָׁשָ א Act 16:37
ָוס ּדלָא סַ ֿכלֻו נַּגֿדֻון לעִ ין עָ למָ א ֻּכלֵה ֗
אָ מַ ר לֵה ּפַ֣ול ֭
רֻ ֗הומָ י ֭ ֵ֞א וַארמיֻון ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א והָ ׁשָ א מַ טׁשיָאיִ ֿת מַ ּפקִ ין ַ֭לן לָא ּג ֵ֭יר אֵ לָא
הֵ נֻון נִ אֿתֻ ון נַּפקֻ ונָן֭
ֵאסטר ִטֿג ֵ֞א מֵ ל ֵ֞א הָ לֵין ּדֵ אֿתֵ אמַ ר Act 16:38
ַ
וֵאזַלו ׁשָ קלַי֞ ׁשַ ֿבטֵ ֑ ֞א וֵאמַ רו ל
להֻו֭ ן וֿכַֿד ׁשמַ עו ּדרֻ ֗הומָ י ֵ֞א אֵ נֻו ֑ן ּדחֵ לו֭
מֿדינ֗ ּתָ ֭א Act 16:39
וֵאֿתַ ו לוָֿתהֻון וַֿבעַ ו מֵ נהֻו ֑ן ּדנֵּפקֻ ון וַנׁשַ נֻון להֻון מֵ ן ִ
ֻ֣וֿדי ַ֭א וַחזַו ּתַ מָ ן לַאחֵ ֞א Act 16:40
וֿכַֿד נֿפַ קו מֵ ן ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א עַ לו לוָֿת ל ִ
וֿבַ יַאו אֵ נֻו֭ ן וַנֿפַ קו֭
וַעֿבַ רו עַל ַ֣אמֿפִ יּפָ ולִ יס וַ֣אּפָ לָונִ יַא מֿדִ ינָֿתָ ֞א ס וֵאֿתַ ו Act 17:1
ל֣ ֿתֵ סַ לָונִ יקִ ֑א אַ יּכָא ִּדאיֿת ֗הוָא ּכנֻוׁשּתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
ָוס אַ י ַּכנָא ּדַ מעָ ֿד ֗הו ָ֭א לוָֿתהֻו֭ ן וׁשַ ּבֵ ֞א ּתלָֿת מַ לֵל עַ מהֻון Act 17:2
ועַל ּפַ֣ול ֭
מֵ ן ּכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א
מׁשיחָ א ּדנֵחַ ׁש וֿדַ נקֻ ום מֵ ן Act 17:3
עֿתיֿד ֗הוָא ִ
ּכַֿד מֿפַ ׁשֵ ק ֗הוָא וַמחַ ו ֵ֑א ּדַ ִ
מׁשיחָ א הָ נָא ּדַ מסַ ּבַ ר ֗אנָא לֿכֻון֭
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א והֻויֻו יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּבֵ ִ
ֵאא מֵ ן Act 17:4
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון הַ ימֵ נו וַנקֵ ֿפו ל֣ ּפַ ולָוס וַל֣ ִׁשיל ָ֭א וסַ ּגִ י ֞
֗
ָאף נֵׁשֵ ֞א יִ ֿדִ יעָֿתָ ֞א לָא זעֻורי ֭ ָ֞ן
יַו ָני ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדֿדָ חלִ ין ֗הוַו מֵ ן אַ לָהָ ֭א ו ֿ
וַחסַ מו ֗הוַו יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א וַאקֵ ֿפו להֻון ֗אנָׁשָ א ּבִ יׁשֵ ֞א מֵ ן ׁשֻ וקֵ ֞א Act 17:5
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א וֵאֿתַ ו וקָ מו להֻון
ָאא וֿדַ לַחו ֗הוַו ל ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וַעֿבַ ֿדו אָ ֿכלָוס סַ ּגִ י ֭
ּדַ ִ
עַ ל ּבַ יּתֵ ה ִּ֣דאיַסָ ו֭ ן וֿבָ עֵין ֗הוַו֑ ּדנַּפקֻ ון אֵ נֻון מֵ ן ּתַ מָ ֑ן ונַׁשלמֻון אֵ נֻון
ָוס
לָאֿכל ֭
והי ֗הוַו ִ֣לאיַסָ ון ולַאחֵ ֞א ִּדאיֿת Act 17:6
וֿכַֿד לָא אֵ ׁשּכַחו אֵ נֻון ּתַ מָ ֑ן ּגַרֻ ֗
מֿדינ֗ ּתָ ֑א ּכַֿד קָ עֵין ֗הוַו֑ ּדהָ לֵין אֵ נֻון
ַאיּתיו אֵ נֻון לוָֿת ִרׁשֵ ֞א ּדַ ִ
֗הוַו ּתַ ָ֭מן ו ִ
ּדַ ל ֻֿכלָה אַ רעָא ּדַ לַחו֭ והָ א ּתֻ וֿב להָ רּכָא אֵ ֿתַ ו֭
Act 16:35
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ַוהי֞ ּדקֵ סַ ר
וַמקַ ּבלָנהֻון הָ נַו ִ֣איַסָ ו֭ ן וֿכֻלהֻון הָ לֵין לֻוקֿבַ ל ּפֻוקּדָ נ ֗
חרנ ָ֭א יֵׁ֣שֻ ֭וע
מרי֭ ן ִּדאיֿת מַ לּכָא ֗א ִ
ימי ֑ן ּכַֿד אָ ִ
קָ ִ
ֿכלֵה עַ מָ ֑א ּכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵין֭ Act 17:8
אֵ ּתּדַ לַחו ּדֵ ין ִרׁשֵ ֞א ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א ו ֻ
ׁשרו אֵ נֻון ּס ּס Act 17:9
ָאף מֵ ן אַ חֵ ֑ ֞א והָ יּדֵ ין ַ
וַנסַ ֿבו עַ ָרֿבֵ ֞א מֵ ן ִ֣איַסָ ון ו ֿ
ׁשרו ל֣ ּפַ ולָוס וַל֣ ִׁשילָא Act 17:10
אַ חֵ ֞א ּדֵ ין ּבַ רׁ-שָ עֿתֵ ה ּבֵ ה ּבלִ לי ָ֑א ַ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לֿתַ מָ ֑ן עָאלִ ין ֗הוַו לַֿכנֻוׁשּתָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
ל֣ ֿבֵ ָרוַאא ִ
אריִ ין֞ ֗הוַו ּגֵיר הָ נֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֿתַ מָ ֑ן מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א הָ נֻון ִּדאיֿת Act 17:11
חִ ָ
רׁשין
֗הוַו ּ֣בֿתֵ סַ לָונִ יקִ ֭א וׁשָ מעִ ין ֗הוַו מֵ נהֻון מֵ לֿתָ א ּכֻליֻום חָ ֿדיָאיִ ֿ֑ת ּכַֿד מֿפַ ִ
֗הוַו מֵ ן ּכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א ּדֵ אן הָ לֵין הָ ַֿכנָא ִאיֿתַ יהֵ ין֭
ֵאא Act 17:12
ַֿבר ֞א סַ ּגִ י ֞
ֵאא מֵ נהֻון הַ ימֵ נו֭ והָ ַֿכנָא אָ ֿף מֵ ן יַו ָני ֑ ֵ֞א ּג ֵ
וסַ ּגִ י ֞
ונֵׁשֵ ֞א יִ ִֿדיעָֿתָ ֭ ֞א
וֿכַֿד יֿדַ עו הָ נֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדמֵ ן ֵֿ֣תסַ לָונִ יקִ ֑א ּדמֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א Act 17:13
מֿדינ֗ ּתָ ֑א אֵ ֿתַ ו אָ ֿף לֿתַ ָ֭מן ולָא ׁשלִ יו לַמ ָזעֻו
אֵ ֿתּכַרזַֿת מֵ ן ּפַ֣ולָוס ּ֣בֿבֵ ָרוַאא ִ
לאנָׁשֻ וֿתָ ֭א
ולַמֿדַ ָלחֻו ֗
ׁשראו ֻ֗הי אַ חֵ ֑ ֞א ּד ֵנחֻוֿת לֵה ליַמָ ֭א וקַ וִ י ֗הוָא ּבָ ה Act 17:14
וַל֣ ּפַ ולָוס ַ
מֿדינ֗ ּתָ א הָ י֑ ִׁ֣שילָא ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֭וס
ּבַ ִ
לַ֣אֿתנָוס Act 17:15
ָוס אֵ ֿתַ ו עַ מֵ ה עֿדַ מָ א ִ
והָ נֻון ּדֵ אֿתלַוִ יו לֵה ל֣ ּפַ ול ֑
והי֑ קַ ּבֵ לו מֵ נֵה אֵ ּגַרּתָ א לוָֿת ִׁ֣שילָא
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וֿכַֿד נָֿפקִ ין מֵ ן צֵ אֿדַ ֗
ִ
וס ּדֿבַ עֿגַל נִ אז ֻ֗לון לוָֿתֵ ֭ה
וטימָ ֿתֵ אָ ֑
ִ
ֵוס מֵ ֿתמַ רמַ ר ֗הוָא ּברֻ וחֵ ֑ה Act 17:16
ַ֣אֿתנ ֑
הֻו ּדֵ ין ּפַ֣ולָוס ּכַֿד מקַ וֵא ֗הוָא ּב ִ
ֿכר ֭ ֞א
ּכַֿד חָ זֵא ֗הוָא ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א ֻּכלָה מַ ליָא ּפֿתַ ֵ
וַממַ לֵל ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ א עַ ם יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ועַ ם אַ ילֵין ּדֿדָ חלִ ין מֵ ן Act 17:17
אַ לָהָ ֑א וַֿבׁשֻ וקָ א עַ ם אַ ילֵין ּדמֵ סּתַ קּבלִ ין ֗הוַו ּכֻלי ֻ֭ום
ֿתקרין Act 17:18
חרנ ֵ֞א ּדמֵ ֵ
וֿפֵא ּדמֵ ן יֻולּפָ נֵה ֵּ֣דאּפִ יקָ ָור ֭ס ו ַ֗א ָ
ָאף ּפִ ילָסָ ֞
ו ֿ
מרין ֗הוַו֑ מָ נָא צָ ֿבֵ א הָ נָא
ואנָׁש ֗אנָׁש מֵ נהֻון אָ ִ
רׁשין ֗הוַו עַ מֵ ֭ה ֗
סטָ ואיִ קָ ו֑ ּדָ ִ
ֿכר ֭ז מֵ טֻל ּדַ ל֣ יֵׁשֻ וע
ֻוֿכרי ֵ֞א מַ ֵ
מרין ֗הוַו֑ ּדַ אלָהֵ ֞א נ ָ
חרנ ֵ֞א אָ ִ
מלַקֵ ט מֵ ל ֭ ֵ֞א ו ַ֗א ָ
ֿכרז ֗הוָא להֻון֭
ולַקיָמּתֵ ה מַ ֵ
Act 17:7
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ָוס ּכַֿד
ֿתקרא ַ֣א ִריָוסּ-פַ ֿג ֑
יֿתּ-דינָא ּדמֵ ֵ
ֻוהי לֿבֵ ִ
ֻוהי וַאיּתי ֗
וַאחּד ֗
ֿכרז אַ נ֗ ּ֭ת
מרין ל ֵ֭ה מֵ ׁשּכחִ ינַן למֵ ּדַ ע מָ נַו הָ נָא יֻולּפָ נָא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּדמַ ֵ
אָ ִ
ֻוֿכריָֿתָ ֞א ז ַָרע אַ נ֗ ּת ּבמַ ׁשמַ עַֿ֭ת ן וצָ ֿבֵ ינַן למֵ ּדַ ע מָ נָא Act 17:20
מֵ ל ֵ֞א ּגֵיר נ ָ
אֵ נֵין֞ הָ לֵין֭
ֻוֿכרי ֑ ֵ֞א עַ ל מֵ ּדֵ ם Act 17:21
אַ ִֿת ָני ֵ֞א ּדֵ ין ּכֻלהֻון וַאילֵין ּדָ אֿתֵ ין לֿתַ מָ ן נ ָ
למאמַ ר וַלמֵ ׁשמַ ע מֵ ּדֵ ם חֿדֵ ֿת ס
ּבטיל להֻו ֑ן אֵ לָא ִ
חרין לָא ִ
֗א ִ
ַֿבר ֞א אַ ִֿת ָני ֑ ֵ֞א חָ זֵא ֗אנָא Act 17:22
ָוס אֵ מַ ֭ר ּג ֵ
ַ֣אריָוסּ-פַ ֿג ֑
וֿכַֿד קָ ם ּפַ֣ולָוס ּב ִ
לֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבֿכֻלהֵ ין י ִַּת ִירין אנ֗ ּתֻ ון ּבֿדֵ חלַֿת ִׁשאֿדֵ ֭ ֞א
ֿתּכר ֿך ֗הוִ יֿת וחָ זֵא ֗הוִ יֿת ּבֵ יֿת ּדֵ חלָֿתֿכֻו ֑֞ן אֵ ׁשּכחֵ ֿת Act 17:23
ּכַֿד ּגֵיר מֵ ֵ
ֵיה ּדַ אלָהָ א ּגנִ יז ָ֭א הַ ו הָ ֿכִ יל ּדֿכַֿד לָא יָֿדעִ ין
ֿכֿתיֿב ֗הוָא על ֭
עלָֿתָ א חֿדָ ֑א ּדַ ִ
אנ֗ ּתֻ ון ּדָ חלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֑ה לֵה להָ נָא אֵ נָא מסַ ּבַ ר ֗אנָא לֿכֻון֭
אַ לָהָ א ּגֵיר ּדַ עֿבַ ֿד עָ למָ א וֿכֻל מָ א ִּדאיֿת ּבֵ ֑ה והֻוי ֻו מָ ָרא Act 17:24
ארעָא ּבהַ יּכל ֵ֞א ּדַ עֿבָ ֿד ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א לָא ׁשָ ֵר ֭א
֑
ּדַ ׁשמַ יָא וֿדַ
יק מֵ טֻל ּדהֻו Act 17:25
ולָא מֵ ׁשּתַ מַ ׁש מֵ ן ִאיֿדַ י֞ ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א ועַ ל מֵ ּדֵ ם לָא סנִ ֭
י ַ֗הֿב לֿכֻלנָׁש חַ י ֵ֞א ונַֿפׁשָ ֭א
עָמרין עַ ל Act 17:26
ומֵ ן חַ ֿד ּדֵ ם עֿבַ ֿד עָ למָ א ֻּכלֵה ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּדנֵהוֻון ִ
ֻומרא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א
אַ ּפַ י֞ אַ רעָא ֻּכל ָ֭ה וֿפַ ֵרׁש זַֿבנ ֵ֞א ּבֿפֻוקּדָ נ ֵ֭ה וסָ ם ּתחֻומֵ ֞א ּדע ָ
ּדנֵהו ֻון ּבָ עֵין לַאלָהָ א וַמעַ קֿבִ י ֑ן ומֵ ן ּבֵ ריָֿתֵ ֞ה מֵ ׁשּכחִ ין ל ֵ֭ה מֵ טֻל Act 17:27
אף לָא ֗הוָא ַרחִ יק מֵ ן ּכֻל מֵ נַן֭
ּדָ ֿ
אף ֗אנָׁשָ א מֵ ן Act 17:28
ּבֵ ה ֻ֗הו ּגֵיר חַ יִ ינַן ומֵ ּתּתזִיעִ ינַן וִ איֿתַ י ֑ן אַ ֿיך ּדָ ֿ
חַ ּכִ ימֵ ֞א ּדַ לוָֿתֿכֻון אֵ מַ רו֭ ּדמֵ נֵה ֻ֗הו טֻוהמַ ן֭
֗אנָׁשָ א הָ ֿכִ יל ּדטֻוהמַ ן מֵ ן אַ לָהָ א ֗הו֑ לָא חַ יָֿבִ ינַן למֵ סּבַ ֑ר Act 17:29
לסאמָ ֭א אַ ו לֿכִ אֿפָא ּדַ ֿגלִ יֿפָא ּבֻאומָ נֻוֿתָ א וֿבִ יֿדַ עֿתָ א
ּדַ לֿדַ הֿבָ ֭א אַ ו ִ
ּדֿבַ רנָׁשָ ֭א ּדָ מיָא אַ ָלהֻוֿתָ ֭א
זַֿבנ ֵ֞א ּגֵיר ּדטָ עי ֻוֿתָ א אַ עּבַ ר אַ לָהָ ֭א וַֿבזַֿבנָא הָ נָא מֿפַ קֵ ֿד Act 17:30
לֿכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּדֿכֻל ֗אנָׁש ּבֿכֻל ּדֻוּכָא נֿתֻ וֿ֭ב
Act 17:19
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עֿתיֿד ּדַ נֿדֻון אַ רעָא ֻּכלָה ּבֿכִ אנֻוֿתָ ֑א
מֵ טֻל ּדַ אקִ ים יַומָ א ּדֿבֵ ה ִ
ֿפר ׁ֭ש וַאֿפנִ י לֿכֻל ֗אנָׁש להַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּבֿדַ אקִ ימֵ ה מֵ ן
ַֿברא אַ ינָא ּדַ ַ
ּביַֿד ּג ָ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
ּבֵ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א מֵ נהֻון ממַ יקִ ין ֗הוַו֭ Act 17:32
וֿכַֿד ׁשמַ עו קיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
חרין ׁשָ מעִ ינַן ל ָֿך עַ ל הָ ֿדֵ ֭א
מרין ֗הוַו֭ ּבַ זֿבַ ן ֗א ִ
ומֵ נהֻון אָ ִ
והָ ַֿכנָא נֿפַ ק ּפַ֣ולָוס מֵ ן ּבַ ינָֿתהֻון֭ Act 17:33
והי ֗הוָא Act 17:34
ֻוהי והַ ימֵ נו֑ חַ ֿד ּדֵ ין מֵ נהֻון ִאיֿתַ ֗
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון נַקּפ ֗
֗
אריָוסּ-פַ ֿג ָ֭וס וַאנ֗ ּתֿתָ א חֿדָ א ּדַ ׁשמָ ה הוָא ַּ֣דמַ ִר ֭יס
ָוס מֵ ן ּדַ ָינ ֵ֞א ַּ֣ד ִ
ֻוסי ֑
ִּ֣ד ָינ ִ
חרנ ֵ֞א עַ מהֻון ס
ו ַ֗א ָ
וס Act 18:1
ֵוס אֵ ֿתָ א לֵה ל֣ קָ ִורנֿתָ ֭
וֿכַֿד נֿפַ ק ּפַ֣ולָוס מֵ ן ַ֣א ִֿתנ ֑
והי Act 18:2
ָוס ִּדאיֿתַ ֗
ַֿברא חַ ֿד יִ הֻוֿדָ י ָ֑א ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ַ֣אקֵ ל ֭
וֵאׁשּכַח ּתַ מָ ן ּג ָ
ֿתרא ִּ֣דאיטַ לִ י ַ֭א
ֿתר ֭א ּדֿבֵ ה ּבהַ ו זַֿבנָא אֵ ֿתָ א ֗הוָא מֵ ן אַ ָ
֗הוָא מֵ ן ּפָ֣נטָ וס אַ ָ
ַוֿדיָוס קֵ סַ ֑ר ּדנֵּפקֻ ון ּכֻלהֻון
ַּ֣פריסקִ לַא אַ נ֗ ּתֿתֵ ֑ה מֵ טֻל ּדַ ֿפקַ ֿד ֗הוָא ֣קל ִ
֗הו ו ִ
ומ ֭א וֵאֿתקַ ַרֿב לוָֿתהֻון֭
יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מֵ ן ֻ֣ר ֗ה ִ
ׁשרא לֵה לוָֿתהֻו֭ ן וֿפָ לַח ֗הוָא Act 18:3
ומֵ טֻל ּדֿבַ ר אֻ ומָ נֻוֿתהֻון ֗הו ָ֑א ָ
עַ מהֻון ּבֻאומָ נֻוֿתהֻו֭ ן ּדֵ ין לָול ֵָר ֞א הוַו֭
וַממַ לֵל ֗הוָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ א ּבֿכֻל ׁשַ ּבָ ֑א וַמּפִ יס ֗הוָא לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א Act 18:4
נּפֵא
וַלחַ ֭ ֞
וס אַ לִ יץ ֗הוָא Act 18:5
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו ֗הוַו מֵ ן ַ֣מקֵ ֿדָ ונִ יַא ִׁ֣שילָא ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֑
ימין ֗הוַו לקֻ וֿבלֵה יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א וַמֿגַּדֿפִ ין ֗הוַו֑ ּכַֿד
ָוס מֵ טֻל ּדקָ ִ
ּבמֵ לֿתָ א ֗הו ּפַ֣ול ֑
מׁשיחָ ֭א
מסַ הֵ ֿד ֗הוָא להֻון ּ֣דיֵׁשֻ וע הֻויֻו ִ
ַוהי֞ וֵאמַ ר להֻו֭ ן מֵ ן הָ ׁשָ א אֵ נָא ּדֿכֵא ֗אנ ָ֭א אָ זֵל ֗אנָא לִ י Act 18:6
וַנֿפַ ץ מָ אנ ֗
לוָֿת עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
וס אַ ינָא ּדֿדָ חֵ ל Act 18:7
ַֿברא ּדַ ׁשמֵ ה ִ֣טטָ ֑
וַנֿפַ ק מֵ ן ּתַ מָ ן ועַ ל לֿבַ יּתֵ ה ּדֿג ָ
֗הוָא מֵ ן אַ לָהָ ֭א וֿבַ יּתֵ ה נַקִ ֿיף ֗הוָא לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א
ַּ֣כריסּפָ וס ַרּב ּכנֻוׁשּתָ א הַ ימֵ ן ֗הוָא ּבמָ ַר ֑ן הֻו וַֿבנַי֞ ּבַ יּתֵ ה ּכֻלהֻו֭ ן Act 18:8
ו ִ
מּדין ס
ֵאא קָ ִורנֿתָ י ֵ֞א ׁשָ מעִ ין ֗הוַו וַמהַ ימנִ ין ּבַ אלָהָ א ועָ ִ
וסַ ּגִ י ֞
וק Act 18:9
ָוס לָא ּתֵ ֿדחַ ֭ל אֵ לָא מַ לֵל ולָא ּתֵ ׁשּתֻ ֑
וֵאמַ ר מָ ריָא ּבחֵ זוָא ל֣ ּפַ ול ֭
Act 17:31
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ואנָׁש לָא מֵ ׁשּכַח למַ הָ רֻ וֿתָ ֿ֑ך ועַ מָ א
מֵ טֻל ּדֵ אנָא עַ מָ ֿך ֗אנ ָ֑א ֗
סַ ּגִ יָאא ִאיֿת לִ י ּבַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א הָ ֿדֵ ֭א
וס ומַ ל ֵֿף ֗הוָא Act 18:11
יִ ֿתֵ ֿב ֗הוָא ּדֵ ין ׁשַ נ֗ ּתָ א חֿדָ א ויַרחֵ ֞א ׁשּתָ א ּ֣בקָ ִורנֿתָ ֭
להֻון מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּס ּס
והי ֗הוָא ּגַ֣אלִ יָון אַ נֿתֻ וּפַ טָ וס ַּ֣דאֿכ ִַאי ַ֑א אֵ ֿת ַּכנַׁשו Act 18:12
וֿכַֿד ִאיֿתַ ֗
ָוס וַאיּתי ֻ֗והי קֿדָ ם ּבִ ֭ים
אַ ֿכחֿדָ א יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א עַ ל ּפַ֣ול ֭
מרי֭ ן ּדהָ נָא לֿבַ ר-מֵ ן ָנמֻוסָ א מּפִ יס לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א ּדנֵהו ֻון Act 18:13
ּכַֿד אָ ִ
ּדָ חלִ ין לַאלָהָ ֭א
וֿכַֿד ּבָ עֵא ֗הוָא ּפַ֣ולָוס ּדנֵֿפּתַ ח ּפֻומֵ ה וַנמַ לֵל֑ אֵ מַ ר ּגַ֣אלִ יָון Act 18:14
לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א אֵ לֻו עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדֿבִ יׁש אַ ו ּדַ נֿכִ יל אַ ו ּדַ סנֵא מקַ טרֿגִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן אָ ו
יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ּבוָלִ יֿתָ א מקַ ּבֵ ל ֗הוִ יֿת לֿכֻון֭
אֵ ן ּדֵ ין ז ִִטמֵ ֞א אֵ נֻון עַ ל מֵ לֿתָ א ועַ ל ׁשמָ הֵ ֞א ועַ ל ָנמֻוסָ א ִּדילֿכֻו ֑ן Act 18:15
אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן אֵ נָא ּגֵיר לָא צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֑א ּדֵ אהוֵא ּדַ ָינָא
ּדהָ לֵין צֵ ֿבוָֿתָ ֭ ֞א
ַטרֿד אֵ נֻון מֵ ן ּבִ ים ִּדיל ֵ֭ה Act 18:16
ו ַ
נֿפֵא ל֣ סָ וסֿתֵ נִ יס קַ ִׁשיׁשָ א ּדַ ֿכנֻוׁשּתָ ֑א Act 18:17
וֵאחַ ֿדו ֗הוַו ּכֻלהֻון חַ ֑ ֞
ומָ חֵ ין ֗הוַו לֵה קֿדָ ם ּבִ ֭ים ו֣ ֿגַאלִ יָון מַ המֵ א ֗הוָא ּבהָ לֵין ס
ֵאא י ַ֗הֿב ׁשלָמָ א לַאחֵ ֭ ֞א וַרֿדָ א Act 18:18
וֿכַֿד הוָא ּפַ֣ולָוס ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ָוס ּכַֿד סַ ּפַ ר ִרׁשֵ ה
ּביַמָ ֭א ּדנִ אזַל ל֣ ס ִֻורי ַ֭א וֵאֿתַ ו עַ מֵ ה ּ֣פ ִריסקִ לַא וַ֣אקֵ ל ֑
נֿדיר ֗הוָא ל ֵ֭ה
ֵֿדרא ִ
נֿכראֵ ֑ס מֵ טֻל ּדנ ָ
ּ֣בקֵ ֵ
ומַ ִטיו לֵ֣אֿפֵסָ וס ס ועַל ּפַ֣ולָוס לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א וַממַ לֵל ֗הוָא עַם Act 18:19
יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א
יס Act 18:20
וֿבָ עֵין ֗הוַו מֵ נ ֵ֑ה ּד ַנּגַר לוָֿתהֻו֭ ן ולָא אֵ ּתטּפִ ֭
ּבֻ֣אורׁשלֵם Act 18:21
ִ
ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּד ָולֵא לִ י אַ ִמינָאיִ ֿ֑ת ּדעִ אֿדָ א ּדָ אֿתֵ א
ולַּ֣פריסקִ ל ַ֑א
ִ
יוהי֭ וֵאן אַ לָהָ א נֵצּבֵ ֑א אֵ ֿפנֵא ּתֻ וֿב לוָֿתֿכֻו֭ ן ולַ֣אקֵ לָוס
עּבֿד ֗
אֵ ִ
ׁשֿבַ ק אֵ נֻון ֵּ֣באֿפֵסָ ֭וס
והֻו רֿדָ א ּביַמָ א וֵאֿתָ א ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א וַסלֵק וַׁשאֵ ל ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ ֿבנַי֞ Act 18:22
לַ֣אנטיָוֿכִ י֭
ִ
עִ ּד֗ ּתָ ֭א וֵאזַל לֵה
Act 18:10
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ֵאֿתּכר ֿך ּבָ ֿתַ ר ּבָ ֿתַ ֑ר
ֵ
יעֵא נֿפַ ק ו
וֿכַֿד הוָא ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֞א יִ ִֿד ֑ ֞
למיֿדֵ ֭ ֞א
אֿתרא ּ֣ד ַֿגל ִַטיַא וַֿ֣ד ֿפרֻ וֿגִ י ַ֑א ּכַֿד מקַ יֵם ֗הוָא לֿכֻלהֻון ּתַ ִ
ּבַ ָ
והי ֗הוָא טֻוהמֵ ה Act 18:24
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה ֗הוָא ַ֣אּפָ לָו יִ הֻוֿדָ י ָ֑א ִּדאיֿתַ ֗
וֿג ָ
נּדרי ַ֑א וַרֿדֵ א ֗הוָא ּבמֵ לֿתָ א וַמֿדָ ק ֗הוָא ּבַ ֿכֿתָ ֿבֵ ֑ ֞א אֵ ֿתָ א לֵ֣אֿפֵסָ ֭וס
מֵ ן ַ֣אלֵּכסַ ִ
וח וַממַ לֵל Act 18:25
הָ נָא מֿתַ למַ ֿד ֗הוָא לֻאורחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ָורֿתַ ח ֗הוָא ּברֻ ֭
ֻוֿדיֿתָ א
֗הוָא ומַ ל ֵֿף מַ ליָאיִ ֿת עַ ל יֵׁ֣שֻ וע֑ ּכַֿד מֵ ּדֵ ם לָא יָֿדַ ע ֗הו ָ֑א אֵ לָא אֵ ן מַ עמ ִ
ּ֣דיֻוחַ נָן֭
ֻוהי ַ֣אקֵ לָוס Act 18:26
וׁשַ ִרי עִ ין ּבַ ֿגלֵא ממַ לֵל ּבַ ֿכנֻוׁשּתָ ֭א וֿכַֿד ׁשַ מע ֗
יוהי אֻ ורחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
ֻוהי לֿבַ יּתהֻו֭ ן ומַ ליָאיִ ֿת חַ וִ ֗
ַּ֣פריסקִ ל ַ֑א אַ יּתי ֗
ו ִ
למיֿדֵ ֞א Act 18:27
ֻוהי אַ חֵ ֭ ֞א וַֿכֿתַ ֿבו לֿתַ ִ
וֿכַֿד צֿבָ א ּדנִ אזַל לַ֣אֿכ ִַאי ַ֑א חַ ּפט ֗
ָיהי֭ וֿכַֿד אֵ זַל֑ עַּדַ ר סַ ּגִ י ּביַֿד טַ יּבֻוֿתָ א לֿכֻלהֻון מהַ ימנ ֭ ֵ֞א
ּדַ נקַ ּבלֻונ ֗
ּתַ קִ יֿפָאיִ ֿת ּגֵיר ּדָ ֵרׁש ֗הוָא לֻוקֿבַ ל יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א קֿדָ ם ּכֵנׁשֵ ֑ ֞א ּכַֿד Act 18:28
מׁשיחָ א ֗הו ס
מחַ וֵא ֗הוָא מֵ ן ּכֿתָ ֿבֵ ֞א עַ ל יֵׁ֣שֻ וע ּדַ ִ
אֿתרוָֿתָ ֞א Act 19:1
ֿתּכר ֿך ּפַ֣ולָוס ּבַ ַ
וס אֵ ֵ
והי ֗הוָא ַ֣אּפָ לָו ּ֣בקָ ִורנֿתָ ֑
וֿכַֿד ִאיֿתַ ֗
למיֿדֵ ֞א אַ ילֵין ּדֵ אׁשּכַח ּתַ מָ ֑ן
עֵ ָלי ֵ֞א וֵאֿתָ א לֵ֣אֿפֵסָ ֭וס וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא לֿתַ ִ
ָאמרין ל ֵ֭ה Act 19:2
ּדֵ אן קַ ּבֵ לּתֻ ון רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א מֵ ן ּדהַ ימֵ נּתֻ ו֭ ן ענַו ו ִ
ׁשמיע לַן֭
וָאֿפלָא אֵ ן ִאיֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א ִ
ֻוֿדיֿתֵ ה ּ֣די ֻוחַ נָן֭ Act 19:3
מרי֭ ן ּבמַ עמ ִ
אָ מַ ר להֻו֭ ן וַֿבמָ נָא עמַ ּדּתֻ ו֭ ן אָ ִ
ֻוֿדיֿתָ א ּדַ ֿת ָיֿבֻוֿתָ א לעַ מָ ֑א Act 19:4
ָוס יֻ֣וחַ נָן אַ עמֵ ֿד מַ עמ ִ
אָ מַ ר להֻון ּפַ֣ול ֭
מׁשיחָ ֭א
והי יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿתר ֑ה ִּדאיֿתַ ֗
ּכַֿד אָ מַ ר ֗הו ָ֭א ּדַ נהַ ימנֻון ּבַ אינָא ּדָ אֿתֵ א ּבָ ֵ
מׁשיחָ ֭א Act 19:5
וֿכַֿד הָ לֵין ׁשמַ עו֑ עמַ ֿדו ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ָוס וֵאֿתָ א רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א עלַיהֻו֭ ן Act 19:6
וסָ ם עלַיהֻון ִאיֿדָ א ּפַ֣ול ֭
ֵׁשן ומֵ ֿתנַּבֵ ין ֗הוַו֭
וַממַ ללִ ין ֗הוַו ּבלֵׁשָ ן ל ָ֭
ּתרעסַ ֭ר Act 19:7
הָ וֵין ֗הוַו ּדֵ ין ּכֻלהֻון ֗אנָׁשָ א ֵ
ועַ ל ֗הוָא ּפַ֣ולָוס לַֿכנֻוׁשּתָ ֭א וַממַ לֵל ֗הוָא עִ ין ּבַ ֿגלֵא יַרחֵ ֞א Act 19:8
ּתלָֿתָ ֭א וַמּפִ יס ֗הוָא עַ ל מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
Act 18:23
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ֿתחרי֭ ן וַמצַ חֵ ין לֻאורחָ א
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון מֵ ֿתקַ ׁשֵ ין ֗הוַו ומֵ ֵ
֗
ַֿפרׁש מֵ נהֻון
ָוס ו ַ
ּדַ אלָהָ א קֿדָ ם ּכֵנׁשָ א ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א הָ יּדֵ ין אַ רחֵ ק ּפַ֣ול ֑
טֻ֣ורנ ָ֭וס
ַֿברא ּדַ ׁשמֵ ה ַ
למיֿדֵ ֭ ֞א וֿכֻליֻום ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻו ֑ן ּבֵ אסֿכָולִ א ּדֿג ָ
לֿתַ ִ
והָ ֿדֵ א הוָֿת ׁשנִ ין֞ ּתַ רּתֵ י ֑֞ן עֿדַ מָ א ּדַ ׁשמַ עו מֵ לֿתָ א ּדמָ ריָא ּכֻלהֻון Act 19:10
ַ֣אסי ַ֑א יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַארמָ י ֭ ֵ֞א
מרין ּב ִ
ּדעָ ִ
ָוס Act 19:11
וחַ יל ֵ֞א ַרורֿבֵ ֞א עָֿבֵ ֿד ֗הוָא אַ לָהָ א ּבִ איֿדֵ ה ּ֣דּפַ ול ֑
וקעֵא מַ יּתֵ ין Act 19:12
אף מֵ ן נַחּתֵ ֞א ּדעַ ל ּגֻוׁשמֵ ֑ה סֻוֿדָ ֵר ֞א אַ ו רֻ ֭ ֞
הָ ַֿכנָא ּדָ ֿ
ָאף ִׁשאֿדֵ ֞א נָֿפקִ ין
ּכריהֵ ֑ ֞א וֿפָרקִ ין ֗הוַו מֵ נהֻון ּכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א ו ֿ
ימין עַ ל ִ
֗הוַו וסָ ִ
֗הוַו֭
צֿבַ ו ֗הוַו ּדֵ ין אָ ֿף ֗אנָׁשָ א יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אַ ילֵין ּדמֵ ֿתּכַרּכִ ין ֗הוַו ומַ ומֵ ין Act 19:13
עַ ל ִׁשאֿדֵ ֑ ֞א ּדנַומֻון ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ עַ ל אַ ילֵין ִּדאיֿת ֗הוַי֞ להֻון רֻ וחֵ ֞א
ָוס
ֿכרז ּפַ֣ול ֭
מרין ֗הוַו֭ מַ ומֵ ינַן לֿכֻון ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע אַ ינָא ּדמַ ֵ
טַ נֿפָֿתָ ֑ ֞א ּכַֿד אָ ִ
ַֿברא חַ ֿד יִ הֻוֿדָ יָא ַרּבּ-כָהנ ֭ ֵ֞א Act 19:14
ַוהי֞ ּדֿג ָ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ׁשַ ֿבעָא ּבנ ֗
ּדעָֿבּדין ֗הוַו הָ ֿדֵ ֭א
ִ
ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ֣סקֵ ו ַ֑א
וַענָא ִׁשאֿדָ א הַ ו ּבִ יׁשָ א וֵאמַ ר להֻו֭ ן ל֣ יֵׁשֻ וע מֵ ׁשּתַ וּדַ ע ֗אנ ָ֭א Act 19:15
וַל֣ ּפַ ולָוס יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין מַ ן אַ נ֗ ּתֻ ון֭
ַֿברא הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא ּבֵ ה רֻ וחָ א ּבִ יׁשּתָ ֑א Act 19:16
וַׁשוַר עלַיהֻון ּג ָ
ערקו מֵ ן ּבַ יּתָ א הַ ו֭
וֵאֿתחַ יַל עלַיהֻו֭ ן וׁשַ ּפֵ ל אֵ נֻו֭ ן וֿכַֿד ׁשלִ יחִ ין וַֿפעִ יעִ י֭ ן ַ
מרין Act 19:17
והָ ֿדֵ א אֵ ֿתיַֿדעַ ֿת ֗הוָֿת לֿכֻלהֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א וַארמָ י ֵ֞א ּדעָ ִ
מרם ֗הוָא ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע
ֿתר ַ
ֵּ֣באֿפֵסָ ֭וס ונֵֿפלַֿת ּדֵ חלֿתָ א עַ ל ּכֻלהֻו֭ ן ומֵ ַ
מׁשיחָ ֭א
ִ
ֻון Act 19:18
ֵאא מֵ ן אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו֑ אָ ֿתֵ ין ֗הוַו ומֵ ׁשּתַ עֵין סַ ֿכלוָֿתה ֭ ֞
וסַ ּגִ י ֞
ּדעָֿבּדין ֗הוַו֭
ִ
ומַ וּדֵ ין ּבמֵ ּדֵ ם
ַאיּתיו אַ וקֵ ֿדו אֵ נֻון Act 19:19
ֵאא ּדֵ ין אָ ֿף חַ ָרׁשֵ ֞א ַּכנֵׁשו ּכֿתָ ֿבַ יהֻו ֑֞ן ו ִ
סַ ּגִ י ֞
קֿדָ ם ּכֻלנ ָׁ֭ש וַחׁשַ ֿבו ּדמַ יהֻו ֑֞ן וַסלֵק ּכֵסּפָא ֵרּבוָֿתָ ֞א חַ מֵ ׁ֭ש
והָ ַֿכנָא ּבחַ ילָא ַרּבָ א ּתָ קּפָא ֗הוָֿת וסָ ֿגיָא הַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס Act 19:20
Act 19:9
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ֵֿתּכר ֿך ּב ֻֿכלָה
ּברע ָינ ֵ֑ה ּדנ ֵ
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ׁשּתַ לַם הָ לֵי ֑ן סָ ם ּפַ֣ולָוס ֵ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם וֵאמַ ֭ר ּדמָ א ּדֵ אז ֵ֗לֿת לֿתַ מָ ֑ן ָולֵא לִ י
ַ֣מקֵ ֿדָ ונִ יַא וַֿ֣באֿכ ִַאי ַ֑א ונִ אזַל ל ִ
ומי אֵ חז ֵ֭א
אף ֻ֣ר ֗ה ִ
ּדָ ֿ
מׁשין ֗הוַו לֵה Act 19:22
ּתרין֞ ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן הָ נֻון ּדַ מׁשַ ִ
וׁשַ ּדַ ר ֗הוָא ֵ
ַ֣אסיַא ּס ּס
ולֵ֣ארסטָ ֭וס הֻו ּדֵ ין קַ וִ י זַֿבנָא ּב ִ
ַ
ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֭וס
הוָא ֗הוָא ּדֵ ין ּבהַ ו זַֿבנָא ׁשֿגֻוׁשיָא סַ ּגִ יָאא עַ ל אֻ ורחֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Act 19:23
ָוס Act 19:24
טרי ֑
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין ּתַ מָ ן עָֿבֵ ֿד ִסאמָ א חַ ֿ֑ד ּדַ ׁשמֵ ה ֗הוָא ִּ֣ד ִמ ִ
ּדסאמָ א לַארטֵ ִמ ֭יס ומַ וּתַ ר ֗הוָא לַֿבנַי֞ אֻ ומָ נֻוֿתֵ ה
ּדעָֿבֵ ֿד ֗הוָא נַוסֵ ֞א ִ
ֻוֿתרנָא ַרּבָ ֭א
י ָ
הָ נָא ַּכנֵׁש אֵ נֻון לַֿבנַי֞ אֻ ומָ נֻוֿתֵ ה ּכֻלהֻו֭ ן ולַאילֵין ּדֿפָלחִ ין Act 19:25
ַֿבר ֑ ֞א יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדֿתֵ אֿגֻורּתַ ן ֻּכלָה מֵ ן הָ נָא ֗הי
עַ מהֻו֭ ן וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
ּפֻולחָ נ ָ֭א
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ון ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון וחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלָא ֗הוָא ּבַ לחֻוֿד לַֿבנַי֞ Act 19:26
ו ֿ
ַאהּפֵך ּכַֿד
ֿ
ָוס ו
וס אֵ לָא אָ ֿף לסֻוֿגָאא ּד ֻֿכלָה ַ֣א ִסי ַ֑א אַ ּפִ יס הָ נָא ּפַ֣ול ֑
ֵ֣אֿפֵסָ ֑
ֿבּדין֭
אָ מַ ֭ר ּדלַו אַ לָהֵ ֞א אֵ נֻון הָ נֻון ּדֿבִ איֿדַ י֞ ּבנַינָׁשָ ֞א מֵ ֿתעַ ִ
ולַו הָ ֿדֵ א צֿבֻוֿתָ א ּבַ לחֻוֿד מֵ ֿתּפַ רסיָא וֿבָ טל ָ֑א אֵ לָא אָ ֿף הֻו Act 19:27
ָאף הִ י
הַ יּכלָא ּדַ ארטֵ ִמיס אַ לָהּתָ א ַרּבֿתָ ֭א מֵ ֿתחׁשֵ ֿב ל ֵ֭ה אַ ֿיך לָא מֵ ּדֵ ֭ם ו ֿ
ּתׁשיטָ א ס
ֿגּדין ל ָ֭ה מֵ ִ
אַ לָהּתָ א ּד ֻֿכלָה ַ֣א ִסי ַ֭א וֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א סָ ִ
ָאמרי֭ ן ַרּבָ א ֗הי Act 19:28
וֿכַֿד ׁשמַ עו הָ לֵי ֑ן אֵ ֿתמלִ יו חֵ מּתָ ֭א וקָ עֵין ֗הוַו ו ִ
אַ רטֵ ִמיס ּדֵ אֿפֵסָ י ֭ ֵ֞א
טרו֭ ן Act 19:29
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וַרהֵ טו אַ ֿכחֿדָ א וֵאזַלו לֿתֵ אַ ָ
וֵאׁשּתַ ֿגׁשַ ֿת ֻּכלָה ִ
ַֿבר ֞א מַ קֵ ֿדָ ו ָני ֵ֞א ּבנַי֞ לוִ יֿתֵ ה
ָוס ּג ֵ
ולַ֣ארסטַ רֿכ ֑
ִ
וַחטַ ֿפו אַ וּבֵ לו עַ מהֻו ֑ן ל֣ ֿג ִַאיָוס
ָוס
ּ֣דּפַ ול ֭
למיֿדֵ ֭ ֞א Act 19:30
טרו֭ ן וַֿכלַאו ֻ֗הי ּתַ ִ
ו֣ ּפַ ולָוס צָ ֿבֵ א ֗הו ָ֑א ּד ֵנעֻול לֿתֵ אַ ָ
והי֞ ֗הוַו֑ ׁשַ ּדַ רו ּבעַ ו מֵ נ ֵ֑ה ּדלָא Act 19:31
ּדרחמַ ֗
אסיַא מֵ טֻל ָ
ָאף ִרׁשֵ ֞א ַּ֣ד ִ
ו ֿ
טרון֭
נֵּתֵ ל נַֿפׁשֵ ה ּד ֵנעֻול לֿתֵ אַ ָ
Act 19:21
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חרנ ֵ֞א
יׁשין ֗הוַו֭ ו ַ֗א ָ
טרו֭ ן טָ ֿב ׁשֿגִ ִ
ּכֵנׁשֵ ֞א ּדֵ ין ִּדאיֿת ֗הוַו ּבֿתֵ אַ ָ
ֵאא ּגֵיר מֵ נהֻון לָא יָֿדעִ ין ֗הוַו֑ מֵ טֻל מָ נָא
חרניָֿתָ ֞א קָ עֵין ֗הוַו֭ סַ ּגִ י ֞
֗א ָ
אֵ ֿת ַּכנַׁשו֭
ַֿברא Act 19:33
עַ מָ א ּדֵ ין ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ִּדאיֿת ֗הוַו ּתַ מָ ֑ן אַ קִ ימו מֵ נהֻון לֿג ָ
נּדר ֭וס וֿכַֿד קָ ֭ם אַ נִ ֿיף ִאיֿדֵ ֑ה וצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּד ֵנּפֻוק
יִ הֻוֿדָ יָא ּדַ ׁשמֵ ה ַ֣אלֵּכסַ ָ
רֻ וחָ א לעַ מָ ֭א
יך ׁשָ עִ ין֞ Act 19:34
וֿכַֿד יִ ֿדַ עו ִּ֣דיהֻוֿדָ יָא ֗הו֑ קעַ ו ּכֻלהֻון ּבחַ ֿד קָ לָא אַ ֿ
ּדרּבָ א ֗הי אַ רטֵ ִמיס ּדֵ אֿפֵסָ י ֭ ֵ֞א
ּתַ רּתֵ ֭ ֞ין ַ
ַֿבר ֞א אֵ ֿפֵסָ י ֑ ֵ֞א מַ נֻו ּגֵיר Act 19:35
מֿדינ֗ ּתָ א ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּג ֵ
וׁשַ לִ י אֵ נֻון ִרׁשָ א ּדַ ִ
מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א ּדלָא יָֿדַ ע לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדֵ אֿפֵסָ י ֑ ֵ֞א ּדֿכֻומרֿתָ א ֗הי ּדַ ארטֵ ִמיס
ַרּבֿתָ ֑א וַלצַ למָ ה ּדמֵ ן ׁשמַ יָא נחֵ ֿ֭ת
למאמַ ֑ר ָולֵא לֿכֻון Act 19:36
מֵ טֻל הָ ֿכִ יל ּדלֻוקֿבַ ל הָ ֿדֵ א ֗אנָׁש לָא מֵ ׁשּכַח ִ
ּדֿתֵ הוֻון ׁשלֵין ולָא ּתֵ עּבֿדֻון מֵ ּדֵ ם ּבסֻורהָ ֿבָ ֭א
ַֿבר ֞א הָ לֵי ֑ן ּכַֿד לָא הַ יּכל ֵ֞א חַ לֵצו֑ ולָא צַ חִ יו Act 19:37
יּתיּתֻ ון ּגֵיר לֿג ֵ
אַ ִ
לַאלָהּתַ ן֭
טריָוס וַֿבנַי֞ אֻ ומָ נֻוֿתֵ ה ִאיֿת להֻון ִּדינָא עַם Act 19:38
אֵ ן ּדֵ ין הָ נָא ִּ֣ד ִמ ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א אֻ ומָ נ ֵ֞א אֵ נֻו֭ ן נֵקרֿבֻון וַנֿדֻונֻון חַ ֿד עַ ם חַ ֿ֭ד
֗אנ ָׁ֑ש הָ א ַ֣אנֿתֻ וּפַ טָ וס ּבַ ִ
חרין ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּבֿדֻוּכֿתָ א ִּדיהִ יֿבָ א מֵ ן Act 19:39
וֵאן הֻו ּדמֵ ּדֵ ם ֗א ִ
ׁשּתר ֭א
ָנמֻוסָ א לַֿכנֻוׁשי ָ֭א מֵ ֵ
יך ׁשָ ֿגֻוׁשֵ ֑ ֞א Act 19:40
ימי ַנ ֑ן ּדנֵֿתרׁשֵ א אַ ֿ
אף הָ ׁשָ א ּבקֻ נֿדִ ינָוס קָ ִ
מֵ טֻל ּדָ ֿ
ּדלָא מֵ ׁשּכחִ ינַן ּד ֵנּפֻוק רֻ וחָ א עַ ל ּכֵנׁשָ א ּדיַומָ א הָ נָא ּדֵ אֿת ַּכנַׁשן ּבַ טָ לָאיִ ֿ֑ת
וֵאׁשּתֿגֵׁשן ּדלָא עֵ לֿתָ ֭א
ׁשרא לֿכֵנׁשָ א ס Act 19:41
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר ָ
למיֿדֵ ֭ ֞א וֿבַ יַא אֵ נֻון ונַׁשֵ ק Act 20:1
קרא ּפַ֣ולָוס לֿתַ ִ
וֿבָ ֿתַ ר ּדַ ׁשלִ י ׁשֿגֻוׁשי ָ֑א ָ
אֵ נֻו֭ ן וַנֿפַ ק אֵ זַל לֵה ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֭א
ַאֿתרוָֿתָ ֞א הָ לֵי ֑ן וֿבַ יַא אֵ נֻון ּבמֵ ל ֵ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א Act 20:2
ֿתּכר ֿך אֵ נֻון ל ַ
וֿכַֿד אֵ ֵ
ֿתר ֭א
אֵ ֿתָ א לֵה ל֣ הֵ לַס אַ ָ
Act 19:32
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ַוהי נֵֿכלָא יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ּכַֿד
וַהוָא ּתַ מָ ן ּתלָֿתָ א יַרחִ ֭ ֞ין עֿבַ ֿדו ּדֵ ין על ֗
ֻוך לֵה ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֭א
למאזַל ל֣ ס ִֻורי ַ֭א וֵאֿתחַ ׁשַ ֿב ּדנֵהּפ ֿ
עֿתיֿד ֗הוָא ִ
ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א Act 20:4
טרוס ּדמֵ ן ּב ֵָ֣רואַ א ִ
לַ֣אסי ַ֑א ָ֣סוּפַ ָ
וַנֿפַ קו עַ מֵ ה עֿדַ מָ א ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
ָוס ו֣ סֵ קֻ ונֿדָ וס ּדמֵ ן ֵּ֣תסַ לָונִ יקִ ֭ ֞א ו֣ ֿג ִַאיָוס ּדמֵ ן ֵּ֣דרּבִ א ִ
ַ֣ארסטַ רֿכ ֭
ו ִ
ַ֣טרוֿפִ ימָ ֭וס
ֻ֣וסטר ֭א ומֵ ן ַ֣א ִסי ַ֭א טֻ֣וֿכִ יקָ וס ו ָ
ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס ּדמֵ ן ל ַ
ַאס Act 20:5
ַ֣טרו ֭
הָ לֵין אֵ זַלו קֿדָ מַ י ֑ן וקַ וִ יו לַן ּב ָ
מֿדינ֗ ּתָ א ּדמַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א ּבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א Act 20:6
חנַן ּדֵ ין נֿפַ קן מֵ ן ִֿ֣פילִ יּפָ וס ִ
לַ֣טרוַאס ליַומָ ֿתָ ֞א חַ מׁשָ ֭א וַהוַין ּתַ מָ ן
ּדֿפַ ִט ֵיר ֭ ֞א וַרֿדַ ין ּביַמָ ֭א וֵאֿתַ ין ָ
ֿבעָא
יַומָ ֿתָ ֞א ׁשַ ֭
סטי ַ֑א ממַ לֵל Act 20:7
יׁשינַן ּדנֵקצֵ א אֵ וֿכ ִַר ִ
וַֿביַומָ א ּדחַ ֿד ּבׁשַ ּבָ א ּכַֿד ּכנִ ִ
עֿתיֿד ֗הוָא ּד ֵנּפֻוק ל ֵ֭ה וַאּגַר
חרנָא ִ
ָוס מֵ טֻל ּדַ ליַומָ א ֗א ִ
֗הוָא עַ מהֻון ּפַ֣ול ֑
֗הוָא לַממַ ָללֻו֑ עֿדַ מָ א לֿפֵלּגֵה ּדלִ לי ָ֭א
יׁשין Act 20:8
ֵאא ּבעֵ לִ יֿתָ א הָ י ּדַ ֿכנִ ִ
וִ איֿת ֗הוָא ּתַ מָ ן לַמּפִ אֿדֵ ֞א ּדנ ָֻורא סַ ּגִ י ֑ ֞
הוַין ּבָ ֭ה
ָוס ּבֿכַוֿתָ ֭א וׁשָ מַ ֭ע Act 20:9
ויָֿתֵ ֿב ֗הוָא עלַימָ א חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ֵ֣או ֻטֿכ ֭
ָוס וַֿבׁשֵ נֿתֵ ה נֿפַ ל ֗הוָא
וַטֿבַ ע ּבׁשֵ נֿתָ א יַקִ ירּתָ ֑א ּכַֿד אַ ּגַר ֗הוָא ּבמֵ לֿתָ א ּפַ֣ול ֭
מֵ ן ּתלָֿתָ א מֵ ֿדי ִָרי ֑֞ן וֵאׁשּתקֵ ל ּכַֿד ִמיֿ֭ת
וַנחֵ ֿת ּפַ֣ולָוס נֿפַ ל לעֵ ל מֵ נ ֵ֑ה ועַ ּפקֵ ה וֵאמַ ֭ר לָא ּתֵ ּתזִיעֻו֭ ן מֵ טֻל Act 20:10
ּדנַֿפׁשֵ ה ּבֵ ה ִ֗הי֭
ַטעֵם וַהוָא ממַ לֵל עֿדַ מָ א ּדַ סלֵק Act 20:11
ּכַֿד סלֵק ּדֵ י֭ ן קצָ א לַחמָ א ו ֭
ֿפר ֭א והָ יּדֵ ין נֿפַ ֑ק ּדנִ אזַל ּביַֿבׁשָ ֭א
צַ ָ
והי לַעלַימָ א ּכַֿד חַ י֭ וַחֿדִ יו ּבֵ ה ַרורֿבָ איִ ֿת ס Act 20:12
וֿדַ ֿברֻ ֗
וס מֵ טֻל ּדמֵ ן ּתַ מָ ן Act 20:13
ֵאלֿפָא וַרֿדַ ין לוַעּדָ א ּ֣דֿתַ סָ ֑
חנַן ּדֵ ין נחֵ ֿתן ל ֭
יוהי ל֣ ּפַ ול ָ֭וס הָ ַֿכנָא ּגֵיר ּפקַ ֿד ֗הוָא ַל ֑ן ּכַֿד אֵ זַל ֗הוָא
עֿת ִיֿדין ֗הוַין ּדַ נקַ ּבלִ ֗
ִ
הֻו ּביַֿבׁשָ ֭א
אלֿפָא וֵאֿתַ ין Act 20:14
֭
ָיהי ּבֵ
וס ׁשקַ לנ ֗
ָיהי מֵ ן ַּ֣תסָ ֑
ּכַֿד ּדֵ ין קַ ּבֵ לנ ֗
ל֣ ִמיטֻולִ ינִ ֭א
Act 20:3
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חרנ ָ֑א רֿדַ ין לֻוקֿבַ ל ִּ֣כיָוס ָּגזַרּתָ ֭א וֿתֻ וֿב
ומֵ ן ּתַ מָ ן ליַומָ א ֗א ִ
חרנָא אֵ ֿתַ ין
ַ֣טרוֿגִ לִ יָו֭ ן וַליַומָ א ֗א ִ
חרנ ָ֑א אֵ ֿתַ ין ל֣ סַ מָ ֭וס וקַ וִ ין ּב ָ
ליַומָ א ֗א ִ
ל֣ ִמילִ יטָ ֭וס
וס ּדַ למָ א Act 20:16
ֵעּבריה לֵ֣אֿפֵסָ ֑
ָוס ּדנ ִ
ּפסיק ֗הוָא לֵה ּגֵיר ל֣ ּפַ ול ֑
ִ
וסטא
ּדּפֵנטקָ ִ
ִ
נֵׁשּתַ וחַ ר לֵה ּתַ מָ ֑ן מֵ טֻל ּדַ מסַ רהַ ֿב ֗הוָא ּדֵ אן מֵ ׁשּכחָ ֑א יַומָ א
יוהי֭
ֵעּבֿד ֗
ּבֻ֣אורׁשלֵם נ ִ
ִ
וס Act 20:17
יּתי לקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדעִ ּד֗ ּתָ א ֵּ֣דאֿפֵסָ ֭
וס ׁשַ ּדַ ר אַ ִ
ומֵ נָה מֵ ן ִ֣מילִ יטָ ֑
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ו לוָֿתֵ ֑ה אֵ מַ ר להֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדמֵ ן יַומָ א Act 20:18
לַ֣אסי ַ֑א אַ י ַּכנָא הוִ יֿת עַ מֿכֻון ֻּכלֵה זַֿבנ ָ֑א
קַ ֿדמָ יָא ּדעֵ לֵֿת ִ
מעֵא Act 20:19
ּכַֿד ּפָ לַח ֗אנָא לַאלָהָ א ּבמַ ּכִ יֿכֻוֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ א וַֿבֿדֵ ֞
וַֿבנֵסיֻונ ֵ֞א אַ ילֵין ּדעָֿדֵ ין ֗הוַו עלַי ּבנֵֿכלַיהֻון֞ ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א
אֿכרז לֿכֻו ֑ן וַאל ֵֿף Act 20:20
ּבסיֿת ּבמֵ ּדֵ ם ּדֿפַ קָ ח ֗הוָא לנַֿפׁשָ ֿתֿכֻון֞ ּדַ ֵ
ולָא ִ
ּבׁשֻ וקֵ ֞א וַֿבֿבָ ּתֵ ֑ ֞א
ּכַֿד מסַ הֵ ֿד ֗הוִ יֿת לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א ולַארמָ י ֵ֞א עַ ל ּת ָיּבֻוֿתָ א ּדַ לוָֿת אַ לָהָ ֑א Act 20:21
מׁשיחָ א ּס ּס
והַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ֿבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם ולָא Act 20:22
והָ ׁשָ א אֵ נָא אַ ִסיר ֗אנָא ּברֻ וחָ ֭א וָאזֵל ֗אנָא ל ִ
יָֿדַ ע ֗אנָא מָ נָא אָ ַרע לִ י ּבָ ֭ה
ֻור ֞א Act 20:23
מֿדינָא מסַ הֵ ֿד לִ י וָאמַ ֑ר ּדַ אס ֵ
ּברם רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּבֿכֻל ִ
ַ
עֿת ִיֿדין ל ָֿ֭ך
וֻאולצָ נ ֵ֞א ִ
יך ּדֵ אׁשַ לֵם ֵרהטי Act 20:24
חׁשיֿבָ א נַֿפׁשי מֵ ּדֵ ֑ם אַ ֿ
אֵ לָא לִ י לָא ִ
וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדקַ ּבלֵֿת מֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדַ אסהֵ ֿד עַ ל סֿבַ רֿתָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ה
ּדַ אלָהָ ֭א
והָ ׁשָ א אֵ נָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א ּדֿתֻ וֿב ּפַ רצֻוּפי לָא חָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּכֻלֿכֻון Act 20:25
אַ ילֵין ּדֵ אֿתּכַרּכֵֿת אַ ֿכרזֵֿת לֿכֻון מַ לּכֻוֿתָ ֭א
ומֵ טֻל הָ נָא מסַ הֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻון יַומָ א ּדיַומָ נ ָ֑א ּדַ ֿדֿכֵא ֗אנָא מֵ ן Act 20:26
ּדמָ א ּדֿכֻלֿכֻון֭
ּכלֵה צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א Act 20:27
לָא ּגֵיר אֵ ׁשּתֵ אלֵֿ֑ת ּדַ אוּדַ עֿכֻון ֻ
Act 20:15
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אֵ זּדַ ֗הרו הָ ֿכִ יל ּבנַֿפׁשֿכֻו֭ ן וַֿב ֻֿכלָה מַ רעִ יֿתָ ֑א הָ י ּדַ אקִ ימֿכֻון ּבָ ה
וּפֵא ּדֿתֵ רעֻון לעִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א הָ י ּדַ קנָה ּבַ ֿדמֵ ֭ה
רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א אֵ ּפִ סקָ ֑ ֞
אֵ נָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א ּדמֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּדָ אזֵל ֗אנ ָ֑א נֵעלֻון עַ מֿכֻון ִּדאֿבֵ ֞א Act 20:29
יסין עַ ל מַ רעִ יֿתָ ֭א
יֿפֵא ּדלָא חָ ִ
ּתַ קִ ֑ ֞
יך Act 20:30
ַֿבר ֞א ממַ ללַי֞ מעַ קמָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿ
ָאף מֵ נֿכֻון ִּדילֿכֻון נקֻ ומֻון ּג ֵ
ו ֿ
למיֿדֵ ֞א ּדנִ אז ֻ֗לון ּבָ ֿתַ רהֻון֭
ּדנַהּפֿכֻון לֿתַ ִ
יֿדי ֑ן ּדַ ׁש ַני ָ֞א ּתלָֿת לָא ׁשלִ יֿת Act 20:31
מֵ טֻל הָ נָא הוַיּתֻ ון עִ ִירין ועַ הִ ִ
לאנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון֭
מעֵא מַ רּתֵ א אֵ נָא ֗
ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֑א ּכַֿד ּבֿדֵ ֞
והָ ׁשָ א מַ ֿגעֵ ל ֗אנָא לֿכֻון לַאלָהָ א וַלמֵ לֿתָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה ּדהִ י Act 20:32
מֵ ׁשּכחָ א ּבָ ניָא לֿכֻו ֑ן ויָהּבָ א לֿכֻון יֻורּתָ נָא עַ ם ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ּכֵסּפָא אַ ו ּדַ הֿבָ א אַ ו נַחּתֵ ֞א לָא ֵרּגֵֿ֭ת Act 20:33
וַאנ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדלַסנִ יקֻ וֿתי ולַאילֵין ִּדאיֿת עַ מי֑ ׁשַ מֵ ׁש Act 20:34
הָ לֵין ִאיֿדַ ֭֞י
ַלמאצַ ֿף ּדַ אילֵין Act 20:35
וֿכֻלמֵ ּדֵ ם חַ וִ יֿתֿכֻו ֑ן ּדהָ ַֿכנָא ָולֵא למֵ לָאא ו ִ
והי לַאינָא
ַוהי֞ ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭וע מֵ טֻל ּדהֻו אֵ מַ ֑ר ּדטֻוֿבַ ֗
ֿכריהִ י ֑ן ולַמעַהָ ֿדֻו מֵ ל ֗
ּדַ ִ
ּדיָהֵ ֿב י ִַּתיר מֵ ן אַ ינָא ּדנָסֵ ֿ֭ב
ַוהי֞ וצַ לִ י֭ וֿכֻלהֻון ֗אנָׁשָ א עַ מֵ ֭ה Act 20:36
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר קעֵ ֿד עַ ל ּבֻורּכ ֗
והי וַמנַׁשקִ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה Act 20:37
וַהוָֿת ּבֿכָֿתָ א ַרּבֿתָ א ּבֿכֻלהֻו֭ ן ועַ ּפקֻ ֗
יראיִ ֿת ּדֵ ין מֵ ׁשּתַ נקִ ין ֗הוַו עַ ל הָ י מֵ לֿתָ א ּדֵ אמַ ֑ר ּדלָא ּתֻ וֿב Act 20:38
י ִַּת ָ
עֿתיֿדִ ין ּדנֵחז ֻון ּפַ רצֻוּפֵ ֭ה ולַוי ֻ֗והי עֿדַ מָ א לֵאלֿפָא ס
ִ
חרנ ָ֑א Act 21:1
ּתריצָ איִ ֿת ל֣ קָ ו ָּגזַרּתָ ֭א וַליַומָ א ֗א ִ
ַֿפרׁשן מֵ נהֻו ֑ן וַרֿדַ ין ִ
ו ַ
וס ומֵ ן ּתַ מָ ן ל֣ ּפַאטַ ַר ֭א
אֵ ֿתַ ין ל֣ ָרוֿדָ ֑
וֵאׁשּכַחן ּתַ מָ ן אֵ לֿפָא ּדָ אז ָ֗לא ל֣ ֿפֻונִ יקִ ֑א וַסלֵקן ל ָ֭ה וַרֿדַ ין Act 21:2
וּפרוס ָּגזַרּתָ ֭א וַׁשֿבַ קנָה לסֵ מָ ל ָ֑א וֵאֿתַ ין Act 21:3
ומַ ִטין עֿדַ מָ א לוָֿת ֻ֣ק ָ
ל֣ ס ִֻורי ַ֭א ומֵ ן ּתַ מָ ן מַ ִטין ל֣ צ ֻ֭ור ּתַ מָ ן ּגֵיר ִאיֿת ֗הוָא לָה לֵאלֿפָא לַמ ָנחֻו
טַ ענָה ס
ֿבעָא והָ לֵין Act 21:4
למיֿדֵ ֑ ֞א קַ וִ ין לוָֿתהֻון יַומָ ֿתָ ֞א ׁשַ ֭
וֿכַֿד אֵ ׁשּכַחן ּתַ מָ ן ּתַ ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
וח ּדלָא נִ אזַל ל ִ
מרין ֗הוַו ּכֻליֻום ל֣ ּפַ ולָוס ּברֻ ֑
אָ ִ
Act 20:28
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ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר הָ לֵין יַומָ ֿתָ ֑ ֞א נֿפַ קן ּדנִ אזַל ּבֻאורחָ ֭א וַמ ַלוֵין ֗הוַו לַן
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וַקעֵ ֿדו עַ ל
ּכֻלהֻו֭ ן הֵ נֻון ונֵׁשַ יהֻון֞ וַֿבנַיהֻו ֑֞ן עֿדַ מָ א לֿבַ ר-מֵ ן ִ
ּבֻורּכַיהֻון֞ עַ ל יַֿד יַמָ א וצַ לִ יו֭
ֻון Act 21:6
ֵאלֿפָא וַהֿפַ ֿכו הֵ נֻון לֿבָ ּתַ יה ֭ ֞
֑
ונַׁשֵ קן לַחֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א וַסלֵקן ל
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וי ַ֗הֿבן ׁשלָמָ א Act 21:7
ֻ֣ור וֵאֿתַ ין ל֣ עַ ּכֻו ִ
חנַן ּדֵ ין רֿדַ ין מֵ ן צ ֑
ַׁשרין צֵ אֿדַ יהֻו֭ ן יַומָ א חַ ֿ֭ד
לַאחֵ ֞א ּדֿתַ ָ֭מן ו ַ
ׁשרין ּבֿבַ יּתֵ ה Act 21:8
חרנ ָ֑א נֿפַ קן וֵאֿתַ ין ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א ועַלן ַ
וַליַומָ א ֗א ִ
ֿבעָא
והי ֗הוָא מֵ ן ׁשַ ֭
ּברנ ָ֑א אַ ינָא ִּדאיֿתַ ֗
ּ֣דֿפִ ילִ יּפָ וס מסַ ָ
וִ איֿת ֗הוַי֞ לֵה ּבנָֿתָ ֞א ּבֿתֻ ולָֿתָ ֞א אַ רּבַ ע ּדמֵ ֿתנַּביָן֞ ֗הו ַ֭֞י Act 21:9
ֵאא נחֵ ֿת ֗הוָא מֵ ן ִ֣יהֻוֿד נֿבִ יָא חַ ֿ֭ד Act 21:10
וֿכַֿד ִאיֿתַ ין ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ַ֣אֿגַֿבָ ֭וס
ָוס וֵאסַ ר ֵרֿגל ֵ֞א Act 21:11
והי֞ ּ֣דּפַ ול ֑
עֵרקֿתָ א ּדחַ צַ ֗
ועַל ל ָוַֿ֭ת ן וַׁשקַ ל ַ
ַֿברא מָ ָרה
וה ֭֞י וֵאמַ ֭ר הָ ַֿכנָא אָ מַ ר רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדֿג ָ
ּדנַֿפׁשֵ ה וִ איֿדַ ֗
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם ונַׁשלמֻונֵה ּבִ איֿדַ י֞
ִ
ּדעֵרקֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א הָ ַֿכנָא נֵאסרֻ ונֵה יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א
ַ
עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ֿתר ֑א ּדלָא נִ אזַל Act 21:12
וֿכַֿד הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ׁשמַ ע ֑ן ּבעַ ין מֵ נֵה חנַן וַֿבנַי֞ אַ ָ
ֻ֣אורׁשלֵם ס
ל ִ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿבָ ֿכֵין אנ֗ ּתֻ ון Act 21:13
ָוס מָ נָא ִ
הָ יּדֵ ין ענָא וֵאמַ ר ּפַ֣ול ֭
וׁשָ חקִ ין אנ֗ ּתֻ ון לֵה ללֵּבי֭ אֵ נָא ּגֵיר לָא ֗הוָא ּדֵ אֿתֵ אסַ ר ּבַ לחֻוֿד מטַ יַֿב ֗אנ ָ֑א
ּבֻ֣אורׁשלֵם חל ָֿף ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭וע
ִ
אֵ לָא אָ ֿף ּדֵ אמֻוֿת
וֿכַֿד לָא אֵ ּתטּפִ יס ַל ֑ן ּבהֵ לן ַ֭לן וֵאמַ רן ּדצֵ ֿב ָינֵה ּדמָ ַרן נֵהוֵא ס Act 21:14
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם Act 21:15
וֿבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א הָ לֵי ֑ן אֵ ּתטַ יַֿבן וַסלֵקן לַן ל ִ
ירין עַ מהֻון Act 21:16
למיֿדֵ ֞א מֵ ן ֵ֣קסַ ִרי ַ֑א ּכַֿד ּדֿבִ ִ
וֵאֿתַ ו ֗הוַו עַ מַ ן ֗אנָׁשָ א ּתַ ִ
והי ֗הוָא מֵ ן
למיֿדֵ ֞א קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א ּדַ ׁשמֵ ה הוָא ֣מנַסָ ו ֑ן וִ איֿתַ ֗
אַ חָ א חַ ֿד מֵ ן ּתַ ִ
וס ּדַ נקַ ּבלַן ּבֿבַ יּתֵ ֭ה
וּפר ֑
ֻ֣ק ָ
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם קַ ּבלֻון אַ חֵ ֞א חָ ֿדיָאיִ ֿ֭ת Act 21:17
וֿכַֿד אֵ ֿתַ ין ל ִ
חרנ ָ֑א עַ לן עַ ם ּפַ֣ולָוס לוָֿת יַ֣עקֻ וֿ֑ב ּכַֿד ִאיֿת ֗הוָא Act 21:18
וַליַומָ א ֗א ִ
לוָֿתֵ ה ּכֻלהֻון קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א
Act 21:5
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וי ַ֗הֿבן להֻון ׁשלָמָ ֭א ומֵ ׁשּתַ עֵא ֗הוָא להֻון ּפַ֣ולָוס ּבָ ֿתַ ר ּבָ ֿתַ ֑ר ּכֻל
מָ א ּדַ עֿבַ ֿד אַ לָהָ א ּבעַ ֗ממֵ ֞א ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֭ה
וֿכַֿד ׁשמַ עו֑ ׁשַ ּבַ חו לַאלָהָ א וֵאמַ רו ל ֵ֭ה חָ זֵא אַ נ֗ ּת אַ חֻו ֑ן ּכמָ א Act 21:20
ֵרּבוָן֞ ִאיֿת ִּ֣ביהֻוֿד אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו֭ וֿכֻלהֻון הָ לֵין טַ ָננ ֵ֞א אֵ נֻון ּד ָנמֻוסָ ֭א
ַיּך ּדמַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּת ּדנֵֿפרקֻ ון מֵ ן מֻ֣וׁשֵ א Act 21:21
אֵ ֿתֵ אמַ ר להֻון ּדֵ ין על ְ֑
ּכֻלהֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדַ ֿבעַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּכַֿד אָ מַ ר אַ נ֗ ּת ּדלָא נֵהוֻון ּג ִָזרין ּבנַיהֻו ֑֞ן ולָא
ּבַ עיָֿדֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ א נֵהוֻון מהַ לֿכִ ין֭
מֵ טֻל הָ ֿכִ יל ּדמֵ ׁשּתַ מעָא ֗הי להֻון ּדֵ אֿתַ יּת לֿכ ָ֑א Act 21:22
נֿדיר להֻון Act 21:23
רּבעָא ּדַ ִ
֑
ַֿבר ֞א אַ
אמרינַן ל ָֿ֭ך ִאיֿת לַן ּג ֵ
עֿבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם ּדָ ִ
ּדנֵּתּדַ ּכֻון֭
יך Act 21:24
ּדֿבַ ר אֵ נֻון וזֵל אֵ ּתּדַ ּכָא עַ מהֻו֭ ן וַאּפֵק עלַיהֻון נַֿפקָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿ
ּדנֵֿגרעֻון ִרׁשַ יה ֭ ֻ֞ון ומֵ ֿתיַֿדעָא לֿכֻלנ ָׁ֑ש ּדמֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתֵ אמַ ר עלַיּךְ ּדַ ּגָל ֻ֗הו֭
וַאנ֗ ּת ל ָנמֻוסָ א ׁשָ לֵם אַ נ֗ ּת ונָטַ ֭ר
ָטרין Act 21:25
עַ ל אַ ילֵין ּדֵ ין ּדהַ ימֵ נו מֵ ן עַ ֗ממֵ ֑ ֞א חנַן ּכֿתַ ֿב ֑ן ּדנֵהוֻון נ ִ
נַֿפׁשהֻו ֑ן מֵ ן ּדַ ֿדֿבִ יחָ ֭א ומֵ ן זָניֻוֿתָ ֭א ומֵ ן חנִ יקָ ֭א ומֵ ן ּדמָ ֭א
חרנ ָ֑א וֵאּתּדַ ּכִ י Act 21:26
ַֿבר ֞א הָ לֵין ליַומָ א ֗א ִ
הָ יּדֵ ין ּפַ֣ולָוס ּדֿבַ ר אֵ נֻון לֿג ֵ
עַ מהֻו֭ ן ועַ ל אֵ זַל להַ יּכל ָ֭א ּכַֿד מַ וּדַ ע להֻון מֻו ָליָא ּדיַומָ ֿתָ ֞א ּדֿתַ ֿדּכִ יֿתָ ֑א
ּדאנָׁש ֗אנָׁש מֵ נהֻון ּס ּס
עֿדַ מָ א ּדֵ אֿתקַ ַרֿב קֻ ורּבָ נָא ֗
ֿבעָא יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדמֵ ן ַ֣א ִסיַא חזַאו ֻ֗הי ּבהַ יּכל ָ֭א Act 21:27
וֿכַֿד מַ ִטי יַומָ א ּדׁשַ ֑
ַוהי ִאיֿדַ י ֑ ָ֞א
ַארמיו על ֗
ַוהי עַ מָ א ֻּכל ֵ֑ה ו ִ
וֿג ִַריו על ֗
ַֿברא Act 21:28
יסריֵל֑ עַ ּדַ רו֭ הָ נָא ֗הו ּג ָ
ַֿבר ֞א ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ָאמרי֭ ן ּג ֵ
ּכַֿד מֿבַ ּגנִ ין ו ִ
ֿתרא
ּדלֻוקֿבַ ל עַ מָ א ִּדילַן מַ ל ֵֿף ּבֿכֻל ּדֻוּכ ָ֑א ולֻוקֿבַ ל ָנמֻוסָ ֭א ולֻוקֿבַ ל אַ ָ
ַאֿתרא הָ נָא קַ ִּדיׁשָ ֭א
ָאף לַארמָ י ֵ֞א אַ עֵ ל להַ יּכל ָ֑א וסַ יֿבֵ ה ל ָ
הָ נ ָ֭א ו ֿ
מֿדינ֗ ּתָ ֑א Act 21:29
לַ֣טרוֿפִ ימָ ס אֵ ֿפֵסָ יָא ּבַ ִ
קַ ּדֵ מו ֗הוַו ּגֵיר חזַו עַ מֵ ה ָ
ֿברין ֗הוַו ּדעַ ם ּפַ֣ולָוס עַ ל להַ יּכל ָ֭א
וסָ ִ
ֻוהי֭ Act 21:30
וֵאׁשּתַ ֿגׁשַ ֿת ֻּכלָה מֿדִ ינ֗ ּתָ א וֵאֿת ַּכנַׁשו֭ ֻּכלֵה עַ מָ א וַאחּד ֗
רעֵא
והי לֿבַ ר-מֵ ן הַ יּכלָא וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה אֵ ּתּתחֵ ֿדו ּתַ ֭ ֞
ל֣ ּפַ ולָוס וֿגַרֻ ֗

Act 21:19
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וֿכַֿד ּבָ עֵא ֗הוָא ּכֵנׁשָ א למֵ קטל ֵ֑ה אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת לּכִ לִ יַרֿכָא ּדֵ אסּפִ ֑יר
ּד ֻֿכלָה מֿדִ ינ֗ ּתָ א אֵ ּתּתזִיעַ ֿת ל ָ֭ה
ֵאא וַרהֵ טו Act 21:32
ֵאסטר ִטיָוטֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ַ
וֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה ּדֿבַ ר לקֵ נטרֻ ונָא ול
ֵאסטר ִטיָוטֵ ֑ ֞א ּבהֵ לו מֵ ן ּדמָ חֵ ין ֗הוַו לֵה
ַ
עלַיהֻו֭ ן וֿכַֿד חזַו לּכִ לִ יַרֿכָא ול
ָוס
ל֣ ּפַול ֭
ַקרֿב לוָֿתֵ ה ּכִ לִ יַרֿכָא וַאחּדֵ ֭ה וַֿפקַ ֿד ּדנֵאסרֻ ונֵה ּבֿתַ רּתֵ ין֞ Act 21:33
ו ֵ
ַוהי֑ ּדמַ נֻו ומָ נָא עֿבַ ֿ֭ד
ִׁשׁשל ֭ ָ֞ן וַמׁשַ אֵ ל ֗הוָא על ֗
ַוהי ֗אנָׁשָ א מֵ ן אָ ֿכלָוס מֵ ּדֵ ם מֵ ּדֵ ֭ם ומֵ טֻל קעָֿתהֻו֭ ן Act 21:34
וקָ עֵין ֗הוַו על ֗
לָא מֵ ׁשּכַח ֗הוָא למֵ ּדַ ע אַ יֿדָ א ֗הי ׁשַ ִרירּתָ ֭א וַֿפקַ ֿד ֗הו ָ֭א ּדנַוּבלֻונ ֵ֭ה
ׁשריֿתָ ֭א
למַ ִ
ירא Act 21:35
קט ָ
סטר ִטיָוטֵ ֞א מֵ טֻל ִ
ֻוהי אֵ ַ
וֿכַֿד מַ ִטי ּפַ֣ולָוס לֿדַ רּג ֑ ֵ֞א טַ ענ ֗
ּדעַ מָ ֭א
ָאמרי ֑ן Act 21:36
ָאא וקָ עֵין ֗הוַו ו ִ
ֿתרה עַ מָ א סַ ּגִ י ֭
אָ ֿתֵ א ֗הוָא ּגֵיר ּבָ ֵ
ָיהי֭
ׁשקֻ ול ֗
ָוס אֵ מַ ר לּכִ לִ יַרֿכ ָ֭א אֵ ן Act 21:37
ׁשריֿתָ ֭א הֻו ּפַ֣ול ֑
וֿכַֿד מַ ִטי למֵ עַ ל למַ ִ
מַ ּפֵס אַ נ֗ ּת לִ י֑ אֵ מַ לֵל עַ מָ ֿ֭ך הֻו ּדֵ ין אֵ מַ ר ל ֵ֭ה יַונָאיִ ֿת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֑ת
צרי ָ֑א ּדַ קֿדָ ם יַומָ ֿתָ ֞א הָ לֵין אַ זִיעּת וַאּפֵקּת Act 21:38
לָא ֗הוַיּת אַ נ֗ ּת הַ ו מֵ ָ
ַֿבר ֭ ֞א עָֿבּדַ י֞ ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
ֿדּבר ֑א אַ רּבעָא אַ לֿפִ ין֞ ּג ֵ
למַ ָ
טרסָ וס Act 21:39
ַֿברא ֗אנָא יִ הֻוֿדָ י ָ֑א מֵ ן ַ֣
ָוס אֵ נָא ּג ָ
אָ מַ ר לֵה ּפַ֣ול ֭
מֿדינ֗ ּתָ א יִ ֿדִ יעּתָ א ּדֿבָ ה יִ לִ יֿד ֗אנ ָ֭א ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֑ך אַ ּפֵס לִ י
ּ֣דקִ ילִ יקִ יַא ִ
לַממַ ָללֻו לעַ מָ ֭א
וֿכַֿד אַ ּפֵס ל ֵ֑ה קָ ם ּפַ֣ולָוס עַ ל ּדַ רּג ֭ ֵ֞א וַאזִיע ֗הוָא להֻון ִאיֿדֵ ֭ה Act 21:40
עֵֿבראיִ ֿת וֵאמַ ר להֻון֭
וֿכַֿד ּבהֵ לו֑ מַ לֵל עַ מהֻון ָ
אַ חֵ ֞א וַאֿבָ הָ ֿתָ ֑ ֞א ׁשמַ עו מַ ּפַ ק ּברֻ וח ּדַ לוָֿתֿכֻון֭ Act 22:1
יראיִ ֿת ּבהֵ לו֭ Act 22:2
ּדעֵֿבראיִ ֿת ממַ לֵל ֗הוָא עַ מהֻו ֑ן י ִַּת ָ
ָ
וֿכַֿד ׁשמַ עו
וֵאמַ ר להֻון֭
ַֿברא ֗אנָא יִ הֻוֿדָ י ָ֑א וִ ילִ יֿד ֗אנָא ּ֣בטַ רסָ וס ּ֣דקִ ילִ יקִ י ַ֭א Act 22:3
אֵ נָא ּג ָ
ֵאֿתרֿדיֿת
ִ
ַוהי֞ ּ֣דֿגַמַ לִ יאי ֵ֭ל ו
מֿדינ֗ ּתָ א עַ ל ּגֵנ֗ ֿב ֵרֿגל ֗
ֿתרּבִ יֿת ּדֵ ין ּבהָ ֿדֵ א ִ
אֵ ַ
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Acts

אף
ּגמ ָיראיִ ֿת ּב ָנמֻוסָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתַ ֭ ֞ן וִ איֿתַ י ֗הוִ יֿת טַ ָננָא ּדַ אלָהָ ֑א אַ ֿיך מָ א ּדָ ֿ
ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּכֻלֿכֻון ִאיֿתַ יּכֻון֭
וַלהָ ֿדֵ א אֻ ורחָ א ֵרֿדּפֵֿת עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֑א ּכַֿד אָ סַ ר ֗הוִ יֿת ומַ ׁשלֵם Act 22:4
ַֿבר ֞א ונֵׁשֵ ֑ ֞א
֗הוִ יֿת לֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֭ ֞א ּג ֵ
יך מָ א ּדסָ הֵ ֿד עלַי ַרּב ּכָהנ ֵ֞א וֿכֻלהֻון קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א ּדמֵ נהֻון קַ ּבלֵֿת Act 22:5
אַ ֿ
אף להָ נֻון ִּדאיֿת ֗הוַו ּתַ מָ ֑ן אַ יּתֵ א
ֻוק ּדָ ֿ
ּגרֿתָ ֞א ִּדאזַל לוָֿת אַ חֵ ֞א ּדַ ֿ֣ב ֿדַ רמס ֑
אֵ ָ
םּ-ברׁשָ ֭א
ִ
ֻ֣אורׁשלֵם ּכַֿד אַ ִס ִירי ֑ן וַנקַ ּבלֻון מסָ
אֵ נֻון ל ִ
ֻוק ּבֿפֵ לּגֵה ּדיַומָ א Act 22:6
וֿכַֿד אָ זֵל ֗הוִ יֿת וׁשַ ִריֿת ממַ טֵ א ֗אנָא ל֣ ֿדַ רמס ֑
ָאא
ֻוהרא סַ ּגִ י ֭
מֵ ן ּתחֵ יֿת ׁשֵ ליָא מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א אַ זלֵֿג עלַי נ ָ
ׁשאוָל֑ Act 22:7
רעָא וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ּדָ אמַ ר ֗הוָא לִ י֭ ָׁ֣שאוָל ָ֣
ונֵֿפלֵֿת עַל אַ ֭
מָ נָא ָרֿדֵ ֿף אַ נ֗ ּת לִ י֭
ֵאמרֿ֭ת מַ ן אַ נ֗ ּת מָ רי֭ והֻו אֵ מַ ר לִ י֭ אֵ נָא הֻו יֵׁ֣שֻ וע Act 22:8
אֵ נָא ּדֵ ין ענִ יֿת ו ֵ
ָצריָא ּדַ אנ֗ ּת ָרֿדֵ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת
נ ָ
ֻוהר ֑א קָ לָא ּדֵ ין לָא ׁשמַ עו ּדהַ ו Act 22:9
ואנָׁשָ א ִּדאיֿת ֗הוַו עַ מי֭ חזַו נ ָ
֗
ּדַ ממַ לֵל ֗הוָא עַמי֭
ֻוק Act 22:10
ֵאמרֿת מָ נָא אֵ עּבֵ ֿד מָ רי֭ ומָ ַרן אֵ מַ ר לִ י֭ קֻ ום זֵל ל֣ ֿדַ רמס ֑
ו ֵ
וֿתַ מָ ן נֵֿתמַ לַל עַ מָ ֿך עַ ל ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ֿתּפקֵ ֿד ל ָֿך ּדֿתֵ עּבֵ ֿ֭ד
ֻוהרא הַ ו֑ אַ חּדֻוני Act 22:11
וֿכַֿד לָא מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא לִ י מֵ טֻל ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדנ ָ
ֻוק
ּבִ איֿדַ י֞ הָ נֻון ּדעַ מי ֗הוַו֭ ועֵ לֵֿת ל֣ ֿדַ רמס ֭
ַוהי Act 22:12
הּדין ֗הוַו על ֗
ַֿברא חַ ֿד ַ֣חנַניָא ּכִ אנָא ּב ָנמֻוסָ ֑א אַ ֿיך ּדסָ ִ
וֿג ָ
ּכֻלהֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֿתַ מָ ֑ן
ַיּך וֿבָ ה ּבׁשָ עֿתָ א Act 22:13
אֵ ֿתָ א לוָֿתי֭ וֵאמַ ר לִ י֭ ָׁ֣שאוָל אָ חי֑ ּפֿתַ ח עַ ינ ְ֭֞
אֵ ֿתּפַּתַ ח עַ ינַי֞ וחָ ֵרֿת ּבֵ ֭ה
וֵאמַ ר לִ י֭ אַ לָהָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתַ ן֞ אַ קִ ימָ ֿך למֵ ּדַ ע צֵ ֿב ָינ ֵ֭ה וֿתֵ חזֵא Act 22:14
לז ִַּדיקָ א וֿתֵ ׁשמַ ע קָ לָא מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה
וֿתֵ הוֵא לֵה סָ הּדָ א לוָֿת ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א עַ ל ּכֻול מָ א ּדַ חזַיּת Act 22:15
עּת
וַׁשמַ ֭
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והָ ׁשָ א מָ נָא מֵ ׁשּתַ וחַ ר אַ נ֗ ּ֭ת קֻ ום עמַ ֿד וֵאּתּדַ ּכָא מֵ ן חטָ הַ ְ֑֞יּך ּכַֿד
קָ ֵרא אַ נ֗ ּת ׁשמֵ ֭ה
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וצַ לִ יֿת ּבהַ יּכל ָ֭א Act 22:17
והֵ ֿפּכֵֿת אֵ ִֿתיֿת לֿכָא ל ִ
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם Act 22:18
וַחזִיֿתֵ ה ּבחֵ זו ָ֭א ּכַֿד אָ מַ ר לִ י֭ אֵ סּתַ רהַ ֿב וֿפֻוק ל ָֿך מֵ ן ִ
מֵ טֻל ּדלָא מקַ ּבלִ ין סָ הּדֻוֿתָ ֿך ּדַ עלַי֭
מרֿ֭ת מָ רי אָ ֿף הֵ נֻון יָֿדעִ י ֑ן ּדֵ אנָא מַ ׁשלֵם ֗הוִ יֿת Act 22:19
וֵאנָא אֵ ֵ
לֿבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א ומָ חֵ א ֗הוִ יֿת ּבֿכֻל ּכנֻוׁשָ ן֞ לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ֗הוַו ּבָ ֿ֭ך
ָאף אֵ נָא עַמהֻון Act 22:20
וֿכַֿד מֵ ֿתֵ אׁשֵ ֿד ֗הוָא ּדמֵ ה ֵּ֣דאסטֵ ֿפַ נָס סָ הּדָ ֿ֑ך ו ֿ
ַוה ֭֞י ונָטַ ר ֗הוִ יֿת מָ אנ ֵ֞א ּדַ אילֵין
קָ אֵ ם ֗הוִ יֿת וׁשָ לֵם ֗הוִ יֿת לצֵ ֿביָנהֻון ּדקָ טֻול ֗
ֿגמין ֗הוַו ל ֵ֭ה
ּדר ִ
ָ
ֿכרז ֻו לעַ ֗ממֵ ֞א Act 22:21
וֵאמַ ר לִ י֭ זֵל֑ ּדֵ אנָא מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא ל ָֿך לרֻ וחקָ א למַ ָ
ס
ֻוהי ל֣ ּפַ ולָוס עֿדַ מָ א להָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ ֑א אַ ִרימו קָ להֻון Act 22:22
וֿכַֿד ׁשַ מע ֗
וַקעַ ו֭ נֵׁשּתקֵ ל מֵ ן אַ רעָא אַ ינָא ּדהָ ַֿכנָא ֗הו֑ לָא ּגֵיר ָולֵא לֵה למֵ חָ ֭א
ֻון ומַ סקִ ין ֗הוַו חֵ לָא Act 22:23
וֿכַֿד מֿבַ ּגנִ ין ֗הוַו֭ וַמׁשַ ּדֵ ין ֗הוַו מָ אנַיה ֭ ֞
לַׁשמַ י ָ֑א
ׁשריֿתָ ֭א וַֿפקַ ֿד ּדַ ֿבנֵֿגּדֵ ֞א נֵׁשּתַ אַ ל֑ Act 22:24
ּפקַ ֿד ּכִ לִ יַרֿכָא ּדנַעלֻונֵה למַ ִ
ַוהי֭
אַ ֿיך ּדנֵּדַ ע מֵ טֻל אַ יֿדָ א עֵלֿתָ א קָ עֵין ֗הוַו על ֗
ֻוהי ּבעַ רקֵ ֑ ֞א אֵ מַ ר הֻו ּפַ֣ולָוס לקֵ נטרֻ ונָא ּדקָ אֵ ם ֗הוָא Act 22:25
וֿכַֿד מַ ֿתח ֗
ַֿברא רֻ ֗הומָ יָא ּדלָא מחַ יַֿב ּדַ ֿתנַּגֿדֻון֭
ַוהי֭ מַ ּפַ ס לֿכֻו ֑ן ּדַ לֿג ָ
על ֗
קרֿב לוָֿת ּכִ לִ יַרֿכָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה מָ נָא עָֿבֵ ֿד Act 22:26
וֿכַֿד ׁשמַ ע קֵ נטרֻ ונ ָ֑א ֵ
ַֿברא רֻ ֗הומָ יָא ֗הו֭
אַ נ֗ ּ֭ת הָ נָא ּגֵיר ּג ָ
ַקרֿב לוָֿתֵ ה ּכִ לִ יַרֿכָא וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ מַ ר לִ י אַ נ֗ ּת רֻ ֗הומָ יָא אַ נ֗ ּ֭ת Act 22:27
ו ֵ
וֵאמַ ר ל ֵ֭ה ִאין֭
וַענָא ּכִ לִ יַרֿכָא וֵאמַ ֭ר אֵ נָא ּבֿכֵסּפָא סַ ּגִ יָאא קנִ יֿתָ ה Act 22:28
ָוס אֵ נָא ּדֵ ין אָ ֿף ּבָ ה אֵ ֿתיַלּדֵ ֿ֭ת
לרֻ ֗הומָ יֻוֿתָ ֭א אָ מַ ר לֵה ּפַ֣ול ֭
ּפרקו להֻון מֵ נֵה הָ נֻון ּדֿבָ עֵין ֗הוַו לַמ ַנ ָּגֿדֻוֿתֵ ֭ה וַֿדחֵ ל Act 22:29
ומֵ חֿדָ א ַ
ֿכרה ֗הוָא ּס ּס
ּכִ לִ יַרֿכ ָ֑א ּכַֿד יִ ל ֵֿף ּדרֻ ֗הומָ יָא ֗הו֑ עַ ל ּדֿפַ ֵ
Act 22:16
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חרנ ָ֑א צֿבָ א ֗הוָא למֵ ּדַ ע ׁשַ ִר ָיראיִ ֿ֑ת ּדמָ נָא ֗הי
וַליַומָ א ֗א ִ
יהי וַֿפקַ ֿ֑ד ּדנִ אֿתֻ ון ַרּבַ י֞
ַׁשר ֗
ַוהי יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ו ָ
ֿגרנֻוֿתָ א ּדמַ יּתֵ ין ֗הוַו על ֗
קט ָ
ִ
ּדרׁשַ יה ֭ ֻ֞ון וַֿדֿבַ ר ל֣ ּפַ ולָוס וַאחֵ ֿת אַ קִ ימֵ ה ּבַ ינָֿתהֻון֭
ּכָהנ ֵ֞א ו ֻֿכלֵה ּכֵנׁשָ א ִ
ַֿבר ֞א אַ חַ ֑֞י אֵ נָא ּבֿכֻל ִּתארּתָ א Act 23:1
וֿכַֿד חָ ר ּפַ֣ולָוס ּבֿכֵנׁשהֻו ֑ן אֵ מַ ֭ר ּג ֵ
ּברֿת קֿדָ ם אַ לָהָ א עֿדַ מָ א ליַומָ נ ָ֭א
טָ ֿבֿתָ א אֵ ּתּדַ ֵ
ימין עַ ל ּגֵּבֵ ֑ה ּדנֵמחֻונֵה ל֣ ּפַ ולָוס Act 23:2
ו֣ חַ נַניָא ּכָהנָא ּפקַ ֿד להָ נֻון ּדקָ ִ
עַ ל ּפֻומֵ ֭ה
יך אֵ סֿתָ א מחַ וַרּתָ ֭א Act 23:3
עֿתיֿד ֻ֗הו אַ לָהָ א ּדנֵמחֵ ֿ֭
ו֣ ּפַ ולָוס אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ִ
וַאנ֗ ּת יָֿתֵ ֿב אַ נ֗ ּת ּדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת לִ י אַ ֿיך ּדַ ֿב ָנמֻוסָ ֑א ּכַֿד עָֿבַ ר אַ נ֗ ּת עַ ל ָנמֻוסָ א
וֿפָקֵ ֿד אַ נ֗ ּת ּדנֵמחֻונָני֭
מרין ל ֵ֭ה לֿכָהנָא ּדַ אלָהָ א מצַ חֵ א Act 23:4
ימין ֗הוַו ּתַ ָ֭מן אָ ִ
וַאילֵין ּדקָ ִ
אַ נ֗ ּ֭ת
הו ּגֵיר Act 23:5
ּכֿתיֿב ֻ֗
ָוס לָא יָֿדַ ע ֗הוִ יֿת אַ חַ ֑֞י ּדֿכָהנָא ֗הו֭ ִ
אָ מַ ר להֻון ּפַ֣ול ֭
ֻוט
לרׁשָ א ּדעַ מָ ֿך לָא ּתל ֭
ּדַ ִ
ֿפריׁשֵ ֑ ֞א Act 23:6
והי ּד ַזּדֻוקָ י ֵ֞א ומֵ נֵה ּדַ ִ
וֿכַֿד יִ ֿדַ ע ּפַ֣ולָוס ּדמֵ נֵה ּדעַ מָ א ִאיֿתַ ֗
ֿברא
ּפריׁשֵ ֭ ֞א ועַ ל סַ ָ
ּפריׁשָ א ֗אנָא ּבַ ר ִ
ַֿבר ֞א אַ חַ ֑֞י אֵ נָא ִ
קעָא ֗הוָא ּבֿכֵנׁשָ ֭א ּג ֵ
ּתֿדין ֗אנ ָ֭א
ּדמיֿתֵ ֞א מֵ ִ
ּדַ קיָמּתָ א ִ
ּפריׁשֵ ֞א ו ַזּדֻוקָ י ֑ ֵ֞א וֵאֿתּפלֵֿג עַמָ ֭א Act 23:7
וֿכַֿד הָ ֿדֵ א אֵ מַ ֑ר נֿפַ לו חַ ֿד ּבחַ ֿד ִ
מרי ֑ן ּדלַיּת קיָמּתָ א ולָא מַ לַאֿכ ֵ֞א ולָא רֻ וחָ ֭א Act 23:8
ַזּדֻוקָ י ֵ֞א ּגֵיר אָ ִ
ּפריׁשֵ ֞א ּדֵ ין מַ וּדֵ ין ּבֿכֻלהֵ ין֭
ִ
ֿפריׁשֵ ֑ ֞א ונָצֵ ין Act 23:9
ֿפר ֞א מֵ ן ּגַּבָ א ּדַ ִ
וַהוָא קָ לָא ַרּבָ ֭א וקָ מו ֗אנָׁשָ א סָ ֵ
ַֿבר ֭א אֵ ן ּדֵ ין רֻ וחָ א
ָאמרי֭ ן לָא מֵ ׁשּכחִ ינַן מֵ ּדֵ ם ּדֿבִ יׁש ּבהָ נָא ּג ָ
֗הוַו עַ מהֻו֭ ן ו ִ
אַ ו מַ לַאֿכָא מַ לֵל עַ מֵ ֑ה מָ נָא ִאיֿת ּבָ ה ּבהָ ֿדֵ ֭א
וֿכַֿד הוָא ׁשֿגֻוׁשיָא ַרּבָ א ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן ּדחֵ ל ֗הוָא ּכִ לִ יַרֿכ ָ֑א ּדַ למָ א Act 23:10
ָוס וַׁשלַח לרֻ ֗הומָ י ֑ ֵ֞א ּדנִ אֿתֻ ון נֵחטֿפֻונֵה מֵ ן מצַ עֿתהֻו֭ ן
נֿפַ ׁשחֻונֵה ל֣ ּפַ ול ֭
ׁשריֿתָ ֭א
ונַעלֻונֵה למַ ִ
Act 22:30
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וֿכַֿד הוָא לִ לי ָ֑א אֵ ֿתחזִי לֵה מָ ַרן ל֣ ּפַ ול ֭
ָוס וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אֵ ֿתחַ יַל֑
ומא
אף ּ֣ברֻ ֗ה ִ
עֿתיֿד אַ נ֗ ּת ּדָ ֿ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם הָ ַֿכנָא ִ
ִ
איך ּדַ אסהֵ ּדּת עלַי
מֵ טֻל ּדַ ֿ
ּתַ סהֵ ֿד ס
ַאחרמו Act 23:12
ֿפר ֑א אֵ ֿת ַּכנַׁשו ֗הוַו ֗אנ ִָׁשין֞ מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א ו ֵ
וֿכַֿד הוָא צַ ָ
עלַיהֻו ֑ן ּדלָא נֵאֿכלֻון ולָא נֵׁשּתֻ ון עֿדַ מָ א ּדנֵקטלֻונֵה ל֣ ּפַ ול ָ֭וס
הָ וֵין ֗הוַו ּדֵ ין הָ נֻון ּדַ אקִ ימו ּבמַ ומָ ֿתָ ֞א הָ נָא קיָמָ ֑א י ִַּתיר מֵ ן Act 23:13
ַֿבר ֭ ֞ין
אַ רּבעִ ין ּג ִ
ָאמרין ֗הוַו֑ ּדחֵ רמָ א Act 23:14
וֵאֿתקַ ַרֿבו לוָֿת ּכָהנ ֵ֞א וַלוָֿת קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א ו ִ
ָוס
חרמן עלַי ֑ן ּדמֵ ּדֵ ם לָא נֵטעַ ם עֿדַ מָ א ּדנֵקטֻול ל֣ ּפַ ול ֭
אַ ֵ
יוהי Act 23:15
והָ ׁשָ א ּבעַ ו אַ נ֗ ּתֻ ון ִורׁשֵ ֞א ּדַ ֿכנֻוׁשּתָ א מֵ ן ּכִ לִ יַרֿכ ָ֑א ּדנַיּתֵ ֗
ֻוערנ ֵ֭ה וַחנַן מטַ יֿבִ ינַן
לוָֿתֿכֻון אַ ֿיך ּבָ עֵין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ֿבצֻון ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ס ָ
יוהי֭ עַ ֿדלָא נֵמטֵ א לוָֿתֿכֻון֭
ּדנֵקטלִ ֗
ׁשריֿתָ א Act 23:16
וַׁשמַ ע ֗הוָא ּבַ ר חָ ֿתֵ ה ּ֣דּפַ ולָוס אָ ּפַ רסנָא הָ נ ָ֑א ועַ ל למַ ִ
ָוס
וֿבַ ּדֵ ק ל֣ ּפַ ול ֭
קרא לחַ ֿד מֵ ן קֵ נטרֻ ונ ֵ֞א וֵאמַ ר ל ֵ֭ה אַ וּבֵ ל Act 23:17
וׁשַ ּדַ ר ּפַ֣ולָוס ָ
לַעלַימָ א הָ נָא לוָֿת ּכִ לִ יַרֿכ ָ֑א ִאיֿת לֵה ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּדנִ אמַ ר ל ֵ֭ה
ֿברה קֵ נטרֻ ונָא לַעלַימָ ֭א וַאעלֵה לוָֿת ּכִ לִ יַרֿכָא וֵאמַ ֭ר ּפַ֣ולָוס Act 23:18
וֿדַ ֵ
קרני֭ וֿבָ עֵא מֵ ני֑ ּדַ איּתֵ א הָ נָא עלַימָ א לוָֿתָ ֿ֑ך ִּדאיֿת לֵה מֵ ּדֵ ם
אַ ִס ָירא ָ
ּדנִ אמַ ר ל ָֿ֭ך
וַאחּדֵ ה ּבִ איֿדֵ ה ּכִ לִ יַרֿכָא לַעלַימָ ֭א ונַֿגּדֵ ה לחַ ֿד ּגַּבָ ֭א וַמׁשַ אֵ ל Act 23:19
ּדֿתאמַ ר לִ י֭
֗הוָא ל ֵ֑ה ּדמָ נָא ִאיֿת ל ָֿך ִ
וֵאמַ ר לֵה עלַימָ ֭א יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ ֿתחַ ׁשַ ֿבו ּדנֵֿבעֻון מֵ נ ָֿ֑ך ּדֿתַ חֵ ֿת Act 23:20
ל֣ ּפַ ולָוס מחָ ר לֿכֵנׁשהֻו ֑ן אַ ֿיך צָ ֿבֵ ין מֵ ּדֵ ם י ִַּתיר ּדנִ אלּפֻון מֵ נ ֵ֭ה
אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל לָא ּתֵ ּתטּפִ יס להֻו֭ ן הָ א ּגֵיר י ִַּתיר מֵ ן אַ רּבעִ ין Act 23:21
ַאחרמו עַ ל נַֿפׁשהֻו ֑ן ּדלָא נֵאֿכלֻון ולָא
ֿכמאנ ָ֭א ו ֵ
ָטרין לֵה ּבַ ִ
ַֿברין֞ מֵ נהֻון נ ִ
ּג ִ
נֵׁשּתֻ ון עֿדַ מָ א ּדנֵקטלֻונ ֵ֭ה והָ א מטַ יֿבִ י֭ ן וַמקַ וֵין לׁשֻ ווּדָ י ָֿ֭ך
ּדאנָׁש לָא נֵּדַ ע ּדהָ לֵין Act 23:22
יהי ּכִ לִ יַרֿכָא לַעלַימָ א ּכַֿד ּפַ קֿדֵ ֑ה ֗
ַׁשר ֗
ו ָ
ּבַ ּדֵ קּת לִ י֭
Act 23:11
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ַֿתרין֞ קֵ נטרֻ ונִ ין֞ וֵאמַ ר להֻו֭ ן זֵלו עַּתֵ ֿדו רֻ ֗הומָ י ֵ֞א
ַקרא ל ֵ
ו ָ
מַ אֿתֵ ין ּדנִ אז ֻ֗לון ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א וֿפַ ָרׁשֵ ֞א ׁשַ ֿבעִ י֭ ן וׁשָ ֿדיַי֞ ּבי ִַמינָא מַ אֿתֵ י ֑ן ּדנֵּפקֻ ון
מֵ ן ּתלָֿת ׁשָ עִ ין֞ ּבלִ לי ָ֭א
יך ּדנַרּכֿבֻון ל֣ ּפַ ולָוס וַנֿפַ לטֻונֵה לוָֿת Act 23:24
טַ יֵֿבו ּדֵ ין אָ ֿף ּבעִ ָיר ֑א אַ ֿ
ִּ֣פילִ ּכס הִ ֿגמָ ונ ָ֭א
וַֿכֿתַ ֿב אֵ ּגַרּתָ א י ַ֗הֿב להֻו֭ ן ִּדאיֿת ּבָ ה הָ ַֿכנ ָ֭א Act 23:25
ָוס ל֣ ֿפִ ילִ ּכס הִ ֿגמֻונָא נַצִ יחָ ֭א ׁשל ָ֭ם Act 23:26
ֻ֣וסי ֑
ַוֿדיָוס ל ִ
֣קל ִ
יך ּדנֵקטלֻונ ֵ֭ה וקָ מֵ ֿת אֵ נָא עַם Act 23:27
ַֿברא הָ נ ָ֭א אֵ חַ ֿדו יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אַ ֿ
לֿג ָ
רֻ ֗הומָ י ֵ֞א וֿפַ ֵרקּתֵ ֑ה ּכַֿד יֵלּפֵֿת ּדרֻ ֗הומָ יָא ֗הו֭
טלָֿתָ ה ָרׁשֵ ין ֗הוַו ל ֵ֑ה אַ חֵ ּתּתֵ ה Act 23:28
וֿכַֿד ּבָ עֵא ֗הוִ יֿת למֵ ּדַ ע עֵ לֿתָ א ּדמֵ ֻ
לֿכֵנׁשהֻון֭
וֵאׁשּכחֵ ֿת ּדעַ ל ז ִִטמֵ ֞א ּד ָנמֻוסהֻון ָרׁשֵ ין ֗הוַו ל ֵ֭ה ועֵ לֿתָ א ּדׁשָ ויָא Act 23:29
ֻור ֞א אַ ו למַ וּתָ ֭א לַיּת ֗הוָא לוָֿתֵ ֭ה
לַאס ֵ
ַוהי יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א מֵ חֿדָ א Act 23:30
ֿכמאנָא ּדַ עֿבַ ֿדו על ֗
וֿכַֿד אֵ ֿתּבַ ּדַ ק לִ י נֵֿכלָא ּבַ ִ
יּך הוִ י
ַוה ֑֞י ּדנִ אֿתֻ ון ונִ אמרֻ ון עַ מֵ ה קֿדָ מַ ְ֭
ֿגרנ ֗
ַקט ָ
ׁשַ ּדַ רּתֵ ה לוָֿתָ ֿ֭ך וֿפַ קֿדֵ ֿת ל ִ
חלִ ים ס
והי ל֣ ּפַ ולָוס ּבלִ לי ָ֭א Act 23:31
הָ יּדֵ ין רֻ ֗הומָ י ֵ֞א אַ ֿיך ּדֵ אֿת ַּפקַ ֿדו֑ ּדַ ֿברֻ ֗
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
יּפַטרס ִ
לַ֣אנט ָ
ִ
וַאיּתי ֻ֗והי
ֿבריהֻו ֑֞ן ּדנֵהּפֿכֻון Act 23:32
לר ָּגל ֵ֞א חַ ַ
ׁשרו ּפַ ָרׁשֵ ֞א ַ
חרנ ָ֑א ַ
וַליַומָ א ֗א ִ
ׁשריֿתָ ֭א
למַ ִ
ֻוהי Act 23:33
וַאיּתי ֻ֗והי ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֭א וי ַ֗הֿבו אֵ ּגַרּתָ א להִ ֿגמָ ונ ָ֭א וַאקִ ימ ֗
ָוס
והי ל֣ ּפַ ול ֭
קֿדָ מַ ֗
קרא אֵ ּגַרּתָ ֑א מׁשַ אֵ ל ֗הוָא ל ֵ֑ה ּדמֵ ן אַ יֿדָ א הֻוּפַ רֿכִ יַא Act 23:34
וֿכַֿד ָ
והי֭ וֿכַֿד יִ ל ֵֿף ּדמֵ ן ִ֣קילִ יקִ י ַ֑א
ִאיֿתַ ֗
ַיּך וַֿפקַ ֿד ּדנֵטרֻ ונֵה Act 23:35
ֿגרנ ְ֭֞
קט ָ
אֵ מַ ר ל ֵ֭ה ׁשָ מַ ע ֗אנָא ל ָֿ֑ך מָ א ּדֵ אֿתַ ו ִ
ּפרטָ ִוריָן ּ֣דהֵ ָרוֿדֵ ס ּס ּס
ּבַ ֵ
חנַניָא ַרּב ּכָהנ ֵ֞א עַ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א Act 24:1
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א חַ מׁשָ ֑א נחֵ ֿת ַ֣
ָוס
טר ֑א וַאוּדַ עו להִ ֿגמָ ונָא עַ ל ּפַ֣ול ֭
ועַ ם ֵ֣טר ֻטלָוס רהִ ָ
Act 23:23
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טרֿג לֵה וָאמַ ֭ר ּבסֻוֿגָאא
ֿתקרי֑ אַ קֵ ֿף ֗הוָא ֵ֣טר ֻטלָוס מקַ ֵ
וֿכַֿד אֵ ִ
מרינַן מֵ ֻטלָֿתָ ֿ֭ך וֿתַ קנָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ֗הוַי֞ לעַ מָ א הָ נָא ּבַ ׁשקָ ל טַ ענ ָֿ֭ך
ּדׁשַ ינָא עָ ִ
ּכס Act 24:3
ו ֻֿכלַן ּבֿכֻל ּדֻוּךְ מקַ ּבלִ ינַן טַ יּבֻוֿתָ ֿ֭ך נַצִ יחָ א ִּ֣פילִ ֭
ֵאיך ּבסַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿך ּדֿתֵ ׁשמַ ע למַ ּכִ יֿכֻוֿתַ ן Act 24:4
ּדלָא ּדֵ ין ַנל ֿ
ּבֿפָסיקָ ֿתָ ֭ ֞א
ִ
והי מׁשַ חטָ נ ָ֑א וַמעִ יר ׁשֿגֻוׁשיָא Act 24:5
ַֿברא הָ נָא ִּדאיֿתַ ֗
אֵ ׁשּכַחן ּגֵיר לֿג ָ
ָצרי ֭ ֵ֞א
רעָא ִרׁשָ א ֗הו ּגֵיר ּדיֻולּפָ נָא ּדנ ָ
לֿכֻלהֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדַ ֿב ֻֿכלָה אַ ֭
יך Act 24:6
יוהי אַ ֿ
ָיהי֑ ּבעַ ין ּדַ נֿדֻונִ ֗
וַלהַ יּכלַן צֿבָ א לַמסַ ָיֿבֻו֭ וֿכַֿד אֵ חַ ֿדנ ֗
ּדַ ֿב ָנמֻוסַ ן
ירא סַ ּגִ יָאא מֵ ן ִאיֿדַ ין֞ אַ עּדי ֵ֭ה Act 24:7
קט ָ
ֻ֣וסיָוס ּכִ לִ יַרֿכ ָ֭א וֿבַ ִ
אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ל ִ
ּדר ֭ה
ול ָֿך ׁשַ ֵ
ַוהי֞ ּדנִ אֿתֻ ון לוָֿתָ ֿ֭ך ומֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת ּכַֿד מׁשַ אֵ ל אַ נ֗ ּת Act 24:8
ַקטר ָֿגנ ֗
וַֿפקַ ֿד ל ִ
ּדֿתאל ַֿף מֵ נ ֵ֑ה עַ ל ּכֻלהֵ ין הָ לֵין ּדַ מקַ טרֿגִ ינַן ל ֵ֭ה
ל ֵ֑ה ִ
מרי ֑ן ּדהָ לֵין הָ ַֿכנָא Act 24:9
ַוהי אָ ֿף הֵ נֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּכַֿד אָ ִ
אַ ִריֿבו ּדֵ ין על ֗
אֵ נֵין֞ ס
וַרמַ ז הִ ֿגמֻונָא ל֣ ּפַ ולָוס ּדַ נמַ ל ֵ֭ל וַענָא ּפַ֣ולָוס וֵאמַ ֭ר מֵ ן ׁש ַני ָ֞א Act 24:10
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א ִּדאיֿתַ יּךְ ּדַ ָינָא ּדעַ מָ א הָ נ ָ֭א ומֵ טֻל הָ נָא חָ ֿדיָאיִ ֿת נָֿפֵק
֗אנָא רֻ וחָ א עַ ל אַ ּפַ י֞ נַֿפׁשי֑
ַומין֞ Act 24:11
ּתרעסַ ר י ִ
ּכַֿד מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת למֵ ּדַ ע ּדלַיּת לִ י י ִַּתיר מֵ ן ֵ
ֻ֣אורׁשלֵם למֵ סּגַֿ֭ד
ּדסֵ לקֵ ֿת ל ִ
ולָא אֵ ׁשּכחֻוני ּדַ ממַ לֵל ֗אנָא עַ ם ֗אנָׁש ּבהַ יּכל ָ֭א וָאֿפלָא ּכֵנׁשָ א Act 24:12
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
ּד ָֿכנֵׁש ֗אנ ָ֑א לָא ּבַ ֿכנֻוׁשּתהֻו֭ ן ולָא ּבַ ִ
יּך עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדהָ ׁשָ א Act 24:13
ולָא ּדַ נחַ וֻון מָ טיָא ּבִ איֿדַ יהֻון֞ קֿדָ מַ ְ֑
מקַ טרֿגִ ין לִ י֭
אמרי֭ ן ּבֵ ה Act 24:14
ּברם ּדֵ ין הָ ֿדֵ א מַ וּדֵ א ֗אנ ָ֑א ּדֿבֵ ה ּבהָ נָא יֻולּפָ נָא ּדָ ִ
ַ
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּב ָנמֻוסָ א
ּפָ לַח ֗אנָא לַאלָהָ א ּדַ אֿבָ הַ ֑֞י ּכַֿד מהַ ימֵ ן ֗אנָא לֿכֻלהֵ ין ּדַ ִ
וֿבַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א
Act 24:2
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ּברי ֑ן
אף הֵ נֻון הָ לֵין מסַ ִ
ֿברא עַ ל אַ לָהָ ֑א אַ ינָא ּדָ ֿ
וֿכַֿד ִאיֿת לִ י סַ ָ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א ּדֿכִ אנ ֭ ֵ֞א וַֿדעַ ָול ֭ ֵ֞א
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ הוֵא קיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
ּדַ ִ
ּדֿתארּתָ א ּדֿכִ יֿתָ א ּתֵ הוֵא לִ י קֿדָ ם Act 24:16
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף עָ מֵ ל ֗אנ ָ֑א ִ
אַ לָהָ ֑א וַקֿדָ ם ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ א אַ ִמינָאיִ ֿ֭ת
לַׁשנִ ין֞ ּדֵ ין סַ ּגִ יָאן֞ אֵ ִֿתיֿת לוָֿת ּבנַי֞ עַ מָ א ִּדילי֑ ּדֵ אּתֵ ל זֵֿדקֿתָ א Act 24:17
וֵאקַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נ ָ֭א
וֵאׁשּכחֻוני הָ לֵין ּבהַ יּכל ָ֭א ּכַֿד מֿדַ ּכַי ֗אנ ָ֑א לָא עַ ם ּכֵנׁשָ א אָ ֿפלָא Act 24:18
ּבַ ׁשֿגֻוׁשי ָ֭א
ָׁשין֞ יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן ַ֣א ִסי ַ֑א אַ ילֵין ּד ָולֵא Act 24:19
אֵ לָא אֵ ן ּדַ ׁשֿגַׁשו ֗אנ ִ
יּך וַנקַ טרֿגֻון מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת להֻון֭
֗הוָא ּדַ נקֻ ומֻון עַ מי קֿדָ מַ ְ֑
אַ ו הֵ נֻון הָ לֵין נִ אמרֻ ו ֑ן מָ נָא אֵ ׁשּכַחו ּבִ י סַ ֿכלֻוֿתָ ֑א ּכַֿד קָ מֵ ֿת Act 24:20
קֿדָ ם ּכֵנׁשהֻון֭
אֵ לָא אֵ ן הָ ֿדֵ א חֿדָ א מֵ לֿתָ א ּדַ קעִ יֿת ּכַֿד קָ אֵ ם ֗אנָא ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן Act 24:21
ּתֿדין ֗אנָא יַומָ נָא קֿדָ מַ יּכֻון֭
ּדמיֿתֵ ֞א מֵ ִ
ּדעַ ל קיָמּתָ א ִ
ִּ֣פילִ ּכס ּדֵ ין מֵ טֻל ּדיָֿדַ ע ֗הוָא לָה לֻאורחָ א הָ ֿדֵ א מַ ליָאיִ ֿ֑ת ּתַ הִ י Act 24:22
אֵ נֻון ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּדמָ א ּדֵ אֿתָ א ּכִ לִ יַרֿכ ָ֑א ׁשָ מַ ע ֗אנָא ּבַ ינָֿתֿכֻון֭
יוהי ל֣ ּפַ ולָוס ּבַ ניָחָ ֑א וַֿדלָא ֗אנָׁש מֵ ן Act 24:23
ֵטר ֗
וַֿפקַ ֿד לקֵ נטרֻ ונ ָ֑א ּדנ ִ
והי֞ נֵֿתּכלֵא ּדנֵהוֵא מׁשַ מֵ ׁש לֵה ס
ָיֿדֻועַ ֗
ֻורסלַא אַ נ֗ ּתֿתֵ ה Act 24:24
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר קַ לִ יל יַומָ ֿתָ ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר ִּ֣פילִ ּכס ו֣ ֿד ִ
ָוס וַׁשמַ עו מֵ נֵה עַ ל הַ ימָ נֻוֿתָ א
ַקרו לֵה ל֣ ּפַ ול ֭
ִּדאיֿתֵ יה ֗הוָֿת יִ הֻוֿדָ יּתָ ֭א ו ַ
מׁשיחָ ֭א
ּדַ ִ
וֿכַֿד ממַ לֵל עַמהֻון עַל ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ועַ ל קַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א ועַ ל ִּדינָא Act 24:25
ּכס וֵאמַ ֑ר ּדהָ ׁשָ א ז ֵ֭ל וֵאמַ ֿתי ּדנֵהוֵא לִ י
עֿתיֿ֑ד אֵ ֿתמלִ י ּדֵ חלֿתָ א ִּ֣פילִ ֭
ּדַ ִ
ֿתר ֿ֭ך
ֿתר ֑א אֵ ׁשַ ּדַ ר ּבָ ָ
אַ ָ
ָוס מֵ טֻל הָ ֿדֵ א Act 24:26
סָ ֿבַ ר ֗הוָא ּג ֵ֑יר ּדׁשֻ וחּדָ א מֵ ִֿתיהֵ ֿב ֗הוָא לֵה מֵ ן ּפַ֣ול ֭
אָ ֿף אַ ִמינָאיִ ֿת מׁשַ ּדַ ר ֗הוָא מַ יּתֵ א לֵה וַממַ לֵל עַ מֵ ֭ה
Act 24:15
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חרנָא הִ ֿגמֻונָא אֵ ֿתָ א ֗הוָא לֿדֻוּכֿתֵ ֑ה
וֿכַֿד מַ לִ י לֵה ּתַ רּתֵ ין֞ ׁשנִ י ֑֞ן ֗א ִ
ֿתקרא ֗הוָא ּפָ֣רקִ יָוס ִֿ֣פ ֗הסטָ ֭וס ִּ֣פילִ ּכס ּדֵ ין אַ ֿיך ּדנֵעּבֵ ֿד טַ יּבֻוֿתָ א
ּדמֵ ֵ
ּבִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ׁשַ ֿבקֵ ה ל֣ ּפַ ולָוס ּכַֿד אַ ִס ֭יר
ַומין֞ סלֵק Act 25:1
וֿכַֿד אֵ ֿתָ א ִּ֣פ ֗הסטָ וס ל֣ קֵ סַ ִרי ַ֑א ּבָ ֿתַ ר ּתלָֿתָ א י ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ל ִ
ָוס וֿבָ עֵין ֗הוַו Act 25:2
ֻוהי ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֵ֞א ִורׁשֵ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א עַ ל ּפַ֣ול ֭
וַאוּדע ֗
מֵ נ ֵ֭ה
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם ּכַֿד Act 25:3
יוהי ל ִ
ּכַֿד ׁשָ אלִ ין לֵה הָ ֿדֵ א טַ יּבֻוֿתָ ֑א ּדַ נׁשַ ּדַ ר נַיּתֵ ֗
ָיהי֭
ּכמאנ ֵ֞א ּבֻאורחָ א ּדנֵקטלֻונ ֗
עָֿבּדין ֗הוַו ִ
ִ
ו֣ ֿפִ ֗הסטָ וס ּפַ נִ י ֿפֵֿתֿגָמָ ֑א ּ֣דּפַ ולָוס מֵ ֿתנטַ ר ּ֣בקֵ סַ ִרי ַ֭א וֵאנָא מסַ רהַ ֿב Act 25:4
֗אנָא ּדֵ אחז ֻ֭וק
אַ ילֵין הָ ֿכִ יל ִּדאיֿת ּבֿכֻון ּדמָ טיָא ּבִ איֿדַ יהֻו ֑֞ן נֵחֿתֻ ון עַ ַ֭מן ועַ ל ּכֻל Act 25:5
ַֿבר ֑א נקַ טרֿגֻון֭
סַ ֿכלֻו ִּדאיֿת ּבֵ ה ּבֿג ָ
עֵסר ֑א נחֵ ֿת לֵה ל֣ קֵ סַ ִריַא ס Act 25:6
וֿכַֿד הוָא ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֞א ּתמָ ניָא אַ ו ָ
ָוס
חרנ ָ֑א יִ ֿתֵ ֿב עַ ל ּבִ ֭ים וַֿפקַ ֿד ּדנַיּתֻ ון ל֣ ּפַ ול ֭
וַליַומָ א ֗א ִ
ֵאא Act 25:7
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם ִורׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
והי יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּדַ נחֵ ֿתו מֵ ן ִ
וֿכַֿד אֵ ֿתָ ֑א חַ ֿדרֻ ֗
ֿתר ֑ה אַ ילֵין ּדלָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו ּדַ נחַ וֻון֭
וַקׁשַ י ָ֞א מַ יּתֵ ין ֗הוַו ּבָ ֵ
וֿכַֿד ּפַ֣ולָוס נָֿפֵק ֗הוָא רֻ וחָ א ּדלָא אַ סּכֵל מֵ ּדֵ ֑ם לָא ּב ָנמֻוסָ א Act 25:8
ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ולָא ּבהַ יּכלָא ולָא ּבקֵ סַ ֑ר
ִּ֣פ ֗הסטָ וס ּדֵ ין מֵ טֻל ּדצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנַרׁשֵ א טַ יּבֻוֿתָ א ּבִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אֵ מַ ר Act 25:9
ּתֿדין קֿדָ מַ י֭
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וֿתַ מָ ן עַ ל הָ לֵין ּתֵ ִ
ָוס צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדֿתֵ סַ ק ל ִ
לֵה ל֣ ּפַ ול ֭
ענָא ּפַ֣ולָוס וֵאמַ ֭ר עַ ל ּבִ ים ּדקֵ סַ ר קָ אֵ ם ֗אנ ָ֭א הָ רּכָא הֻו זָֿדֵ ק Act 25:10
אף אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת
חטיֿת לִ יהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אַ ֿיך ּדָ ֿ
לִ י למֵ ּתֿדָ נֻו֭ לָא מֵ ּדֵ ם ִ
וֵאן סַ ֿכלֻוֿתָ א עֿבִ יֿדָ א לִ י אַ ו מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ וֵא למַ וּתָ ֑א לָא מֵ ׁשּתֵ אל Act 25:11
֗אנָא מֵ ן מַ וּתָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין לַיּת מֵ ּדֵ ם צֵ אֿדַ י מֵ ן הָ לֵין ּדַ מקַ טרֿגִ ין לִ י֑ לָא ֗אנָׁש
ַוהי֞ ּדקֵ סַ ר קָ ֵרא ֗אנ ָ֭א
יָהֵ ֿב לִ י להֻון מַ והֿבַ ֿ֭ת ּב ֵֿגנ ֗
יּת Act 25:12
קר ֑
הָ יּדֵ ין ִּ֣פ ֗הסטָ וס מַ לֵל עַ ם ּבנַי֞ מֵ לּכֵה וֵאמַ ֭ר ּבֿגֵן קֵ סַ ר ַ
לוָֿת קֵ סַ ר אָ זֵל אַ נ֗ ּת ּס ּס

Act 24:27
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וֿכַֿד הוַו יַומָ ֿתָ ֑ ֞א נחֵ ֿת ַ֣א ִֿגרּפַ וס מַ לּכָא ו֣ ֿבֵ רנִ יקִ א ל֣ קֵ סַ ִריַא
ּדנֵׁשֵ אלֻון ׁשלָמֵ ה ּ֣דֿפִ ֗הסטָ ֭וס
וֿכַֿד הוַו לוָֿתֵ ה יַומָ ֿתָ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ עִ י ִּ֣פ ֗הסטָ וס למַ לּכָא ִּדינֵה Act 25:14
ּכס
ַֿברא חַ ֿד אַ ִס ָירא אֵ ׁשּתֿבֵ ק מֵ ן ִאיֿדַ י֞ ִּ֣פילִ ֭
ָוס ּכַֿד אָ מַ ֭ר ּג ָ
ּ֣דּפַ ול ֭
ַוהי ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֵ֞א וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א Act 25:15
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם אַ וּדַ עו לִ י על ֗
ִ
וֿכַֿד הוִ יֿת
ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַֿבעַ ו ּדֵ אעּבֵ ֿד להֻון ִּדינָא מֵ נ ֵ֭ה
ֵאמרֿת להֻו ֑ן ּדלַיּת עיָֿדָ א לרֻ ֗הומָ י ֵ֞א ּדנֵּתלֻון ּבַ רנָׁשָ א מַ והֿבַ ֿת Act 25:16
ו ֵ
ֿתרא
וה ֑֞י ונ ִֵֿתיהֵ ֿב לֵה אַ ָ
יוהי ּבַ אּפַ ֗
ַּכס ֗
לקֵ טל ָ֑א עֿדַ מָ א ּדנִ אֿתֵ א ּבעֵ ל ִּדינֵה ונ ִ
למַ ּפַ ק ּברֻ וחָ א עַ ל מָ א ּדמֵ ֿתרׁשֵ ֭א
ים Act 25:17
חרנ ָ֭א יֵֿתּבֵ ֿת עַ ל ּבִ ֭
וֿכַֿד אֵ ִֿתיֿת לֿכ ָ֑א ּדלָא ּתֻ והָ יָא ליַומָ א ֗א ִ
ַֿבר ֭א
ָיהי לִ י לֿג ָ
וֿפֵקּדֵ ֿת ּדנַיּתֻ ונ ֗
ַוה ֑֞י ולָא אֵ ׁשּכַחו מֵ ּדֵ ם ֵרׁש ָינָא ּבִ יׁשָ א Act 25:18
קטר ָֿגנ ֗
וקָ מו עַ מֵ ה ִ
ַוהי֑ אַ ֿיך מָ א ּדסָ ֿבַ ר ֗הוִ יֿ֭ת
ּדַ נחַ וֻון על ֗
ז ִִטמֵ ֞א ּדֵ ין מֵ ּדֵ ם מֵ ּדֵ ם עַ ל ּדֵ חלַֿתהֻון ִאיֿת ֗הוָא להֻון לוָֿתֵ ֑ה ועַ ל Act 25:19
ּדמיֿ֑ת הַ ו ּדָ אמַ ר ֗הוָא ּפַ֣ולָוס ּדחַ י ֻ֗הו֭
יֵׁ֣שֻ וע ֗אנָׁש ִ
מרֿת ֗הוִ יֿת Act 25:20
ומֵ טֻל ּדלָא קָ אֵ ם ֗הוִ יֿת אֵ נָא עַ ל ּבעָֿתָ א ּדהָ לֵי ֑ן אֵ ֵ
ּתֿדין עַ ל הָ לֵין֭
ֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וֿתַ מָ ן ּתֵ ִ
ּדֿתאזַל ל ִ
ָוס ּדֵ אן ּבָ עֵא אַ נ֗ ּ֑ת ִ
ל֣ ּפַול ֭
הֻו ּדֵ ין ּבעָא ּדנֵֿתנטַ ר לֿדִ ינֵה ּדקֵ סַ ֭ר וֿפֵקּדֵ ֿת ּדנֵֿתנטַ ֑ר עֿדַ מָ א Act 25:21
יוהי לוָֿת קֵ סַ ֭ר
ּדר ֗
ּדֵ אׁשַ ִ
ַֿברא הָ נ ָ֭א Act 25:22
יוהי לֿג ָ
וֵאמַ ר ַ֣א ִֿגרּפַ ֭וס צָ ֿבֵ א ֗הוִ יֿת ּדֵ אׁשמעִ ֗
ו֣ ֿפִ ֗הסטָ וס אֵ מַ ֑ר ּדלַמחָ ר ׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּת לֵה ס
ָאא ועַל Act 25:23
חרנ ָ֑א אֵ ֿתָ א ַ֣א ִֿגרּפַ וס ו֣ ֿבֵ רנִ יקִ א ּבזַוחָ א סַ ּגִ י ֭
וַליַומָ א ֗א ִ
ָוס
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וַֿפקַ ֿד ִּ֣פ ֗הסטָ וס וֵאֿתָ א ּפַ֣ול ֭
לֿבֵ יֿת ִּדינ ָ֭א עַ ם ּכִ לִ יַרֿכ ֵ֞א ִורׁשֵ ֞א ּדַ ִ
ַֿבר ֞א ִּדאיֿתַ יּכֻון עַ מַ ֑ן Act 25:24
וֵאמַ ר ִּ֣פ ֗הסטָ ֭וס ַ֣א ִֿגרּפַ וס מַ לּכָא וֿכֻלֿכֻון ּג ֵ
ּבֻ֣אורׁשלֵם
ִ
ַֿברא ּדחָ זֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ֻּכלֵה עַ מָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א קַ ּבלַני
עַ ל הָ נָא ּג ָ
והָ רּכ ָ֑א ּכַֿד קָ עֵין ּדלָא ּתֻ וֿב ָולֵא להָ נָא ּדנִ חֵ ֭א
אֵ נָא ּדֵ ין אַ ֿדרֿכֵֿ֑ת ּדמֵ ּדֵ ם ּדׁשָ וֵא למַ וּתָ א לָא סעִ יר ל ֵ֭ה ומֵ טֻל Act 25:25
לֿדינֵה ּדקֵ סַ ֑ר ּפֵקּדֵ ֿת ּדנֵׁשּתַ ּדַ ֭ר
ּדהֻו ּבעָא ּדנֵֿתנטַ ר ִ
Act 25:13
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ַוהי לקֵ סַ ֭ר מֵ טֻל הָ נָא צֿבִ יֿת
ולָא יָֿדַ ע ֗אנָא מָ נָא אֵ ֿכּתֻ וֿב על ֗
ּפֵא ּדמָ א ּדֵ אׁשּתַ אַ ל
למַ יּתָ יֻוֿתֵ ה קֿדָ מַ יּכֻו ֑ן וי ִַּת ָיראיִ ֿת קֿדָ מַ יּךְ מַ לּכָא ַ֣א ִֿגר ֑
ִּדינ ֵ֑ה אֵ ׁשּכַח מָ נָא אֵ ֿכּתֻ וֿ֭ב
יר ֑א ּדלָא נֵֿכּתֻ וֿב Act 25:27
ַֿברא אַ ִס ָ
ּדרינַן ּג ָ
לָא ּגֵיר ָולֵא ּדֿכַֿד מׁשַ ִ
סַ ֿכלֻוֿתֵ ֭ה
ָוס מַ ּפַ ס ל ָֿך לַממַ ָללֻו עַ ל אַ ּפַ י֞ נַֿפׁשָ ֿך ס Act 26:1
וֵאמַ ר ַ֣א ִֿגרּפַ וס ל֣ ּפַ ול ֭
הָ יּדֵ ין ּפַ֣ולָוס ּפׁשַ ט ִאיֿדֵ ֑ה ונָֿפֵק ֗הוָא רֻ וחָ א וָאמַ ֭ר
ּפֵא סָ ֿבַ ר ֗אנָא Act 26:2
עַ ל ּכֻל מָ א ּדמֵ ֿתרׁשֵ א ֗אנָא מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א מַ לּכָא ַ֣א ִֿגר ֑
עַ ל נַֿפׁשי ּדטֻוֿבָ נָא ֗אנ ָ֑א ּדַ קֿדָ מַ יּךְ יַומָ נָא נָֿפֵק ֗אנָא רֻ וחָ ֭א
יראיִ ֿת ּדיָֿדַ ע ֗אנָא ּדַ מּפָס אַ נ֗ ּת ּבֿכֻלהֻון ז ִִטמֵ ֞א ו ָנמֻוסֵ ֞א Act 26:3
י ִַּת ָ
ּגרֿת רֻ וחָ א ּתֵ ׁשמעַני֭
ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א מֵ טֻל הָ נָא ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֑ך ּדַ ֿבמַ ַ
יָֿדעִ ין אֵ נֻון ּגֵיר אָ ֿף הֵ נֻון יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ ן צָ ֿבֵ ין ּדנֵסהֿדֻו ֑ן ּדֻוּבָ ַרי֞ ּדמֵ ן Act 26:4
וֻֿ֣באורׁשל ֵ֭ם
ִ
טַ ליֻוֿתי ּדַ הוַו לִ י מֵ ן ׁשֻ ָוריָא ּבעַ מי
ֿפריׁשֵ ֞א Act 26:5
מּפָסין ּבִ י֑ ויָֿדעִ ין ּדַ ֿביֻולּפָ נָא ִרׁשָ יָא ּדַ ִ
ֻוֿגרא ִ
מֵ טֻל ּדמֵ ן נ ָ
חיִ יֿ֭ת
ֿברא ּדׁשֻ וו֗ ּדָ יָא ּדַ הוָא ֗הוָא לַאֿבָ הָ ֿתַ ן֞ מֵ ן אַ לָהָ ֑א Act 26:6
והָ ׁשָ א עַל סַ ָ
ּתֿדין ֗אנ ָ֭א
קָ אֵ ם ֗אנָא ומֵ ִ
ּברן֞ ּדַ נמַ נעָ ֑֞ן ּבַ צ ַלוָֿתָ ֞א Act 26:7
עֵסר ֞א ׁשַ רֿבָ ן֞ מסַ ָ
ֿבר ֑א ּתַ רּתַ ֵ
ּדעַ ל הָ נָא סַ ָ
ֿברא מֵ ֿתרׁשֵ א ֗אנָא מֵ ן
ַוהי עַ ל הָ נָא סַ ָ
חֿפִ יטָ ֿתָ ֞א ִּדאימָ מָ א וַֿדלִ לי ָ֭א וַעל ֗
ּפֵא
ִאיֿדַ י֞ יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א מַ לּכָא ַ֣א ִֿגר ֭
מָ נָא ּדָ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לָא ָולֵא ּדַ נהַ ימֵ ֑ן ּדַ מקִ ים אַ לָהָ א ִמיֿתֵ ֭ ֞א Act 26:8
ֵאא אֵ סעֻור Act 26:9
ּברעיָני֑ ּדסַ קֻ וֿבל ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
אֵ נָא ּגֵיר מֵ ן קֿדִ ים סָ מֵ ֿת ֵ
ָצרי ָ֭א
לֻוקֿבַ ל ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע נ ָ
רמיֿת Act 26:10
ֵאא אַ ִ
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֑ם וקַ ִּדיׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ִ
הָ ֿדֵ א ּדעֵֿבּדֵ ֿת אָ ֿף
ּבֵ יֿת-אַ ִס ֵיר ֑ ֞א ּבׁשֻ ולטָ נָא ּדקַ ּבלֵֿת מֵ ן ַרּבַ י֞ ּכָהנ ֭ ֵ֞א וֿכַֿד מֵ ֿתקַ טלִ ין ֗הוַו מֵ נהֻו ֑ן
אֵ ׁשּתַ וּתֿפֵֿת לַאילֵין ּדחַ יֵֿבו אֵ נֻון֭
Act 25:26
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וַֿבֿכֻל ּכנֻוׁשָ א מֵ ׁשּתַ נַֿד ֗הוִ יֿת ּבהֻו ֑ן ּכַֿד אָ לֵץ ֗הוִ יֿת ּדנֵהוֻון
מֿגַּדֿפִ ין ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וַֿברֻ וֿגזָא סַ ּגִ יָאא ּדַ מלֵא ֗הוִ יֿת עלַיהֻו ֑ן אָ ֿף
חרניָֿתָ ֞א נָֿפֵק ֗הוִ יֿת למֵ רּדַ ֿף אֵ נֻון֭
לַמֿדִ ינָֿתָ ֞א ֗א ָ
וֿכַֿד אָ זֵל ֗הוִ יֿת מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ל֣ ֿדַ רמסֻוק ּבׁשֻ ולטָ נָא וַֿבמַ ּפסָ נֻוֿתָ א Act 26:12
ּדרּבַ י֞ ּכָהנ ֑ ֵ֞א
ַ
ּבֿפֵ לּגֵה ּדיַומָ א ּבֻאורחָ א חזִיֿת מֵ ן ׁשמַ יָא אָ ו מַ לּכ ָ֑א ּדַ אזלֵֿג Act 26:13
ֻוהרא ּדַ מיַּתַ ר מֵ ן ּדׁשֵ מׁשָ ֭א
עלַי ועַ ל ּכֻל ּדעַ מי ֗הוַו֑ נ ָ
עֵֿבראיִ ֿ֑ת Act 26:14
רעָא וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ּכַֿד אָ מַ ר לִ י ָ
וַנֿפַ לן ֻּכלַן עַ ל אַ ֭
ָׁ֣שאוָל ָׁ֣שאוָל מָ נָא ָרֿדֵ ֿף אַ נ֗ ּת לִ י֭ קׁשֵ א ֻ֗הו ל ָֿך לַמֿבַ עָ טֻו לעֻוקסֵ ֭ ֞א
ָצריָא Act 26:15
מרֿ֭ת מַ ן אַ נ֗ ּת מָ רי֭ ומָ ַרן אֵ מַ ר לִ י֭ אֵ נָא הֻו יֵׁ֣שֻ וע נ ָ
וֵאנָא אֵ ֵ
ּדַ אנ֗ ּת ָרֿדֵ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת
ַיּך מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ּגֵיר אֵ ֿתחזִיֿת ל ָֿ֑ך Act 26:16
וֵאמַ ר לִ י֭ קֻ ום עַ ל ֵרֿגל ְ֭֞
עֿתיֿד אַ נ֗ ּת ּדֿתֵ חזֵיני֭
ּדַ אקִ ימָ ֿך מׁשַ מׁשָ נָא וסָ הּדָ א ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ חזַיּתָ ני֑ וֿדַ ִ
חרנ ֵ֞א ּדַ לוָֿתהֻון Act 26:17
וֵאּפַ צֵ ֿיך מֵ ן עַ מָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א ומֵ ן עַ ֗ממֵ ֞א ֗א ָ
מׁשַ ּדַ ר ֗אנָא ל ָֿ֑ך
יר ֭א ומֵ ן Act 26:18
ּדַ ֿתֿפַּתַ ח עַ ינַיהֻו ֑֞ן אַ ֿיך ּדנֵהּפֿכֻון מֵ ן חֵ ׁשֻ וֿכָא לנַהִ ָ
ׁשֻ ולטָ נֵה ּדסָ טָ נָא לוָֿת אַ לָהָ ֑א וַנקַ ּבלֻון ׁשֻ וֿבקָ ן חטָ הֵ ֭ ֞א וֿפֵסָ א עַ ם קַ ִּדיׁשֵ ֞א
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֿבִ י֭
ּפֵא לָא קָ מֵ ֿת ּבחֵ ר ָינָא לֻוקֿבַ ל חֵ זוָא Act 26:19
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א מַ לּכָא ַ֣א ִֿגר ֑
ׁשמַ ָינ ָ֭א
ֻוק וַלהָ נֻון Act 26:20
וֿדמי ֑ן להָ נֻון ּדַ ֿ֣ב ֿדַ רמס ֭
אֵ לָא אַ ֿכרזֵֿת מֵ ן לקֻ ִ
ָאף לעַ ֗ממֵ ֞א אַ ֿכרזֵֿ֑ת ּדַ נֿתֻ וֿבֻון
ּדֻֿ֣באורׁשל ֵ֭ם וֿדַ ֿבֿכֻלהֵ ין קֻ ורי ָ֞א ִּ֣די ֻהוֿ֭ד ו ֿ
ִ
ונֵֿתּפנֻון לוָֿת אַ לָהָ ֑א ונֵעּבֿדֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדׁשָ וֵין לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֭א
ועַל אַ ּפַ י֞ הָ לֵי ֑ן אַ חּדֻוני יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּבהַ יּכלָא וצָ ֿבֵ ין ֗הוַו למֵ קטלַני֭ Act 26:21
ּדרני ּדֵ ין אַ לָהָ א עֿדַ מָ א ליַומָ א הָ נ ָ֭א והָ א קָ אֵ ם ֗אנָא וַמסַ הֵ ֿד Act 26:22
עַ ַ
ַלרּבָ ֑א ּכַֿד מֵ ּדֵ ם לֿבַ ר-מֵ ן מֻ֣וׁשֵ א וַנֿבִ י ֵ֞א לָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א אֵ לָא
ֻורא ו ַ
֗אנָא לַזע ָ
עֿתיֿדָ ן֞ ּדנֵהו ָי ֑֞ן
אַ ילֵין ּדהֵ נֻון אֵ מַ רו ּדַ ִ
Act 26:11
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יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
מׁשיחָ ֭א ונֵהוֵא ִר ִׁשיֿתָ א ּדַ קיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
ּדנֵחַ ׁש ִ
ֻוהרא לעַ מָ א וַלעַ ֗ממֵ ֞א ּס ּס
ַֿכרז נ ָ
עֿתיֿד ּדנ ֵ
וֿדַ ִ
וֿכַֿד הָ ַֿכנָא נָֿפֵק ֗הוָא ּפַ֣ולָוס רֻ וחָ ֑א קעָא ִּ֣פ ֗הסטָ וס ּבקָ לָא ָרמָ ֑א Act 26:24
ֿפרא סַ ּגִ יָאא עַ ֿבּדָ ֿך ּדֿתֵ ׁשנ ֵ֭א
ׁשנַיּת ל ָֿך ּפַ֣ול ֵ֭א סֵ ָ
ׁשר ָרא Act 26:25
וס אֵ לָא מֵ לַי֞ ָ
ָוס לָא ׁשנִ יֿת נַצִ יחָ א ִּ֣פ ֗הסטָ ֑
אָ מַ ר ּפַ֣ול ֭
וֿתַ קנֻוֿתָ א ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א
יראיִ ֿת יָֿדַ ע עלַיהֵ ין ּדהָ לֵי֭ ן ומֵ טֻל הָ נָא Act 26:26
ָאף מַ לּכָא ַ֣א ִֿגרּפַ וס י ִַּת ָ
ו ֿ
והי֑ מֵ טֻל ּדַ חֿדָ א מֵ ן הָ לֵין מֵ ל ֭ ֵ֞א לָא סָ ֿבַ ר ֗אנָא
עִ יןּ-בַ ֿגלֵא ממַ לֵל ֗אנָא קֿדָ מַ ֗
ּדטַ עיָן֞ ל ֵ֭ה ּדלָא ֗הוָא ּבטֻוׁשיָא סעִ ָיר ֭ ֞ן
ֿגרּפֵא לַנֿבִ י ֑ ֵ֞א יָֿדַ ע ֗אנָא ּדַ מהַ ימֵ ן אַ נ֗ ּ֭ת Act 26:27
מהַ ימֵ ן אַ נ֗ ּת מַ לּכָא ַ֣א ִ
וס ּבקַ לִ יל מֵ ּדֵ ם מּפִ יס אַ נ֗ ּת לִ י ּדֵ אהוֵא Act 26:28
אָ מַ ר לֵה ַ֣א ִֿגרּפַ ֭
ּכרסט ָינ ָ֭א
ִ
ו֣ ּפַ ולָוס אֵ מַ ֭ר ּבָ עֵא ֗הוִ יֿת מֵ ן אַ לָהָ א ּבקַ לִ יל וַֿבסַ ּגִ י֭ לָא ֗הוָא ל ָֿך Act 26:29
ּבַ לחֻוֿד אֵ לָא אָ ֿף לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדׁשָ מעִ ין לִ י יַומָ נ ָ֑א ּדנֵהוֻון אַ ֿכוָֿתי לֿבַ ר
ֻור ֞א הָ לֵין֭
מֵ ן אַ ס ֵ
וקָ ם לֵה מַ לּכָא והִ ֿגמָ ונָא ו֣ ֿבֵ רנִ יקִ ֑א וַאילֵין ּדיָֿתּבִ ין ֗הוַו עַ מהֻון֭ Act 26:30
ָאמרי֭ ן ּדמֵ ּדֵ ם Act 26:31
ּפרקו מֵ ן ּתַ מָ ֑ן ממַ ללִ ין ֗הוַו חַ ֿד עַ ם חַ ֿד ו ִ
וֿכַֿד ַ
ַֿברא הָ נ ָ֭א
ֻור ֑ ֞א לָא עֿבַ ֿד ּג ָ
ּדׁשָ וֵא למַ וּתָ א אַ ו לַאס ֵ
ֵׁשּתר ֑א Act 26:32
ַֿברא הָ נָא ּדנ ֵ
וֵאמַ ר ַ֣א ִֿגרּפַ וס ל֣ ֿפִ ֗הסטָ ֭וס מֵ ׁשּכַח ֗הוָא ּג ָ
קר ֭א
אֵ לֻו ּבֿגֵן קֵ סַ ר לָא ָ
ַוהי ִּ֣פ ֗הסטָ ֑ס ּדנֵׁשּתַ ּדַ ר לוָֿת קֵ סַ ר ִ֣לאיטַ לִ י ַ֭א וַאׁשלמֵ ה Act 27:1
וַֿפקַ ֿד על ֗
ַֿברא חַ ֿד קֵ נטרֻ ונָא מֵ ן אֵ סּפִ יר
חרנ ֵ֞א עַ מֵ ֑ה לֿג ָ
ַאס ֵיר ֞א ֗א ָ
ל֣ ּפַולָוס ול ִ
סט ֭א ּדַ ׁשמֵ ה הוָא יֻ֣ולִ יָוס ס
סֵ ֿבַ ִ
וֿכַֿד הוָֿת ּדנֵרּדֵ ֑א נחֵ ֿתן לֵאלֿפָא ִּדאיֿתֵ יה ֗הוָֿת מֵ ן ַ֣אֿדרמנֻטָ וס Act 27:2
ֵאלֿפָא ַ֣א ִרסטַ רֿכָוס
֑
אסי ַ֭א ועַ ל ֗הוָא עַ מַ ן ל
ַאֿתרא ַּ֣ד ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וָאז ָ֗לא ֗הוָֿת ל ָ
ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
מַ קֵ ֿדָ ונִ יַא ּדמֵ ן ֵֿ֣תסַ לָונִ יקִ א ִ
מרחמָ נֻוֿתָ א Act 27:3
יּדן וֵאֿתחַ ׁשַ ח קֵ נטרֻ ונָא ּבַ ַ
חרנ ָ֑א מַ ִטין ל֣ צַ ָ֭
וַליַומָ א ֗א ִ
וה ֑֞י ונֵּתּתנִ ֭יח
ָוס וַאּפֵס לֵה ּדנִ אזַל לוָֿת ָרחמַ ֗
לוָֿת ּפַ֣ול ֑
Act 26:23
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וּפר ֭וס
ֿתּכרֿכן עַ ל ֻ֣ק ָ
ומֵ ן ּתַ מָ ן רֿדַ י ֑ן ומֵ טֻל ּדרֻ וחֵ ֞א סַ קֻ וֿבלָן֞ ֗הו ַ֑֞י אֵ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א Act 27:5
ֻורא ִ
וַעֿבַ רן יַמָ א ּ֣דקִ ילִ יקִ יַא וַֿ֣ד ּפַ מֿפֻולִ י ַ֭א ומַ ִטין ל֣ מ ַ
ּ֣דלֻוקִ י ַ֭א
נּדרי ַ֑א ּדָ אז ָ֗לא ֗הוָֿת Act 27:6
וֵאׁשּכַח ּתַ מָ ן קֵ נטרֻ ונָא אֵ לֿפָא מֵ ן ַ֣אלֵּכסַ ִ
ִ֣לאיטַ לִ י ַ֑א וַאוּתֿבַ ן ּבָ ֭ה
ֵאא למַ חסֵ ן מַ ִטין Act 27:7
ומֵ טֻל ּדיַקִ ָיראיִ ֿת ָרֿדיָא ֗הוָֿת ליַומָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ּתריצָ איִ ֿ֑ת
לֻוקֿבַ ל קנִ יֿדָ וס ָּגזַרּתָ ֭א ומֵ טֻל ּדלָא ׁשָ ֿבקָ א ֗הוָֿת רֻ וחָ א ּדנִ אזַל ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
ֿתּכרֿכן עַ ל ֣ק ִר ִט ֑א לֻוקֿבַ ל ַ֣סלמָ ונִ א ִ
אֵ ֵ
למאנ ֵ֞א Act 27:8
יה מַ ִטין לֿדֻוּכֿתָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ִ
וַלמַ חסֵ ן ּכַֿד ָרֿדֵ ינַן חֿדָ ֵר ֑֞
מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ ׁשמָ ה לַ֣אסֵ אַ ֭א
ׁשַ ּפִ ֵיר ֭ ֞א וקַ ִריֿבָ א ֗הוָֿת לָה ִ
ָאא עֿדַ מָ א ּדַ עֿבַ ר אָ ֿף יַומָ א ּדצַ ומָ א Act 27:9
וַהוַין ּתַ מָ ן זַֿבנָא סַ ּגִ י ֑
ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַהוָא לֵה קֵ נטָ א ּדנֵרּדֵ א ֗אנָׁש ּביַמָ ֭א ומָ ל ֵֿך ֗הוָא להֻון ּפַ֣ולָוס
ֻוסרנָא סַ ּגִ יָאא הָ ויָא Act 27:10
ַֿבר ֑ ֞א חָ זֵא ֗אנָא ּדֿבֻאולצָ נָא וַֿבח ָ
וָאמַ ֭ר ּג ֵ
רּדיֿתַ ֑ן לַו ּבַ לחֻוֿד ּדמַ וּבלָה ּדֵ אלַֿ֭פ ן אֵ לָא אָ ֿף ּדנַֿפׁשָ ֿתַ ן֞ ִּדילַן֭
מַ ִ
קֵ נטרֻ ונָא ּדֵ ין לקֻ וֿבֵ רנִ ִטא וַלמָ ָרה ּדֵ אלֿפָא ׁשָ מַ ע ֗הוָא י ִַּתיר מֵ ן Act 27:11
ָוס
ַוהי֞ ּ֣דּפַ ול ֭
מֵ ל ֗
ֵאא Act 27:12
למאנָא למַ סּתָ יֻו ּבֵ ה סַ ֿתו ָ֑א סַ ּגִ י ֞
ומֵ טֻל ּדלָא עָ הֵ ן ֗הוָא הַ ו ִ
מֵ נַן צָ ֿבֵ ין ֗הוַו ּדנֵרּדֵ א מֵ ן ּתַ מָ ֑ן וֵאנהֻו ּדמֵ ׁשּכחִ י ֑ן ּדַ נמַ נעֻון ונַסּתֻ ון
ּכס וחָ אַ ר ֗הוָא
ֿתקרא ֗הוָא ּפֻ֣ונִ ֭
ַ֣קר ִט ֭א ומֵ ֵ
והי ֗הוָא ּב ִ
למאנָא חַ ֿד ִּדאיֿתַ ֗
ּבַ ִ
לֿתַ ימנ ָ֭א
יך צֵ ֿביָנהֻו ֑ן ָרֿדֵ ין Act 27:13
וֿכַֿד נֵׁשּבַ ֿת רֻ וחָ א ּדֿתַ ימנ ָ֑א וַסֿבַ רו ּדַ ממַ טֵ ין אַ ֿ
֗הוַו חֿדָ ַרי֞ ֣ק ִר ִט ֭א
ֿתקרא Act 27:14
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר קַ לִ ֭יל נֿפַ ק עלַין מַ ׁשֿבָ א ּדעַ לעָ ל ָ֑א ּדמֵ ֵ
טֻוֿפָ נִ יקָ וס אֵ ַורקלִ יֿדָ ון
לֿפָא ולָא אֵ ׁשּכחַ ֿת ּדַ ֿתקֻ ום לֻוקֿבַ ל רֻ וחָ ֭א וי ַ֗הֿבן Act 27:15
וֵאֿתחַ טּפַ ֿת אֵ ֭
לַאיֿדָ א ּדהִ י֭
וֿכַֿד עֿבַ רן ָּגזַרּתָ א חֿדָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ֻ֣קוֿדַ ֑א למַ חסֵ ן אֵ ׁשּכַחן Act 27:16
אֵ חַ ֿדן לקַ רקֻ ָור ֭א
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ֵאלֿפָא ומֵ טֻל ּדֿדָ חלִ ין
וֿכַֿד ׁשקַ לנ ָ֑ה מחַ יצִ ין ֗הוַין ומַ ֿתקנִ ין לָה ל ֭
ָיהי לַארמֵ נָו֭ ן והָ ֿכוָֿת ָרֿדֵ ין ֗הוַין֭
֗הוַין ּדֿדַ למָ א נֵּפֵל ּבמַ חַ ּתּתֵ ה ּדיַמָ ֑א אַ חֵ ֿתנ ֗
חרנ ָ֭א ׁשֿדַ ין מָ אנִ ין֞ Act 27:18
וֿכַֿד קָ ם לֵה עלַין ּכִ ימֻונָא קַ ׁשי ָ֑א ליַומָ א ֗א ִ
ּביַמָ ֭א
וַליַומָ א ּדַ ֿתלָֿתָ ֑א מָ אנ ֵ֞א ִּדילָה ּדֵ אלֿפָא ּבִ איֿדַ ין֞ ׁשֿדַ ין֭ Act 27:19
יר ֑ ֞א ולָא ׁשֵ מׁשָ א מֵ ֿתחזֵא ֗הוָא Act 27:20
וֿכַֿד אֵ חַ ֿד לֵה סַ ֿתוָא יַומָ ֿתָ ֞א י ִַּת ֵ
ֿברא ּדחַ יַין֞ ּכֻל ֻּכלֵה אֵ ֿתּפסֵ ק ֗הוָא ל ֵ֭ה
הרא ולָא ּכַוּכֿבֵ ֑ ֞א סַ ָ
ולָא סַ ָ
וֿכַֿד ֗אנָׁש מֵ ּדֵ ם לָא מֵ סּתַ יּבַ ר ֗הו ָ֑א הָ יּדֵ ין קָ ם ּפַ֣ולָוס ּבַ ינָֿתהֻון Act 27:21
ַֿבר ֑ ֞א לָא ָרֿדֵ ין ֗הוַין מֵ ן ֣ק ִר ִט ֑א ומֵ ֿתחַ סּכִ ין
וֵאמַ ֭ר אֵ לֻו אֵ ּתטּפִ יסּתֻ ון לִ י ּג ֵ
ֻוסרנָא ומֵ ן אֻ ולצָ נָא הָ נ ָ֭א
֗הוַין מֵ ן ח ָ
והָ ׁשָ א מָ ל ֵֿך ֗אנָא ּדֿתֵ הו ֻון ּדלָא עָקָ ֭א נַֿפׁשָ א ּגֵיר מֵ נֿכֻון חֿדָ א Act 27:22
לֿפָא
לָא אָ ֿבּדָ ֑א אֵ לָא אֵ ן אֵ ֭
ּדֿדילֵה ֗אנָא Act 27:23
אֵ ֿתחזִי לִ י ּגֵיר ּבלִ ליָא הָ נָא מַ לַאֿכֵה ּדַ אלָהָ ֑א הַ ו ִ
ולֵה ּפָ לַח ֗אנ ָ֭א
הו ל ָֿך לַמקָ ם קֿדָ ם קֵ סַ ֭ר והָ ֿא Act 27:24
עֿתיֿד ֻ֗
וֵאמַ ר לִ י֭ לָא ּתֵ ֿדחַ ל ּפַ֣ול ֵ֭א ִ
ּדרֿדֵ ין עַ מָ ֿ֭ך
י ַ֗הֿב ל ָֿך אַ לָהָ א מַ והַ ֿבּתָ א לֿכֻל ָ
ַֿבר ֑ ֞א מהַ ימֵ ן ֗אנָא ּגֵיר ּבַ אלָהָ ֑א ּדהָ ַֿכנָא Act 27:25
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתלַּבַ ֿבו ּג ֵ
הָ ו ֵ֭א אַ ֿיך מָ א ּדֵ אֿתמַ לַל עַ מי֭
ּברם ל ָֿגזַרּתָ א חֿדָ א ִאיֿת לַן ּדנֵׁשּתֿדֵ ֭א Act 27:26
ַ
ֿדריַוס יַמָ ֑א Act 27:27
ַומין֞ ּדַ טעַ ין וֵאּתטַ ַרֿפן ּ֣בהַ ִ
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר אַ רּבֿתַ עסַ ר י ִ
ּבֿפֵ לּגֵה ּדלִ לי ָ֭א סֿבַ רו מַ לָחֵ ֞א ּדלַארעָא מֵ ֿתקַ רֿבִ ין ֗הוַו֭
עֵסרי֭ ן וֿתֻ וֿב קַ לִ יל רֿדַ ו֑ Act 27:28
ומין֞ ִ
ַארמיו אֵ וקִ ינ ַ֑֞ס וֵאׁשּכַחו קַ ִ
ו ִ
עֵסר ֭ ֞א
ומין֞ חַ מׁשַ ֵ
וֵאׁשּכַחו קַ ִ
וֿכַֿד ּדַ חִ ילִ ין ֗הוַין ּדַ למָ א נֵׁשּתֿכַח לַן ּבֿדֻוּכיָֿתָ ֞א ִּדאיֿת ּבהֵ ין Act 27:29
רמיו מֵ ן חַ רֿתָ ה ּדֵ אלֿפָא אֵ וקִ ינ ַ֞ס אַ רּבַ ֭ע וַמצַ לֵין ֗הוַו ּדנֵהוֵא
ועֵא אַ ִ
ׁשֻ ֑ ֞
יַומָ ֭א
לֿפָא וַאחֵ ֿתו מֵ נָה Act 27:30
ערק מֵ נָה מֵ ן אֵ ֭
מַ לָחֵ ֞א ּדֵ ין ּבעַ ו למֵ ַ
ארעָא
֭
לקַ רקֻ ָורא ליַמָ ֑א ּבעֵ לֿתָ א ּדנִ אז ֻ֗לון ּבָ ה ונֵאסרֻ ונָה לֵאלֿפָא ּבַ
Act 27:17
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ֵאסטר ִטיָוטֵ ֭ ֞א ּדֵ אן הָ לֵין
ַ
ָוס אֵ מַ ר לקֵ נטרֻ ונָא ול
וֿכַֿד חזָא ּפַ֣ול ֑
ּדֿתחֻון֭
ַּתרי ֑ן אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
ּבֵ אלֿפָא לָא מֿכ ִ
ורא מֵ ן אֵ לֿפָא Act 27:32
ֵיה ּדקַ רקֻ ָ
סטר ִטיָוטֵ ֞א לחַ ֿבל ֞
הָ יּדֵ ין ּפסַ קו אֵ ַ
וׁשַ ֿבקֻ וה טָ עיָא ּס ּס
ֿפר ֑א מּפִ יס ֗הוָא לֿכֻלהֻון Act 27:33
הֻו ּדֵ ין ּפַ֣ולָוס עֿדַ מָ א ּדַ הוָא צַ ָ
ַומי ֑֞ן מֵ ן קֵ נטָ א
ּדַ נקַ ּבלֻון סַ יּבָ רּתָ ֭א ּכַֿד אָ מַ ר להֻו֭ ן יַומָ נָא הָ א אַ רּבֿתַ עסַ ר י ִ
מֵ ּדֵ ם לָא טעִ ים לֿכֻון֭
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן ּדַ ֿתקַ ּבלֻון מֵ אֿכֻולּתָ א לקֻ ויָמָ א Act 27:34
ּדחַ יַיּכ ֭ ֻ֞ון מֵ נֿתָ א ּגֵיר מֵ ן ִרׁשָ א ּדחַ ֿד מֵ נֿכֻון לָא אָ ֿבּדָ ֭א
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר נסַ ֿב לַחמָ א וׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ א קֿדָ ם ּכֻלהֻו ֑ן וַקצָ א Act 27:35
וַאקֵ ֿף למֵ אֿכ ַ֭ל
וֵאֿתּבַ יַאו ּכֻלהֻון וקַ ּבֵ לו ּתֻ ורסָ י ָ֭א Act 27:36
אלֿפָא מַ אֿתֵ ין וׁשַ ֿבעִ ין וׁשֵ ֿת נַֿפׁשָ ֭ ֞ן Act 27:37
֑
ִאיֿתַ ין ֗הוַין ּדֵ ין ּבֵ
לֿפָא וַׁשקַ לו חֵ טֵ ֞א וַׁשֿדַ ו Act 27:38
וֿכַֿד סֿבַ עו מֵ אֿכֻולּתָ ֑א אַ קֵ לו מֵ ן אֵ ֑
ּביַמָ ֭א
רעָא לָא אֵ ׁשּתַ וּדַ עו֭ אֵ לָא Act 27:39
וֿכַֿד הוָא יַומָ ֑א סַ ּפָ נ ֵ֞א אַ יֿדָ א ֗הי אַ ֭
ּדרנֵין ֗הוַו ּדֵ אן מֵ ׁשּכחָ ֭א
חָ רו עַ ל ּגֵנ֗ ֿב יַֿבׁשָ א ּכֵנֿפָא חֿדָ א ּדיַמָ ֑א אַ יּכָא ָ
ֵאלֿפָא
נֵֿדחֻונָה ל ֭
ַׁשרו ָרֿכּבֵ ֞א Act 27:40
לֿפָא וַארּפִ יו אֵ נֵין֞ ּביַמָ ֭א ו ַ
וַֿפסַ קו אֵ וקִ ינ ַ֞ס מֵ ן אֵ ֑
ֻורא לרֻ וחָ א ּדנָׁשּבָ ֭א ָורֿדֵ ין ֗הוַו לַאּפַ י֞ יַֿבׁשָ ֭א
ּדסַ ו ָּכנ ֑ ֵ֞א וַֿתלַו אַ רמֵ נָון זע ָ
ּתרין֞ עֻומקִ ין֞ ּדיַמָ ֭א Act 27:41
ּדרמָ ֑א ּבַ ינָֿת ֵ
וֿגֵׁשַ ֿת אֵ לֿפָא ּבֿדֻוּכֿתָ א ָ
וֵאֿתחַ ריַֿת ּבָ ֭ה וקָ ם עלֵיה ּגַּבָ ה קַ ֿדמָ י ָ֑א ולָא מֵ ּתּתזִיע ֗הו ָ֭א ּגַּבָ ה ּדֵ ין
קט ָירא ּדֿג ַ֗לל ֭ ֵ֞א
ׁשּתרי מֵ ן ִ
חריָא אֵ ִ
֗א ָ
יר ֑ ֞א ּדלָא נַרמֻון Act 27:42
ַאס ֵ
סטר ִטיָוטֵ ֑ ֞א ּדַ נקַ טלֻון אֵ נֻון ל ִ
וַצֿבַ ו ֗הוַו אֵ ַ
סַ חוָא ונֵערקֻ ון להֻון מֵ נהֻון֭
ָוס Act 27:43
וקֵ נטרֻ ונָא ּכלָא אֵ נֻון מֵ ן הָ ֿדֵ ֑א מֵ טֻל ּדצָ ֿבֵ א ֗הוָא ּדנַחֵ א ל֣ ּפַ ול ֭
ולַאילֵין ּדמֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו למַ רמָ יֻו סַ חו ָ֑א ּפקַ ֿד להֻון ּדַ ֿבקַ ֿדמָ י ֵ֞א נֵסחֻון
ַארעָא
֭
ונֵעּברֻ ון ל
Act 27:31
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אלֿפָא אַ עּבַ רו אֵ נֻו֭ ן
֭
חרנ ֵ֞א ּדֵ
ּפֵא ועַ ל קַ יסֵ ֞א ֗א ָ
וַלׁשַ רּכָא עַ ל ּדַ ֞
והָ ַֿכנָא ּכֻלהֻון אֵ ׁשּתַ וזַֿבו לַארעָא ס
יטא מֵ ֿתקַ ריָא הָ י ָּגזַרּתָ ֭א Act 28:1
ומֵ ן ּבָ ֿתַ רּכֵן יִ לֵֿפ ֑ן ּ֣ד ִמלִ ִ
ֵאא חַ וִ יו ל ָוַֿ֭ת ן וַאוחֵ ֿדו Act 28:2
מרין ֗הוַו ּבָ ֑ה ַרחמֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
רּברי ֵ֞א ּדעָ ִ
וֿבַ ָ
טרא סַ ּגִ יָאא וקֻ ורׁשָ א ִּדאיֿת ֗הו ָ֭א
ַקראוֻן ל ֻֿכלַן ּדנֵׁשחַ ֑ן מֵ טֻל מֵ ָ
נ ָֻור ֑א ו ַ
ֻור ֭א ונֵֿפקַ ֿת מֵ נהֻון Act 28:3
ו֣ ּפַ ולָוס ׁשקַ ל סֻוֿגָאא ּדחַ ּבֻוֿבֵ ֞א וסָ ם עַ ל נ ָ
אָ ֿכֵֿדנָא מֵ ן ַרֿתחָ א ּדנ ָֻורא ונֵֿכּתַ ֿת ּבִ איֿדֵ ֭ה
מרין ֗הוַו֭ ּכֿבַ ר הָ נָא Act 28:4
רּברי ֵ֞א ּדֿתַ ליָא ּבִ איֿדֵ ֑ה אָ ִ
וֿכַֿד חזַאוֻה ּבַ ָ
ַֿברא קָ טֻולָא ֗הו֭ ּדֿכַֿד אֵ ׁשּתַ וזַֿב מֵ ן יַמָ ֑א ּכִ אנֻוֿתָ א לָא ׁשֿבַ קֿתֵ ה ּדנִ חֵ ֭א
ּג ָ
ֻור ֭א ומֵ ּדֵ ם ּדַ סנֵא Act 28:5
הֻו ּדֵ ין ּפַ֣ולָוס אַ נִ ֿיף ִאיֿדֵ ֑ה וַׁשֿדָ ה לָאֿכֵֿדנָא ּבנ ָ
ָיהי֭
לָא הו ֗
רּברי ֑ ֵ֞א ּדֿבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה מֵ ֿתמסֵ א ונָֿפֵ ל ּכַֿד ִמיֿת Act 28:6
ֿברין ֗הוַו ּדֵ ין ּבַ ָ
סָ ִ
ָיהי֑ ׁשַ חלֵֿפו
רעָא וֿכַֿד עֵ ּדָ נָא סַ ּגִ יָאא סַ ּכִ יו וַחזַו ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ סנֵא לָא הו ֗
עַ ל אַ ֭
מֵ לַיהֻון֞ וֵאמַ רו ּדַ אלָהָ א ֗הו ס
ַֿברא חַ ֿד ּדַ ׁשמֵ ה הוָא Act 28:7
ֿתר ֑א לֿג ָ
ִאיֿת ֗הוָא ּדֵ ין קֻ ורי ָ֞א ּבֵ ה ּבהַ ו אַ ָ
ַומ ֭ ֞ין חָ ֿדיָאיִ ֿ֭ת
ּפָ֣וּפלִ י ָ֭וס ּדהֻו הוָא ִרׁשָ ה ּד ָֿגזַרּתָ ֭א וקַ ּבלַן ּבֿבַ יּתֵ ה ּתלָֿתָ א י ִ
ּכריה ֗הו ָ֭א ועַ ל Act 28:8
ֻוהי ּדֵ ין ּ֣דּפָ וּפלִ י ָ֭וס ּבֵ אׁשָ ֿתָ א וַֿבֿכִ אֿב מעַ י ָ֞א ִ
אַ ֿב ֗
ַוהי ִאיֿדֵ ה וַאחלמֵ ֭ה
לוָֿתֵ ה ּפַ֣ולָוס וצַ לִ י֭ וסָ ם על ֗
וֿכַֿד הוָֿת הָ ֿדֵ ֑א אָ ֿף ׁשַ רּכָא אַ ילֵין ִּדאיֿת ֗הוַו ּבָ ה ּב ָֿגזַרּתָ א Act 28:9
ּכריהֵ ֑ ֞א קָ רּבִ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ה ומֵ ֿתַ אסֵ ין ֗הוַו֭
ִ
וִ איקָ ֵר ֞א ַרורֿבֵ ֞א יַקרֻ ו֭ ן וֿכַֿד נָֿפקִ ין ֗הוַין מֵ ן ּתַ מָ ֑ן זַוֿדֻון֭ Act 28:10
נּדריּתָ ֑א Act 28:11
נֿפַ קן ּדֵ ין ּבָ ֿתַ ר יַרחֵ ֞א ּתלָֿתָ ֑א וַרֿדַ ין ּבֵ אלֿפָא אַ לֵּכסַ ָ
ּדַ אסּתיַֿת ֗הוָֿת ּבָ ה ּב ָֿגזַרּתָ ֭א וִ איֿת ֗הוָֿת עלֵיה אָ ֿתָ א ּדֿתָ אמֵ ֭ ֞א
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וקַ וִ ין ּתַ מָ ן יַומָ ֿתָ ֞א ּתלָֿתָ ֭א Act 28:12
וֵאֿתַ ין ל֣ ס ַֻרקָ וסַ א ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר יַומָ א חַ ֿ֑ד Act 28:13
ֿתּכרֿכ ֑ן ומַ נַען ל֣ ִרֿגִ יָון ִ
ומֵ ן ּתַ מָ ן אֵ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א
וטיַאלָס ִ
ַומי ֑֞ן אֵ ֿתַ ין ל֣ ּפָ ִ
ַֿתרין֞ י ִ
נֵׁשּבַ ֿת לַן רֻ וחָ א ּדֿתַ ימנ ָ֭א ול ֵ
ִּ֣דאיטַ לִ י ַ֭א
Act 27:44
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ֿבעָא
וֵאׁשּכַחן ּתַ מָ ן אַ חֵ ֭ ֞א וַֿבעַ ו מֵ ַנ ֑ן וַהוַין לוָֿתהֻון יַומָ ֿתָ א ׁשַ ֭
ומ ֭א
והָ יּדֵ ין אֵ זַלן ל֣ רֻ ֗ה ִ
וֿכַֿד ׁשמַ עו אַ חֵ ֞א ּדֿתַ מָ ֑ן נֿפַ קו לֻאורעַ ן עֿדַ מָ א לׁשֻ וקָ א Act 28:15
ָוס אַ ִוּדי
וס וַעֿדַ מָ א לַֿתלָֿת חָ נו ֭ ָ֞ן וֿכַֿד חזָא אֵ נֻון ּפַ֣ול ֑
ֿתקרא אַ ּפִ יָוסֿ-פָ ָור ֑
ּדמֵ ֵ
לַאלָהָ א וֵאֿתחַ י ַ֭ל
ֵׁשרא אַ יּכָא ּדצָ ֿבֵ ֑א Act 28:16
ָוס ּדנ ֵ
ומ ֭א וַאּפֵס קֵ נטרֻ ונָא ל֣ ּפַ ול ֑
ועַלן ל֣ רֻ ֗ה ִ
סטר ִטיָוטָ א הַ ו ּדנָטַ ר ֗הוָא לֵה ס
עַ ם אֵ ַ
לרׁשָ נַיהֻון֞ ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א Act 28:17
קרא ִ
ַומי ֑֞ן ׁשַ ּדַ ר ּפַ֣ולָוס ָ
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּתלָֿתָ א י ִ
ַֿבר ֞א אַ חַ ֑֞י אֵ נָא ּכַֿד ּבמֵ ּדֵ ם לָא קָ מֵ ֿת לֻוקֿבַ ל
וֿכַֿד אֵ ֿת ַּכנַׁשו֑ אֵ מַ ר להֻו֭ ן ּג ֵ
אֻ֣ורׁשלֵם ּבִ איֿדָ א
ֻור ֞א אֵ ׁשּתַ למֵ ֿת מֵ ן ִ
עַ מָ א ו ָנמֻוסָ א ּדַ אֿבָ הַ ֑֞י ּבַ אס ֵ
ּדרֻ ֗הומָ י ֭ ֵ֞א
והֵ נֻון ּכַֿד ׁשַ אלֻוני֑ צֿבַ ו ּדנֵׁשרֻ ונָני֑ מֵ טֻל ּדלָא אֵ ׁשּכַחו ּבָ ֿתַ רי Act 28:18
ֵרׁש ָינָא מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ וֵא למַ וּתָ ֭א
ימין ֗הוַו לֻוקֿבַ לי יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אֵ ֿתַ אלצֵ ֿת ּדֵ אקעֵא ּבֿגֵן קֵ סַ ֑ר Act 28:19
וֿכַֿד קָ ִ
טרֿג ּבמֵ ּדֵ ם לַֿבנַי֞ עַ מי֭
לָא אַ ֿיך ִאיֿת לִ י ּדֵ אקַ ֵ
ּדֿתאֿתֻ ון וֵאחזֵיֿכֻון וֵאׁשּתַ עֵא לֿכֻון Act 28:20
מֵ טֻל הָ נָא ּבעִ יֿת מֵ נֿכֻו ֑ן ִ
ּבׁשׁשַ לּתָ א הָ ֿדֵ ֭א
איסריֵל אַ ִסיר ֗אנָא ִ
ֿברא ּגֵיר ִּ֣ד ָ
הָ לֵי֭ ן מֵ טֻל סַ ָ
הוֿ֑ד ולָא Act 28:21
מרין לֵה הֵ נֻו֭ ן חנַן אֵ ּגַרּתָ א עלַיּךְ לָא קַ ּבֵ לן מֵ ן ִ֣י ֻ
אָ ִ
ַיּכ
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם אֵ מַ רו לַן מֵ ּדֵ ם ּדֿבִ יׁש על ְ֭
֗אנָׁש מֵ ן אַ חֵ ֞א ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן ִ
ֿתרעֵא אַ נ֗ ּ֭ת מֵ טֻל ּדי ֻולּפָ נָא Act 28:22
צָ ֿבֵ ינַן ּדֵ ין ּדנֵׁשמַ ע מֵ נ ָֿך מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ַ
הָ נ ָ֑א יָֿדעִ ינַן ּדעַ ל ֗אנָׁש לָא מקַ ּבַ ֭ל
ׁשרא ֗הו ָ֭א Act 28:23
ֵאא ּכַר ּדַ ֵ
וַאקִ ימו לֵה יַומָ ֑א וַֿכנַׁשו וֵאֿתַ ו לוָֿתֵ ה סַ ּגִ י ֞
וַֿגלָא להֻון עַ ל מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּכַֿד מסַ הֵ ֿד וַמּפִ יס להֻון עַ ל יֵׁ֣שֻ וע֑ מֵ ן
לרמׁשָ ֭א
ֿפרא וַעֿדַ מָ א ַ
ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ א ומֵ ן נֿבִ י ֑ ֵ֞א מֵ ן צַ ָ
חרנ ֵ֞א לָא Act 28:24
ַוה ֑֞י ו ַ֗א ָ
יסין ֗הוַו למֵ ל ֗
ואנ ִָׁשין֞ מֵ נהֻון מֵ ּתטּפִ ִ
֗
יסין ֗הוַו֭
מֵ ּתטּפִ ִ
Act 28:14
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למין לַחֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א וֵאמַ ר להֻון הֻו
ֵאׁשּתריו מֵ ן לוָֿתֵ ה ּכַֿד לָא ׁשָ ִ
ִ
ו
ּפַ֣ולָוס מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א ׁשַ ּפִ יר מַ לֵל רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּבֿפֻום ֵ֣אׁשַ עיָא נֿבִ יָא
לֻוקֿבַ ל אַ ֿבָ הָ ֿתֿכֻו ֑֞ן
ּכַֿד אָ מַ ֑ר ּדזֵל לוָֿת עַ מָ א הָ נָא וֵאמַ ר להֻו֭ ן ּדׁשֵ מעָא ּתֵ ׁשמעֻון Act 28:26
ולָא ּתֵ סּתַ ּכלֻו֭ ן וֿתֵ חז ֻון ולָא ּתֵ ֿבחרֻ ון֭
אֵ ֿתעַ ּבִ י לֵה ּגֵיר לֵּבֵ ה ּדעַ מָ א הָ נ ָ֭א ומַ ׁשמַ עֿתהֻון אַ וקַ רו֭ Act 28:27
ועַ ינַיהֻון֞ עַ מֵ צו֑ ּדלָא נֵחז ֻון ּבעַ ינַיהֻון֞ ונֵׁשמעֻון ּבֵ אֿדנַיהֻו ֑֞ן ונֵסּתַ ּכלֻון
ּבלֵּבהֻון וַנֿתֻ וֿבֻון לוָֿתי וֵאׁשּבֻוק להֻון֭
ּתֵ ִֿתיֿדַ ע לֿכֻון הָ ֿכִ יל הָ ֿדֵ ֑א ּדַ לעַ ֗ממֵ ֞א ֗הו אֵ ׁשּתַ ּדַ ר הָ נָא ּפֻורקָ נָא Act 28:28
ּדַ אלָהָ ֭א הֵ נֻון ּגֵיר אָ ֿף ׁשָ מעִ ין לֵה ס
רׁשין ֗הוַו ּבַ ינָֿתהֻון֭ Act 28:29
וֿכַֿד הָ לֵין אֵ מַ ֑ר נֿפַ קו יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וסַ ּגִ י ּדָ ִ
ין Act 28:30
וֵאֿגַר לֵה ּפַ֣ולָוס מֵ ן ִּדילֵה ּבַ יּתָ ֑א וַהוָא ּבֵ ה ּתַ רּתֵ ין֞ ׁשנִ ֭ ֞
וַמקַ ּבֵ ל ֗הוָא ּתַ מָ ן לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדָ אֿתֵ ין ֗הוַו לוָֿתֵ ֭ה
ֿכרז ֗הוָא עַ ל מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ומַ ל ֵֿף ֗הוָא עִ ין ּבַ ֿגלֵא עַל Act 28:31
ומַ ֵ
מׁשיחָ א ּדלָא ּכֵליָן ּס ּס
מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
Act 28:25

Hebrews
קֿד ֭ים
ּבֿכֻל מ ַנוָן֞ וַֿבֿכֻל ּדֵ מו ֭ ָ֞ן מַ לֵל אַ לָהָ א עַ ם אַ ֿבָ הַ ין֞ ּבַ נֿבִ י ֵ֞א מֵ ן ִ
ֿבר ֭ה ּדלֵה סָ ם יָרּתָ א Heb 1:2
חרי ֭ ֵ֞א מַ לֵל עַ מַ ן ּבַ ֵ
וַֿבהָ לֵין יַומָ ֿתָ ֞א ֗א ָ
ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ֭ם וֿבֵ ה עֿבַ ֿד לעָ למֵ ֭ ֞א
ּדהֻוי ֻו צֵ מחָ א ּדׁשֻ וֿבחֵ ֭ה וצַ למָ א ִּדאיֿתֻ וֿתֵ ֭ה וַאחִ יֿד ּכֻל ּבחַ ילָא Heb 1:3
ּדרּבֻוֿתָ א
ּדמֵ לֿתֵ ֭ה והֻו ּבַ קנֻומֵ ה עֿבַ ֿד ּדֻו ָּכיָא ּדַ חטָ הַ ין֞ וִ יֿתֵ ֿב עַל י ִַמינָא ַ
מרומֵ ֭ ֞א
ּבַ ַ
ירֿת מֵ ן Heb 1:4
והָ נָא ֻּכלֵה יִ ֵרֿב מֵ ן מַ לַאֿכ ֑ ֵ֞א אַ ֿיך מָ א ּדַ מיַּתַ ר ׁשמָ א ִּד ֵ
ִּדילהֻון֭
לַאינָא ּגֵיר מֵ ן מַ לַאֿכ ֵ֞א מֵ מֿתֻ ום אֵ מַ ר אַ לָהָ ֭א ּדֿבֵ רי אַ נ֗ ּ֭ת אֵ נָא Heb 1:5
ַֿבר ֭א
יַומָ נָא יִ לֵּדּתָ ֿ֑ך וֿתֻ וֿ֭ב ּדֵ אנָא אֵ הוֵא לֵה לַאֿבָ ֑א והֻו נֵהוֵא לִ י ל ָ
ֻוֿכרא לעָ למָ ֑א אֵ מַ ֭ר ּדלֵה נֵסּגֿדֻון ּכֻלהֻון Heb 1:6
ּתֻ וֿב ּדֵ י֭ ן אֵ מַ ֿתי ּדמַ עֵ ל ּב ָ
מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ אלָהָ ֭א
ַוהי֞ Heb 1:7
וח וַמׁשַ מׁשָ נ ֗
ַוהי֞ רֻ ֑
עַ ל מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדֵ ין הָ ַֿכנָא אֵ מַ ֭ר ּדַ עֿבַ ֿד מַ לַאֿכ ֗
נֻור יָקּדָ ֭א
למי֭ ן ׁשַ ֿבטָ א Heb 1:8
ּברא ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ּדֿכֻורסי ָֿך ִּדיל ָֿך אַ לָהָ א לעָ לַם עָ ִ
עַ ל ָ
ּפׁשיטָ א ׁשַ ֿבטָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ ֿ֭ך
ִ
רחֵ מּת ּכִ אנֻוֿתָ א וַסנַיּת עַ ול ָ֑א מֵ טֻל הָ נָא מַ ׁשחָ ֿך אַ לָהָ א אַ לָהָ ֿ֑ך Heb 1:9
ֿבריּכְ֭֞
מֵ ׁשחָ א ּדחַ ֿדֻוֿתָ ֭א י ִַּתיר מֵ ן חַ ַ
ארעָא וַׁשמַ יָא עֿבָ ֿד Heb 1:10
֭
יה ּדַ
יׁשיֿת סָ מּת ׁשֵ ֿתֵ אסֵ ֞
ּבר ִ
וֿתֻ וֿ֭ב אַ נ֗ ּת מֵ ן ִ
יּך אֵ נֻון֭
ִאיֿדַ ְ֞
יך נַחּתָ א נֵֿבלֻון֭ Heb 1:11
הֵ נֻון נֵעּברֻ ון וַאנ֗ ּת קַ יָם אַ נ֗ ּ֭ת וֿכֻלהֻון אַ ֿ
יך ִּדאיֿתַ יּךְ Heb 1:12
ֻוף אֵ נֻו֭ ן הֵ נֻון נֵֿתחַ לֿפֻו֭ ן וַאנ֗ ּת אַ ֿ
ֿכסיֿתָ א ּתֵ ע ֿ
ַאיך ּתַ ִ
ו ֿ
ֵֿגמר ֭ ֞ן
ַיּך לָא נ ָ
אַ נ֗ ּ֭ת וַׁשנ ְ֞
למַ ן ּדֵ ין מֵ ן מַ לַאֿכ ֵ֞א מֵ מֿתֻ ום אֵ מַ ֭ר ּדֿתֵ ֿב מֵ ן י ִַמיני֑ עֿדַ מָ א Heb 1:13
יּך ּכֻוֿבׁשָ א ּתחֵ יֿת ֵרֿגלַיּכְ֭֞
אסים ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ְ֞
ּדֵ ִ
Heb 1:1
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ֿדרין
לָא הָ א ּכֻלהֻון ִאיֿתַ יהֻון רֻ וחֵ ֞א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֑א ּדמֵ ׁשּתַ ִ
ארֿת חַ י ֵ֞א ס
למ ַ
עֿת ִיֿדין ִ
ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א מֵ טֻל אַ ילֵין ּדַ ִ
ירין ּבמֵ ּדֵ ם ּדַ ׁשמַ ען ּדלָא Heb 2:1
מֵ טֻל הָ נָא חַ יָֿבִ י ַנ ֑ן ּדי ִַּת ָיראיִ ֿת נֵהוֵא זהִ ִ
נֵּפֵ ֭ל
ררֿ֑ת וֿכֻל ּדׁשַ מעָ ה Heb 2:2
אֵ ן ּגֵיר מֵ לֿתָ א ּדֵ אֿתמַ ללַֿת ּביַֿד מַ לַאֿכ ֵ֞א אֵ ׁשּתַ ַ
וַעֿבַ ר עלֵיה קַ ּבֵ ל ּפֻורעָ נָא ּבֿכִ אנֻוֿתָ ֑א
וק אֵ ן נַֿבסֵ א עַל אַ ילֵין ּדהֵ נֻון אֵ נֻון חַ יַי ֑֞ן הָ נֻון Heb 2:3
אַ י ַּכנָא חנַן נֵערֻ ֑
ּדׁשַ ִריו מֵ ן מָ ַרן למֵ ֿתמַ ָללֻו֭ ומֵ ן אַ ילֵין ּדמֵ נֵה ׁשמַ עו֭ ּבַ ן אֵ ׁשּתַ ַררו֑
ֿדמרֿתָ ֭ ֞א וַֿבחַ יל ֵ֞א Heb 2:4
ּכַֿד סָ הֵ ֿד עלַיהֻון אַ לָהָ ֭א ּבָ אֿתוָֿתָ ֭ ֞א וַֿבֿתֵ ָ
אֿתיהֵ ֿבו אַ ֿיך צֵ ֿב ָינֵה ס
חלֿפֵא וַֿבֿפֻו ָלֿג ֵ֞א ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדֵ ִ
֭֞
מׁשַ
ַוהי ממַ ללִ י ַנ ֑ן Heb 2:5
עֿתיֿ֭ד ּדַ על ֗
לָא ֗הוָא ּגֵיר למַ לַאֿכ ֵ֞א ׁשַ עּבֵ ֿד עָ למָ א ּדַ ִ
ַֿברה Heb 2:6
יהי֑ ו ֵ
ַֿברא ּדֵ ֗עהַ ּדּתָ ֗
אֵ לָא אַ ֿיך ּדמַ סהֵ ֿד ּכֿתָ ֿבָ א וָאמַ ֭ר מָ נַו ּג ָ
יהי֭
ּדאנָׁשָ א ּדַ סעַ רּתָ ֗
֗
ּבריׁשֵ ֭ה Heb 2:7
יהי קַ לִ יל מֵ ן מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא סָ מּת ִ
אַ מֵ ֿכּתָ ֗
יהי ּבַ עֿבָ ֿדָ א ִּדאיֿדַ יּכְ֭֞
וַאׁשלֵטּתָ ֗
ַוה ֭֞י ּבהָ י ּדֵ ין ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם ׁשַ עּבֵ ֿד ל ֵ֑ה Heb 2:8
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ׁשַ עּבֵ ּדּת ּתחֵ יֿת ֵרֿגל ֗
לָא ׁשֿבַ ק מֵ ּדֵ ם ּדלָא מׁשַ עּבַ ֿ֭ד הָ ׁשָ א ּדֵ ין לָא עֿדַ ּכִ יל חָ זֵי ַנ ֑ן ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם
מׁשַ עּבַ ֿד ל ֵ֭ה
הַ ו ּדֵ ין ּדמַ ֿך קַ לִ יל מֵ ן מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א חָ זֵי ַנ ֑ן ּדהֻוי ֻו יֵׁ֣שֻ וע מֵ טֻל חַ ׁשָ א Heb 2:9
ּבריׁשֵ ֭ה הֻו ּגֵיר ּבטַ יּבֻוֿתֵ ה אַ לָהָ א חל ָֿף
ּדמַ וּתֵ ֭ה וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא ִסים ִ
ּכֻלנָׁש טעֵם מַ וּתָ ֭א
ֵאא Heb 2:10
יָאֵ א ֗הוָא ּגֵיר להַ ו ּדֿכֻל ּבִ איֿדֵ ה וֿכֻל מֵ ֻטלָֿתֵ ֑ה וַֿב ַני ָ֞א סַ ּגִ י ֞
יוהי
ֵֿגמר ֗
לריׁשָ א ּדחַ יַיהֻון֞ ּבחַ ׁשֵ ה נ ִ
אַ עֵ ל לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֑א ּדַ ִ
הַ ו ּגֵיר ּדקַ ּדֵ ׁש והָ נֻון ּדֵ אֿתקַ ּדַ ׁשו֑ מֵ ן חַ ֿד אֵ נֻון ּכֻלהֻו֭ ן מֵ טֻל הָ נָא Heb 2:11
וה ֑֞י
ֵקרא אֵ נֻון אַ חַ ֗
לָא ּבהֵ ֿת ּדנ ֵ
ּכַֿד אָ מַ ֭ר אֵ סַ ּבַ ר ׁשמָ ֿך לַאחַ ֑֞י וַֿב ַֿגוָה ּדעִ ּד֗ ּתָ א אֵ ׁשַ ּבחָ ֿ֭ך Heb 2:12
ַוהי֭ וֿתֻ וֿ֭ב הָ א אֵ נָא וַֿב ַני ָ֞א ּדי ַ֗הֿב לִ י Heb 2:13
וֿתֻ וֿ֭ב ּדֵ אנָא אֵ הוֵא ּתֿכִ יל על ֗
אַ לָהָ ֭א
Heb 1:14
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סרא וַֿדמָ ֑א אָ ֿף הֻו ּבָ ה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א
מֵ טֻל ּגֵיר ּדַ ֿב ַני ָ֞א אֵ ׁשּתַ וּתַ ֿפו ּבֿבֵ ָ
אֵ ׁשּתַ וּתַ ֿף ּבהֵ ין ּבהָ לֵי ֑ן ּדַ ֿבמַ וּתֵ ה נֿבַ טֵ ל למַ ן ּדַ אחִ יֿד ׁשֻ ולטָ נָא ּדמַ וּתָ ֭א
והי סָ טָ נ ָ֑א
ִּדאיֿתַ ֗
ֵׁשרא להָ נֻון אַ ילֵין ּדַ ֿבֿדֵ חלֿתָ א ּדמַ וּתָ א ּבֿכֻלהֻון חַ יַיהֻון֞ Heb 2:15
ונ ֵ
עּבֿדין ֗הוַו לעַ ֿבּדֻוֿתָ ֭א
מׁשַ ִ
לָא ֗הוָא ּגֵיר עַ ל מַ לַאֿכ ֵ֞א מַ ׁשלַט ֗הוָא מַ וּתָ ֑א אֵ לָא עַ ל זַרעֵ ה Heb 2:16
אֿברהָ ם מַ ׁשלַט ֗הו ָ֭א
ַּ֣ד ָ
וה ֑֞י ּדנֵהוֵא Heb 2:17
מֵ טֻל הָ נָא זָֿדֵ ק ֗הו ָ֑א ּדַ ֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם נֵּתּדַ מֵ א לַאחַ ֗
והי֞
ֻומר ֞א מהַ ימנָא ּבֿדַ אלָהָ ֑א ונֵהוֵא מחַ סֵ א עַל חטָ הַ ֗
מרחמָ נָא ַורֿב ּכ ֵ
ַ
ּדעַ מָ ֭א
ּבהָ י ּגֵיר ּדהֻו חַ ׁש וֵאֿתנ ִַסי֑ מֵ ׁשּכַח ּדַ נעַ ּדַ ר לַאילֵין ּדמֵ ֿתנַסֵ ין ס Heb 2:18
אֿתקריּתֻ ון ּבקֵ ר ָינָא ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֑א חזַאו ֻ֗הי Heb 3:1
ִ
מֵ ּכִ יל אַ חַ י֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדֵ
מׁשיחָ ֑א
ֻומר ֞א ּדֿתַ ִוּדיֿתַ ן יֵׁ֣שֻ וע ִ
להָ נָא ׁשלִ יחָ א ַורֿב ּכ ֵ
ֿכלֵה ּבַ יּתֵ ֭ה Heb 3:2
ּדַ מהַ ימַ ן למַ ן ּדעַ ֿבּדֵ ה אַ ֿיך מֻ֣וׁשֵ א ּב ֻ
סַ ּגִ יָאא ֗הי ּגֵיר ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדהָ נָא טָ ֿב מֵ ן ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א אַ י ַּכנָא ּדסַ ּגִ י Heb 3:3
ִאיקָ ָרא ּדֿבַ ָניֵה ּדֿבַ יּתָ א טָ ֿב מֵ ן ּבֵ נ ָינ ֵ֭ה
הו מֵ ֿתּבנ ֵ֑א הַ ו ּדֵ ין ּדֿבָ נֵא ּכ ֻ֭ל אַ לָהָ א ֗הו֭ Heb 3:4
ּכֻל ּבַ יּתָ א ּגֵיר מֵ ן ֗אנָׁש ֻ֗
ּכל ֵ֑ה לסָ הּדֻוֿתָ א ּדַ אילֵין Heb 3:5
ו֣ מֻוׁשֵ א אַ ֿיך עַ ֿבּדָ א אֵ ֿתהַ ימַ ן ּבֿבַ יּתָ א ֻ
עֿתיֿדָ ן֞ ֗הוַי֞ למֵ ֿתמַ ָללֻו ּבִ איֿדֵ ֑ה
ּדַ ִ
והי ּבַ יּתֵ ה ח ַנ ֑ן אֵ ן עֿדַ מָ א Heb 3:6
ּברא עַ ל ּבַ יּתֵ ֭ה וִ איֿתַ ֗
מׁשיחָ א ּדֵ ין אַ ֿיך ָ
ִ
ֿבר ֭ה
ּפֵא וׁשֻ וֿבהָ ָרא ּדסַ ֵ
לחַ רֿתָ א נֵאחֻוֿד ּגַליֻוֿת אַ ֞
אמרֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א ּדיַומָ נָא אֵ ן ּבקָ לֵה ּתֵ ׁשמעֻו ֑ן Heb 3:7
מֵ טֻל ּדֵ ַ
ַאיך יַומָ א Heb 3:8
רמרנ ֵ֞א ו ֿ
לָא ּתקַ ׁשֻ ון לֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ למַ ר ָּגז ֻוֿתֵ ֑ה אַ ֿיך ממַ ָ
ֿדּבר ֑א
ּדנֵסיֻונָא ּדַ ֿבמַ ָ
ין Heb 3:9
ּדנַסיֻוני אַ ֿבָ הַ יּכֻו ֑֞ן וַֿבקַ ו חזַו עֿבָ ֿדַ י֞ אַ רּבעִ ין ׁשנִ ֭ ֞
ֵאמרֿ֑ת ּדעַ מָ א ֗הו ּדטָ עֵא לֵּבהֻו֭ ן Heb 3:10
מֵ טֻל הָ נָא מֵ אנַֿת לִ י ּבֿדָ ָרא הַ ו ו ֵ
ֿתי
והֵ נֻון לָא יִ ֿדַ עו אֻ ורחָ ֭֞
ימיֿת ּברֻ וֿגזי ּדלָא נֵעלֻון לַניָחּתי ס Heb 3:11
ַאיך ִּד ִ
ו ֿ

Heb 2:14
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ּבאנָׁש מֵ נֿכֻון לֵּבָ א ּבִ יׁשָ א
אֵ זּדַ ֗הרו הָ ֿכִ יל אַ חַ ֑֞י ּדַ למָ א נֵהוֵא ֗
ּדלָא מהַ ימֵ ֑ן וֿתֵ ֿפרקֻ ון מֵ ן אַ לָהָ א חַ י ָ֭א
ֿתקרא Heb 3:13
אֵ לָא ּבעַ ו מֵ ן נַֿפׁשֿכֻון ּכֻלהֻון יַומָ ֿתָ ֭ ֞א עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדמֵ ֵ
חטיֿתָ א ּס ּס
יַומָ נ ָ֑א ּדלָא נֵֿתקַ ׁשֵ א ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּבטָ עיֻוֿתָ א ּדַ ִ
חריּתָ ֑א Heb 3:14
יׁשיֿתָ א וַעֿדַ מָ א ל ַ֗א ָ
מׁשיחָ ֑א אֵ ן מֵ ן ִר ִ
אֵ ֿתחַ לַטן ּגֵיר עַ ם ִ
ּבֵ ה ּבַ קיָמָ א הָ נָא ׁשַ ִר ָירא נחַ מסֵ ן֭
יר ּדיַומָ נָא אֵ ן ּבַ ֗רֿת קָ לֵה ּתֵ ׁשמעֻו ֑ן לָא ּתקַ ׁשֻ ון Heb 3:15
אמ ֭
אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
לֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ למַ ר ָּגז ֻוֿתֵ ֭ה
ֻוהי֭ לָא ּכֻלהֻון הָ לֵין ּדַ נֿפַ קו Heb 3:16
מַ ן אֵ נֻון ּגֵיר הָ נֻון ּדַ ׁשמַ עו וַארּגז ֗
צרין ּביַֿד מֻ֣וׁשֵ ֑א
מֵ ן ֵ֣מ ֵ
ין אֵ לָא ּבהָ נֻון ּדַ חטַ ו וֿגַרמַ יהֻון֞ Heb 3:17
וֿבַ אילֵין מֵ אנַֿת לֵה אַ רּבעִ ין ׁשנִ ֭ ֞
ֿדּבר ֑א
נֿפַלו ּבמַ ָ
ועַל אַ ילֵין יִ מָ א ּדלָא נֵעלֻון לַניָחּתֵ ֑ה אֵ לָא עַ ל הָ נֻון ּדלָא Heb 3:18
אֵ ּתטּפִ יסו֑
וחָ זֵינַן ּדלָא אֵ ׁשּכַחו למֵ עַ ל מֵ טֻל ּדלָא הַ ימֵ נו ס Heb 3:19
נֵֿדחַ ל הָ ֿכִ יל֑ ּדַ למָ א ּכַֿד קַ יָם מֻול ָּכנָא ּדמַ עַ לּתָ א ּדלַניָחּתֵ ֑ה Heb 4:1
נֵׁשּת ַֿכח ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּדֿפָאֵ ׁש מֵ ן ּדַ למֵ עַ ֭ל
וּתרֿת אֵ נֻון Heb 4:2
אף הֵ נֻו ֑ן אֵ לָא לָא אַ ַ
אָ ֿף חנַן ּגֵיר אֵ סּתַ ּבַ ֭רן אַ ֿיך ּדָ ֿ
להָ נֻון מֵ לֿתָ א ּדַ ׁשמַ עו֑ מֵ טֻל ּדלָא ממַ זֿגָא ֗הוָֿת ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א להָ נֻון
ּדׁשַ מע ֻ֭וה
יך Heb 4:3
עָאלִ ינַן ּדֵ ין לַניָחּתָ א חנַן אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נ֭ ן אַ י ַּכנָא ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר אַ ֿ
והי֞ ּדַ אלָהָ א מֵ ן ׁשֻ ָוריֵה
ימיֿת ּברֻ וֿגזי ּדלָא נֵעלֻון לַניָחּתי֭ ּדהָ א עֿבָ ֿדַ ֗
ִּד ִ
ּדעָלמָ א הוַו֭
יך ּדֵ אמַ ר עַ ל ׁשַ ּבֿתָ ֭א ּדֵ אּתנִ יח אַ לָהָ א ּביַומָ א ׁשֿבִ יעָ יָא מֵ ן Heb 4:4
אַ ֿ
והי֞ ּכֻלהֻון֭
עֿבָ ֿדַ ֗
והָ רּכָא ּתֻ וֿב אֵ מַ ֭ר ּדלָא נֵעלֻון לַניָחּתי ס Heb 4:5
ּדאנָׁש ֗אנָׁש ֵנעֻול ל ֵ֑ה והָ נֻון Heb 4:6
ֿתרא ֗
מֵ טֻל הָ ֿכִ יל ִּדאיֿת ֗הוָא אַ ָ
ּדֵ אסּתַ ּבַ רו קַ ֿדמָ י ֵ֞א לָא עַ לו ּבַ ֿדלָא אֵ ּתטּפִ יסו֑
Heb 3:12
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ָאא אַ י ַּכנָא ּדמֵ ן לעֵ ל
חרנָא סָ אֵ ם מֵ ן ּבָ ֿתַ ר זַֿבנָא סַ ּגִ י ֑
ּתֻ וֿב יַומָ א ֗א ִ
ּכֿתיֿב ּדֵ אמַ ר ַּ֣דוִ יֿ֭ד ּדיַומָ נָא אֵ ן ּבקָ לֵה ּתֵ ׁשמעֻו ֑ן לָא ּתקַ ׁשֻ ון לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ִ
אֵ לֻו ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע ּבַ ר נֻ֣ון אַ נִ יח ֗הוָא אֵ נֻו ֑ן לָא אָ מַ ר ֗הוָא מֵ ן ּבָ ֿתַ רּכֵן Heb 4:8
חרנ ָ֭א
עַ ל יַומָ א ֗א ִ
הו למַ ׁשּבָ ֿתֻ ו לעַ מֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Heb 4:9
מָ ֿדֵ ין קַ יָם ֻ֗
יך Heb 4:10
וה ֑֞י אַ ֿ
אַ ינָא ּגֵיר ּדעַ ל לַניָחּתֵ ֑ה אֵ ּתּתנִ יח אָ ֿף הֻו מֵ ן עֿבָ ֿדַ ֗
ּדַ אלָהָ א מֵ ן ִּדיל ֵ֭ה
נֵֿתחַ ּפַ ט הָ ֿכִ יל ּד ֵנעֻול להָ י ניָחּתָ ֑א ּדלָא נֵּפֵ ל ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדהָ נֻון Heb 4:11
ּדלָא אֵ ּתטּפִ יסו֭
ער ֭א וחַ ִריֿפָא טָ ֿב מֵ ן Heb 4:12
חַ יָא ֗הי ּגֵיר מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א וֿכֻל סָ ָ
יה ועָאלָא עֿדַ מָ א לֿפֻורׁשָ נָא ּדנַֿפׁשָ א וַֿדרֻ וחָ א
ֿתרין֞ ּפֻומֵ ֭ ֞
ֿפס ָרא ּדַ ֵ
סַ ִ
וַֿדׁשָ ריָֿתָ ֞א וַֿדמֻוחָ א וַֿדֿגַרמֵ ֭ ֞א וֿדָ ינָא מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א וֿתַ רעיָֿתָ ֞א ּדלֵּבָ ֭א
יה אֵ לָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם עַ רטֵ ל וַֿגלֵא Heb 4:13
ּבריֿתָ א ּדטַ ׁשיָא מֵ ן קֿדָ מֵ ֑
ולַיּת ִ
ַוה ֑֞י ּדלֵה יָהּבִ ינַן ּפֵֿתֿגָמָ א ס
קֿדָ ם עַ ינ ֗
ּברה Heb 4:14
מׁשיחָ ֭א ֵ
ֻומר ֞א ַרּבָ א יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֵ טֻל ִּדאיֿת לַן הָ ֿכִ יל ַרּב ּכ ֵ
ּדַ אלָהָ ֭א ּדַ סלֵק לַׁשמַ י ָ֑א נחַ מסֵ ן ּבֿתַ ִוּדיֿתֵ ֭ה
ּכריהֻוֿתַ ֑ן Heb 4:15
ֻומר ֞א ּדלָא מצֵ א ּדנֵחַ ׁש עַ ם ִ
לָא ּגֵיר ִאיֿת לַן ַרּבּכ ֵ
חטיֿתָ ֭א
אֵ לָא ּדַ מנַסַ י ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם אַ ֿכ ָוַֿ֭ת ן סטַ ר-מֵ ן ִ
נֵֿתקַ ַרֿב הָ ֿכִ יל ּבַ ֿגלֵא עִ ין לֿכֻורסיָא ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה ּדנֵסַ ֿב ַרחמֵ ֞א Heb 4:16
ֻוֿדרנָא ּבזַֿבנָא ּדֻאולצָ נָא ס
ונֵׁשּכַח טַ יּבֻוֿתָ ֑א לע ָ
ֻומר ֞א ּגֵיר ּדמֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א הָ ו ֵ֑א חל ָֿף ּבנַינָׁשָ ֞א קָ אֵ ם עַ ל Heb 5:1
ּכֻל ַרּב ּכ ֵ
אַ ילֵין ּדֿדַ אלָהָ א אֵ נֵי ֑֞ן ּדַ נקַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נ ֵ֞א וֿדֵ ֿבחֵ ֞א חל ָֿף חטָ הֵ ֑ ֞א
אַ ינָא ּדמֵ ׁשּכַח ּדנַמֵ ֿך נַֿפׁשֵ ֑ה ונֵחַ ׁש עַ ם אַ ילֵין ּדלָא יָֿדעִ ין וטָ עֵי ֑ן Heb 5:2
יׁש
ּכריהֻוֿתָ א לֿבִ ֑
אף הֻו ִ
מֵ טֻל ּדָ ֿ
הו֭ ּדַ אי ַּכנָא ּדַ חל ָֿף עַ מָ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף חל ָֿף נַֿפׁשֵ ה Heb 5:3
ומֵ ֻטלָֿתָ ה חַ יָֿב ֻ֗
וה ֭֞י
נקַ ֵרֿב עַל חטָ הַ ֗
ֿתקרא מֵ ן Heb 5:4
ולָא ֗הוָא לנַֿפׁשֵ ה ֗אנָׁש נָסֵ ֿב ִאיקָ ָר ֑א אֵ לָא אַ ינָא ּדמֵ ֵ
אַ לָהָ ֭א אַ י ַּכנָא ַּ֣דאהרֻ ון֭
Heb 4:7
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ֻומר ֑ ֞א
מׁשיחָ א לָא ֗הוָא נַֿפׁשֵ ה ׁשַ ּבַ ח ּדנֵהוֵא ַרּב ּכ ֵ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ִ
אֵ לָא הַ ו ּדֵ אמַ ר ל ֵ֭ה ּדֿבֵ רי אַ נ֗ ּ֑ת אֵ נָא יַומָ נָא יִ לֵּדּתָ ֿ֑ך
ֻומרא לעָ לַם Heb 5:6
חרֿתָ א אֵ מַ ֭ר ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ּכ ָ
אף ּבֿדֻוּכֿתָ א ֗א ִ
אַ ֿיך ּדָ ֿ
ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק
סרא לֿבִ יׁש ֗הו ָ֑א ּבָ עֻוֿתָ א וֿתַ ֿכׁשֵ ֿפּתָ א ּבַ ֿגעָֿתָ א Heb 5:7
אָ ֿף ּכַֿד ּבֵ ָ
יוהי֭
מעֵא קַ ֵרֿב ֗הוָא למַ ן ּדמֵ ׁשּכַח ֗הו ָ֑א מֵ ן מַ וּתָ א ּדנַחֵ ֗
חַ ילֿתָ נִ יֿתָ א וַֿבֿדֵ ֞
וֵאׁשּתמַ ֭ע
והי֑ מֵ ן ּדֵ חלֿתָ א וחַ ׁשֵ ֞א ּדַ סֿבַ ל֑ יַלּפָ ה Heb 5:8
ּברא ִאיֿתַ ֗
וֿכַֿד טָ ֿב ָ
למֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתָ ֭א
והָ ַֿכנָא אֵ ֿתּגמַ ֑ר וַהוָא לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדמֵ ׁשּתַ מעִ ין ל ֵ֭ה עֵ לֿתָ א Heb 5:9
ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם
ֻומר ֞א ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק Heb 5:10
וֵאׁשּתַ מַ ה מֵ ן אַ לָהָ א ַרּב ּכ ֵ
אמרה Heb 5:11
למ ָ
ַוהי ּדֵ ין עַ ל הָ נָא ַ֣מלּכִ יזֿדֵ ֑ק סַ ּגִ יָאא ֗הי לַן מֵ לֿתָ א ִ
על ֗
ּכריהֵ ֞א ּבמַ ׁשמַ עֿתֿכֻון֭
ועַ סקָ א לַמֿפַ ׁשָ קֻ וֿתָ ֑ה מֵ טֻל ּדַ הוַיּתֻ ון לֿכֻון ִ
חַ יָֿבִ ין הוַיּתֻ ון ּגֵיר מַ לֿפָ נ ֵ֞א למֵ הו ָ֑א מֵ טֻל ּדזַֿבנָא לֿכֻון ּבי ֻולּפָ נ ָ֑א Heb 5:12
ּכֿתיֿבָ ֿתָ ֞א קַ ֿדמָ יָֿתָ ֞א
ּדֿתאלּפֻו ֑ן אַ ילֵין אֵ נֵין֞ ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּתֻ וֿב סנִ יקִ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א וַהוַיּתֻ ון לֿכֻון סנִ יקֵ ֞א עַל חַ לֿבָ ֑א ולָא עַל
ּדריׁש מֵ ל ֗
ִ
מֵ אֿכֻולּתָ א ׁשַ ִרירּתָ ֭א
ּכֻלנָׁש ּדֵ ין ּדמֵ אֿכֻולּתֵ ה חַ לֿבָ א ֗הו֑ לָא מַ ּפַ ס ּבמֵ לֿתָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א Heb 5:13
ֿברא ֗הו֑
מֵ טֻל ּדׁשַ ָ
רׁשי֭ ן Heb 5:14
ֿגמ ֵיר ֞א ֗הי ּדֵ ין מֵ אֿכֻולּתָ א ׁשַ ִרירּתָ ֑א אַ ילֵין ּדמֵ טֻל ּדַ מֿדַ ִ
ּדַ ִ
ֿפרׁש טָ ֿבֿתָ א וֿבִ יׁשּתָ א ס
אֵ ֿתנַּפַ קו ֵרֿגׁשַ יהֻון֞ למֵ ַ
ַֿגמירֻ וֿתָ ֭א Heb 6:1
מׁשיחָ א ונִ אֿתֵ א ל ִ
מֵ טֻל הָ נָא נֵׁשּבֻוק ׁשֻ ָוריָא ּדמֵ לֿתֵ ה ּדַ ִ
חרֿתָ א מַ רמֵ יּתֻ ו ֑ן לַֿת ָיֿבֻוֿתָ א מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ִמיֿתֵ ֭ ֞א
אַ ו למָ א ּתֻ וֿב ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א ֗א ִ
וַלהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֿבַ אלָהָ ֭א
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Heb 6:2
ֻוֿדיֿתָ א וֿדַ סיָם ִאיֿדָ ֭א ולַקיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
וַליֻולּפָ נָא ּדמַ עמ ִ
ַלֿדינָא ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ו ִ
ּפֵס נֵעּבֵ ֿד הָ ֿדֵ ֭א Heb 6:3
אֵ ן מָ ריָא מַ ֑
Heb 5:5
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אֵ לָא לָא מֵ ׁשּכחִ ין הָ נֻון ּדַ חֿדָ א זֿבַ ן למַ עמֻוֿדִ יֿתָ א נחֵ ֿתו וַטעֵ מו
מַ והַ ֿבּתָ א ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֑א וַנסַ ֿבו רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א
עֿתיֿ֑ד Heb 6:5
וַטעֵ מו מֵ לֿתָ א טָ ֿבֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א וחַ ילָא ּדעָ למָ א ּדַ ִ
ּדריׁש נֵזקֿפֻון Heb 6:6
ּדריׁש נֵֿתחַ ּדֿתֻ ון לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֑א ומֵ ן ִ
ּדֿתֻ וֿב נֵחטֻו ֑ן ּדמֵ ן ִ
ַֿברה ּדַ אלָהָ א וַנצַ ערֻ ון֭
ל ֵ
טרא ּדֵ אֿתָ א לָה זַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ יָא ֑֞ן וַאועיַֿת Heb 6:7
אַ רעָא ּגֵיר ּדֵ אׁשּתיַֿת מֵ ָ
עֵסּבָ א ּדחָ ׁשַ ח להָ נֻון ּדמֵ ֻטלָֿתהֻון מֵ ֿתּפַ לחָ ֑א מקַ ּבלָא ּבֻורּכֿתָ א מֵ ן אַ לָהָ ֭א
רּדר ֑ ֞א הָ ויָא לָה מַ סלַיּתָ א ולָא Heb 6:8
אֵ ן הֻו ּדֵ ין ּדֿתַ ּפֵק קֻ ורטּבֵ ֞א וֿדַ ֵ
ַרחִ יקָ א מֵ ן לַוטֿתָ ֑א אֵ לָא חַ רֿתָ ה יַקּדָ נָא הֻו ּס ּס
ירן֞ וקַ ִריֿבָ ן֞ לחַ י ֑ ֵ֞א אָ ֿפֵן Heb 6:9
יסינַן ּדֵ ין עלַיּכֻון אַ חַ ֭֞י אַ ילֵין ּדׁשַ ּפִ ָ
מּפִ ִ
הָ ַֿכנָא ממַ ללִ ינַן֭
ֻון וחֻוּבֿכֻו֭ ן הַ ו ּדחַ וִ יּתֻ ון Heb 6:10
לָא ֗הוָא ּגֵיר עַ וָל אַ לָהָ ֑א ּדנֵטעֵא עֿבָ ֿדַ יּכ ֭ ֞
מׁשיּתֻ ון֭
ּבַ ׁשמֵ ֑ה ּדׁשַ מֵ ׁשּתֻ ון לקַ ִּדיׁשֵ ֞א וַמׁשַ ִ
ּדאנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון הִ י הָ ֿדֵ א חֿפִ יטֻוֿתָ א נחַ ו ֵ֑א Heb 6:11
צָ ֿבֵ ינַן ּדֵ י ֑ן ֗
לׁשֻ ומ ָליָא ּדסַ ֿברֿכֻון עֿדַ מָ א לחַ רֿתָ ֑א
וַֿדלָא ּתֵ ֿתקַ טַ ע לֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּדֿתֵ הו ֻון ממַ ר ָינ ֵ֞א להָ נֻון ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א Heb 6:12
וַֿבנַּגִ ירֻ וֿת רֻ וחָ א הוַו יָרּתֵ ֞א ּדמֻול ָּכנ ָ֭א
ּדרּב Heb 6:13
לַ֣אֿברהָ ם ּגֵיר ּכַֿד מל ַֿך לֵה אַ לָהָ ֑א מֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא לֵה ַ
ָ
מֵ נֵה ּדנִ אמֵ א ּבֵ ֑ה יִ מָ א ּבנַֿפׁשֵ ֑ה
ֵיך Heb 6:14
וֵאמַ ֭ר ּדַ מֿבַ ָרֿכֻו אֵ ּבַ רֿכ ָֿ֑ך ומַ ס ָּגיֻו אַ סּג ֿ֭
והָ ַֿכנָא אֵ ֿגַר רֻ וחֵ ה וקַ ּבֵ ל מֻול ָּכנ ָ֭א Heb 6:15
ֿדרּב מֵ נהֻון יָמֵ י֭ ן ועַ ל ּכֻל חֵ ריָן ּדהָ וֵא ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן Heb 6:16
ּבנַינָׁשָ ֞א ּגֵיר ּבַ ַ
ׁשֻ ולָמָ א ׁשַ ִר ָירא ּבמַ ומָ ֿתָ ֞א הָ וֵא ל ֵ֭ה
יראיִ ֿת צֿבָ א אַ לָהָ ֑א ּדַ נחַ וֵא ליָרּתֵ ֞א ּדמֻול ָּכנ ָ֑א Heb 6:17
מֵ טֻל הָ נָא י ִַּת ָ
ּדׁשֻ וו֗ ּדָ יֵה לָא מֵ ׁשּתַ חל ַֿ֭ף וחַ ֿבׁשֵ ה ּבמַ ומָ ֿתָ ֑ ֞א
ּדַ ֿבֿתַ רּתֵ ין֞ צֵ ֿבוָן֞ ּדלָא מֵ ׁשּתַ חלֿפָ ֑֞ן ּדלָא מֵ ׁשּכַח אַ לָהָ א ּדַ נֿדַ ּגֵל Heb 6:18
ֿברא ּדַ מלִ ֿיך ַל ֑ן
ּבהֵ י ֑ן ּבֻויָאָ א ַרּבָ א נֵהוֵא לַן ּדֵ אֿת ַּגוַסן ּבֵ ֑ה ונֵאחֻוֿד סַ ָ
Heb 6:4
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ִיע
והי לַן אַ ֿיך אֵ וקִ ינ ָ֭א ּדַ לֿבִ ֿיך ּבנַֿפׁשַ ן ּדלָא ּתֵ ּתז ֭
הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
רעָא
ועָאֵ ל לֿגַו מֵ ן אַ ּפַ י֞ ּתַ ֑
ֻומרא לעָ לַם ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה Heb 6:20
ּכַר ּדקַ ּדֵ ם עַ ל חלָֿפַ ין יֵׁ֣שֻ וע֑ וַהוָא ּכ ָ
ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק
מרימָ ֭א Heb 7:1
ֻומרא ּדַ אלָהָ א ַ
והי מל ֵֿך ָׁ֣שלִ ֭ים ּכ ָ
הָ נָא ּדֵ ין ַ֣מלּכִ יזֿדֵ ק ִאיֿתַ ֗
לַ֣אֿברהָ ֑ם ּכַֿד הֿפַ ֿך מֵ ן חַ רּבָ א ּדמַ לּכ ֭ ֵ֞א וֿבַ רֿכ ֵ֭ה
ָ
והֻו אַ רעֵ ה
ֿברהָ ם מַ עסָ ֵר ֞א מֵ ן ּכֻלמֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ֗הוָא עַ מֵ ֭ה Heb 7:2
ּפרׁש ַ֣א ָ
ולֵה ַ
והי מַ לּכָא
מֵ ֿתּפַׁשַ ק ּדֵ ין ׁשמֵ ה מַ לּכָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א וֿתֻ וֿב מל ֵֿך ָׁ֣שלִ ֭ים ִּדאיֿתַ ֗
ּדַ ׁשלָמָ ֭א
יׁשיֿתָ א Heb 7:3
ֻוהי ולָא אֵ מֵ ה אֵ ֿתּכֿתֵ ֿבו ּבׁשַ רֿבָ ֿתָ ֭ ֞א ולָא ִר ִ
ּדלָא אַ ֿב ֗
ֿברה ּדַ אלָהָ ֭א מקַ ויָא
ַוה ֑֞י אֵ לָא ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדַ ֵ
והי֞ ולָא ׁשֻ ולָמָ א ּדחַ י ֗
ּדיַומַ ֗
ּכֻומרֻ וֿתֵ ה לעָ ל ַ֭ם
אֿברהָ ם ִריׁש אַ ֿבָ הָ ֿתָ ֭ ֞א לֵה י ַ֗הֿב מַ עסָ ֵר ֞א Heb 7:4
חזַו ּדֵ י ֑ן ּכמָ א ַרֿב הָ נ ָ֑א ַּ֣ד ָ
ּדרׁשיָֿתָ ֭ ֞א
ִ
אַ ילֵין ּגֵיר מֵ ן ּבנַי֞ לֵ֣וִ י ּדַ מקַ ּבלִ ין ֗הוַו ּכֻומרֻ וֿתָ ֑א ּפֻוקּדָ נָא ִאיֿת Heb 7:5
֗הוָא להֻון ּד ָנמֻוסָ ֑א ּדנֵסֿבֻון מַ עסָ ֵר ֞א מֵ ן עַ מָ ֭א הֵ נֻון מֵ ן אַ חַ יהֻו ֑֞ן ּכַֿד אָ ֿף
אֿברהָ ם נֿפַ קו֭
הֵ נֻון מֵ ן חַ צֵ ה ַּ֣ד ָ
ֿברהָ ֭ם Heb 7:6
ּכֿתיֿב ּבׁשַ רֿבָ ֿתהֻו ֑֞ן מַ עסָ ֵר ֞א ׁשקַ ל מֵ ן ַ֣א ָ
הָ נָא ּדֵ ין ּדלָא ִ
וֿבַ רֿכֵה להַ ו ּדקַ ּבֵ ל מֻול ָּכנ ָ֭א
ּדלָא חֵ ר ָינָא ּדֵ ין הַ ו ּדַ ֿבצִ ֑יר מֵ ֿתּבַ ַר ֿך מֵ ן הַ ו ּדַ מיַּתַ ר מֵ נ ֵ֭ה Heb 7:7
יּתין נָסּבִ ין מַ עסָ ֵר ֑ ֞א להַ ל ּדֵ ין הַ ו ּדַ אסהֵ ֿד Heb 7:8
והָ רּכָא ּבנַינָׁשָ ֞א ּדמָ ִ
ַוהי ּכֿתָ ֿבָ ֑א ּדחַ י ֻ֗הו֭
על ֗
ֿברהָ ם אָ ֿף לֵ֣וִ י הַ ו ּדמַ עסָ ֵר ֞א נָסֵ ֿב ֗הו ָ֑א Heb 7:9
ַאיך ֗אנָׁש נִ אמַ ֭ר ּביַֿד ַ֣א ָ
ו ֿ
אָ ֿף הֻו אֵ ֿתעַסַ ֭ר
ֻוהי֑ ּכַֿד אַ רעֵ ה ל֣ מַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק Heb 7:10
עֿדַ ּכִ יל ּגֵיר ּבחַ צֵ ה הוָא ּדַ אֿב ֗
ּגמירֻ וֿתָ א ּביַֿד ּכֻומרֻ וֿתָ א ּד ֵל ָוי ֵ֞א ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿ֑ת ּדֿבָ ה Heb 7:11
אֵ לֻו הָ ֿכִ יל ִ
חרנָא ּדַ נקֻ ום ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה
ֻומרא ֗א ִ
ִסים ָנמֻוסָ א לעַ מָ ֑א למָ נָא מֵ ֿתּבעֵא ֗הוָא ּכ ָ
ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק אֵ מַ ר ּדֵ ין ּדֿבַ ֿדמֻוֿתֵ ה ַּ֣דאהרֻ ון נֵהו ֵ֭א
Heb 6:19
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אֵ לָא אַ י ַּכנָא ּדַ הוָא ׁשֻ וחלָֿפָא ּבֿכֻומרֻ וֿתָ ֑א הָ ַֿכנָא הוָא ׁשֻ וחלָֿפָא
אָ ֿף ּב ָנמֻוסָ ֭א
חרֿתָ א אֵ ִֿתילֵֿ֑ד Heb 7:13
ַוהי הָ לֵי ֑ן מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א ֗הו ֗א ִ
הַ ו ּגֵיר ּדֵ אֿתֵ אמַ ר על ֗
ּדאנָׁש מֵ מֿתֻ ום מֵ נָה לָא ׁשַ מֵ ׁש ּבמַ ֿדּבחָ ֭א
֗
ֵיר ּדמֵ ן ִ֣יהֻוֿדָ א ּדנַח מָ ַר ֑ן מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א ּדלָא אֵ מַ ר Heb 7:14
ּגַליָא ֗הי ּג ֑
עלֵיה מֻ֣וׁשֵ א מֵ ּדֵ ם עַ ל ּכֻומרֻ וֿתָ ֭א
יראיִ ֿת ּתֻ וֿב יִ ֿדִ יעָא ּבהָ י ּדֵ אמַ ֑ר ּדֿבַ ֿדמֻוֿתֵ ה ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ק קָ אֵ ם Heb 7:15
וי ִַּת ָ
חרנ ָ֑א
ֻומרא ֗א ִ
ּכ ָ
ֿגר ָני ֵ֞א הָ ו ֵ֑א אֵ לָא ּבחַ ילָא Heb 7:16
הַ ו ּדלָא ֗הוָא ּב ָנמֻוסָ א ּדֿפֻוקּדָ נ ֵ֞א ּפַ ָ
ׁשּתרין֭
ּדחַ י ֵ֞א ּדלָא מֵ ֵ
ֻומרא לעָ לַם ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה Heb 7:17
ַוהי֑ ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ּכ ָ
מַ סהֵ ֿד ּגֵיר על ֗
ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק
ֻוֿתרן Heb 7:18
ׁשֻ וחלָֿפָא ּדֵ ין ּדַ הוָא לֿפֻוקּדָ נָא קַ ֿדמָ י ָ֑א מֵ טֻל מחִ ילֻוֿתֵ ֑ה וַֿדי ָ
לַיּת ֗הוָא ּבֵ ֭ה
ֿברא ּדַ מיַּתַ ר מֵ נ ֵ֭ה Heb 7:19
והי֑ סַ ָ
מֵ ּדֵ ם ּגֵיר לָא ּגמַ ר ָנמֻוסָ ֭א עַ ל ּדֵ ין חלָֿפַ ֗
ּדֿבֵ ה מֵ ֿתקַ רֿבִ ינַן לַאלָהָ ֭א
ררה לַן ּבמַ ומָ ֿתָ ֭ ֞א Heb 7:20
וׁשַ ֵ
יך Heb 7:21
ֻומר ֑ ֞א הָ נָא ּדֵ ין ּבמַ ומָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿ
הָ נֻון ּגֵיר ּדלָא מַ ומָ ֿתָ ֞א הוַו ּכ ֵ
ֻומרא לעָ לַם
ּדֵ אמַ ר לֵה ּביַֿד ַּ֣דוִ יֿ֭ד ִּדימָ א מָ ריָא ולָא נֿדַ ּגֵל֑ ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗הו ּכ ָ
ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה ּ֣דמַ לּכִ יזֿדֵ ֭ק
וע Heb 7:22
ַּתרא ִּדי ִַֿתקִ א הָ ֿדֵ א ּדַ הוָא ּבָ ה עַ ָרֿבָ א יֵׁ֣שֻ ֭
הָ נָא ֻּכלֵה מי ָ
יּתין ֗הוַו֑ ולָא מֵ ׁשּתַ ֿבקִ ין Heb 7:23
ֵאא מֵ טֻל ּדמָ ִ
ֻומר ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
והָ נֻון הוַו ּכ ֵ
֗הוַו ּדַ נקַ וֻון֭
עָֿברא ּכֻומרֻ וֿתֵ ֑ה Heb 7:24
הָ נָא ּדֵ ין מֵ טֻל ּדַ לעָ לַם קַ י ָ֑ם לָא ָ
ומֵ ׁשּכַח למַ חָ י ֻו לעָ ל ַ֑ם לַאילֵין ּדמֵ ֿתקַ רֿבִ ין ּבִ איֿדֵ ה לַאלָהָ ֭א חַ י Heb 7:25
ֻ֗הו ּגֵיר ּבֿכֻלזֿבַ ן ומַ סֵ ק צלֻוֿתָ א חלָֿפַ יהֻון֭
ֻומרא אָ ֿף זָֿדֵ ק ֗הוָא ַל ֑ן ּדַ ֿכי ָ֭א ּדלָא ּבִ יׁשֻ ו֭ Heb 7:26
איך הָ נָא ּגֵיר ּכ ָ
ּדַ ֿ
ַמריַם לעֵ ל מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א
וַֿדלָא טֻולׁשָ ֭א ּדֿפַ ִריק מֵ ן חטָ הֵ ֞א ו ַ
Heb 7:12
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ֻומר ֑ ֞א ּדלֻוקֿדַ ם חל ָֿף
ולַיּת לֵה אֻ ולצָ נָא ּכֻלי ֻ֭ום אַ ֿיך ַרּבַ י֞ ּכ ֵ
והי֞ נקַ ֵרֿב ּדֵ ֿבחֵ ֭ ֞א והָ יּדֵ י֭ ן חל ָֿף עַ מָ ֭א הָ ֿדֵ א ּגֵיר עַ ֿבּדָ ה חֿדָ א זֿבַ ן
חטָ הַ ֗
ּבנַֿפׁשֵ ה ּדקַ ֵרֿ֭ב
ֻומר ֑ ֞א מֵ לֿתָ א ּדֵ ין Heb 7:28
ּכריהֵ ֞א מקִ ים ּכ ֵ
ָנמֻוסָ א ּגֵיר ּבנַינָׁשָ ֞א הֻו ִ
ּגמ ָירא לעָ לַם ּס ּס
ּברא ִ
ּדמַ ומָ ֿתָ ֞א ּדַ הוָֿת ּבָ ֿתַ ר ָנמֻוסָ ֑א ָ
ֻומר ֑ ֞א אַ ינָא ִּדיֿתֵ ֿב מֵ ן י ִַמינָא Heb 8:1
ִריׁשָ א ּדֵ ין ּדֿכֻלהֵ י֭ ן ִאיֿת לַן ַרּב ּכ ֵ
ּדרּבֻוֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֑א
ּדֿכֻורסיָא ַ
ׁשר ָר ֑א הַ ו ּדַ קֿבַ ע Heb 8:2
וַהוָא מׁשַ מׁשָ נָא ּדֿבֵ יֿת קֻ וֿדׁשָ א וַֿדמַ ׁשּכנָא ּדַ ָ
אַ לָהָ א ולָא ּבַ רנָׁשָ ֭א
ֻומר ֞א ּגֵיר ּדקָ אֵ ֑ם ּדַ נקַ ֵרֿב קֻ ורּבָ נ ֵ֞א וֿדֵ ֿבחֵ ֭ ֞א מֵ טֻל הָ נָא Heb 8:3
ּכֻל ַרּב ּכ ֵ
זָֿדקָ א ֗הוָֿת אָ ֿף להָ נ ָ֑א ּדנֵהוֵא ִאיֿת לֵה מֵ ּדֵ ם ּדַ נקַ ֵרֿ֭ב
ֻומרא הָ וֵא ֗הו ָ֑א מֵ טֻל ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו Heb 8:4
וֵאלֻו ּבַ ארעָא ֗הו ָ֑א אָ ֿפלָא ּכ ָ
ֻומר ֞א ּדַ מקַ רֿבִ ין ֗הוַו קֻ ורּבָ נ ֵ֞א אַ ֿיך ּדַ ֿב ָנמֻוסָ ֑א
ּכ ֵ
יך Heb 8:5
מׁשין לַֿדמֻוֿתָ א וַלטֵ לָניָֿתָ ֞א ּדהָ לֵין ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א אַ ֿ
הָ נֻון ּדַ מׁשַ ִ
ּדֵ אֿתֵ אמַ ר ל֣ מֻוׁשֵ א ּכַֿד עָֿבֵ ֿד ֗הוָא מַ ׁשּכנ ָ֑א ּדַ חזִי וַעֿבֵ ֿד ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּבַ ֿדמֻוֿתָ א
ֻור ֭א
הָ י ּדֵ אֿתחַ זיַֿת ל ָֿך ּבט ָ
מׁשיחָ ֑א אַ ֿכמָ א Heb 8:6
ַּתרא מֵ ן הָ י קַ ּבֵ ל יֵׁ֣שֻ וע ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדַ מי ָ
ַּתרי ֑ן מֵ ן
ַּתרא אָ ֿף ִּדי ִַֿתיקִ א הָ י ּדַ עֿבִ יֿד ּבָ ה מֵ צעָ י ָ֭א וַֿבׁשֻ וו֗ ּדָ י ֵ֞א ּדַ מי ִ
ּדַ מי ָ
ּדהָ י אֵ ֿתיַהּבַ ֿ֭ת
ֿתרא Heb 8:7
אֵ לֻו ּגֵיר ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת קַ ֿדמָ יּתָ א ּדלָא ֵרׁש ָי ֑ן לַיּת ֗הוָא אַ ָ
להָ ֿדֵ א ּדֿתַ רּתֵ ֭ ֞ין
ָרׁשֵ א להֻון ּגֵיר וֵאמַ ֭ר ּדהָ א יַומָ ֿתָ ֞א אָ ֿתֵ י֭ ן אָ מַ ר מָ רי ָ֑א וֵאֿגמֻור Heb 8:8
יסריֵל ועַל ּבַ יּתָ א ּדֿבֵ יֿת ִ֣יהֻוֿדָ א ִּדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ ֑א
עַ ל ּבַ יּתָ א ּדֿבֵ יֿת ִ֣א ָ
יך הָ י ִּדי ִַֿתקִ א ּדיֵהּבֵ ֿת לַאֿבָ הַ יהֻון֞ ּביַומָ א ּדֵ אחּדֵ ֿת ּבִ איֿדהֻון Heb 8:9
לָא אַ ֿ
ּבֿדי ִַֿתקִ א ִּדילי֑ אָ ֿף
צרי֭ ן מֵ טֻל ּדהֵ נֻון לָא קַ וִ יו ִ
וַאּפקֵ ֿת אֵ נֻון מֵ ן אַ רעָא ּ֣דמֵ ֵ
ּבסיֿת ּבהֻו֭ ן אֵ מַ ר מָ רי ָ֭א
אֵ נָא ִ
Heb 7:27
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יסרי ֵ֭ל ּבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ִּדי ִַֿתקִ א ּדֵ אּתֵ ל לֿבַ יּתָ א ּדֿבֵ יֿת ִ֣א ָ
יוהי֭
יוהי ל ָנמֻוסי ּבמַ ּדעַ יה ֭ ֻ֞ון ועַ ל לֵּבַ וָֿתהֻון֞ אֵ ֿכּתֿבִ ֗
הָ נֻון אָ מַ ר מָ רי ָ֑א אֵ ּתלִ ֗
וֵאהוֵא להֻון אֵ נָא אַ לָהָ ֭א והֵ נֻון נֵהוֻון לִ י עַ מָ ֭א
ֻוהי֑ ונִ אמַ ר ּדֿדַ ע Heb 8:11
ולָא ַנל ֵֿף ֗אנָׁש לֿבַ ר מֿדִ ינ֗ ּתֵ ה אָ ֿפלָא לַאח ֗
למָ רי ָ֑א מֵ טֻל ּדֿכֻלהֻון נֵּדעֻונָני֑ מֵ ן זעֻורהֻון וַעֿדַ מָ א לקַ ִׁשיׁשהֻון֭
וֵאחַ סֵ א אֵ נֻון מֵ ן עַ ולהֻו ֑ן וַחטָ הַ יהֻון֞ ּתֻ וֿב לָא אֵ ּתּדֿכַר להֻון֭ Heb 8:12
ּבהָ י ּדֵ אמַ ר חֿדַ ֿתָ ֑א לקַ ֿדמָ יּתָ א אַ עּתקָ ֭ה וַאינָא ּדַ עֿתֵ ק וַסֵ אֿ֑ב Heb 8:13
קַ ִריֿב ֻ֗הו לַחֿבָ לָא ס
ּבקַ ֿדמָ יּתָ א ּדֵ ין ִאיֿת ֗הוָא ּבָ ה ּפֻוקָ ֿדֵ ֞א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א וֿבֵ יֿת קֻ וֿדׁשָ א Heb 9:1
עָ למָ ָני ָ֭א
ורא Heb 9:2
מַ ׁשּכנָא ּגֵיר קַ ֿדמָ יָא ּדֵ אֿתעֿבֵ ֿ֑ד ִאיֿת ֗הוָא ּבֵ ה מנָרּתָ א וֿפָֿתֻ ָ
ֿתקרא ֗הוָא ּבֵ יֿת-קֻ וֿדׁשָ ֭א
ּפֵא ומֵ ֵ
וַלחֵ ם אַ ֑ ֞
ֿתקרא ֗הוָא Heb 9:3
ֿתרי ֑֞ן מֵ ֵ
מַ ׁשּכנָא ּדֵ ין ַּג ָויָא ּדַ לֿגַו מֵ ן אַ ּפַ י֞ ּתַ רעָא ּדַ ֵ
קֿדֻוׁש קֻ וֿדׁשֵ ֭ ֞א
קרימָ א Heb 9:4
ּדֿדי ִַֿתקִ א ּדַ ִ
וִ איֿת ֗הוָא ּבֵ ה ּבֵ יֿת ּבֵ סמֵ ֞א ּדֿדַ הֿבָ א וקִ ֿבֻוֿתָ א ִ
ֻּכלָה ּבֿדַ הֿבָ ֭א וִ איֿת ּבָ ה קֵ סטָ א ּדֿדַ הֿבָ ֑א הָ י ִּדאיֿת ֗הוָא ּבָ ה מַ נ֗ נָא וׁשַ ֿבטָ א
ּדֿדי ִַֿתקִ ֭א
אֿפר ֭ע ולֻוחֵ ֞א ִ
ַּ֣דאהרֻ ון הַ ו ּדַ ַ
וַלעֵ ל מֵ נָה ּכרֻ וֿבֵ ֞א ּדׁשֻ וֿבחָ א ּדמַ טלִ ין עַ ל חֻוסָ י ָ֭א לָא ֗הוָא ּדֵ ין Heb 9:5
זַֿבנָא ֗הו֑ ּדנִ אמַ ר עַ ל חֿדָ א חֿדָ א מֵ ן הָ לֵין ּדהָ ַֿכנָא מַ ֿתקנָן֞ ֗הו ַ֭֞י
למין ֗הוַו Heb 9:6
ֻומר ֞א וַמׁשַ ִ
וַלמַ ׁשּכנָא ּבַ ָריָא ּבֿכֻלזֿבַ ן עָאלִ ין ֗הוַו ּכ ֵ
ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתהֻון֭
והי עָאֵ ל ֗הוָא Heb 9:7
למַ ׁשּכנָא ּדֵ ין ּדַ לֿגַו מֵ נ ֵ֑ה חֿדָ א ֗הו ּבׁשַ נ֗ ּתָ א ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ֻומר ֞א ּבַ ֿדמָ א הַ ו ּדַ מקַ ֵרֿב ֗הוָא חל ָֿף נַֿפׁשֵ ה וַחל ָֿף סַ ֿכלֻוֿתֵ ה ּדעַמָ ֭א
ַרּבּכ ֵ
ּבהָ ֿדֵ א ּדֵ ין מַ וּדעָא ֗הוָֿת רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א ּדלָא אֵ ֿתּגַליַֿת עֿדַ ּכִ יל Heb 9:8
אֻ ורחָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א ּכמָ א זַֿבנָא ִּדאיֿת ֗הוָא קיָמָ א למַ ׁשּכנָא קַ ֿדמָ י ָ֭א
והי ֗הוָא מַ ֿתלָא הָ נ ָ֑א לזַֿבנָא הַ ו ּדֿבֵ ה קֻ ורּבָ נ ֵ֞א וֿדֵ ֿבחֵ ֞א Heb 9:9
וִ איֿתַ ֗
מֵ ֿתקַ רֿבִ ין ֗הוַו֑ אַ ילֵין ּדלָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו למֵ ֿגמַ ר ִּתארּתֵ ה ּדמַ ן ּדַ מקַ ֵרֿב
להֻו ֑ן
Heb 8:10
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אֵ לָא ּבמֵ אֿכלָא וַֿבמַ ׁשּתיָא ּבַ ל ֻחוֿ֭ד וַֿבמַ עמֻוֿדיָֿתָ ֞א ּדַ זנִ ין֞ זנִ ֭ ֞ין
ימין עֿדַ מָ א לזַֿבנָא ּדֿתֻ ָורצָ א ס
ּדס ִ
סר ֭א ִ
ִּדאיֿתַ יהֵ ין ּפֻוקָ ֿדֵ ֞א ּדֿבֵ ָ
ֻומר ֞א ּדטָ ֿבָ ֿתָ ֞א ּדַ סעַ ֑ר ועַ ל Heb 9:11
מׁשיחָ א ּדֵ ין ּדֵ אֿתָ ֭א הוָא ַרּבּכ ֵ
ִ
למַ ׁשּכנָא ַרּבָ א וַמׁשַ למָ נָא ּדלָא עֿבִ יֿד ּבִ איֿדַ י ֭ ָ֞א ולָא ֗הוָא מֵ ן הָ לֵין ּבֵ ריָֿתָ ֭ ֞א
ֿפרי ֵ֞א וַֿדעֵֿגל ֑ ֵ֞א אֵ לָא ּבַ ֿדמָ א ּדנַֿפׁשֵ ה עַ ל חֿדָ א Heb 9:12
ולָא עַ ל ּבַ ֿדמָ א ּדצִ ָ
זֿבַ ן לֿבֵ יֿת-מַ קּדׁשָ ֑א וֵאׁשּכַח ּפֻורקָ נָא ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ֿפרי ֵ֞א וַֿדעֵֿגל ֵ֞א וקֵ טמָ א ּדַ עֿגֵלּתָ א מֵ ֿתרסֵ ס ֗הוָא Heb 9:13
אֵ ן ּגֵיר ּדמָ א ּדצִ ָ
עַ ל אַ ילֵין ּדמֵ ּתטַ ִמאין ֗הוַו֑ וַמקַ ּדֵ ׁש להֻון לֿדֻו ָּכיָא ּדֿבֵ סרהֻו ֑ן
מׁשיחָ ֭א ּדַ ֿברֻ וחָ א ּדַ לעָ לַם נַֿפׁשֵ ה Heb 9:14
ּכמָ א הָ ֿכִ יל י ִַּת ָיראיִ ֿת ּדמֵ ה ּדַ ִ
קַ ֵרֿב ּדלָא מֻום לַאלָהָ ֑א נֿדַ ּכֵא ִּתארּתַ ן מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ִמיֿתֵ ֑ ֞א ּדַ נׁשַ מֵ ׁש לַאלָהָ א
חַ י ָ֭א
ּדֿדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ ֑א ּדַ ֿבמַ וּתֵ ה הֻו הוָא Heb 9:15
מֵ טֻל הָ נָא הֻו הוָא מֵ צעָ יָא ִ
ּפֻורקָ נָא לַאילֵין ּדַ עֿבַ רו עַ ל ִּדי ִַֿתקִ א קַ ֿדמָ יּתָ ֑א ּדנֵסֿבֻון מֻול ָּכנ ָ֭א אַ ילֵין
אֿתקריו ליָרּתֻ וֿתָ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ִ
ּדֵ
אַ יּכָא ּגֵיר ִּדאיֿת ִּדי ִַֿתקִ ֑א מַ וּתָ א ֗הו מחַ ויָא ּדהַ ו ּדעַ ֿבּדָ ֭ה Heb 9:16
רר ֑א מֵ טֻל ּדַ ֿכמָ א ּדחַ י הַ ו ּדעַ ֿבּדָ ֭ה Heb 9:17
עַ ל ִמיֿתָ א ּדֵ ין ּבַ לחֻוֿד מֵ ׁשּתַ ָ
לַיּת ּבָ ה חַ ׁשחֻו֭
ררֿ֭ת Heb 9:18
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿפלָא קַ ֿדמָ יּתָ א ּדלָא ּדמָ א אֵ ׁשּתַ ַ
ּכלֵה ּב ָנמֻוסָ ֑א Heb 9:19
ּכַֿד אֵ ֿתּפקֵ ֿד ּגֵיר ֻּכלֵה ּפֻוקּדָ נָא מֵ ן מֻ֣וׁשֵ א לעַ מָ א ֻ
ֻוּפָא ַורס עַ ל
מרא ּדַ זח ִֻוריֿתָ ֭א וז ֑
נסַ ֿב ֗הוָא מֻ֣וׁשֵ א ּדמָ א ּדַ עֿגֵלּתָ ֭א ומַ י ָ֞א ּבעַ ָ
ֿפר ֞א ועַ ל עַ מָ א ֻּכל ֵ֭ה
סֵ ֵ
ּדֿדי ִַֿתקִ א הָ י֭ ּדֵ אֿתּפַ קּדַ ֿת לֿכֻון מֵ ן Heb 9:20
וֵאמַ ר להֻו֭ ן הָ נָא ֗הו ּדמָ א ִ
אַ לָהָ ֭א
אָ ֿף עַל מַ ׁשּכנ ָ֭א ועַ ל ּכֻלהֻון מָ אנ ֵ֞א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֑א מֵ נֵה מֵ ן ּדמָ א Heb 9:21
ַר ֭ס
מֵ טֻל ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּבַ ֿדמָ א ֗הו מֵ ּתּדַ ּכֵא ּב ָנמֻוסָ ֭א וַֿדלָא ׁשֻ וּפָע ּדמָ ֭א Heb 9:22
לַיּת ׁשֻ וֿבקָ נ ָ֭א
Heb 9:10
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אַ נַנקִ א ִ֗הי ּג ֵ֭יר ּדהָ לֵין ּדַ ֿדמֻוֿתָ א אֵ נֵין֞ ּדַ ׁשמַ יָניָֿתָ ֑ ֞א ּבהָ לֵין
ַּתרין מֵ ן הָ לֵין ּס ּס
מֵ ּתּדַ ּכי ֭ ָ֞ן הָ לֵין ּדֵ ין ׁשמַ יָניָֿתָ ֭ ֞א ּבֿדֵ ֿבחֵ ֞א ּדַ מי ִ
מׁשיחָ ֑א Heb 9:24
לָא ֗הוָא ּגֵיר לֿבֵ יֿת מַ קּדׁשָ א ּדַ עֿבִ יֿד ּבִ איֿדַ י ָ֞א עַ ל ִ
והי ּדמֻוֿתָ א ּדהַ ו ׁשַ ִר ָיר ֑א אֵ לָא לֵה לַׁשמַ יָא עַל֑ ּדנֵֿתחזֵא קֿדָ ם
ִּדאיֿתַ ֗
ּפַ רצֻוּפֵ ה ּדַ אלָהָ א חלָֿפַ י ֑ן
יך ּדעָֿבֵ ֿד ֗הוָא ַרּב Heb 9:25
אָ ֿפלָא ּדַ נקַ ֵרֿב נַֿפׁשֵ ה זַֿבנָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א אַ ֿ
ֻומר ֑ ֞א ועָאֵ ל ּבֿכֻל ׁשנָא לֿבֵ יֿת-מַ קּדׁשָ א ּבַ ֿדמָ א ּדלָא ִּדיל ֵ֭ה
ּכ ֵ
וריֵה ּדעָ למָ ֭א Heb 9:26
וֵאן ל ָ֭א חַ יָֿב ֗הו ָ֑א ּדזַֿבנָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א נֵחַ ׁש מֵ ן ׁשֻ ָ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּבחַ רֿתֵ ה ּדעָ למָ ֭א חֿדָ א ֗הו זֿבַ ן קַ ֵרֿב נַֿפׁשֵ ה ּבַ ֿדֿבִ יחֻוֿתֵ ֑ה
ַחטיֿתָ ֭א
ּדַ נֿבַ טלִ יה ל ִ
ּדסים לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּדַ חֿדָ א זֿבַ ן נמֻוֿתֻ ו ֑ן ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר מַ וּתהֻון Heb 9:27
וַאי ַּכנָא ִ
ִּדינ ָ֑א
מׁשיחָ א חֿדָ א זֿבַ ן אֵ ֿתקַ ַרֿ֑ב וֿבַ קנֻומֵ ה ּדֿבַ ח חטָ הֵ ֞א Heb 9:28
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ִ
ֵאא ּדֿתַ רּתֵ ין֞ ּדֵ ין זַֿבנִ ין֞ ּדלָא חטָ הִ ין֞ מֵ ֿתחזֵא לחַ יַיהֻון֞ ּדַ אילֵין
ּדסַ ּגִ י ֭ ֞
ּדַ מסַ ּכֵין לֵה ס
עֿתיֿדָ ֭ ֞ן לָא ֗הוָא Heb 10:1
ָנמֻוסָ א ּג ֵ֭יר טֵ לָנִ יֿתָ א ִאיֿת ֗הוָא ּבֵ ה ּדטָ ֿבָ ֿתָ ֞א ּדַ ִ
קנֻומָ א ִּדילהֵ ין ּדצֵ ֿבוָֿתָ ֭ ֞א מֵ טֻל הָ נָא ּכַֿד ּבֿכֻל ׁשנָא הֵ נֻון ּכַֿד הֵ נֻון ּדֵ ֿבחֵ ֞א
מֵ ֿתקַ רֿבִ ין ֗הוַו֑ לָא מֵ מֿתֻ ום אֵ ׁשּכַחו ּדנֵֿגמרֻ ון לַאילֵין ּדַ מקַ רֿבִ ין להֻון֭
ָמרין ֗הוַו֑ ּכֿבַ ר ּדֵ ין אֵ ּתּתנִ יחו מֵ ן קֻ ורּבָ נַיהֻו ֑֞ן מֵ טֻל Heb 10:2
אֵ לֻו ּגֵיר ּג ִ
ּדלָא מֵ ּכִ יל טָ ריָא ֗הוָֿת להֻון ִּתארּתהֻון ּבַ חטָ הֵ ֑ ֞א לַאילֵין ּדַ חֿדָ א זֿבַ ן
אֵ ּתּדַ ּכִ יו להֻון֭
ֿדּכרין חטָ הַ יהֻון֞ ּבֿכֻל ׁשנ ָ֭א Heb 10:3
אֵ לָא ּבהֻון ּבֿדֵ ֿבחֵ ֞א מַ ִ
ֿפרי ֵ֞א לַמֿדַ ָּכי ֻו חטָ הֵ ֭ ֞א Heb 10:4
לָא ּגֵיר מֵ ׁשּכַח ּדמָ א ּדֿתַ ֵור ֞א וַֿדצִ ָ
יּת Heb 10:5
מֵ טֻל הָ נָא ּכַֿד עָאֵ ל לעָ למָ ֭א אֵ מַ ֭ר ּבֿדֵ ֿבחֵ ֞א וקֻ ורּבָ נ ֵ֞א לָא צֿבַ ֭
ֿגרא ּדֵ ין אַ לּבֵ ׁשּתָ ני֭
ּפַ ָ
אלּת Heb 10:6
ויַקּדֵ ֞א ׁשַ למֵ ֞א ּדַ חל ָֿף חטָ הֵ ֞א לָא ׁשֵ ֭
ּכֿתיֿב עלַי֑ Heb 10:7
ֿבריׁש ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ִ
מרֿ֭ת ּדהָ א אֵ נָא אָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֭א ּדַ ִ
הָ יּדֵ ין אֵ ֵ
ּדֵ אעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינ ָֿך אַ לָהָ ֭א
Heb 9:23
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מֵ ן לעֵ ל אֵ מַ ֭ר ּדֿדֵ ֿבחֵ ֞א וקֻ ורּבָ נ ֵ֞א ויַקּדֵ ֞א ׁשַ למֵ ֞א ּדַ חל ָֿף חטָ הֵ ֞א
לָא צֿבַ ֭יּת הָ נֻון ּדמֵ ֿתקַ רֿבִ ין ֗הוַו ּב ָנמֻוסָ ֭א
ֿתרה אֵ מַ ֭ר ּדהָ א אָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֑א ּדֵ אעּבֵ ֿד צֵ ֿב ָינ ָֿך אַ לָהָ ֭א ּבהָ ֿדֵ א Heb 10:9
וֿבָ ֵ
ּבַ טֵ ל לקַ ֿדמָ יּתָ ֑א ּדַ נקִ ים לַּדֿתַ רּתֵ ֭ ֞ין
ֿגרה ּ֣דיֵׁשֻ וע Heb 10:10
ּבהָ נָא ּגֵיר צֵ ֿב ָינֵה אֵ ֿתקַ ּדַ ׁ֭שן ּבקֻ ורּבָ נָא ּדֿפַ ֵ
מׁשיחָ א ּדַ חֿדָ א זֿבַ ן֭
ִ
ֻום הֵ נֻון ּבהֵ נֻון Heb 10:11
ֻומר ֞א ּגֵיר ּדקָ אֵ ם ֗הוָא וַמׁשַ מֵ ׁש ּכֻלי ֑
ּכֻל ַרּב ּכ ֵ
ּדֵ ֿבחֵ ֞א מקַ ֵרֿב ֗הו ָ֭א אַ ילֵין ּדמֵ ן מֿתֻ ום לָא מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו לַמֿדַ ָּכיֻו חטָ הֵ ֭ ֞א
הָ נָא ּדֵ ין חַ ֿד ּדֵ ֿבחָ א קַ ֵרֿב חל ָֿף חטָ הֵ ֭ ֞א וִ יֿתֵ ֿב עַ ל י ִַמינָא ּדַ אלָהָ א Heb 10:12
לעָ ל ַ֭ם
והי֞ ּכֻוֿבׁשָ א ּתחֵ יֿת Heb 10:13
ֵּתּתסימֻון ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֗
וַמקַ וֵא מֵ ּכִ יל֑ עֿדַ מָ א ּדנ ִ
ַוה ֭֞י
ֵרֿגל ֗
ּדׁשין ּבֵ ה לעָ ל ַ֭ם Heb 10:14
ּבחַ ֿד ּגֵיר קֻ ורּבָ נָא ּגמַ ר לַאילֵין ּדמֵ ֿתקַ ִ
אמרֿ֭ת Heb 10:15
סָ הּדָ א לַן ּדֵ ין אָ ֿף רֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּדֵ ַ
הָ ֿדֵ א ֗הי ִּדי ִַֿתקִ א ּדֵ אּתֵ ל להֻון מֵ ן ּבָ ֿתַ ר יַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻו֭ ן אָ מַ ר Heb 10:16
יוהי֭
יוהי ל ָנמֻוסי ּבמַ ּדעַ יה ֭ ֻ֞ון ועַל לֵּבַ וָֿתהֻון֞ אֵ ֿכּתֿבִ ֗
מָ רי ָ֭א אֵ ּתלִ ֗
ועַ ולהֻון וַחטָ הַ יהֻון֞ לָא אֵ ּתּדֿכַר להֻון֭ Heb 10:17
אַ יּכָא ּדֵ ין ִּדאיֿת ׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֑ ֞א לָא מֵ ֿתּבעֵא קֻ ורּבָ נָא Heb 10:18
ּדַ חל ָֿף חטָ הֵ ֞א ס
ּפֵא ּבמַ ע ָלנָא ּדֿבֵ יֿת קֻ וֿדׁשָ א ּבַ ֿדמֵ ה Heb 10:19
ִאיֿת לַן הָ ֿכִ יל אַ חַ ֭֞י ּגַליֻוֿת אַ ֞
ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
סר ֭ה Heb 10:20
והי ּבֵ ֵ
רעָא ִּדאיֿתַ ֗
וֻאורחָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א ּדחַ ּדֵ ֿת לַן הָ ׁשָ ֑א ּבַ אּפַ י֞ ּתַ ֭
ֻומרא ַרּבָ א עַ ל ּבַ יּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Heb 10:21
וִ איֿת לַן ּכ ָ
ירא וַֿבֿתֻ וֿכ ָלנָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ּכַֿד Heb 10:22
נֵקרֻ וֿב הָ ֿכִ יל ּבלֵּבָ א ׁשַ ִר ָ
ּפַֿגרן ּבמַ י ָ֞א ּד ַֿכי ֭ ָ֞א
יסין לֵּבַ וָֿתַ ן֞ וַֿדֿכֵין מֵ ן ִּתארּתָ א ּבִ יׁשּתָ ֭א ומַ סחַ י ַ
רס ִ
ִ
הו ּגֵיר מַ ן Heb 10:23
ֿברן ולָא נֵצטל ֵ֭א מהַ ימַ ן ֻ֗
וַנחַ מסֵ ן ּבֿתַ ִוּדיֿתָ א ּדסַ ַ
ּדַ מל ַֿך לַן֭
ֻורֿגָא ּדחֻוּבָ א וֿדַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֭ ֞א Heb 10:24
וַנחֻור חַ ֿד ּבחַ ֿ֑ד ּבֿג ָ
Heb 10:8
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לאנָׁש ֗אנ ָׁ֑ש אֵ לָא
ולָא נֵהוֵא ׁשָ ֿבקִ ין ּכנֻוׁש ַי ֑ן אַ ֿיך ִּדאיֿת עיָֿדָ א ֗
קרֿב יַומָ א הַ ו֭
ּבעַ ו חַ ֿד מֵ ן חַ ֿ֑ד י ִַּת ָיראיִ ֿת ּכמָ א ּדחָ זֵיּתֻ ון ּדַ ֵ
ׁשר ָר ֑א Heb 10:26
אֵ ן ּגֵיר ּבצֵ ֿב ָינֵה נֵחטֵ א ֗אנָׁש מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדקַ ּבֵ ל יִ ֿדַ עֿתָ א ּדַ ָ
לַיּת מֵ ּכִ יל ּדֵ ֿבחֿתָ א ּדֿתֵ ֿתקַ ַרֿב חל ָֿף חטָ הֵ ֭ ֞א
ֻורא ּדָ אֿכֵל לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֭ ֞א Heb 10:27
עֿתיֿד ֻ֗הו ִּדינָא ּדחִ יל ָ֭א וַט ָננָא ּדנ ָ
אֵ לָא ִ
ּתרין֞ Heb 10:28
אֵ ן ּגֵיר אַ ינָא ּדַ עֿבַ ר עַ ל ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ ֭א עַ ל ּפֻום ֵ
חמין֞ מָ אֵ ֿ֑ת
הּדין֞ ּדלָא ַר ִ
וַֿתלָֿתָ א סָ ִ
ּברׁשָ ֭א נקַ ּבֵ ל אַ ינָא ּדֿדָ ׁשֵ ה Heb 10:29
ֿברין אנ֗ ּתֻ ון י ִַּת ָיראיִ ֿת מסָ ם ִ
ּכמָ א סָ ִ
ּדֿדי ִַֿתקִ א ִּדילֵה אַ ֿיך ּדֿכֻלנ ָׁ֭ש ּדֿבָ ה אֵ ֿתקַ ּדַ ׁ֭ש
ַֿברה ּדַ אלָהָ ֭א וַחׁשַ ֿב ּדמָ א ִ
ל ֵ
וצַ עַ ר לרֻ וחָ א ּדטַ יּבֻוֿתָ ֭א
וע וֿתֻ וֿ֭ב Heb 10:30
ּדֿדילי ִ֗הי ּתֿבַ עֿתָ א וֵאנָא אֵ ֿפרֻ ֭
יָֿדעִ ינַן להַ ו ּדֵ אמַ ֭ר ִ
ּדַ נֿדֻון מָ ריָא לעַ מֵ ֭ה
והי֞ ּדַ אלָהָ א חַ יָא ס Heb 10:31
ּדֵ חלֿתָ א ֗הי ַרּבֿתָ א למֵ ּפַ ל ּבִ איֿדַ ֗
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ רו הָ ֿכִ יל ליַומָ ֿתָ ֞א קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א הָ נֻון ּדַ ֿבהֻון קַ ּבֵ לּתֻ ון Heb 10:32
ֻוֿדיֿתָ ֭א וַאֿגֻונָא ַרּבָ א סַ יּבַ רּתֻ ון ּדחַ ׁשֵ ֞א ּבחֵ סּדָ א וֿבֻאולצָ נ ֑ ֵ֞א
מַ עמ ִ
לאנָׁשָ א ּדהָ לֵין סַ יּבַ רו֭ Heb 10:33
ָאף אֵ ׁשּתַ וּתַ ֿפּתֻ ון ֗
וֿדַ הוַיּתֻ ון חֵ ז ָונ ֭ ֵ֞א ו ֿ
ירי֭ ן וַחטֻוֿפיָא ּדנֵֿכסַ יּכֻון֞ ּבחַ ֿדֻוֿתָ א Heb 10:34
אס ִ
וֿכֵאֿב לֿכֻון עַ ל אַ ילֵין ּדַ ִ
סַ יּבַ רּתֻ ו ֑ן מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ִּדאיֿת לֿכֻון קֵ נ ָינָא ּבַ ׁשמַ י ָ֑א ּדַ מיַּתַ ר ֻ֗הו ולָא
עָֿבַ ֭ר
ֿגרא Heb 10:35
עֿתיֿד לָה אַ ָ
ּפֵא ִּדאיֿת לֿכֻו֭ ן ּדַ ִ
לָא הָ ֿכִ יל ּתַ וּבֿדֻון ּגַליֻוֿת אַ ֞
ָאא
סַ ּגִ י ֭
יּברנֻוֿתָ א ֗הו ּגֵיר מֵ ֿתּבַ עיָא לֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ עּבֿדֻון צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ א Heb 10:36
מסַ ָ
וֿתֵ סֿבֻון מֻול ָּכנ ָ֭א
ֻור ּדנִ אֿתֵ א הַ ו ּדָ אֿתֵ א ולָא נַוחַ ֭ר Heb 10:37
מֵ טֻל ּדקַ לִ יל הֻו זַֿבנָא וטָ ֿב זע ֑
ּכִ אנָא ּדֵ ין מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א ִּדילי נִ חֵ ֭א וֵאן מֵ ֿתקַ טעָא ל ֵ֑ה לָא Heb 10:38
צָ ֿביָא ּבֵ ה נַֿפׁשי֭
חנַן ּדֵ ין לָא הוַין ּדקֻ וטָ עָא ּדמַ וּבלָא לַאֿבֿדָ נ ָ֑א אֵ לָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א Heb 10:39
ּדמַ קניָא לַן נַֿפׁשַ ן ס
Heb 10:25
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ֿבר ֭א אַ ֿיך
ִאיֿתֵ יה ּדֵ ין הַ ימָ נֻוֿתָ א ּפיָסָ א עַל אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין ּבסַ ָ
ֻוערנ ָ֭א וֿגֵל ָינָא ּדַ אילֵין ּדלָא מֵ ֿתחַ זי ֭ ָ֞ן
הַ ו ּדַ הוַי֞ להֵ ין ּבס ָ
וַֿבהָ ֿדֵ א הוָֿת סָ הּדֻוֿתָ א עַ ל קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּס ּס Heb 11:2
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּגֵיר מֵ סּתַ ּכלִ י ַנ ֑ן ּדֵ אּתּתַ קַ נו עָ למֵ ֞א ּבמֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א Heb 11:3
והָ לֵין ּדמֵ ֿתחַ זיָן֞ ֗הוַי֞ מֵ ן אַ ילֵין ּדלָא מֵ ֿתחַ זיָן֞ ס
ַּתרא טָ ֿב מֵ ן ּ֣דקָ איֵן Heb 11:4
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א קַ ֵרֿב הָֿ֣בֵ יל ּדֵ ֿבחֿתָ א ּדַ מי ָ
ַוהי סָ הּדֻוֿתָ א ּדֿכִ אנָא ֗הו֭ וַסהֵ ֿד עַ ל קֻ ורּבָ נֵה
לַאלָהָ ֭א ומֵ ֻטלָֿתָ ה הוָֿת על ֗
אַ לָהָ ֭א ומֵ ֻטלָֿתֵ ה אָ ֿף ּכַֿד מַ יִ יֿת ממַ לֵל ס
טעֵם ולָא אֵ ׁשּתֿכ ַ֑ח מֵ טֻל Heb 11:5
ֻוך ומַ וּתָ א לָא ֭
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א אֵ ׁשּתַ נִ י ֣חנ ֿ
ַוהי סָ הּדֻוֿתָ א ּדַ ׁשֿפַר
ֵיוהי ּג ֵ֑יר הוָֿת על ֗
ּדׁשַ ניֵה אַ לָהָ ֭א מֵ ן קֿדָ ם ּדַ נׁשַ נ ֗
לַאלָהָ ֭א
הו Heb 11:6
ּדלָא הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֵ ין לָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ּדנֵׁשּפַר לַאלָהָ ֭א חַ יָֿב ֻ֗
והי֑ ולַאילֵין ּדֿבָ עֵין ל ֵ֭ה הָ וֵא
ּגֵיר מַ ן ּדמֵ ֿתקַ ַרֿב לוָֿת אַ לָהָ ֑א ּדַ נהַ ימֵ ן ִּדאיֿתַ ֗
ּפָרֻ ועָא ס
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א נֻ֣וח ּכַֿד אֵ ֿתמַ לַל עַ מֵ ה עַ ל אַ ילֵין ּדלָא מֵ ֿתחַ זיָן֞ ֗הו ַ֑֞י Heb 11:7
ּדחֵ ל וַעֿבַ ֿד לֵה קִ ֿבֻוֿתָ א לחַ י ֵ֞א ּדַ ֿבנַי֞ ּבַ יּתֵ ֑ה ּדֿבָ ה חַ יֿבֵ ה לעָ למָ ֭א וַהוָא
יָרּתָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ א ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א ס
ַאֿתרא הַ ו Heb 11:8
ֿתקרי֑ אֵ ׁשּתמַ ע ּד ֵנּפֻוק ל ָ
ֿברהָ ם ּכַֿד אֵ ִ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ַ֣א ָ
עֿתיֿד ֗הוָא ּדנֵסַ ֿב ליָרּתֻ וֿתָ ֭א וַנֿפַ ק ּכַֿד לָא יָֿדַ ע ֗הוָא לַאיּכָא אָ זֵל ס
ּדַ ִ
יך Heb 11:9
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א הוָא ּתַ וּתָ ֿבָ א ּבַ ארעָא הָ י ּדֵ אֿתמַ לּכַֿת לֵה אַ ֿ
ֻוֿכריּתָ ֭א וַֿבמַ ׁשּכנ ֵ֞א עמַ ר עַ ם ִ֣איסחָ ק ו֣ יַעקֻ וֿב ּבנַי֞ יָרּתֻ וֿתָ א ִּדילֵה
ּדַ ֿבנ ָ
ּדמֻול ָּכנ ָ֭א
מסַ ּכֵא ֗הוָא ּגֵיר לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א ּדׁשֵ ֿתֵ אסֿתָ א ִאיֿת ל ָ֭ה ּדֻאומָ נָה Heb 11:10
ועָ ֿבֻוֿדָ ה אַ לָהָ א ֗הו ס
ס ָרא ּדַ עקַ רֿתָ א ֗הוָֿ֑ת נֵסּבַ ֿת חַ ילָא ּדַ ֿתקַ ּבֵ ל Heb 11:11
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א אָ ֿף ַ֣
אׁשרֿת ּדַ מהַ ימַ ן ֻ֗הו הַ ו ּדַ מל ַֿך ל ָ֭ה
ֵיה יֵלּדַ ֿ֑ת עַ ל ּדַ ַ
ַרעָא וַֿדלָא ּבזַֿבנָא ּדַ ׁשנ ֞
ז ֭
יך Heb 11:12
ֵאא אַ ֿ
מֵ טֻל הָ נָא מֵ ן חַ ֿד ּדַ ֿבטֵ ל ּבסַ יּבֻוֿתָ ֑א אֵ ִֿתילֵֿדו סַ ּגִ י ֞
ַאיך חָ לָא ּדעַ ל סֵ ֿפֿתֵ ה ּדיַמָ א ּדמֵ ניָן לַיּת לֵה ס
ּכַוּכֿבֵ ֞א ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א ו ֿ
Heb 11:1
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ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ִמיֿתו הָ לֵין ּכֻלהֻון ולָא נסַ ֿבו מֻולּכָנהֻו֭ ן אֵ לָא מֵ ן
ארעָא
֭
ַאוּדיו ּדַ אֿכס ָני ֵ֞א אֵ נֻון וֿתַ וּתָ ֿבֵ ֞א ּבַ
ַחֿדיו ּבֵ ֭ה ו ִ
רֻ וחקָ א חזַאו ֻ֗הי ו ִ
מרי ֑ן מחַ וֵין ּדלַמֿדִ ינ֗ ּתהֻון ּבָ עֵין֭ Heb 11:14
אַ ילֵין ּדֵ ין ּדהָ לֵין אָ ִ
וֵאלֻו לַמֿדִ ינ֗ ּתָ א הָ י ּדַ נֿפַ קו מֵ נָה ּבָ עֵין ֗הוַו֑ ִאיֿת ֗הוָא להֻון Heb 11:15
זַֿבנָא ּדֿתֻ וֿב נֵהּפֿכֻון נִ אז ֻ֗לון ל ָ֭ה
יעָא ּדלַּדטָ ֿבָ א מֵ נָה ָרּגִ ין ֗הוַו֭ להָ י ִּדאיֿתֵ יה Heb 11:16
הָ ׁשָ א ּדֵ ין יִ ִֿד ֑
ֵֿתקר ֭א טַ יֵֿב להֻון ּגֵיר
ּבַ ׁשמַ י ָ֭א מֵ טֻל הָ נָא לָא נֿכ ֵֿף אַ לָהָ ֑א ּדַ אלָההֻון נ ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א ס
ִ
ֿברהָ ם ִ֣לאיסחָ ק ּבנֵסי ֻונ ֵ֑ה ולִ יחִ יֿדֵ ה אַ סֵ ק Heb 11:17
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א קַ ֵרֿב ַ֣א ָ
למַ ֿדּבחָ ֭א להַ ו ּדקַ ּבֵ ל ֗הוָא ּבמֻול ָּכנ ָ֭א
ַרעָא Heb 11:18
ֵֿתקרא ל ָֿך ז ֭
אֵ ֿתֵ אמַ ר ֗הוָא לֵה ּג ֵ֭יר ּדִֿ֣ב איסחָ ק נ ֵ
והי֞ ּדַ אלָהָ א אָ ֿף מֵ ן ִמיֿתֵ ֞א Heb 11:19
ֵאֿתרעִ י ֗הוָא ּבנַֿפׁשֵ ֑ה ּדמָ טיָא ּבִ איֿדַ ֗
ו ַ
לַמקָ מֻו֭ ומֵ טֻל הָ נָא ּבמַ ֿתלָא אֵ ִֿתיהֵ ֿב לֵה ס
עֿתיֿד ֗הו ָ֑א ּבַ ֵר ֿך ִ֣איסחָ ק ל֣ יַעקֻ וֿב וַל֣ עִ סֻו Heb 11:20
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
ס
ַוהי֞ Heb 11:21
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּכַֿד מָ אֵ ֿת יַ֣עקֻ וֿ֑ב ּבַ ֵר ֿך לֿכֻל חַ ֿד חַ ֿד מֵ ן ּבנ ֗
ֻוטרה ס
ּ֣דיַוסֵ ֿף וַסֿגֵֿד עַ ל ִריׁש ח ֵ
יסריֵל Heb 11:22
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א יַ֣וסֵ ֿף ּכַֿד מָ אֵ ֿ֑ת עֵ הַ ֿד למַ ּפַ קֿתָ א ּדַ ֿבנַי֞ ִ֣א ָ
והי֞ ס
וֿפַ קֵ ֿד עַ ל ּגַרמַ ֗
ֻוהי֑ ּכַֿד אֵ ִֿתילֵֿ֭ד יַרחֵ ֞א Heb 11:23
והי֞ ּ֣דמֻוׁשֵ א טַ ׁשי ֗
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א אַ ֿבָ הַ ֗
ּתלָֿתָ ֑א ּדַ חזַו ּדׁשַ ּפִ יר ֗הוָא טַ לי ָ֭א ולָא ּדחֵ לו מֵ ן ּפֻוקּדָ נָא ּדמַ לּכָא ס
ּברא Heb 11:24
ֵֿתקרא ָ
ַֿבר ֭א ּכֿפַ ֑ר ּדלָא נ ֵ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א מֻ֣וׁשֵ א ּכַֿד הוָא ּג ָ
לֿבַ רֿתֵ ה ּדֿפֵרעֻון֭
וַֿגֿבָ א לֵה ּדֿבֻאולצָ נָא עַ ם עַ מֵ ה ּדַ אלָהָ א נֵהו ֵ֑א ולָא ּדַ זֿבַ ן זעֻור Heb 11:25
חטיֿתָ ֭א
נֵֿתּבַ סַ ם ּבַ ִ
מׁשיחָ ֭א טָ ֿב מֵ ן ִסימָ ֿתָ ֞ה Heb 11:26
ֻוֿתרא ּדחֵ סּדֵ ה ּדַ ִ
ֵאֿתרעִ י ּדַ מיַּתַ ר ֻ֗הו ע ָ
ו ַ
ֿגרא ס
צרי֭ ן חָ אַ ר ֗הוָא ּגֵיר ּבֿפֻורעָן אַ ָ
ּ֣דמֵ ֵ
Heb 11:13
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צרי ֑ן ולָא ּדחֵ ל מֵ ן חֵ מֿתֵ ה ּדמַ לּכ ָ֭א
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ׁשַ ֿבקָ ה ל֣ מֵ ֵ
וסַ יּבַ ר אַ ֿיך הַ ו ּדחָ זֵא ֗הוָא לַאלָהָ א ּדלָא מֵ ֿתחזֵא ס
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א עֿבַ ֿד ּפֵצחָ א וַרסָ ס ּדמָ ֑א ּדלָא נֵֿתקַ ַרֿב להֻון הַ ו Heb 11:28
ֻוֿכר ֞א ס
ּדַ מחַ ּבֵ ל ֗הוָא ּב ֵ
יך ּדעַ ל אַ רעָא יַּבִ יׁשּתָ ֭א וֿבֵ ה Heb 11:29
ֻוף אַ ֿ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א עֿבַ רו יַמָ א ֿדס ֿ
ַוהי ס
מרחו על ֗
צרי ֑ ֵ֞א ּכַֿד אַ ַ
אֵ ֿתּבלַעו מֵ ָ
ַומין֞ Heb 11:30
אֿתּכרֿכו ׁשַ ֿבעָא י ִ
ֵ
איריחֻו נֿפַ לו֑ מֵ ן ּדֵ
יה ִּ֣ד ִ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ׁשֻ ֵור ֞
ס
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ָ֣רחָ ֿב זָנִ יֿתָ א לָא אֵ ֿבּדַ ֿת עַ ם הָ נֻון ּדלָא אֵ ׁשּתמַ עו֑ Heb 11:31
ּדקַ ּבלַֿת לֿגָׁשֻ וׁשֵ ֞א ּבַ ׁשלָמָ א ס
הו לִ י ּגֵיר זַֿבנ ָ֑א ּדֵ אׁשּתַ עֵא עַל ּגֵֿ֣דעֻו֭ ן Heb 11:32
ומָ נָא ּתֻ וֿב ִאמַ ֭ר זעֻור ֻ֗
ועַל ּב ָָ֣ר ֭ק ועַ ל ֵׁ֣שמׁשֻ ו֭ ן ועַל נַֿ֣פּתַ ֭ח ועַל ַּ֣דוִ יֿ֭ד ועַ ל ׁ֣שמֻואי ֵ֭ל ועַל ׁשַ רּכָא
ּדַ נֿבִ י ֭ ֵ֞א
אַ ילֵין ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א זֿכַו למַ לּכוָֿתָ ֭ ֞א וַֿפלַחו ּכִ אנֻוֿתָ ֭א וקַ ּבֵ לו Heb 11:33
מֻול ָּכנ ֭ ֵ֞א וסַ ּכַרו ּפֻומָ א ּדַ אר ַיוָֿתָ ֭ ֞א
יּפָא וֵאֿתחַ יַלו מֵ ן Heb 11:34
וֿדַ עֵֿכו חַ ילָא ּדנ ָֻור ֭א וֵאֿתּפַ צִ יו מֵ ן ּפֻומָ א ּדסַ ֭
קרֿבָ ֭א וסַ חֵ ֿפו מַ ׁשריָֿתָ ֞א ּדַ ֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֭ ֞א
ּכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א וַהוַו חַ ילֿתָ נ ֵ֞א ּבַ ָ
חרנ ֵ֞א ּבׁשֵ נּדֵ ֞א Heb 11:35
ּדמיֿתֵ ֭ ֞א ו ַ֗א ָ
וי ַ֗הֿבו לנֵׁשֵ ֞א ּבנַיהֵ ין֞ מֵ ן קיָמּתָ א ִ
ִמיֿתו֭ ולָא סַ ּכִ יו למֵ ֿתּפַ צָ יֻו֑ ּדַ קיָמּתָ א מיַּתַ רּתָ א ּתֵ הוֵא להֻון֭
ֻור ֞א ולַחֿבֻוׁשי ֵ֞א Heb 11:36
חרנ ֵ֞א לַאס ֵ
חרנ ֵ֞א ּדֵ ין לֿבֵ זחָ א וַלנֵֿגּדֵ ֞א עַ לו֭ ֗א ָ
֗א ָ
אֵ ׁשּתלֵמו֭
חרנ ֵ֞א ּבֿפֻומָ א ּדסַ יּפָא Heb 11:37
חרנ ֵ֞א אֵ ֿתנסַ רו֭ ֗א ָ
חרנ ֵ֞א אֵ ֿתרֿגֵמו֭ ֗א ָ
֗א ָ
אמר ֞א וַֿדעֵ ז ֭ ֵ֞א וַסנִ יקִ י֭ ן
יׁשין מֵ ׁשּכ ֵ֞א ּדֵ ֵ
ֿתּכרֿכו֭ ּכַֿד לֿבִ ִ
חרנ ֵ֞א אֵ ֵ
ִמיֿתו֭ ֗א ָ
וַאלִ יצִ י֭ ן וַמטַ רֿפִ ין֭
יך טָ עַ י ָ֞א ּבחֻורּבָ ֭א Heb 11:38
֗אנָׁשָ א ּדלָא ׁשָ וֵא ֗הוָא להֻון עָ למָ ֭א וַהוַו אַ ֿ
ארעָא
֭
יה ּדַ
ַֿבֿפֵער ֞
ֵ
מעַר ֭ ֞א ו
ֻור ֭ ֞א וֿבַ ֵ
וַֿבט ֵ
והָ לֵין ּכֻלהֻון ּדַ הוָֿת עלַיהֻון סָ הּדֻוֿתָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתהֻו ֑ן לָא קַ ּבֵ לו Heb 11:39
מֻול ָּכנ ָ֑א
Heb 11:27

347

Hebrews

ֻוֿדרנַן ִּדי ַל ֑ן ּדלָא ּבֵ לעָֿדַ ין נֵֿתּגַמרֻ ון
מֵ טֻל ּדַ אלָהָ א קַ ּדֵ ם חָ ר ּבע ָ
ס
איך ע ָננָא Heb 12:1
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף חנַן ִּדאיֿת לַן הָ לֵין ּכֻלהֻון סָ הּדֵ ֭ ֞א ּדַ ֿ
חטיֿתָ א ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן מטַ יֿבָ א ֗הי ַל ֑ן
ֻוקר ֭ ֞ין אָ ֿף ִ
חֿד ִירין ַל ֑ן נֵׁשּדֵ א מֵ נַן ּכֻל י ִ
ִ
ּדסים ַל ֑ן
יוהי לַאֿגֻונָא הָ נָא ִ
ֵרהט ֗
יּברנֻוֿתָ א נ ִ
וֿבַ מסַ ָ
ֻורא להַ ימָ נֻוַֿ֭ת ן ּדַ חל ָֿף Heb 12:2
וַנחֻור ּ֣ביֵׁשֻ ֭וע ּדהֻו הוָא ִריׁשָ א ו ָֿגמ ָ
חַ ֿדֻוֿתָ א ִּדאיֿת ֗הוָא לֵה סַ יּבַ ר צלִ יֿבָ ֭א ועַ ל ּבֵ הּתֿתָ א אַ מסַ ֭ר ועַ ל י ִַמינָא
ּדֿכֻורסיֵה ּדַ אלָהָ א יִ ֿתֵ ֿב ּס ּס
חזַו הָ ֿכִ יל ּכמָ א סַ יּבַ ר מֵ ן חַ טָ י ֵ֞א הָ נֻו ֑ן ּדהֵ נֻון הוַו סַ קֻ וֿבלָא Heb 12:3
ֿתרּפֵא נַֿפׁשֿכֻון֭
לנַֿפׁשהֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ מַ אן לֿכֻון ולָא ּתֵ ַ
חטיֿתָ ֭א Heb 12:4
לָא עֿדַ ּכִ יל מַ ִטיּתֻ ון עֿדַ מָ א לַֿדמָ א ּבַ אֿגֻונָא ּדלֻוקֿבַ ל ִ
איך ּדלַֿב ַני ָ֞א אֵ מַ ר לֿכֻו֭ ן ּבֵ רי֭ לָא Heb 12:5
ָיהי ליֻולּפָ נָא אַ ינָא ּדַ ֿ
וַטעַ יּתֻ ונ ֗
ּתרּפֵא נַֿפׁשָ ֿ֭ך אֵ מַ ֿתי ּדמֵ נֵה מֵ ֿת ַּכוַן אַ נ֗ ּ֭ת
ּתַ המֵ א מֵ ן מַ רּדֻוֿתֵ ה ּדמָ ריָא ולָא ַ
ּדרחֵ ם ּגֵיר מָ רי ָ֭א ָרֿדֵ א ל ֵ֭ה וַמ ַנּגֵֿד לַֿב ַני ָ֞א אַ ילֵין ּדהֻו צָ ֿבֵ א Heb 12:6
למַ ן ָ
ּבהֻון֭
איך ּדַ לוָֿת ּב ַני ָ֞א סָ עַ ר צֵ אֿדַ יּכֻון Heb 12:7
סַ יּבַ רו הָ ֿכִ יל מַ רּדֻוֿתָ ֑א מֵ טֻל ּדַ ֿ
ֻוהי֭
ּברא ּדלָא ָרֿדֵ א לֵה אַ ֿב ֗
אַ לָהָ ֭א אַ ינַו ּגֵיר ָ
ָׁש הוַיּתֻ ון לֿכֻון Heb 12:8
וֵאן ּדלָא מַ רּדֻוֿתָ א אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן הָ י ּדֿבָ ה מֵ ֿתרֿדֵ א ּכֻלנ ֑
ֻוֿכרי ֵ֞א ולָא ּב ַני ֭ ָ֞א
נ ָ
הּתין הוַין מֵ נהֻו ֑ן ּכמָ א Heb 12:9
סרא ָרֿדֵ ין ֗הוַו לַן וֿבָ ִ
וֵאן אַ ֿבָ הַ ין֞ ּדֿבֵ ָ
הָ ֿכִ יל חַ יָֿבִ ינַן ּדנֵׁשּתַ עּבַ ֿד לַאֿבֻוהֵ ין ּדרֻ וחָ ֿתָ ֞א ונִ חֵ ֭א
יך ּדצָ ֿבֵ ין ֗הוַו֭ ָרֿדֵ ין ֗הוַו ַל ֑ן אַ לָהָ א Heb 12:10
הָ נֻון ּגֵיר לַזֿבַ ן ֻ֗הו זעֻור אַ ֿ
ֻוֿדרנַן ּדנֵׁשּתַ וּתַ ֿף לקַ ִּדיׁשֻ וֿתֵ ֭ה
ּדֵ ין לע ָ
ֿבר ֭א ּדַ ֿדחַ ֿדֻוֿתָ א ֗הי אֵ לָא Heb 12:11
ּכֻל מַ רּדֻוֿתָ א ּדֵ ין ּבזַֿבנָה לָא מֵ סּתַ ָ
אר ֞א ּדַ ׁשלָמָ א וַֿדז ִַּדיקֻ וֿתָ א יָהּבָ א לַאילֵין ּדֿבָ ה
ּדֿכַריֻוֿתָ ֑א לחַ רֿתָ א ּדֵ ין ּפִ ֵ
אֵ ּתּדַ ַרׁשו֭
מֵ טֻל הָ נָא ִאיֿדַ יּכֻון֞ מׁשַ ריָֿתָ ֞א וֿבֻורּכַיּכֻון֞ ָרעלָֿתָ ֞א ׁשַ ַררו֭ Heb 12:12
Heb 11:40
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לרֿגלַיּכֻו ֑֞ן ּדהַ ּדָ מָ א ּדַ חֿגִ יר לָא נֵטעַ ׁ֑ש
ּתריצֵ ֞א עֿבֵ ֿדו ֵ
וַׁשֿבִ יל ֵ֞א ִ
אֵ לָא נֵֿתַ אסֵ א ס
ָׁש וֿבָ ֿתַ ר קַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א ּדֿבֵ לעָ ֿדֵ יה Heb 12:14
הַ ֗רטו ּבָ ֿתַ ר ׁשלָמָ א עַ ם ּכֻל ֗אנ ֑
֗אנָׁש למָ ַרן לָא חָ ז ֵ֭א
ירי ֑ן ּדַ למָ א ֗אנָׁש נֵׁשּתֿכַח ּבֿכֻון ּדחַ ִסיר מֵ ן Heb 12:15
וַהוַיּתֻ ון זהִ ִ
מר ֵר ֞א נַּפֵק עֻוֿפיָא ונַהַ רֿכֻו֭ ן וֿבֵ ה
טַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א אַ ו ּדַ למָ א עֵקָ ָרא ּדַ ָ
ֵאא נֵסּתַ יֿבֻו ֑ן
סַ ּגִ י ֞
יך ִ֣עסֻו֭ ּדֿבַ חֿדָ א Heb 12:16
אַ ו למָ א ֗אנָׁש נֵׁשּתֿכַח ּבֿכֻון ּד ַזנָי וַרֿפֵא אַ ֿ
מֵ אֿכֻולּתָ א זַּבֵ ן ּבֻוֿכרֻ וֿתֵ ֭ה
ארֿת ּבֻורּכֿתָ ֑א Heb 12:17
אף מֵ ן ּבָ ֿתַ רּכֵן צֿבָ א ֗הו ָ֭א ּדנִ ַ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר ּדָ ֿ
מעֵא ּבעָ ה ס
ֿתרא ּגֵיר לַֿת ָיֿבֻוֿתָ א לָא אֵ ׁשּכ ַ֑ח ּכַֿד ּבֿדֵ ֞
וֵאסּתלִ י֭ אַ ָ
ֻורא ּדיָקּדָ א ומֵ ֿתּגַׁשָ ֭א אָ ֿפלָא לחֵ ׁשֻ וֿכָא Heb 12:18
לָא ּגֵיר אֵ ֿתקַ ַרֿבּתֻ ון לנ ָ
וַלעַ רּפֵ לָא ולַערֻ ָור ֭א
ֻוהי֭ Heb 12:19
ולָא לקָ לָא ּדקַ רנָא וַלקָ לָא ּדמֵ ל ֭ ֵ֞א הַ ו ּדהָ נֻון ּדׁשַ מע ֗
אֵ ׁשּתֵ אלו֑ ּדלָא נֵּתּתַ וסַ ֿף נֵֿתמַ לַל עַ מהֻון֭
לָא ּגֵיר מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַו לַמסַ יּבָ רֻ ו מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתּפַ קַ ֿדו֭ ּדָ אֿפֵן חַ י ֻוֿתָ א Heb 12:20
ֻור ֭א ּתֵ ֿתרֿג ֵ֭ם
ּתֵ ֿתקַ ַרֿב לוָֿת ט ָ
ור ִּתיֿת Heb 12:21
והָ ַֿכנָא ּדחִ יל הוָא חֵ זו ָ֑א ּ֣דמֻוׁשֵ א אֵ מַ ֭ר ּדֿדַ חִ יל ֗אנָא ַ
֗אנ ָ֭א
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּדַ אלָהָ א Heb 12:22
ֻורא ּ֣דצֵ היֻו֭ ן ול ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אֵ ֿתקַ ַרֿבּתֻ ון לט ָ
ּדרּבוָֿתָ ֞א ּדמַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א
ֻ֣אורׁשלֵם ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א וַלֿכֵנׁשֵ ֞א ֵ
חַ י ָ֭א ל ִ
ֻוֿכר ֞א ּדמֵ ֿתּכַֿתּבִ ין ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ולַאלָהָ א ּדַ ָינָא ּדֿכ ֻ֭ל Heb 12:23
וַלעִ ּד֗ ּתָ א ּדֿב ֵ
וַלרֻ וחָ ֿתָ ֞א ּדֿכִ אנ ֵ֞א ּדֵ אֿתּגמַ רו֭
ּדֿדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ ֭א ולַרסָ ס ּדמֵ ה ּדַ ממַ לֵל טָ ֿב מֵ ן Heb 12:24
וַל֣ יֵׁשֻ וע מֵ צעָ יָא ִ
הַ ו ּ֣דהָ ֿבֵ יל ס
אֵ זּדַ ֗הרו הָ ֿכִ יל֑ ּדַ למָ א ּתֵ ׁשּתַ אלֻון מֵ ן מַ ן ּדמַ לֵל עַ מֿכֻו֭ ן אֵ ן ּגֵיר Heb 12:25
חנן אֵ ן
ארעָא חַ ֿד ּכמָ א ַ֭
֑
הָ נֻון לָא אֵ ֿתּפַ צִ יו֑ ּדֵ אׁשּתֵ אלו מֵ ן ּדמַ לֵל עַ מהֻון ּבַ
נֵׁשּתֵ אל מֵ ן מַ ן ּדמַ לֵל עַ מַ ן מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א
Heb 12:13
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ִיע הָ ׁשָ א ּדֵ ין מל ַֿך וֵאמַ ֭ר ּדֿתֻ וֿב חֿדָ א
אַ ינָא ּדקָ לֵה אַ רעָא אַ ז ֭
רעָא אֵ לָא אָ ֿף ׁשמַ י ָ֭א
זֿבַ ן אֵ נָא אַ זִיע֑ לָא ּבַ לחֻוֿד אַ ֭
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדֵ אמַ ר חֿדָ א זַֿ֭ב ן מחַ ויָא ׁשֻ וחלָֿפָא ּדהָ נֻון ּדמֵ ּתזִיעִ י ֑ן Heb 12:27
מֵ טֻל ּדַ עֿבִ יֿדֵ ֞א אֵ נֻו ֑ן ּדַ נקַ וֻון הָ נֻון ּדלָא מֵ ּתזִיעִ ין ס
ִיעָא נֵאחֻוֿד טַ יּבֻוֿתָ א Heb 12:28
מֵ טֻל הָ ֿכִ יל ּדקַ ּבֵ לן מַ לּכֻוֿתָ א ּדלָא מֵ ּתז ֑
ּדֿבָ ה נׁשַ מֵ ׁש ונֵׁשּפַר לַאלָהָ ֭א ּבֿתַ חמֵ צּתָ א וַֿבֿדֵ חלֿתָ ֭א
ֻורא ֗הו אָ ֿכֵלֿתָ א ס Heb 12:29
אַ לָהַ ן ּגֵיר נ ָ
חֻוּבָ א ּדַ אחֵ ֞א נֿכַּתַ ר ּבֿכֻון֭ Heb 13:1
ורחמֿתָ א ּדַ אֿכס ָני ֵ֞א לָא ּתֵ טעֻו֭ ן ּבהָ ֿדֵ א ּגֵיר ׁשוַו ֗אנָׁשָ ֑א ּדֿכַֿד לָא Heb 13:2
ֵ
יׁשין נקַ ּבלֻון מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א
רֿגִ ִ
ירין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן Heb 13:3
אס ִירי֭ ן אַ ֿיך הַ ו ּדעַ מהֻון אַ ִס ִ
ֵ֗עהַ ֿדו לַאילֵין ּדַ ִ
יׁשין אנ֗ ּתֻ ון֭
סרא לֿבִ ִ
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ רו לַאילֵין ּדַ אלִ יצִ י֭ ן אַ ֿיך ֗אנָׁשָ א ּדֿבֵ ָ
הו ז ֻו ָוֿגָא ּבֿכ ֻ֭ל ועַ רסהֻון ּדַ ֿכיָא ֗הי֭ ל ַז ָני ֵ֞א ּדֵ ין וַל ַֿגי ֵָר ֞א Heb 13:4
מיַקַ ר ֻ֗
ּדָ אֵ ן אַ לָהָ ֭א
לָא הוָא ָרחֵ ם ּכֵסּפָא ֵרעיָנֿכֻו ֑ן אֵ לָא נֵסּפַ ק לֿכֻון מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת Heb 13:5
לֿכֻו֭ ן הֻו ּגֵיר מָ ריָא אֵ מַ ֭ר ּדלָא אֵ ׁשּבקָ ֿך ולָא אַ רּפֵא ּבָ ֿך ִאיֿדַ י ֭ ָ֞א
ּדרני לָא אֵ ֿדחַ ֭ל מָ נָא עָֿבֵ ֿד Heb 13:6
וִ איֿת לַן ּדנִ אמַ ר ּתֿכִ ילָאיִ ֿ֭ת מָ רי מעַ ָ
לִ י ּבַ רנָׁשָ א ס
ֻון אַ ילֵין ּדמַ לֵלו עַ מֿכֻון מֵ לֿתָ א Heb 13:7
ּברנַיּכ ֭ ֞
הּדין לַמֿדַ ָ
הוַיּתֻ ון עָ ִ
ּדַ אלָהָ ֭א אֵ ֿתּבַ קַ ו ּבׁשֻ ולָמָ א ּדֿדֻוּבָ ַריה ֭ ֻ֞ון ומַ ַרו ּבהַ ימָ נֻוֿתהֻון֭
מׁשיחָ א אֵ ֿתמָ לי ויַומָ נָא הֻוי ֻו וַלעָ ל ַ֭ם Heb 13:8
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֵיר Heb 13:9
חלֿפֵא לָא ּתֵ ּתּדַ ֿברֻ ו֭ ן ׁשַ ּפִ יר ֻ֗הו ּג ֭
֞
ֻוֿכרי ֵ֞א וַמׁשַ
ליֻולּפָ נ ֵ֞א נ ָ
ּדַ ֿבטַ יּבֻוֿתָ א נׁשַ ַרר לֵּבַ וָֿתַ ן֞ ולָא ּבמֵ אֿכלָֿתָ ֑ ֞א מֵ טֻל ּדלָא אֵ ֿתעַ ּדַ רו אַ ילֵין
ּדהַ לֵֿכו ּבהֵ ין ס
ִאיֿת לַן ּדֵ ין מַ ֿדּבחָ ֭א ּדלָא ׁשַ לִ יט למֵ אֿכַל מֵ נֵה להָ נֻון Heb 13:10
מׁשין֭
ּדַ ֿבמַ ׁשּכנָא מׁשַ ִ
ֻומר ֞א לֿבֵ יֿת Heb 13:11
חַ יוָֿתָ ֞א ּגֵיר הָ לֵין ּדמַ עֵ ל ֗הוָא ּדֵ מהֵ ין ַרּב ּכ ֵ
ׁשריֿתָ ֭א
מַ קּדׁשָ א חל ָֿף חטָ הֵ ֑ ֞א ּבֵ סרהֵ ין יָקֵ ֿד ֗הוָא לֿבַ ר-מֵ ן מַ ִ
Heb 12:26
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מֿדינ֗ ּתָ א
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף יֵׁ֣שֻ וע ּדַ נקַ ּדֵ ׁש לעַ מֵ ה ּבַ ֿדמֵ ֑ה לֿבַ ר מֵ ן ִ
חַ ׁ֭ש
ׁשריֿתָ ֑א ּכַֿד ׁשקִ ילִ ינַן Heb 13:13
ָאף חנַן הָ ֿכִ יל ֵנּפֻוק לוָֿתֵ ה לֿבַ ר מֵ ן מַ ִ
ו ֿ
חֵ סּדֵ ֭ה
עֿתיֿדָ א Heb 13:14
מֿדינ֗ ּתָ א ּדַ מקַ ויָא הָ רּכ ָ֑א אֵ לָא לַאיֿדָ א ּדַ ִ
לַיּת לַן ּגֵיר ִ
מסַ ּכֵינַן֭
וֿבִ איֿדֵ ה נַסֵ ק ּדֵ ֿבחֵ ֞א ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּבֿכֻלזֿבַ ן לַאלָהָ ֭א ִּדאיֿתֵ יה Heb 13:15
אר ֞א ּדסֵ ֿפוָֿתָ ֞א ּדמַ וּדיָן֞ לַׁשמֵ ֭ה
ּפִ ֵ
מרחמָ נֻוֿתָ א וׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ּדמֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א ּבהָ לֵין ּגֵיר Heb 13:16
ולָא ּתֵ טעֻון ַ
ּדֵ ֿבחֵ ֞א ׁשָ ֿפַ ר ֗אנָׁש לַאלָהָ ֭א
הרין Heb 13:17
ּברנַיּכֻו ֑֞ן וֵאׁשּתַ ֗מעו להֻו֭ ן הֵ נֻון ּגֵיר ׁשָ ִ
אֵ ּתטּפִ יסו לַמֿדַ ָ
עָֿבּדין
חל ָֿף נַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון אַ ֿיך ֗אנָׁשָ א ּדיָהּבִ ין חֻוׁשּבָ נֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבחַ ֿדֻוֿתָ א נֵהוֻון ִ
הָ ֿדֵ א ולָא ּבֿתֵ נחָ ֿתָ ֑ ֞א מֵ טֻל ּדלָא ּפָקחָ א לֿכֻון֭
ּדֿתארּתָ א טָ ֿבֿתָ א ִאיֿת ַל ֑ן ּדַ ֿבֿכֻלמֵ ּדֵ ם Heb 13:18
צַ לַו עלַי֭ ן ּתֿכִ ילִ ינַן ּגֵיר ִ
צָ ֿבֵ ינַן ּדׁשַ ּפִ יר נֵּתּדַ ּבַ ֭ר
יראיִ ֿת ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ עּבֿדֻון הָ ֿדֵ ֑א ּדֿבַ עֿגַל אֵ ֿתּפַ נֵא Heb 13:19
י ִַּת ָ
לֿכֻון֭
לרעיָא ַרּבָ א Heb 13:20
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדַ ׁשלָמָ ֭א הַ ו ּדַ אסֵ ק מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֞א ָ
מׁשיחָ א מָ ַר ֑ן
והי יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדֿדי ִַֿתקִ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם ִּדאיֿתַ ֗
ּדמַ רעִ יֿתָ א ּבַ ֿדמָ א ִ
הֻו נֵֿגמֻורֿכֻון ּבֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿ֑ב ּדֿתֵ עּבֿדֻון צֵ ֿב ָינ ֵ֭ה והֻו נֵסעֻור ּבַ ן Heb 13:21
למי֭ ן
מׁשיחָ ֭א ּדלֵה ׁשֻ וֿבחָ א לעָ לַם עָ ִ
והי ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֵ ּדֵ ם ּדׁשַ ּפִ יר קֿדָ מַ ֗
אַ ִמין ס
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּדֿתַ ּגרֻ ון רֻ וחֿכֻון ּבמֵ לֿתָ א ּדֿבֻויָאָ ֑א Heb 13:22
מֵ טֻל ּדֿבַ זעֻוריָֿתָ ֞א ֗הו ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ס
אׁשּתרי֭ וֵאן ּבַ עֿגַל נִ אֿתֵ א עַ מֵ ֭ה Heb 13:23
ִ
ּדַ עו ּדֵ ין לַאחֻון ִ֣טימָ ֿתֵ אָ וס ּדֵ
אֵ חזֵיֿכֻון֭
ּברנַיּכֻו ֑֞ן וַֿדֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א ׁשָ אלִ ין Heb 13:24
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדֿכֻלהֻון מֿדַ ָ
ּבַ ׁשלָמֿכֻון ּכֻלהֻון ּדמֵ ן ִ֣איטַ לִ י ַ֭א
Heb 13:12
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Heb 13:25

)Jacob (James
עסר ֞א ׁשַ רֿבָ ן֞
מׁשיחָ ֑א לֿתַ רּתַ ֵ
יַ֣עקֻ וֿב עַ ֿבּדֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א וַֿדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדַ ִזריעָן֞ ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א ׁשלָם ס
חלֿפֵא Jac 1:2
֞
ּכֻל חַ ֿדוָא ּתֵ הוֵא לֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּכַֿד ּתֵ עלֻון לנֵסיֻונ ֵ֞א מׁשַ
ֵאא
וסַ ּגִ י ֭ ֞
יּברנֻוֿתָ ֭א Jac 1:3
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר ּדֿבֻוקיָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א מַ קנֵא לֿכֻון מסַ ָ
ירין Jac 1:4
ּגמ ִ
יּברנֻוֿתָ ֑א נֵהוֵא לָה עֿבָ ֿדָ א מׁשַ מלי ָ֑א ּדֿתֵ הוֻון ִ
לָה ּדֵ ין לַמסַ ָ
וַמׁשַ למָ נִ י ֑ן וַֿבמֵ ּדֵ ם לָא הוַיּתֻ ון חַ ִס ִירין֭
חסיר מֵ ן חֵ ֿכמֿתָ ֑א נֵׁשַ אל מֵ ן אַ לָהָ ֭א ּדיָהֵ ֿב Jac 1:5
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין מֵ נֿכֻון ִ
ּפׁשיטָ איִ ֿת ולָא מחַ סֵ ֿ֑ד ומֵ ֿתיַהּבָ א ל ֵ֭ה
לֿכֻל ִ
נֵׁשַ אל ּדֵ ין ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּכַֿד לָא מֵ ֿתּפַ לַֿ֭ג הַ ו ּגֵיר ּדמֵ ֿתּפַ לַֿ֑ג ּדָ מֵ א Jac 1:6
לֿג ַ֗לל ֵ֞א ּדיַמָ א ּדׁשָ ֿגׁשָ א להֻון רֻ וחָ ֭א
ולָא נַסּבַ ר הַ ו ּבַ רנָׁשָ א ּדנָסֵ ֿב מֵ ּדֵ ם מֵ ן מָ רי ָ֑א Jac 1:7
ּברע ָינ ֵ֭ה וַׁשֿגִ יׁש ּבֿכֻלהֵ ין אֻ ורחָ ֿתֵ ֭ ֞ה Jac 1:8
אַ ינָא ּדַ ֿפלִ יֿג ֵ
ומרמֵ ֭ה Jac 1:9
נֵׁשּתַ ֿבהַ ר ּדֵ ין אַ חָ א מַ ּכִ יֿכָא ּברֻ ָ
איך הַ ּבָ ֿבָ א ּדעֵסּבָ ֑א הָ ַֿכנָא עָֿבַ ֭ר Jac 1:10
ועַ ִּת ָירא ּבמֻו ָּכֿכ ֵ֑ה מֵ טֻל ּדַ ֿ
ּדָ נַח ּגֵיר ׁשֵ מׁשָ א ּבחֻומֵ ה ומַ וּבֵ ׁש לֵה לעֵסּבָ ֭א והַ ּבָ ֿבֵ ה נָֿפֵ ֭ל Jac 1:11
ַוה ֭֞י
וֿפרא ּדחֵ זוֵה אָ ֿבֵ ֿ֭ד הָ ַֿכנָא אָ ֿף עַ ִּת ָירא חָ מֵ א ּבהֻוּפָ ֿכ ֗
וׁשֻ ָ
ַֿברא ּדַ מסַ יּבַ ר נֵסי ֻונ ֑ ֵ֞א ּדמָ א ּדֵ אֿתּבחַ ֑ר נָסֵ ֿב ּכלִ ילָא Jac 1:12
והי לֿג ָ
טֻוֿבַ ֗
חמין ל ֵ֭ה
ּדר ִ
ּדחַ י ֑ ֵ֞א הַ ו ּדַ מל ַֿך אַ לָהָ א לַאילֵין ָ
לָא נִ אמַ ר ֗אנָׁש ּכַֿד מֵ ֿתנַסֵ ֑א ּדמֵ ן אַ לָהָ א מֵ ֿתנַסֵ א ֗אנ ָ֭א אַ לָהָ א ּגֵיר Jac 1:13
לאנָׁש לָא מנַסֵ ֭א
לָא מנַסַ י ּבֿבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א והֻו ֗
ֿגרֿג ומֵ ֿתנֿגֵֿ֭ד Jac 1:14
ֿתר ַ
אֵ לָא ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ ן ֵרּגֿתֵ ה ֻ֗הו מֵ ֿתנַסֵ א ומֵ ַ
ַמרֿ֑ת Jac 1:15
חטיֿתָ א ּדֵ ין מָ א ּדֵ אֿתּג ַ
חטיֿתָ ֭א ִ
והָ ֿדֵ א ֵרּגֿתָ א ּבָ טנָא ויָלּדָ א ִ
יָלּדָ א מַ וּתָ ֭א
לָא ּתֵ טעֻו֭ ן אַ חַ י֞ חַ ּבִ יֿבֵ ֭ ֞א Jac 1:16
Jac 1:1
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ּכֻל מַ והַ ֿבּתָ א טָ ֿבֿתָ א וַמׁשַ מלַיּתָ א מֵ ן לעֵל נָחּתָ ֑א מֵ ן אַ ֿבָ א
ּדנַהִ ֵיר ֭ ֞א הַ ו ּדלַיּת לוָֿתֵ ה ׁשֻ וחלָֿפָא מֵ ּדֵ ֭ם אָ ֿפלָא טֵ לָנִ יֿתָ א ּדׁשֻ וֿג ָני ָ֭א
הֻוי ֻו צֿבָ א ויַלּדַ ן ּבמֵ לֿתָ א ּדקֻ וׁשּתָ ֑א ּדנֵהוֵא ִר ִׁשיֿתָ א ּדֿבֵ ריָֿתֵ ֞ה ס Jac 1:18
וַאנ֗ ּתֻ ון אַ חַ י֞ חַ ּבִ יֿבֵ ֑ ֞א ּכֻלנָׁש מֵ נֿכֻון נֵהוֵא מסַ רהַ ֿב למֵ ׁשמַ ֭ע Jac 1:19
ומַ וחַ ר לַממַ ָללֻו֭ ומַ וחַ ר למֵ ר ַּג ֭ז
ַֿבר ֑א ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדַ אלָהָ א לָא עָֿבֵ ֿ֭ד Jac 1:20
רֻ וֿגזֵה ּגֵיר ּדֿג ָ
ּכלָה טַ נֿפֻוֿתָ א וסֻוֿגָאא ּדֿבִ יׁשֻ וֿתָ ֑א Jac 1:21
מֵ טֻל הָ נָא אַ רחֵ קו מֵ נֿכֻון ֻ
וַֿבמַ ּכִ יֿכֻוֿתָ א קַ ּבֵ לו מֵ לֿתָ א ּדַ נצִ יֿבָ א ּבַ ֿכי ַָ֭נן ּדהִ י מֵ ׁשּכחָ א ּדֿתַ חֵ א אֵ נֵין֞
נַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
חוֿ֭ד ולָא ּתַ טעֻון Jac 1:22
ֻועֵא ּבַ ל ֻ
הוַו ּדֵ ין עָ ֿבֻוֿדֵ ֞א ּדמֵ לֿתָ א ולָא ׁשָ מ ֞
נַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
אֵ ן ֗אנָׁש ּגֵיר נֵהוֵא ׁשָ מֻועָ ה ּדמֵ לֿתָ א ולָא עָ ֿבֻוֿדָ ֑ה הָ נָא ּדָ מֵ א להַ ו Jac 1:23
והי֞ ּבמַ חזִיֿתָ ֭א
ּדַ חזָא אַ ּפַ ֗
חזָא ּגֵיר נַֿפׁשֵ ֭ה וַעֿבַ ֭ר וַטעָא ּדַ אי ַּכנָא הו ָ֭א Jac 1:24
ּכֻל ּדֵ ין ּדחָ ר ּב ָנמֻוסָ א מׁשַ למָ נָא ּדחִ ארֻ וֿתָ א וקַ וִ י ּבֵ ֑ה לָא הוָא Jac 1:25
ּתטעֵא אֵ לָא עָ ֿבֻוֿדָ א ּדַ עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א והָ נָא טֻוֿבָ נָא נֵהוֵא
֑
ׁשָ מֻועָא ּדׁשֵ מעָא ּדמֵ
ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֭ה
וֵאן ֗אנָׁש סָ ֿבַ ר ּדַ מׁשַ מֵ ׁש לַאלָהָ ֑א ולָא אָ חֵ ֿד לֵׁשָ נ ֵ֑ה אֵ לָא מַ טעֵא Jac 1:26
סריקָ א ֗הי ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֭ה
לֵה לֵּבֵ ֑ה ּדהָ נ ָ֭א ִ
ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּגֵיר ּדֿכִ יֿתָ א וקַ ִּדיׁשּתָ א קֿדָ ם אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֑א הָ ֿדֵ א ֗הי֭ Jac 1:27
למֵ סעַ ר יַֿתמֵ ֞א וַארמלָֿתָ ֞א ּבֻאולצָ נַיהֻו ֑֞ן וַלמֵ טַ ר ֗אנָׁש נַֿפׁשֵ ה מֵ ן עָ למָ ֭א
ּדלָא טֻולׁשָ א ס
יֿדין להַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה Jac 2:1
אּפֵא ּתֵ הוֻון אַ חִ ִ
אַ חַ ֑֞י לָא ּבמַ סַ ֿב ּבַ ֞
מׁשיחָ ֭א
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ַוהי֞ Jac 2:2
אֵ ן ּגֵיר ֵנעֻול לַֿכנֻוׁשּתֿכֻון ֗אנָׁש ּדעֵזקָ ֿתֵ ֞ה ּדֿדַ הֿבָ א אַ ו ּדמָ אנ ֗
ׁשַ ּפִ ֵיר ֑ ֞א ו ֵנעֻול מֵ סּכִ נָא ּבמָ אנ ֵ֞א צָ אֵ ֑ ֞א
Jac 1:17
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וֿתאמרֻ ון ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת הָ רּכָא
וַֿתחֻורֻ ון ּבהַ ו ּדַ לֿבִ יׁש מָ אנ ֵ֞א ׁשַ ּפִ ֵיר ֞א ִ
ּתֵ ֿב ׁשַ ּפִ ֭יר וַלמֵ סּכִ נָא ִּתאמרֻ ון ל ֵ֭ה אַ נ֗ ּת קֻ ום להַ ל֑ אַ ו ּתֵ ֿב ל ָֿך הָ רּכָא קֿדָ ם
ּדרֿגלַי ֑֞ן
ּכֻוֿבׁשָ א ֵ
לָא הָ א אֵ ֿתּפַ לַֿגּתֻ ון לֿכֻון ּבנַֿפׁשֿכֻו ֑ן וַהוַיּתֻ ון מֿפַרׁשָ נ ֵ֞א Jac 2:4
ּדמַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
יר ֞א ּדֵ ין Jac 2:5
ׁשמַ עו֭ אַ חַ י֞ חַ ּבִ יֿבֵ ֭ ֞א לָא ֗הוָא למֵ סּכִ נ ֵ֞א ּדעָ למָ ֑א עַ ִּת ֵ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ּגֿבָ א אַ לָהָ ֑א ּדנֵהוֻון יָרּתֵ ֞א ּבמַ לּכֻוֿתָ א הָ י ּדַ מל ַֿך אַ לָהָ א
חמין ל ֵ֭ה
ּדר ִ
לַאילֵין ָ
יר ֞א מֵ ׁשּתַ עלֵין Jac 2:6
ָיהי למֵ סּכִ נ ָ֭א לָא הָ א עַ ִּת ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ׁשָ טּתֻ ונ ֗
ָֿגּדין לֿכֻון לֿבֵ יֿת ִּדינ ָ֭א
עלַיּכֻו ֑ן והֵ נֻון נ ִ
אֿתקרי עלַיּכֻון֭ Jac 2:7
ִ
לָא הָ א הֵ נֻון מֿגַּדֿפִ י ֑ן עַ ל ׁשמָ א טָ ֿבָ א ּדֵ
ֿכֿתיֿ֑ב ּדֿתֵ רחַ ם Jac 2:8
למיּתֻ ון אַ ֿיך ּדַ ִ
וֵאן ָנמֻוסָ א ּדַ אלָהָ א ּבהָ ֿדֵ א מׁשַ ִ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון֭
לקַ ִריֿבָ ֿך אַ ֿיך נַֿפׁשָ ֿ֑ך ׁשַ ּפִ יר ִ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומֵ ֿתּכַונִ ין Jac 2:9
חטיֿתָ א ִ
אּפֵא נָסּבִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ִ
אֵ ן ּדֵ ין ּבַ ֞
עָֿברי֞ עַ ל ָנמֻוסָ ֭א
אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן ָנמֻוסָ א אַ ֿיך ַ
ֿכלֵה ָנמֻוסָ א Jac 2:10
אַ ינָא ּגֵיר ּד ֻֿכלֵה ָנמֻוסָ א נָטַ ר וֿבַ חֿדָ א ׁשָ ַרע֑ ל ֻ
אֵ ֿתחַ ַיֿ֭ב
ֻול אֵ ן ּדֵ ין לָא ּגָאַ ר Jac 2:11
הַ ו ּגֵיר ּדֵ אמַ ר ּדלָא ּתֿג ֻ֑ור הֻו אֵ מַ ר ּדלָא ּתֵ קט ֭
אַ נ֗ ּת אֵ לָא קָ טֵ ל אַ נ֗ ּ֑ת הוַיּת ל ָֿך עָֿבַ ר עַ ל ָנמֻוסָ ֭א
יך ֗אנָׁשָ א Jac 2:12
ערי ֑ן אַ ֿ
הָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון ממַ ללִ ין והָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון סָ ִ
עֿתיֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ ּתֿדָ נֻו֭
ּדַ ֿב ָנמֻוסָ א ּדחִ ארֻ וֿתָ א ִ
ִּדינָא ּגֵיר הָ וֵא ּדלָא ַרחמֵ ֑ ֞א עַ ל הַ ו ּדלָא עָֿבֵ ֿד ַרחמֵ ֭ ֞א מֵ ׁשּתַ עלֵין Jac 2:13
ּברחמֵ ֞א עַ ל ִּדינ ָ֭א
אנ֗ ּתֻ ון ַ
מָ נָא הֵ נ ָינָא אַ חַ ֑֞י אֵ ן ֗אנָׁש אָ מַ ר ִּדאיֿת לִ י הַ ימָ נֻוֿתָ א וַעֿבָ ֿדֵ ֞א לַיּת Jac 2:14
יוהי֑
ל ֵ֑ה ּדַ למָ א מֵ ׁשּכחָ א הַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּדֿתַ חֵ ֗
ירין סַ יּבָ רּתָ א ּדיַומָ ֑א Jac 2:15
וֵאן אַ חָ א אַ ו חָ ֿתָ א נֵהוֻון עַ רטֵ לָיִ י ֑ן וחַ ִס ִ
ונִ אמַ ר להֻון ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו ֑ן זֵלו ּבַ ׁשלָמָ א ׁשחַ נו וַסֿבַ עו֑ ולָא ּתֵ ּתלֻון Jac 2:16
ֿגר ֑א מָ נָא הֵ נ ָינ ָ֭א
להֻון סנִ יקֻ וֿתֵ ה ּדֿפַ ָ
Jac 2:3
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הָ ַֿכנָא אָ ֿף הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדלָא עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א ִמיֿתָ א ֗הי ּבַ לחֻוֿדֵ ֭יה
אָ מַ ר ּגֵיר ֗אנ ָׁ֑ש ל ָֿך ִאיֿת ל ָֿך הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ולִ י ִאיֿת לִ י עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א חַ וָני Jac 2:18
הַ ימָ נֻוֿתָ ֿך ּדלָא עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א וֵאנָא מחַ וֵא ֗אנָא ל ָֿך הַ ימָ נֻוֿתי מֵ ן עֿבָ ֿדַ ֭֞י
הו אַ לָהָ ֑א ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת אָ ֿף ִׁשאֿדֵ ֞א Jac 2:19
מהַ ימֵ ן אַ נ֗ ּת ּדחַ ֿד ֻ֗
מהַ ימנִ ין ָורעלִ ין ּס ּס
צָ ֿבֵ א אַ נ֗ ּת ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדַ ע֑ אָ ו ּבַ רנָׁשָ א חַ לָׁשָ ֑א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדלָא עֿבָ ֿדֵ ֞א Jac 2:20
ִמיֿתָ א ֗הי֭
ּברה Jac 2:21
ֿברהָ ם לָא ֗הוָא מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א אֵ זּדַ ּדַ ֑ק ּדַ אסֵ ק ִ֣לאיסחָ ק ֵ
אַ ֿבֻון ַ֣א ָ
עַ ל מַ ֿדּבחָ ֑א
וה ֑֞י ומֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א הַ ימָ נֻוֿתֵ ה Jac 2:22
חָ זֵא אַ נ֗ ּת ּדהַ ימָ נֻוֿתֵ ה סַ יעַ ֿת לַעֿבָ ֿדַ ֗
ַמרֿ֑ת
אֵ ֿתּג ַ
ֿברהָ ם ּבַ אלָהָ א וֵאֿתחַ ׁשּבַ ֿת לֵה Jac 2:23
וַׁשלֵם ּכֿתָ ֿבָ א ּדֵ אמַ ֑ר ּדהַ ימֵ ן ַ֣א ָ
ֿתקרי֭
לז ִַּדיקֻ ו ָורחמָ א ּדַ אלָהָ א אֵ ִ
חָ זֵא אַ נ֗ ּת ּדמֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א מֵ זּדַ ּדַ ק ּבַ רנָׁשָ ֑א ולָא ֗הוָא מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א Jac 2:24
ּבַ ל ֻחוֿ֑ד
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ָ֣רחָ ֿב זָנִ יֿתָ ֑א לָא ֗הוָא מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א אֵ זּדַ ּדקַ ֿ֑ת ּדקַ ּבלַֿת Jac 2:25
חרֿתָ א אַ ּפקַ ֿת אֵ נֻו ֑ן
לֿגָׁשֻ וׁשֵ ֞א וֿבֻאורחָ א ֗א ִ
הו֑ הָ ַֿכנָא אָ ֿף הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדלָא Jac 2:26
ֿגרא ּדלָא רֻ וחָ א ִמיֿת ֻ֗
אַ י ַּכנָא ּדֿפַ ָ
עֿבָ ֿדֵ ֞א ִמיֿתָ א ֗הי ס
ּדֿדינָא Jac 3:1
ֵאא מַ לֿפָ נ ֵ֞א נֵהוֻון ּבֿכֻו֭ ן אַ חַ ֭֞י אֵ לָא הוַיּתֻ ון יָֿדעִ י ֑ן ִ
לָא סַ ּגִ י ֞
י ִַּת ָירא חַ יָֿבִ ינַן֭
ֻלן ּכֻל ּדַ ֿבמֵ לֿתָ א לָא ׁשָ ַרע֑ הָ נָא Jac 3:2
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ּגֵיר מֵ ׁשּתַ רעִ ינַן ּכ ַ֭
ּפַֿגר ֭ה
ּגמ ָיר ֑א ּדמֵ ׁשּכַח נׁשַ עּבֵ ֿד אָ ֿף ֻּכלֵה ֵ
ַֿברא ִ
והי ּג ָ
ִאיֿתַ ֗
יך ּדנֵׁשּתַ עּבֿדֻון ַ֭לן Jac 3:3
ּדרֿכׁשָ ֞א ָרמֵ י ַנ ֑ן אַ ֿ
הָ א ּגֵיר ּפֿגֻוֿדֵ ֞א ּבֿפֻומָ א ַ
ו ֻֿכלֵה ּגֻוׁשמהֻון מַ הּפֿכִ ינַן֭
ירן֞ להֵ ין רֻ וחֵ ֞א קַ ׁשיָֿתָ ֑ ֞א מֵ ן קַ יסָ א Jac 3:4
לֿפֵא עַ ִׁשינָֿתָ ֞א ּכַֿד ּדֿבִ ָ
אָ ֿף אֵ ֞
ֻורא מֵ ֿתנַּתֿפָ ֑֞ן לַאֿתַ ר ּדחָ אַ ר צֵ ֿב ָינֵה ּדהַ ו ּדַ מֿדַ ּבַ ֭ר
זע ָ
Jac 2:17
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ֻורא ומֵ ׁשּתַ על ֵ֭א אָ ֿף נ ָֻורא זעֻורּתָ א
הָ ַֿכנָא אָ ֿף לֵׁשָ נ ָ֑א הַ ּדָ מָ א ֗הו זע ָ
ֵאא מַ וקֿדָ ֭א
עָֿבֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
יך עָֿבָ א ֗הו֭ והֻו לֵׁשָ נָא ּכַֿד Jac 3:6
חטיֿתָ א אַ ֿ
ולֵׁשָ נָא נ ָֻורא ֗הו֑ ועָ למָ א ּדַ ִ
ּפַֿגרן ומַ וקֵ ֿד יֻוּבָ ל ֵ֞א ּדׁשַ רֿבָ ֿתַ ן֞
והי ּבהַ ּדָ מַ י ֑֞ן מֿכַּתֵ ם לֵה ל ֻֿכלֵה ַ֭
ִאיֿתַ ֗
הטין אַ ֿיך ּגִ יֿגל ֭ ֵ֞א ויָקֵ ֿד אָ ֿף הֻו ּבנ ָֻור ֭א
ּדר ִ
ָ
ורחׁשָ א ּדיַמָ א וַֿדיַֿבׁשָ ֑א Jac 3:7
ַֿדֿפָרחֿתָ ֑א ַ
ּכֻלהֻון ּגֵיר ּכ ָינ ֵ֞א ּדחַ יוָֿתָ ֞א ו ַ
ּדאנָׁשֻ וֿתָ ֭א
עּבֿדין לַֿכ ָינָא ֗
מֵ ׁשּתַ ִ
יוהי֭ ּבִ יׁשּתָ א הָ ֿדֵ א ּדלָא Jac 3:8
ֵֿכּבׁש ֗
לֵׁשָ נָא ּדֵ ין ֗אנָׁש לָא אֵ ׁשּכַח ּדנ ִ
מֵ ּתּתַ ֿכסָ ֭א מלֵא ֻ֗הו סַ מָ א ּדמַ וּתָ ֭א
ָיטינַן לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּדֿבַ ֿדמֻוֿתָ א Jac 3:9
ּבֵ ה מֿבַ רֿכִ ינַן למָ ריָא וַאֿבָ ֑א וֿבֵ ה ל ִ
ּדַ אלָהָ א עֿבִ ִיֿדין֭
ומֵ נֵה מֵ ן ּפֻומָ א נָֿפקָ ן֞ ּבֻורּכָֿתָ ֞א ולַוטָ ֿתָ ֭ ֞א לָא ָולֵא אַ חַ ֑֞י ּדהָ לֵין Jac 3:10
ער ֭ ֞ן
הָ ַֿכנָא נֵסּתַ ָ
יר ֭ ֞א Jac 3:11
ֻועָא נֵּפקֻ ון מַ י ָ֞א ח ַלי ָ֞א ומַ ִר ֵ
ּדַ למָ א מֵ ׁשּכחָ א ּדמֵ ן חַ ֿד מַ ּב ֑
אַ ו ּדַ למָ א מֵ ׁשּכחָ א ִּתּתָ א אַ חַ ֑֞י ּדזַיּתֵ ֞א ּתֵ עּבֵ ֿ֑ד אַ ו ּגֿפֵּתָ א ִּתאנ ֭ ֵ֞א Jac 3:12
הָ ַֿכנָא אָ ֿף לָא מַ י ָ֞א מַ לִ יחֵ ֞א מֵ ׁשּכחִ י ֑ן ּדנֵֿתעַ ֿבּדֻון ח ַלי ָ֞א ס
יר ֭ ֞א Jac 3:13
והי֞ ּבהֻוּפָ ֿכ ֵ֞א ׁשַ ּפִ ֵ
מַ נֻו מֵ נֿכֻון ּדחַ ּכִ ים וַרֿדֵ ֑א נחַ וֵא עֿבָ ֿדַ ֗
ּבחֵ ֿכמֿתָ א מַ ּכִ יֿכּתָ ֭א
ירא ִאיֿת ּבֿכֻו ֑ן אַ ו חֵ ר ָינָא ּבלֵּבַ יּכֻו ֑֞ן לָא Jac 3:14
אֵ ן ּדֵ ין חסָ מָ א מַ ִר ָ
ּתֵ ֿתחַ ּתרֻ ון עַ ל קֻ וׁשּתָ א וַּתֿדַ ּגלֻון֭
מֵ טֻל ּדהָ ֿדֵ א חֵ ֿכמֿתָ א מֵ ן לעֵל לָא נֵחּתַ ֿ֑ת אֵ לָא ִאיֿתֵ יה אַ רעָ נָיּתָ ֑א Jac 3:15
מֵ ן חֻוׁשָ ֿבֵ ֞א ּדנַֿפׁשָ ֭א ומֵ ן ִׁשאֿדֵ ֭ ֞א
אַ יּכָא ּגֵיר ִּדאיֿת חסָ מָ א וחֵ ר ָינ ָ֑א ּתַ מָ ן אָ ֿף ּדלֻוחיָא וֿכֻלמֵ ּדֵ ם Jac 3:16
יׁש
ּדֿבִ ֭
חֵ ֿכמֿתָ א ּדֵ ין ּדמֵ ן לעֵ ל֑ ּדַ ֿכיָא ֗הי ומַ ליָא ׁשלָמָ ֭א ומַ ּכִ יֿכָא Jac 3:17
אּפֵא לָא
אר ֞א טָ ֿבֵ ֭ ֞א וַֿדלָא ּפָ לּגֻוֿתָ א ֗הי֭ וֿבַ ֞
ומֵ ׁשּתַ מעָ ניָא ו֭ מַ ליָא ַרחמֵ ֞א וֿפִ ֵ
נָסּבָ ֭א
ּדעָֿבּדין ׁשלָמָ ֭א Jac 3:18
ִ
אר ֞א ּדֵ ין ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ ֑א ּבׁשַ ינָא מֵ זּדַ רעִ ין לַאילֵין
ּפִ ֵ

Jac 3:5
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קרֿבֵ ֞א ומַ צוָֿתָ ֭ ֞א לָא ֗הוָא מֵ ן רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א
מֵ ן אַ יּכָא ִאיֿת ּבֿכֻון ָ
ּדמַ קרֿבָ ן֞ ּבהַ ּדָ מַ יּכֻו ֑֞ן
ֿתרֿגרֿגִ ין אנ֗ ּתֻ ון ולַיּת לֿכֻו֭ ן וקָ טלִ ין אנ֗ ּתֻ ון וטָ נִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ולָא Jac 4:2
מֵ ַ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ולַיּת לֿכֻו ֑ן מֵ טֻל
ַקרֿבֵ ֞א ִ
אָ ֿתיָא ּבִ איֿדַ יּכ ֭ ֻ֞ון ונָצֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ו ָ
ּדלָא ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ולָא נָסּבִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מֵ טֻל ּדֿבִ יׁשָ איִ ֿת ׁשָ אלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן Jac 4:3
אַ ֿיך ּדַ ּתֿתַ רסֻון רֿגִ יֿגָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ּדרחמֿתֵ ה ּדעָ למָ א הָ נָא ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ א ֗הי Jac 4:4
ַּגי ֵָר ֑ ֞א לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ֵ
ּדַ אלָהָ ֑א אַ ינָא הָ ֿכִ יל ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵהוֵא ָרחמָ א ּדעָ למָ א הָ נ ָ֑א ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א הָ וֵא
לַאלָהָ א ס
ֿברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדֵ אמַ ר ּכֿתָ ֿבָ ֑א ּדֿבַ ט ָננָא ָרּגָא Jac 4:5
סריקָ איִ ֿת סָ ִ
אַ ו ּדַ למָ א ִ
מרא ּבַ ן֭
רֻ וחָ א ּדעָ ָ
טַ יּבֻוֿתָ א ּדֵ ין י ִַּתירּתָ א י ַ֗הֿב לַן מָ ַ֭רן מֵ טֻל הָ ֿדֵ א אֵ מַ ֭ר ּדַ אלָהָ א Jac 4:6
לרמֵ ֑ ֞א וַלמַ ּכִ יֿכ ֵ֞א יָהֵ ֿב טַ יּבֻוֿתָ ֭א
ממַ ּכ ֵֿך ָ
ועָרק מֵ נֿכֻון֭ Jac 4:7
אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדו הָ ֿכִ יל לַאלָהָ ֭א וקֻ ומו לֻוקֿבַ ל סָ טָ נ ָ֑א ֵ
ֻון חַ טָ י ֑ ֵ֞א קַ ּדֵ ׁשו Jac 4:8
וַקרֻ וֿבו לוָֿת אַ לָהָ א ונֵֿתקַ ַרֿב לֿכֻו֭ ן ּדַ ּכַו ִאיֿדַ יּכ ֭ ֞
לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון ּפלִ יֿגַי֞ נַֿפׁשָ ֭א
ֵֿתהֿפֵך וחַ ֿדוַֿתֿכֻון לעָקֿתָ ֭א Jac 4:9
ֿ֑
אֵ ֿתמַ ּכַֿכו וֵאּתַ אֿ֗ב לו֭ וֿגֻוחּכֿכֻון לֵאֿבלָא נ
מרמֿכֻון֭ Jac 4:10
ַנר ֵ
אֵ ֿתמַ ּכַֿכו קֿדָ ם מָ רי ָ֑א ו ַ
ֻוהי Jac 4:11
לָא ּתֵ הוֻון ממַ ללִ ין עַ ל חֿדָ ֿדֵ ֞א אַ חַ ֭֞י הַ ו ּגֵיר ּדַ ממַ לֵל עַ ל אַ ח ֗
ֻוהי֑ ממַ לֵל עַ ל ָנמֻוסָ א וֿדָ אֵ ן ל ָנמֻוסָ ֭א וֵאן ל ָנמֻוסָ א ּדָ אֵ ן אַ נ֗ ּ֑ת
אַ ו ּדָ אֵ ן לַאח ֗
לָא הוַיּת עָ ֿבֻוֿדֵ ה ּד ָנמֻוסָ ֭א אֵ לָא ּדַ ָינ ֵ֭ה
הו סָ אֵ ם ָנמֻוסָ א וֿדַ ָינ ָ֑א ּדהֻו מֵ ׁשּכַח ּדנַחֵ א ונַוּבֵ ֿ֭ד אַ נ֗ ּת ּדֵ ין מַ ן Jac 4:12
חַ ֿד ֻ֗
אַ נ֗ ּ֑ת ּדֿדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת לֵה לקַ ִריֿבָ ֿך ס
אמרי ֑ן ּדיַומָ נָא אַ ו מחָ ר אָ ז ִ֗לינַן Jac 4:13
מָ נָא ּדֵ ין נִ אמַ ר אָ ֿף עַ ל אַ ילֵין ּדָ ִ
ָֿתרינַן֭
ועָֿבּדינַן ּתַ מָ ן ׁשַ נ֗ ּתָ א חֿדָ ֭א ומֵ ּתּתַ ִּגרינַן וי ִ
ִ
ַמֿדינ֗ ּתָ א אַ יֿדָ א ּדהִ י֭
ל ִ
ולָא יָֿדעִ ין מָ נָא הָ וֵא מחָ ֭ר מָ נָא אֵ נֻון ּגֵיר חַ יַי ֑֞ן אֵ לָא אֵ ן לַהּגָא Jac 4:14
וּפֵא
ּדקַ לִ יל מֵ ֿתחזֵא וטָ לֵק ומַ ֭
Jac 4:1
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עָֿבּדינַן הָ ֿדֵ א אַ ו הָ י֑
חל ָֿף ּדנִ אמרֻ ון ּדֵ אן מָ ריָא נֵצּבֵ א ונִ חֵ ֑א ִ
איך הָ נ ָ֭א ּבִ יׁשָ א ֗הו֭ Jac 4:16
חֿתירֻ וֿתהֻו֭ ן ּכֻל ׁשֻ וֿבהָ ָרא ּדַ ֿ
ֿבהרין ּבַ ִ
מֵ ׁשּתַ ִ
וַאינָא ּדיָֿדַ ע טָ ֿבֿתָ א ולָא עָֿבֵ ֿד ל ָ֑ה חטָ הָ א הָ וֵא לֵה ס Jac 4:17
יר ֑ ֞א אַ ילֵלו וַֿבֿכַו עַ ל ּדֻו ָונ ֵ֞א ּדָ אֿתֵ ין עלַיּכֻון֭ Jac 5:1
אָ ו עַ ִּת ֵ
ַסרי֭ ומָ אנַיּכֻון֞ אֵ ֿתֵ אֿכֵלו מֵ ן סָ סָ ֭א Jac 5:2
עֻוֿתרֿכֻון ּגֵיר אֵ ֿתחַ ּבַ ל ו ִ
וסאמֿכֻון אַ ׁשחֵ ֿת ל ֵ֭ה וׁשֻ וחּתהֻון הָ ויָא לסָ הּדֻוֿתָ א Jac 5:3
וֿדַ הֿבֿכֻון ִ
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ אֿכֻול ּבֵ סרֿכֻו֭ ן נ ָֻורא ַּכנֵׁשּתֻ ון לֿכֻון ליַומָ ֿתָ ֞א
עלַיּכֻו֭ ן והִ י ִ
חרי ֭ ֵ֞א
֗א ָ
עֵא וַֿגעָֿתָ א Jac 5:4
ֿגרא ּדֿפָעל ֵ֞א ּדַ חצַ ֿדו אַ רעָֿתֿכֻו ֑֞ן הַ ו ּדַ טלַמּתֻ ו֭ ן קָ ֭
הָ א אַ ָ
ַוהי֞ ּדמָ ריָא צֿבַ אוֻֿת עֵ לַֿ֭ת
ּדחָ צֻוֿדֵ ֭ ֞א לֵאֿדנ ֗
יך Jac 5:5
ּפַֿגריּכֻון֞ אַ ֿ
רסיּתֻ ון ַ
ּבסֵ מּתֻ ון ּגֵיר עַ ל אַ רעָא וֵאֿתלַעַֿבּתֻ ו֭ ן וֿתַ ִ
ּדַ ליַומָ א ּדנֵֿכסֿתָ ֭א
חַ יֵֿבּתֻ ון וַקטַ לּתֻ ון לז ִַּדיקָ ֑א ולָא קָ ם לֻוקֿבַ לֿכֻון ּס ּס Jac 5:6
יך Jac 5:7
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֭א אַ ֿ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י אַ ּגַרו רֻ וחֿכֻו֭ ן עֿדַ מָ א למֵ ִ
אר ֞א יַקִ ֵיר ֞א ּדַ ארעֵ ֑ה ומַ ּגַר רֻ וחֵ ה עלַיהֻו ֑ן עֿדַ מָ א ּדנָסֵ ֿב
אַ ּכ ָָרא ּדַ מסַ ּכֵא לֿפִ ֵ
טרא ּבֿכִ ָיריָא וַלקִ יׁשָ י ָ֑א
מֵ ָ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון אַ ּגַרו רֻ וחֿכֻו ֑ן ולֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ ׁשַ ַררו֭ קֵ רּבַ ֿת לָה ּגֵיר Jac 5:8
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן֭
מֵ ִ
ּתֿדינֻו֭ ן הָ א ּגֵיר ִּדינָא קֿדָ ם Jac 5:9
לָא ּתֵ ּתַ נחֻון חַ ֿד עַ ל חַ ֿד אַ חַ ֑֞י ּדלָא ּתֵ ִ
ּתַ רעָא קָ אֵ ֭ם
ֻון הָ נֻון Jac 5:10
ּגרֿת רֻ וחָ א ּדֻאולצָ נַיּכ ֭ ֞
ּדמֻוֿתָ א לַנֿבִ י ֵ֞א סַ ֿבו לֿכֻון אַ חַ ֑֞י למַ ַ
ּדמַ לֵלו ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
יּברנֻוֿתֵ ה Jac 5:11
הָ א ּגֵיר יָהּבִ ינַן טֻוֿבָ א לַאילֵין ּדסַ יּבַ רו֭ ׁשמַ עּתֻ ון מסַ ָ
ַמרחֿפָן֭
מרחמָ ן ֻ֗הו מָ ריָא ו ַ
ִּ֣דא ָיוֿ֑ב וחַ רֿתָ א ּדַ עֿבַ ֿד לֵה מָ רי ָ֭א חזַיּתֻ ו֭ ן מֵ טֻל ּדַ ַ
קֿדָ ם ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י לָא הוַיּתֻ ון יָמֵ י֭ ן לָא ּבַ ׁשמַ יָא ולָא Jac 5:12
חרֿתָ ֭א אֵ לָא ּתֵ הוֵא מֵ לַֿתֿכֻו ֑ן ִאין ִאין ולָא ל ָ֑א
ארעָא אָ ֿפלָא ּבמַ ומָ ֿתָ א ֗א ִ
֭
ּבַ
ּדלָא ּתֵ ֿתחַ יֿבֻון ּתחֵ יֿת ִּדינ ָ֭א
Jac 4:15
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וֵאן ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון נֵהוֵא ּבֻאולצָ נ ָ֑א נֵהוֵא מצַ ל ֵ֭א וֵאן חָ ֿדֵ ֑א נֵהוֵא
מזַמַ ֭ר
ַוהי֑ ונֵמׁשחֻונֵה Jac 5:14
ֵקרא לקַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּדעִ ּד֗ ּתָ א וַנצַ לֻון על ֗
יה נ ֵ
ּכר ֑
וֵאן ִ
מֵ ׁשחָ א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן֭
יה וַמקִ ים לֵה מָ ַ֭רן Jac 5:15
ֿכר ֭
וַצלֻוֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א מַ חלמָ א לֵה להַ ו ּדַ ִ
וֵאן חטָ הֵ ֞א עֿבִ יֿדִ ין ל ֵ֑ה מֵ ׁשּתַ ֿבקִ ין ל ֵ֭ה
הוַיּתֻ ון ּדֵ ין מַ וּדֵ ין סַ ֿכלוָֿתֿכֻון֞ חַ ֿד לחַ ֿ֭ד וַהוַיּתֻ ון מצַ לֵין חַ ֿד עַ ל Jac 5:16
חַ ֿ֑ד ּדֿתֵ ֿתַ אסֻו֭ ן ַרֿב ֻ֗הו ּגֵיר חַ ילָה ּדַ צלֻוֿתָ א אַ יֿדָ א ּדז ִַּדיקָ א מצַ לֵא ל ָ֭ה
טרא Jac 5:17
אָ ֿף ִ֣אלִ יָא ּבַ רנָׁשָ א הוָא חָ ׁשֻ וׁשָ א אַ ֿכ ָוַֿ֭ת ן וצַ לִ י ּדלָא ֵנחֻוֿת מֵ ָ
רעָא ולָא נחֵ ֿת ּתלָֿת ׁשנִ ין֞ וֵׁשּתָ א יַרחִ ֭ ֞ין
עַ ל אַ ֑
יה ס Jac 5:18
אר ֞
טר ֭א וַארעָא יֵהּבַ ֿת ּפִ ֵ
וֿתֻ וֿב צַ לִ י֑ וַׁשמַ יָא י ַ֗הֿבו מֵ ָ
ֵיוהי ֗אנָׁש Jac 5:19
אַ חַ ֑֞י אֵ ן ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון נֵטעֵא מֵ ן אֻ ורחָ א ּדקֻ וׁשּתָ ֑א ונַֿפנ ֗
מֵ ן טָ עיֻוֿתֵ ֑ה
הּפֵך לחַ טָ יָא מֵ ן טָ עי ֻוֿתָ א ּדֻאורחֵ ֑ה מַ חֵ א נַֿפׁשֵ ה מֵ ן Jac 5:20
נֵּדַ ע ּדהַ ו ּדמַ ֿ
והי֞ ס
מַ וּתָ ֑א ועָטֵ א סֻוֿגָאא ּדַ חטָ הַ ֗
Jac 5:13
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קרי ָ֞א
מׁשיחָ ֑א אַ חָ א ּדֵ ין ּ֣דיַעקֻ וֿ֑ב לעַ ֗ממֵ ֞א ַ
ִ֣יהֻוֿדָ א עַ ֿבּדָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
נט ִירין֭
מׁשיחָ א ִ
ימי ֑ן וַֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
ּדֿבַ אלָהָ א אַ ֿבָ א רחִ ִ
ַרחמֵ ֞א וַׁשלָמָ א וחֻוּבָ ֭א נֵסּגֵא לֿכֻון ס Jude 1:2
ּכלָה יַצִ יֿפֻוֿתָ א עָֿבֵ ֿד ֗אנָא למֵ ֿכּתַ ֿב לֿכֻו֭ ן עַ ל חַ י ֵ֞א ִּדילַן Jude 1:3
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּכַֿד ֻ
ּד ַֿגו ָ֑א אַ נַנקִ א ִאיֿת לִ י למֵ ֿכּתַ ֿב לֿכֻו ֑ן ּכַֿד מּפִ יס ֗אנ ָ֑א ּדַ אֿגֻונָא ּתֵ עּבֿדֻון חל ָֿף
הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א אַ יֿדָ א ּדַ חֿדָ א זֿבַ ן אֵ ׁשּתַ למַ ֿת לקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
וריָא קַ ּדֵ מו אֵ ֿתּכֿתֵ ֿבו Jude 1:4
קנַו ּגֵיר ֗אנ ִָׁשין֞ מַ ע ָלנֻוֿתָ ֑א אַ ילֵין ּדמֵ ן ׁשֻ ָ
יעֵא ּדַ לטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהַ ן מַ הּפֿכִ ין לטַ נּפֻוֿתָ ֭א
ּבחֻויָֿבָ א הָ נ ָ֭א ֗אנָׁשָ א ַר ִׁש ֭ ֞
ָֿפרין֭
מׁשיחָ ֭א ּכ ִ
והי מָ ָרא אַ לָהָ א ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
והי ּבַ לחֻוֿדַ ֗
וַֿבהַ ו ִּדאיֿתַ ֗
למַ ֗עהָ ֿדֻוֿתֿכֻון ּדֵ ין צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֑א ּכַֿד יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּכֻלהֵ י ֑ן ּדַ אלָהָ א Jude 1:5
ּפר ֑ק הָ י ּדֿתַ רּתֵ ין֞ לַאילֵין ּדלָא הַ ימֵ נו
צרין ַ
ּכַֿד חֿדָ א זֿבַ ן לעַ מָ א מֵ ן ֵ֣מ ֵ
אַ וּבֵ ֿ֭ד
ֻומרא Jude 1:6
וַלמַ לַאֿכ ֵ֞א אַ ילֵין ּדלָא נטַ רו ִריׁשָ נֻוֿתהֻו ֑ן אֵ לָא ׁשֿבַ קו ע ָ
יעֵא ּתחֵ יֿת עַ מטָ נ ָ֭א נָטַ ֭ר
ֻור ֞א לָא יִ ִֿד ֭ ֞
לֿדינָא ּדיַומָ א ַרּבָ ֭א ּבַ אס ֵ
ִּדילהֻו ֑ן ִ
ַמֿדינָֿתָ ֞א ּדַ חֿדָ ַריהֵ י ֑֞ן ּדֿבָ ה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א Jude 1:7
ֻורא ו ִ
אַ י ַּכנָא ַּ֣דסֿדֻום ו֣ עָ מ ָ
חרנ ָ֑א ִסימָ ן֞ ּתחֵ יֿת ּתַ חוִ יֿתָ א ּדנ ָֻורא
סרא ֗א ִ
ּדהָ לֵין זַנִ י֞ וֵאזַל ּבָ ֿתַ ר ּבֵ ָ
לֿדינ ָ֭א
ּדַ לעָ ל ַ֭ם ּכַֿד מחַ יֿבָ ן֞ ִ
סרא מַ ן Jude 1:8
ׁשּתרֿגרֿגִ י ֑ן לֿבֵ ָ
ּבָ ה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א אָ ֿף הָ לֵין ּדַ ֿבחֵ למֵ ֞א מֵ ַ
למי֭ ן וַלֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א מֿגַּדֿפִ ין֭
מטַ נֿפִ י֭ ן למָ רֻ וֿתָ א ּדֵ ין טָ ִ
ִ֣מיֿכָאיֵל ּדֵ ין ִריׁש מַ לַאֿכ ֑ ֵ֞א הַ ו ּדעַ ם אָ ֿכֵלקַ רצָ א ּכַֿד ּדָ ֵ֭אן ממַ לֵל Jude 1:9
ֿפָא אֵ לָא
ַוהי ִּדינָא ּדֿגֻוּדָ ֭
מרח ּדנַיּתֵ א על ֗
ּפַֿגרה ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א לָא אַ ַ
֗הוָא מֵ טֻל ֵ
אֵ מַ ֑ר ּדנֵֿגעֻור ּבָ ֿך מָ רי ָ֭א
הָ לֵין ּדֵ י֭ ן ּבַ אילֵין ּדלָא יָֿדעִ י֭ ן מֿגַּדֿפִ י֭ ן ּבַ אילֵין ּדֵ ין ּדַ ֿכ ָינָאיִ ֿת Jude 1:10
מּפָסי ֑ן ּבהֵ ין מֵ ֿתחַ ּבלִ ין֭
אַ ֿיך חַ יוָֿתָ ֞א חַ רׁשָ ֿתָ ֞א ִ
וָי להֻון ּדֿבֻאורחֵ ה ּ֣דקָ איֵן אֵ זַלו֭ וֿבָ ֿתַ ר טָ עי ֻוֿתֵ ה ּ֣דֿבֵ לעַם Jude 1:11
אֿגרא אֵ ׁשּתַ ַרחו֭ וַֿבעֵצ ָייֻוֿתֵ ה ּ֣דקֻ ָורח אֵ ֿבַ ֿדו֭
ּבַ ָ
Jude 1:1
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ַּתמי֭ ן מֵ ֿתּפַרּפעִ י֭ ן ּכַֿד
הָ לֵין ִאיֿתַ יהֻון אַ ילֵין ּדֿבַ ניָחָ ֿתהֻון֞ ּכַֿד מֿכ ִ
טרא ּדמֵ ן רֻ וחֵ ֞א ּפָ הי ֭ ָ֞ן ִאי ָלנ ֵ֞א
ּדלָא ּדֵ חלֿתָ א נַֿפׁשהֻון ָרעֵי֭ ן ע ָננ ֵ֞א ּדלָא מֵ ָ
ּדמיֿתו ּתֵ נ ָינֻוֿ֭ת וַסלֵקו מֵ ן עֵקָ ַריה ֭ ֻ֞ון
אר ֭ ֞א ִ
ּדַ אוּפִ י אֵ ּבהֻו֭ ן ִּדאיֿתַ יהֻון ּדלָא ּפִ ֵ
ּג ַ֗לל ֵ֞א עַ זִיז ֵ֞א ּדיַמָ ֑א ּדַ ֿביַֿד רֻ ועּתהֻון מחַ וֵין ּבֵ הּתַ ֿתהֻו֭ ן ּכַוּכֿבֵ ֞א Jude 1:13
נט ֭יר
מַ טע ָינ ֭ ֵ֞א להָ לֵין ּדעַ מטָ נָא ּדחֵ ׁשֻ וֿכָא לעָ לַם להֻון ִ
ֻוך ּכַֿד Jude 1:14
והי ּדׁשַ ֿבעָא מֵ ן ָ֣אֿדָ ֭ם ֣חנ ֿ
אֵ ֿתנַּבִ י ּדֵ ין אָ ֿף להָ לֵי ֑ן הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ּברּבוָֿתָ ֞א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א
אָ מַ ֑ר ּדהָ א מָ ריָא אָ ֿתֵ א ֵ
ּדנֵעּבֵ ֿד ִּדינָא עַ ל ּכֻל֑ וַלמַ ָּכסֻו לֿכֻל נַֿפׁשָ ֿתָ ֑ ֞א מֵ טֻל ּכֻלהֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א Jude 1:15
יעֵא
אַ ילֵין ּדַ ארׁשעו֑ ומֵ טֻל ּכֻלהֵ ין מֵ ל ֵ֞א קַ ׁשיָֿתָ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדמַ לֵלו֭ חַ טָ י ֵ֞א ַר ִׁש ֭ ֞
יך רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א Jude 1:16
הָ לֵין אֵ נֻון ּדמַ רטנִ ין ועָ ֿדלִ ין ּבֿכֻל צֵ ֿב ָו ֑֞ן ּכַֿד אַ ֿ
ֻוּפֵא מֵ טֻל
ִּדילהֻון מהַ לֿכִ י֭ ן וֿפֻומהֻון ממַ לֵל ּגנִ יחָ ֿתָ ֑ ֞א וַמׁשַ ּבחִ ין לֿפַ רצ ֞
ֻוֿתרנ ֵ֞א ס
י ָ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אֵ ּתּדַ ֿ֗כ רו למֵ ל ֵ֞א אַ ילֵין ּדקַ ּדֵ ם אֵ ֿתֵ אמַ ר מֵ ן Jude 1:17
מׁשיחָ ֑א
והי֞ ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ׁשלִ יחַ ֗
אמרין ֗הוַו לֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבחַ רֿתָ א ּדזַֿבנ ֵ֞א נֵהו ֻון אַ ילֵין ּדַ מֿבַ זחִ י ֑ן Jude 1:18
ּדָ ִ
וׁשעָא
֭
איך רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ִּדילהֻון אָ ז ִ֗לין ּבָ ֿתַ ר רֻ
ּדַ ֿ
רׁשי֭ ן נַֿפׁשָ ָני ֭ ֵ֞א ּדרֻ וחָ א לַיּת להֻון֭ Jude 1:19
הָ לֵין ִאיֿתַ יהֻון אַ ילֵין ּדַ מֿפַ ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ִּדילֿכֻון קַ ִּדיׁשּתָ ֭א אֵ ֿתּבַ נַו מֵ ן Jude 1:20
ּדריׁש ּברֻ וחָ א קַ ִּדיׁשָ ֭א ּכַֿד מצַ לֵין֭
ִ
נַֿפׁשַ ן ּדֵ ין ּבחֻוּבָ א ּדַ אלָהָ א נֵטַ ֭ר ּכַֿד מסַ ּכֵינַן לַח ָננֵה ּדמָ ַרן Jude 1:21
מׁשיחָ ֑א לחַ י ֵ֞א ִּדילַן ּדַ לעָ ל ַ֭ם
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֻורא חטֻוֿפו֭ Jude 1:22
וַלמֵ נהֻון מַ ן מֵ ן נ ָ
ֿתרחַ מו עלַיהֻון ּבֿדֵ חלֿתָ ֑א ּכַֿד סָ נֵין אנ֗ ּתֻ ון Jude 1:23
ּכַֿד ּדֵ ין מֵ ּתּתוֵי֭ ן אֵ ַ
סרא ּדַ מֿכַּתמָ ֭א
ֻוּתינָא ּדמֵ ן ּבֵ ָ
אָ ֿף לֿכ ִ
ורעֿתָ א וַֿדלָא ּכֻוֿתמָ ֑א Jude 1:24
להַ ו ּדֵ ין ּדמֵ ׁשּכַח ּדַ ננַטַ ר לַן ּדלָא ׁשֻ ַ
וַנקִ ים ּדלָא מֻומָ ֑א
Jude 1:12
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מׁשיחָ א מָ ַר ֑ן קֿדָ ם
וקן ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
והי אַ לָהָ א ּפָרֻ ַ֭
ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּבחַ ֿדֻוֿתָ ֑א לֵה ׁשֻ וֿבחָ א וֻאוחּדָ נָא וִ איקָ ָרא ַורּבֻוֿתָ ֭א אָ ֿף הָ ׁשָ א
וַֿבֿכֻלהֻון עָ למֵ ֭ ֞א אַ ִמין ס
Jude 1:25

First Peter
מׁשיחָ ֑א לַֿגֿבַ י ָ֞א וֿתַ וּתָ ֿבֵ ֞א ּדַ ִזריעִ ין
ּפֵ֣טרוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ָ
ַֿ֣באסי ַ֭א וַֿ֣ב ֿבִ יֿתֻ ונִ י ַ֑א
ּ֣בּפָ נטָ ֭וס וַֿ֣ב ַֿגל ִַטי ַ֭א וַֿ֣ב קַ ּפָ וֿדקִ יַא ו ִ
אַ ילֵין ּדֵ אֿתּגֿבִ יו ּבַ מקַ ּדמֻוֿת יִ ֿדַ עֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א אַ ֿבָ ֭א ּבקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א 1Pe 1:2
מׁשיחָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א
ּדרֻ וחָ ֑א ּדנֵהוֻון למַ ׁשמַ עֿתָ א ולַרסָ ס ּדמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וַׁשלָמָ א נֵסּגֵא לוָֿתֿכֻון ס
מׁשיחָ ֑א הַ ו ּדֿבַ ח ָננֵה 1Pe 1:3
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֿבַ ַר ֿך ֻ֗הו אַ לָהָ א אַ ֿב ֗
ֿברא ּדחַ י ֭ ֵ֞א
מׁשיחָ ֑א לסַ ָ
יׁש ּבַ קיָמּתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ּדר ֑
סַ ּגִ יָאא אַ ולֿדַ ן מֵ ן ִ
וַליָרּתֻ וֿתָ א ּדלָא מֵ ֿתחַ ּבלָא ולָא מֵ ּתטַ נֿפָא ולָא חָ מי ָ֭א הָ י 1Pe 1:4
ּדַ מטַ יֿבָ א לֿכֻון ּבַ ׁשמַ י ָ֭א
ירין אנ֗ ּתֻ ון ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ א וַֿבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א לחַ י ֵ֞א ּדַ מטַ יֿבִ ין 1Pe 1:5
נט ִ
ּכַֿד ִ
חרי ֑ ֵ֞א
ּדנֵֿתּגלֻון לזַֿבנ ֵ֞א ֗א ָ
ּדַ ֿבהֻון ּתֵ חּדֻון לעָ ל ַ֑ם אָ ֿפֵן ּבהָ נָא זַֿבנָא קַ לִ יל מֵ ּתּתעִ יקִ ין אנ֗ ּתֻ ון 1Pe 1:6
חלֿפֵא ּדעָֿדֵ ין עלַיּכֻו ֑ן
֞
ּבנֵסיֻונ ֵ֞א מׁשַ
ֻוחרנָא ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻון נֵֿתחז ֵ֑א ּדַ מיַּתַ ר מֵ ן ּדַ הֿבָ א סנִ ינָא 1Pe 1:7
אַ י ַּכנָא ּדֿב ָ
ּדֵ אֿתּבקִ י ּבנ ָֻור ֑א לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ולִ איקָ ָרא וַלקֻ ולָסָ ֭א ּבֿגֵל ָינֵה ּ֣דיֵׁשֻ וע
מׁשיחָ ֭א
ִ
ָיהי ומַ חֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֭ה וַֿבהַ ימָ נֻוֿתֵ ה ָרוזִין אנ֗ ּתֻ ון 1Pe 1:8
הַ ו ּדלָא חזַיּתֻ ונ ֗
ּבחַ ֿדֻוֿתָ א מׁשַ ּבַ חּתָ א ּדלָא מֵ ֿתמַ לל ָ֑א
ֻון 1Pe 1:9
ּדַ ֿתקַ ּבלֻון ּפֻורעָ נָא ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן חַ י ֵ֞א ּדנַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֞
הָ נֻון חַ י ֵ֞א ּדעַ קֵ ֿבו ֗הוַו עלַיהֻון נֿבִ י ֑ ֵ֞א ּכַֿד אֵ ֿתנַּבִ יו עַ ל טַ יּבֻוֿתָ א 1Pe 1:10
עֿתיֿדָ א הוָֿת ּדֿתֵ ִֿתיהֵ ֿב לֿכֻון֭
ּדַ ִ
מרא 1Pe 1:11
מׁשיחָ א ּדעָ ָ
וַֿבצַ ו ּדֿבַ אינָא זַֿבנָא מחַ ויָא ומַ סהֿדָ א רֻ וחֵ ה ּדַ ִ
מׁשיחָ א וֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדמֵ ן ּבָ ֿתַ רּכֵן֭
והי֞ ּדַ ִ
עֿת ִיֿדין חַ ׁשַ ֗
ּבהֻו ֑ן ּדַ ִ
וֵאֿתּגלִ י להֻו֭ ן ּכֻל ּדֿבָ צֵ ין ֗הוַו֭ מֵ טֻל ּדלַו לנַֿפׁשהֻון ּבָ עֵין ֗הוַו֑ 1Pe 1:12
אֵ לָא לַן ִּדילַן מֵ ֿתנַּבֵ ין ֗הוַו֑ אַ ילֵין ּדהָ ׁשָ א אֵ ֿתּגלִ י לֿכֻו ֑ן ּביַֿד אַ ילֵין
1Pe 1:1
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ּדסַ ּבַ ר ָנֿכֻו֭ ן ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּדֵ אׁשּתַ ּדַ ר מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ּדַ ֿבהֵ ין ּבהָ לֵי֭ ן
ֿתרֿגרֿגִ ין אָ ֿף מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ּדַ נֿדַ יקֻ ון֭
מֵ ַ
יראיִ ֿ֭ת 1Pe 1:13
ּגמ ָ
מֵ טֻל הָ נָא חז ֻוקו חַ צֵ ֞א ּדֿתַ רעיָֿתֿכֻו ֑֞ן וֵאּתּתעִ ירו ִ
מׁשיחָ ֑א
וסַ ּבַ רו עַ ל חַ ֿדֻוֿתָ א ּדָ אֿתיָא לֿכֻו ֑ן ּבֿגֵל ָינֵה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך ּב ַני ָ֞א מֵ ׁשּתַ מעָ נ ֭ ֵ֞א ולָא ּתֵ ׁשּתַ וּתֿפֻון ּתֻ וֿב לַרֿגִ יֿגָֿתֿכֻון֞ 1Pe 1:14
אַ ֿ
ּדרּגִ ין הוַיּתֻ ון ּדלָא ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א
קַ ֿדמָ יָֿתָ ֑ ֞א אַ ילֵין ָ
יך ּדקַ ִּדיׁש הַ ו מַ ן 1Pe 1:15
יׁשין ּבֿכֻלהֻון הֻוּפָ ֿכַיּכֻו ֑֞ן אַ ֿ
אֵ לָא הוַו קַ ִּד ִ
קרֿכֻון֭
ּדַ ָ
אף אֵ נָא קַ ִּדיׁש ֗אנ ָ֭א 1Pe 1:16
יׁשין אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ֿכֿתיֿ֑ב ּדַ הוַיּתֻ ון קַ ִּד ִ
מֵ טֻל ּדַ ִ
אּפֵא וֿדָ אֵ ן 1Pe 1:17
והי מַ סַ ֿב ּבַ ֑ ֞
וֵאן הֻו ּדַ אֿבָ א קָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן הַ ו ּדלַיּת קֿדָ מַ ֗
וה ֑֞י ּבֿדֵ חלֿתָ א אֵ ּתּדַ ּבַ רו ּבזַֿבנָא הָ נָא ּדֿתַ וּתָ ֿבֻוֿתֿכֻון֭
לֿכֻלנָׁש אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ ֗
ֿתּפרקּתֻ ון 1Pe 1:18
ּכַֿד יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדלָא ּבֿכֵסּפָא ּדֿבָ לֵא ולָא ּבֿדַ הֿבָ ֑א אֵ ֵ
סריקֵ ֑ ֞א הָ נֻון ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ ן אַ ֿבָ הַ יּכֻו ֑֞ן
מֵ ן עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ ִ
והי 1Pe 1:19
אמרא ּדמֻומָ א וטֻולׁשָ ֭א לַיּת ּבֵ ֭ה ִּדאיֿתַ ֗
אֵ לָא ּבַ ֿדמָ א יַקִ ָירא ּדֵ ָ
מׁשיחָ ֭א
ִ
ּפריׁש להָ ֿדֵ ֑א מֵ ן קֿדָ ם ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ ֑א 1Pe 1:20
הַ ו ּדַ מקַ ּדַ ם ֗הוָא ִ
חריּתהֻון ּדזַֿבנ ֵ֞א מֵ ֻטלָֿתֿכֻון֭
וֵאֿתּגלִ י ּבַ ֗א ָ
אַ ילֵין ּדֿבִ איֿדֵ ה הַ ימֵ נּתֻ ון ּבַ אלָהָ ֭א הַ ו ּדַ אקִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א 1Pe 1:21
וי ַ֗הֿב לֵה ׁשֻ וֿבחָ ֑א ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻון וסַ ֿברֿכֻון נֵהוֵא עַ ל אַ לָהָ א ס
ׁשר ָר ֑א ונֵהויָן֞ 1Pe 1:22
ּכַֿד נֵהויָן֞ קַ ִּדיׁשָ ן֞ נַֿפׁשָ ֿתֿכֻון֞ ּבמֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתֵ ה ּדַ ָ
ַֿגמ ָיר ֑א ּתֵ הוֻון מַ חֿבִ ין חַ ֿד
אּפֵא ּדמֵ ן לֵּבָ א ּדַ ֿכיָא ו ִ
מַ ליָן֞ חֻוּבָ א ּדלָא מַ סַ ֿב ּבַ ֑ ֞
לחַ ֿ֭ד
ּדריׁש אֵ ִֿתילֵּדּתֻ ו ֑ן לָא מֵ ן זַרעָא ּדֿבָ ל ֵ֭א אֵ לָא מֵ ן 1Pe 1:23
אַ ֿיך ֗אנָׁשָ א ּדמֵ ן ִ
אַ ינָא ּדלָא ּבָ ל ֵ֭א ּבמֵ לֿתָ א חַ יֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּדקַ יָמָ א לעָ ל ַ֭ם
יך עֻוֿפיָא ּדחַ קל ָ֭א 1Pe 1:24
עמ ָיר ֭א ו ֻֿכלָה יָאיֻוֿתֵ ה אַ ֿ
מֵ טֻל ּדֿכֻל ּבסַ ר ִ
עמ ָירא וחָ מֵ א עֻוֿפי ָ֑א
יָֿבֵ ׁש ִ
למי֭ ן והָ ֿדֵ א ֗הי מֵ לֿתָ א הָ י 1Pe 1:25
ומֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהַ ן קַ יָמָ א לעָ ִ
ּדֵ אסּתַ ּבַ רּתֻ ון ס
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אּפֵא
אַ נִ יחו הָ ֿכִ יל מֵ נֿכֻון ֻּכלָה ּבִ יׁשֻ וֿתָ ֭א ו ֻֿכלֵה נֵֿכלָא ומַ סַ ֿב ּבַ ֭ ֞
וַחסָ מָ ֭א ומֵ אֿכַל-קַ רצָ ֭א
יך ּדַ לחַ לֿבָ א 1Pe 2:2
ֿגרֿגו לָה למֵ לֿתָ ֑א אַ ֿ
ֵאֿתר ַ
ֿבר ֭ ֞א ו ַ
וַהוַו אַ ֿיך ַילֻוֿדֵ ֞א ׁשַ ֵ
ֿתרּבֻון לחַ י ֭ ֵ֞א
נַקּדָ א ורֻ וחָ נ ָ֑א ּדֿבָ ה ּתֵ ַ
הו מָ רי ָ֭א 1Pe 2:3
אֵ ן טעֵ מּתֻ ון וַחזַיּתֻ ון ּדטָ ֿב ֻ֗
ֻוהי 1Pe 2:4
והי ּכִ אֿפָא חַ יָא ּדַ אסלי ֗
הַ ו ּדלֵה מֵ ֿתקַ רֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ִּדאיֿתַ ֗
אנָׁשָ ֑א וַֿגֿבֵ א וַמיַקַ ר לוָֿת אַ לָהָ ֭אּבנַי֞ ֗
אֿפֵא חַ יָֿתָ ֞א אֵ ֿתּבַ נַו֭ וַהוַו הַ יּכל ֵ֞א רֻ וחָ נ ֵ֞א 1Pe 2:5
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ון אַ ֿיך ּכִ ֞
ו ֿ
וֿכָהנ ֵ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א למַ סָ קֻ ו ּדֵ ֿבחֵ ֞א רֻ וחָ נ ֵ֞א ּדַ מקַ ּבלִ ין קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע
מׁשיחָ א ּס ּס
ִ
הו ּגֵיר ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֑א ּדהָ א סָ אֵ ם ֗אנָא ּ֣בצֵ הי ֻו ֑ן ּכִ אֿפָא ּבחִ ירּתָ א 1Pe 2:6
אַ ִמיר ֻ֗
ּבריׁש זָוִ יֿתָ ֭א ומַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבָ ֭ה לָא נֵֿבהַ ֿ֭ת
ויַקִ ירּתָ א ִ
לֿכֻון הָ ֿכִ יל אֵ ִֿתיהֵ ֿב הָ נָא ִאיקָ ָר ֑א לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ י֭ ן להָ נֻון ּדֵ ין 1Pe 2:7
יסי ֑ן
ּדלָא מֵ ּתטּפִ ִ
ּכִ אֿפָא ֗הו ּדֿתֻ וקַ לֿתָ א וַאֿבנָא ּדֿכֵׁשל ָ֭א ומֵ ּתּתַ קלִ ין ּבֵ ה ּבַ ֿדלָא 1Pe 2:8
ימין֭
יסין למֵ לֿתָ ֭א ּדַ להָ ֿדֵ א ִס ִ
מֵ ּתטּפִ ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ׁשַ רּבֿתָ א אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֿבִ יֿתָ ֑א ּדַ מֿכַהנָא למַ לּכֻוֿתָ ֭א עַ מָ א 1Pe 2:9
קרֿכֻון מֵ ן חֵ ׁשֻ וֿכָא
ּפריקָ ֭א ּתסַ ּברֻ ון ּתֵ ׁשּבחָ ֿתֵ ֞ה ּדהַ ו ּדַ ָ
קַ ִּדיׁשָ ֭א ּכֵנׁשָ א ִ
ַּתר ֭א
ֻוהרה מי ָ
לנ ֵ
חׁשיֿבִ ין הוַיּתֻ ון עַ מָ ֑א הָ ׁשָ א ּדֵ ין עַ מָ א 1Pe 2:10
אַ ילֵין ּדמֵ ן קֿדִ ים לָא ִ
ּדַ אלָהָ ֭א אָ ֿפלָא ַרחמֵ ֞א ִאיֿת ֗הוַו עלַיּכֻו ֑ן הָ ׁשָ א ּדֵ ין אֵ ׁשּתַ ּפַ עו עלַיּכֻון
ַרחמֵ ֞א ס
ֿתּפַרקו מֵ ן 1Pe 2:11
ַאיך ּתַ וּתָ ֿבֵ ֑ ֞א אֵ ַ
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן אַ ֿיך עָרצֵ ֞א ו ֿ
קרֿבָ א לֻוקֿבַ ל נַֿפׁשָ ֭א
ֿגר ֑א הָ לֵין ּדעָֿבּדָ ן֞ ָ
ּכֻלהֵ ין רֿגִ יֿגָֿתֵ ֞ה ּדֿפַ ָ
ירין הֻוּפָ ֿכַיּכֻון֞ קֿדָ ם ּכֻלהֻון ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ ֭א אַ ילֵין 1Pe 2:12
ונֵהוֻון ׁשַ ּפִ ִ
ּדַ ממַ ללִ ין עלַיּכֻון מֵ ל ֵ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֑ ֞א נֵחז ֻון עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ ׁשַ ּפִ ֵיר ֑ ֞א וַנׁשַ ּבחֻון
ֻוחרנ ָ֭א
לַאלָהָ א ּביַומָ א ּדֿב ָ
1Pe 2:1
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וַהוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ עּבֿדִ ין לֿכֻלהֻון ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ א מֵ טֻל אַ לָהָ ֭א למַ לּכ ֵ֞א
מֵ טֻל ׁשֻ ולטָ נהֻון֭
ּדרין לַֿתֿבַ עֿתָ א ּדמַ סּכ ָלנ ֑ ֵ֞א 1Pe 2:14
וַלֿדַ ָינ ֵ֞א מֵ טֻל ּדמֵ נֵה מֵ ׁשּתַ ִ
וַלֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדעָֿבּדַ י֞ טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
יר ֞א ּתֵ סּכרֻ ון ּפֻומָ א 1Pe 2:15
ּדהָ ַֿכנָא ֗הו צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֑א ּדֿבַ עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ ׁשַ ּפִ ֵ
ּדסַ ֿכל ֑ ֵ֞א הָ נֻון ּדלָא יָֿדעִ ין לַאלָהָ ֭א
יך ֗אנָׁשָ א ּדַ עֿבִ יֿדָ א להֻון חִ ארֻ וֿתהֻון 1Pe 2:16
אר ֭ ֞א ולָא אַ ֿ
אַ ֿיך ּבנַי֞ חִ ֵ
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
ּתַ חּפִ יֿתָ א לֿבִ יׁשֻ וֿתהֻו֭ ן אֵ לָא אַ ֿיך עַֿבּדַ ֗
לֿכֻלנָׁש יַקַ רו֭ לַאחַ יּכֻון֞ אַ חֵ ֿבו֭ ומֵ ן אַ לָהָ א ּדחַ לו֭ וַלמַ לּכ ֵ֞א יַקַ רו֭ 1Pe 2:17
ֻון ּבֿדֵ חלֿתָ ֑א לָא 1Pe 2:18
וַאילֵין עַ ֿבּדֵ ֞א ִּדאיֿת ּבֿכֻו ֑ן אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדו למָ ַריּכ ֭ ֞
ּבַ לחֻוֿד לטָ ֿבֵ ֞א וַלמַ ּכִ יֿכ ֭ ֵ֞א אֵ לָא אָ ֿף לַקׁשַ י ָ֞א וַלעַסקֵ ֭ ֞א
להָ לֵין ּגֵיר ִאיֿת להֻון טַ יּבֻוֿתָ א קֿדָ ם אַ לָהָ ֑א לַאילֵין ּדמֵ טֻל 1Pe 2:19
יּברין עָקָ ֿתָ ֭ ֞א ּדָ אֿתיָן֞ עלַיהֻון ּבעַ ול ָ֭א
ִּתארּתָ א ׁשַ ּפִ ירּתָ א מסַ ִ
יּברין אֻ ולצָ נ ֑ ֵ֞א אַ יֿדָ א 1Pe 2:20
אַ ילֵין ּדֵ ין ּדמֵ טֻל סַ ֿכלוָֿתהֻון֞ מסַ ִ
ּדעָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון ּדׁשַ ּפִ יר וָאלצִ ין לֿכֻון
ִ
ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א הָ ויָא להֻו֭ ן אֵ לָא מָ א
יּברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן הָ יּדֵ ין יָרּבָ א ּתֵ ׁשּבֻוחּתֿכֻון לוָֿת אַ לָהָ ֭א
וַמסַ ִ
מׁשיחָ א ִמיֿת חלָֿפַ י֭ ן וַׁשֿבַ ק לַן הָ נָא 1Pe 2:21
אף ִ
ֿתקריּתֻ ו ֑ן ּדָ ֿ
להָ ֿדֵ א ּגֵיר אֵ ִ
טֻוֿפסָ ֑א ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּבעֵקֿבָ ֿתֵ ֞ה ּתהַ לֿכֻון֭
חטיֿתָ ֑א אָ ֿפלָא נֵֿכלָא אֵ ׁשּתֿכַח ּבֿפֻומֵ ֭ה 1Pe 2:22
הַ ו ּדלָא עֿבַ ֿד ִ
הַ ו ּדמֵ צטַ חֵ א ֗הוָא ולָא מצַ חֵ ֭א וחָ אֵ ׁש ֗הוָא ולָא מֵ ֿתלַחַ ֭ם אֵ לָא 1Pe 2:23
מַ ׁשלֵם ֗הוָא ִּדינֵה לֿדַ ָינָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א
יֿתינַן 1Pe 2:24
ּבֿפַֿגרה לַצלִ יֿבָ ֑א ּדֿכַֿד ִמ ִ
ֵ
וַׁשקַ ל חטָ הַ ין֞ ּכֻלהֻו ֑ן וַאסֵ ק אֵ נֻון
אסיּתֻ ון֭
ַחטיֿתָ ֑א ּבז ִַּדיקֻ וֿתָ א ִּדילֵה נִ חֵ ֭א ּבׁשֻ ומָ ֿתֵ ֞ה ּגֵיר אֵ ֿתַ ִ
ל ִ
יך עֵרּבֵ ֑ ֞א וֵאֿתּפנִ יּתֻ ון הָ ׁשָ א לוָֿת ָרעיָא 1Pe 2:25
ּדטָ עֵין הוַיּתֻ ון אַ ֿ
ֻורא ּדנַֿפׁשָ ֿתֿכֻון֞ ס
וסָ ע ָ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֵ ין נֵׁשֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדֵ ין֞ לֿבַ עלַיּכֵי ֑֞ן ּדַ אילֵין ּדלָא 1Pe 3:1
יסין למֵ לֿתָ ֑א ּבֿדֻוּבָ ַריּכֵין֞ ׁשַ ּפִ ֵיר ֭ ֞א ּדלָא עַ מל ָ֭א ּתֵ קניָן֞ אֵ נֻו ֑ן
מֵ ּתטּפִ ִ
ּברן֞ אנ֗ ּתֵ ין֭ 1Pe 3:2
ּכַֿד חָ זֵין ּדַ ֿבֿדֵ חלֿתָ א וַֿבנַֿכּפֻוֿתָ א מֵ ּתּדַ ָ
1Pe 2:13
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עריּכ ֭ ֵ֞ין אַ ו ּדחֵ ׁשלָֿתָ ֞א
ולָא ּתֵ צטַ ּבֿתָ ֭ ֞ן ּבצֵ ֿבּתֵ ֞א ּבַ ָרי ֵ֞א ּדַ ֿגֿדֻול ֵ֞א ּדסַ ַ
ַּתר ֭ ֞א
ּדֿדַ הֿבָ ֭א אַ ו ּדַ לֿבֻוׁשֵ ֞א מי ֵ
אֵ לָא אֵ צטַ ּבַ ֿתֵ ין֞ ּבֿבַ רנָׁשָ א ּכַסיָא ּדלֵּבָ ֑א ּברֻ וחָ א מַ ּכִ יֿכּתָ א ּדלָא 1Pe 3:4
מֵ ֿתחַ ּבל ָ֑א צֵ ֿבּתָ א ּדַ מיַּתַ ר קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
ּברן֞ ֗הוַי֞ 1Pe 3:5
הָ ַֿכנָא ּגֵיר אָ ֿף מֵ ן קֿדִ ים נֵׁשֵ ֞א קַ ִּדיׁשָ ֿתָ ֞א אַ ילֵין ּדַ מסַ ָ
ּבַ אלָהָ ֑א מצַ ּבֿתָ ן֞ ֗הוַי֞ נַֿפׁשָ ֿתהֵ ין֞ ומֵ ׁשּתַ עּבֿדָ ן֞ ֗הוַי֞ לֿבַ עלַיהֵ ֭ ֞ין
לַ֣אֿברהָ ם וקָ ריָא ֗הוָֿת לֵה מָ רי֭ 1Pe 3:6
ָ
אַ י ַּכנָא ּ֣דסַ ָרא מֵ ׁשּתַ עּבֿדָ א ֗הוָֿת
הָ י ּדהָ ויָן֞ אנ֗ ּתֵ ין לָה ּבנָֿתָ ֞א ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א ּכַֿד לָא מֵ ּתּתזִיעָן֞ אנ֗ ּתֵ ין מֵ ן ּכֻל
ּדֵ חל ָ֭א
ַאיך ּדַ למָ אנ ֵ֞א 1Pe 3:7
ַֿבר ֑ ֞א הָ ַֿכנָא עמַ רו עַ ם נֵׁשַ יּכֻון֞ ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א ו ֿ
וַאנ֗ ּתֻ ון ּג ֵ
אף הָ נֵין֞ עַ מֿכֻון יָרּתָ ן֞ מַ והַ ֿבּתָ א
מחִ יל ֑ ֵ֞א ּבִ איקָ ָרא אַ חֻוֿדו אֵ נֵי ֑֞ן מֵ טֻל ּדָ ֿ
ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם ּדלָא ּתֵ הוֻון מֵ ּתּתַ קלִ ין ּבַ צ ַלוָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ׁשֻ ולָמָ א ּדֵ י ֑ן ּדֿתֵ הו ֻון ּכֻלֿכֻון ּבַ אוי ֻוֿתָ ֭א וַהוַיּתֻ ון חָ ִׁשין עַ ם אַ ילֵין 1Pe 3:8
חמין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד וַהוַיּתֻ ון ַרחמֿתָ נִ ין ומַ ּכִ יֿכִ ין֭
ּדחָ ִׁשי֭ ן ָור ִ
ַלאנָׁש ּבִ יׁשּתָ א חל ָֿף ּבִ יׁשּתָ א לָא ּתֵ ֿפרעֻו֭ ן וָאֿפלָא צֻוחִ יֿתָ א חל ָֿף 1Pe 3:9
ו ֗
ֿתקריּתֻ ו ֑ן
צֻוחִ יֿתָ ֭א אֵ לָא ּדַ לקֻ וֿבלָא ּדהָ לֵי ֑ן הוַיּתֻ ון מֿבַ רֿכִ י֭ ן להָ ֿדֵ א ּגֵיר אֵ ִ
ּדֿבֻורּכֿתָ א ִּתארּתֻ ון֭
ורחֵ ם יַומָ ֿתָ ֞א טָ ֿבֵ ֞א למֵ חז ָ֑א נֵטַ ר לֵׁשָ נֵה מֵ ן 1Pe 3:10
מַ ן ּדצָ ֿבֵ א הָ ֿכִ יל חַ י ֑ ֵ֞א ָ
ּבִ יׁשּתָ ֑א וסֵ ֿפוָֿתֵ ֞ה לָא נמַ ללָן֞ נֵֿכל ָ֭א
ֿתר ֭ה 1Pe 3:11
נֵעּבַ ר מֵ ן ּבִ יׁשּתָ א ונֵעּבֵ ֿד טָ ֿבֿתָ ֭א ונֵֿבעֵא ׁשלָמָ א ונֵרהַ ט ּבָ ֵ
ַוהי֞ למֵ ׁשמַ ע אֵ נֻו֭ ן 1Pe 3:12
ַוהי֞ ּדמָ ריָא עַל ז ִַּדיקֵ ֑ ֞א וֵאֿדנ ֗
מֵ טֻל ּדעַ ינ ֗
והי֞ ּדמָ ריָא עַ ל ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א
וַאּפַ ֗
ומַ נֻו ּדנֵעּבֵ ֿד לֿכֻון ּבִ יׁשּתָ ֑א אֵ ן ּתֵ הו ֻון טַ ָננ ֵ֞א ּדטָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א 1Pe 3:13
וֵאן הֻו ּדֿתֵ חׁשֻ ון עַ ל אַ ּפַ י֞ ּכִ אנֻוֿתָ ֑א טֻוֿבַ יּכֻו֭ ן ולָא ּתֵ ֿדחלֻון מֵ ן 1Pe 3:14
אַ ילֵין ּדַ מֿדַ חלִ ין לֿכֻו֭ ן ולָא ּתֵ ׁשּתַ ֿגׁשֻ ון֭
מׁשיחָ ֭א וַהוַיּתֻ ון מטַ יֿבִ ין למַ ּפַ ק 1Pe 3:15
אֵ לָא קַ ּדֵ ׁשו ּבלֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ למָ ריָא ִ
ֿברא ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן ּבמַ ּכִ יֿכֻוֿתָ א
ּברֻ וחָ ֑א לֿכֻל ּדֿתָ ֿבַ ע לֿכֻון מֵ לֿתָ א עַל סַ ָ
וַֿבֿדֵ חלֿתָ ֑א
1Pe 3:3
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ּכַֿד ִאיֿת לֿכֻון ִּתארּתָ א טָ ֿבֿתָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדהָ נֻון ּדַ ממַ ללִ ין עלַיּכֻון
למין לֿדֻוּבָ ַריּכֻון֞ ׁשַ ּפִ ֵיר ֞א
אַ ֿיך ּדעַ ל ֗אנָׁשָ א ּבִ יׁשֵ ֑ ֞א נֵֿבהֿתֻ ון אַ ֿיך ֗אנָׁשָ א ּדטָ ִ
מׁשיחָ ֭א
ּדֿבַ ִ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א ּתֵ סּבלֻון 1Pe 3:17
ֿדרא ֗הי לֿכֻון ּג ֵ֭יר ּדֿכַֿד ִ
עָ ָ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֑ ֞א אֵ ן הָ ַֿכנָא ֗הו צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֑א ולָא ּכַֿד ִ
מׁשיחָ א חֿדָ א זֿבַ ן ִמיֿת חל ָֿף חטָ הַ י ֑֞ן ז ִַּדיקָ א חל ָֿף 1Pe 3:18
אף ִ
מֵ טֻל ּדָ ֿ
ומיֿת ּבַ ֿפֿגַר וַחיָא ּברֻ ֭וח
חַ טָ י ֑ ֵ֞א ּדַ נקַ ֵרֿבֿכֻון לַאלָהָ ֭א ִ
ֻול 1Pe 3:19
ַאֿכרז לנַֿפׁשָ ֿתָ ֞א אַ ילֵין ּדַ אחִ יֿדָ ן֞ ֗הוַי֞ ּבַ ׁשי ֭
ו ֵ
ּגרֿת 1Pe 3:20
ֻוח ּכַֿד מַ ַ
הָ לֵין ּדמֵ ן קֿדִ ים לָא אֵ ּתטּפִ יס ֗הוַי֞ ּביַומָ ֿתֵ ֞ה ּ֣דנ ֑
ֿברא ּדַ ֿת ָיֿבֻוֿתהֻו ֑ן וַֿתמָ נֵא
רֻ וחֵ ה ּדַ אלָהָ א ּפֵקּדַ ֿת ּדֿתֵ הוֵא קִ ֿבֻוֿתָ ֭א עַ ל סַ ָ
ּבַ לחֻוֿד נַֿפׁשָ ן֞ עַ לֵין֞ לָה וַחיַי֞ ּבמַ י ֭ ָ֞א
ֻוֿדיֿתָ ֑א לַו ּכַֿד 1Pe 3:21
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ּבֵ ה ּבהַ ו טֻוֿפסָ א חָ יֵין אנ֗ ּתֻ ון ּבמַ עמ ִ
ּדָ ֿ
מׁשיֿגִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן צָ אֿתָ ֑א אֵ לָא ּכַֿד מַ וּדֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ אלָהָ א
ֿגרא ִ
ּפַ ָ
מׁשיחָ ֭א
ּבֿתארּתָ א ּדֿכִ יֿתָ ֭א וֿבַ קיָמּתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ִ
והי עַ ל י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א וֵאׁשּתַ עּבַ ֿדו 1Pe 3:22
הַ ו ּדֵ אֿתעַ לִ י לַׁשמַ י ָ֭א וִ איֿתַ ֗
לֵה מַ לַאֿכ ֵ֞א וׁשַ לִ יטָ נ ֵ֞א וחַ י ַלוָֿתָ ֞א ּס ּס
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ון ּבֵ ה ּבהָ נָא 1Pe 4:1
מׁשיחָ א הָ ֿכִ יל חַ ׁש חלָֿפַ יּכֻון ּבַ ֿבסַ ֑ר ו ֿ
אֵ ן ִ
ֿגר ֑ה ׁשלִ י לֵה מֵ ן ּכֻלהֻון חטָ הֵ ֑ ֞א
ֵרע ָינָא אֵ זּדַ יַנו֭ ּכֻלמַ ן ּדמָ אֵ ֿת ּגֵיר ּבֿפַ ֵ
והי 1Pe 4:2
ּדלָא מֵ ּכִ יל לַרֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א נִ חֵ ֑א ּכמָ א זַֿבנָא ִּדאיֿתַ ֗
ֿגר ֑א אֵ לָא לצֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ּבֿפַ ָ
נֿפֵא 1Pe 4:3
סָ ֿפֵק ּגֵיר זַֿבנָא הַ ו ּדַ עֿבַ ֑ר ּדַ ֿפלַחּתֻ ון ּבֵ ה צֵ ֿב ָינָא ּדחַ ֑ ֞
ּדׁשאֿדֵ ֭ ֞א
ַֿבר ָויֻוֿתָ ֭א וַֿבצַ חנֻוֿתָ ֭א וֿבַ זמָ ָר ֭א וַֿבֿפֻולחָ נָא ִ
ּבָ אסֻוטֻוֿתָ ֭א ו ַ
מרין וַמֿגַּדֿפִ ין עלַיּכֻו ֑ן ּבַ ֿדלָא מֵ ׁשּתַ רחִ יּתֻ ון 1Pe 4:4
והָ א הָ ׁשָ א מֵ ּתּדַ ִ
עַ מהֻון ּבהָ י אָ סֻוטֻוֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ ֭א
עֿתיֿד לַמֿדָ ן ִמיֿתֵ ֞א וחַ י ֭ ֵ֞א 1Pe 4:5
הָ נֻון ּדיָהּבִ ין ּפֵֿתֿגָמָ א לַאלָהָ ֑א הַ ו ּדַ ִ
יך ּבנַינָׁשָ ֞א 1Pe 4:6
ֵּתֿדינֻון אַ ֿ
למיֿתֵ ֑ ֞א ּדנ ִ
מֵ טֻל הָ נָא ּגֵיר אֵ סּתַ ּבַ ר אָ ֿף ִ
ּבַ ֿבסַ ֑ר ונִ חֻון ּבַ אלָהָ א ּברֻ ֭וח
1Pe 3:16
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מַ טיַֿת לָה ּדֵ ין חַ רֿתָ א ּדֿכ ֻ֭ל מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿת ַנּכַֿפו וֵאּתּתעִ ירו
לַצלֻוֿתָ ֭א
וַקֿדָ ם ּכֻל מֵ ּדֵ ֑ם חֻוּבָ א חַ ִריֿפָא לוָֿת חֿדָ ֿדֵ ֞א נֵהוֵא לֿכֻו֭ ן חֻוּבָ א ּגֵיר 1Pe 4:8
מחַ ּפֵא סֻוֿגָאא ּדַ חטָ הֵ ֭ ֞א
חמין אַ ֿכס ָני ֵ֞א ּדלָא ֵרטנ ָ֭א 1Pe 4:9
וַהוַיּתֻ ון ָר ִ
וה ֑֞י 1Pe 4:10
ֿבר ֗
וֿכֻלנָׁש מֵ נֿכֻון מַ והַ ֿבּתָ א ּדקַ ּבֵ ל מֵ ן אַ לָהָ ֑א נׁשַ מֵ ׁש ּבָ ה לחַ ַ
מֿפַרׁשּתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
אַ ֿיך ַרּבַ י֞ ּבָ ּתֵ ֞א טָ ֿבֵ ֞א ּדטַ יּבֻוֿתָ א ַ
יך 1Pe 4:11
ּכֻלמַ ן ּדַ ממַ לֵל֑ אַ ֿיך מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א נמַ ל ֵ֭ל וֿכֻלמַ ן ּדַ מׁשַ מֵ ׁ֑ש אַ ֿ
ּדעָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן נֵׁשּתַ ּבַ ח אַ לָהָ א
ִ
ּדמֵ ן חַ ילָא הַ ו ּדַ אלָהָ א יָהֵ ֿב ל ֵ֑ה ּדַ ֿבֿכֻל
למי֭ ן
ּדֿדילֵה ִ֗הי ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא לעָ לַם עָ ִ
מׁשיחָ ֭א הַ ו ִ
ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ ִמין ס
ֻוֿכרי 1Pe 4:12
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י לָא ּתֵ ּתּדַ מרֻ ון ּבנֵסיֻונ ֵ֞א ּדהָ וֵין לֿכֻו ֑ן אַ ֿיך ּדמֵ ּדֵ ם נ ָ
ֻוחרנֿכֻון ֻ֗הו הָ וֵין֭
ּגָֿדֵ ׁש לֿכֻו֭ ן מֵ טֻל ּדַ לֿב ָ
מׁשיחָ ֭א ּדהָ ַֿכנָא אָ ֿף 1Pe 4:13
והי֞ ּדַ ִ
אֵ לָא חֿדַ ו ּדמֵ ׁשּתַ וּתֿפִ ין אנ֗ ּתֻ ון לחַ ׁשַ ֗
ּבֿגֵל ָינָא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּתֵ חּדֻון וֿתֵ רוז ֻון֭
מׁשיחָ ֑א טֻוֿבַ יּכֻו֭ ן ּדרֻ וחָ א 1Pe 4:14
וֵאן מֵ ֿתחַ סֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל אַ ּפַ י֞ ׁשמֵ ה ּדַ ִ
מׁשַ ּבַ חּתָ א ּדַ אלָהָ א מֵ ּתּתנִ יחָ א עלַיּכֻון֭
יך עָֿבֵ ֿד 1Pe 4:15
ּבַ לחֻוֿד לָא ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון אַ ֿיך קָ טֻול ָ֭א אַ ו אַ ֿיך ַּגנָֿבָ ֭א אַ ו אַ ֿ
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א נֵהוֵא חָ אֵ ׁ֭ש
ּכרסט ָינ ָ֑א לָא נֵֿבהַ ֿ֑ת אֵ לָא נׁשַ ּבַ ח לַאלָהָ א ּבֵ ה 1Pe 4:16
אֵ ן ּדֵ ין חָ אֵ ׁש אַ ֿיך ִ
ּבהָ נָא ׁשמָ ֭א
מֵ טֻל ּדזַֿבנָא ֗הו֭ ּדַ נׁשַ ֵרא ִּדינָא מֵ ן ּבַ יּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין מֵ נַן 1Pe 4:17
יסין לַסֿבַ רֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
מׁשַ ֵר ֑א אַ יֿדָ א ֗הי חַ רֿתָ א ּדַ אילֵין ּדלָא מֵ ּתטּפִ ִ
וֵאן ז ִַּדיקָ א למַ חסֵ ן חָ י ֵ֑א ַר ִׁשיעָא וחַ טָ י ָ֭א אַ יּכָא מֵ ׁשּתֿכ ַ֭ח 1Pe 4:18
יך צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א נַֿגעלֻון לֵה 1Pe 4:19
מֵ טֻל הָ נָא אַ ילֵין ּדחָ ִׁשין אַ ֿ
נַֿפׁשָ ֿתהֻון֞ ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א ׁשַ ּפִ ֵיר ֑ ֞א אַ ֿיך ּדַ לֿבָ רֻ ויָא מהַ ימנָא ס
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ִּדאיֿת ּבֿכֻו ֑ן אֵ נָא קַ ִׁשיׁשָ א חַ ֿברֿכֻו֭ ן 1Pe 5:1
עֿתיֿד ּדנֵֿתּגל ֵ֑א
מׁשיחָ ֭א וׁשַ וּתָ ֿפָא ּדׁשֻ וֿבחֵ ה הַ ו ּדַ ִ
והי֞ ּדַ ִ
וסָ הּדָ א ּדחַ ׁשַ ֗
1Pe 4:7
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רעַ ו מַ רעִ יֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּדמַ ׁשלמָ א לֿכֻו֭ ן וַסעֻורו רֻ וחָ נָאיִ ֿ֭ת לָא
נּפֵא אֵ לָא מֵ ן ֻּכלֵה לֵּבֿכֻון֭
ֻוֿתרנ ֵ֞א טַ ֑ ֞
קט ָיר ֑א אֵ לָא ּבצֵ ֿב ָינ ָ֭א לָא ּבי ָ
ּבַ ִ
יך ּדֿתֵ הו ֻון להֻון ּדמֻוֿתָ א 1Pe 5:3
לָא אַ ֿיך מָ ַרי ָ֞א ּדמַ רעִ יֿתָ ֑א אֵ לָא אַ ֿ
ׁשַ ּפִ ירּתָ ֭א
ּדֿכַֿד נֵֿתּגלֵא ַרּב ָרעַ וָֿתָ ֑ ֞א ּתקַ ּבלֻון מֵ נֵה ּכלִ ילָא ּדׁשֻ וֿבחָ א ּדלָא 1Pe 5:4
חָ מֵ ֭א
ֻון וֵאֿתעַ ֗טֿפו חִ יצָ איִ ֿת 1Pe 5:5
וַאנ֗ ּתֻ ון עלַימֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדו לקַ ִׁשיׁשַ יּכ ֭ ֞
מַ ּכִ יֿכֻוֿת ֵרע ָינָא לוָֿת חֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א מֵ טֻל ּדַ אלָהָ א סַ קֻ וֿבלָא ֗הו ּדַ אילֵין
ימי ֑ן וַלמַ ּכִ יֿכ ֵ֞א יָהֵ ֿב טַ יּבֻוֿתָ א ס
ּתּתר ִ
ּדמֵ ִ
ּתרימֿכֻון 1Pe 5:6
אֵ ֿתמַ ּכַֿכו הָ ֿכִ יל ּתחֵ יֿת ִאיֿדֵ ה ּתַ קִ יֿפּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ּדהִ י ִ
ּבזַֿבנָא ּדזָֿדֵ ֭ק
ּבטיל עלַיּכֻון֭ 1Pe 5:7
וצֵ ֿפֿתֿכֻון ֻּכלָה ׁשֿדַ ו עַ ל אַ לָהָ ֑א ּדלֵה ִ
יך אַ רי ָ֭א נָהֵ ם 1Pe 5:8
אֵ ּתּתעִ ירו ו ֵ֗עהַ ֿדו֭ מֵ טֻל ּדַ ֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֿכֻון סָ טָ נָא אַ ֿ
עֵא ּדַ למַ נֻו נֵֿבל ַ֭ע
וַמהַ ל ֵֿ֭ך וֿבָ ֭
אף 1Pe 5:9
ררין אנ֗ ּתֻ ון ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וֿדַ עו ּדָ ֿ
קֻ ומו הָ ֿכִ יל לקֻ וֿבל ֵ֑ה ּכַֿד מׁשַ ִ
עַ ל אַ חַ יּכֻון֞ ּדַ ֿבעָ למָ ֑א הֵ נֻון הָ לֵין חַ ׁשֵ ֞א עָרצִ ין֭
קרן לׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ לעָ ל ַ֑ם ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע 1Pe 5:10
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדטַ יּבֻוֿתָ ֭א הַ ו ּדַ ָ
ֻור ֑ ֞א ּדנֵֿתחַ יַל
מׁשיחָ ֭א הַ ו ּדי ַ֗הֿב ַל ֑ן ּדֿכַֿד נסַ יּבַ ר הָ לֵין אֻ ולצָ נ ֵ֞א זע ֵ
ִ
ונֵׁשּתַ ַרר ונֵֿתקַ יַם ּבֵ ה לעָ ל ַ֑ם
עָלמי֭ ן אַ ִמין ס 1Pe 5:11
ּדלֵה ׁשֻ וֿבחָ א וֻאוחּדָ נָא וִ איקָ ָר ֑א לעָ לַם ִ
יך ּדסָ ֿבַ ר ֗אנ ָ֭א ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן ּביַֿד ִ֣סל ַונָוס אַ חָ א 1Pe 5:12
הָ לֵין זעֻוריָֿתָ ֞א אַ ֿ
מהַ ימנ ָ֭א וַמּפָס ֗אנָא וסָ הֵ ֿד ֗אנ ָ֑א ּדהָ ֿדֵ א ֗הי טַ יּבֻוֿתָ א ׁשַ ִרירּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א
ימין אנ֗ ּתֻ ון ּבָ ֭ה
הָ ֿדֵ א ּדקָ ִ
ׁשָ אלָא ׁשלָמֿכֻו֭ ן עִ ּד֗ ּתָ א ּגֿבִ יֿתָ א ּדַ ֿ֣ב ֿבָ ֿבֵ ֭ל ו֣ מַ רקָ וס ּבֵ רי֭ 1Pe 5:13
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א חַ ֿד ּדחַ ֿד ּבנֻוׁשַ קּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֭א ׁשלָמָ א עַם 1Pe 5:14
מׁשיחָ א אֵ נֻו֭ ן אַ ִמין ס
ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדֿבַ ִ
1Pe 5:2

Second Peter
מׁשיחָ ֑א לַאילֵין
ּפֵ֣טרוס עַ ֿבּדָ א וַׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ֵׁ֣שמעֻון ָ
ּדַ להַ ימָ נֻוֿתָ א ׁשַ ויַֿת ּבִ איקָ ָרא עַ מַ ן אֵ ׁשּתוִ יו֑ ּבז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדמָ ַרן וֿפָרֻ וקַ ן
מׁשיחָ ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ ֭א 2Pe 1:2
טַ יּבֻוֿתָ א וַׁשלָמָ א נֵסּגֵא לֿכֻו ֑ן ּבׁשֻ ווּדָ עָא ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך מַ ן ּדֿכֻלהֵ ין אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין ּדחַ ילָא אַ לָהָ י ָ֑א לוָֿת חַ י ֵ֞א 2Pe 1:3
אַ ֿ
קרא ַל ֑ן ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ִּדילֵה
וֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ א י ַ֗הֿ֑ב ּביַֿד ׁשֻ ווּדָ עָא ּדהַ ו ּדַ ָ
וַמיַּתרֻ וֿתָ ֭א
יר ֞א לֿכֻון י ַ֗הֿ֑ב ּדַ ֿביַֿד הָ לֵין 2Pe 1:4
ּדֿבִ איֿדַ יהֵ ין֞ ׁשֻ וו֗ ּדָ י ֵ֞א ַרורֿבֵ ֞א ויַקִ ֵ
ֿפֵא ּדַ ֿכ ָינָא אַ לָהָ י ָ֑א ּכַֿד עָרקִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן חֿבָ לָא ּדַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א
ּתֵ הוֻון ׁשַ וּתָ ֞
ּדַ ֿבעָ למָ ֭א
ּכלֵה מַ עלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ וסֵ ֿפו עַ ל 2Pe 1:5
והִ י ּדֵ ין הָ ֿדֵ ֭א ּכַֿד ׁשקָ לטַ ענָא ֻ
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן מיַּתרֻ וֿתָ ֭א עַ ל ּדֵ ין מיַּתרֻ וֿתָ ֭א יִ ֿדַ עֿתָ ֭א
יּברנֻוֿתָ ֭א 2Pe 1:6
עַ ל ּדֵ ין יִ ֿדַ עֿתָ ֭א מחַ מס ָננֻוֿתָ ֭א עַ ל ּדֵ ין מחַ מס ָננֻוֿתָ ֭א מסַ ָ
יּברנֻוֿתָ ֭א ּדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א
עַ ל ּדֵ ין מסַ ָ
עַ ל ּדֵ ין ּדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א ֵרחמַ ֿת אַ חֻוֿתָ ֭א עַ ל ּדֵ ין ֵרחמַ ֿת אַ חֻוֿתָ ֭א 2Pe 1:7
חֻוּבָ ֭א
יר ֑֞ן לָא ֗הוָא ּבַ ִטיל ֵ֞א אָ ֿפלָא ּדלָא 2Pe 1:8
הָ לֵין ּגֵיר ּכַֿד ׁשֿכִ יחָ ן֞ לֿכֻון וי ִַּת ָ
מׁשיחָ ֭א
אר ֭ ֞א מקִ ימָ ן֞ לֿכֻו ֑ן ּבׁשֻ ווּדָ עֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּפִ ֵ
והי֭ ּדלָא חָ ז ֵ֑א ּדַ טעָא 2Pe 1:9
הַ ו ּגֵיר ּדלָא ׁשֿכִ יחָ ן֞ לֵה הָ לֵי ֑ן סַ מיָא ִאיֿתַ ֗
והי֞ קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א
ּדֻו ָּכיָא ּדַ חטָ הַ ֗
קריּתֿכֻון 2Pe 1:10
ועַ ל הָ י י ִַּת ָיראיִ ֿת אַ חַ ֑֞י יִ צַ ֿפו ּדַ ֿביַֿד עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ טָ ֿבֵ ֑ ֞א ָ
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא מֿתֻ ום
וַֿגֿבִ יֿתֿכֻון מׁשַ ַררּתָ א ּתֵ עּבֿדֻו֭ ן ּכַֿד ּגֵיר הָ לֵין ִ
מֵ ׁשּתַ רעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
יראיִ ֿת מֵ ֿתי ַ֗הֿבָ א לֿכֻו ֑ן מַ עַלּתָ א ּדמַ לּכֻוֿתָ א 2Pe 1:11
הָ ַֿכנָא ּגֵיר עַ ִּת ָ
מׁשיחָ א ס
וקן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדַ לעָ ל ַ֭ם ּדמָ ַרן וֿפָרֻ ַ֭
2Pe 1:1
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ועַל הָ ֿדֵ א לָא מַ מֵ אן ֗אנ ָ֑א מֵ ן ּדמַ ֗עהֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻון אַ ִמינָאיִ ֿת עַל
ׁשר ָרא הָ נ ָ֭א
ַסמיֿכִ ין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל ָ
הָ לֵי ֑ן ּכַֿד טָ ֿב אָ ֿף יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ו ִ
ֿגרא הָ נ ָ֑א אַ עִ ירֿכֻון 2Pe 1:13
ֿברֿת לִ י֑ ּדַ ֿכמָ א ִּדאיֿתַ י ּבֿפַ ָ
ּדֿכִ אנָא ּדֵ ין אֵ סּתַ ַ
ּבעוהּדָ נ ָ֭א
ֻ֗
אף מָ ַרן 2Pe 1:14
ּכַֿד יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א ּדעֻונּדָ נָא ּדֿפַ ֿגרי ּבַ עֿגַל הָ ו ֵ֑א אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
מׁשיחָ א אַ וּדעַ ני֭
יֵׁ֣שֻ וע ִ
אף מֵ ן ּבָ ֿתַ ר 2Pe 1:15
אף אַ ִמינָאיִ ֿת ֗הוָא ִאיֿת לֿכֻו ֑ן ּדָ ֿ
יָצֵ ֿף ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּדָ ֿ
עָֿבּדין֭
מַ ּפקָ נָא ִּדילי֭ ֻ֗עוהּדָ נָא ּדהָ לֵין ּתֵ הוֻון ִ
לָא ֗הוָא ּגֵיר ּכַֿד ּבָ ֿתַ ר מַ ֿתל ֵ֞א ּדַ עֿבִ יֿדִ ין ּבֻאומָ נֻוֿתָ א אָ ז ִ֗לי ַנ ֑ן 2Pe 1:16
מׁשיחָ ֑א אֵ לָא ּכַֿד חַ ָזי ֵ֞א ֗הוַין
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ וּדַ ע ָנֿכֻון חַ ילֵה ומֵ ִ
ּדרּבֻוֿתָ א ִּדיל ֵ֭ה
ַ
ּכַֿד ּגֵיר נסַ ֿב מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבָ א ִאיקָ ָרא וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֑א ּכַֿד קָ לָא 2Pe 1:17
ּברּבֻוֿתָ ֑ה ּדהָ נַו ּבֵ רי הַ ו חַ ּבִ יֿבָ א
איך הָ נ ָ֭א מֵ ן ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּפַאיַֿת ַ
אֵ ֿתָ א לֵה ּדַ ֿ
הַ ו ּדֿבֵ ה אֵ צטֿבִ יֿ֑ת
אָ ֿף חנַן לֵה להָ נָא קָ לָא ׁשמַ ענַן מֵ ן ׁשמַ יָא ּדֵ אֿתָ א ל ֵ֑ה ּכַֿד ִאיֿתַ ין 2Pe 1:18
ֻורא קַ ִּדיׁשָ ֭א
֗הוַין עַ מֵ ה ּבט ָ
עָֿבּדין 2Pe 1:19
וִ איֿת ַ֭לן ּדׁשַ ִר ָירא אָ ֿף מֵ לֿתָ א ּדַ נֿבִ יֻוֿתָ ֑א הָ י ּדׁשַ ּפִ יר ִ
אֿתרא עַ מֻוטָ ֑א
ׁשרֿגָא ּדמַ נהַ ר ּבַ ָ
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּכַֿד ּבָ ה חָ ִירין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ ֿיך ּדֿבַ ָ
עֿדַ מָ א ִּדאימָ מָ א נַנהַ ֭ר וׁשֵ מׁשָ א נֵֿדנַח ּבלֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ׁשריָא ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א 2Pe 1:20
ּכַֿד הָ ֿדֵ א לֻוקֿדַ ם יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדֿכֻל נֿבִ יֻוֿתָ א ָ
ִּדילָה לָא הָ וי ָ֭א
לָא ֗הוָא ּגֵיר ּבצֵ ֿב ָינָא ּדֿבַ רנָׁשָ ֑א אֵ ֿתָ ֿת מֵ ן מֿתֻ ום נֿבִ י ֻוֿתָ ֭א אֵ לָא 2Pe 1:21
ַֿגּדי ֑ן מַ לֵלו קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּבנַינָׁשָ ֞א ּדַ אלָהָ א ס
ּכַֿד מֵ ן רֻ וחָ א קַ ִּדיׁשָ א מֵ ֿתנ ִ
אף ּבֿכֻון נֵהו ֻון מַ לֿפָ נ ֵ֞א 2Pe 2:1
הוַו ּדֵ ין אָ ֿף נֿבִ י ֵ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א ּבעַ מָ ֑א אַ ֿיך ּדָ ֿ
ָֿפרי֭ ן ּכַֿד
יס ּדַ אֿבּדָ נ ָ֭א וַֿבמָ ָרא ּדַ זֿבַ ן אֵ נֻו֭ ן ּכ ִ
ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א אַ ילֵין ּדמַ עלִ ין הֵ ֵר ִס ֞
מַ יּתֵ ין עַ ל נַֿפׁשהֻון אַ ֿבּדָ נָא מסַ רהֿבָ ֭א
טלָֿתהֻון אֻ ורחָ א 2Pe 2:2
ֵאא נִ אז ֻ֗לו֭ ן ּבָ ֿתַ ר טַ נֿפֻוֿתָ א ִּדילהֻו ֑ן הָ לֵין ּדמֵ ֻ
וסַ ּגִ י ֞
ׁשר ָרא ּתֵ ֿתּגַּדַ ֿ֭ף
ּדַ ָ
2Pe 1:12
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וַֿבעָ לֻוֿבֻוֿתָ ֭א וַֿבמֵ ל ֵ֞א ּדֿבֵ ֿדיָא נֵּתּתַ ּגרֻ ון ּבֿכֻון הָ לֵין ּדֿדִ ינהֻון מֵ ן
קֿדִ ים לָא ּבָ טֵ ל֑ וַאֿבּדָ נהֻון לָא נָאֵ ֭ם
ּבׁשׁשלָֿתָ ֞א 2Pe 2:4
אֵ ן ּגֵיר אַ לָהָ א עַ ל מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ חטַ ו לָא חָ ֑ס אֵ לָא ִ
ּדעַ מטָ נָא עַ ּגֵן אֵ נֻון ּבֿתַ חּתָ יָֿתָ ֑ ֞א וַאׁשלֵם אֵ נֻון ּדנֵֿתנַטרֻ ון לֿדִ ינָא ּדׁשֻ ונָקָ ֑א
ועַ ל עָ למָ א קַ ֿדמָ יָא לָא חָ ֑ס אֵ לָא ל֣ נֻוח ּדַ ֿתמָ ניָא ּכָרֻ וזָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ א 2Pe 2:5
יּתי֑
יעֵא אַ ִ
ּדר ִׁש ֞
נטַ ֑ר ּכַֿד טַ וֿפָ נָא עַ ל עָ למָ א ַ
ֻורא אַ וקֵ ֿ֑ד וֿבַ הֿפֻוֿכיָא חַ יֵֿב אֵ נֵי ֑֞ן ּכַֿד 2Pe 2:6
ַמֿדינָֿתָ ֞א ַּ֣דסֿדֻום וַֿ֣ד עַ מ ָ
וֿכַֿד ל ִ
עֿתיֿדִ ין ּדנֵהוֻון סָ ֑ם
יעֵא ּדַ ִ
לר ִׁש ֞
ּתַ חוִ יֿתָ א ַ
אָ ֿף ל֣ לֻוט ז ִַּדיקָ א ּדמֵ ֿתקַ ּפַ ח ֗הוָא מֵ ן הֻוּפָ ֿכָא ּדַ ֿבטַ נּפֻוֿתָ א ּדהָ לֵין 2Pe 2:7
ּדַ ֿדלָא ָנמֻוסָ א ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו֭ ּפַ צִ י֑
מעָא ּכַֿד עָ מַ ר ֗הוָא ּכִ אנָא הַ ו ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן י ֻום מֵ ן 2Pe 2:8
ּבַ חזָֿתָ א ּגֵיר וַֿבׁשֵ ֭
י ֻ֭ום לנַֿפׁשֵ ה ז ִַּדיקּתָ א ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדלָא ָנמֻוס מׁשַ נֵק ֗הו ָ֑א
הו מָ ריָא ּדנֵֿפרֻ וק מֵ ן אֻ ולצָ נָא לַאילֵין ּדֿדָ חלִ ין ל ֵ֭ה לעַ ָול ֵ֞א 2Pe 2:9
יָֿדַ ע ֻ֗
ּדֿדינָא ּכַֿד מֵ ׁשּתַ נקִ ין נֵטַ ֑ר
ּדֵ י֭ ן ליַומָ א ִ
ּברּגֿתָ א ּדטַ מאו ֻֿתָ א אָ ז ִ֗לי ֑ן 2Pe 2:10
סרא ֵ
י ִַּת ָיראיִ ֿת ּדֵ ין לַאילֵין ּדֿבָ ֿתַ ר ּבֵ ָ
סרי ֑ן מַ ָרחֵ ֞א וַמׁשַ קל ֑ ֵ֞א ּדמֵ ן ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לָא זִיעִ ין ּכַֿד
ועַ ל מָ רֻ וֿתָ א מֿבַ ִ
מֿגַּדֿפִ י ֑ן
אַ יּכָא ּדמַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ ֿבחַ ילָא וַֿבעֻוׁשנָא ַרורֿבִ ין֞ מֵ נהֻו ֑ן לָא מַ יּתֵ ין 2Pe 2:11
ֿפָא
עלַיהֻון מֵ ן מָ ריָא ִּדינָא ּדֿגֻוּדָ ֭
איך חַ יוָֿתָ ֞א חַ רׁשָ ֿתָ ֞א ֗הוַו ּבַ ֿכ ָינָא לחַ רּבָ א ולַחֿבָ ל ָ֑א 2Pe 2:12
הָ לֵין ּדֵ ין ּדַ ֿ
ּכַֿד ּבַ אילֵין ּדלָא יָֿדעִ ין מֿגַּדֿפִ י ֑ן ּבַ חֿבָ לָא ִּדילהֻון נֵֿתחַ ּבלֻון֭
חׁשיֿב להֻו ֑ן 2Pe 2:13
ֿגרא ּדעַ ול ָ֭א הַ נִ יֻוֿתָ א ִ
ּכַֿד אַ ילֵין ּדהָ וֵא ּבהֻון עַ ול ָ֑א אַ ָ
סמין ּבַ ניָחָ ֿתהֻו ֑֞ן
ּבֻוסָ מָ א ּדַ הוָא ּבִ אימָ מָ ֭א מֿכַּתמֵ ֞א ומַ ליַי֞ מֻומֵ ֭ ֞א ּדֿכַֿד מֵ ֿתּבַ ִ
מֵ ֿתּפַנקִ ין֭
ַור ֭א וַחטָ הֵ ֞א ּדלָא מַ וּפֵי֭ ן ּכַֿד 2Pe 2:14
ּכַֿד עַ ינ ֵ֞א ִאיֿת להֻון ּדמַ ליָן֞ ּג ָ
סמיֿכ ֭ ָ֞ן ולֵּבָ א ּדַ מֿדַ ַרׁש ּבעָ לֻוֿבֻוֿתָ א ִאיֿת להֻו֭ ן
מׁשַ ּדלִ ין לנַֿפׁשָ ֿתָ ֞א ּדלָא ִ
ּב ַני ָ֞א ּדלַוטֿתָ ֭א
2Pe 2:3
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ּתריצּתָ ֑א ׁשֿגַו וֵאזַלו ּבֻאורחָ א ּ֣דֿבֵ לעַ ם ּבַ ר
ּדֿכַֿד ׁשֿבַ קו אֻ ורחָ א ִ
אֿגרא ּדעַ ולָא אַ חֵ ֿ֭ב
ּ֣בע ֻ֑ור הַ ו ּדַ ָ
ֿתעַֿברנֻוֿתֵ ֑ה אַ ֿתָ נָא ּדלָא קָ ל ָ֑א 2Pe 2:16
ָ
מַ ּכסָ נֻוֿתָ א ּדֵ ין ּדַ הוָֿת לֵה למֵ
ּדַ ֿבקָ לָא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א מַ ללַֿת ּכלָֿת לׁשָ טיֻוֿתֵ ה ּדַ נֿבִ י ָ֭א
ֿדּפָן הָ לֵין 2Pe 2:17
ֿתר ֭ ֞
הָ לֵין אֵ נֻון מעִ ינ ֵ֞א ּדלָא מַ י ֑ ָ֞א ע ָננ ֵ֞א ּדמֵ ן עַ לעָ לָא מֵ ַ
נטיר להֻון֭
ּדעַ מטָ נָא ּדחֵ ׁשֻ וֿכָא ִ
סריקֻ וֿתָ א ממַ ללִ י ֑ן מׁשַ ּדלִ ין ּבַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א טַ נֿפָֿתָ ֞א 2Pe 2:18
ּכַֿד ּגֵיר ּגֻונחֵ ֞א ּדַ ִ
סר ֑א לַאילֵין ּדֿבַ מלֵא קַ לִ יל עָרקִ י֭ ן מֵ ן אַ ילֵין ּדַ ֿבטָ עיֻוֿתָ א מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין֭
ּדֿבֵ ָ
וחִ ארֻ וֿתָ א להֻון מֵ ׁשּתַ וּדֵ י ֑ן ּכַֿד הֵ נֻון עַ ֿבּדֵ ֞א ִאיֿתַ יהֻון ּדַ חֿבָ ל ָ֭א 2Pe 2:19
ּדאנָׁש זֿכֵא ל ֵ֑ה להָ נָא אָ ֿף מׁשַ עּבַ ֿ֭ד
להַ ו ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ֗
ערקו מֵ ן טַ נּפוָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ א ּבׁשֻ ווּדָ עֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע 2Pe 2:20
אֵ ן ּגֵיר ּכַֿד ַ
מׁשיחָ א וֿפָרֻ וקַ ֑ן ּבהֵ ין ּבהָ לֵין ּכַֿד מֵ ֿתעַ רזלִ י֭ ן ּתֻ וֿב מֵ זּדֿכֵי ֑ן הוָֿת לָה
ִ
חַ רֿתהֻו ֑ן ּדֿבִ יׁשָ א מֵ ן קַ ֿדמָ יּתָ ֭א
ּפַ קָ ח ֗הוָא להֻון ּגֵיר ּדלָא נֵׁשּתַ וּדעֻון לֻאורחָ א ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ ֑א אַ ו 2Pe 2:21
ֿתרא נֵהּפֿכֻון מֵ ן ּפֻוקּדָ נָא קַ ִּדיׁשָ א ּדֵ אׁשּתלֵם להֻון֭
ּדֿכַֿד אֵ ׁשּתַ וּדַ עו֭ לֿבָ ָ
יר ֑א ּדֿכַלּבָ א ּדַ הֿפַ ֿך עַ ל ּתי ֻוֿבֵ ֑ה 2Pe 2:22
ּגֿדַ ׁש להֻון ּדֵ ין הָ לֵין ּדמַ ֿתלָא ׁשַ ִר ָ
וַחזִירּתָ א ּדַ סחָ ֿת ּבעֻור ָּגלָא ּדַ ס ָינָא ס
ין ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן הָ לֵין 2Pe 3:1
הָ ֿדֵ א מֵ ן ַּכּדֻו חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אֵ ּגַרּתָ א ּדֿתַ רּתֵ ֭ ֞
לרעיָנֿכֻון ׁשַ ֿפי ָ֑א
ּבעוהּדָ נָא ֵ
ּדַ ֿבהֵ ין מעִ יר ֗אנָא ֻ֗
ּדֿתֵ ֿתַ ֗עהּדֻון למֵ ל ֵ֞א ּדקַ ּדֵ ם אֵ ֿתֵ אמַ ר מֵ ן נֿבִ י ֵ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א וַלֿפֻוקּדָ נֵה 2Pe 3:2
ּדמָ ַרן וֿפָרֻ וקַ ן ּדַ ֿביַֿד ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א
ּכַֿד הָ ֿדֵ א לֻוקֿדַ ם יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדנִ אֿתֻ ון ּבחַ רֿתָ א ּדיַומָ ֿתָ ֞א מֿבַ זחָ נ ֵ֞א 2Pe 3:3
ּדַ מֿבַ זחִ י֭ ן ּכַֿד אַ ֿיך רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ִּדילהֻון מהַ לֿכִ ין
אֿתיֿתֵ ֭ה מֵ ן ּכַֿד ּגֵיר אַ ֿבָ הָ ֿתַ ן֞ 2Pe 3:4
והי מֻול ָּכנָא ּדמֵ ִ
ָאמרי ֑ן ּדַ איּכָא ִאיֿתַ ֗
ו ִ
ֿבריֿתָ ֭א
ׁשֿכֵֿבו֑ ּכֻלמֵ ּדֵ ם הָ ַֿכנָא מֿכַּתַ ֭ר מֵ ן ׁשֻ ָוריָה ּדַ ִ
קֿדים 2Pe 3:5
טָ עיָא להֻון ּגֵיר הָ ֿדֵ ֭א ּכַֿד צָ ֿבֵ י ֑ן ּדַ ׁשמַ יָא ִאיֿתַ יהֻון ֗הוַו מֵ ן ִ
ַארעָא מֵ ן מַ י ָ֞א וַֿביַֿד מַ י ָ֞א קָ מַ ֿ֑ת ּבמֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א
֭
ו
הָ לֵין ּדֿבִ איֿדַ יהֻון֞ עָ למָ א ּדהָ יּדֵ י֭ ן טָ ֿף ּבמַ י ֭ ָ֞א וֵאֿבַ ֿ֭ד 2Pe 3:6
2Pe 2:15
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ַארעָא ּבמֵ לֿתָ א ִּדילֵה אַ ִסינִ י֭ ן ּכַֿד לנ ָֻורא
֭
ׁשמַ יָא ּדֵ ין ּדהָ ׁשָ א ו
יעֵא ס
ּדֿדינָא וֿדַ אֿבּדָ נָא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א ַר ִׁש ֞
ַטרי ֑ן ליַומָ א ִ
מֵ ֿתנ ִ
יך אָ ל ֵֿף 2Pe 3:8
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין חֿדָ ֭א לָא ּתֵ טעֵיֿכֻון חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּדחַ ֿד יַומָ א למָ רי ָ֭א אַ ֿ
והי֑ וָאל ֵֿף ׁשנִ ֭ ֞ין אַ ֿיך יַומָ א חַ ֿ֭ד
ׁשנִ ין֞ ִאיֿתַ ֗
סּברי ֑ן 2Pe 3:9
ּדאנ ִָׁשין֞ ׁשֻ ווחָ ָרא מַ ִ
ַוה ֭֞י אַ ֿיך ֗
לָא מֵ ׁשּתַ וחַ ר מָ ריָא ּבמֻול ָּכנ ֗
ּדאנָׁש נִ אֿבַ ֿ֑ד אֵ לָא ּכֻלנָׁש
אֵ לָא מַ ּגַר רֻ וחֵ ה מֵ ֻטלָֿתֿכֻו ֑ן ּבַ ֿדלָא צָ ֿבֵ א ֗
לַֿת ָיֿבֻוֿתָ א נִ אֿתֵ ֭א
יך ַּגנָֿבָ ֑א הַ ו ּדֿבֵ ה ׁשמַ יָא מֵ ן ׁשֵ לי 2Pe 3:10
אָ ֿתֵ א ּדֵ ין יַומֵ ה ּדמָ רי ָ֭א אַ ֿ
ָקּדי֭ ן נֵׁשּתרֻ ו֭ ן וַארעָא וַעֿבָ ֿדֵ ֞א ּדֿבָ ֭ה ּתֵ ׁשּתֿכ ַ֭ח
עָֿברי֭ ן אֵ סטֻוּכסֵ ֞א ּדֵ ין ּכַֿד י ִ
ִ
איך אַ ילֵין זָֿדֵ ק לֿכֻון ּדֿתֵ הו ֻו֭ ן 2Pe 3:11
ׁשּתרי ֑ן ּדַ ֿ
ּכַֿד הָ ֿכִ יל הָ לֵין ּכֻלהֻון מֵ ֵ
ּבהֻוּפָ ֿכַיּכֻון֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א וַֿבֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֑א
אֿתיֿתָ א ּדיַומֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א הַ ו 2Pe 3:12
ּכַֿד מסַ ּכֵין אנ֗ ּתֻ ון וסָ וחִ ין אנ֗ ּתֻ ון למֵ ִ
ָקּדי֭ ן נׁשֻ וחֻון֭
חרין ּבנ ָֻור ֭א נֵׁשּתרֻ ו ֑ן וֵאסטֻוּכסֵ ֭ ֞א ּכַֿד י ִ
ּדֿבֵ ה ׁשמַ י ָ֭א ּכַֿד מֵ ֿתּבַ ִ
יך מֻול ָּכנָא ִּדיל ֵ֭ה מסַ ּכֵי ַנ ֑ן 2Pe 3:13
לַׁשמַ יָא ּדֵ ין חַ ֿ֗ד ֿתֵ ֞א וַארעָא חֿדַ ֿתָ ֑א אַ ֿ
עָמרא ס
הָ לֵין ּדַ ֿבהֻון ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ָ
מֵ טֻל הָ נָא חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּכַֿד להָ לֵין מסַ ּכֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן יִ צַ ֿפו ּדַ ֿדלָא ּכֻוֿתמָ א 2Pe 3:14
וַֿדלָא מֻומָ ֑א לֵה ּתֵ ׁשּתַ ֿכחֻון ּבַ ׁשלָמָ ֭א
אף אַ חֻון 2Pe 3:15
ּגרֿת רֻ וחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ּפֻורקָ נָא ּתֵ חׁשֿבֻו ֑ן אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
וַלמַ ַ
ָוס אַ ֿיך חֵ ֿכמֿתָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת ל ֵ֭ה ּכֿתַ ֿב לֿכֻו ֑ן
חַ ּבִ יֿבָ א ּפַ֣ול ֑
ּגרֿתֵ ֞ה מַ לֵל ּבהֵ ין עַ ל הָ לֵי֭ ן אַ ילֵין ִּדאיֿת 2Pe 3:16
אַ י ַּכנָא ּדַ ֿבֿכֻלהֵ ין אֵ ָ
עסיק לסֻו ָּכל ָ֭א הָ לֵין ּדַ אילֵין ּדַ ֿדלָא יֻולּפָ נָא אֵ נֻון ולָא
ּבהֵ ין מֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
אף להָ לֵין ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדׁשַ רּכ ָ֭א לוָֿת אַ ֿבּדָ נָא
קמין להֵ י ֑ן אַ ֿיך ּדָ ֿ
סמיֿכִ י ֑ן מעַ ִ
ִ
ִּדילהֻון֭
ֿדמין אנ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ י֭ ן טַ רו נַֿפׁשֿכֻו ֑ן 2Pe 3:17
אַ נ֗ ּתֻ ון הָ ֿכִ יל חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ּכַֿד קָ ִ
ּדֿדַ למָ א ּכַֿד אָ ז ִ֗לין אנ֗ ּתֻ ון ּבָ ֿתַ ר טָ עיֻוֿתָ א ּדַ אילֵין ּדַ ֿדלָא ָנמֻוס אֵ נֻו ֑ן ּתֵ ּפלֻון
מֵ ן סָ מּכָא ִּדילֿכֻון֭
2Pe 3:7
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ֿתרּבֵ ין ּבטַ יּבֻוֿתָ ֑א וֿבִ יֿדַ עֿתָ א ּדמָ ַרן וֿפָרֻ וקַ ן יֵׁ֣שֻ וע
הוַיּתֻ ון ּדֵ ין מֵ ַ
מׁשיחָ ֭א וֿדַ אלָהָ א אַ ֿבָ ֑א ּדלֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א אָ ֿף הָ ׁשָ א וַֿבֿכֻלזֿבַ ן וַליַומַ י֞
ִ
עָ למָ ֭א אַ ִמין ס

2Pe 3:18

Romans
אֿתּפרׁש
ֵ
מׁשיחָ ֭א קַ רי ָ֭א וַׁשלִ יחָ ֭א ּדֵ
ּפַ֣ולָוס עַ ֿבּדָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
לֵאוַנּגֵלִ יָון ּדַ אלָהָ ֭א
ַוה ֭֞י ּבַ ֿכֿתָ ֿבֵ ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א Rom 1:2
קֿדים מל ַֿך ּביַֿד נֿבִ י ֗
ּדמֵ ן ִ
אֿתילֵֿד ּבַ ֿבסַ ר מֵ ן זַרעָא ּדֿבֵ יֿת ַּ֣דוִ יֿ֑ד Rom 1:3
ּבר ֭ה הַ ו ּדֵ ִ
עַ ל ֵ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Rom 1:4
ֻוׁש ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ ִ
ּברא ּדַ אלָהָ ֑א ּבחִ יל וַֿברֻ וח קֿד ֭
ֵאֿתיֿדַ ע ָ
ו ִ
מׁשיחָ ֭א מָ ַרן֭
יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך Rom 1:5
ּדֿבֵ ה נסַ ֿבן טַ יּבֻוֿתָ א וַׁשלִ יחֻוֿתָ ֭א ּבֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֑ ֞א אַ ֿ
ּדנֵׁשּתַ מעֻון להַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ׁשמֵ ֭ה
מׁשיחָ ֭א Rom 1:6
קרי ָ֞א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ נהֻון אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן ַ
ּדָ ֿ
קרי ֭ ָ֞א וקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א ׁשלָמָ א Rom 1:7
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א ַ
ומי֑ חַ ּבִ יֿבַ ֗
לֿכֻלהֻון ּדַ ֿ֣ב רֻ ֗ה ִ
מׁשיחָ א ס
וטַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻו֭ ן מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ ֭א עַ ל ּכֻלֿכֻו ֑ן Rom 1:8
לֻוקֿדַ ם מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהי֭ ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻון אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת ּב ֻֿכלֵה עָ למָ ֭א
הו לִ י ּגֵיר אַ לָהָ א ּדלֵה מׁשַ מֵ ׁש ֗אנָא ּברֻ וח ּבֵ אוַנּגֵלִ יָון Rom 1:9
סָ הֵ ֿד ֻ֗
ָֿתי
ֿבר ֑ה ּדַ ֿדלָא ׁשַ לוָא ּבֿכֻלזֿבַ ן מֵ ּתּדֿכַר ֗אנָא לֿכֻון ּבַ צ ַלו ֭֞
ּדַ ֵ
ומֵ ֿתחַ נַן ֗אנ ָ֭א ּדֵ אן מֵ ן ַּכּדֻו ּתֵ ֿתּפֿתַ ח לִ י אֻ ורחָ א ּבצֵ ֿב ָינֵה Rom 1:10
ּדַ אלָהָ ֑א ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻון֭
וח Rom 1:11
מֵ טֻל ּדטָ ֿב סוֵא ֗אנָא ּדֵ אח ֵזֿכֻו֭ ן וֵאּתֵ ל לֿכֻון מַ והַ ֿבּתָ א ּדרֻ ֭
ּדֿבָ ה ּתֵ ׁשּתַ ררֻ ון֭
וֿדילי ס Rom 1:12
וַאֿכחֿדָ א נֵֿתּבַ יַא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ִּדילֿכֻון ִ
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין אַ חַ י֞ ּדֿתֵ ּדעֻו ֑ן ּדזַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ יָאן֞ צֿבִ יֿת ִּדאֿתֵ א Rom 1:13
אף ּבֿכֻון נֵהוֵא לִ י אָ ֿדׁשָ ֭א אַ ֿיך
לוָֿתֿכֻו ֑ן וֵאֿתּכלִ יֿת עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א ּדָ ֿ
ּדַ ֿבׁשַ רּכָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
אֿכר ֭ז Rom 1:14
רּברי ֭ ֵ֞א חַ ּכִ ימֵ ֞א וסַ ֿכל ֭ ֵ֞א ּדַ לֿכֻלנָׁש חַ יָֿב ֗אנָא ּדַ ֵ
יַו ָני ֵ֞א וֿבַ ָ
ומי אֵ סַ ּבַ ֭ר Rom 1:15
אף לֿכֻון ּדַ ֿ֣ב רֻ ֗ה ִ
והָ ַֿכנָא מֵ ֿתחַ ּפַ ט ֗אנ ָ֑א ּדָ ֿ
Rom 1:1
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לָא ּגֵיר ּבָ הֵ ֿת ֗אנָא ּבֵ ה ּבֵ אוַנּגֵלִ יָו֭ ן מֵ טֻל ּדחַ ילָא ֗הו ּדַ אלָהָ ֑א
לחַ י ֵ֞א ּדֿכֻל ּדַ מהַ ימנִ ין ּבֵ ֑ה אֵ ן מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א לֻוקֿדַ ֭ם וֵאן מֵ ן אַ רמָ י ֭ ֵ֞א
ּכִ אנֻוֿתֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א ּבֵ ה מֵ ֿתּגַלי ָ֑א מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א להַ ימָ נֻוֿתָ ֭א Rom 1:17
ֿכֿתיֿ֑ב ּדֿכִ אנָא מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א נִ חֵ א ס
אַ ֿיך ּדַ ִ
ּכלֵה עַ ולהֻון Rom 1:18
מֵ ֿתּגלֵא ֗הו ּגֵיר רֻ וֿגזֵה ּדַ אלָהָ א מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א עַ ל ֻ
ורֻ וׁשעהֻון ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א הָ נֻון ּדקֻ וׁשּתָ א ּבעַ ולָא אַ חִ ִיֿדין֭
יֿדיעֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּגַליָא ֗הי ּבהֻו֭ ן אַ לָהָ א ּגֵיר ּגלָה ּבהֻון֭ Rom 1:19
מֵ טֻל ִּד ִ
ּכַסיָֿתֵ ֞ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א מֵ ן ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ ֑א לֿבֵ ריָֿתֵ ֞ה ּבסֻו ָּכלָא Rom 1:20
מֵ ֿתחַ זי ֭ ָ֞ן וחַ ילֵה וַא ָלהֻוֿתֵ ה ּדַ לעָ ל ַ֭ם ּדנֵהוֻון ּדלָא מַ ּפַ ק ּברֻ ֭וח
ַאוּדיו ל ֵ֭ה Rom 1:21
ֻוהי֭ ו ִ
מֵ טֻל ִּדיֿדַ עו לַאלָהָ ֑א ולָא אַ ֿיך ּדלַאלָהָ א ׁשַ ּבח ֗
אֵ לָא אֵ סּתַ ַרקו ּבמַ חׁשֿבָ ֿתה ֭ ֻ֞ון וֵאֿתחַ ׁשַ ֿך לֵּבהֻו֭ ן ּדלָא מֵ סּתַ ּכ ַ֭ל
ימין אֵ נֻו ֑ן ׁשטַ ו להֻון֭ Rom 1:22
ֿברין ּבנַֿפׁשהֻון ּדחַ ּכִ ִ
וֿכַֿד סָ ִ
וחַ לֵֿפו ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדלָא מֵ ֿתחַ ּבַ ל֑ ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדצַ למָ א Rom 1:23
ַֿדרחׁשָ א
ֵיה ו ַ
ּדֿפָרחֿתָ ֭א וֿדַ ארּבעַ ֿ֞ת ֵרֿגל ֭ ֞
ּדֿבַ רנָׁשָ א ּדמֵ ֿתחַ ּבַ ל֑ וֿבַ ֿדמֻוֿתָ א ַ
ארעָא
֭
ּדַ
מֵ טֻל הָ נָא אַ ׁשלֵם אֵ נֻון אַ לָהָ א לַרֿגִ יֿגָֿתָ ֞א טַ מָ אֿתָ ֞א ּדלֵּבהֻו ֑ן Rom 1:24
ּפַֿגריהֻון֞ ּבהֻון֭
ּדַ נצַ ערֻ ון ַ
ׁשר ֵרה ּדַ אלָהָ א ּבֿכַּדָ ֿבֻוֿתָ ֭א וַֿדחֵ לו וׁשַ מֵ ׁשו לֿבֵ ריָֿתָ ֭ ֞א טָ ֿב Rom 1:25
וחַ לֵֿפו ָ
למין אַ ִמין ס
מֵ ן ּדַ לֿבָ רֻ ויהֵ י ֑ן ּדלֵה ּתֵ ׁשּבחָ ן֞ וֿבֻור ָּכ ֑֞ן לעָ לַם עָ ִ
ער ֭א נֵקֿבָ ֿתהֻון֞ ּגֵיר Rom 1:26
מֵ טֻל הָ נָא אַ ׁשלֵם אֵ נֻון אַ לָהָ א לֿכִ אֿבֵ ֞א ּדצַ ָ
חַ ל ֵֿף חׁשַ חֿתָ א ּדַ ֿכיָנהֵ י֭ ן וַֿבמֵ ּדֵ ם ּדלָא מֿכָן אֵ ֿתחַ ׁשַ ֭ח
ֿכריהֻון֞ הָ ַֿכנ ָ֑א ׁשֿבַ קו חׁשַ חֿתָ א ּדַ ֿכ ָינָא ּדנֵקֿבָ ֿתָ ֑ ֞א Rom 1:27
וֿתֻ וֿב אָ ֿף ּדֵ ַ
ֿכרא ּבֵ הּתֿתָ א עֿבַ ֿדו֭
ֿכרא עַ ל ּדֵ ָ
ּברּגֿתָ א חַ ֿד עַ ל חַ ֿ֭ד וֿדֵ ָ
וֵאׁשּתַ ַרחו ֵ
ֻוהי֭
וֿפֻורעָ נָא ּדזָֿדֵ ק ֗הוָא לטָ עיֻוֿתהֻו֭ ן ּבַ קנֻומהֻון קַ ּבל ֗
ַאיך ּדלָא ּדָ נו ּבנַֿפׁשהֻון ּדנֵּדעֻון לַאלָהָ ֑א אַ ׁשלֵם אֵ נֻון אַ לָהָ א Rom 1:28
ו ֿ
עָֿבּדין מֵ ּדֵ ם ּדלָא ָול ֵ֭א
סריקֻ וֿתָ ֭א ּדנֵהוֻון ִ
למַ ּדעָא ּדַ ִ
ּכַֿד מלֵין ּכֻל עַ ָולֻוֿתָ ֭א וזָני ֻוֿתָ ֭א ומַ ִרירֻ וֿתָ ֭א וֿבִ יׁשֻ וֿתָ ֭א Rom 1:29
ועָ לֻוֿבֻוֿתָ ֭א וַחסָ מָ ֭א וקֵ טל ָ֭א וחֵ ר ָינ ָ֭א ונֵֿכל ָ֭א ומַ חׁשֿבָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
Rom 1:16
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חֿת ֵיר ֭ ֞א
ערנ ֭ ֵ֞א ִ
ֵורטנ ָ֭א ומֵ אֿכַלקַ רצָ ֭א וַסנִ יאיִ ן לַאלָהָ ֭א מצַ ָ
יסין֭
ֿבהרנ ֭ ֵ֞א מֵ ׁשּכחַ י֞ ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א חַ ִס ַירי֞ ֵרע ָינ ָ֭א ּדלַאֿבָ הַ יהֻון֞ לָא מֵ ּתטּפִ ִ
ׁשַ ָ
וֿדַ קיָמָ א לַיּת להֻו֭ ן ולָא חֻוּבָ ֭א ולָא ׁשַ ינ ָ֭א ולָא ַרחמֵ ֭ ֞א ִאיֿת Rom 1:31
ּבהֻון֭
ערין Rom 1:32
איך הָ לֵין סָ ִ
אַ ילֵין ּדֿכַֿד יָֿדעִ ין ִּדינֵה ּדַ אלָהָ ֑א ּדלַאילֵין ּדַ ֿ
עָֿבּדין להֵ י ֑ן אֵ לָא אָ ֿף מֵ ׁשּתַ וּתֿפִ ין לַאילֵין
למַ וּתָ א מחַ יֵֿ֑ב לָא ֗הוָא ּבַ לחֻוֿד ִ
עָֿבּדין ס
ּדהָ לֵין ִ
ֿבר ֑ה ּבהַ ו Rom 2:1
מֵ טֻל הָ נָא לַיּת ל ָֿך מַ ּפַ ק ּברֻ וחָ ֭א אָ ו ּבַ רנָׁשָ ֭א ּדָ אֵ ן חַ ֵ
ֿבר ֿ֑ך נַֿפׁשָ ֿך ֻ֗הו מחַ יֵֿב אַ נ֗ ּ֭ת אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּגֵיר ּדֿדָ אֵ ן אַ נ֗ ּ֑ת
ּגֵיר ּדֿדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת חַ ָ
ּבהֵ ין ֻ֗הו מֵ ֿתהַ ּפַ ֿך אַ נ֗ ּ֭ת
והי ִּדינֵה ּדַ אלָהָ א ּבקֻ וׁשּתָ ֑א עַ ל אַ ילֵין ּדַ ֿבהָ לֵין Rom 2:2
ויָֿדעִ ינַן ִּדאיֿתַ ֗
מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין֭
מָ נָא ּדֵ ין מֵ ֿתחַ ׁשַ ֿב אַ נ֗ ּת אָ ו ּבַ רנָׁשָ ֑א ּדֿדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת לַאילֵין ּדַ ֿבהָ לֵין Rom 2:3
ּפַך אַ נ֗ ּ֑ת ּדַ אנ֗ ּת ּתֵ ערֻ וק מֵ ן ִּדינֵה
מֵ ֿתהַ ּפֿכִ י ֑ן ּכַֿד אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּבהֵ ין מֵ ֿתהַ ֿ
ּדַ אלָהָ ֭א
ֿתרא ּדי ַ֗הֿב Rom 2:4
ּגרֿת רֻ וחֵ ֑ה ועַ ל אַ ָ
ֻוֿתרא ּדֿבַ ִסימֻוֿתֵ ֭ה ועַ ל מַ ַ
אַ ו עַ ל ע ָ
מרח אַ נ֗ ּ֑ת ולָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת ּדֿבַ ִסימֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א לַֿת ָיֿבֻוֿתָ א הֻו מַ יּתיָא
ל ָֿ֭ך מַ ַ
ל ָֿ֭ך
אֵ לָא מֵ טֻל קַ ׁשי ֻוֿת לֵּבָ ֿך ּדלָא ּתָ אֵ ֿ֑ב סָ אֵ ם אַ נ֗ ּת ל ָֿך ִסימֿתָ א Rom 2:5
ּדרֻ וֿגז ָ֭א ליַומָ א ּדרֻ וֿגז ָ֭א וַלֿגֵל ָינָא ּדֿדִ ינָא ּכִ אנָא ּדַ אלָהָ ֑א
והי֞ ּס ּס Rom 2:6
ּדֿפָרע לֿכֻלנָׁש אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ ֗
הַ ו ַ
יּברנֻוֿתָ א ּדַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא ולָא Rom 2:7
לַאילֵין ּדֿבַ מסַ ָ
מֵ ֿתחַ ּב ָלנֻוֿתָ א ּבָ עֵי ֑ן יָהֵ ֿב להֻון חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ַׁשר ָר ֑א אֵ לָא לעַ ולָא Rom 2:8
יסין ל ָ
אַ ילֵין ּדֵ ין ּדעָצֵ י֭ ן ולָא מֵ ּתטּפִ ִ
יסי ֑ן נֵֿפרֻ וע אֵ נֻון רֻ וֿגזָא וחֵ מֿתָ א
מֵ ּתטּפִ ִ
ֿפָא לֿכֻל ּבַ רנָׁש ּדֿפָ לַח ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א לֻוקֿדַ ֭ם Rom 2:9
ֻור ֭
וֻאולצָ נָא וט ָ
ולַארמָ י ֭ ֵ֞א
Rom 1:30
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ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדֵ י֭ ן וִ איקָ ָרא וַׁשלָמָ ֑א לֿכֻל ּדֿפָ לַח טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א
לֻוקֿדַ ֭ם ולַארמָ י ֭ ֵ֞א
אּפֵא לוָֿת אַ לָהָ ֭א Rom 2:11
לָא ּגֵיר ִאיֿת מַ סַ ֿב ּבַ ֞
אַ ילֵין ּגֵיר ּדַ ֿדלָא ָנמֻוסָ א חטַ ו֑ אָ ֿף ּדלָא ָנמֻוסָ א נִ אֿבּדֻו֭ ן וַאילֵין Rom 2:12
ֵּתֿדינֻון֭
ּדַ ֿב ָנמֻוסָ א חטַ ו֑ מֵ ן ָנמֻוסָ א נ ִ
והי֞ ּד ָנמֻוסָ א ּכִ אנִ ין קֿדָ ם אַ לָהָ ֑א אֵ לָא Rom 2:13
לָא ֗הוָא ּגֵיר ׁשָ מֻועַ ֗
והי֞ ּד ָנמֻוסָ א מֵ זּדַ ּדקִ ין֭
עָ ֿבֻוֿדַ ֗
אֵ ן ּגֵיר עַ ֗ממֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ א לַיּת להֻו ֑ן מֵ ן ּכיָנהֻון נֵעּבֿדֻון ּד ָנמֻוסָ ֑א Rom 2:14
הָ נֻון ּדֿכַֿד ָנמֻוסָ א לַיּת ֗הוָא להֻו ֑ן לנַֿפׁשהֻון הוַו ָנמֻוסָ ֭א
ּכֿתיֿב עַ ל לֵּבהֻו֭ ן ומַ סהֿדָ א Rom 2:15
והֵ נֻון מחַ וֵין עֿבָ ֿדֵ ה ּד ָנמֻוסָ ֭א ּכַֿד ִ
עלַיהֻון ִּתארּתהֻו֭ ן ּכַֿד מַ חׁשֿבָ ֿתהֻון֞ מֿכַונ ֭ ָ֞ן אַ ו נָֿפקָ ן֞ רֻ וחָ ֭א לַחֿדָ ֿדֵ ֑ ֞א
יך אֵ וַנּגֵלִ יָון ִּדילי Rom 2:16
ּביַומָ א ּדֿדָ אֵ ן אַ לָהָ א ּכַסיָֿתָ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿתקרא אַ נ֗ ּ֑ת ומֵ ּתּתנִ יח אַ נ֗ ּת עַ ל ָנמֻוסָ ֑א Rom 2:17
אֵ ן אַ נ֗ ּת ּדֵ ין ִּדיהֻוֿדָ יָא מֵ ֵ
ומֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר אַ נ֗ ּת ּבַ אלָהָ ֭א
יף אַ נ֗ ּת מֵ ן ָנמֻוסָ ֑א Rom 2:18
וֿפָרׁש אַ נ֗ ּת וָליָֿתָ ֭ ֞א ּדיַלִ ֿ
ּדיָֿדַ ע אַ נ֗ ּת צֵ ֿב ָינ ֵ֑ה ֵ
ֻוהרא ּדַ אילֵין Rom 2:19
ּברנָא אַ נ֗ ּת ּדַ עוִ ֵיר ֑ ֞א ונ ָ
וֵאּתּתֿכֵלּת עַ ל נַֿפׁשָ ֿ֭ך ּדַ מֿדַ ָ
ִּדאיֿתַ יהֻון ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א
ירי֞ ֵרע ָינ ָ֑א ומַ לֿפָ נָא ּדַ ט ָלי ֑ ֵ֞א וִ איֿת ל ָֿך ּדֻומיָא Rom 2:20
ָורֿדֻויָא ּדחַ ִס ַ
ׁשר ָרא ּב ָנמֻוסָ ֑א
ִּדיֿדַ עֿתָ ֭א וֿדַ ָ
חרנ ֑ ֵ֞א לנַֿפׁשָ ֿך לָא מַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּ֭ת Rom 2:21
אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל ּדמַ ל ֵֿף אַ נ֗ ּת ל ַ֗א ָ
ֿכרז אַ נ֗ ּת ּדלָא נֵֿגנֿבֻו ֑ן אַ נ֗ ּת ָּגנֵֿב אַ נ֗ ּ֭ת
וַֿדמַ ֵ
וֿדָ אמַ ר אַ נ֗ ּת ּדלָא נֿגֻורֻ ו ֑ן אַ נ֗ ּת ּגָאַ ר אַ נ֗ ּ֭ת וַאנ֗ ּת ּדׁשָ אֵ ט אַ נ֗ ּת Rom 2:22
ֿכר ֑ ֞א מחַ לֵץ אַ נ֗ ּת ּבֵ יֿת-מַ קּדׁשָ ֭א
ּפֿתַ ֵ
וַאנ֗ ּת ּדמֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר אַ נ֗ ּת ּב ָנמֻוסָ ֑א ּבהַ ו ּדעָֿבַ ר אַ נ֗ ּת עַ ל ָנמֻוסָ ֭א Rom 2:23
לַאלָהָ א ֗הו מצַ עַ ר אַ נ֗ ּ֭ת
יך Rom 2:24
ׁשמֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ ֑א מֵ ֻטלָֿתֿכֻון ֻ֗הו מֵ ֿתּגַּדַ ֿף ּבֵ יֿת עַ ֗ממֵ ֭ ֞א אַ ֿ
ֿכֿתיֿ֭ב
ּדַ ִ
Rom 2:10
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ּגז ֻורּתָ א ּגֵיר מַ הני ָ֑א אֵ ן ָנמֻוסָ א ּתֵ ֿגמ ֻ֭ור אֵ ן ּתֵ עּבַ ר ל ָֿך ּדֵ ין מֵ ן
ָנמֻוסָ ֑א ּגז ֻורּתָ ֿך הוָֿת לָה עֻורלֻוֿתָ ֭א
הו ּדֵ ין ּדעֻורלֻוֿתָ א ּתֵ טַ ר ּפֻוקּדָ נֵה ּד ָנמֻוסָ ֑א לָא הָ א Rom 2:26
אֵ ן ֻ֗
עֻורלֻוֿתָ א מֵ ֿתחַ ׁשּבָ א לָה ּגז ֻורּתָ ֭א
ָמרא ָנמֻוסָ ֑א ל ָֿך ּדֿבַ ֿכֿתָ ֿבָ א Rom 2:27
וַּתֿדֻון עֻורלֻוֿתָ א ּדמֵ ן ּכ ָינָה ּג ָ
וֿבַ ֿגז ֻורּתָ א עָֿבַ ר אַ נ֗ ּת עַ ל ָנמֻוסָ ֭א
הו יִ הֻוֿדָ י ָ֭א אָ ֿפלָא אַ יֿדָ א Rom 2:28
לָא ֗הוָא ּגֵיר מַ ן ּדַ ֿבֿגֵלי ָ֭א הַ ו ֻ֗
סר ֭א ּגז ֻורּתָ ֭א
ּדמֵ ֿתחַ זיָא ּבֿבֵ ָ
הו יִ הֻוֿדָ י ָ֭א אַ ינָא ּדַ ֿבֿכֵסיָא הֻו֭ וַֿגז ֻורּתָ א אַ יֿדָ א ּדַ ֿדלֵּבָ א Rom 2:29
אֵ לָא הַ ו ֻ֗
אנָׁשָ ֭א אֵ לָא֗הי֑ ּברֻ וח ולָא ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֑א אַ יֿדָ א ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ה לָא ֗הוָֿת מֵ ן ּבנַי֞ ֗
מֵ ן אַ לָהָ ֭א
ֻוֿתרנָה ּדַ ֿגז ֻורּתָ ֭א Rom 3:1
מָ נָא ֗הי הָ ֿכִ יל י ִַּתירֻ וֿתֵ ה ִּדיהֻוֿדָ י ָ֭א אַ ו מָ נָא י ָ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א Rom 3:2
סַ ּגִ י ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ֭ם לֻוקֿדַ ם ּדֵ אֿתהַ ימַ ן מֵ ל ֗
אֵ ן מֵ נהֻון ּגֵיר לָא הַ ימֵ נו֑ ּדַ למָ א ּבַ ֿדלָא הַ ימֵ נו֭ הַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א Rom 3:3
ּבַ טֵ לו֭
ֿכֿתיֿ֑ב Rom 3:4
והי ּגֵיר אַ לָהָ א ׁשַ ִר ָיר ֑א וֿכֻל ּבַ רנָׁש ּדַ ּג ָ֭ל אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
חָ ֭ס ִאיֿתַ ֗
ַיּך וֿתֵ זּכֵא ּכַֿד ּדָ ינִ ין ל ָֿ֭ך
ּדֿתֵ הוֵא ּכִ אין ּבמֵ ל ְ֑֞
הו Rom 3:5
ים מָ נָא נִ אמַ ֭ר למָ א עַ וָל ֻ֗
אֵ ן ּדֵ ין עַ ולַן ּכִ אנֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א מקִ ֑
אַ לָהָ ֭א ּדמַ יּתֵ א רֻ וֿגז ֵ֑ה אַ ֿיך ּבַ רנָׁשָ א הֻו ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א
חָ ֭ס וֵאן ל ָ֭א אַ י ַּכנָא נֿדֻון אַ לָהָ א לעָ למָ ֭א Rom 3:6
ׁשר ֵרה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ ֿתיַּתַ ר ּבֿדַ ָּגלֻוֿתי לֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ִּדיל ֵ֑ה Rom 3:7
אֵ ן ּגֵיר ָ
ּתּתֿדין ֗אנ ָ֑א
למָ נָא הָ ֿכִ יל אֵ נָא אַ ֿיך חַ טָ י ָ֭א מֵ ִ
אמרינַן ּדנֵעּבֵ ֿד Rom 3:8
ָאמרי ֑ן ּדָ ִ
אַ ו ּדַ למָ א אַ ֿיך ּדַ מֿגַּדֿפִ ין עלַי֭ ן ו ִ
נטיר ֻ֗הו לֿכִ אנֻוֿתָ א ס
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א ּדנִ אֿתיָן֞ טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א הָ נֻון ּדֿדִ ינהֻון ִ
יר ֑א ּדקַ ּדֵ מן ּפסַ קן עַ ל יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ועַל Rom 3:9
מָ נָא הָ ֿכִ יל אַ חִ ִיֿדינַן י ִַּת ָ
חטיֿתָ א אֵ נֻון ּכֻלהֻון֭
אַ רמָ י ֑ ֵ֞א ּדַ ֿתחֵ יֿת ִ
ֿכֿתיֿ֑ב ּדלַיּת ּכִ אנ ָ֭א אָ ֿפלָא חַ ֿ֭ד Rom 3:10
אַ ֿיך ּדַ ִ
ולָא ּדמֵ סּתַ ּכ ַ֭ל ולָא ּדֿבָ עֵא לַאלָהָ ֭א Rom 3:11
Rom 2:25
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ּכֻלהֻון סטַ ו אַ ֿכחֿדָ ֭א וֵאסּתלִ יו֭ ולַיּת ּדעָֿבֵ ֿד טָ ֿבֿתָ ֭א אָ ֿפלָא חַ ֿ֭ד
ֻון ולֵׁשָ נַיהֻון֞ ַנּכֻולֿתָ נִ י֭ ן וחֵ מֿתָ א ּדֵ אסּפֵס Rom 3:13
ַּגרֿתה ֭ ֞
ּפֿתיחֵ ֞א ּג ָ
ֿבר ֞א ִ
קַ ֵ
ּתחֵ יֿת סֵ ֿפוָֿתה ֭ ֻ֞ון
ּפֻומהֻון מלֵא לַוטֿתָ ֭א ומֵ רֿתָ ֭א Rom 3:14
ורֿגלַיהֻון֞ קַ לִ ילָן֞ למֵ אׁשַ ֿד ּדמָ ֭א Rom 3:15
ֵ
ֻון Rom 3:16
ׁשחָ קָ א וֿדֻו ָונָא ּבֻאורחָ ֿתה ֭ ֞
ו ֻאורחָ א ּדַ ׁשלָמָ א לָא יִ ֿדַ עו֭ Rom 3:17
ֻון Rom 3:18
וֿדֵ חלֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א לַיּת קֿדָ ם עַ ינַיה ֭ ֞
יָֿדעִ ינַן ּדֵ י֭ ן ּדמֵ ּדֵ ם ּדֵ אמַ ר ָנמֻוסָ ֑א לַאילֵין ּדַ ֿב ָנמֻוסָ א אֵ נֻון אֵ מַ ֭ר Rom 3:19
ּדֿכֻל ּפֻום נֵסּתֿכ ַ֑ר ועָ למָ א ֻּכלֵה נֵֿתחַ יַֿב לַאלָהָ ֭א
והי֭ מֵ ן Rom 3:20
והי֞ ּד ָנמֻוסָ ֑א לָא מֵ זּדַ ּדַ ק ּכֻל ּבסַ ר קֿדָ מַ ֗
מֵ טֻל ּדמֵ ן עֿבָ ֿדַ ֗
חטיֿתָ ֭א
ָנמֻוסָ א ּגֵיר אֵ ֿתיַֿדעַ ֿת ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּדלָא ָנמֻוסָ ֑א ּכִ אנֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א אֵ ֿתּגַליַֿ֑ת ומַ סהֵ ֿד Rom 3:21
עלֵיה הֻו ָנמֻוסָ ֭א וַנֿבִ י ֭ ֵ֞א
מׁשיחָ ֭א Rom 3:22
ּכִ אנֻוֿתֵ ה ּדֵ ין ּדַ אלָהָ ֑א ּביַֿד הַ ימָ נֻוֿתָ א ֗הי ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
לֿכֻלנ ָׁ֭ש אָ ֿף עַ ל ּכֻלנ ָׁ֭ש ּדַ מהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה לַיּת ּגֵיר ּפֻורׁשָ נ ָ֑א
ירין מֵ ן ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Rom 3:23
מֵ טֻל ּדֿכֻלהֻון חטַ ו֭ וחַ ִס ִ
מׁשיחָ ֭א Rom 3:24
והי ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ומֵ זּדַ ּדקִ ין ּבטַ יּבֻוֿתָ ֭א מַ ָּ֭גן וַֿבֿפֻורקָ נָא ִּדאיֿתַ ֗
הָ נָא ּדקַ ּדֵ ם סָ מֵ ה אַ לָהָ ֭א חֻוסָ יָא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ֿדמֵ ֑ה מֵ טֻל חטָ הַ ין֞ Rom 3:25
קֿדים חטַ י ֑ן
ּדמֵ ן ִ
ּגרֿת רֻ וחֵ ֑ה לֿתַ חוִ יֿתָ א ּדֿכִ אנֻוֿתֵ ה Rom 3:26
אֿתרא ּדי ַ֗הֿב לַן אַ לָהָ ֭א ּבמַ ַ
ּבַ ָ
ּדַ ֿבזַֿבנָא הָ נ ָ֭א ּדהֻו נֵהוֵא ּכִ אנ ָ֑א וַנזַּדֵ ק ּבֿכִ אנֻוֿתָ ֭א למַ ן ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א הֻו
מׁשיחָ א ּס ּס
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ יּכַו הָ ֿכִ יל ׁשֻ וֿבהָ ָר ֑א אֵ ֿתּבַ טַ ל ל ֵ֭ה ּבַ אינָא ָנמֻוסָ ֑א ּדַ עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א ל ָ֭א Rom 3:27
אֵ לָא ּב ָנמֻוסָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
ֿתרעֵינַן הָ ֿכִ יל֑ ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א הֻו מֵ זּדַ ּדַ ק ּבַ רנָׁשָ ֑א ולָא ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א Rom 3:28
מֵ ַ
ּד ָנמֻוסָ ֭א
Rom 3:12
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למָ א ּגֵיר אַ לָהָ א ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א ֗הו ּבַ ל ֻחוֿ֭ד וַֿדעַ ֗ממֵ ֞א ל ָ֑א ִאין אָ ֿף
ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
הו אַ לָהָ ֭א ּדַ מזַּדֵ ק ּגז ֻורּתָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א אָ ֿף Rom 3:30
מֵ טֻל ּדחַ ֿד ֻ֗
עֻורלֻוֿתָ א ּבָ ה ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
למָ א הָ ֿכִ יל ָנמֻוסָ א הֻו מֿבַ טלִ ינַן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א חָ ֭ס אֵ לָא ָנמֻוסָ א Rom 3:31
ימינַן ס
הֻו מקִ ִ
ֿברהָ ֭ם ִרׁשָ א ּדַ אֿבָ הָ ֿתָ ֭ ֞א ּדֵ אׁשּכ ַ֭ח ּבַ ֿבסַ ֭ר Rom 4:1
מרינַן עַל ַ֣א ָ
מָ נָא הָ ֿכִ יל אָ ִ
ֿברהָ ם מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א אֵ זּדַ ּדַ ק ֗הו ָ֑א ִאיֿת ֗הוָא לֵה Rom 4:2
אֵ לֻו ּגֵיר ַ֣א ָ
ׁשֻ וֿבהָ ָר ֭א אֵ לָא לָא לוָֿת אַ לָהָ ֭א
ֿברהָ ם לַאלָהָ ֑א וֵאֿתחַ ׁשּבַ ֿת לֵה Rom 4:3
מָ נָא ּגֵיר אֵ מַ ר ּכֿתָ ֿבָ ֭א ּדהַ ימֵ ן ַ֣א ָ
לז ִַּדיקֻ ו֭
יך Rom 4:4
ֿגרה אַ ֿיך ּדַ ֿבטַ יּבֻו֭ אֵ לָא אַ ֿ
למַ ן ּדֿפָ לַח ּדֵ י ֑ן לָא מֵ ֿתחׁשֵ ֿב לֵה אַ ֵ
מַ ן ּדמֵ ּתּתחִ יֿב ל ֵ֭ה
להַ ו ּדֵ ין ּדלָא ּפל ַ֑ח אֵ לָא הַ ימֵ ן ּבַ לחֻוֿד ּבמַ ן ּדַ מזַּדֵ ק לחַ טָ י ֑ ֵ֞א Rom 4:5
מֵ ֿתחַ ׁשּבָ א לֵה הַ ימָ נֻוֿתֵ ה לֿכִ אנֻו֭
ַֿבר ֑א אַ ינָא ּדַ אלָהָ א חָ ׁשֵ ֿב Rom 4:6
אף ַּ֣דוִ יֿד אֵ מַ ר עַ ל טֻוֿבֵ ה ּדֿג ָ
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
לֵה ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדלָא עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א ּכַֿד אָ מַ ֑ר
ֻון Rom 4:7
ּדטֻוֿבַ יהֻון לַאילֵין ּדֵ אׁשּתֿבֵ ק להֻון עַ ולהֻו ֑ן וֵאֿתּכ ִַסיו חטָ הַ יה ֭ ֞
חטיֿתֵ ֭ה Rom 4:8
ַֿברא ּדלָא נֵחׁשֻ וֿב לֵה אַ לָהָ א ִ
והי לֿג ָ
וטֻוֿבַ ֗
ֵיר Rom 4:9
מרינַן ּג ֭
הָ נָא הָ ֿכִ יל טֻוֿבָ ֑א עַ ל ּגז ֻורּתָ א הֻו֭ אַ ו עַ ל עֻורלֻוֿתָ ֭א אָ ִ
לַ֣אֿברהָ ם הַ ימָ נֻוֿתֵ ה לֿכִ אנֻו֭
ָ
ּדֵ אֿתחַ ׁשּבַ ֿת
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל אֵ ֿתחַ ׁשּבַ ֿת ל ֵ֑ה ּבַ ֿגז ֻורּתָ ֭א אַ ו ּבעֻורלֻוֿתָ ֭א לָא ֗הוָא Rom 4:10
ּבַ ֿגז ֻורּתָ ֭א אֵ לָא ּבעֻורלֻוֿתָ ֭א
אָ ֿתָ א הֻו ּגֵיר ׁשַ קל ָ֭ה לַֿגז ֻורּתָ ֑א וחָ ֿתמָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֵ ה Rom 4:11
ּדַ ֿבעֻורלֻוֿתָ ֑א ּדנֵהוֵא אַ ֿבָ א לֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין מֵ ן עֻורלֻוֿתָ ֭א
ּדֿתֵ ֿתחׁשֵ ֿב אָ ֿף להֻון לֿכִ אנֻו֭
Rom 3:29
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וַאֿבָ א לַֿגז ֻורּתָ ֭א לָא ֗הוָא לַאילֵין ּדמֵ ן ּגז ֻורּתָ א אֵ נֻון ּבַ ל ֻחוֿ֑ד
למין לעֵקֿבָ ֿתָ ֞א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדעֻורלֻוֿתָ א ּדַ אֿבֻון
אֵ לָא אָ ֿף לַאילֵין ּדׁשָ ִ
ֿברהָ ֭ם
ַ֣א ָ
לַ֣אֿברהָ ם וַלזַרעֵ ֭ה ּדנֵהוֵא Rom 4:13
ָ
לָא ֗הוָא ּגֵיר ּב ָנמֻוסָ א הוָא מֻול ָּכנָא
יָרּתָ א לעָלמָ ֑א אֵ לָא ּבֿכִ אנֻוֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֵ ֭ה
סריקָ א ֗הוָֿת הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א Rom 4:14
אֵ לֻו ּגֵיר הָ לֵין ּדמֵ ן ָנמֻוסָ ֭א הוַו יָרּתֵ ֑ ֞א ִ
וַמֿבַ טַ ל ֗הוָא מֻול ָּכנ ָ֭א
ָנמֻוסָ א ּגֵיר מַ עּבֿדָ נָא הֻו ּדרֻ וֿגז ָ֭א ּכַר ּדלַיּת ּגֵיר ָנמֻוסָ ֑א אָ ֿפלָא Rom 4:15
עֿבָ ר ָנמֻוסָ ֭א
מֵ טֻל הָ נָא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ֿבטַ יּבֻוֿתָ א נֵזּדַ ּדַ ֑ק ונֵהוֵא ׁשַ ִריר Rom 4:16
מֻול ָּכנָא ל ֻֿכלֵה זַרעֵ ֭ה לָא לַאינָא ּדמֵ ן ָנמֻוסָ א הֻו ּבַ ל ֻחוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף לַאינָא
והי אַ ֿבָ א ּד ֻֿכלַן֭
אֿברהָ ֑ם ִּדאיֿתַ ֗
ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א הֻו ַּ֣ד ָ
ֿכֿתיֿ֭ב ּדסָ מּתָ ֿך אַ ֿבָ א לסֻוֿגָאא ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א הַ ו Rom 4:17
אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ּדהַ ימֵ נּת ּבֵ ֭ה ּדמַ חֵ א ִמיֿתֵ ֑ ֞א וקָ ֵרא לַאילֵין ּדלָא ִאיֿתַ יהֻו֭ ן אַ ֿיך ִאיֿתַ יהֻון֭
יך Rom 4:18
ימן ּדנֵהוֵא אַ ֿבָ א לסֻוֿגָאא ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א אַ ֿ
ֿברא הַ ֵ֭
ֿבר ֭א לסַ ָ
וַֿדלָא סַ ָ
ַרעָך
ֿכֿתיֿ֑ב ּדהָ ַֿכנָא נֵהוֵא ז ֿ֭
ּדַ ִ
ֿגרה ִמיֿתָ ֭א ּדַ הוָא ּבַ ר Rom 4:19
ֿתּכרה ּבהַ ימָ נֻוֿתֵ ֭ה ּכַֿד מֵ ֿתּבַ קֵ א ּבֿפַ ֵ
ולָא אֵ ַ
מָ אא ׁשנִ י ֑֞ן וַֿבמַ רּבעָא ִמיֿתָ א ּ֣דסַ ָר ֭א
חסיר הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א אֵ לָא Rom 4:20
וַֿבמֻול ָּכנָא ּדַ אלָהָ א לָא אֵ ֿתּפַ לַֿ֭ג אַ ֿיך ִ
אֵ ֿתחַ יַל ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וי ַ֗הֿב ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לַאלָהָ ֭א
וַאׁשַ ֭ר ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ מל ַֿך לֵה אַ לָהָ ֑א מֵ ׁשּכַח למֵ ֿגמַ ֭ר Rom 4:21
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתחַ ׁשּבַ ֿת לֵה לֿכִ אנֻו֭ Rom 4:22
טלָֿתֵ ה ּבַ לחֻוֿד אֵ ֿתּכַֿתּבַ ֿת הָ ֿדֵ ֑א ּדֵ אֿתחַ ׁשּבַ ֿת Rom 4:23
ולָא ֗הוָא מֵ ֻ
הַ ימָ נֻוֿתֵ ה לֿכִ אנֻו֑
הו ּדנֵחׁשֻ וֿ֭ב אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נן Rom 4:24
עֿתיֿד ֻ֗
אֵ לָא אָ ֿף מֵ ֻטלַָֿ֭ת ן ּדָ אֿפלַן ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
מׁשיחָ א מֵ ן ּבֵ ִ
ּבמַ ן ּדַ אקִ ים למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדהֻו אֵ ׁשּתלֵם מֵ טֻל חטָ הַ י ֑֞ן וקָ ם מֵ טֻל ּדַ נזַּדקַ ן ס Rom 4:25
Rom 4:12
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מֵ טֻל ּדֵ אזּדַ ּדַ קן הָ ֿכִ יל ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א נֵהוֵא לַן ׁשלָמָ א לוָֿת אַ לָהָ ֭א
מׁשיחָ ֭א
ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ימי ַנ ֑ן Rom 5:2
ּדֿבֵ ה אֵ ֿתקַ ַרֿבן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א לטַ יּבֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א ּדֿבָ ה קָ ִ
ֿברא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ֿבהרינַן ּבסַ ָ
ומֵ ׁשּתַ ִ
ינן ּדיָֿדעִ ינַן Rom 5:3
ֿבהר ַ֭
ולָא הָ ַֿכנָא ּבַ ל ֻחוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף ּבֻאולצָ נִ ין֞ מֵ ׁשּתַ ִ
יּברנֻוֿתָ א ּגָמַ ר ּבַ ן֭
ּדֻאולצָ נ ָ֭א מסַ ָ
ֿבר ֭א Rom 5:4
יּברנֻוֿתָ ֭א ּבֻוקי ָ֭א וֿבֻוקי ָ֭א סַ ָ
וַמסַ ָ
ֿברא ּדֵ י֭ ן לָא מַ ֿבהֵ ֿ֑ת מֵ טֻל ּדחֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ א מׁשַ ּפַ ע עַ ל לֵּבַ וָֿתַ ֭ ֞ן Rom 5:5
סַ ָ
ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לַן֭
יעֵא ִמיֿ֑ת Rom 5:6
ּכריהֻוֿתַ ן ּבזַֿבנָא הָ נ ָ֭א חל ָֿף ַר ִׁש ֞
מׁשיחָ א מֵ טֻל ִ
אֵ ן ּדֵ ין ִ
מרח Rom 5:7
יעֵא מָ אֵ ֿ֑ת חל ָֿף טָ ֿבֵ ֞א ּגֵיר טָ ֿך מַ ַ
למַ חסֵ ן ּגֵיר ֗אנָׁש חל ָֿף ַר ִׁש ֞
֗אנָׁש לַממָ ֿ֑ת
הָ רּכָא מחַ וֵא אַ לָהָ א חֻוּבֵ ה ּדַ ל ָוַֿ֭ת ן ּדֵ אן ּכַֿד חַ טָ י ֵ֞א ִאיֿתַ ין ֗הוַי ֑ן Rom 5:8
מׁשיחָ א חלָֿפַ ין ִמיֿ֑ת
ִ
יראיִ ֿת נֵזּדַ ּדַ ק הָ ׁשָ א ּבַ ֿדמֵ ֑ה וֿבֵ ה נֵֿתּפַ צֵ א מֵ ן Rom 5:9
ּכמָ א הָ ֿכִ יל י ִַּת ָ
רֻ וֿגז ָ֭א
ֿתרעִ י עַ מַ ן אַ לָהָ א ּבמַ וּתָ א Rom 5:10
אֵ ן ּגֵיר ּכַֿד ִאיֿתַ ין ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֭ ֞א אֵ ַ
ַוה ֭֞י
ֿבר ֑ה ּכמָ א הָ ֿכִ יל י ִַּת ָיראיִ ֿת ּבֿתַ רעֻוֿתֵ ה נִ חֵ א ּבחַ י ֗
ּדַ ֵ
חוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף נֵׁשּתַ ֿבהַ ר ּבַ אלָהָ א ּביַֿד מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Rom 5:11
ולָא הָ ַֿכנָא ּבַ ל ֻ
מׁשיחָ ֑א ּדֿבֵ ה ֻ֗הו הָ ׁשָ א קַ ּבֵ לן ּתַ רעֻוֿתָ א ּס ּס
ִ
חטיֿתָ א לעָ למָ ֑א וַֿביַֿד Rom 5:12
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ ֿביַֿד חַ ֿד ּבַ רנָׁשָ א עֵ לַֿת ִ
חטיֿתָ א מַ וּתָ ֑א והָ ַֿכנָא ּבֿכֻלהֻון ּבנַי֞ ֗אנָׁשָ א עֿבַ ר מַ וּתָ ֭א ּבהָ י ּדֿכֻלהֻון חטַ ו֭
ִ
חטיֿתָ א ּכַֿד ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ּבעָ למָ ֑א לָא Rom 5:13
עֿדַ מָ א ּגֵיר ל ָנמֻוסָ ֑א ִ
חטיֿתָ ֭א מֵ טֻל ּדלַיּת ֗הוָא ָנמֻוסָ ֭א
חׁשיֿבָ א ֗הוָֿת ִ
ִ
אֵ לָא אַ מל ֵֿך מַ וּתָ א מֵ ן ָ֣אֿדָ ם וַעֿדַ מָ א ל֣ מֻוׁשֵ ֑א אָ ֿף עַ ל אַ ילֵין Rom 5:14
והי ּדמֻוֿתָ א ּדהַ ו
ּדלָא חטַ ו֑ ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדַ עֿבָ ר ָנמֻוסֵ ה ָּ֣דאֿדָ ֭ם הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
עֿתיֿ֭ד
ּדַ ִ
Rom 5:1
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אֵ לָא לָא ֗הוָא אַ ֿיך ׁשֻ ַורעֿתָ ֭א הָ ַֿכנָא מַ והַ ֿבּתָ ֭א אֵ ן ּגֵיר מֵ טֻל
ֵאא ִמיֿתו֑ ּכמָ א הָ ֿכִ יל י ִַּת ָיראיִ ֿת טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א
ׁשֻ ַורעֿתֵ ה ּדחַ ֿד סַ ּגִ י ֞
ֵאא ּתֵ ֿתיַּתַ ֭ר
מׁשיחָ ֭א ּבסַ ּגִ י ֞
ומַ והַ ֿבֿתֵ ֑ה מֵ טֻל חַ ֿד ּבַ רנָׁשָ א יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך סַ ֿכלֻוֿתָ א ּדחַ ֿ֑ד הָ ַֿכנָא מַ והַ ֿבּתָ ֭א ִּדינָא ּגֵיר ּדַ הוָא מֵ ן Rom 5:16
ולָא אַ ֿ
ֵאא הוָֿת לֿכִ אנֻו֭
חַ ֿ֑ד לחֻויָֿבָ א הו ָ֭א מַ והַ ֿבּתָ א ּדֵ י֭ ן מֵ ן חטָ הֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
יראיִ ֿת אַ ילֵין Rom 5:17
אֵ ן ּגֵיר מֵ טֻל סַ ֿכלֻוֿתָ א ּדחַ ֿד אַ מל ֵֿך מַ וּתָ ֑א י ִַּת ָ
ּדַ נסַ ֿבו סֻוֿגָאא ּדטַ יּבֻוֿתָ א וַֿדמַ והַ ֿבֿתָ א וַֿדֿכִ אנֻוֿתָ ֑א ּבחַ י ֵ֞א נַמלֿכֻון ּביַֿד חַ ֿ֭ד
מׁשיחָ ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ ֿכזנָא הָ ֿכִ יל ּדמֵ טֻל סַ ֿכלֻוֿתָ א ּדחַ ֿד הוָא חֻויָֿבָ א לֿכֻלהֻון Rom 5:18
ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א הָ ַֿכנָא מֵ טֻל ּכִ אנֻוֿתָ א ּדחַ ֿד ּתֵ הוֵא ָזֿכֻוֿתָ א לחַ י ֵ֞א לֿכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדמֵ טֻל לָא מֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתֵ ה ּדחַ ֿד ּבַ רנָׁשָ א חַ טָ י ֵ֞א Rom 5:19
ֵאא ּכִ אנ ֵ֞א הָ וֵין֭
ֵאא הוַו֑ הָ ַֿכנָא אָ ֿף מֵ טֻל מֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתֵ ה ּדחַ ֿד סַ ּגִ י ֞
סַ ּגִ י ֞
חטיֿתָ ֑א וֿכַר ּדסֵ ֿגיַֿת Rom 5:20
מַ ע ָלנָא ּדֵ ין ּדַ הוָא ל ָנמֻוסָ א ּדֿתֵ סּגֵא ִ
ַּתרֿת טַ יּבֻוֿתָ ֭א
חטיֿתָ ֭א ּתַ מָ ן אֵ ֿתי ַ
ִ
חטיֿתָ א ּבמַ וּתָ ֑א הָ ַֿכנָא ּתַ מל ֵֿך טַ יּבֻוֿתָ א Rom 5:21
איך ּדַ אמלֿכַֿת ִ
ּדַ ֿ
מׁשיחָ א ס
ּבֿכִ אנֻוֿתָ א לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם ּביַֿד מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
חטיֿתָ א ּדטַ יּבֻוֿתָ א ּתֵ ֿתיַּתַ ֭ר Rom 6:1
מָ נָא הָ ֿכִ יל נִ אמַ ֭ר נקַ ו ֵ֑א ּבָ ה ּבַ ִ
ַחטיֿתָ ֑א אַ י ַּכנָא נִ חֵ א ּבָ ה ּתֻ וֿ֭ב Rom 6:2
ּדמיֿתן ל ִ
חָ ֭ס אַ ילֵין ּגֵיר ִ
הו Rom 6:3
מׁשיחָ ֑א ּבמַ וּתֵ ה ֻ֗
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדַ אילֵין ּדַ עמַ ֿדן ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
עמַ ֿדן֭
ֻוֿדיֿתָ א למַ וּתָ ֭א ּדַ אי ַּכנָא ּדקָ ם יֵׁ֣שֻ וע Rom 6:4
אֵ ֿתקֿבַ רן עַ מֵ ה ּבמַ עמ ִ
ֻוהי֑ הָ ַֿכנָא אָ ֿף חנַן ּבחַ י ֵ֞א
יֿת-מיֿתֵ ֞א ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אֿב ֗
מׁשיחָ א מֵ ן ּבֵ ִ
ִ
חַ ֿ֗ד ֿתֵ ֞א נהַ ל ֵֿ֭ך
אֵ ן ּגֵיר אַ ֿכחַ ֿד אֵ ֿתנצֵ ֿבן עַ מֵ ה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדמַ וּתֵ ֑ה הָ ַֿכנָא אָ ֿף Rom 6:5
ּבַ קיָמּתֵ ה נֵהו ֵ֭א
ּפַֿגרא Rom 6:6
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּדֿבַ רנָׁשַ ן עַ ִּתיקָ א אֵ זּדקֵ ֿף עַ מֵ ֭ה ּדנֵֿתּבַ טַ ל ָ
ַחטיֿתָ ֭א
חטיֿתָ ֭א ּדֿתֻ וֿב לָא נׁשַ מֵ ׁש ל ִ
ּדַ ִ
חטיֿתָ ֭א Rom 6:7
ּדמיֿת ּג ֵ֭יר אֵ ֿתחַ ַרר לֵה מֵ ן ִ
אַ ינָא ִ
Rom 5:15
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מׁשיחָ א נִ חֵ ֭א
מׁשיחָ ֑א נהַ ימֵ ן ּדעַ מֵ ה עַ ם ִ
אֵ ן הָ ֿכִ יל ִמיֿתן עַ ם ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א וֿתֻ וֿב לָא מָ אֵ ֿ֭ת ומַ וּתָ א Rom 6:9
מׁשיחָ א קָ ם מֵ ן ּבֵ ִ
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּדַ ִ
לָא מֵ ׁשּתַ לַט ּבֵ ֭ה
הו לַאלָהָ ֭א Rom 6:10
ַחטיֿתָ א הֻו ִמיֿ֭ת חֿדָ א זֿבַ ֑ן וַֿדחַ י֭ חַ י ֻ֗
ּדמיֿת ּג ֵ֭יר ל ִ
ִ
ַחטיֿתָ ֑א Rom 6:11
ּדמיֿתֵ ֞א אנ֗ ּתֻ ון ל ִ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן חׁשֻ וֿבו נַֿפׁשֿכֻון ִ
מׁשיחָ א ס
וחַ י ֵ֞א אנ֗ ּתֻ ון לַאלָהָ ֑א ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך ּדֿתֵ ׁשּתַ מעֻון Rom 6:12
חטיֿתָ א ּבֿפַ ֿגרֿכֻון ִמיֿתָ ֑א אַ ֿ
לָא הָ ֿכִ יל ּתַ מל ֵֿך ִ
לַרֿגִ יֿגָֿתֵ ֭ ֞ה
ַחטיֿתָ ֭א אֵ לָא טַ יֵֿבו Rom 6:13
ָאף לָא ּתטַ יֿבֻון הַ ּדָ מַ יּכֻון֞ זַינָא ּדעַ ולָא ל ִ
ו ֿ
נַֿפׁשֿכֻון לַאלָהָ ֑א אַ ֿיך ֗אנָׁשָ א ּדמֵ ן ִמיֿתֵ ֞א חיַיּתֻ ו֭ ן והַ ּדָ מַ יּכֻון֞ זַינָא נֵהוֻון
לֿכִ אנֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א
ַחטיֿתָ א לָא מֵ ׁשּתַ לטָ א עלַיּכֻו֭ ן לָא ּגֵיר ִאיֿתַ יּכֻון ּתחֵ יֿת Rom 6:14
ו ִ
ָנמֻוסָ ֑א אֵ לָא ּתחֵ יֿת טַ יּבֻוֿתָ ֭א
יל נֵחטֵ א ּדלָא הוַין ּתחֵ יֿת ָנמֻוסָ ֭א אֵ לָא ּתחֵ יֿת Rom 6:15
מָ נָא הָ ֿכִ ֭
טַ יּבֻוֿתָ ֭א חָ ֭ס
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדַ למַ ן ּדַ מטַ יֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ון נַֿפׁשֿכֻון ּדֿתֵ ׁשּתַ מעֻון Rom 6:16
ל ֵ֑ה לעַ ֿבּדֻוֿתָ ֑א ִּדילֵה אַ נ֗ ּתֻ ון עַ ֿבּדֵ ֞א ּדהַ ו ּדמֵ ׁשּתַ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֑ה אֵ ן
ַחטיֿתָ ֭א וֵאן למַ ׁשמַ ע אֵ ֿדנָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א
ל ִ
חטיֿתָ ֑א וֵאׁשּתמַ עּתֻ ון מֵ ן Rom 6:17
טַ יּבֻו ּדֵ ין לַאלָהָ ֑א ּדעַ ֿבּדֵ ֞א ֗הוַיּתֻ ון ּדַ ִ
לֵּבָ א לַֿדמֻוֿתָ א ּדיֻולּפָ נ ָ֭א ּדֵ אׁשּתלֵמּתֻ ון ל ֵ֭ה
חטיֿתָ ֑א אֵ ׁשּתַ עּבַ ּדּתֻ ון לֿכִ אנֻוֿתָ ֭א Rom 6:18
וֿכַֿד אֵ ֿתחַ ַררּתֻ ון מֵ ן ִ
ּכריהֻוֿתָ א ּדֿבֵ סרֿכֻו֭ ן Rom 6:19
אַ ֿיך ּדֿבֵ יֿת ּבנַינָׁשָ ֞א אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א מֵ טֻל ִ
ּדַ אי ַּכנָא ּדטַ יֵֿבּתֻ ון הַ ּדָ מַ יּכֻון֞ לעַ ֿבּדֻוֿתָ א ּדטַ נּפֻוֿתָ א וַֿדעַ ול ָ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף
הָ ׁשָ א טַ יֵֿבו הַ ּדָ מַ יּכֻון֞ לעַ ֿבּדֻוֿתָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֭א וַֿדקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ ֭א
רר ֞א ֗הוַיּתֻ ון לֿכִ אנֻוֿתָ ֭א Rom 6:20
חטיֿתָ ֑א מחַ ֵ
ּכַֿד עַ ֿבּדֵ ֞א ֗הוַיּתֻ ון ּגֵיר ּדַ ִ
הּתין Rom 6:21
ומָ נָא אָ ֿדׁשָ א ִאיֿת ֗הוָא לֿכֻון הָ יּדֵ י ֑ן אַ ינָא ּדיַומָ נָא ּבָ ִ
אנ֗ ּתֻ ון ּבֵ ֭ה חַ רֿתֵ ה ּגֵיר ִאיֿתֵ יה מַ וּתָ ֭א
Rom 6:8
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חטיֿתָ ֭א וַהוַיּתֻ ון עַ ֿבּדֵ ֞א לַאלָהָ ֑א ִאיֿת
והָ ׁשָ א ּדֵ אֿתחַ ַררּתֻ ון מֵ ן ִ
אר ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א ּדחַ רֿתהֻו֭ ן חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
לֿכֻון ּפִ ֵ
חטיֿתָ ֭א מַ וּתָ א ֗הו֭ ומַ והַ ֿבֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א חַ י ֵ֞א Rom 6:23
ּתֵ אֿגֻורּתָ א ּדֵ ין ּדַ ִ
מׁשיחָ א ס
ּדַ לעָ ל ַ֭ם ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון אַ חַ ֭֞י ליָֿדעַ י֞ ָנמֻוסָ א ּגֵיר ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א Rom 7:1
ַֿברא ּכמָ א ּדחַ י֭
ּד ָנמֻוסָ א ׁשַ לִ יט ֻ֗הו֭ עַ ל ּג ָ
ירא ֗הי ּבֿבַ עלָה ּכמָ א ּדחַ י֭ ּב ָנמֻוסָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין Rom 7:2
אס ָ
אַ ֿיך אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדַ ִ
ררֿת מֵ ן ָנמֻוסָ א ּדֿבַ על ָ֭ה
ִמיֿת ּבַ על ָ֑ה אֵ ֿתחַ ַ
חרי ֑ן הוָֿת לָה ַּגיָרֿתָ ֭א אֵ ן Rom 7:3
אֵ ן ּדֵ ין ּכַֿד חַ י ּבַ עלָה ּתֵ קַ ֿף לַֿגֿבַ ר ֗א ִ
ררֿת מֵ ן ָנמֻוסָ ֭א ולָא ִאיֿתֵ יה ַּגיָרֿתָ ֭א אֵ ן ּתֵ הוֵא
ּדֵ ין נמֻוֿת ּבַ על ָ֑ה אֵ ֿתחַ ַ
חרנָא ס
ַֿברא ֗א ִ
לֿג ָ
מׁשיחָ ֑א Rom 7:4
ֿגרה ּדַ ִ
והָ ׁשָ א אַ חַ ֑֞י אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ִמיּתּתֻ ון ל ָנמֻוסָ א ּבֿפַ ֵ
אר ֞א לַאלָהָ ֭א
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א ּדֿתֵ ּתלֻון ּפִ ֵ
חרי֭ ן אַ ינָא ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ ִ
ּדֿתֵ הוֻון ל ַ֗א ִ
ּפטין ֗הוַו Rom 7:5
סרא ֗הוַין ּג ֵ֑יר ּכִ אֿבֵ ֞א ּדַ חטָ הֵ ֞א ּדַ ֿב ָנמֻוסָ ֭א מֵ ֿתחַ ִ
ּכַֿד ּבֿבֵ ָ
אר ֞א נֵּתֵ ל למַ וּתָ ֭א
ּבהַ ּדָ מַ י ֑֞ן ּדֿפִ ֵ
ומיֿתן להַ ו ּדַ אחִ יֿד ֗הוָא ַ֭לן Rom 7:6
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אֵ ֿתּבַ טַ לן מֵ ן ָנמֻוסָ ֭א ִ
ּדַ נׁשַ מֵ ׁש מֵ ּכִ יל ּבחַ ֿ֗ד ֿתֻ וֿתָ א ּדרֻ וחָ ֑א ולָא ּבעַ ִּתיקֻ וֿת ּכֿתָ ֿבָ א ּס ּס
ַחטיֿתָ א לָא Rom 7:7
חטיֿתָ א הֻו֑ חָ ֭ס אֵ לָא ל ִ
ינן ָנמֻוסָ א ִ
מר ַ֭
מָ נָא הָ ֿכִ יל אָ ִ
יֵלּפֵֿת אֵ לָא ּביַֿד ָנמֻוסָ ֭א לָא ּגֵיר ֵרּגֿתָ א יָֿדַ ע ֗הוִ יֿ֑ת אֵ לֻו לָא ָנמֻוסָ א ּדֵ אמַ ֭ר
ּדלָא ּתֵ ַרֿ֭ג
ֵמרֿת ּבִ י ּכֻל ֵרּג ָ֭א Rom 7:8
חטיֿתָ א עֵ לֿתָ ֑א וֿג ַ
וַֿבהָ נָא ּפֻוקּדָ נָא אֵ ׁשּכחַ ֿת לָה ִ
חטיֿתָ א ִמיֿתָ א ֗הוָֿ֭ת
ּבֵ לעָ ֿד ָנמֻוסָ א ּגֵיר ִ
ים ּכַֿד אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ּפֻוקּדָ נ ָ֑א Rom 7:9
קֿד ֭
אֵ נָא ּדֵ ין חַ י ֗הוִ יֿת ּדלָא ָנמֻוסָ א מֵ ן ִ
חטיֿתָ א ח ָיֿ֭ת וֵאנָא ִמיֿתֵ ֿ֭ת
ִ
וֵאׁשּתֿכַח לִ י ּפֻוקּדָ נָא הַ ו ּדחַ י ֭ ֵ֞א למַ וּתָ ֭א Rom 7:10
חטיֿתָ א ּגֵיר ּבעֵ לֿתָ א ּדֵ אׁשּכחַ ֿת לָה ּביַֿד ּפֻוקּדָ נ ָ֑א אַ טעיַֿתַ ני֭ Rom 7:11
ִ
וֿבֵ ה קטַ לֿתַ ני֭
הו֭ וֿכִ אין וטָ ֿ֭ב Rom 7:12
ָנמֻוסָ א מָ ֿדֵ ין קַ ִּדיׁש ֻ֗הו֭ וֿפֻוקּדָ נָא קַ ִּדיׁש ֻ֗
Rom 6:22
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חטיֿתָ ֭א ּדֿתֵ ֿתחזֵא
טָ ֿבֿתָ א הָ ֿכִ יל לִ י֑ למַ וּתָ א הֻו הוָֿ֑ת חָ ֭ס אֵ לָא ִ
חטיֿתָ א
ֵמרֿת ּבִ י מַ וּתָ ֭א ּדי ִַּת ָיראיִ ֿת ּתֵ ֿתחַ יַֿב ִ
חטיֿתָ א הִ י֭ ּדַ ֿבטָ ֿבֿתָ א ּג ַ
ּדַ ִ
ּבֿפֻוקּדָ נ ָ֭א
הו֭ אֵ נָא ּדֵ ין ּדַ ֿבסַ ר ֗אנ ָ֭א וַמזַּבַ ן ֗אנָא Rom 7:14
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּד ָנמֻוסָ א ּדרֻ וח ֻ֗
ַחטיֿתָ ֭א
ל ִ
ֵיר לָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א ולָא ֗הוָא מֵ ּדֵ ם ּדצָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א Rom 7:15
מֵ ּדֵ ם ּדסָ עַ ר ֗אנָא ּג ֭
עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדסָ נֵא ֗אנ ָ֭א הַ ו ֻ֗הו עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א
וֵאן מֵ ּדֵ ם ּדלָא צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א סָ הֵ ֿד ֗אנָא עַ ל ָנמֻוסָ ֭א Rom 7:16
ּדׁשַ ּפִ יר ֻ֗הו֭
מרא Rom 7:17
חטיֿתָ א ּדעָ ָ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין לָא ֗הוָא אֵ נָא סָ עַ ר ֗אנָא הָ ֿדֵ ֑א אֵ לָא ִ
ּבִ י֭
מרא ּבִ י֑ הָ נַו ּדֵ ין ּבֿבֵ סרי֭ טָ ֿבֿתָ ֭א Rom 7:18
יָֿדַ ע ֗אנָא הֻו ּגֵיר ּדלָא עָ ָ
אסעריה ּדֵ י֭ ן לָא מֵ ׁשּכַח ֗אנ ָ֭א
ִ
ּפׁשיק לִ י֭ ּדֵ
ּדֵ אצּבֵ א ּגֵיר ּבטָ ֿבֿתָ ֭א ִ
לָא ֗הוָא ּגֵיר לטָ ֿבֿתָ א ּדצָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ אעּבֵ ֿ֭ד עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א אֵ לָא Rom 7:19
ּבִ יׁשּתָ א ּדלָא צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ אעּבֵ ֿ֭ד לָה עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א
וֵאן מֵ ּדֵ ם ּדלָא צָ ֿבֵ א ֗אנָא עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א לָא ֗הוָא אֵ נָא עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א Rom 7:20
מרא ּבִ י֭
חטיֿתָ א ּדעָ ָ
אֵ לָא ִ
לרעיָני֑ הַ ו ּדצָ ֿבֵ א ּדנֵעּבֵ ֿד Rom 7:21
מֵ ׁש ַּכח ֗אנָא הָ ֿכִ יל ל ָנמֻוסָ ֑א ּדׁשָ לֵם ֵ
טָ ֿבֿתָ ֭א מֵ טֻל ּדֿבִ יׁשּתָ א קַ ִריֿבָ א ֗הי לִ י֭
חָ ֿדֵ א ֗אנָא ּגֵיר ּב ָנמֻוסֵ ה ּדַ אלָהָ א ּבֿבַ רנָׁשָ א ּדַ לֿגַו֭ Rom 7:22
קרֿב לֻוקֿבַ ל ָנמֻוסָ א Rom 7:23
חרנָא ּבהַ ּדָ מַ ֑֞י ּדמַ ֵ
חָ זֵא ֗אנָא ּדֵ ין ָנמֻוסָ א ֗א ִ
חטיֿתָ א ִּדאיֿת ּבהַ ּדָ מַ ֭֞י
ּדרעיָני֑ וׁשָ ֿבֵ א לִ י ל ָנמֻוסָ א ּדַ ִ
ֵ
ֿגרא הָ נָא ּדמַ וּתָ ֭א Rom 7:24
ּדָ ויָא ֗אנָא ּבַ רנָׁשָ ֭א מַ נֻו נֿפַ צֵ יני מֵ ן ּפַ ָ
מׁשיחָ ֭א הָ ׁשָ א הָ ֿכִ יל אֵ נָא Rom 7:25
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהָ א ּביַֿד מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּברעיָני֑ עַ ֿבּדָ א ֗אנָא ּד ָנמֻוסָ א ּדַ אלָהָ ֭א ּבֿבֵ סרי ּדֵ י֭ ן ִאיֿתַ י עַ ֿבּדָ א ּד ָנמֻוסָ א
ֵ
חטיֿתָ א ס
ּדַ ִ
מֵ ּכִ יל לַיּת חַ ָיֿבֻוֿתָ ֭א לַאילֵין ּדלָא מהַ לֿכִ ין ּבַ ֿבסַ ֭ר ּ֣ביֵׁשֻ וע Rom 8:1
מׁשיחָ ֭א
ִ
Rom 7:13

The Aramaic Peshitta

390

רר ֿך מֵ ן ָנמֻוסָ א
מׁשיחָ ֑א חַ ָ
ָנמֻוסָ א ּגֵיר ּדרֻ וחָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
חטיֿתָ ֭א וַֿדמַ וּתָ ֭א
ּדַ ִ
סר ֑א ׁשַ ּדַ ר Rom 8:3
ּכריהֻוֿתֵ ה ּדֿבֵ ָ
מֵ טֻל ּדַ מחִ יל ֗הוָא ּגֵיר ָנמֻוסָ ֭א ּביַֿד ִ
חטיֿתָ ֭א ּדַ נחַ יֿבִ יה
חטיֿתָ ֑א מֵ ֻטלָֿתָ ה ּדַ ִ
סרא ּדַ ִ
ַֿברה ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדֿבֵ ָ
אַ לָהָ א ל ֵ
סר ֭ה
ַחטיֿתָ א ּבֿבֵ ֵ
ל ִ
ינן אֵ לָא Rom 8:4
ּדֿכִ אנֻוֿתָ א ּד ָנמֻוסָ א ּבַ ן ּתֵ ֿתמַ ל ֵ֭א ּדלָא ֗הוָא ּבַ ֿבסַ ר מהַ לֿכִ ַ֭
ּברֻ ֭וח
ֿתרעֵי֭ ן וַאילֵין ּדַ ֿדרֻ וח אֵ נֻו֭ ן Rom 8:5
אַ ילֵין ּגֵיר ּדֿבַ ֿבסַ ר אֵ נֻו֭ ן ּדַ ֿבסַ ר ֻ֗הו מֵ ַ
ֿתרעֵין֭
ּדרֻ וח ֻ֗הו מֵ ַ
סר ֭א מַ וּתָ א הֻו֭ וֿתַ רעִ יֿתָ א ּדרֻ וחָ ֭א חַ י ֵ֞א וַׁשלָמָ ֭א Rom 8:6
ּתַ רעִ יֿתָ א ּגֵיר ּדֿבֵ ָ
סר ֭א ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ א ֗הי לוָֿת אַ לָהָ ֭א ל ָנמֻוסָ א Rom 8:7
מֵ טֻל ּדֿתַ רעִ יֿתָ א ּדֿבֵ ָ
ּגֵיר ּדַ אלָהָ א לָא מֵ ׁשּתַ עּבֿדָ ֭א מֵ טֻל ּדלָא מֵ ׁשּכחָ ֭א
וַאילֵין ּדֿבַ ֿבסַ ר אֵ נֻו֭ ן למֵ ׁשּפַר לַאלָהָ א לָא מֵ ׁשּכחִ ין֭ Rom 8:8
יראיִ ֿת רֻ וחֵ ה Rom 8:9
וח אֵ ן ׁשַ ִר ָ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין לָא ֗הוַיּתֻ ון ּבַ ֿבסַ ֭ר אֵ לָא ּברֻ ֑
מׁשיחָ ֑א הָ נָא לָא ֗הוָא
מרא ּבֿכֻו֭ ן אֵ ן ּדֵ ין ֗אנָׁש לַיּת ּבֵ ה רֻ וחֵ ה ּדַ ִ
ּדַ אלָהָ א עָ ָ
ִּדיל ֵ֭ה
חטיֿתָ ֑א רֻ וחָ א ּדֵ ין Rom 8:10
ֿגרא ִמיֿת ֻ֗הו מֵ טֻל ִ
מׁשיחָ א ּבֿכֻו ֑ן ּפַ ָ
וֵאן ּדֵ ין ִ
חַ יָא ֗הי מֵ טֻל ּכִ אנֻוֿתָ ֭א
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Rom 8:11
מׁשיחָ א מֵ ן ּבֵ ִ
וֵאן רֻ וחֵ ה ּדהַ ו מַ ן ּדַ אקִ ים למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א אָ ֿף
מׁשיחָ א מֵ ן ּבֵ ִ
מרא ּבֿכֻו ֑ן הַ ו מַ ן ּדַ אקִ ימֵ ה ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
עָ ָ
מרא ּבֿכֻון ס
לֿפַֿגריּכֻון֞ ִמיֿתֵ ֞א נַחֵ ֑א מֵ טֻל רֻ וחֵ ה ּדעָ ָ
ַ
סרא ּדֿבַ ֿבסַ ר נהַ ל ֵֿ֑ך Rom 8:12
הָ ׁשָ א אַ חַ ֭֞י חַ יָֿבִ י ַנ ֑ן לַו לֿבֵ ָ
הו לַממָ ֿ֑ת וֵאן Rom 8:13
עֿתיֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון ֻ֗
אֵ ן ּגֵיר ּבַ ֿבסַ ר חָ אֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ִ
יֿתין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן חָ אֵ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
ממ ִ
ֿגרא ִ
ּברֻ וח הֻוּפָ ֿכַי֞ ּפַ ָ
ּברי ֑ן הָ לֵין ּב ַני ָ֞א אֵ נֻון Rom 8:14
אַ ילֵין ּגֵיר ּדַ ֿברֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א מֵ ּתּדַ ִ
ּדַ אלָהָ ֭א
לָא ּגֵיר נסַ ֿבּתֻ ון רֻ וחָ א ּדעַ ֿבּדֻוֿתָ א ּתֻ וֿ֭ב לֿדֵ חלֿתָ ֑א אֵ לָא נסַ ֿבּתֻ ון Rom 8:15
ינן אַ ֿבַ א אַ ֿבֻון֭
ּדסימַ ֿת ּב ַני ֑ ָ֞א ּדֿבָ ה קָ ֵר ַ֭
רֻ וחָ א ִ
Rom 8:2
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וחן ִּדאיֿתַ ין ּב ַני ָ֞א ּדַ אלָהָ ֭א
והִ י רֻ וחָ א מַ סהֿדָ א לרֻ ַ֭
וֵאן ּב ַני ֭ ָ֞א אָ ֿף יָרּתֵ ֭ ֞א יָרּתֵ ֞א ּדַ אלָהָ ֑א וַֿבנַי֞ יָרּתֻ וֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע Rom 8:17
מׁשיחָ ֭א ּדֵ אן נֵחַ ׁש עַ מֵ ֭ה אָ ֿף עַ מֵ ה נֵׁשּתַ ּבַ ח ס
ִ
והי֞ ּדזַֿבנָא הָ נ ָ֑א לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א Rom 8:18
ֿתרעֵא ֗אנָא ּג ֵ֭יר ּדלָא ׁשָ וֵין חַ ׁשַ ֗
מֵ ַ
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ ֿתּגלֵא ּבַ ן֭
אַ יֿדָ א ּדַ ִ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א Rom 8:19
ּברא וַמסַ ּכי ָ֭א לֿגֵל ָינָא ּדַ ֿבנ ֗
ּבריֿתָ א מסַ ָ
ֻּכלָה ּגֵיר ִ
ַסריקֻ וֿתָ ֑א לָא ּבצֵ ֿב ָינ ָ֑ה אֵ לָא מֵ טֻל Rom 8:20
ּבריֿתָ א ּגֵיר אֵ ׁשּתַ עּבֿדַ ֿת ל ִ
ִ
ֿבר ֭א
מַ ן ּדׁשַ עּבֿדָ ה עַ ל סַ ָ
ור ֞א Rom 8:21
ּבריֿתָ א ּתֵ ֿתחַ ַרר מֵ ן עַ ֿבּדֻוֿתָ א ּדַ חֿבָ ל ָ֑א ּבַ חרֻ ֵ
אף הִ י ִ
ּדָ ֿ
ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ ֿב ַני ָ֞א ּדַ אלָהָ א ּס ּס
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּדֿכֻלהֵ ין ּבֵ ריָֿתָ ֑ ֞א מֵ ּתּתַ נחָ ן֞ וַמחַ ּבלָן֞ עֿדַ מָ א ליַומָ נ ָ֭א Rom 8:22
חנן ִּדאיֿת ּבַ ן ִר ִׁשיֿתָ א ּדרֻ וחָ ֑א Rom 8:23
ולָא ּבַ לחֻוֿד הֵ נֵי֭ ן אֵ לָא אָ ֿף ַ֭
ּדֿפַֿגר ֭ ֞ין
ַ
לסימַ ֿת ּב ַני ֭ ָ֞א וַלֿפֻורקָ נָא
מֵ ּתּתַ נחִ ינַן ּבנַֿפׁשַ ֑ן וַמסַ ּכֵינַן ִ
ֿבר ֭א Rom 8:24
ֿברא ּדֵ ין ּדמֵ ֿתחז ֵ֭א לָא ֗הוָא סַ ָ
ֿברא ֗הו חיַי֭ ן סַ ָ
מֵ טֻל ּדַ ֿבסַ ָ
אֵ ן ּגֵיר חָ זֵינַן ל ֵ֑ה מָ נָא מסַ ּכֵינַן ל ֵ֭ה
יּברנֻוֿתָ א מקַ וֵינַן֭ Rom 8:25
ּברי ַנ ֑ן ּבַ מסַ ָ
אֵ ן ּדֵ ין למֵ ּדֵ ם ּדלָא מֵ ֿתחזֵא מסַ ִ
יך Rom 8:26
ַֿכרי ֻהוַֿ֭ת ן מָ נָא ּגֵיר נצַ לֵא אַ ֿ
ּדרא ל ִ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף הִ י רֻ וחָ א מעַ ָ
ינן אֵ לָא הִ י רֻ וחָ א מצַ ליָא חלָֿפַ י ֑ן ּבֿתֵ נחָ ֿתָ ֞א ּדלָא
מָ א ּד ָול ֵ֭א לָא יָֿדעִ ַ֭
מֵ ֿתמַ לל ֭ ָ֞ן
איך Rom 8:27
ּדמָ אֵ ׁש ּדֵ ין לֵּבַ וָֿתָ ֑ ֞א הֻו יָֿדַ ע מָ נָא ִ֗הי ּתַ רעִ יֿתָ א ּדרֻ וחָ ֑א ּדַ ֿ
צֵ ֿב ָינֵה ֻ֗הו ּדַ אלָהָ א מצַ ליָא חל ָֿף קַ ִּדיׁשֵ ֞א ס
יָֿדעִ ינַן ּדֵ ין ּדַ אילֵין ּדמַ חֿבִ ין לַאלָהָ ֑א ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ם מעַ ּדַ ר להֻון Rom 8:28
קרי ֑ ָ֞א
לטָ ֿבֿתָ ֭א לַאילֵין ּדקַ ּדֵ ם סָ ם ּדנֵהוֻון ַ
ֿבר ֑ה Rom 8:29
ומֵ ן לֻוקֿדַ ם יִ ֿדַ ע אֵ נֻו ֑ן וַרׁשַ ם אֵ נֻון ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדצֻורּתָ א ּדַ ֵ
ֵאא
ֻוֿכרא ּדַ אחֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ּדהֻו נֵהוֵא ּב ָ
קר ֑א להֻון זַּדֵ ֭ק Rom 8:30
קר ֭א ולַאילֵין ּדַ ָ
לַאילֵין ּדֵ ין ּדקַ ּדֵ ם רׁשַ ֑ם להֻון ָ
ולַאילֵין ּדזַּדֵ ֑ק להֻון ׁשַ ּבַ ֭ח
מָ נָא הָ ֿכִ יל נִ אמַ ר עַ ל הָ לֵי֭ ן אֵ ן אַ לָהָ א חלָֿפַ י ֑ן מַ נֻו ּדַ לקֻ וֿבלַן֭ Rom 8:31
Rom 8:16
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ּברה לָא חָ ֑ס אֵ לָא חל ָֿף ֻּכלַן אַ ׁשלמֵ ֑ה אַ י ַּכנָא לָא ּכֻל
וֵאן עַ ל ֵ
מֵ ּדֵ ם עַ מֵ ה נֵּתֵ ל לַן֭
מַ נֻו נֵקּבֻול עַ ל ּגֿבַ י ָ֞א ּדַ אלָהָ ֭א אַ לָהָ א מזַּדֵ ֑ק Rom 8:33
והי עַ ל י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א Rom 8:34
מׁשיחָ א ִמיֿ֭ת וקָ ֭ם וִ איֿתַ ֗
מַ נֻו מחַ ֵיֿ֭ב ִ
וֿבָ עֵא חלָֿפַ ין֭
מׁשיחָ ֑א אֻ ולצָ נ ָ֭א אַ ו חֿבֻוׁשי ָ֭א אַ ו Rom 8:35
מַ נֻו נֵֿפרׁשַ ני מֵ ן חֻוּבֵ ה ּדַ ִ
יֿפָא
נֿדינ ָ֭וס אַ ו סַ ֑
רֿדֻוֿפי ָ֭א אַ ו ּכַֿפנ ָ֭א אַ ו עַ רטֵ ָליֻוֿתָ ֭א אַ ו קִ ִ
מר ֞א Rom 8:36
יּתי ַנ ֑ן וֵאֿתחׁשֵ ֿבן אַ ֿיך אֵ ֵ
ֿכֿתיֿ֭ב ּדמֵ ֻטלָֿתָ ֿך ּכֻליֻום מָ ִ
אַ ֿיך ּדַ ִ
לנֵֿכסֿתָ ֭א
ינן ּביַֿד מַ ן ּדַ אחֿבַ ן֭ Rom 8:37
אֵ לָא ּבהָ לֵין ּכֻלהֵ י ֑ן ַזּכָיִ ַ֭
ֵיר ּדלָא מַ וּתָ ֭א ולָא חַ י ֭ ֵ֞א ולָא מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ולָא Rom 8:38
מּפָס ֗אנָא ּג ֑
עֿתיֿדָ ֭ ֞ן
ׁשֻ ולטָ נ ֭ ֵ֞א ולָא חַ יל ֭ ֵ֞א ולָא ּדקָ ימָ ֭ ֞ן ולָא ּדַ ִ
חרֿתָ ֑א ּתֵ ׁשּכַח Rom 8:39
ּבריֿתָ א ֗א ִ
ולָא ַרומָ ֭א ולָא עֻומקָ ֭א אָ ֿפלָא ִ
מׁשיחָ א ס
ּתֵ ֿפרׁשַ ני מֵ ן חֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ּדַ ֿבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ורעיָני מַ סהֵ ֿד Rom 9:1
מׁשיחָ ֭א ולָא מֿדַ ּגֵל ֗אנ ָ֭א ֵ
קֻ וׁשּתָ א אָ מַ ר ֗אנָא ּבַ ִ
עלַי֑ ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֑א
ּדֿכַרי ֻוֿתָ א ֗הי לִ י ַרּבֿתָ ֭א וֿכִ אֿבָ א ּדמֵ ן לֵּבי לָא ׁשָ ל ֵ֭א Rom 9:2
מׁשיחָ ֑א חל ָֿף Rom 9:3
מצַ לֵא ֗הוִ יֿת ּג ֵ֭יר ּדֵ אנָא קנֻומי חֵ רמָ א אֵ הוֵא מֵ ן ִ
אַ חַ י֞ ו ַ֗אח ָינ ַ֭֞י ּדֿבַ ֿבסַ ֭ר
יסרי ֵ֭ל ּדֿדִ ילהֻון הוָֿת ִסימַ ֿת ּב ַני ֭ ָ֞א וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א Rom 9:4
ִּדאיֿתַ יהֻון ּבנַי֞ ִ֣א ָ
וַקיָמֵ ֭ ֞א ו ָנמֻוסָ ֭א וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדֿבֵ ֭ה ומֻול ָּכנ ֭ ֵ֞א
והי אַ לָהָ א ּדעַ ל Rom 9:5
מׁשיחָ א ּבַ ֿבסַ ֭ר ִּדאיֿתַ ֗
וַאֿבָ הָ ֿתָ ֭ ֞א ומֵ נהֻון אֵ ֿתחזִי ִ
למין אַ ִמין ס
ּכ ֻ֭ל ּדלֵה ּתֵ ׁשּבחָ ן֞ וֿבֻור ָּכ ֑֞ן לעָ לַם עָ ִ
לָא ֗הוָא ּדֵ ין מֵ ּפַ ל נֵֿפלַֿת מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א לָא ֗הוָא ּגֵיר ּכֻלהֻון Rom 9:6
יסרי ֵ֭ל
יסרי ֵ֭ל ִאיֿתַ יהֻון ִ֣א ָ
ּדמֵ ן ִ֣א ָ
אֿברהָ ֭ם ּכֻלהֻון ּב ַני ֭ ָ֞א מֵ טֻל Rom 9:7
אָ ֿפלָא מֵ טֻל ּדמֵ ן זַרעֵ ה אֵ נֻון ַּ֣ד ָ
ַרעָא
ֵֿתקרא ל ָֿך ז ֭
ּדֵ אֿתֵ אמַ ֭ר ּדִֿ֣ב איסחָ ק נ ֵ
Rom 8:32
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סר ֭א ִאיֿתַ יהֻון ּב ַני ָ֞א ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא
הָ נַו ּדֵ י ֑ן לָא ֗הוָא ּב ַני ָ֞א ּדֿבֵ ָ
ַרעָא
ּב ַני ָ֞א ּדמֻול ָּכנָא מֵ ֿתחַ ׁשּבִ ין לז ֭
ּדמֻול ָּכנָא ּגֵיר ִאיֿתֵ יה מֵ לֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א ּדַ ֿבזַֿבנָא הָ נָא ִאֿתֵ ֭א ונֵהוֵא Rom 9:9
ּברא ל֣ סַ ָר ֭א
ָ
חוֿ֭ד אֵ לָא אָ ֿף ַ֣רֿפקָ ֑א ּכַֿד עַ ם חַ ֿד אַ ֿבֻון ִ֣איסחָ ֭ק Rom 9:10
ולַו הָ ֿדֵ א ּבַ ל ֻ
ִאיֿת ֗הוָא לָה ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ ֑א
ֵיה ולָא נֵסערֻ ון טָ ֿבֿתָ א אַ ו ּבִ יׁשּתָ ֑א קַ ּדמַ ֿת Rom 9:11
עַ ֿדלָא נֵֿתיַלּדֻון ּבנ ֑֞
קר ֭א
אֵ ֿתיַֿדעַ ֿת ּגַֿביֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ּדהִ י ּתקַ ו ֵ֑א לָא ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א אֵ לָא ּביַֿד מַ ן ּדַ ָ
ֻור ֭א Rom 9:12
אֵ ֿתֵ אמַ ר ּג ֵ֭יר ּדקַ ִׁשיׁשָ א נֵהוֵא עַ ֿבּדָ א לַזע ָ
ֿכֿתיֿ֭ב ּדַ ל֣ יַעקֻ וֿב ֵרחמֵ ֿ֭ת וַל֣ עִ סֻו סנִ יֿת ס Rom 9:13
אַ ֿיך ּדַ ִ
מָ נָא הָ ֿכִ יל נִ אמַ ֭ר ּדַ למָ א עַ ולָא ִאיֿת לוָֿת אַ לָהָ ֑א חָ ֭ס Rom 9:14
מרחֵ ם ֗אנ ָ֭א וֵאחֻון Rom 9:15
הָ א אָ ֿף ל֣ מֻוׁשֵ א אֵ מַ ֭ר אֵ ַרחֵ ם עַ ל אַ ינָא ּדַ ַ
לַאינָא ּדחָ אֵ ן ֗אנ ָ֭א
ּדרהֵ ֑ט אֵ לָא ּבִ איֿדַ י֞ Rom 9:16
לָא הָ ֿכִ יל ּבִ איֿדַ י֞ מַ ן ּדצָ ֿבֵ ֑א ולָא ּבִ איֿדַ י֞ מַ ן ָ
מרחמָ נ ָ֭א
אַ לָהָ א ַ
אֵ מַ ר ּגֵיר ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א לֿפֵרעֻו ֑ן ּדלָה להָ ֿדֵ א אַ קִ ימּתָ ֿ֭ך ּדֵ אחַ וֵא ּבָ ֿך Rom 9:17
ֵֿתּכרז ׁשֵ מי ּבַ ארעָא ֻּכל ֵ֭ה
חַ ילי֭ וַֿדנ ֵ
מרחֵ ֑ם ועַ ל מַ ן ּדצָ ֿבֵ א מקַ ׁשֵ ֭א Rom 9:18
מָ ֿדֵ ין עַ ל מַ ן ּדצָ ֿבֵ א ֗הו ַ
וַֿכֿבַ ר ִּתאמַ ֑ר ּדַ למָ נָא ָרׁשֵ ֭א מַ נֻו ּגֵיר ּדַ נקֻ ום לֻוקֿבַ ל צֵ ֿב ָינ ֵ֭ה Rom 9:19
אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל מַ ן אַ נ֗ ּת אָ ו ּבַ רנָׁשָ ֑א ּדֿפֵֿתֿגָמָ א לַאלָהָ א יָהֵ ֿב אַ נ֗ ּ֭ת Rom 9:20
מרא ּגֿבִ ילּתָ א למַ ן ּדֿגַֿבלָה ּדַ למָ נָא הָ ַֿכנָא ּגֿבַ לּתָ ני֭
ּדַ למָ א אָ ָ
אַ ו לָא ׁשַ לִ יט ּפַ חָ ָרא עַ ל ִטינ ֵ֑ה ּדמֵ נָה מֵ ן ּגֿבִ ילּתָ א נֵעּבֵ ֿד מָ אנ ֑ ֵ֞א Rom 9:21
ער ֭א
חַ ֿד לִ איקָ ָר ֭א וחַ ֿד לצַ ָ
יּתי ּבסֻוֿגָאא Rom 9:22
אֵ ן ּדֵ ין צֿבָ א אַ לָהָ א ּדַ נחַ וֵא רֻ וֿגז ֵ֭ה ונַוּדַ ע חַ יל ֵ֑ה אַ ִ
ֿגמ ִירין לַאֿבֿדָ נ ָ֑א
ּגרֿת רֻ וחֵ ה רֻ וֿגז ָ֑א עַ ל מָ אנ ֵ֞א ּדרֻ וֿגזָא ּדַ ִ
ּדמַ ַ
ּדרחמֵ ֭ ֞א ּדַ מטַ יֿבִ ין ֗הוַו לַאלָהָ א Rom 9:23
והי֞ עַ ל מָ אנ ֵ֞א ַ
וַאׁשּפַ ע ַרחמַ ֗
לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א
Rom 9:8
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קרי ֑ ָ֞א לָא ֗הוָא ּבַ לחֻוֿד מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א אֵ לָא אָ ֿף מֵ ן
ִּדאיֿתַ ין ֗חנַן ַ
עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
אקרא לַאילֵין ּדלָא ֗הוַו עַ מי֭ עַ מָ א Rom 9:25
אף ּ֣בהֻוׁשָ ע אֵ מַ ֭ר ּדֵ ֵ
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ֿתרחמַ ֿ֭ת
ֿתרחמַ ֿ֭ת אֵ ַ
ִּדילי֑ וַללָא אֵ ַ
ֿתקרין ֗הוַו לָא עַ מי֑ ּתַ מָ ן נֵֿתקרֻ ון Rom 9:26
נֵהוֵא ּגֵיר ּבֿדֻוּכֿתָ א ּכַר ּדמֵ ֵ
ּב ַני ָ֞א לַאלָהָ א חַ י ָ֭א
יסרי ֵ֭ל ּדֵ אן נֵהוֵא מֵ נ ָינָא ּדַ ֿבנַי֞ Rom 9:27
ֿכרז עַ ל ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ֵ֣אׁשַ עיָא ּדֵ ין אַ ֵ
יסריֵל אַ ֿיך חָ לָא ּדַ ֿביַמָ ֑א ׁשַ ר ָּכנָא ּדמֵ נהֻון נִ חֵ ֭א
ִ֣א ָ
רעָא Rom 9:28
ּגרם וַֿפסַ ֭ק ונֵעּבֿדִ יה מָ ריָא עַ ל אַ ֭
מֵ לֿתָ א ַ
ַאיך מֵ ּדֵ ם ּדקַ ּדֵ ם אֵ מַ ר הֻו ֵ֣אׁשַ עי ָ֭א ּדֵ אלֻו לָא מָ ריָא צֿבַ או ֻֿת Rom 9:29
ו ֿ
ֻורא מֵ ּתּדַ מֵ ין ֗הוַין ּס ּס
סריֿדָ ֑א אַ ֿיך ֣סֿדֻום הָ וֵין ֗הוַי ֑ן וַל֣ עָ מ ָ
אַ וּתַ ר לַן ִ
הטין ֗הוַו ּבָ ֿתַ ר ּכִ אנֻוֿתָ ֑א Rom 9:30
מָ נָא הָ ֿכִ יל נִ אמַ ֭ר ּדעַ ֗ממֵ ֞א ּדלָא ָר ִ
ֿדרֿכו ּכִ אנֻוֿתָ ֭א ּכִ אנֻוֿתָ א ּדֵ ין אַ יֿדָ א ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א ֗הי֭
אַ ֵ
ּדרהֵ ט ֗הוָא ּבָ ֿתַ ר ָנמֻוסָ א ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֑א ל ָנמֻוסָ א Rom 9:31
יסריֵל ּדֵ ין ָ
ִ֣א ָ
ֿדר ֿ֭ך
ּדֿכִ אנֻוֿתָ א לָא אַ ֵ
והי֞ Rom 9:32
מֵ טֻל מָ נ ָ֭א מֵ טֻל ּדלָא ֗הוָא מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א אֵ לָא מֵ ן עֿבָ ֿדַ ֗
ּד ָנמֻוסָ ֭א אֵ ּתּתקֵ לו ּגֵיר ּבֿכִ אֿפָא ּדֿתֻ וקַ לֿתָ ֑א
ֿכֿתיֿ֭ב ּדהָ א סָ אֵ ם ֗אנָא ּ֣בצֵ הי ֻו ֑ן ּכִ אֿפָא ּדֿתֻ וקַ לֿתָ ֭א וֿכִ אֿפָא Rom 9:33
אַ ֿיך ּדַ ִ
ּדמַ ֿכׁשֻ ול ָ֭א ומַ ן ּדֿבָ ה נהַ ימֵ ן לָא נֵֿבהַ ֿת ס
אַ חַ ֑֞י צֵ ֿב ָינָא ּדלֵּבי֭ וֿבָ עֻוֿתי ּדַ לוָֿת אַ לָהָ ֑א חלָֿפַ יהֻון ּדנִ חֻון֭ Rom 10:1
מַ סהֵ ֿד ֗אנָא ּגֵיר עלַיהֻו ֑ן ּדַ ט ָננָא ּדַ אלָהָ א ִאיֿת ּבהֻו֭ ן אֵ לָא לַו Rom 10:2
ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א
ּכִ אנֻוֿתֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א לָא יִ ֿדַ עו֑ אֵ לָא ּבעַ ו ּדֿכִ אנֻוֿתָ א ּדנַֿפׁשהֻון Rom 10:3
נקִ ימֻו֭ ן ומֵ טֻל הָ נָא לֿכִ אנֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א לָא אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדו֭
מׁשיחָ א הֻו֭ לֿכִ אנֻוֿתָ א לֿכֻל ּדַ מהַ ימֵ ן֭ Rom 10:4
סָ ֿכֵה ּגֵיר ּד ָנמֻוסָ ֭א ִ
מֻ֣וׁשֵ א ּגֵיר הָ ַֿכנָא ּכֿתַ ֿב ּכִ אנֻוֿתָ א ּדַ ֿב ָנמֻוסָ ֑א ּדמַ ן ּדנֵעּבֵ ֿד הָ לֵי֭ ן Rom 10:5
נִ חֵ א ּבהֵ ין֭
Rom 9:24
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מר ֭א ּדלָא ִּתאמַ ר ּבלֵּבָ ֿ֑ך
ּכִ אנֻוֿתָ א ּדֵ ין ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א הָ ַֿכנָא אָ ָ
ַמׁשיחָ ֭א
ּדמַ נֻו סלֵק לַׁשמַ י ָ֭א וַאחֵ ֿת ל ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א Rom 10:7
ַמׁשיחָ ֭א מֵ ן ּבֵ ִ
ומַ נֻו נחֵ ֿת לַֿתהֻומָ א ּדַ ׁשיֻול֑ וַאסֵ ק ל ִ
הו ל ָֿך ּפֵֿתֿגָמָ ֭א לֿפֻומָ ֿך וַללֵּבָ ֿ֭ך הָ ֿדֵ א ֗הי Rom 10:8
אֵ לָא מָ נָא אֵ מַ ֭ר קַ ִריֿב ֻ֗
מֵ לֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ּדמַ ֿכרזִינַן֭
וֵאן ּתַ וּדֵ א ּבֿפֻומָ ֿך ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ וַֿתהַ ימֵ ן ּבלֵּבָ ֿ֭ך ּדַ אלָהָ א אַ קִ ימֵ ה Rom 10:9
יֿת-מיֿתֵ ֑ ֞א ִּתחֵ ֭א
מֵ ן ּבֵ ִ
ימן ּבֵ ה מֵ זּדַ ּדַ ֭ק וֿפֻומָ א ּדמַ וּדֵ ֭א ּבֵ ה חָ י ֵ֭א Rom 10:10
לֵּבָ א ּגֵיר ּדַ מהַ ֵ֭
אֵ מַ ר ּגֵיר ּכֿתָ ֿבָ ֑א ּדֿכֻל ּדַ מהַ ימֵ ן ּבֵ ֭ה לָא נֵֿבהַ ֿ֭ת Rom 10:11
הו ּגֵיר Rom 10:12
ּפר ׁ֭ש לָא לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א ולָא לַארמָ י ֭ ֵ֞א חַ ֿד ֻ֗
וַֿבהָ ֿדֵ א לָא ַ
מָ ריָא ּדֿכֻלהֻו ֑ן ּדעַ ִּתיר ּבֿכֻל ּדקָ ֵרא ל ֵ֭ה
ֵקרא ׁשמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א נִ חֵ א ס Rom 10:13
ּכֻל ּגֵיר ּדנ ֵ
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל נֵקרֻ ון לַאינָא ּדלָא הַ ימֵ נו ּבֵ ֭ה אַ ו אַ י ַּכנָא Rom 10:14
ֻוהי֭ אַ ו אַ י ַּכנָא נֵׁשמעֻון ּדלָא מַ ֿכר ָזנ ָ֭א
נהַ ימנֻון להַ ו ּדלָא ׁשַ מע ֗
ֿכֿתיֿ֑ב ּדמָ א יָאיָן֞ Rom 10:15
אַ ו אַ י ַּכנָא נַֿכרז ֻון אֵ ן לָא נֵׁשּתַ לחֻו֭ ן אַ ֿיך ּדַ ִ
ּברי֞ טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
ּברי֞ ׁשלָמָ ֭א וֿדַ מסַ ַ
ֵרֿגלַיהֻון֞ ּדַ מסַ ַ
אֵ לָא לָא ֗הוָא ּכֻלהֻון אֵ ׁשּתמַ עו לַסֿבַ רֿתָ א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָו֭ ן ֵ֣אׁשַ עיָא Rom 10:16
ּגֵיר אֵ מַ ֑ר מָ רי֭ מַ נֻו הַ ימֵ ן לֿבַ ֗רֿת קָ לַן֭
מֵ ּכִ יל הַ ימָ נֻוֿתָ א מֵ ן מַ ׁשמַ ע אֵ ֿדנָא ֗הי֭ ומַ ׁשמַ ע אֵ ֿדנָא מֵ ן Rom 10:17
מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ֿכלָה אַ רעָא נֵֿפקַ ֿת Rom 10:18
אֵ לָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדַ למָ א לָא ׁשמַ עו֭ והָ א ּב ֻ
ּדֿתֿבֵ יל מֵ לַיה ֭ ֻ֞ון
וּפֵיה ִ
ּבַ ֗רֿת-קָ להֻו ֑ן וַֿבסַ ֞
יסרי ֵ֭ל קַ ֿדמָ יָא מֻ֣וׁשֵ א הָ ַֿכנָא Rom 10:19
אֵ לָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדַ למָ א לָא יִ ֿדַ ע ִ֣א ָ
אֵ מַ ֑ר אַ טֵ נֿכֻון ּבעַ ם ּדלָא עַ ֑ם וַֿבעַ מָ א ּדלָא מֵ ּתטּפִ יס אַ רּגֵזֿכֻון֭
מר ֭ח וֵאמַ ֭ר ּדֵ אֿתחזִיֿת לַאילֵין ּדלָא ּבעַ או ֻני֑ Rom 10:20
ֵ֣אׁשַ עיָא ּדֵ ין אַ ַ
וֵאׁשּתַ ֿכחֵ ֿת לַאילֵין ּדַ עלַי לָא ׁשַ אֵ לו֭
ּכל ֵ֑ה לוָֿת עַ מָ א Rom 10:21
איסריֵל ּדֵ ין אֵ מַ ֭ר ּדֿפֵ ׁשטֵ ֿת ִאיֿדַ י֞ יַומָ א ֻ
ִ֣ל ָ
ֿתחר ֭א ולָא מֵ ּתטּפִ יס ס
ּדמֵ ֵ
Rom 10:6
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אֵ לָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדַ למָ א ּדַ חקֵ ה אַ לָהָ א לעַ מֵ ֭ה חָ ֭ס אָ ֿף אֵ נָא ּגֵיר
אֿברהָ ֭ם מֵ ן ׁשַ רּבֿתָ א ּ֣דֿבֵ ני ִָמין֭
יסריֵל ֗אנ ָ֭א מֵ ן זַרעֵ ה ַּ֣ד ָ
מֵ ן ִ֣א ָ
קֿדים יִ ֿדִ יע ֗הוָא ל ֵ֭ה אַ ו לָא Rom 11:2
לָא ּדחַ ק אַ לָהָ א לעַ מֵ ֭ה אַ ינָא ּדמֵ ן ִ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ֵּ֣דאלִ י ָ֭א מָ נָא אֵ מַ ֑ר ּכַֿד קָ ֿבֵ ל ֗הוָא לַאלָהָ א עַ ל
יסרי ֵ֭ל וָאמַ ֑ר
ִ֣א ָ
יּך סַ חֵ ֿפו֭ וֵאנָא הֻו ּבַ לחֻוֿדַ י Rom 11:3
ַיּך קַ טֵ לו֭ וַלמַ ֿדּבחַ ְ֞
מָ רי לַנֿבִ י ְ֞
חרֿ֑ת וֿבָ עֵין לנַֿפׁשי֭
אֵ ׁשּתַ ֵ
וֵאֿתֵ אמַ ר לֵה ּבֿגֵל ָינ ָ֑א ּדהָ א ׁשֵ ֿבקֵ ֿת לנַֿפׁשי ׁשַ ֿבעָא אַ לֿפִ ין֞ Rom 11:4
ּברֿכו֭ ולָא סֿגֵֿדו לֿבַ על ָ֭א
ַֿברי ֑֞ן אַ ילֵין ּדעַ ל ּבֻורּכַיהֻון֞ לָא ֵ
ּג ִ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּבהָ נָא זַֿבנ ָ֑א ׁשַ ר ָּכנָא הֻו אֵ ׁשּתחַ ר ּבַ ֿגֿבִ יֿתָ א Rom 11:5
ּדטַ יּבֻוֿתָ ֭א
אֵ ן ּדֵ ין ּבטַ יּבֻוֿתָ ֑א לָא ֗הוָא מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א וֵאן ל ָ֑א טַ יּבֻוֿתָ א לָא Rom 11:6
ִאיֿתֵ יה טַ יּבֻוֿתָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א לָא ֗הוָא מֵ ן טַ יּבֻוֿתָ ֭א וֵאן ל ָ֑א עֿבָ ֿדָ א לָא
והי עֿבָ ֿדָ א ס
ִאיֿתַ ֗
יסרי ֵ֭ל לָא אֵ ׁשּכ ַ֭ח ּגֿבִ יֿתָ א ּדֵ ין Rom 11:7
מָ נָא הָ ֿכִ ֭יל הָ י ּדֿבָ עֵא ֗הוָא ִ֣א ָ
אֵ ׁשּכחַ ֿ֭ת ׁשַ רּכהֻון ּדֵ ין אֵ ֿתעַ וַרו ּבלֵּבהֻון֭
ערנִ יֿתָ ֭א ועַ ינ ֵ֞א Rom 11:8
ֿכֿתיֿ֑ב ּדי ַ֗הֿב להֻון אַ לָהָ א רֻ וחָ א מֿדַ ָ
אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ּדלָא נֵֿבחרֻ ון ּבהֵ י֭ ן וֵאֿדנ ֵ֞א ּדלָא נֵׁשמעֻו ֑ן עֿדַ מָ א ליַומָ א ּדיַומָ נ ָ֭א
ו֣ ֿדַ וִ יֿד ּתֻ וֿב אֵ מַ ֑ר נֵהוֵא ּפָֿתֻ ורהֻון קֿדָ מַ יהֻון לֿפַחָ ֭א וֿפֻורעָ נהֻון Rom 11:9
לֿתֻ וקַ לֿתָ ֭א
יף Rom 11:10
נֵחׁשֿכָן֞ עַ ינַיהֻון֞ ּדלָא נֵחז ֻו֭ ן וחַ צהֻון ּבֿכֻלזֿבַ ן נֵהוֵא ּכֿפִ ֿ֭
יך ּדנֵּפלֻו֭ ן חָ ֭ס אֵ לָא Rom 11:11
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּדַ למָ א אֵ ּתּתקֵ לו אַ ֿ
לעַממֵ ֭ ֞א לַטנָנהֻון֭
ּבֿתֻ וקלַֿתהֻון ִּדילהֻו ֑ן הוַו חַ י ֵ֞א ֗
ֻוֿתרא Rom 11:12
ֻוֿתרא לעָ למָ ֑א וחַ ָיֿבֻוֿתהֻון ע ָ
וֵאן ּתֻ וקלַֿתהֻון הוָֿת ע ָ
לעַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּכמָ א הָ ֿכִ יל ׁשֻ ומלָיהֻון ס
לֿכֻון ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לעַ ֗ממֵ ֭ ֞א אֵ נָא ִּדאיֿתַ י ׁשלִ יחָ א ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א Rom 11:13
לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתי מׁשַ ּבַ ח ֗אנ ָ֭א
ָׁשין֞ מֵ נהֻון֭ Rom 11:14
ּדַ למָ א אַ טֵ ן לַֿבנַי֞ ּבֵ סרי֑ וַאחֵ א ֗אנ ִ
Rom 11:1
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אֵ ן ּגֵיר מֵ סּתַ ל ָינֻוֿתהֻון ּתַ רעֻוֿתָ א לעָ למָ א הוָֿ֑ת ּכמָ א הָ ֿכִ יל
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
ּפֻונָיהֻו ֑ן אֵ לָא חַ י ֵ֞א ּדמֵ ן ּבֵ ִ
הו֑ Rom 11:16
וֵאן ּדֵ ין ִר ִׁשיֿתָ א קַ ִּדיׁשָ ֑א אָ ֿף ּגֿבִ ילּתָ ֭א וֵאן עֵקָ ָרא קַ ִּדיׁש ֻ֗
אָ ֿף סַ וּכ ֭ ֵ֞א
וֵאן מֵ ן סַ וּכ ֵ֞א אֵ ֿתּפׁשַ ֑ח וַאנ֗ ּת ּדזַיּתָ א אַ נ֗ ּת ּדֿבַ ָרא אֵ ּתטעֵ מּת Rom 11:17
ּבֿדֻוּכיָֿתהֵ י ֑֞ן וַהוַיּת ׁשַ וּתָ ֿפָא לעֵקָ ֵרה וַלׁשֻ ומנֵה ּדזַיּתָ ֑א
לָא ּתֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר עַל סַ וּכ ֭ ֵ֞א אֵ ן ּדֵ ין מֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר אַ נ֗ ּ֑ת לָא ֗הוָא Rom 11:18
אַ נ֗ ּת ׁשקִ יל לֵה לעֵקָ ָר ֑א אֵ לָא הֻו עֵקָ ָרא ׁשקִ יל ל ָֿ֭ך
ּתטעֵם Rom 11:19
֭
וַֿכֿבַ ר ִּתאמַ ר ּדסַ וּכ ֵ֞א ּדֵ אֿתּפׁשַ ֑ח ּדֵ אנָא ּבֿדֻוּכיָֿתהֵ ין֞ אֵ
ימן אֵ ֿתּפׁשַ ֭ח אַ נ֗ ּת ּדֵ ין ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א Rom 11:20
ׁשַ ּפִ ֭יר הָ לֵין מֵ טֻל ּדלָא הַ ֵ֭
ּברע ָינ ָֿ֑ך אֵ לָא ּדחַ ֭ל
ּתרים ֵ
מּת לָא ּתֵ ִ
קָ ֭
אֵ ן אַ לָהָ א ּגֵיר עַ ל סַ וּכ ֵ֞א ּדמֵ ן ּכיָנהֵ ין לָא חָ ֑ס ּדַ למָ א אָ ֿפלָא Rom 11:21
ֻוס
עלַיּךְ ֵנח ֭
חזִי הָ ֿכִ יל ּבַ ִסימֻוֿתֵ ה וקַ ׁשי ֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א עַל אַ ילֵין ּדַ נֿפַ לו֭ Rom 11:22
קַ ׁשיֻוֿתָ ֭א עלַיּךְ ּדֵ ין ּבַ ִסימֻוֿתָ ֑א אֵ ן ּתקַ וֵא ּבָ ה ּבֿבַ ִסימֻוֿתָ ֭א וֵאן ל ָ֑א אָ ֿף אַ נ֗ ּת
ּתֵ ֿתּפׁשַ ֭ח
והָ נֻון אֵ ן לָא נקַ ו ֻון ּבחַ ִסירֻ וֿת הַ ימָ נֻוֿתהֻו ֑ן אָ ֿף הֵ נֻון נֵּתטַ עמֻו֭ ן Rom 11:23
מֵ ׁשּכַח ּגֵיר אַ לָהָ א ּדֿתֻ וֿב נַטעֵם אֵ נֻון֭
חּת Rom 11:24
אֵ ן ּגֵיר אַ נ֗ ּת ּדמֵ ן זַיּתָ א אַ נ֗ ּת ּדֿבַ ָר ֑א הַ ו ּדֿבַ ֿכ ָינ ָֿך אֵ ֿתּפׁשַ ֑
וַֿדלָא ּבַ ֿכ ָינ ָֿך אֵ ּתטעֵ מּת ּבזַיּתָ א טָ ֿבָ ֑א ּכמָ א הָ ֿכִ יל הָ נֻון אֵ ן נֵּתטַ עמֻון
ּבזַיּתָ א ּדַ ֿכיָנהֻון ּס ּס
ימין Rom 11:25
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּגֵיר ּדֿתֵ ּדעֻון אַ חַ ֭֞י ֗א ָרזָא הָ נ ָ֑א ּדלָא ּתֵ הוֻון חַ ּכִ ִ
איסריֵל֑ עֿדַ מָ א
ּברעיָן נַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדַ עוִ ירֻ וֿת לֵּבָ א מֵ ן אַ ֿתַ ר קַ לִ יל הוָֿת ִ֣ל ָ
ֵ
ּד ֵנעֻול מֻו ָליָא ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א
ֿכֿתיֿ֭ב ּדנִ אֿתֵ א מֵ ן צֵ֣הי ֻון Rom 11:26
יסריֵל נִ חֵ ֭א אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
והָ יּדֵ ין ֻּכלֵה ִ֣א ָ
ַהּפֵך עַ ולָא מֵ ן יַ֣עקֻ וֿ֭ב
ּפָרֻ וקָ ֑א ונ ֿ
והָ יּדֵ ין ּתֵ הוֵא להֻון ִּדי ִַֿתקִ א הָ י ּדמֵ ן לוָֿתי֑ מָ א ּדׁשֵ ֿבקֵ ֿת להֻון Rom 11:27
חטָ הַ יה ֭ ֻ֞ון
Rom 11:15
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ּבֵ אוַנּגֵלִ יָון ּדֵ י ֑ן ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֞א אֵ נֻון מֵ ֻטלָֿתֿכֻו֭ ן וַֿבֿגַֿביֻוֿתָ א חַ ּבִ יֿבַ ין
אֵ נֻון מֵ טֻל אַ ֿבָ הָ ֿתָ ֭ ֞א
לָא ּגֵיר הָ ֿפּכָא אַ לָהָ א ּבמַ והַ ֿבֿתֵ ה וַֿבקֵ ר ָינ ֵ֭ה Rom 11:29
יסין ֗הוַיּתֻ ון לַאלָהָ א מֵ ן Rom 11:30
אף אַ נ֗ ּתֻ ון לָא מֵ ּתטּפִ ִ
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדָ ֿ
ים והָ ׁשָ א אֵ ֿתחנֵנּתֻ ון מֵ טֻל לָא מֵ ּתטּפִ יסָ נֻוֿתהֻון ּדהָ נֻו ֑ן
קֿדִ ֑
אף Rom 11:31
לרחמֵ ֞א ּדַ עלַיּכֻו ֑ן ּדָ ֿ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף הָ לֵין לָא אֵ ּתטּפִ יסו הָ ׁשָ א ַ
עלַיהֻון נֵהוֻון ַרחמֵ ֭ ֞א
חֿבַ ׁש ּגֵיר אַ לָהָ א לֿכֻלנָׁש ּבלָא מֵ ּתטּפִ יסָ נֻוֿתָ ֑א ּדעַ ל ּכֻל ֗אנָׁש Rom 11:32
נרחֵ ם ס
ַ
ּדאנָׁש לָא Rom 11:33
ֻוֿתרא וחֵ ֿכמֿתָ א ומַ ּדעָא ּדַ אלָהָ ֑א ֗
אָ ו עֻומקָ א ּדע ָ
ַוה ֑֞י וֻאורחָ ֿתֵ ֞ה לָא מֵ ֿתעַ קֿבָ ֭ ֞ן
מָ ׁש ִּדינ ֗
מַ נֻו ּגֵיר יִ ֿדַ ע ֵרע ָינֵה ּדמָ רי ָ֭א אַ ו מַ נֻו הוָא לֵה ּבעֵ ל מֵ לּכ ָ֭א Rom 11:34
ומַ נֻו קַ ּדֵ ם י ַ֗הֿב ל ֵ֑ה וֿכֵן נסַ ֿב מֵ נ ֵ֭ה Rom 11:35
מֵ טֻל ּדֿכֻל מֵ נ ֵ֭ה וֿכֻל ּבֵ ֭ה וֿכֻל ּבִ איֿדֵ ֭ה ּדלֵה ּתֵ ׁשּבחָ ן֞ וֿבֻור ָּכ ֑֞ן Rom 11:36
למין אַ ִמין ס
לעָ לַם עָ ִ
ּפַֿגריּכֻון֞ Rom 12:1
והי֞ ּדַ אלָהָ ֑א ּדַ ֿתקִ ימֻון ַ
ּברחמַ ֗
ּבָ עֵ נָא הָ ֿכִ יל מֵ נֿכֻון אַ חַ ֭֞י ַ
ּדֵ ֿבחֿתָ א חַ יֿתָ א וקַ ִּדיׁשּתָ א וַמקַ ּבַ לּתָ א לַאלָהָ ֑א ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א מלִ ילּתָ ֭א
ולָא ּתֵ ּתּדַ מֻון לעָ למָ א הָ נ ָ֑א אֵ לָא אֵ ׁשּתַ חלַֿפו ּבחֻוּדָ ֿתָ א Rom 12:2
ּפָרׁשין אַ ינָא הֻו צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֑א טָ ֿבָ א וַמקַ ּבלָא
ִ
ּדרע ָינַיּכ ֭ ֻ֞ון וַהוַיּתֻ ון
ֵ
ַֿגמ ָיר ֭א
ו ִ
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּבטַ יּבֻוֿתָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י לֿכֻלֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ הו ֻון Rom 12:3
ֿתרעֵין ּבנַֿכּפֻוֿתָ ֭א
ֿתרעֻו֭ ן אֵ לָא ּתֵ הוֻון מֵ ַ
ֿתרעֵין לֿבַ ר-מֵ ן מָ א ּד ָולֵא ּדֿתֵ ַ
מֵ ַ
ּכֻלנָׁש אַ ֿיך ּדַ ֿפלַֿג לֵה אַ לָהָ א הַ ימָ נֻוֿתָ א ּבַ מׁשֻ וחֿתָ ֭א
ֵאא ִאיֿת ַל ֑ן וֿכֻלהֻון הַ ּדָ מֵ ֞א Rom 12:4
ֿגרא הַ ּדָ מֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ ֿבחַ ֿד ּפַ ָ
ֻוערנָא ִאיֿת להֻו ֑ן
לָא ֗הוָא חַ ֿד ס ָ
מׁשיחָ ֑א חַ ֿד חַ ֿד Rom 12:5
ֵאא ח ַנ ֑ן חַ ֿד חנַן ּפֿגַר ּבַ ִ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף חנַן ּדסַ ּגִ י ֞
מֵ נַן ּדֵ י֭ ן הַ ּדָ מֵ ֞א חנַן ּדַ חֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א
Rom 11:28
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אֵ לָא ִאיֿת לַן מַ והֿבָ ֿתָ ֞א מׁשַ חלֿפָֿתָ ֑ ֞א אַ ֿיך טַ יּבֻוֿתָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת
ַ֭לן ִאיֿת ּדַ נֿבִ יֻוֿתָ ֭א אַ ֿיך מׁשֻ וחֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֵ ֭ה
וִ איֿת ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ִאיֿת ל ֵ֭ה ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֭ה וִ איֿת ּדמַ לֿפָ נָא הֻו֭ Rom 12:7
ּביֻולּפָ נ ֵ֭ה
ֿפׁשיטֻוֿתָ ֑א וַֿדקָ אֵ ם Rom 12:8
וִ איֿת ּדַ מֿבַ יָאנָא הֻו֭ ּבֿבֻויָאֵ ֭ה וַֿדיָהֵ ֿ֭ב ּבַ ִ
מרחֵ ֭ם ּבַ ֿפצִ יחֻוֿתָ ֭א
ּברׁשָ ֑א ּבַ חֿפִ יטֻוֿתָ ֑א וֿדַ ַ
ִ
ולָא נֵהוֵא נֿכִ יל חֻוּבֿכֻו֭ ן אֵ לָא הוַיּתֻ ון סָ נֵין לֿבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א Rom 12:9
ומֵ ֿתנַקֿפִ ין לטָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
ּדמין Rom 12:10
חמין לַאחַ יּכ ֭ ֻ֞ון ומַ חֿבִ ין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד הוַיּתֻ ון מקַ ִ
הוַיּתֻ ון ָר ִ
ַקרין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
מי ִ
וח הוַיּתֻ ון Rom 12:11
יטי֭ ן ולָא חֿבַ נָנִ י֭ ן הוַיּתֻ ון ָרֿתחִ ין ּברֻ ֭
הוַיּתֻ ון חֿפִ ִ
ּפָ לחִ ין למָ רֿכֻון֭
ֻון הוַיּתֻ ון Rom 12:12
יּברין אֻ ולצָ נַיּכ ֭ ֞
הוַיּתֻ ון חָ ֿדֵ ין ּבסַ ֿברֿכֻו֭ ן הוַיּתֻ ון מסַ ִ
אַ ִמינִ ין ּבַ צלֻוֿתָ ֭א
חמין Rom 12:13
הוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ וּתֿפִ ין לַסנִ יקֻ וֿתָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א הוַיּתֻ ון ָר ִ
אַ ֿכס ָני ֭ ֵ֞א
ֻון ּבַ ֵרֿכו֭ ולָא ּתלֻוטֻון֭ Rom 12:14
לרֿדֻוֿפַ יּכ ֭ ֞
ּבַ ֵרֿכו ָ
חֿדַ ו עַ ם ּדחָ ֿדֵ י ֑ן וַֿבֿכַו עַ ם ּדֿבָ ֿכֵין֭ Rom 12:15
ֻון ולָא Rom 12:16
ֿתרעֵין אנ֗ ּתֻ ון עַ ל נַֿפׁשֿכֻו ֑ן אָ ֿף עַ ל אַ חַ יּכ ֭ ֞
ומֵ ּדֵ ם ּדמֵ ַ
ימין
ֿתרעֻון ֵרע ָינָא ָרמָ ֭א אֵ לָא קַ ֿפו לַאילֵין ּדמַ ּכִ יֿכִ י֭ ן ולָא הוַיּתֻ ון חַ ּכִ ִ
ּתֵ ַ
ּברעיָן נַֿפׁשֿכֻון֭
ֵ
לאנָׁש ּבִ יׁשּתָ א חל ָֿף ּבִ יׁשּתָ ֑א אֵ לָא נֵֿתּבטֵ ל Rom 12:17
ולָא ּתֵ ֿפרעֻון ֗
לֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ עּבֿדֻון טָ ֿבָ ֿתָ ֞א קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֞א ּכֻלהֻון֭
יך ּדמֵ ן לוָֿתֿכֻו ֑ן עַ ם ּכֻלּבַ רנָׁש ׁשלָמָ א עֿבֵ ֿדו֭ Rom 12:18
וֵאן מֵ ׁשּכחָ ֭א אַ ֿ
ֿתרא לרֻ וֿגז ָ֭א Rom 12:19
ולָא הוַיּתֻ ון ּתָ ֿבעִ ין נַֿפׁשֿכֻון חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אֵ לָא הַ ֿבו אַ ָ
ּכֿתיֿב ֻ֗הו ּג ֵ֑יר ּדֵ אן לָא ּתֵ עּבֵ ֿד ִּדינָא לנַֿפׁשָ ֿ֑ך אֵ נָא אֵ עּבֵ ֿד ִּדינ ָֿ֭ך אָ מַ ר
ִ
אַ לָהָ ֭א
Rom 12:6
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יהי֭ וֵאן הָ לֵין
ָיהי֭ וֵאן צהֵ ֑א אַ ׁשקָ ֗
וֵאן ּכֿפֵן ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ ֿ֑ך אַ ו ֵּכל ֗
ֻומר ֞א ּדנ ָֻורא ּתקַ ּבַ ר עַ ל קַ רקַ ֿפֿתֵ ֭ה
ּתֵ עּבֵ ֿד ל ֵ֑ה ּג ֵ
לָא ּתֵ זּכֵיֿכֻון ּבִ יׁשּתָ ֑א אֵ לָא זֿכַאֻ וה לֿבִ יׁשּתָ א ּבטָ ֿבֿתָ א ס Rom 12:21
ּדרּבֻוֿתָ א ּתֵ ׁשּתַ עּבַ ֿ֭ד לַיּת ּגֵיר ׁשֻ ולטָ נָא Rom 13:1
ּכֻל נֿפֵׁש לׁשֻ ולטָ נ ֵ֞א ַ
ּדלָא ֗הוָא מֵ ן אַ לָהָ א הֻו֭ וַאילֵין ׁשֻ ולטָ נ ֵ֞א ִּדאיֿתַ יהֻון מֵ ן אַ לָהָ א הֻו ּפקִ ִיֿדין֭
מַ ן ּדקָ אֵ ם הָ ֿכִ יל לֻוקֿבַ ל ׁשֻ ולטָ נ ָ֑א לֻוקֿבַ ל ּפֻוקּדָ נָא ּדַ אלָהָ א Rom 13:2
ימין לֻוקֿבַ להֻו֭ ן ִּדינָא נֵסֿבֻון֭
קָ אֵ ֭ם והָ לֵין ּדקָ ִ
ּדַ ָינ ֵ֞א ּגֵיר לָא ֗הוַו ּדֵ חלֿתָ א לַעֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א אֵ לָא לֿבִ יׁשֵ ֭ ֞א צָ ֿבֵ א Rom 13:3
אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל ּדלָא ּתֵ ֿדחַ ל מֵ ן ׁשֻ ולטָ נ ָ֑א עֿבֵ ֿד טָ ֿבֿתָ ֭א וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּתֵ הוֵא ל ָֿך
מֵ נ ֵ֭ה
מׁשַ מׁשָ נָא הֻו ּגֵיר ּדַ אלָהָ ֑א אֵ לָא ל ָֿך לטָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וֵאן ּבִ יׁשּתָ א עָֿבֵ ֿד Rom 13:4
ֿפס ָר ֭א מׁשַ מׁשָ נָא הֻו ּגֵיר
סריקָ איִ ֿת אַ ִסיר לסַ ִ
אַ נ֗ ּ֭ת ּדחַ ֭ל לָא ֗הוָא ּגֵיר ִ
ּדעָֿבּדין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
ִ
ּדַ אלָהָ ֑א וֿתָ ֿבֻועָא ּדרֻ וֿגזָא לַאילֵין
חוֿ֑ד אֵ לָא Rom 13:5
ומֵ טֻל הָ נָא אָ לצָ א לַן ּדנֵׁשּתַ עּבַ ֿ֭ד לָא מֵ טֻל רֻ וֿגזָא ּבַ ל ֻ
אָ ֿף מֵ טֻל ִּתארּתַ ן֭
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף ּכסֵ ֿף ִרׁשָ א יָהּבִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א אֵ נֻון ּגֵיר Rom 13:6
ימין֭
ּדַ אלָהָ ֭א ּדַ עלַיהֵ ין ּדהָ לֵין קָ ִ
יך ּדמֵ ּתחִ יֿב ל ֵ֭ה למַ ן ּדַ ֿכסֵ ֿף ִרׁשָ ֑א ּכסֵ ֿף Rom 13:7
ּפרֻ ועו הָ ֿכִ יל לֿכֻלנָׁש אַ ֿ
ִרׁשָ ֭א וַלמַ ן ּדמַ ֿכסָ ֭א מַ ֿכסָ ֭א וַלמַ ן ּדֿדֵ חלֿתָ ֭א ּדֵ חלֿתָ ֭א וַלמַ ן ִּדאיקָ ָר ֭א
ִאיקָ ָר ֭א
ַלאנָׁש מֵ ּדֵ ם לָא ּתחֻוֿבֻו ֑ן אֵ לָא חַ ֿד לחַ ֿד למַ חָ ֿבֻו ּס ּס מַ ן ּדמַ חֵ ֿב Rom 13:8
ו ֗
ֿבר ֑ה ָנמֻוסָ א מַ לִ י֭
ּגֵיר חַ ֵ
ֻור ולָא ּתֵ קטֻול֑ ולָא ּתֵ ֿגנֻוֿ֑ב ולָא Rom 13:9
ָאף הָ י ּגֵיר ּדֵ אמַ ֭ר ּדלָא ּתֿג ֑
ו ֿ
חרנ ָ֭א ּבהָ ֿדֵ א מֵ לֿתָ א מֵ ׁשּתַ ל ַ֭ם ּדֿתֵ רחַ ם לקַ ִריֿבָ ֿך
ּתֵ ַרֿ֑ג וֵאן ִאיֿת ּפֻוקּדָ נָא ֗א ִ
אַ ֿיך נַֿפׁשָ ֿ֭ך
הו Rom 13:10
עַר מֵ טֻל ּדחֻוּבָ א מֻו ָליֵה ֻ֗
חֻוּבָ א לקַ ִריֿבֵ ה ּבִ יׁשּתָ א לָא סָ ֭
ּד ָנמֻוסָ ֭א
Rom 12:20
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ָאף הָ ֿדֵ א ּדַ עו֑ ּדזַֿבנָא הֻו֭ וׁשָ עֿתָ א ֗הי֭ מֵ ּכִ יל ּדנֵּתעִ יר מֵ ן
ו ֿ
ׁשֵ נַֿ֭ת ן הָ ׁשָ א הֻו ּגֵיר אֵ ֿתקַ ַרֿבו לַן חַ יַין֞ י ִַּתיר מֵ ן ּדֿכַֿד הַ ימֵ נן֭
קרֿ֭ב ננִ יח מֵ נַן הָ ֿכִ יל עֿבָ ֿדֵ ֞א Rom 13:12
לִ ליָא מֵ ּכִ יל עֿבַ ֭ר וִ אימָ מָ א ֵ
ֻוהר ֭א
ּדחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א ונֵלּבַ ׁש זַינֵה ּדנ ָ
ּבר ָוי ֻוֿתָ ֭א Rom 13:13
ַאיך ּדֿבִ אימָ מָ א ּבֵ אסּכִ מָ א נהַ ל ֵֿ֭ך לָא ּבַ זמָ ָר ֭א ולָא ַ
ו ֿ
נֿפָא ולָא ּבַ חסָ מָ א וַֿבחֵ ר ָינ ָ֭א
ולָא ּבמַ ֿדמֿכָא טַ ֭
מׁשיחָ ֑א ולָא ִּתאצּפֻון ּדֿבֵ סרֿכֻון Rom 13:14
והי למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אֵ לָא לֻוֿבׁשֻ ֗
לַרֿגִ יֿגָֿתָ ֭ ֞א
ֿכריה ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א הַ ֿבו לֵה ִאיֿדָ ֭א ולָא ּתֵ הו ֻון Rom 14:1
לַאינָא ּדֵ ין ּדַ ִ
מֵ ֿתּפַלֿגִ ין ּבמַ חׁשֿבָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ֿכריה יַרקָ א הֻו אָ ֿכ ֵ֭ל Rom 14:2
ִאיֿת ּגֵיר ּדַ מהַ ימֵ ן ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם נֵאֿכ ֻ֭ול וֿדַ ִ
וט והַ ו מַ ן ּדלָא אָ ֿכ ֵ֭ל Rom 14:3
הַ ו ּדֵ ין ּדָ אֿכ ֵ֭ל להַ ו מַ ן ּדלָא אָ ֿכ ֵ֭ל לָא נׁשֻ ֭
להַ ו מַ ן ּדָ אֿכ ֵ֭ל לָא נֿדֻו֭ ן אַ לָהָ א ּגֵיר קַ רֿבֵ ֭ה
אַ נ֗ ּ֭ת מַ ן אַ נ֗ ּת ּדֿדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת לעַ ֿבּדָ א ּדלָא ִּדיל ָֿ֭ך ּדֵ אן קָ אֵ ֭ם למָ ֵרה Rom 14:4
קָ אֵ ֭ם וֵאן נָֿפֵ ֭ל למָ ֵרה נָֿפֵ ֭ל מקָ ם ֻ֗הו ּדֵ ין קָ אֵ ֭ם מָ טֵ א ּגֵיר ּבִ איֿדַ י֞ מָ ֵרה
יוהי֭
ימ ֗
ּדַ נקִ ִ
ִאיֿת ּדֿדָ אֵ ן יַומָ א מֵ ן יַומָ ֭א וִ איֿת ּדֿדָ אֵ ן ּכֻלהֻון יַומָ ֿתָ ֭ ֞א ּכֻלנָׁש Rom 14:5
ּדֵ ין ּבמַ ּדעָא ּדנַֿפׁשֵ ה נֵׁשּתַ ַר ֭ר
ֿתרעֵא ּדיַומָ ֑א Rom 14:6
עֵא וֿכֻל ּדלָא מֵ ַ
ֿתר ֭
ֿתרעֵא ּדיַומָ ֑א למָ ֵרה מֵ ַ
מַ ן ּדמֵ ַ
עֵא וֿדָ אֿכ ֵ֭ל למָ ֵרה אָ ֿכ ֵ֭ל ולַאלָהָ א מַ וּדֵ ֭א וַֿדלָא אָ ֿכ ֵ֭ל
ֿתר ֭
למָ ֵרה לָא מֵ ַ
למָ ֵרה לָא אָ ֿכ ֵ֭ל ומַ וּדֵ א לַאלָהָ ֭א
לַיּת ּגֵיר ֗אנָׁש מֵ נַן ּדַ לנַֿפׁשֵ ה חַ י֭ ולַיּת ֗אנָׁש ּדַ לנַֿפׁשֵ ה מָ אֵ ֿ֭ת Rom 14:7
ינן Rom 14:8
יּת ַ֭
יּתי ַנ ֑ן למָ ַרן ֻ֗הו מָ ִ
ינן וֵאן מָ ִ
מֵ טֻל ּדֵ אן חָ אֵ י ַנ ֑ן למָ ַרן חָ אֵ ַ֭
ינן ּדמָ ַרן חנַן֭
יּת ַ֭
וֵאן חַ יִ ינַן הָ ֿכִ ֭יל וֵאן מָ ִ
מׁשיחָ א ִמיֿת וַחי ָ֭א וקָ ֑ם ּדהֻו נֵהוֵא מָ ריָא Rom 14:9
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף ִ
למיֿתֵ ֞א וַלחַ י ֭ ֵ֞א
ִ
ֻוך אַ ו אָ ֿף אַ נ֗ ּ֭ת למָ נָא ׁשָ אֵ ט אַ נ֗ ּת Rom 14:10
אַ נ֗ ּת ּדֵ י֭ ן מָ נָא ּדָ אֵ ן אַ נ֗ ּת לַאח ֿ֭
מׁשיחָ ֭א
עֿת ִיֿדינַן לַמקָ ם קֿדָ ם ּבִ ים ּדַ ִ
ֻוך ֻּכלַן ּגֵיר ִ
לַאח ֿ֭
Rom 13:11
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וך ולִ י
ֻוף ּכֻל ּברֻ ֿ֑
ֿכֿתיֿ֭ב ּדחַ י ֗אנָא אָ מַ ר מָ רי ָ֑א ּדלִ י ּתֵ ּכ ֿ
אַ ֿיך ּדַ ִ
נַוּדֵ א ּכֻל לֵׁשָ ן֭
מָ ֿדֵ ין ּכֻל ֗אנָׁש מֵ ַנ ֑ן ּפֵֿתֿגָמָ א חל ָֿף נַֿפׁשֵ ה יָהֵ ֿב לַאלָהָ ֭א Rom 14:12
יראיִ ֿ֑ת ּדֿתֻ וקַ לֿתָ א Rom 14:13
לָא מֵ ּכִ יל נֿדֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד אֵ לָא הָ ֿדֵ א ּדֻונו י ִַּת ָ
ּתס ֭ים
ֻוך לָא ִ
לַאח ֿ
ֵיר וַמּפָס ֗אנָא ּבמָ ריָא יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ מסַ יַֿב מֵ ן Rom 14:14
יָֿדַ ע ֗אנָא ּג ֭
ּדרנֵא עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדַ טמַ ֑א להַ ו ֻ֗הו ּבַ לחֻוֿד טמַ ֭א
לוָֿתֵ ֭ה ל ַ֭יּת אֵ לָא לַאינָא ָ
ֻוך לָא ֗הוָא ּבחֻוּבָ א Rom 14:15
אֵ ן ּדֵ ין מֵ טֻל מֵ אֿכֻולּתָ א מעִ יק אַ נ֗ ּת לַאח ֿ֑
מׁשיחָ ֭א
מהַ ל ֵֿך אַ נ֗ ּ֭ת לָא ּתַ וּבֵ ֿד ּבמֵ אֿכֻולּתָ ֿך להַ ו ּדמֵ ֻטלָֿתֵ ה ִמיֿת ִ
ולָא ּתֵ ֿתּגַּדַ ֿף טָ ֿבֿתַ ן֭ Rom 14:16
מַ לּכֻוֿתֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ ֑א לָא ֗הוָֿת מֵ אֿכלָא ומַ ׁשּתי ָ֑א אֵ לָא Rom 14:17
ּכִ אנֻוֿתָ א וַׁשלָמָ ֭א וחַ ֿדֻוֿתָ א ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ַמׁשיחָ ֑א ׁשָ ֿפַ ר לַאלָהָ ֑א וַקֿדָ ם Rom 14:18
מַ ן ּדַ ֿבהָ לֵין ּגֵיר מׁשַ מֵ ׁש ל ִ
ּבנַינָׁשָ ֞א ּבקֵ ֭א
הָ ׁשָ א ּבָ ֿתַ ר ׁשלָמָ א נֵרהַ ֭ט וֿבָ ֿתַ ר ּבֵ נ ָינ ָ֭א חַ ֿד ּדחַ ֿ֭ד Rom 14:19
ֵׁשרא עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדַ אלָהָ ֭א ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּגֵיר ּדֿכֵא Rom 14:20
ולָא מֵ טֻל מֵ אֿכֻולּתָ א נ ֵ
֗הו֭ אֵ לָא ּבִ יׁש ֻ֗הו לֿבַ רנָׁשָ א ּדַ ֿבֿתֻ וקַ לֿתָ א אָ ֿכ ֵ֭ל
מר ֭א ולָא מֵ ּדֵ ם Rom 14:21
סר ֭א ולָא נֵׁשּתֵ א חַ ָ
ׁשַ ּפִ יר ֻ֗הו ּדלָא נֵאֿכֻול ּבֵ ָ
ּדמֵ ּתּתקֵ ל ּבֵ ה אַ חֻון֭
אַ נ֗ ּת ִּדאיֿת ּבָ ֿך הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ּבנַֿפׁשָ ֿך אַ חֻוֿדֵ יה קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א Rom 14:22
ֿפר ׁ֭ש
והי למַ ן ּדלָא ּדָ ן נַֿפׁשֵ ה ּבמֵ ּדֵ ם ּדַ ַ
טֻוֿבַ ֗
אַ ינָא ּגֵיר ּדמֵ ֿתּפַ לַֿג וָאֿכֵל֑ אֵ ֿתחַ יַֿב ל ֵ֑ה מֵ טֻל ּדלַו ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א Rom 14:23
חטיֿתָ א הֻו ס
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּגֵיר ּדלָא ֗הוָא מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ִ
חַ יָֿבִ ינַן הָ ֿכִ יל חנַן חַ ילֿתָ נ ֑ ֵ֞א ּדֿכֻורהָ נָא ּדַ מחִ יל ֵ֞א נֵׁשקֻ ול֑ ולָא Rom 15:1
ֵׁשּפַר
לנַֿפׁשַ ן נ ֭
יך ּדַ לֿבֵ נ ָינ ָ֭א Rom 15:2
אֵ לָא ֗אנָׁש מֵ נַן לקַ ִריֿבֵ ה נֵׁשּפַ ר ּבטָ ֿבָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿ
ֿכֿתיֿ֭ב Rom 15:3
מׁשיחָ א לָא ֗הוָא לנַֿפׁשֵ ה ׁשֿפַ ֑ר אֵ לָא אַ ֿיך ּדַ ִ
אף ִ
מֵ טֻל ּדָ ֿ
ַיּך נֿפַ ל עלַי֭
ּדחֵ סּדָ א ּדַ מחַ סֿדָ נ ְ֞
Rom 14:11
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קֿדים אֵ ֿתּכֿתֵ ֿ֑ב ליֻולּפָ נָא הֻו ִּדילַן אֵ ֿתּכֿתֵ ֿ֭ב
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּגֵיר ּדמֵ ן ִ
ֿברא נֵהוֵא לַן֭
יּברנֻוֿתָ ֭א וַֿבֿבֻויָאָ א ּדַ ֿכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א סַ ָ
ּדֿבַ מסַ ָ
יּברנֻוֿתָ א וַֿדֿבֻויָאָ ֑א נֵּתֵ ל לֿכֻון ּדׁשַ וי ֻוֿתָ א Rom 15:5
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדַ מסַ ָ
מׁשיחָ ֭א
ּתֵ ֿתחַ ׁשֿבֻו֭ ן חַ ֿד עַ ל חַ ֿ֭ד ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Rom 15:6
ֻום ּתׁשַ ּבחֻון לַאלָהָ ֑א אַ ֿב ֗
ּדַ ֿבחַ ֿד ֵרעיָן וַֿבחַ ֿד ּפ ֑
מׁשיחָ ֭א
ִ
מׁשיחָ א Rom 15:7
אף ִ
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א הוַו מקַ רֿבִ ין וטָ ענִ ין לַחֿדָ ֿדֵ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
קַ ֵרֿבֿכֻון לֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ׁשר ֵרה Rom 15:8
מׁשיחָ א ׁשַ מֵ ׁש ּגז ֻורּתָ ֑א חל ָֿף ָ
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ּדַ אלָהָ ֭א אַ י ַּכנָא ּדנַׁשַ ר מֻול ָּכנָא ּדַ אֿבָ הָ ֿתָ ֭ ֞א
יך Rom 15:9
ועַ ֗ממֵ ֞א נׁשַ ּבחֻון לַאלָהָ א חל ָֿף ַרחמֵ ֞א ּדַ הוַו עלַיהֻו֭ ן אַ ֿ
ֿכֿתיֿ֑ב ּדַ אוּדֵ א ל ָֿך ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א ולַׁשמָ ֿך אֵ זַמַ ֭ר
ּדַ ִ
וֿתֻ וֿב אֵ מַ ֑ר אֵ ֿתּבַ ֗סמו עַ ֗ממֵ ֞א עַ ם עַ מֵ ֭ה Rom 15:10
יהי֞ ּכֻלהֵ ין Rom 15:11
עַממֵ ֭ ֞א ׁשַ ּבחָ ֗
וֿתֻ וֿב אֵ מַ ֑ר ׁשַ ּבַ חו למָ ריָא ּכֻלֿכֻון ֗
אֵ מוָֿתָ ֭ ֞א
וֿתֻ וֿב ֵ֣אׁשַ עיָא אֵ מַ ֑ר ּדנֵהוֵא עֵקָ ָרא ִ֣לאיׁשַ י֭ ומַ ן ּדַ נקֻ ום נֵהוֵא Rom 15:12
ַוהי נסַ ּברֻ ון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ִרׁשָ א לעַ ֗ממֵ ֭ ֞א וַעל ֗
ּכלָה חַ ֿדֻוֿתָ א וַׁשלָמָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א Rom 15:13
ֿבר ֑א נֵמלֵיֿכֻון ֻ
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדסַ ָ
ֿבר ֭ה ּבחַ ילָא ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ א ּס ּס
ּדֿתֵ ֿתיַּתרֻ ון ּבסַ ֵ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון מלֵין אנ֗ ּתֻ ון Rom 15:14
מּפָס ֗אנָא ּדֵ ין אָ ֿף אֵ נָא עלַיּכֻון אַ חַ ֑֞י ּדָ ֿ
חרנ ֵ֞א
ֻ֗הו טָ ֿבֿתָ ֑א וַמׁשַ מלֵיּתֻ ון ּב ֻֿכלָה יִ ֿדַ עֿתָ ֑א ומֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון אָ ֿף ל ַ֗א ָ
למַ רּתָ יֻו֭
אעהֵ ֿדֿכֻון Rom 15:15
קַ לִ יל ּדֵ ין מַ ָרחָ איִ ֿת ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון אַ חַ ֑֞י אַ י ַּכנָא ּדַ ֗
ּבטַ יּבֻוֿתָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י מֵ ן אַ לָהָ ֑א
מׁשיחָ א ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א וֵאֿפלֻוח Rom 15:16
ּדֵ אהוֵא מׁשַ מׁשָ נָא ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
לֵאוַנּגֵלִ יָון ּדַ אלָהָ ֭א ּדנֵהוֵא קֻ ורּבָ נָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א מקַ ּבַ ל וַמקַ ּדַ ׁש ּברֻ וחָ א
ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
מׁשיחָ א לוָֿת אַ לָהָ ֭א Rom 15:17
ִאיֿת לִ י הָ ֿכִ יל ׁשֻ וֿבהָ ָרא ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
Rom 15:4
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מׁשיחָ ֭א
מרח ֗אנָא ִּדאמַ ר מֵ ּדֵ ם ּדלָא סעַ ר ּבִ איֿדַ י֞ ִ
לָא ּגֵיר מַ ַ
למַ ׁשמעָא ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּבמֵ לֿתָ א וֿבַ עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א
ֿדמרֿתָ ֭ ֞א וַֿבחַ ילָא ּדרֻ וחֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א Rom 15:19
ּבחַ ילָא ּדָ אֿתוָֿתָ ֞א וַּדֿתֵ ָ
ֿתּכר ֿך עֿדַ מָ א ִ֣לאל ִֻוריקָ ו ֑ן וֵאמַ לֵא סֿבַ רֿתֵ ה
אֻ֣ורׁשלֵם אֵ ֵ
אַ י ַּכנָא ּדמֵ ן ִ
מׁשיחָ ֭א
ּדַ ִ
מׁשיחָ ֑א Rom 15:20
אֿתקרי ׁשמֵ ה ּדַ ִ
ִ
ּכַֿד מֵ ֿתחַ ּפַ ט ֗אנָא אֵ סַ ּבַ ֑ר לָא ּכַר ּדֵ
ֻוֿכריּתָ א
ּדלָא אֵ ֿבנֵא עַ ל ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א נ ָ
ַוהי Rom 15:21
ֿכֿתיֿ֭ב ּדַ אילֵין ּדלָא אֵ ֿתֵ אמַ ר להֻון על ֗
אֵ לָא אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
נֵחז ֻונ ֵ֑ה וַאילֵין ּדלָא ׁשמַ עו נֵּתטּפִ יסֻון֭
ָאן ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻון֭ Rom 15:22
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ּתּתַ ֿכסֵ ֿת זַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ י ֭ ֞
ֿתרוָֿתָ ֑ ֞א וַסוֵא ֗הוִ יֿת Rom 15:23
הָ ׁשָ א ּדֵ ין מֵ טֻל ּדֿדֻוּכָא לַיּת לִ י ּבהָ לֵין אַ ַ
מֵ ן קֿדָ ם ׁש ַני ָ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן
מָ א ּדָ אזֵל ֗אנָא לַ֣אסּפַ נִ י ַ֑א מסַ ּבַ ר ֗אנָא ִּדאֿתֵ א וֵאחזֵיֿכֻו ֑ן Rom 15:24
וַאנ֗ ּתֻ ון ּת ַלוֻונָני לֿתַ ָ֭מן מָ א ּדקַ לִ יל מֵ ן סַ ּגִ י אֵ ֿתּבַ סמֵ ֿת ּבַ חזָֿתֿכֻון֭
ֻ֣אורׁשלֵם ּדֵ אׁשַ מֵ ׁש לקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א Rom 15:25
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אָ זֵל ֗אנָא ל ִ
צֿבַ ו ּגֵיר הָ לֵין ּדַ ֿבמַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֭א וַֿ֣באֿכ ִַאי ַ֑א ּדׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ּתֵ הוֵא Rom 15:26
ּבֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ִ
להֻון עַ ם מֵ סּכִ נ ֵ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֞א ִּדאיֿת
אף חַ יָֿבִ ין להֻו֭ ן אֵ ן ּגֵיר ּבַ ֿדרֻ וח אֵ ׁשּתַ וּתַ ֿפו עַ מהֻון Rom 15:27
צֿבַ ו מֵ טֻל ּדָ ֿ
אף ּבֿדַ ֿבסַ ר נׁשַ מׁשֻ ון אֵ נֻון֭
עַ ֗ממֵ ֑ ֞א חַ יָֿבִ ין אֵ נֻון ּדָ ֿ
ַמרֿ֭ת וחַ ּתמֵ ֿת להֻון אָ ֿדׁשָ א הָ נ ָ֑א עָֿבַ ר ֗אנָא Rom 15:28
הָ ֿדֵ א הָ ֿכִ יל מָ א ּדֿג ֵ
עלַיּכֻון לַ֣אסּפַ נִ י ַ֭א
יָֿדַ ע ֗אנָא ּדֵ י֭ ן ּדֵ אמַ ֿתי ּדָ אֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן ּבמֻו ָליָא הֻו Rom 15:29
מׁשיחָ ֭א אָ ֿתֵ א ֗אנָא ס
ּדֿבֻורּכֿתָ א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון ּדַ ִ
מׁשיחָ ֭א וַֿבחֻוּבָ א Rom 15:30
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֭֞י ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדרֻ וחָ ֑א ּדֿתֵ עמלֻון עַ מי ּבַ צלֻוֿתָ א ּדַ חלָֿפַ י לוָֿת אַ לָהָ ֑א
הוֿ֭ד וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א Rom 15:31
יסין ּדִֿ֣ב י ֻ
ּדֵ אֿתּפַ צֵ א מֵ ן אַ ילֵין ּדלָא מֵ ּתטּפִ ִ
ּדֻֿ֣באורׁשלֵם ּתֵ ֿתקַ ּבַ ל ׁשַ ּפִ ֑יר
ִ
ּדמַ וּבֵ ל ֗אנָא לקַ ִּדיׁשֵ ֞א
וִ אֿתֵ א לוָֿתֿכֻון ּבחַ ֿדֻוֿתָ א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א וֵאּתּתנִ יח עַ מֿכֻון֭ Rom 15:32
Rom 15:18
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אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדַ ׁשלָמָ א נֵהוֵא עַ ם ּכֻלֿכֻו ֑ן אַ ִמין ס
מַ ֿגעֵ ל ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ ין ל֣ ֿפֻוֿבִ א חָ ֿתַ ֑ן ִּדאיֿתֵ יה מׁשַ מׁשָ נִ יֿתָ א Rom 16:1
נֿכראו ָ֭ס
ּדעִ ּד֗ ּתָ א ּ֣דקֵ ֵ
יך ּדזָֿדֵ ק לקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א וַֿבֿכֻל צֿבֻו ּדֿבָ עיָא Rom 16:2
ּדַ ֿתקַ ּבלֻונָה ּבמָ ַ֭רן אַ ֿ
ֵאא אָ ֿף לִ י ס
אף הִ י קָ יֻומּתָ א הוָֿת לסַ ּגִ י ֭ ֞
מֵ נֿכֻון ּתקֻ ומֻון ל ָ֭ה מֵ טֻל ּדָ ֿ
ּפריסקֵ לַא וַֿ֣ד אקֵ ל ַ֑ס ּפָ לחֵ ֞א ּדעַ מי ּ֣ביֵׁשֻ וע Rom 16:3
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣ד ִ
מׁשיחָ ֭א
ִ
וריהֻון֞ י ַ֗הֿבו֭ ולָא ֗הוָא אֵ נָא ּבַ לחֻוֿדַ י Rom 16:4
ּדהֵ נֻון הָ לֵין חל ָֿף נַֿפׁשי צַ ַ
מַ וּדֵ א ֗אנָא להֻו ֑ן אֵ לָא אָ ֿף ּכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
והַ ֿבו ׁשלָמָ א לעִ ּד֗ ּתָ א ִּדאיֿת ּבֿבַ יּתהֻון ס ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א Rom 16:5
מׁשיחָ א ס
והי ִר ִׁשיֿתָ א ַּ֣דאֿכ ִַאיַא ּבַ ִ
ֵּ֣דאּפֵ נֵטָ וס חַ ּבִ יֿבי֭ אַ ינָא ִּדאיֿתַ ֗
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּ֣דמַ ִרי ַ֭א אַ יֿדָ א ּדסַ ּגִ י לֵאיַֿת ּבֿכֻון ס Rom 16:6
וס וַֿ֣ד י ֻונִ יַא ֗אח ָינ ַ֭֞י ּדַ הוַו ׁשֿבַ י ָ֞א עַ מי֑ Rom 16:7
אנּדרונִ יקָ ֭
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣ד ָ
מׁשיחָ א קֿדָ מַ י הוַו ס
וִ ִיֿדיעִ ין אֵ נֻון ּבַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וֿבַ ִ
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣דאמּפלִ יָוס חַ ּבִ יֿבי ּבמָ ַרן ס Rom 16:8
מׁשיחָ ֑א וֵֿ֣ד אסטַ ֿכֻוס Rom 16:9
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדֻ֣אורֿבַ נ ָ֭וס ּפָלחָ א ּדעַמַ ן ּבַ ִ
חַ ּבִ יֿבי ס
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣דאּפֵ לִ א ּגַֿביָא ּבמָ ַרן ס ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ ֿבנַי֞ Rom 16:10
ארסטָ ֿבֻולָוס ס
ּבַ יּתֵ ה ַּ֣ד ִ
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּ֣דהֵ ָרוֿדִ יָון ֗אחיָני ס ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ ֿבנַי֞ Rom 16:11
ּבַ יּתֵ ה ּ֣דנַרקִ סָ ֭וס אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון ּבמָ ַרן֭
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣דטרֻ וֿפֵ נַא וַֿ֣ד טרֻ וֿפָסַ ֭א ּדלִ איֵין֞ ּבמָ ַרן ס ׁשַ אלו Rom 16:12
ּפֵרסס חַ ּבִ יֿבּתי֭ אַ יֿדָ א ּדסַ ּגִ י לֵאיַֿת ּבמָ ַרן ס
ּבַ ׁשלָמָ א ּ֣ד ִ
וֿדילי ס Rom 16:13
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּ֣דרֻ וֿפָס ּגַֿביָא ּבמָ ַר ֑ן וֿדֵ אמֵ ה ִּדילֵה ִ
ּפַטרֿבַ א Rom 16:14
ֻונקרטָ וס וַֿ֣ד ֿפ ֵלֿגָון וַֿ֣ד הֵ רמַ א וַֿ֣ד ָ
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ַּ֣דאס ִ
רמ ֑א וֿדַ אחֵ ֞א ּדעַ מהֻון ס
וַֿ֣ד הֵ ִ
ארוס וַֿדחָ ֿתֵ ה Rom 16:15
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּ֣דֿפִ י ָל ָלֿגָוס וַֿ֣ד יֻולִ יַא וַֿ֣ד נִ ָ
וָֿ֣ד אלֻומּפַ ֑א וַֿדֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדעַמהֻון ס
Rom 15:33
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ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א חַ ֿד ּדחַ ֿד ּבנֻוׁשַ קּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֭א ׁשָ אלָן֞
מׁשיחָ א ס
ּבַ ׁשלָמֿכֻון ּכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתֵ ֞ה ּדַ ִ
ּבָ עֵ נָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּדֿתֵ זּדַ הרֻ ון מֵ ן אַ ילֵין ּדֿפָ לַֿגוָֿתָ ֞א Rom 16:17
ֿתרחקֻ ון לֿכֻון
עָֿבּדי ֑ן לֿבַ ר מֵ ן יֻולּפָ נָא ּדַ אנ֗ ּתֻ ון יִ לֵֿפּתֻ ו ֑ן ּדֿתֵ ַ
ומַ ֿכׁשֻ ול ֵ֞א ִ
מֵ נהֻון֭
מׁשיחָ ֭א Rom 16:18
מׁשין למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אַ ילֵין ּגֵיר ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻו ֑ן לָא מׁשַ ִ
ֿפׁשיטֵ ֭ ֞א
אֵ לָא לֿכַרסהֻו֭ ן וַֿבמֵ ל ֵ֞א ּבַ ִסימָ ֿתָ ֞א וַֿבֿבֻורּכָֿתָ ֞א מַ טעֵין לֵּבַ וָֿתָ ֞א ּדַ ִ
מֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתֿכֻון ּדֵ ין ִּדילֿכֻו֭ ן לֿכֻל ּבַ רנָׁש אֵ ֿתיַֿדעַֿ֭ת חָ ֿדֵ א ֗אנָא Rom 16:19
ימין לֿבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
ימין לטָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וֿתַ ִמ ִ
הָ ֿכִ יל ּבֿכֻו֭ ן וצָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֿתֵ הוֻון חַ ּכִ ִ
ֻון Rom 16:20
יוהי ּבַ עֿגַל לסָ טָ נָא ּתחֵ יֿת ֵרֿגלַיּכ ֭ ֞
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדַ ׁשלָמָ ֭א נֵׁשחקִ ֗
מׁשיחָ א ּתֵ הוֵא עַ מֿכֻון ס
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וס ּפָ לחָ א ּדעַ מי֑ ו֣ לֻוקִ יָוס וִ֣איַסָ ון Rom 16:21
ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמֿכֻון ִ֣טימָ ֿתֵ אָ ֭
טרוס ֗אח ָינַי֞ ס
וסיּפַ ָ
ו֣ סָ ִ
ָוס ּדֿכֵֿתּבֵ ֿת אֵ ּגַרּתָ א ּבמָ ַרן ס Rom 16:22
רטי ֭
ׁשָ אֵ ל ֗אנָא ּבַ ׁשלָמֿכֻו֭ ן אֵ נָא ֵ֣ט ִ
ֿכלָה עִ ּד֗ ּתָ א ס ׁשָ אֵ ל Rom 16:23
ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמֿכֻו֭ ן ּג ִַ֣אי ָ֭וס מקַ ּבלָני וַֿד ֻ
מֿדינ֗ ּתָ ֑א ו֣ קֻ וַארטָ וס אַ חָ א ס
ּבַ ׁשלָמֿכֻון ֵ֣א ַרסטָ ֭וס ַרּבַ יּתָ א ּדַ ִ
לַאלָהָ א ּדֵ י֭ ן הַ ו ּדמֵ ׁשּכַח ּדַ נׁשַ ַררֿכֻון ּבֵ אוַנּגֵלִ יָון ִּדילי֑ הַ ו Rom 16:24
ּדא ָרז ָ֑א ּדמֵ ן זַֿבנַי֞ עָ למֵ ֞א מֿכַסַ י ֗הו ָ֑א
מׁשיחָ א ּבֿגֵל ָינָא ֗
אֿתּכרז עַל יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֵ
ּדֵ
אֵ ֿתּגלִ י ּדֵ ין ּבזַֿבנָא הָ נָא ּביַֿד ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א וַֿבֿפֻוקּדָ נֵה Rom 16:25
ּדַ אלָהָ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם אֵ ִֿתיֿדַ ע לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א למַ ׁשמעָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
מׁשיחָ א Rom 16:26
והי֑ ׁשֻ וֿבחָ א ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדהֻויֻו חַ ּכִ ימָ א ּבַ לחֻוֿדַ ֗
למין אַ ִמין ס
לעָ לַמעָ ִ
מׁשיחָ א עַ ם ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ ִמין ּס ּס Rom 16:27
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
Rom 16:16
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מׁשיחָ ֭א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א
ּפַ֣ולָוס קַ ריָא וַׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ו֣ סָ וסֿתֵ נִ ס אַ חָ ֑א
מׁשיחָ א 1Co 1:2
קרי ָ֞א וקַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
וס ַ
לעִ ּד֗ ּתָ א ּדַ אלָהָ א ּדַ ֿ֣ב קָ ִורנֿתָ ֑
מׁשיחָ א ּבֿכֻל אַ ֿתַ ֑ר
ּדׁשי֭ ן וַלֿכֻלהֻון אַ ילֵין ּדקָ ֵרין ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מקַ ִ
ִּדילהֻון ִוֿדילַן֭
מׁשיחָ א 1Co 1:3
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻון וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ס
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהי ּבֿכֻלזֿבַ ן חלָֿפַ יּכֻו ֑ן עַ ל טַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א 1Co 1:4
מׁשיחָ ֭א
ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לֿכֻו֭ ן ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדַ ֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם עֿתַ רּתֻ ון ּבֵ ֑ה ּבֿכֻל מֵ ל ָ֭א וַֿבֿכֻל יִ ֿדַ עֿתָ ֭א 1Co 1:5
ררֿת ּבֿכֻון֭ 1Co 1:6
מׁשיחָ א אֵ ׁשּתַ ַ
אַ ֿיך ּדסָ הּדֻוֿתֵ ה ּדַ ִ
ּדלָא אֵ ֿתּבַ צַ רּתֻ ון ּבַ חֿדָ א מֵ ן מַ והֿבָ ֿתֵ ֑֞ה אֵ לָא מסַ ּכֵין אנ֗ ּתֻ ון 1Co 1:7
מׁשיחָ ֭א
לֿגֵל ָינֵה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
חריּתָ ֭א ּדַ ֿדלָא ֵרׁשיָן ּתֵ הו ֻון ּביַומֵ ה 1Co 1:8
ּדהֻו נׁשַ ַררֿכֻון עֿדַ מָ א ל ַ֗א ָ
מׁשיחָ ֭א
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿברה יֵׁ֣שֻ וע 1Co 1:9
ֿתקריּתֻ ון לׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ּדַ ֵ
מהַ ימַ ן ֗הו אַ לָהָ א ּדֿבִ איֿדֵ ה אֵ ִ
מׁשיחָ א מָ ַרן ס
ִ
מׁשיחָ ֑א ּדֿתֵ הוֵא 1Co 1:10
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּגמ ִירין ּבַ חֿדָ א
חֿדָ א מֵ לֿתָ א לֿכֻלֿכֻו֭ ן ולָא נֵהויָן֞ ּבֿכֻון ּפָ לַֿגוָֿתָ ֭ ֞א אֵ לָא ּתֵ הוֻון ִ
ּתַ רעִ יֿתָ א וַֿבחַ ֿד ֵרע ָינ ָ֭א
ׁשלַחו לִ י ּגֵיר עלַיּכֻון אַ חַ ֭֞י מֵ ן ּבֵ יֿת ּכ֣ לָאֵ ֑ ֞א ּדחֵ ר ָינ ֵ֞א ִאיֿת 1Co 1:11
ּבַ ינָֿתֿכֻון֭
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ִּדאיֿת מֵ נֿכֻון ּדָ אמַ ֭ר אֵ נָא ּ֣דּפַ ולָוס ֗אנ ָ֑א 1Co 1:12
וִ איֿת ּדָ אמַ ֭ר אֵ נָא ַּ֣דאּפָ לָו ֗אנ ָ֑א וִ איֿת ּדָ אמַ ֭ר אֵ נָא ּדֿכִ אֿפָא ֗אנ ָ֑א וִ איֿת
מׁשיחָ א ֗אנ ָ֭א
ּדָ אמַ ֭ר אֵ נָא ּדַ ִ
1Co 1:1
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מׁשיחָ ֭א אַ ו למָ א ּפַ֣ולָוס אֵ זּדקֵ ֿף עַ ל אַ ּפַ יּכ ֭ ֻ֞ון
ּדַ למָ א אֵ ֿתּפַ לַֿג לֵה ִ
אַ ו ּבַ ׁשמֵ ה ּ֣דּפַ ולָוס עמַ ּדּתֻ ון֭
לַּ֣כריסּפָ וס 1Co 1:14
לאנָׁש מֵ נֿכֻון לָא אַ עמֿדֵ ֿ֑ת אֵ לָא ִ
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהי֭ ּדַ ֗
וַל֣ ֿג ִַאי ָ֭וס
ּדלָא ֗אנָׁש נִ אמַ ר ּדַ ֿבׁשֵ מי אַ עמֿדֵ ֿ֭ת 1Co 1:15
אַ עמֿדֵ ֿת ּדֵ ין אָ ֿף לֿבַ יּתֵ ה ֵּ֣דאסטֵ ֿפַ נ ַ֭א ּתֻ וֿב ּדֵ ין לָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א אֵ ן 1Co 1:16
חרין אַ עמֿדֵ ֿ֭ת
לאנָׁש ֗א ִ
֗
מׁשיחָ ֭א למַ עמָ ֿדֻו֭ אֵ לָא לַמסַ ּבָ רֻ ו֭ לָא ּבחֵ ֿכמַ ֿת 1Co 1:17
ּדרני ִ
לָא ּגֵיר ׁשַ ַ
מׁשיחָ א ס
מֵ ל ֑ ֵ֞א ּדלָא נֵסּתַ ַרק זקִ יֿפֵ ה ּדַ ִ
יֿפָא לַאֿבִ יֿדֵ ֞א ׁשָ טי ֻוֿתָ א ֗הי֭ לַן ּדֵ י֭ ן לַאילֵין 1Co 1:18
מֵ לֿתָ א ּגֵיר ּדַ זקִ ֭
ינן חַ ילָא ֗הי ּדַ אלָהָ ֭א
ּדחַ יִ ַ֭
ֵיר ּדַ אוּבֵ ֿד חֵ ֿכמֿתָ א ּדחַ ּכִ ימֵ ֑ ֞א וֵאֿגלֻוז ּתַ רעִ יֿתָ א 1Co 1:19
ּכֿתיֿב ּג ֭
ִ
ּדסַ ּכֻולֿתָ נ ֭ ֵ֞א
ֿפר ֭א אַ ו אַ יּכָא הֻו ּדָ רֻ וׁשָ א 1Co 1:20
אַ יּכָא הֻו חַ ּכִ ימָ ֭א אַ ו אַ יּכָא הֻו סָ ָ
ּדעָלמָ א הָ נ ָ֭א לָא הָ א אַ ׁשטיָה אַ לָהָ א חֵ ֿכמֿתֵ ה ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א
מֵ טֻל ּגֵיר ּדַ ֿבחֵ ֿכמֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א לָא יִ ֿדַ ע עָ למָ א ּבחֵ ֿכמֿתָ א 1Co 1:21
לַאלָהָ ֑א צֿבָ א אַ לָהָ א ּדַ ֿבׁשָ טיֻוֿתָ א ּדֿכָרֻ וז ֻוֿתָ א נַחֵ א לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין֭
מֵ טֻל ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א אָ ֿתוָֿתָ ֞א ׁשָ אלִ י֭ ן וַארמָ י ֵ֞א חֵ ֿכמֿתָ א ּבָ עֵין֭ 1Co 1:22
יף ּתֻ וקַ לּתָ א לִ יהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א 1Co 1:23
מׁשיחָ ֭א ּכַֿד זקִ ֿ֑
חנַן ּדֵ ין מַ ֿכרזִינַן ִ
ולַארמָ י ֵ֞א ׁשָ טיֻוֿתָ ֑א
מׁשיחָ א חַ ילָא ּדַ אלָהָ ֭א 1Co 1:24
קרי֭ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א וַארמָ י ֑ ֵ֞א ִ
להָ נֻון ּדֵ ין ּדַ ֵ
וחֵ ֿכמֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ַֿכריהֻוֿתֵ ה 1Co 1:25
מֵ טֻל ּדׁשָ טיֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א חַ ּכִ ימָ א ֗הי מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א ו ִ
אנָׁשָ א סּדַ אלָהָ א חַ ילֿתָ ניָא ֗הי מֵ ן ּבנַי֞ ֗
קריּתֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּדלָא סַ ּגִ יאיִ ן֞ ּבֿכֻון חַ ּכִ ימֵ ֞א ּבַ ֿבסַ ֭ר 1Co 1:26
חזַו ּגֵיר אָ ֿף ָ
ולָא סַ ּגִ יאיִ ן֞ ּבֿכֻון חַ ילֿתָ נ ֭ ֵ֞א ולָא סַ ּגִ יאיִ ן֞ ּבֿכֻון ּבנַי֞ טֻוהמָ א ַרּבָ ֭א
ַוהי֞ ּדעָ למָ א ּדנַֿבהֵ ֿת לחַ ּכִ ימֵ ֭ ֞א וַֿגֿבָ א 1Co 1:27
אֵ לָא ּגֿבָ א אַ לָהָ א לסַ ֿכל ֗
והי֞ ּדעָלמָ א ּדנַֿבהֵ ֿת לחַ ילֿתָ נ ֭ ֵ֞א
ּכריהַ ֗
ִ
1Co 1:13
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וַֿגֿבָ א לַאילֵין ּדַ ֿבצִ יר טֻוהמהֻון ּבעָ למָ ֑א וַלמַ ס ַלי ֭ ָ֞א ולַאילֵין
ּדלַיּת אֵ נֻו ֑ן ּדַ נֿבַ טֵ ל לַאילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון֭
והי֭ 1Co 1:29
ּדלָא נֵׁשּתַ ֿבהַ ר ּכֻל ּבסַ ר קֿדָ מַ ֗
מׁשיחָ ֑א הַ ו ּדַ הוָא לַן 1Co 1:30
אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין מֵ נֵה אַ נ֗ ּתֻ ון ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
חֵ ֿכמֿתָ א מֵ ן אַ לָהָ ֑א וז ִַּדיקֻ וֿתָ א וקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א וֿפֻורקָ נ ָ֭א
ֿכֿתיֿ֭ב ּדמַ ן ּדמֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֭ר ּבמָ ריָא נֵׁשּתַ ֿבהַ ר ס 1Co 1:31
אַ ֿיך ּדַ ִ
מללָא ַרורֿבָ ֭א אָ ֿפלָא 1Co 2:1
וֵאנָא אַ חַ ֭֞י ּכַֿד אֵ ִֿתיֿת לוָֿתֿכֻו ֑ן לָא ּבמַ ֗
ּבחֵ ֿכמֿתָ ֭א סַ ּבַ רּתֿכֻון ֗א ָרזֵה ּדַ אלָהָ א ס
יך ּדמֵ ּדֵ ם יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א אֵ לָא אֵ ן ל֣ יֵׁשֻ וע 1Co 2:2
ולָא ּדָ נֵֿת נַֿפׁשי ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א אָ ֿף לֵה ּכַֿד זקִ ֿ֭יף
ִ
רֿתיֿתָ א הוִ יֿת לוָֿתֿכֻון֭ 1Co 2:3
וֵאנָא ּבֿדֵ חלֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ ֭א וֿבַ ִ
ומֵ לַֿתי וֿכָרֻ וז ֻוֿתי֑ לָא הוָֿת ּבַ מּפִ יסָ נֻוֿתָ א ּדמֵ ל ֵ֞א ּדחֵ ֿכמֿתָ ֑א אֵ לָא 1Co 2:4
ּבֿתַ חוִ יֿתָ א ּדרֻ וחָ ֭א וַֿדחַ יל ָ֑א
ּדלָא ּתֵ הוֵא הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּבחֵ ֿכמֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אֵ לָא ּבחַ ילָא 1Co 2:5
ּדַ אלָהָ א ס
יר ֭ ֞א חֵ ֿכמֿתָ א לָא ּדהָ נָא עָ למָ ֭א אָ ֿפלָא 1Co 2:6
ֿגמ ֵ
חֵ ֿכמֿתָ א ּדֵ ין ממַ ללִ ינַן ּבַ ִ
ַוהי֞ ּדעָ למָ א הָ נָא ּדמֵ ֿתּבַ טלִ ין֭
ּדׁשַ לִ יטָ נ ֗
ּבא ָר ֭ז הָ י ּדַ מֿכַסיָא ֗הוָֿ֑ת וקַ ּדֵ ם 1Co 2:7
אֵ לָא ממַ ללִ ינַן חֵ ֿכמֿתָ א ּדַ אלָהָ א ֗
֗הוָא ּפַ רׁשָ ה אַ לָהָ א מֵ ן-קֿדָ ם עָ למֵ ֭ ֞א לׁשֻ וֿבחָ א ִּדילַן֭
ֻוה לַו 1Co 2:8
הָ י ּדחַ ֿד מֵ ן ׁשַ לִ יטָ נ ֵ֞א ּדעָ למָ א הָ נָא לָא יַֿדעָ ֭ה אֵ לֻו ּגֵיר יַֿדע ֑
למָ ָרה ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א זָקּפִ ין ֗הוַו֭
ֿכֿתיֿ֭ב ּדעַ ינָא לָא חזָֿ֑ת וֵאֿדנָא לָא ׁשֵ מעַ ֿ֑ת ועַ ל לֵּבָ א 1Co 2:9
אֵ לָא אַ ֿיך ּדַ ִ
חמין לֵה ס
ּדר ִ
ּדֿבַ רנָׁשָ א לָא סל ֵ֑ק מֵ ּדֵ ם ּדטַ יֵֿב אַ לָהָ א לַאילֵין ָ
לַן ּדֵ ין ַּגלָא אַ לָהָ א ּברֻ וחֵ ֭ה רֻ וחָ א ּגֵיר ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּבָ צי ָ֑א אָ ֿף 1Co 2:10
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
עֻומקַ ֗
אַ ינָא הֻו ּגֵיר ּבַ רנָׁשָ א ּדיָֿדַ ע ּדַ ֿבֿבַ רנָׁשָ ֑א אֵ לָא אֵ ן רֻ וחָ א ּדֿבַ ר 1Co 2:11
֗אנָׁשָ א ּדֿבֵ ֭ה הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּדֿבַ אלָהָ א ֗אנָׁש לָא יָֿדַ ע֑ אֵ לָא אֵ ן רֻ וחֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
1Co 1:28
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חנַן ּדֵ ין לָא ֗הוָא רֻ וחָ א ּדעָ למָ א נסַ ֿב ֑ן אֵ לָא רֻ וחָ א ּדמֵ ן אַ לָהָ ֑א
ּדנֵּדַ ע מַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדמֵ ן אַ לָהָ א אֵ ִֿתיהֵ ֿב לַן ּס ּס
אף ממַ ללִ י ַנ ֑ן לָא ֗הוָא ּבי ֻולּפָ נָא ּדמֵ ל ֵ֞א ּדחֵ ֿכמֿתָ א 1Co 2:13
אַ ילֵין ּדָ ֿ
מֿפַחמינַן֭
ִ
ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אֵ לָא ּביֻולּפָ נָא ּדרֻ וחָ ֭א וַלרֻ וחָ נ ֵ֞א רֻ וחָ ניָֿתָ ֞א
הו֑ לָא מקַ ּבֵ ל רֻ וחָ ניָֿתָ ֭ ֞א ׁשָ טי ֻוֿתָ א אֵ נֵין֞ 1Co 2:14
ּבַ רנָׁשָ א ּגֵיר ּדֿבַ נֿפֵ ׁש ֻ֗
ּתֿדין֭
ּגֵיר ל ֵ֭ה ולָא מֵ ׁשּכַח ּדנֵּדַ ע ּדַ ֿברֻ וח מֵ ִ
ּתֿדין֭ 1Co 2:15
רֻ וחָ נָא ּדֵ ין ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּדָ אֵ ֑ן והֻו מֵ ן ֗אנָׁש לָא מֵ ִ
מׁשיחָ א 1Co 2:16
יוהי֭ לַן ּדֵ ין ֵרע ָינָא ּדַ ִ
מַ נֻו ּגֵיר יִ ֿדַ ע ֵרע ָינֵה ּדמָ ריָא ּדנַלֿפִ ֗
ִאיֿת לַן ס
יך ּדעַ ם רֻ וחָ נ ֑ ֵ֞א אֵ לָא 1Co 3:1
וֵאנָא אַ חַ ֭֞י לָא אֵ ׁשּכחֵ ֿת ּדֵ אמַ לֵל עַ מֿכֻון אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ַאיך ּדַ ל ַילֻוֿדֵ ֞א ּבַ ִ
ֿגרנ ֑ ֵ֞א ו ֿ
אַ ֿיך ּדעַ ם ּפַ ָ
חַ לֿבָ א אַ ׁשקִ יֿתֿכֻו ֑ן ולָא יֵהּבֵ ֿת לֿכֻון מֵ אֿכֻולּתָ ֭א לָא ּגֵיר עֿדַ ּכִ יל 1Co 3:2
מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן אֵ לָא אָ ֿפלָא הָ ׁשָ א מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
עֿדַ ּכִ יל ּגֵיר ּבַ ֿבסַ ר אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אַ יּכָא ּגֵיר ִּדאיֿת ּבֿכֻון חסָ מָ א וחֵ ר ָינָא 1Co 3:3
ֿגרנ ֵ֞א אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וֿבַ ֿבסַ ר מהַ לֿכִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
וֿפָ לַֿגוָֿתָ ֑ ֞א לָא הָ א ּפַ ָ
חרנָא 1Co 3:4
מָ א ּדָ אמַ ר ּגֵיר ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו ֑ן אֵ נָא ּ֣דּפַ ולָוס ֗אנ ָ֑א ו ַ֗א ִ
ֿגרנ ֵ֞א אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
אָ מַ ר ֗אנָא ַּ֣דאּפָ לָו ֗אנ ָ֑א לָא הָ א ּפַ ָ
ָוס אַ ו מַ נֻו ַ֣אּפָ לָו֑ אֵ לָא מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א ּדֿבִ איֿדַ יהֻון֞ 1Co 3:5
מַ נֻו ּגֵיר ּפַ֣ול ֭
ואנָׁש ֗אנָׁש אַ ֿיך ּדי ַ֗הֿב לֵה מָ רי ָ֭א
הַ ימֵ נּתֻ ו֭ ן ֗
אֵ נָא נֵצּבֵ ֿ֭ת וַ֣אּפָ לָו אַ ׁשקִ י֑ אֵ לָא אַ לָהָ א ַרּבִ י֭ 1Co 3:6
והי מֵ ּדֵ ֭ם ולָא הַ ו ּדמַ ׁשקֵ ֑א אֵ לָא אַ לָהָ א 1Co 3:7
לָא הָ ֿכִ יל הַ ו ּדנָצֵ ֿב ִאיֿתַ ֗
מרּבֵ ֭א
ּדַ ַ
ֿגרה 1Co 3:8
ואנָׁש אַ ֿיך עַ מלֵה אַ ֵ
מַ ן ּדנָצֵ ֿב ּדֵ י֭ ן ומַ ן ּדמַ ׁשקֵ ֭א חַ ֿד אֵ נֻו֭ ן ֗
מקַ ּבֵ ֭ל
ינן וֿפֻולחָ נָא ּדַ אלָהָ ֭א וֿבֵ נ ָינָא ּדַ אלָהָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון 1Co 3:9
עַ ם אַ לָהָ א ּגֵיר ּפָ לחִ ַ֭
אֵ נֻון֭
1Co 2:12
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ַאיך טַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י֑ סָ מֵ ֿת ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א אַ ֿיך
ו ֿ
חרנָא ּדֵ ין עלֵיה ּבָ נ ֵ֭א ּכֻלנָׁש ּדֵ ין נֵחזֵא אַ יּכַן ּבָ נֵא
רּדֿכלָא חַ ּכִ ימָ ֭א ֗א ִ
אַ ִ
ֵיה
על ֭
ּדסימָ ֑א ֗אנָׁש לָא מֵ ׁשּכַח 1Co 3:11
חרֿתָ ֭א סטַ ר-מֵ ן הָ ֿדֵ א ִ
ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א ּגֵיר ֗א ִ
מׁשיחָ ֭א
לַמסָ ֭ם ִּדאיֿתֵ יה יֵׁ֣שֻ וע ִ
וֵאן ֗אנָׁש ּדֵ ין ּבָ נֵא עַ ל הָ ֿדֵ א ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ ֑א ּדַ הֿבָ א אַ ו ִסאמָ ֭א אַ ו 1Co 3:12
עמ ָיר ֭א אַ ו חַ ּבֿתָ ֑א
אֿפֵא יַקִ ָירֿתָ ֑ ֞א אַ ו קַ יסֵ ֞א אַ ו ִ
ּכִ ֞
ֻורא 1Co 3:13
עֿבָ ֿדָ א ּדֿכֻלנָׁש מֵ ֿתּגל ֵ֭א יַומָ א ּגֵיר הַ ו ָּגלֵא ל ֵ֭ה מֵ טֻל ּדַ ֿבנ ָ
יוהי֭
ֿפרׁש ֗
והי֑ נ ָֻורא ּתֵ ִ
מֵ ֿתּגל ֵ֭א וַעֿבָ ֿדֵ ה ּדֿכֻלנָׁש אַ י ַּכנָא ִאיֿתַ ֗
ֿגרה נקַ ּבֵ ֭ל 1Co 3:14
וַאינָא ּדַ נקַ וֵא עֿבָ ֿדֵ ֑ה הַ ו ּדֿבָ נֵא אַ ֵ
יך 1Co 3:15
וַאינָא ּדַ עֿבָ ֿדֵ ה נִ אקַ ֿ֭ד נֵחסַ ֭ר הֻו ּדֵ ין נֵׁשּתַ וזַֿ֑ב הָ ַֿכנָא ּדֵ ין אַ ֿ
ּדמֵ ן נ ָֻורא ס
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדהַ יּכלֵה אַ נ֗ ּתֻ ון ּדַ אלָהָ ֑א ורֻ וחֵ ה ּדַ אלָהָ א 1Co 3:16
מרא ּבֿכֻון֭
עָ ָ
ומַ ן ּדַ מחַ ּבֵ ל הַ יּכלֵה ּדַ אלָהָ ֑א מחַ ּבֵ ל לֵה אַ לָהָ ֭א הַ יּכלֵה ּגֵיר 1Co 3:17
ּדַ אלָהָ א קַ ִּדיׁש ֻ֗הו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון֭
הו ּבעָ למָ א הָ נ ָ֑א 1Co 3:18
֗אנָׁש לָא נַטעֵא נַֿפׁשֵ ֭ה מַ ן ּדסָ ֿבַ ר ּבֿכֻון ּדחַ ּכִ ים ֻ֗
נֵהוֵא לֵה סַ ֿכל ָ֭א ּדנֵהוֵא חַ ּכִ ימָ ֭א
ֵיר 1Co 3:19
ּכֿתיֿב ֻ֗הו ּג ֑
חֵ ֿכמֿתֵ ה ּגֵיר ּדעָ למָ א הָ נָא ֵללֻוֿתָ א ֗הי לוָֿת אַ לָהָ ֭א ִ
ּדָ אחֵ ֿד חַ ּכִ ימֵ ֞א ּבחָ רעֻוֿתהֻון֭
ֵין 1Co 3:20
סריקָ ן֞ אֵ נ ֭ ֞
וֿתֻ וֿ֑ב מָ ריָא יָֿדַ ע מַ חׁשֿבָ ֿתהֻון֞ ּדחַ ּכִ ימֵ ֭ ֞א ּדַ ִ
מֵ טֻל הָ נָא לָא ֗אנָׁש נֵׁשּתַ ֿבהַ ר ּבַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּגֵיר ִּדילֿכֻון 1Co 3:21
ֻ֗הו֭
אֿפָא וֵאן עָלמָ ֑א וֵאן חַ י ֭ ֵ֞א וֵאן מַ וּתָ ֑א 1Co 3:22
ָוס וֵאן ַ֣אּפָ לָו֑ וֵאן ּכִ ֑
אֵ ן ּפַ֣ול ֭
עֿתיֿדָ ֑֞ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם ִּדילֿכֻון ֻ֗הו֭
וֵאן ּדקָ ימָ ֭ ֞ן וֵאן ּדַ ִ
ַמׁשיחָ א ּדַ אלָהָ א ס 1Co 3:23
מׁשיחָ ֭א ו ִ
וַאנ֗ ּתֻ ון ּדַ ִ
ורּבַ י֞ ּ-בָ ּתֵ ֞א 1Co 4:1
מׁשיחָ ֑א ַ
חׁשיֿבִ ין לֿכֻו ֑ן אַ ֿיך מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א ּדַ ִ
הָ ַֿכנָא הוַין ִ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
ּדא ָרז ֗
֗
1Co 3:10
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ּדאנָׁש ּכַֿד מהַ ימַ ן נֵׁשּתֿכ ַ֭ח
ּברּבַ י֞ ּ-בָ ּתֵ ֑ ֞א ֗
הָ רּכָא מֵ ּכִ יל מֵ ֿתּבעֵא ַ
ר-אנ ָׁ֭ש 1Co 4:3
ּתֿדי ֑ן אַ ו מֵ ן ּכֻל ּבַ ֗
לִ י ּדֵ ין הָ ֿדֵ א ּבצִ ירֻ וֿתָ א ֗הי לִ י ּדמֵ נֿכֻון אֵ ִ
אֵ לָא אָ ֿפלָא אֵ נָא נַֿפׁשי ּדָ אֵ ן ֗אנ ָ֭א
חׁשיׁש ֗אנ ָ֭א אֵ לָא לַו ּבהָ ֿדֵ א אֵ זּדַ ּדקֵ ֿ֭ת ּדַ יָני 1Co 4:4
לָא ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּבנַֿפׁשי ִ
ּגֵיר מָ ריָא הֻו֭
מֵ טֻל הָ נָא לָא מֵ ן קֿדָ ם זַֿבנָא ּתֵ הו ֻון ּדָ ינִ י ֑ן עֿדַ מָ א ּדנִ אֿתֵ א מָ רי ָ֑א 1Co 4:5
הַ ו ּדמַ נהַ ר ּכַסיָֿתֵ ֞ה ּדחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א ו ָֿגלֵא מַ חׁשֿבָ ֿתהֻון֞ ּדלֵּבַ וָֿתָ ֭ ֞א והָ יּדֵ ין נֵהוֵא
לאנָׁש ֗אנ ָׁ֭ש מֵ ן אַ לָהָ א ס
ׁשֻ וֿבחָ א ֗
הו סָ מֵ ֿת עַל ּפַ֣רצֻוּפָא ִּדילי֭ וַֿ֣ד אּפָ לָו֭ 1Co 4:6
הָ לֵין ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י מֵ ֻטלָֿתֿכֻון ֻ֗
ֿברה לָא
ואנָׁש עַל חַ ֵ
ֿכֿתיֿ֑ב ֗
ֿתרעֻון י ִַּתיר מֵ ן מָ א ּדַ ִ
ּדֿבַ ן ִּתאלּפֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ ַ
ֵּתרים מֵ טֻל ֗אנ ָׁ֭ש
נ ִ
ֿבּת למָ נָא 1Co 4:7
ֿבּת וֵאן נסַ ֑
מַ נֻו ּגֵיר ּבצָ ֿ֭ך אַ ו מָ נָא ִאיֿת ל ָֿך ּדלָא נסַ ֭
ֿבּת
מֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר אַ נ֗ ּת אַ ֿיך הַ ו ּדלָא נסַ ֭
וף ּדֵ ין 1Co 4:8
מֵ ן ַּכּדֻו סֿבַ עּתֻ ון לֿכֻון וַעֿתַ רּתֻ ו ֑ן וֿבֵ לעָ ֿדַ ין אַ מלֵֿכּתֻ ו ֑ן אֵ ׁשּתֻ ֿ
אף חנַן נַמל ֵֿך עַ מֿכֻון֭
אַ מלֵֿכּתֻ ו ֑ן ּדָ ֿ
יך 1Co 4:9
חרי ֵ֞א ֗הו סָ מַ ן אַ לָהָ א אַ ֿ
סָ ֿבַ ר ֗אנָא ּגֵיר ּדלַן לַׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ֗א ָ
טרון לעָ למָ ֑א וַלמַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ולַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ּדַ למַ וּתָ ֭א ּדַ הוַין ּתֵ אַ ָ
מׁשיחָ ֭א חנַן 1Co 4:10
מׁשיחָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין חַ ּכִ ימֵ ֞א ּבַ ִ
חנַן ׁשָ טַ י ָ֞א מֵ טֻל ִ
ערין֭
ּכריהֵ ֭ ֞א וַאנ֗ ּתֻ ון חַ ילֿתָ נ ֭ ֵ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ׁשּתַ ּבחִ י֭ ן וַחנַן מֵ צטַ ִ
ִ
ינן 1Co 4:11
ינן ומֵ ֿתקַ ּפחִ ַ֭
ינן ועַ רטֵ לָיִ ַ֭
ינן וַצהֵ ַ֭
עֿדַ מָ א להָ ֿדֵ א ׁשָ עֿתָ ֑א ּכַֿפנִ ַ֭
וֿבֵ יֿת-קיָמָ א לַיּת לַן֭
ינן ָרֿדּפִ ין ַ֭לן 1Co 4:12
ערין ַ֭לן וַמֿבַ רֿכִ ַ֭
ינן ּכַֿד ּפָ לחִ ינַן ּבִ איֿדַ ֭ ֞ין מצַ ִ
ולָאֵ ַ֭
יּברינַן֭
וַמסַ ִ
ֻוּפָרא 1Co 4:13
מצַ חֵ ין ַ֭לן וֿבָ עֵינַן מֵ נהֻו֭ ן אַ ֿיך נֿפָֿתָ א ּדעָ למָ א הוַי֭ ן וֿכ ָ
ּדֿכֻלנָׁש עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א
יך ּדלַֿב ַני ָ֞א 1Co 4:14
לָא ֗הוָא אַ ֿיך ּדַ אֿבהֵ ֿתֿכֻון ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא הָ לֵי ֑ן אֵ לָא אַ ֿ
חַ ּבִ יֿבֵ ֞א מַ רּתֵ א ֗אנ ָ֭א
1Co 4:2
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ֵאא
מׁשיחָ ֑א אֵ לָא לָא סַ ּגִ י ֞
אֵ ן ּגֵיר ֵרּבֻו ּתָ ראֵ ֞א נֵהוֻון לֿכֻון ּבַ ִ
מׁשיחָ ֑א אֵ נָא הֻו אַ ולֵּדּתֿכֻון ּבַ סֿבַ רֿתָ ֭א
אַ ֿבָ הֵ ֭ ֞א ּ֣ביֵׁשֻ וע ּגֵיר ִ
ּבָ עֵא ֗אנָא הָ ֿכִ יל מֵ נֿכֻון ּדֿבִ י ּתֵ ּתּדַ מֻון ּס ּס 1Co 4:16
והי ּבֵ רי חַ ּבִ יֿבָ ֭א 1Co 4:17
וס ִּדאיֿתַ ֗
ּדרֿת לוָֿתֿכֻון ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֑
מֵ טֻל הָ נָא ׁשַ ֵ
מׁשיחָ ֭א אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדמַ ל ֵֿף
וַמהַ ימנָא ּבמָ רי ָ֑א ּדהֻו נ ַ֗עהֵ ֿדֿכֻון אֻ ורחָ ֿתי֞ ּדֿבַ ִ
֗אנָא ּבֿכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס
יך הַ ו ּדֵ ין ּדלָא אָ ֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן אֵ ֿתחֿתַ רו ֗אנָׁשָ א מֵ נֿכֻון֭ 1Co 4:18
אַ ֿ
אֵ לָא אֵ ן מָ ריָא צָ ֿבֵ ֑א ּבַ עֿגַל אָ ֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻו֭ ן וֵאּדַ ע לָא 1Co 4:19
ימין נַֿפׁשהֻו֭ ן אֵ לָא חַ ילהֻון֭
מר ִ
מֵ לַֿתהֻון ּדהָ לֵין ּדַ ִ
מַ לּכֻוֿתֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א לָא ֗הוָֿת ּבמֵ לֿתָ ֭א אֵ לָא ּבחַ יל ָ֭א 1Co 4:20
ֻוטרא ִאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן אַ ו ּבחֻוּבָ ֭א וַֿברֻ וחָ א 1Co 4:21
אַ י ַּכנָא צָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּבח ָ
מַ ּכִ יֿכּתָ ֑א
איך הָ ֿדֵ א זָני ֻוֿתָ ֭א אַ יֿדָ א 1Co 5:1
סָ ֿכָא מֵ ׁשּתַ מעָא ּבַ ינָֿתֿכֻון זָניֻוֿתָ ֭א וֿדַ ֿ
ֻוהי֭
ּברא אַ נ֗ ּתַ ֿת אַ ֿב ֗
נֿפֵא מֵ ׁשּתַ מהָ ֭א עֿדַ מָ א ּדנֵסַ ֿב ָ
ּדָ אֿפלָא ּבֵ יֿת חַ ֞
יראיִ ֿת יִ ֿתֵ ֿבּתֻ ון ּבֵ אֿבל ָ֑א 1Co 5:2
חֿת ִירין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ולָא ּדֵ ין י ִַּת ָ
וַאנ֗ ּתֻ ון ִ
סעַר
ֻוערנָא ֭
ּדנֵׁשּתקֵ ל מֵ ן ּבַ ינָֿתֿכֻון הַ ו מַ ן ּדהָ נָא ס ָ
וח 1Co 5:3
אֵ נָא ּגֵיר ּכַֿד ַרחִ יק ֗אנָא מֵ נֿכֻון ּבַ ֿפֿג ַ֭ר וקַ ִריֿב ֗אנָא לֿכֻון ּברֻ ֑
עַר
מֵ ן ַּכּדֻו ּדָ נֵֿת אַ ֿיך קַ ִריֿבָ א להַ ו מַ ן ּדהָ ֿדֵ א סָ ֑
מׁשיחָ א ּתֵ ֿתּכַנׁשֻ ון ּכֻלֿכֻו ֑ן וֵאנָא ַעמֿכֻון 1Co 5:4
ּדֿבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ ֑א
וח עַ ם חַ ילֵה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּברֻ ֑
ּדֿפַֿגר ֑ה ּדַ ֿברֻ וח נִ חֵ א ּביַומֵ ה 1Co 5:5
ֵ
וֿתַ ׁשלמֻונֵה להָ נָא לסָ טָ נָא לַאֿבֿדָ נָא
מׁשיחָ א ס
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּכלָה 1Co 5:6
חמ ָירא קַ לִ יל ֻ
לָא ׁשַ ּפִ יר ׁשֻ וֿבהָ רֿכֻו֭ ן לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ ִ
ּגֿבִ ילּתָ א מַ חמַ ע֑
ירא עַ ִּתיקָ ֑א ּדֿתֵ הו ֻון ּגֿבִ ילּתָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ ֑א אַ י ַּכנָא 1Co 5:7
חמ ָ
ּדַ ּכַו מֵ נֿכֻון ִ
מׁשיחָ א הֻו֭ ּדֵ אֿתנֿכֵס חלָֿפַ ין֭
ִּדאיֿתַ יּכֻון ּפַ ִט ָיר ֭א ּפֵצחָ א ּגֵיר ִּדי ַל ֑ן ִ
ירא 1Co 5:8
חמ ָ
חמ ָירא עַ ִּתיקָ ֭א ולָא ּבַ ִ
מֵ טֻל הָ נָא נֵעּבֵ ֿד עַ ֿדעִ ֿדָ ֑א לָא ּבַ ִ
חמ ָירא ּדֿדַ ֿכיֻוֿתָ א וַֿדקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א ס
ּדֿבִ יׁשֻ וֿתָ א וַֿדמַ ִרירֻ וֿתָ ֑א אֵ לָא ּבַ ִ
1Co 4:15
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ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ּבֵ אּגַרּתָ ֑א ּדלָא ּתֵ ֿתחַ לטֻון עַ ם ַז ָני ֭ ֵ֞א
לָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא עַ ל ַז ָני ֵ֞א ּדַ ֿבעָ למָ א הָ נ ָ֭א אַ ו עַ ל עָ לֻוֿבֵ ֭ ֞א אַ ו 1Co 5:10
ֿכר ֭ ֞א וֵאן ל ָ֑א חַ יָֿבִ ין ֗הוַיּתֻ ון אָ ֿף מֵ ן עָ למָ א
ֻוֿפֵא אַ ו עַ ל ּפָלחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
עַ ל חָ ט ֭ ֞
למֵ ּפַ ֭ק
ֿתקרא אַ חָ ֭א 1Co 5:11
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדֿכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ּדלָא ּתֵ ֿתחַ לטֻו ֑ן אֵ ן ִאיֿת ּדמֵ ֵ
ֻוף
ערן אַ ו ַרוָי֭ אַ ו חָ ט ֿ֭
ֿכר ֭ ֞א אַ ו מצַ ָ֭
והי ַז ָני ָ֭א אַ ו עָ לֻוֿבָ ֭א אַ ו ּפָ לַח ּפֿתַ ֵ
וִ איֿתַ ֗
עַ ם אַ ינָא ּדהָ ַֿכנָא הֻו֑ אָ ֿפלָא לַחמָ א למֵ אֿכ ַ֭ל
מָ א לִ י ּגֵיר לַמֿדָ ן לֿבַ ָרי ֭ ֵ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון לֿדַ לֿגַו ּדֻונו֑ 1Co 5:12
ֻוהי לֿבִ יׁשָ א מֵ ן ּבַ ינָֿתֿכֻון ס 1Co 5:13
לֿבַ ָרי ֵ֞א ּדֵ ין אַ לָהָ א ּדָ ֵ֭אן וׁשֻ וקל ֗
ֻוהי֑ ּדַ נֿדֻון קֿדָ ם 1Co 6:1
מרח ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּכַֿד ִאיֿת לֵה ִּדינָא עַ ם אַ ח ֗
מַ ַ
עַ ָול ֭ ֵ֞א ולָא קֿדָ ם קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א לעָ למָ א נֿדֻונֻו֭ ן וֵאן עָ למָ א ּבֿכֻון 1Co 6:2
מֵ ּתֿדִ י ֑ן לָא ׁשָ וֵין אנ֗ ּתֻ ון לַמֿדָ ן ִּדינ ֵ֞א ּדַ קּדקֵ ֑ ֞א
ינן חַ ֿד ּכמָ א אַ ילֵין ּדַ ֿדעָ למָ א 1Co 6:3
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ למַ לַאֿכ ֵ֞א ּדָ ינִ ַ֭
אֵ נֵין֞ הָ נ ָ֑א
אֵ לָא אֵ ן ִאיֿת לֿכֻון ִּדינָא עַ ל ּדעָ למָ ֑א לַאילֵין ּדַ ֿבסֵ ין ּבעִ ּד֗ ּתָ ֭א 1Co 6:4
ּבֿדינ ָ֭א
אַ וּתֵ ֿבו לֿכֻון ִ
ָארא הֻו ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו֭ ן הָ ַֿכנָא לַיּת ּבֿכֻון אָ ֿפלָא חַ ֿד 1Co 6:5
ל ֻֿכו ָ
ֻוהי֭
חַ ּכִ ימָ ֑א ּדנֵׁשּכַח נַׁשוֵא ּבֵ יֿת אַ חָ א לַאח ֗
ּתֿדי֭ ן וֿתֻ וֿב קֿדָ ם אַ ילֵין ּדלָא מהַ ימנִ ין֭ 1Co 6:6
ֻוהי מֵ ִ
אֵ לָא אַ חָ א עַ ם אַ ח ֗
ּדֿדינָא חַ ֿד עַ ם חַ ֿד ִאיֿת 1Co 6:7
מֵ ן ַּכּדֻו הָ ֿכִ יל קנֻומֿכֻון חָ ֿבּתֻ ון לֿכֻו ֑ן ִ
לֿכֻו֭ ן מֵ טֻל מָ נָא ּגֵיר לָא מֵ ֿתעַ לֿבִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומֵ טֻל מָ נָא לָא מֵ ֿתּגַלזִין אנ֗ ּתֻ ון֭
ֻון 1Co 6:8
אֵ לָא אַ נ֗ ּתֻ ון עָ לּבִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וֿגָלזִין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אָ ֿף לַאחַ יּכ ֭ ֞
ָרּתי ֑ן לָא 1Co 6:9
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדעַ ָול ֵ֞א מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א לָא י ִ
ֿכר ֭ ֞א ולָא ַּגי ֵָר ֭ ֞א ולָא מחַ ּבל ֭ ֵ֞א ולָא ׁשָ ֿכּבַ י֞
ּתֵ טעֻו֭ ן לָא ַז ָני ֭ ֵ֞א ולָא ּפָ לחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
ֿכר ֭ ֞א
עַ ם ּדֵ ֵ
ֻוֿפֵא 1Co 6:10
ערנ ֭ ֵ֞א ולָא חָ ט ֑ ֞
ולָא עָ לֻוֿבֵ ֭ ֞א ולָא ַּגנָֿבֵ ֭ ֞א ולָא ַר ָוי ֭ ֵ֞א ולָא מצַ ָ
ָרּתין֭
הָ לֵין מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א לָא י ִ
1Co 5:9
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ּבאנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו֭ ן אֵ לָא סחַ יּתֻ ו֭ ן וֵאֿתקַ ּדַ ׁשּתֻ ו֭ ן
והָ לֵין ִאיֿת ֗הוַי֞ ֗
מׁשיחָ ֑א וַֿברֻ וחֵ ה ּדַ אלָהַ ן ס
וֵאזּדַ ּדַ קּתֻ ו ֑ן ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּכֻל ׁשַ לִ יט לִ י֭ אֵ לָא לָא ּכֻל ּפַ קָ ח לִ י֭ ּכֻל ׁשַ לִ יט לִ י֭ אֵ לָא עלַי 1Co 6:12
֗אנָׁש לָא נֵׁשּתַ ל ַ֭ט
מֵ אֿכֻולּתָ א ּדֿכַרסָ ֑א וֿכַרסָ א ּדמֵ אֿכֻולּתָ ֭א אַ לָהָ א ּדֵ ין לֿתַ רּתַ יהֵ ין֞ 1Co 6:13
לֿפַֿגר ֭א
ָ
ֿגרא ּדֵ ין לָא לזָניֻוֿתָ ֭א אֵ לָא למָ ַר ֑ן ומָ ַרן
מֿבַ טֵ ֭ל ּפַ ָ
ים ולַן מקִ ים ּבחַ יל ֵ֭ה 1Co 6:14
אַ לָהָ א ּדֵ ין וַלמָ ַרן אַ קִ ֑
מׁשיחָ ֑א נֵסַ ֿב הַ ּדָ מָ א 1Co 6:15
ּדֿפַֿגריּכֻון֞ הַ ּדָ מֵ ֞א אֵ נֻון ּדַ ִ
ַ
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון
יוהי הַ ּדָ מָ א ּדזָנִ יֿתָ ֑א חָ ֭ס
ֵעּבֿד ֗
מׁשיחָ א נ ִ
ּדַ ִ
ֵיר 1Co 6:16
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדמַ ן ּדנָקֵ ֿף לזָנִ יֿתָ ֭א חַ ֿד ֻ֗הו ּפֿג ַ֭ר אַ ִמיר ּג ֭
ּתריהֻון֞ חַ ֿד ּפֿג ַ֭ר
ּדנֵהוֻון ַ
וח 1Co 6:17
מַ ן ּדנָקֵ ֿף ּדֵ ין למָ ַר ֑ן הָ וֵא עַ מֵ ה חֿדָ א רֻ ֭
ּפַֿגרה 1Co 6:18
חטיֿתָ א ּדנֵעּבֵ ֿד ּבַ רנָׁשָ ֑א לֿבַ ר מֵ ן ֵ
ערֻ וקו מֵ ן זָניֻוֿתָ ֭א ּכֻל ִ
ּבֿפַֿגרה ֻ֗הו חָ טֵ ֭א
ֵ
ִ֗הי֭ מַ ן ּדַ מ ַזנֵא ּדֵ י ֑ן
אַ ו לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּדֿפַ ֿגרֿכֻון הַ יּכלָא הֻו ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א 1Co 6:19
מרא ּבֿכֻו ֑ן הָ י ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ ן אַ לָהָ ֑א ולָא הוַיּתֻ ון ּדנַֿפׁשֿכֻו ֑ן
ּדעָ ָ
אֵ זּדֿבֵ נּתֻ ון ּגֵיר ּבַ ֿדמַ י ֭ ָ֞א הוַיּתֻ ון הָ ֿכִ יל מׁשַ ּבחִ ין לַאלָהָ א 1Co 6:20
ּבֿפַ ֿגרֿכֻון וַֿברֻ וחֿכֻו ֑ן הָ נֻון ִּדאיֿתַ יהֻון ּדַ אלָהָ א ּס ּס
ַֿברא ּדלַאנ֗ ּתֿתָ א לָא 1Co 7:1
עַ ל אַ ילֵין ּדַ ֿכֿתַ ֿבּתֻ ון לִ י ּדֵ י ֑ן ׁשַ ּפִ יר ֻ֗הו לֿג ָ
נֵֿתקַ ַרֿ֭ב
חוֿ֑ד וַאנ֗ ּתֿתָ א לֿבַ עלָה 1Co 7:2
אֵ לָא מֵ טֻל זָניֻוֿתָ ֑א ֗אנָׁש אַ נ֗ ּתֿתֵ ה נֵא ֻ
ּתֵ א ֻחוֿ֭ד
וע הָ ַֿכנָא אָ ֿף הִ י אַ נ֗ ּתֿתָ א 1Co 7:3
ַֿברא לַאנ֗ ּתֿתֵ ה חֻוּבָ א ּדמֵ ּתּתחִ יֿב נֵֿפרֻ ֭
ּג ָ
לֿבַ על ָ֭ה
ַֿברא לָא 1Co 7:4
ֿגר ֑ה אֵ לָא ּבַ על ָ֭ה הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּג ָ
אַ נ֗ ּתֿתָ א לָא ׁשַ לִ יטָ א עַ ל ּפַ ָ
ֿגר ֑ה אֵ לָא אַ נ֗ ּתֿתֵ ֭ה
ׁשַ לִ יט עַ ל ּפַ ֵ
1Co 6:11
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ֿתריּכֻון֞ ּתֵ ׁשּתוֻון ּבַ זֿבַ ֑ן
לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ֿגלז ֻון חַ ֿד לחַ ֿ֑ד אֵ לָא אֵ מַ ֿתי ּדַ ַ
ּדֿתֵ ֿתענֻון לצַ ומָ א ולַצלֻוֿתָ ֑א וֿתֻ וֿב לָה לַצֿבֻוֿתָ א ּתֵ ֿתּפנֻו֭ ן ּדלָא ננַסֵ יֿכֻון
סָ טָ נָא מֵ טֻל ֵרּגֿתָ א ּדֿפַ ֿגרֿכֻון֭
יך ּדלַמחִ יל ֑ ֵ֞א לַו מֵ ן ּפֻוקּדָ נ ָ֭א 1Co 7:6
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא אַ ֿ
אֵ נָא ּגֵיר צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֭א ּדֿכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֞א אַ ֿכוָֿתי נֵהו ֻון ּבֿדַ ֿכי ֻוֿתָ ֭א 1Co 7:7
אֵ לָא ּכֻלנָׁש מַ והַ ֿבּתָ א יִ הִ יֿבָ א לֵה מֵ ן אַ לָהָ ֑א ִאיֿת ּדהָ ַֿכנ ָ֭א וִ איֿת ּדהָ ַֿכנ ָ֭א
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ ין לַאילֵין ּדלַיּת להֻון נֵׁשֵ ֭ ֞א ולַארמלָֿתָ ֑ ֞א ּדֿפַ קָ ח 1Co 7:8
להֻון אֵ ן נקַ וֻון אַ ֿכוָֿתי֭
יּברי֭ ן נֵזּדַ וֿגֻו֭ ן ּפַ קָ ח ּגֵיר למֵ סַ ֿב אַ נ֗ ּתֿתָ א טָ ֿב מֵ ן 1Co 7:9
אֵ ן לָא ּדֵ ין מסַ ִ
ּברּגֿתָ ֭א
למאקַ ֿד ֵ
ּדַ ִ
לַאילֵין ּדֵ ין ִּדאיֿת להֻון נֵׁשֵ ֭ ֞א מֿפַ קֵ ֿד ֗אנ ָ֑א לָא אֵ נָא אֵ לָא מָ רי֑ 1Co 7:10
וׁש
ּדַ אנ֗ ּתֿתָ א מֵ ן ּבַ עלָה לָא ּתֵ ֿפרֻ ֭
ַֿברא 1Co 7:11
עֵא וֿג ָ
ֿתר ֭
ַֿבר ֭א אַ ו לֿבַ עלָה ּתֵ ַ
וׁש ּתקַ וֵא ּדלָא ּג ָ
וֵאן ּתֵ ֿפרֻ ֑
ֻוק
לַאנ֗ ּתֿתֵ ה לָא נֵׁשּב ֭
לׁשַ רּכָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א אֵ נ ָ֭א לָא מָ רי֭ אֵ ן ִאיֿת אַ חָ א ִּדאיֿת לֵה 1Co 7:12
אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדלָא מהַ ימנ ָ֑א והִ י צָ ֿביָא ּדֿתֵ עמַ ר עַ מֵ ֑ה לָא נֵׁשּבקִ ֭יה
וַאנ֗ ּתֿתָ ֭א אַ יֿדָ א ִּדאיֿת לָה ּבַ עלָא ּדלָא מהַ ימֵ ֑ן והֻו צָ ֿבֵ א ּדנֵעמַ ר 1Co 7:13
עַ מָ ֑ה לָא ּתֵ ׁשּבֻוק ּבַ על ָ֭ה
ימן ּבַ אנ֗ ּתֿתָ א ּדַ מהַ ימנ ָ֭א 1Co 7:14
ַֿבר ֭א אַ ינָא ּדלָא מהַ ֵ֭
מקַ ּדַ ׁש ֻ֗הו ּגֵיר ּג ָ
ימן וֵאן ל ָ֑א
ַֿברא ּדַ מהַ ֵ֭
וַמקַ ּדׁשָ א ֗הי אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א אַ יֿדָ א ּדלָא מהַ ימנ ָ֭א ּבֿג ָ
ּבנַיהֻון֞ טַ ִמאין אֵ נֻו֭ ן הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּדֿכֵין אֵ נֻון֭
וׁש לָא מׁשַ עּבַ ֿד אַ חָ א אַ ו 1Co 7:15
ּפָר ׁ֭ש נֵֿפרֻ ֭
אֵ ן ּדֵ ין הַ ו ּדלָא מהַ ימֵ ן ֵ
קרן אַ לָהָ ֭א
חָ ֿתָ א ּבהָ לֵי֭ ן לַׁשלָמָ א הֻו ָ
ַֿברא 1Co 7:16
מָ נָא ּגֵיר יָֿדעָא אַ נ֗ ּתי אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אֵ ן לֿבַ עלֵֿכי ּתַ חֵ י֭ ן אַ ו אַ נ֗ ּת ּג ָ
יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֑ת אֵ ן לַאנ֗ ּתֿתָ ֿך ּתַ חֵ ֑א
יהי 1Co 7:17
קר ֗
ואנָׁש אַ ֿיך ּדַ ָ
אֵ לָא ֗אנָׁש ֗אנָׁש אַ ֿיך ּדַ ֿפלַֿג לֵה מָ רי ָ֑א ֗
ָאף לֿכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֞א הָ ַֿכנָא מֿפַ קֵ ֿד ֗אנָא ס
אַ לָהָ ֑א הָ ַֿכנָא נהַ ל ֵֿ֭ך ו ֿ
1Co 7:5
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ֻוך לֵה לעֻורלֻוֿתָ ֭א וֵאן
ֿתקרי֑ לָא נֵהּפ ֿ
אֵ ן ּכַֿד ּגזִיר ֗אנָׁש אֵ ִ
ֿתקרי֑ לָא נֵֿגז ֻ֭ור
ּבעֻורלֻוֿתָ א אֵ ִ
ֻורֿתָ ֞א 1Co 7:19
ּגז ֻורּתָ א ּגֵיר לָא ֗הוָֿת מֵ ּדֵ ֑ם אָ ֿף לָא עֻורלֻוֿתָ ֭א אֵ לָא נט ָ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
ּדֿפֻוקּדָ נ ֗
אֿתקרי֭ ּבֵ ה נקַ ו ֵ֭א 1Co 7:20
ִ
ּכֻלנָׁש ּבקֵ ר ָינָא ּדֵ
יּת לָא נֵֿתּבטֵ ל ל ָֿ֭ך אֵ לָא אָ ֿפֵן מֵ ׁשּכַח אַ נ֗ ּת 1Co 7:21
ֿתקר ֑
אֵ ן עַ ֿבּדָ א אֵ ִ
למֵ ֿתחַ ָררֻ ו֑ ּגֿבִ י ל ָֿך ּדֿתֵ ֿפל ֻ֭וח
ררא הֻו ּדַ אלָהָ ֭א הָ ַֿכנָא 1Co 7:22
ֿתקרי ּבמָ ַר ֑ן מחַ ָ
אַ ינָא ּגֵיר ּדעַ ֿבּדָ א אֵ ִ
מׁשיחָ ֭א
ֿתקרי֑ עַ ֿבּדָ א הֻו ּדַ ִ
אר ֞א אֵ ִ
אָ ֿף אַ ינָא ּדֿבַ ר חִ ֵ
ּבַ ֿדמַ י ָ֞א אֵ זּדֿבֵ נּתֻ ו֭ ן לָא ּתֵ הו ֻון עַ ֿבּדֵ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א 1Co 7:23
אֿתקרי אַ חַ ֑֞י ּבֵ ה נקַ וֵא לוָֿת אַ לָהָ א ס 1Co 7:24
ִ
ּכֻלנָׁש ּבמֵ ּדֵ ם ּדֵ
עַ ל ּבֿתֻ ולֻוֿתָ א ּדֵ י ֑ן ּפֻוקּדָ נָא מֵ ן אַ לָהָ א לָא אַ חִ יֿד ֗אנ ָ֭א מֵ לּכָא ּדֵ ין 1Co 7:25
ַֿברא ּדֵ אֿתחַ ננֵֿת מֵ ן אַ לָהָ א ּדֵ אהוֵא מהַ ימַ ן֭
יָהֵ ֿב ֗אנ ָ֑א אַ ֿיך ּג ָ
יר ֑א מֵ טֻל אַ נַנקִ א ּדזַֿבנ ָ֑א ּדֿפַ קָ ח לֵה 1Co 7:26
וסָ ֿבַ ר ֗אנָא ּדהָ ֿדֵ א ׁשַ ּפִ ָ
לֿבַ רנָׁשָ ֭א ּדהָ ַֿכנָא נֵהו ֵ֭א
ׁשרא אַ נ֗ ּת מֵ ן אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א 1Co 7:27
ׁשרי ָ֭א ֵ
אַ ִסיר אַ נ֗ ּת ּבַ אנ֗ ּתֿתָ ֑א לָא ּתֵ ֿבעֵא ָ
לָא ּתֵ ֿבעֵא אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א
ַֿברא 1Co 7:28
וֵאן ּתֵ סַ ֿב אַ נ֗ ּתֿתָ א לָא חָ טֵ א אַ נ֗ ּ֑ת וֵאן ּבֿתֻ ולּתָ א ּתֵ הוֵא לֿג ָ
לָא חָ טי ָ֑א אֻ ולצָ נָא ּדֵ ין ּבַ ֿפֿגַר הָ וֵא לַאילֵין ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻו֭ ן אֵ נָא ּדֵ ין עלַיּכֻון
חָ אֵ ס ֗אנ ָ֭א
והָ ֿדֵ א אָ מַ ר ֗אנָא אַ חַ ֭֞י ּדזַֿבנָא מֵ ּכִ יל אֵ זּדַ להַ ז ל ֵ֭ה ּדַ אילֵין ִּדאיֿת 1Co 7:29
להֻון נֵׁשֵ ֑ ֞א נֵהוֻון אַ ֿיך ּדלַיּת להֻון֭
יך לָא חָ ֿדֵ י֭ ן 1Co 7:30
וַאילֵין ּדֿבָ ֿכֵי ֑ן אַ ֿיך לָא ּבָ ֿכֵי֭ ן וַאילֵין ּדחָ ֿדֵ י ֑ן אַ ֿ
וַאילֵין ּדזָֿבנִ י ֑ן אַ ֿיך לָא מקַ ּדֵ ין֭
וַאילֵין ּדמֵ ֿתחַ ׁשחִ ין ּבעָ למָ א הָ נ ָ֑א לָא לֿבַ ר מֵ ן זֵֿדקָ א ּדַ חׁשַ חֿתָ ֭א 1Co 7:31
עָֿבַ ר לֵה ּגֵיר אֵ סּכִ מֵ ה ּדעָ למָ א הָ נ ָ֭א
מֵ טֻל הָ נָא צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדַ ֿדלָא צֵ ֿפֿתָ א ּתֵ הו ֻו֭ ן אַ ינָא ּגֵיר ּדלַיּת לֵה 1Co 7:32
אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א ָרנֵא ּבַ ֿדמָ ֵר ֭ה ּדַ אי ַּכנָא נֵׁשּפַ ר למָ ֵר ֭ה
1Co 7:18
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וַאינָא ִּדאיֿת לֵה אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א יָצֵ ֿף ּדעָ למָ ֭א ּדַ אי ַּכנָא נֵׁשּפַר
לַאנ֗ ּתֿתֵ ֭ה
ַֿברא 1Co 7:34
ּפֻורׁשָ נָא ּדֵ ין ִאיֿת אָ ֿף ּבַ ינָֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א לַֿבֿתֻ ולּתָ ֭א אַ יֿדָ א ּדַ לֿג ָ
ּבֿפַֿגרה וַֿברֻ וחָ ֭ה וַאיֿדָ א ִּדאיֿת לָה
ָ
לָא הוָֿ֑ת ָרניָא ּבמָ ָר ֑ה ּדֿתֵ הוֵא קַ ִּדיׁשָ א
ּבַ על ָ֑א ָרניָא ּדעָ למָ ֑א ּדַ אי ַּכנָא ּתֵ ׁשּפַ ר לֿבַ על ָ֭ה
הו ִּדילֿכֻון אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א לָא ֗הוָא מַ חנֻוקִ יֿתָ א 1Co 7:35
ֻוֿדרנֿכֻון ֻ֗
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין לע ָ
ָרמֵ א ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּדֿתֵ הוֻון אַ ִמינִ ין לוָֿת מָ רֿכֻון ּבֵ אסּכִ מָ א ׁשַ ּפִ ָיר ֑א ּכַֿד
לָא ָרנֵין אנ֗ ּתֻ ון ּבעָ למָ ֭א
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין סָ ֿבַ ר ּדמֵ ֿתּבַ זַח ּבַ ֿבֿתֻ ולּתֵ ֑ה ּדַ עֿבַ ר זַֿבנ ָ֭ה ולָא יַהּבָ ה 1Co 7:36
ַֿבר ֑א ווָליָא ּדנֵּתלִ ֑יה אַ ֿיך ּדצָ ֿבֵ א נֵעּבֵ ֿ֭ד לָא חָ טֵ ֭א ּתֵ זּדַ ַוֿ֭ג
לֿג ָ
ּברע ָינ ֵ֑ה ולָא אָ לצָ א לֵה צֿבֻוֿתָ ֑א 1Co 7:37
אַ ינָא ּדֵ ין ּדׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ּפסַ ק ֵ
וׁשַ לִ יט עַ ל צֵ ֿב ָינ ֵ֑ה והָ ַֿכנָא ּדָ ן ּבלֵּבֵ ֭ה ּדנֵטַ ר ּבֿתֻ ולּתֵ ֑ה ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿ֭ד
וַאינָא הָ ֿכִ יל ּדיָהֵ ֿב ּבֿתֻ ולּתֵ ֑ה ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿ֭ד וַאינָא ּדלָא יָהֵ ֿב 1Co 7:38
ּבֿתֻ ולּתֵ ֑ה י ִַּת ָיראיִ ֿת ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿד ס
ירא ֗הי ּב ָנמֻוסָ ֭א אֵ ן ּדֵ ין נֵֿדמַ ֿך 1Co 7:39
אַ נ֗ ּתֿתָ א ּכמָ א ּדחַ י ּבַ על ָ֑ה אַ ִס ָ
ררא ֗הי ּדֿתֵ הוֵא למַ ן ּדצָ ֿבי ָ֭א ּבַ לחֻוֿד ּבמָ ַרן֭
ּבַ על ָ֑ה מחַ ָ
יך ֵרעיָני ִּדילי֭ סָ ֿבַ ר ֗אנָא ּדֵ ין אָ ֿף 1Co 7:40
טֻוֿבֵ יה ּדֵ י֭ ן אֵ ן הָ ַֿכנָא ּתקַ וֵא אַ ֿ
אֵ נ ָ֑א ּדרֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א ִאיֿת ּבִ י ּס ּס
ֿכלַן ִאיֿת יִ ֿדַ עֿתָ ֭א וִ יֿדַ עֿתָ א 1Co 8:1
ֿכר ֑ ֞א יָֿדעִ ינַן ּדַ ֿב ֻ
עַ ל ּדֵ ֿבחֵ ֞א ּדֵ ין ּדַ ֿפֿתַ ֵ
חּתר ֑א חֻוּבָ א ּדֵ ין ּבָ נ ֵ֭א
מַ ָ
יך מָ א 1Co 8:2
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין סָ ֿבַ ר ּדיָֿדַ ע מֵ ּדֵ ֑ם לָא עֿדַ ּכִ יל מֵ ּדֵ ם יִ ֿדַ ֭ע אַ ֿ
ּד ָולֵא לֵה למֵ ּדַ ֭ע
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין מַ חֵ ֿב לַאלָהָ ֑א הָ נָא אֵ ִֿתיֿדַ ע מֵ נֵה ס 1Co 8:3
ֿכר ֑ ֞א יָֿדעִ ינַן ּדלָא ֗הוָא מֵ ּדֵ ם 1Co 8:4
עַ ל מֵ אֿכֻולּתָ א הָ ֿכִ יל ּדֿדֵ ֿבחֵ ֞א ּדַ ֿפֿתַ ֵ
חרין אֵ לָא אֵ ן חַ ֿ֭ד
ֿכרא ּבעָ למָ ֭א וַֿדלַיּת אַ לָה ֗א ִ
ֻ֗הו ּפֿתַ ָ
ארעָא אַ י ַּכנָא 1Co 8:5
֑
ֿתקרין אַ לָהֵ ֭ ֞א אַ ו ּבַ ׁשמַ י ָ֭א אַ ו ּבַ
אָ ֿפֵן ּגֵיר ִאיֿת ּדמֵ ֵ
ֵאא
ֵאא ומָ ַרוָֿתָ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
ִּדאיֿת אַ לָהֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
1Co 7:33
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אֵ לָא לַן ִּדילַן חַ ֿד ֻ֗הו אַ לָהָ ֭א אַ ֿבָ ֭א ּדֿכֻל מֵ נֵה וַחנַן ּבֵ ֭ה וחַ ֿד מָ ריָא
ָאף חנַן ּבִ איֿדֵ ֭ה
מׁשיחָ ֭א ּדֿכֻל ּבִ איֿדֵ ה ו ֿ
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿבֿתארּתהֻון 1Co 8:7
אֵ לָא לָא ֗הוָא ּבֿכֻלנָׁש יִ ֿדַ עֿתָ ֭א ִאיֿת ּגֵיר ֗אנָׁשָ א ּדַ ִ
ֿכריהָ א
ֿכר ֞א אַ ֿיך ּדַ ֿדֿבִ יחָ א אָ ֿכלִ י֭ ן ומֵ טֻל ּדַ ִ
עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֑א ּדעַ ל ּפֿתַ ֵ
ִּתארּתהֻון מֵ ּתטַ וׁשָ ֭א
מֵ אֿכֻולּתָ א ּדֵ ין לָא מקַ רֿבָ א לַן לַאלָהָ ֭א לָא ּגֵיר אֵ ן אָ ֿכלִ ינַן 1Co 8:8
צרינַן֭
ַּתרי ַנ ֑ן ולָא אֵ ן לָא נֵאֿכֻול מֵ ֿתּבַ ִ
מֵ ֿתי ִ
ַֿכריהֵ ֭ ֞א 1Co 8:9
חזַו ּדֵ י֭ ן ּדַ למָ א ׁשֻ ולטָ נֿכֻון הָ נָא נֵהוֵא ּתֻ וקַ לּתָ א ל ִ
יך אַ נ֗ ּת ּבֵ יֿת 1Co 8:10
סמ ֿ
ֵיך ל ָֿ֭ך ִּדאיֿת ּבָ ֿך יִ ֿדַ עֿתָ ֭א ּדַ ִ
אֵ ן ֗אנָׁש ּגֵיר נֵחז ֿ
ררא למֵ אֿכַל ּדַ ֿדֿבִ יחָ ֑א
ֿכריה ֻ֗הו֑ מֵ ׁשּתַ ָ
ֿכר ֑ ֞א לָא הָ א ִּתארּתֵ ה מֵ טֻל ּדַ ִ
ּפֿתַ ֵ
טלָֿתֵ ה ִמיֿת 1Co 8:11
מרע֑ ּדמֵ ֻ
וָאֿבֵ ֿד לֵה ּבִ יֿדַ עֿתָ ֿך ִּדיל ָֿך הַ ו אַ ינָא ּדַ ַ
מׁשיחָ ֭א
ִ
ארֿתהֻון֞ 1Co 8:12
וֵאן הָ ַֿכנָא מַ סּכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ אחַ יּכֻו ֑֞ן וַמקַ ּפחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ִּת ָ
מׁשיחָ א הֻו מַ סּכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
מַ רעָֿתָ ֑ ֞א ּבַ ִ
סרא לָא 1Co 8:13
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ן מֵ אֿכֻולּתָ א מַ ֿכׁשלָא לָאחי֑ לעָ לַם ּבֵ ָ
אֵ ֿכ ֻ֭ול ּדלָא אַ ֿכׁשֵ ל לָאחי ס
אר ֭ ֞א אַ ו לָא ֗הוִ יֿת ׁשלִ יחָ ֭א אַ ו ל֣ יֵׁשֻ וע 1Co 9:1
למָ א לָא ֗הוִ יֿת ּבַ ר חִ ֵ
מׁשיחָ א מָ ַרן לָא ח ִזיֿ֭ת אַ ו לָא ֗הוַיּתֻ ון עֿבָ ֿדי ּבמָ רי֑
ִ
חרנ ֵ֞א לָא ֗הוִ יֿת ׁשלִ יחָ ֑א אֵ לָא לֿכֻון ִאיֿתַ י֭ וחָ ֿתמָ א 1Co 9:2
וֵאן ל ַ֗א ָ
ּדַ ׁשלִ יחֻוֿתי אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון֭
ומַ ּפַ ק ּברֻ וחי לַאילֵין ּדֿדָ ינִ ין לִ י֭ הָ נַו֭ 1Co 9:3
למָ א לָא ׁשַ לִ יט לַן למֵ אֿכַל וַלמֵ ׁשּתָ ֭א 1Co 9:4
יך ׁשַ רּכָא 1Co 9:5
ֿכרֿכֻו עַ מַ ֑ן אַ ֿ
וַלמָ א לָא ׁשַ לִ יט לַן חָ ֿתָ א אַ נ֗ ּתֿתָ א למַ ָ
אֿפָא
ַאיך ּכִ ֭
והי֞ ּדמָ ַ֭רן ו ֿ
ַאיך אַ חַ ֗
ּדַ ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ו ֿ
ֻוח 1Co 9:6
אַ ו אֵ נָא ּבַ לחֻוֿד ו֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א לַיּת לַן ׁשֻ ולטָ נָא ּדלָא נֵֿפל ֑
מַ נֻו ּדמַ ֿפלַח ּבֿפָ לחֻוֿתָ א ּבנַֿפקָ ֿתָ ֞א ּדנַֿפׁשֵ ֭ה אַ ו מַ נֻו ּדנָצֵ ֿב ּכַרמָ ֑א 1Co 9:7
ּדרעֵא ענ ָ֑א ומֵ ן חַ לֿבָ א ּדמַ רעִ יֿתֵ ה לָא אָ ֿכ ֵ֭ל
והי֞ לָא אָ ֿכ ֵ֭ל אַ ו מַ נֻו ָ
אר ֗
ומֵ ן ּפִ ַ
יך ּבַ רנָׁשָ א הָ לֵין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א הָ א אָ ֿף ָנמֻוסָ א הָ לֵין אֵ מַ ֭ר 1Co 9:8
ּדַ למָ א אַ ֿ
1Co 8:6
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ֿדר ֿ֭ך
ּכֿתיֿב ּגֵיר ּבֵ ה ּב ָנמֻוסָ א ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א ּדלָא ּתֵ ֿבלֻום ּתַ ָורא ּדמַ ֵ
ִ
ּבטיל לֵה לַאלָהָ ֭א
למָ א עַ ל ּתַ ֵור ֞א ִ
טלָֿתַ ן ּגֵיר אֵ ֿתּכַֿתּבַ ֿ֑ת מֵ טֻל 1Co 9:10
אֵ לָא יִ ֿדִ יעָא ּדמֵ ֻטלָֿתַ ן ֻ֗הו אֵ מַ ֑ר ומֵ ֻ
ֿברא
ֿדר ֿך עַל סַ ָ
ֿברא הֻו ָולֵא לֵה לֿכָרֻ וֿבָ א ּדנֵֿכרֻ וֿ֑ב וַאינָא ּדמַ ֵ
ּדעַל סַ ָ
ּדַ עלַלֿתָ ֭א
ּדֿפַֿגרא 1Co 9:11
ָ
אֵ ן חנַן ּדרֻ וחָ א ַזרען ּבֿכֻו ֑ן ַרּבָ א ֗הי אֵ ן חנַן מֵ נֿכֻון
נֵח ֻצוֿ֑ד
יראיִ ֿ֑ת 1Co 9:12
חרנ ֵ֞א ִאיֿת להֻון ׁשֻ ולטָ נָא עלַיּכֻו ֑ן לָא לַן ָולֵא י ִַּת ָ
וֵאן ל ַ֗א ָ
יּברי ַנ ֑ן ּדַ ֿבמֵ ּדֵ ם לָא
אֵ לָא לָא אֵ ֿתחַ ׁשַ חן ּבׁשֻ ולטָ נָא הָ נ ָ֭א אֵ לָא ּכֻלמֵ ּדֵ ם מסַ ִ
מׁשיחָ א ס
נֿתַ ּכֵס סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדַ אילֵין ּדֿבֵ יֿת קֻ וֿדׁשָ א ּפָ לחִ י ֑ן מֵ ן ּבֵ יֿת-קֻ וֿדׁשָ א 1Co 9:13
יּברי֭ ן וַאילֵין ּדַ למַ ֿדּבחָ א ּפָ לחִ י ֑ן עַ ם מַ ֿדּבחָ א ּפָ לּגִ ין֭
מֵ סּתַ ִ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף מָ ַרן ּפַ קֵ ֿ֑ד ּדַ אילֵין ּדַ סֿבַ רֿתֵ ה מַ ֿכרזִי ֑ן מֵ ן סֿבַ רֿתֵ ה 1Co 9:14
נִ חֻון֭
אֵ נָא ּדֵ ין לָא אֵ ֿתחַ ׁשחֵ ֿת ּבַ חֿדָ א מֵ ן הָ לֵי֭ ן ולַו מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ּכֵֿתּבֵ ֿ֑ת 1Co 9:15
ּדאנָׁש ׁשֻ וֿבהָ רי נסַ ֵר ֭ק
ּדהָ ַֿכנָא נֵהוֵא לִ י֭ ּפַ קָ ח לִ י ּגֵיר ּדַ ממָ ֿת אֵ ֻמוֿ֑ת ולָא ֗
ירא ּגֵיר ִסים עלַי֭ 1Co 9:16
קט ָ
אָ ֿף ּדַ מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּג ֵ֑יר לַיּת לִ י ׁשֻ וֿבהָ ָר ֭א ִ
וָי לִ י ּדֵ י ֑ן אֵ לָא אֵ סַ ּבַ ֭ר
ֿגרא ִאיֿת לִ י֭ אֵ ן ּדֵ ין ּדלָא 1Co 9:17
אֵ ן ּגֵיר ּבצֵ ֿביָני הָ ֿדֵ א סָ עַ ר ֗אנ ָ֑א אַ ָ
ּבצֵ ֿביָני֑ ַרּבַ ֿת ּבַ יּתֻ וֿתָ א הֻו מהַ ימַ ן ֗אנ ָ֭א
עּבֿדיה 1Co 9:18
אַ ינָא הֻו הָ ֿכִ יל אַ ֿגרי֑ ּדֿכַֿד מסַ ּבַ ר ֗אנ ָ֑א ּדלָא נֿפַ קֿתָ א אֵ ִ
מׁשיחָ ֭א ולָא אֵ ֿתחַ ׁשַ ח ּבׁשֻ ולטָ נ ָ֭א ּדי ַ֗הֿב לִ י ּבֵ אוַנּגֵלִ יָון֭
לַסֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
ּכַֿד מחַ ַרר ֗אנָא ּגֵיר מֵ ן ּכֻלהֵ י֭ ן לֿכֻלנָׁש ׁשַ עּבֿדֵ ֿת נַֿפׁשי֑ 1Co 9:19
ֵאא ִאֿתַ ֭ר
ּדַ לסַ ּגִ י ֞
יך יִ הֻוֿדָ י ָ֑א ּדלִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א ִאֿתַ ֭ר ועַ ם ּדַ ֿתחֵ יֿת 1Co 9:20
וַהוִ יֿת עַ ם יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א אַ ֿ
ָנמֻוסָ א אֵ נֻו ֑ן הוִ יֿת אַ ֿיך ּדַ ֿתחֵ יֿת ָנמֻוסָ ֑א ּדלַאילֵין ּדַ ֿתחֵ יֿת ָנמֻוסָ א אֵ נֻון
ִאֿתַ ֭ר
1Co 9:9

421

First Corinthians

ֻוס ּכַֿד לָא ִאיֿתַ י
ולַאילֵין ּד ָנמֻוסָ א לַיּת להֻו ֑ן הוִ יֿת אַ ֿיך ּדלָא ָנמ ֑
ֻוס
אף להָ נֻון ּדַ ֿדלָא ָנמ ֭
מׁשיחָ ֑א ּדָ ֿ
ֻוס אֵ לָא ּב ָנמֻוסֵ ה ּדַ ִ
לַאלָהָ א ּדלָא ָנמ ֑
אֵ נֻון ִאֿתַ ֭ר
ַֿכריהֵ ֞א ִאֿתַ ֭ר לֿכֻלנָׁש ּכֻל 1Co 9:22
ּכריהָ ֑א ּדל ִ
ּכריהֵ ֞א אַ ֿיך ִ
הוִ יֿת עַ ם ִ
הוִ יֿ֑ת ּדַ לֿכֻלנָׁש אַ חֵ ֭א
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א מֵ טֻל ּדֵ אהוֵא ׁשַ וּתָ ֿפָא לַסֿבַ רֿתָ א ס 1Co 9:23
הטי ֑ן 1Co 9:24
הטי ֑ן ּכֻלהֻון ֻ֗הו ָר ִ
לָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ אילֵין ּדֿבֵ אסטַ ֿדִ יָון ָר ִ
אֵ לָא חַ ֿד ֻ֗הו נָסֵ ֿב לָה ָזֿכֻוֿתָ ֭א הָ ַֿכנָא הַ ֗רטו֭ אַ ֿיך ּדֿתַ ֿדרֿכֻון֭
ּכֻל ֗אנָׁש ּדֵ ין ּדַ אֿגֻונָא עָֿבֵ ֿ֑ד מֵ ן ּכֻל מֵ ּדֵ ם אָ חֵ ֿד ֵרע ָינ ֵ֭ה והָ לֵין 1Co 9:25
הטין ּדנֵסֿבֻון ּכלִ ילָא ּדמֵ ֿתחַ ּבַ ל֑ חנַן ּדֵ ין ּדלָא מֵ ֿתחַ ּבַ ֭ל
ָר ִ
יע 1Co 9:26
אֵ נָא הָ ֿכִ יל הָ ַֿכנָא ָרהֵ ט ֗אנ ָ֭א לָא ֗הוָא אַ ֿיך ּדעַ ל מֵ ּדֵ ם ּדלָא יִ ִֿד ֭
והָ ַֿכנָא מֵ ֿתּכַּתַ ׁש ֗אנ ָ֭א לָא אַ ֿיך הַ ו ּדלָאאַ ר ּכָֿתֵ ׁ֭ש
הו ּכָֿבֵ ׁש ֗אנָא וַמׁשַ עּבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א ּדֿדַ למָ א ֗אנָא 1Co 9:27
אֵ לָא ּפַ ֿגרי ֻ֗
חרנ ֵ֞א אַ ֿכרזֵֿ֑ת אֵ נָא קנֻומי אֵ סּתלֵא לִ י ּס ּס
ּדל ַ֗א ָ
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻון אַ חַ ֑֞י ּדַ אֿבָ הַ ין֞ ּכֻלהֻון ּתחֵ יֿת ע ָננָא הוַו֭ 1Co 10:1
וֿכֻלהֻון ּביַמָ א עֿבַ רו֭
וֿכֻלהֻון ּביַֿד מֻ֣וׁשֵ א עמַ ֿדו ּבַ ע ָננָא וַֿביַמָ ֭א 1Co 10:2
וֿכֻלהֻון חֿדָ א מֵ אֿכֻולּתָ א ּדרֻ וחָ א אֵ ֿכַלו֭ 1Co 10:3
ׁשּתיו֭ ׁשָ ֿתֵ ין ֗הוַו ּגֵיר מֵ ן ּכִ אֿפָא 1Co 10:4
וֿכֻלהֻון חַ ֿד מַ ׁשּתיָא ּדרֻ וחָ א אֵ ִ
מׁשיחָ ֭א
ּדרֻ וחָ א ּדָ אֿתיָא ֗הוָֿת עַ מהֻו ֑ן ּכִ אֿפָא ּדֵ ין הָ י֭ הֻו הוָא ִ
ֿדּבר ֭א 1Co 10:5
אֵ לָא לָא ֗הוָא ּבסֻוֿגאהֻון אֵ צטֿבִ י אַ לָהָ ֑א נֿפַ לו ּגֵיר ּבמַ ָ
הו הוַו֑ ּדלָא הוַין ָרּגִ ין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א אַ י ַּכנָא 1Co 10:6
הָ לֵין ּדֵ ין טֻוֿפסָ א לַן ֻ֗
ּדהֵ נֻון ַרֿגו֭
יך 1Co 10:7
אף מֵ נהֻון ּפלַחו֭ אַ ֿ
ֿכר ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
וָאֿפלָא נֵהוֵא ּפָ לחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
ֿכֿתיֿ֑ב ִּדיֿתֵ ֿב עַ מָ א למֵ אֿכַל וַלמֵ ׁשּתָ ֑א וקָ מו למֵ ׁשּתעָ יֻו֭
ּדַ ִ
עֵסרין 1Co 10:8
וָאֿפלָא נ ַזנ ֵ֭א אַ י ַּכנָא ּדמֵ נהֻון זַנִ יו֑ וַנֿפַ לו ּבחַ ֿד יַומָ א ִ
וַֿתלָֿתָ א אַ לֿפִ ֭ ֞ין
ַמׁשיחָ ֭א אַ י ַּכנָא ּדמֵ נהֻון נ ִַסיו֑ וַאוּבֵ ֿדו אֵ נֻון ח ַווָֿתָ ֭ ֞א 1Co 10:9
ולָא ננַסֵ א ל ִ
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וָאֿפלָא ּתֵ רטנֻו֭ ן אַ י ַּכנָא ּדמֵ נהֻון רטֵ נו֑ וֵאֿבַ ֿדו ּבִ איֿדַ י֞ מחַ ּב ָלנ ָ֭א
הָ לֵין ּדֵ ין ּכֻלהֵ ין ּדַ ֿגֿדַ ׁש להֻו֭ ן לטֻוֿפסַ ן הו ַ֭֞י וֵאֿתּכֿתֵ ֿב מֵ טֻל 1Co 10:11
מַ רּדֻוֿתָ א ִּדי ַל ֑ן ּדחַ רֿתהֻון ּדעָ למֵ ֞א עלַין מַ טיַֿת ס
מֵ ּכִ יל מַ ן ּדסָ ֿבַ ר ּדקָ ֑ם נֵזּדהַ ר ּדלָא נֵּפֵ ֭ל 1Co 10:12
הו ּדֵ ין אַ לָהָ ֑א 1Co 10:13
נֵסיֻונָא לָא מַ ִטיֿכֻו֭ ן אֵ לָא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א מהַ ימַ ן ֻ֗
ּדלָא נַרּפֵיֿכֻון ּדֿתֵ ֿת ַנסֻון י ִַּתיר מַ ן מֵ ּדֵ ם ּדַ מצֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ לָא נֵעּבֵ ֿד
לנֵסיֻונֿכֻון מַ ּפקָ נ ָ֑א אַ י ַּכנָא ּדֿתֵ ׁשּכחֻון לַמסַ יּבָ רֻ ו ס
ֿכר ֭ ֞א 1Co 10:14
מֵ טֻל הָ נָא חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י ערֻ וקו מֵ ן ּפֻולחָ נָא ּדַ ֿפֿתַ ֵ
יך ּדַ לחַ ּכִ ימֵ ֞א אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדֻונו אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ֗אנ ָ֭א 1Co 10:15
אַ ֿ
והי 1Co 10:16
ּכָסָ א הַ ו ּדֿתַ ִוּדיֿתָ א ּדַ מֿבַ רֿכִ י ַנ ֑ן לָא ֗הוָא ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ִאיֿתַ ֗
ּדֿפַֿגרה
ֵ
והי
מׁשיחָ ֑א ולַחמָ א הַ ו ּדקָ צֵ י ַנ ֑ן לָא ֗הוָא ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ִאיֿתַ ֗
ּדַ ֿדמֵ ה ּדַ ִ
מׁשיחָ ֑א
ּדַ ִ
ּכלַן ּגֵיר 1Co 10:17
אַ י ַּכנָא ּדחַ ֿד ֻ֗הו לַחמָ א הַ ו֑ הָ ַֿכנָא ֻּכלַן חַ ֿד חנַן ּפֿג ַ֭ר ֻ
מֵ ן הַ ו ֻ֗הו חַ ֿד לַחמָ א נָסּבִ ינַן֭
איסריֵל ּדֿבַ ֿבסַ ֭ר לָא ֗הוָא אַ ילֵין ּדָ אֿכלִ ין ּדֵ ֿבחֵ ֑ ֞א הָ וֵין 1Co 10:18
חזַו ִ֣ל ָ
ֿפֵא למַ ֿדּבחָ ֑א
ׁשַ וּתָ ֞
והי֑ אַ ו ּדֵ ֿבחָ א 1Co 10:19
ֿכרא מֵ ּדֵ ם ִאיֿתַ ֗
מָ נָא הָ ֿכִ יל אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדַ ֿפֿתַ ָ
ֿכרא מֵ ּדֵ ם ֻ֗הו֑ ל ָ֭א
ּדַ ֿפֿתַ ָ
לׁשאֿדֵ ֞א ֗הו ּדָ ֿבחִ י֭ ן ולָא לַאלָהָ ֭א 1Co 10:20
נֿפֵא ִ
אֵ לָא הַ ו מֵ ּדֵ ם ּדֿדָ ֿבחִ ין חַ ֑ ֞
לׁשאֿדֵ ֭ ֞א
ֿפֵא ִ
לָא ּדֵ ין צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֿתֵ הוֻון ׁשַ וּתָ ֞
ּדׁשאֿדֵ ֭ ֞א ולָא 1Co 10:21
לָא מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ׁשּתֻ ון ּכָסָ א ּדמָ ַ֭רן וֿכָסָ א ִ
ּדׁשאֿדֵ ֭ ֞א
מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿתֵ ׁשּתַ וּתֿפֻון ּבֿפָֿתֻ ָורא ּדמָ ַ֭רן וַֿבֿפָֿתֻ ָורא ִ
אַ ו ּדַ למָ א מַ טָ נֻו מַ טנִ ינַן למָ ַר ֑ן ּדַ למָ א חַ ִסינִ ינַן מֵ נֵה ס 1Co 10:22
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ׁשַ לִ יט לִ י֑ אֵ לָא לָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּפַ קָ ֭ח ּכֻל מֵ ּדֵ ם ׁשַ לִ יט לִ י֑ 1Co 10:23
אֵ לָא לָא ּכֻל מֵ ּדֵ ם מֿבַ נ ֵ֭א
ֿבר ֭ה 1Co 10:24
עֵא אֵ לָא ּכֻלנָׁש אָ ֿף ּדחַ ֵ
לָא ֗אנָׁש ּדנַֿפׁשֵ ה נֵהוֵא ּבָ ֑
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדמֵ זּדַ ּבַ ן ּבמַ קֵ לָון הוַיּתֻ ון אָ ֿכלִ י ֑ן ּדלָא עֻוקָ ֿבָ א מֵ טֻל 1Co 10:25
ִּתארּתָ ֭א
1Co 10:10
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ּדמָ ריָא ֗הי ּגֵיר אַ רעָא ּבַ מלָאָ ֭ה
למאזַל֑ 1Co 10:27
נֿפֵא קָ ֵרא לֿכֻו ֑ן וצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ִ
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין מֵ ן חַ ֭ ֞
ּתסים קֿדָ מַ יּכֻון אַ ֿכֻולו֑ ּדלָא עֻוקָ ֿבָ א מֵ טֻל ִּתארּתָ ֭א
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדמֵ ִ
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין נִ אמַ ר לֿכֻו֭ ן ּדהָ נָא ּדַ ֿדֿבִ יחָ א הֻו֑ לָא ּתֵ אֿכלֻו֭ ן מֵ טֻל 1Co 10:28
הַ ו ּדָ אמַ ר לֿכֻו֭ ן ומֵ טֻל ִּתארּתָ ֭א
ִּתארּתָ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א לָא ֗הוָא ִּדילֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּדהַ ו ּדָ אמַ ֭ר 1Co 10:29
חרנ ֭ ֵ֞א
למָ נָא ּגֵיר חִ ארֻ וֿתי מֵ ּתֿדִ ינָא מֵ ן ִּתארּתָ א ּדַ ֗א ָ
אֵ ן אֵ נָא ּבטַ יּבֻוֿתָ א מֵ ֿתחַ ׁשַ ח ֗אנ ָ֑א מָ נָא מֵ ֿתּגַּדַ ֿף ֗אנָא עַ ל מֵ ּדֵ ם 1Co 10:30
ּדֵ אנָא מַ וּדֵ אנ ָ֭א
עָֿבּדין 1Co 10:31
אֵ ן אָ ֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון הָ ֿכִ ֭יל וֵאן ׁשָ ֿתֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן וֵאן מֵ ּדֵ ם ִ
עָֿבּדין֭
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּכֻלמֵ ּדֵ ם לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אלָהָ א הוַיּתֻ ון ִ
ּדלָא ּתֻ וקלָא הוַו לִ יהֻוֿדָ י ֵ֞א ולַארמָ י ֵ֞א וַלעִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א 1Co 10:32
אף אֵ נָא ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ם לֿכֻלנָׁש ׁשָ ֿפַ ר ֗אנ ָ֑א ולָא ּבָ עֵא ֗אנָא 1Co 10:33
אַ ֿיך ּדָ ֿ
ֵאא ּפַ קָ ֭ח ּדנִ חֻו֭ ן
מֵ ּדֵ ם ּדלִ י ּפַ קָ ֑ח אֵ לָא מֵ ּדֵ ם ּדַ לסַ ּגִ י ֞
מׁשיחָ ֭א 1Co 11:1
אף אֵ נָא ּבַ ִ
אֵ ּתּדַ מַ ו ּבִ י֑ אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
מׁשַ ּבַ ח ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י ּדַ ֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם מַ ֗עהֵ ֿד אנ֗ ּתֻ ון לִ י֑ 1Co 11:2
וַאי ַּכנָא ּדַ אׁשלמֵ ֿת לֿכֻון ּפֻוקּדָ נ ֭ ֵ֞א אַ חִ ִיֿדין אנ֗ ּתֻ ון ס
ורׁשָ ה 1Co 11:3
מׁשיחָ א הֻו֭ ִ
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻו ֑ן ּדֿכֻל ּגֿבַ ר ִרׁשֵ ה ִ
מׁשיחָ א אַ לָהָ א הֻו֭
ַֿברא הֻו֭ ִורׁשֵ ה ּדַ ִ
ּדַ אנ֗ ּתֿתָ א ּג ָ
ַֿברא ּדַ מצַ לֵא אַ ו מֵ ֿתנַּבֵ ֭א ּכַֿד מֿכַסַ י ִרׁשֵ ֑ה מַ ֿבהֵ ֿת ִרׁשֵ ֭ה 1Co 11:4
ּכֻל ּג ָ
וֿכֻל אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדַ מצַ ליָא אַ ו מֵ ֿתנַּבי ָ֭א ּכַֿד ּגלֵא ִרׁשָ ֑ה מַ ֿבהֿתָ א 1Co 11:5
ִרׁשָ ֭ה ׁשַ ויָא ֗הי ּגֵיר עַ ם הָ י ּדַ ִֿגריע ִרׁשָ ֭ה
הו 1Co 11:6
ּפַר אֵ ן ּדֵ ין מׁשַ ּכַר ֻ֗
אֵ ן ּגֵיר לָא מֵ ֿתּכַסיָא אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א אָ ֿף ּתֵ סּתַ ֭
ֿגר ֭ע ּתֵ ֿתּכַסֵ ֭א
לַאנ֗ ּתֿתָ א למֵ סּתַ ּפָרֻ ו אַ ו למֵ ַ
ַֿברא ּגֵיר לָא חַ יָֿב ּדַ נֿכַסֵ א ִרׁשֵ ֑ה מֵ טֻל ּדַ ֿדמֻוֿתָ א הֻו 1Co 11:7
ּג ָ
ַֿבר ֭א
וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אלָהָ ֭א אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדֵ ין ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ֗הי ּדֿג ָ
ַֿבר ֭א 1Co 11:8
ַֿברא מֵ ן אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אֵ לָא אַ נ֗ ּתֿתָ א מֵ ן ּג ָ
והי ּג ָ
לָא ּגֵיר ִאיֿתַ ֗
1Co 10:26
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ֿתּברי מֵ טֻל אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אֵ לָא אַ נ֗ ּתֿתָ א מֵ טֻל
ַֿברא אֵ ִ
וָאֿפלָא ּגֵיר ּג ָ
ַֿבר ֭א
ּג ָ
מֵ טֻל הָ נָא חַ יָֿבָ א אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א ּדׁשֻ ולטָ נָא נֵהוֵא עַ ל ִרׁשָ ֑ה מֵ טֻל 1Co 11:10
מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א
ַֿברא לֿבַ ר מֵ ן אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אָ ֿפלָא אַ נ֗ ּתֿתָ א לֿבַ ר מֵ ן 1Co 11:11
ּברם ּדֵ ין לָא ּג ָ
ַ
ַֿבר ֭א ּבמָ ַרן֭
ּג ָ
ַֿברא ּביַֿד אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א 1Co 11:12
ַֿבר ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּג ָ
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדַ אנ֗ ּתֿתָ א מֵ ן ּג ָ
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֵ ין מֵ ן אַ לָהָ א הֻו֭
ּדֻונו ּבַ ינַיּכֻון לנַֿפׁשֿכֻו֭ ן יָאֵ א לַאנ֗ ּתֿתָ א ּדֿכַֿד ּגלֵא ִרׁשָ ה ּתצַ לֵא 1Co 11:13
לַאלָהָ ֑א
ערא 1Co 11:14
ער ֑ה צַ ָ
ַֿברא מָ א ּדקָ אֵ ם סַ ֵ
אָ ֿפלָא הֻו ּכ ָינָא מַ ל ֵֿף לֿכֻו ֑ן ּדֿג ָ
הֻו ל ֵ֭ה
ערה 1Co 11:15
ער ֑ה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ֗הי ל ָ֑ה מֵ טֻל ּדסַ ָ
מרּבַ י סַ ָ
וַאנ֗ ּתֿתָ א מָ א ּדַ ַ
ֿכסיֿתָ א הֻו אֵ ִֿתיהֵ ֿב ל ָ֭ה
חל ָֿף ּתַ ִ
יך הָ נ ָ֑א ולָא 1Co 11:16
ֿתחרא עַ ל הָ לֵי ֑ן לַן לַיּת עיָֿדָ א אַ ֿ
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין מֵ ֵ
לעִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּס ּס
יך מׁשַ ּבַ ח ֗אנָא לֿכֻו֭ ן מֵ טֻל ּדלָא 1Co 11:17
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין ּדַ מֿפַ קֵ ֿד ֗אנ ָ֑א לָא אַ ֿ
֗הוָא לַקֿדָ מַ יּכֻון אֵ ֿתַ יּתֻ ו ֑ן אֵ לָא לַֿבצִ ירֻ וֿתָ א הֻו נחֵ ּתּתֻ ון֭
נׁשין אנ֗ ּתֻ ון ּבעִ ּד֗ ּתָ ֑א ּפָ לַֿגוָֿתָ ֞א ׁשָ מַ ע 1Co 11:18
לֻוקֿדַ ם ּגֵיר מָ א ּדמֵ ֿת ַּכ ִ
֗אנָא ִּדאיֿת ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן ומֵ ּדֵ ם מֵ ּדֵ ם מהַ ימֵ ן ֗אנ ָ֭א
יֿדין אֵ נֻון ּגֵיר אָ ֿף חֵ ר ָינ ֵ֞א ּדנֵהו ֻון ּבַ ינָֿתֿכֻו ֑ן ּדַ אילֵין ּדַ ֿבקֵ ין 1Co 11:19
עֿת ִ
ִ
ּבֿכֻון נֵֿתיַֿדעֻון֭
יך ּדזָֿדֵ ק ליַומֵ ה ּדמָ ַ֭רן 1Co 11:20
ַנׁשין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לַו אַ ֿ
מָ א הָ ֿכִ יל ּדמֵ ֿתּכ ִ
אָ ֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון וׁשָ ֿתֵ ין֭
אֵ לָא ֗אנָׁש ֗אנָׁש חׁשָ ִמיֿתֵ ה קָ ֿדֵ ם אָ ֿכֵל ל ָ֭ה והָ וֵא חַ ֿד ּכֵֿ֭פ ן וחַ ֿד 1Co 11:21
רו ֵ֭א
1Co 11:9
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ּדַ למָ א ּבָ ּתֵ ֞א לַיּת לֿכֻון ּדֿתֵ אֿכלֻון וֿתֵ ׁשּתֻ ו ֑ן אַ ו ּבעִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ א
ֿבהֿתין אנ֗ ּתֻ ון לַאילֵין ּדלַיּת להֻו֭ ן מָ נָא ִאמַ ר לֿכֻו ֑ן
ּבָ סֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ומַ ִ
אֵ ׁשַ ּבַ חֿכֻון ּבהָ ֿדֵ ֑א לָא מׁשַ ּבַ ח ֗אנ ָ֭א
וע 1Co 11:23
אֵ נָא ּגֵיר קַ ּבלֵֿת מֵ ן מָ ַר ֑ן הַ ו מֵ ּדֵ ם ּדַ אׁשלמֵ ֿת לֿכֻו֭ ן ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭
ּבהַ ו לִ ליָא ּדמֵ ׁשּתלֵם ֗הו ָ֑א נסַ ֿב ֗הוָא לַחמָ ֭א
וֿבַ ֵר ֿך וַקצָ ֭א וֵאמַ ֭ר סַ ֿבו֭ אַ ֿכֻולו֭ הָ נַו ּפַֿגרי֭ ּדעַל אַ ּפַ יּכֻון֞ 1Co 11:24
ֻוֿכרני֭
עָֿבּדין לֿד ָ
מֵ ֿתקצֵ ֭א הָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון ִ
הָ ַֿכנָא מֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּדַ אחׁשֵ מו֑ אָ ֿף ּכָסָ א י ַ֗הֿ֭ב וֵאמַ ֭ר הָ נָא ּכָסָ א 1Co 11:25
עָֿבּדי ֑ן ּכֻל אֵ מַ ֿתי ּדׁשָ ֿתֵ ין
והי ִּדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ א ּבֿדֵ מי֭ הָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון ִ
ִאיֿתַ ֗
ֻוֿכרני֭
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן לֿד ָ
ּכֻל אֵ מַ ֿתי ּגֵיר ּדָ אֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ון לַחמָ א הָ נ ָ֭א וׁשָ ֿתֵ ין אנ֗ ּתֻ ון ּכָסָ א 1Co 11:26
אֿתיֿתֵ ֭ה
הּדין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן עֿדַ מָ א למֵ ִ
הָ נ ָ֑א מַ וּתֵ ה ֻ֗הו ּדמָ ַרן מַ ֗ע ִ
אַ ינָא הָ ֿכִ יל ּדָ אֿכֵל מֵ ן לַחמֵ ה ּדמָ רי ָ֭א וׁשָ ֿתֵ א מֵ ן ּכָסֵ ֭ה ולָא 1Co 11:27
ַלֿפַֿגר ֭ה
ׁשָ וֵא ל ֵ֑ה מחַ יַֿב ֻ֗הו לַֿדמֵ ה ּדמָ ריָא ו ֵ
מֵ טֻל הָ נָא נֵהוֵא ֗אנָׁש ּבָ קֵ א נַֿפׁשֵ ֑ה והָ יּדֵ ין אָ ֿכֵל מֵ ן לַחמָ א הָ נ ָ֭א 1Co 11:28
וׁשָ ֿתֵ א מֵ ן ּכָסָ א הָ נ ָ֭א
מַ ן ּדָ אֿכֵל ּגֵיר וׁשָ ֿתֵ א מֵ נֵה ּכַֿד לָא ׁשָ ו ֵ֑א חֻויָֿבָ א ֗הו לנַֿפׁשֵ ה 1Co 11:29
ֿגרה ּדמָ רי ָ֭א
ּפרׁש ּפַ ֵ
אָ ֿכֵל וׁשָ ֿתֵ ֑א ּדלָא ַ
ֵאא ּדֿדָ מּכִ ין 1Co 11:30
ַֿכריהֵ ֑ ֞א וסַ ּגִ י ֞
רעֵא ו ִ
מֵ טֻל הָ נָא סַ ּגִ יאיִ ן֞ ּבֿכֻון מַ ֞
ּתֿדינִ ין ֗הוַין֭ 1Co 11:31
אֵ לֻו ּגֵיר נַֿפׁשַ ן ּדָ ינִ ין ֗הוַי ֑ן לָא מֵ ִ
ּתֿדינִ ינַן ּדֵ ין מֵ ן מָ ַר ֑ן מֵ ֿתרֿדָ י ֻו מֵ ֿתרֿדֵ י ַנ ֑ן ּדלָא עַ ם עָ למָ א 1Co 11:32
ּכַֿד מֵ ִ
נֵֿתחַ יַֿב ס
נׁשין אנ֗ ּתֻ ון למֵ אֿכַל֑ הוַיּתֻ ון מקַ וֵין 1Co 11:33
מֵ ּכִ יל אַ חַ ֑֞י אֵ מַ ֿתי ּדמֵ ֿת ַּכ ִ
חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
ַנׁשי֭ ן 1Co 11:34
מַ ן ּדֵ ין ּדַ ֿכֵֿ֭פ ן ּבֿבַ יּתֵ ה נֵלעַ ֑ס ּדלָא לחַ ָיֿבֻוֿתָ א ּתֵ הוֻון מֵ ֿתּכ ִ
אֿתיֿת אֵ ּפַ קֵ ֿדֿכֻון ס
עַ ל ׁשַ רּכָא ּדֵ י֭ ן מָ א ּדֵ ִ
עַ ל רֻ וחָ ניָֿתָ ֞א ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֿתֵ ּדעֻון֭ 1Co 12:1
1Co 11:22
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ֿכר ֞א אַ ילֵין ּדלַיּת להֻון קָ ל ָ֭א ּדלָא ּפֻורׁשָ ן
נֿפֵא ֗הוַיּתֻ ו ֑ן ולַֿפֿתַ ֵ
ּדחַ ֞
ֿברין ֗הוַיּתֻ ון֭
מֵ ּתּדַ ִ
מֵ טֻל הָ נָא מַ וּדַ ע ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדלַיּת ֗אנָׁש ּדַ ֿברֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א ממַ לֵל֑ 1Co 12:3
למאמַ ר ּדמָ ריָא הֻו יֵׁ֣שֻ וע֑
חרם ֻ֗הו יֵׁ֣שֻ ֭וע וָאֿפלָא ֗אנָׁש מֵ ׁשּכַח ִ
וָאמַ ר ּדַ ֵ
אֵ לָא אֵ ן ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ּפֻו ָלֿג ֵ֞א ּדֵ ין ּדמַ והֿבָ ֿתָ ֞א ִאיֿתַ יהֻו֭ ן אֵ לָא חֿדָ א ֗הי רֻ וחָ ֭א 1Co 12:4
הו מָ רי ָ֭א 1Co 12:5
וֿפֻו ָלֿג ֵ֞א ּדֿתֵ ׁשמׁשָ ֿתָ ֞א ִאיֿתַ יהֻו֭ ן אֵ לָא חַ ֿד ֻ֗
הו אַ לָהָ ֭א ּדמַ עּבֵ ֿד ּכֻל ּבֿכֻלנ ָׁ֭ש 1Co 12:6
וֿפֻו ָלֿג ֵ֞א ּדחַ י ַלוָֿתָ ֞א ִאיֿ֭ת אֵ לָא חַ ֿד ֻ֗
ֿדרא ל ֵ֭ה 1Co 12:7
לאנָׁש ֗אנָׁש ּדֵ י ֑ן מֵ ִֿתיהֵ ֿב לֵה ּגֵל ָינָא ּדרֻ וחָ ֭א אַ ֿיך ּדעָ ָ
֗
חרנָא ּדֵ ין מֵ לֿתָ א 1Co 12:8
ִאיֿת ִּדיהִ יֿבָ א לֵה ּברֻ וחָ א מֵ לֿתָ א ּדחֵ ֿכמֿתָ ֭א ל ַ֗א ִ
ִּדיֿדַ עֿתָ ֭א ּבָ ה ּברֻ וחָ ֭א
חרנָא מַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדָ אסי ֻוֿתָ ֭א 1Co 12:9
חרנָא הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ּבָ ה ּברֻ וחָ ֭א ל ַ֗א ִ
ל ַ֗א ִ
ּבָ ה ּברֻ וחָ ֭א
חרנָא ּדֵ ין 1Co 12:10
חרנָא ּדֵ ין נֿבִ יֻוֿתָ ֭א ל ַ֗א ִ
חרנָא ּדֵ ין חַ יל ֭ ֵ֞א ל ַ֗א ִ
ל ַ֗א ִ
חרנָא ּדֵ ין ּפֻוׁשָ קָ א
חרנָא ּדֵ ין ז ַני ָ֞א ּדלֵׁשָ נ ֭ ֵ֞א ל ַ֗א ִ
ּפָרֻ וׁשֻ וֿתָ א ּדרֻ וחֵ ֭ ֞א ל ַ֗א ִ
ּדלֵׁשָ נ ֭ ֵ֞א
יך 1Co 12:11
ער ֭א וַמֿפַ לֿגָא לֿכֻלנָׁש אַ ֿ
ּכֻלהֵ ין ּדֵ ין הָ לֵין חֿדָ א ֗הי רֻ וחָ א סָ ָ
ּדהִ י צָ ֿבי ָ֭א
ֵאא ּכֻלהֻון ּדֵ ין 1Co 12:12
ֿגרא חַ ֿד ֻ֗הו֑ וִ איֿת ּבֵ ה הַ ּדָ מֵ ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
אַ ֿכזנָא ּגֵיר ּדֿפַ ָ
מׁשיחָ ֭א
ֵאא ִאיֿתַ יהֻון חַ ֿד אֵ נֻון ּפֿג ַ֑ר הָ ַֿכנָא אָ ֿף ִ
ּדֿפַֿגר ֭א ּכַֿד סַ ּגִ י ֭ ֞
ָ
הַ ּדָ מֵ ֞א
ּכ ַל ֑ן ּבַ חֿדָ א רֻ וח לחַ ֿד ּפֿגַר עמַ ֿד ֑ן אֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וֵאן 1Co 12:13
אָ ֿף חנַן ּגֵיר ֻ
ׁשּתין֭
אר ֭ ֞א ו ֻֿכלַן חֿדָ א רֻ וחָ א אֵ ִ
אַ רמָ י ֑ ֵ֞א וֵאן עַ ֿבּדֵ ֭ ֞א וֵאן ּבנַי֞ חִ ֵ
ֵאא 1Co 12:14
ֿגרא ּגֵיר לָא ֗הוָא חַ ֿד הַ ּדָ ֭ם אֵ לָא סַ ּגִ י ֭ ֞
אָ ֿף ּפַ ָ
אֵ ן ִּתאמַ ר ּגֵיר ֵרֿגל ָ֑א ּדמֵ טֻל ּדלָא הוִ יֿת ִאיֿדָ ֭א לָא הוִ יֿת מֵ נֵה 1Co 12:15
ּפַֿגר ֑א
ֿגר ֑א לַו מֵ טֻל הָ ֿדֵ א לַיּתֵ יה מֵ נֵה מֵ ן ָ
מֵ ן ּפַ ָ
וֵאן ִּתאמַ ר אֵ ֿדנ ָ֑א עַ ל ּדלָא הוִ יֿת עַ ינ ָ֭א לָא הוִ יֿת מֵ נֵה מֵ ן 1Co 12:16
ּפַֿגר ֑א
ּפַֿגר ֑א לַו מֵ טֻל הָ ֿדֵ א לַיּתֵ יה מֵ נֵה מֵ ן ָ
ָ
1Co 12:2
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ֿגרא עַ ינ ֵ֞א ֗הו ָ֑א אַ יּכָא ֗הוָֿת מַ ׁשמַ עֿתָ ֭א וֵאלֻו
אֵ לֻו ּגֵיר ֻּכלֵה ּפַ ָ
מריח ֗הו ָ֭א
ֻּכלֵה מַ ׁשמַ עֿתָ א ֗הו ָ֑א אַ י ַּכנָא ִ
ּבֿפַֿגר ֑א אַ י ַּכנָא 1Co 12:18
ָ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אַ לָהָ א סָ ם ּכֻל חַ ֿד חַ ֿד מֵ ן הַ ּדָ מֵ ֞א
ּדהֻו צֿבָ ֭א
ּפַֿגר ֭א 1Co 12:19
אֵ לֻו ּדֵ ין ּכֻלהֻון חַ ֿד ֗הוַו הַ ּדָ מָ ֑א אַ יּכָא ֗הוָא ָ
ּפַֿגר ֭א 1Co 12:20
ֵאא חַ ֿד ֻ֗הו ּדֵ ין ָ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין הַ ּדָ מֵ ֞א ִאיֿתַ יהֻון סַ ּגִ י ֑ ֞
ּדֿתאמַ ר לִ איֿדָ ֭א ּדלָא מֵ ֿתּבַ עיָא אַ נ֗ ּתי לִ י֭ 1Co 12:21
לָא מֵ ׁשּכחָ א עַ ינָא ִ
לרֿגל ֭ ֵ֞א ּדלָא מֵ ֿתּבַ עיָן֞ אנ֗ ּתֵ ין לִ י֭
אָ ֿפלָא ִרׁשָ א מֵ ׁשּכַח ּדנִ אמַ ר ֵ
הו 1Co 12:22
ֿברין ּדַ מחִ ילִ י ֑ן עלַיהֻון ֻ֗
אֵ לָא י ִַּת ָיראיִ ֿת אַ ילֵין הַ ּדָ מֵ ֞א ּדמֵ סּתַ ִ
סֻונקָ נ ָ֭א
ֿגר ֑א להָ לֵין ִאיקָ ָרא 1Co 12:23
ערין אֵ נֻון ּבֿפַ ָ
ֿברינַן ּדַ מצַ ִ
וַאילֵין ּדסָ ִ
עָֿבּדינַן להֻון֭
ֵינן וַאילֵין ּדַ ֿדנֻוּכָֿפָא אֵ נֻו ֑ן אֵ סּכִ מָ א י ִַּת ָירא ִ
י ִַּת ָירא מַ סּג ַ֭
ַקרי ֑ן לָא מֵ ֿתּבעֵא להֻון 1Co 12:24
אַ ילֵין ּדֵ ין הַ ּדָ מֵ ֞א ִּדאיֿת ּבַ ן ּדַ מי ִ
לֿפַֿגר ֭א וי ַ֗הֿב ִאיקָ ָרא י ִַּת ָירא להַ ּדָ מָ א אַ ינָא
ָ
ִאיקָ ָר ֭א אַ לָהָ א ּגֵיר מַ זֿגֵה
ּדַ זע ֻ֑ור
ֿגר ֑א אֵ לָא ּכֻלהֻון הַ ּדָ מֵ ֞א ׁשַ ויָאיִ ֿ֭ת חַ ֿד 1Co 12:25
ּדלָא ּתֵ הוֵא ּפָ לּגֻוֿתָ א ּבֿפַ ָ
עַ ל חַ ֿד נֵהוֻון יָצּפִ ין֭
ּדֵ אמַ ֿתי ּדחַ ֿד הַ ּדָ ם נֵהוֵא ּכָאֵ ֿ֑ב ּכֻלהֻון נֵהו ֻון חָ ִׁשי֭ ן וֵאן 1Co 12:26
מֵ ׁשּתַ ּבַ ח חַ ֿד הַ ּדָ ֑ם ּכֻלהֻון הַ ּדָ מֵ ֞א נֵהוֻון מֵ ׁשּתַ ּבחִ ין֭
מׁשיחָ ֭א והַ ּדָ מֵ ֞א ּבֿדֻוּכַֿתֿכֻון ּס ּס 1Co 12:27
ּפַֿגרה אַ נ֗ ּתֻ ון ּדַ ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ֵ
סָ ם ּגֵיר אַ לָהָ א ּבעִ ּד֗ ּתֵ ֑ה לֻוקֿדַ ם ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א ּבָ ֿתַ רהֻון נֿבִ י ֭ ֵ֞א 1Co 12:28
ּבָ ֿתַ רהֻון מַ לֿפָ נ ֭ ֵ֞א ּבָ ֿתַ רהֻון עָֿבּדַ י֞ חַ יל ֭ ֵ֞א ּבָ ֿתַ רהֻון מַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדָ אסיֻוֿתָ ֭א
ּברנ ֭ ֵ֞א וַז ַני ָ֞א ּדלֵׁשָ נ ֭ ֵ֞א
ּדרנ ֵ֞א וַמֿדַ ָ
וַמעַ ָ
ּדַ למָ א ּכֻלהֻון ׁשלִ יחֵ ֑ ֞א ּדַ למָ א ּכֻלהֻון נֿבִ י ֑ ֵ֞א למָ א ּכֻלהֻון 1Co 12:29
ערי֞ חַ יל ֑ ֵ֞א
מַ לֿפָ נ ֑ ֵ֞א למָ א ּכֻלהֻון סָ ַ
למָ א לֿכֻלהֻון ִאיֿת להֻון מַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדָ אסי ֻוֿתָ ֑א למָ א ּכֻלהֻון 1Co 12:30
ּבלֵׁשָ נ ֵ֞א ממַ ללִ י ֑ן אַ ו ּדַ למָ א ּכֻלהֻון מֿפַ ׁשקִ י ֑ן
1Co 12:17
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אֵ ן ּדֵ ין טָ נִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבמַ והֿבָ ֿתָ ֞א ַרורֿבָ ֿתָ ֑ ֞א אֵ נָא ּתֻ וֿב אֵ חַ וֵיֿכֻון
ַּתר ֭א
אֻ ורחָ א ּדַ מי ָ
אֵ ן ּבֿכֻל לֵׁשָ ן ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א אֵ מַ לֵל וֿבַ ֿדמַ לַאֿכ ֑ ֵ֞א וחֻוּבָ א לָא נֵהוֵא ּבִ י֑ 1Co 13:1
הוִ יֿת לִ י נחָ ׁשָ א ּדזָאֵ ֑ם אַ ו צִ צלָא ּדיָהֵ ֿב קָ ל ָ֭א
ֿכלָה יִ ֿדַ עֿתָ ֑א וֵאן 1Co 13:2
וֵאן ּתֵ הוֵא ּבִ י נֿבִ יֻוֿתָ ֑א וֵאּדַ ע ֗א ָרז ֵ֞א ּכֻלהֻון ו ֻ
ֻורא אֵ ׁשַ נ ֵ֑א וחֻוּבָ א לַיּת ּבִ י֑ לָא ֗הוִ יֿת
ּתֵ הוֵא ּבִ י ֻּכלָה הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א אַ י ַּכנָא ּדט ָ
מֵ ּדֵ ֭ם
וֵאן אַ וּכֵל ּכֻל ִּדאיֿת לִ י למֵ סּכִ נ ֑ ֵ֞א וֵאן אַ ׁשלֵם ּפַ ֿגרי ּדנִ אקַ ֿ֑ד 1Co 13:3
וחֻוּבָ א לָא נֵהוֵא ּבִ י֑ מֵ ּדֵ ם לָא יָֿתַ ר ֗אנ ָ֭א
ים חֻוּבָ א לָא חָ סֵ ֭ם חֻוּבָ א לָא 1Co 13:4
חֻוּבָ א נַּגִ ָירא ֗הי רֻ וחֵ ֭ה וֿבַ ִס ֭
מֵ ׁשּתֿג ֵׁ֭ש ולָא מֵ ֿתחֿתַ ֭ר
יר ולָא 1Co 13:5
ולָא סָ עַ ר ּדֿבֵ הּתֿתָ ֭א ולָא ּבָ עֵא ִּדיל ֵ֭ה ולָא מֵ ּתּתֿפִ ֭
יׁש
ֿתרעֵא ּדֿבִ ֭
מֵ ַ
לָא חָ ֿדֵ א ּבעַ ול ָ֑א אֵ לָא חָ ֿדֵ א ּבקֻ וׁשּתָ ֭א 1Co 13:6
ימן ּכֻל מסַ ּבַ ֭ר ּכֻל סָ ֿבֵ ֭ל 1Co 13:7
ּכֻל מֵ ּדֵ ם מסַ יּבַ ֭ר ּכֻלמֵ ּדֵ ם מהַ ֵ֭
חֻוּבָ א מֵ מֿתֻ ום לָא נָֿפֵ ֭ל נֿבִ ַיוָֿתָ ֞א ּגֵיר נֵֿתּבַ טל ֭ ָ֞ן ולֵׁשָ נ ֵ֞א נֵׁשּתַ ּתקֻ ו֭ ן 1Co 13:8
וִ יֿדַ עֿתָ א ּתֵ ֿתּבַ טַ ֭ל
ינן וקַ לִ יל מֵ ן סַ ּגִ י מֵ ֿתנַּבֵ ינַן֭ 1Co 13:9
קַ לִ יל ֻ֗הו ּגֵיר מֵ ן סַ ּגִ י יָֿדעִ ַ֭
ּגמירֻ וֿתָ ֑א הָ יּדֵ ין נֵֿתּבַ טַ ל הַ ו מֵ ּדֵ ם ּדקַ לִ יל 1Co 13:10
ּדֿתאֿתֵ א ִ
אֵ מַ ֿתי ּדֵ ין ִ
֗הוָא ס
ַאיך ַילֻוֿדָ א 1Co 13:11
ּכַֿד ַילֻוֿדָ א ֗הוִ יֿ֑ת אַ ֿיך ַילֻוֿדָ א ממַ לֵל ֗הוִ יֿ֭ת ו ֿ
ַֿבר ֑א ּבַ טלֵֿת
ַאיך ַילֻוֿדָ א מֵ ֿתחַ ׁשַ ֿב ֗הוִ יֿ֭ת ּכַֿד הוִ יֿת ּדֵ ין ּג ָ
ֿתרעֵא ֗הוִ יֿ֭ת ו ֿ
מֵ ַ
הָ לֵין ּדטַ ליֻוֿתָ ֭א
ֵינן ּבֿפֵ לֵאֿתָ ֑א הָ יּדֵ ין ּדֵ ין אַ ּפִ ין֞ 1Co 13:12
הָ ׁשָ א אַ ֿיך ּדַ ֿבמַ חזִיֿתָ א חָ ז ַ֭
לֻוקֿבַ ל אַ ּפִ ֭ ֞ין הָ ׁשָ א יָֿדַ ע ֗אנָא קַ לִ יל מֵ ן סַ ּגִ י֑ הָ יּדֵ ין ּדֵ ין אֵ ּדַ ע אַ ֿיך מָ א
ּדֵ אֿתיַֿדעֵֿ֭ת
ּדרּב 1Co 13:13
ֿבר ֭א וחֻוּבָ ֭א ַ
ַּתר ֑֞ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וסַ ָ
הָ לֵין אֵ נֵין֞ ּגֵיר ּתלָֿת ּדַ מֿכ ָ
ּדֵ ין מֵ נהֵ ין חֻוּבָ ֭א
1Co 12:31
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הַ ֗רטו ּבָ ֿתַ ר חֻוּבָ ֭א וטַ נו ּבמַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדרֻ וחָ ֭א י ִַּת ָיראיִ ֿת ּדֵ ין
ּדֿתֵ ֿת ַנּבֻון֭
מַ ן ּדַ ממַ לֵל ּגֵיר ּבלֵׁשָ נ ָ֑א לָא ֗הוָא לַֿבנַינָׁשָ ֞א ממַ ל ֵ֭ל אֵ לָא 1Co 14:2
לַאלָהָ ֭א לָא ּגֵיר ֗אנָׁש ׁשָ מַ ע מֵ ּדֵ ם ּדַ ממַ לֵל֑ אֵ לָא ּברֻ וח ֗א ָרזָא ממַ ל ֵ֭ל
אַ ינָא ּדֵ ין ּדמֵ ֿתנַּבֵ ֑א לַֿבנַינָׁשָ ֞א ממַ לֵל ּבֵ נ ָינ ָ֭א ולֻוּבָ ֿבָ ֭א וֿבֻויָאָ ֭א 1Co 14:3
ּדַ ממַ לֵל ּבלֵׁשָ נ ָ֭א נַֿפׁשֵ ה הֻו ּבָ נ ֵ֭א וַֿדמֵ ֿתנַּבֵ ֭א עִ ּד֗ ּתָ א ּבָ נ ֵ֭א 1Co 14:4
יראיִ ֿת ּדֵ ין 1Co 14:5
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ י֭ ן ּדֿכֻלֿכֻון ּתמַ ללֻון ּבלֵׁשָ נ ֑ ֵ֞א י ִַּת ָ
ּדֿתֵ ֿת ַנּבֻו֭ ן ַרֿב ֻ֗הו ּגֵיר אַ ינָא ּדמֵ ֿתנַּבֵ ֑א מֵ ן הַ ו ּדַ ממַ לֵל ּבלֵׁשָ נ ָ֑א אֵ ן לָא
מֿפַׁשֵ ֭ק אֵ ן ּדֵ ין מֿפַ ׁשֵ ֑ק עִ ּד֗ ּתָ א ּבָ נֵא ס
והָ ׁשָ א אַ חַ ֑֞י אֵ ן ִאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו֭ ן וֵאמַ לֵל עַ מֿכֻון ּבלֵׁשָ נ ֑ ֵ֞א מָ נָא 1Co 14:6
מַ וּתַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אֵ לָא אֵ ן אֵ מַ לֵל עַ מֿכֻו֭ ן אַ ו ּבֿגֵל ָינ ָ֭א אַ ו ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א אַ ו
ּבַ נֿבִ יֻוֿתָ ֭א אַ ו ּביֻולּפָ נ ָ֭א
אָ ֿף צֵ ֿבוָֿתָ ֞א ּגֵיר אַ ילֵין ּדלַיּת ּבהֵ ין נַֿפׁשָ ֭א ויָהּבָ ן֞ קָ ל ָ֑א אֵ ן 1Co 14:7
אַ ּבֻוֿבָ ֭א וֵאן קִ יֿתָ ָר ֑א אֵ ן ּפֻורׁשָ נָא לָא עָֿבּדָ ן֞ ּבֵ יֿת קִ ינּתָ א לַחֿבַ רֿתָ ֑ה אַ י ַּכנָא
מֵ ִֿתיֿדַ ֭ע מֵ ּדֵ ם ּדמֵ זּדמַ ֭ר אַ ו מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ֿתנקֵ ׁ֭ש
ַקרֿבָ ֭א 1Co 14:8
יׁש מַ נֻו נֵּתטַ יַֿב ל ָ
ּפר ֑
קרא קָ לָא ּדלָא ִ
וֵאן קַ רנָא ּתֵ ֵ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן אֵ ן ִּתאמרֻ ון מֵ לֿתָ א ּבלֵׁשָ נ ָ֭א ולָא ּתֵ הוֵא 1Co 14:9
אמרין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן הָ וֵיּתֻ ון לֿכֻו֭ ן אַ ֿיך הַ ו ּדעַם
מֿפַׁשקָ ֑א אַ י ַּכנָא מֵ ִֿתיֿדַ ע מֵ ּדֵ ם ּדָ ִ
אָ אַ ר ממַ ללִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
ֵאא ִאיֿת ּבעָ למָ ֭א ולַיּת חַ ֿד מֵ נהֻון 1Co 14:10
הָ א ּגֵיר ּגֵנסֵ ֞א ּדלֵׁשָ נ ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
ּדלָא קָ ל ָ֭א
רּבריָא להַ ו 1Co 14:11
וֵאן לָא יָֿדַ ע ֗אנָא חַ ילֵה ּדקָ ל ָ֑א הָ וֵא ֗אנָא לִ י ּבַ ָ
רּברי ָ֭א
ָאף הַ ו ּדַ ממַ לֵל הָ וֵא לֵה לִ י ּבַ ָ
ּדַ ממַ לֵל֑ ו ֿ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן מֵ טֻל ּדטַ ָננ ֵ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדמַ והֿבָ ֿתָ ֞א ּדרֻ וחָ ֭א 1Co 14:12
לֿבֵ נ ָינָא ּדעִ ּד֗ ּתָ ֑א ּבעַ ו ּדֿתֵ ֿתיַּתרֻ ון֭
והַ ו ּדַ ממַ לֵל ּבלֵׁשָ נ ָ֑א נצַ לֵא ּדַ נֿפַׁשֵ ֭ק 1Co 14:13
הו מצַ לי ָ֑א מַ ּדַ עי ּדֵ ין 1Co 14:14
אֵ ן הֻו ּגֵיר ּדַ הוִ יֿת מצַ לֵא ּבלֵׁשָ נ ָ֑א רֻ וחי ֻ֗
ארין֞ ֻ֗הו֭
ּדלָא ּפִ ִ
1Co 14:1
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מָ נָא הָ ֿכִ יל אֵ עּבֵ ֿ֑ד אֵ צַ לֵא ּברֻ וחי֑ וֵאצַ לֵא אָ ֿף ּבמַ ּדַ עי֭ וֵאזַמַ ר
ּברֻ וחי֑ וֵאזַמַ ר אָ ֿף ּבמַ ּדַ עי֭
וח הַ ו ּדַ ממַ לֵא ּדֻוּכֿתֵ ה ּדהֵ ֿדי ֻוטָ ֑א 1Co 14:16
וֵאן לָא אֵ ן מֿבַ ֵר ֿך אַ נ֗ ּת ּברֻ ֑
אַ י ַּכנָא נִ אמַ ר אַ ִמי֭ ן עַ ל ּתַ ִוּדיֿתָ ֿך ִּדיל ָֿ֭ך מֵ טֻל ּדמָ נָא אָ מַ ר אַ נ֗ ּת לָא יָֿדַ ֭ע
ֿבר ֿך לָא מֵ ֿתּבַ נ ֵ֭א 1Co 14:17
אַ נ֗ ּת ּגֵיר ׁשַ ּפִ יר מֿבַ ֵר ֿך אַ נ֗ ּ֑ת אֵ לָא חַ ָ
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהָ ֭א ּדי ִַּתיר מֵ ן ּכֻלֿכֻון ממַ לֵל ֗אנָא ּבלֵׁשָ נ ֭ ֵ֞א 1Co 14:18
אף 1Co 14:19
אֵ לָא ּבעִ ּד֗ ּתָ א צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדחַ מֵ ׁש מֵ לִ ין֞ ּבמַ ּדַ עי אֵ מַ לֵל֑ ּדָ ֿ
חרנ ֵ֞א אַ ל ֵֿ֑ף י ִַּתיר מֵ ן ֵרּבֻו מֵ לִ ין֞ ּבלֵׁשָ נָא ס
֗א ָ
ֻון אֵ לָא לֿבִ יׁשָ ֿתָ ֞א הוַו ַילֻוֿדֵ ֑ ֞א 1Co 14:20
ּברע ָינַיּכ ֭ ֞
אַ חַ ֑֞י לָא הוַיּתֻ ון טלֵין ֵ
ּגמ ִירין֭
ַֿברע ָינַיּכֻון֞ הוַו ִ
ו ֵ
חרנ ָ֭א אֵ מַ לֵל 1Co 14:21
ֻוֿכרי ָ֭א וַֿבלֵׁשָ נָא ֗א ִ
מללָא נ ָ
ּכֿתיֿ֑ב ּדַ ֿבמַ ֗
ּב ָנמֻוסָ א ִ
עַ מֵ ה עַ ם עַמָ א הָ נ ָ֭א אָ ֿפלָא הָ ַֿכנָא נֵׁשמעֻונָני֑ אָ מַ ר מָ רי ָ֭א
ימי ֑ן לָא לַמהַ ימנ ֭ ֵ֞א אֵ לָא לַאילֵין 1Co 14:22
מָ ֿדֵ ין לֵׁשָ נ ֵ֞א לָאֿתָ א הֻו ִס ִ
ּדלָא מהַ ימנִ י ֑ן נֿבִ ַיוָֿתָ ֞א ּדֵ י֭ ן לָא ֗הוָא לַאילֵין ּדלָא מהַ ימנִ י ֑ן אֵ לָא לַאילֵין
ּדַ מהַ ימנִ ין֭
ּכלָה עִ ּד֗ ּתָ ֑א וֿכֻלהֻון ּבלֵׁשָ נ ֵ֞א נמַ ללֻו ֑ן 1Co 14:23
אֵ ן הֻו הָ ֿכִ יל ּדֿתֵ ֿת ַּכנַׁש ֻ
מרי֭ ן ּדהָ לֵין ׁשנַו להֻון֭
ונֵעלֻון הֵ ֿדיֻוטֵ ֭ ֞א אַ ו אַ ילֵין ּדלָא מהַ ימנִ י ֑ן לָא אָ ִ
וֵאן ּכֻלֿכֻון ּתֵ הו ֻון מֵ ֿתנַּבֵ י ֑ן ו ֵנעֻול לוָֿתֿכֻון הֵ ֿדי ֻוטָ ֭א אַ ו מַ ן ּדלָא 1Co 14:24
מהַ ימֵ ֑ן מֵ ֿתּבצֵ א מֵ ן ּכֻלֿכֻו ֑ן ומֵ ֿת ַּכוַן מֵ ן ּכֻלֿכֻון֭
וה ֑֞י ונֵסּגֻוֿד 1Co 14:25
וֿכַסיָֿתָ ֞א ּדלֵּבֵ ה מֵ ֿתּגַלי ֭ ָ֞ן והָ יּדֵ ין נֵּפֵ ל עַ ל אַ ּפַ ֗
לַאלָהָ ֭א ונִ אמַ ֑ר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת אַ לָהָ א ִאיֿת ּבֿכֻון ּס ּס
ַנׁשין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לַאינָא מֵ נֿכֻון 1Co 14:26
אָ מַ ר ֗אנָא הָ ֿכִ יל אַ חַ ֑֞י ּדֵ אמַ ֿתי ּדמֵ ֿתּכ ִ
ֻורא נִ אמַ ֭ר וַאינָא ִּדאיֿת לֵה יֻולּפָ נ ָ֭א וַאינָא ִּדאיֿת לֵה
ִּדאיֿת לֵה מַ זמ ָ
ּגֵל ָינ ָ֭א וַאינָא ִּדאיֿת לֵה לֵׁשָ נ ָ֭א וַאינָא ִּדאיֿת לֵה ּפֻוׁשָ קָ ֑א ּכֻלהֵ ין לֿבֵ נ ָינָא
נֵהוי ֭ ָ֞ן
ּתרין֞ נמַ ללֻו֭ ן וֿכַֿד סַ ּגִ י ּתלָֿתָ ֭א וחַ ֿד 1Co 14:27
וֵאן ּבלֵׁשָ נָא ֗אנָׁש נמַ לֵל֑ ֵ
חַ ֿד נמַ ללֻו֭ ן וחַ ֿד נֿפַׁשֵ ֭ק
1Co 14:15
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וֵאן לַיּת ּדַ מֿפַ ׁשֵ ֑ק נֵׁשּתֻ וק לֵה ּבעִ ּד֗ ּתָ א הַ ו ּדַ ממַ לֵל ּבלֵׁשָ נ ָ֭א
ַוהי לנַֿפׁשֵ ה ולַאלָהָ א נמַ ל ֵ֭ל
וֿבַ ינ ֗
ּתרין֞ אַ ו ּתלָֿתָ א נמַ ללֻו ֑ן וׁשַ רּכָא נֿפַ רׁשֻ ון֭ 1Co 14:29
נֿבִ י ֵ֞א ּדֵ ין ֵ
חרנָא נֵֿתּגלֵא ּכַֿד יָֿתֵ ֿ֑ב קַ ֿדמָ יָא נֵׁשּתֻ וק ל ֵ֭ה 1Co 14:30
וֵאן ל ַ֗א ִ
מֵ ׁשּכחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר ּכֻלֿכֻון ּדחַ ֿד חַ ֿד ּתֵ ֿת ַנּבֻו ֑ן ּדֿכֻלנָׁש נִ אל ַֿ֭ף 1Co 14:31
וֿכֻלנָׁש נֵֿתּבַ י ַ֭א
רֻ וחָ א ּגֵיר ּדַ נֿבִ י ֵ֞א לַנֿבִ י ֵ֞א מֵ ׁשּתַ עּבֿדָ ֭א 1Co 14:32
יך 1Co 14:33
מֵ טֻל ּדַ אלָהָ א לָא ֗הוָא ּדַ ׁשֿגֻוׁשי ָ֑א אֵ לָא ּדַ ׁשלָמָ ֭א אַ ֿ
ּדַ ֿבֿכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
נֵׁשַ יּכֻון֞ ּבעִ ּד֗ ּתָ א נֵהויָן֞ ׁשַ ִּתיקָ ֭ ֞ן לָא ּגֵיר מַ ּפַ ס להֵ ין ּדַ נמַ ל ָל ֑֞ן 1Co 14:34
אף ָנמֻוסָ א אֵ מַ ֭ר
אֵ לָא ּדנֵׁשּתַ עּבֿדָ ֑֞ן אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ין ּבֵ הּתֿתָ א 1Co 14:35
וֵאן מֵ ּדֵ ם צָ ֿביָן֞ ּדנִ אלּפָ ֑֞ן ּבֿבָ ּתַ יהֵ ין֞ נׁשַ אלָן֞ לֿבַ עלַיהֵ ֭ ֞
֗הי ּגֵיר ּדנֵׁשֵ ֞א ּבעִ ּד֗ ּתָ א נמַ לל ֭ ָ֞ן
אַ ו ּדַ למָ א מֵ נֿכֻון ֗הו נֵֿפקַ ֿת מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א אַ ו לוָֿתֿכֻון ֗הו 1Co 14:36
ּבַ לחֻוֿד מטָ ֿ֑ת
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין מֵ נֿכֻון סָ ֿבַ ר ּדַ נֿבִ יָא הֻו֭ אַ ו ּדרֻ וחָ א הֻו֑ נֵּדַ ע הָ לֵין 1Co 14:37
ּדֿכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֿפֻוקּדָ נ ֵ֞א אֵ נֻון ּדמָ ַרן֭
אֵ ן ֗אנָׁש ּדֵ ין לָא יָֿדַ ע֑ לָא נֵּדַ ֭ע 1Co 14:38
טַ נו הָ ֿכִ יל אַ חַ י֞ למֵ ֿתנַּבָ י ֻו֑ ולַממַ ָללֻו ּבלֵׁשָ נ ֵ֞א לָא ּתֵ ֿכלֻון֭ 1Co 14:39
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּבֵ אסּכִ מָ א וַֿבטֵ ּכסָ א נֵהוֵא ס 1Co 14:40
ָיהי֭ 1Co 15:1
מַ וּדַ ע ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י אֵ וַנּגֵלִ יָון ּדסַ ּבַ רּתֿכֻו֭ ן וקַ ּבֵ לּתֻ ונ ֗
וקָ מּתֻ ון ּבֵ ֭ה
הּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אֵ ן 1Co 15:2
וֿבֵ ה חָ אֵ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּבַ איֿדָ א מֵ לֿתָ א סַ ּבַ רּתֿכֻו ֑ן אֵ ן עָ ִ
סריקָ איִ ֿת הַ ימֵ נּתֻ ון֭
לָא ֗הוָא ִ
מׁשיחָ א 1Co 15:3
אַ ׁשלמֵ ֿת לֿכֻון ּגֵיר מֵ ן לֻוקֿדַ ם אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדקַ ּבלֵֿ֑ת ּדַ ִ
ֿכֿתיֿ֭ב
ִמיֿת עַ ל אַ ּפַ י֞ חטָ הַ י ֑֞ן אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ֿכֿתיֿ֭ב 1Co 15:4
ַומי ֑֞ן אַ ֿיך ּדַ ִ
וֿדֵ אֿתקֿבַ ֭ר וקָ ם לַֿתלָֿתָ א י ִ
ַֿתרעסַ ֭ר 1Co 15:5
ֿתרה ל ֵ
אֿפָא וֿבָ ֵ
וֵאֿתחזִי לֿכִ ֭
1Co 14:28
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ֵאא
וֿבָ ֿתַ רּכֵן אֵ ֿתחזִי לי ִַּתיר מֵ ן חַ מֵ ׁשמָ אא אַ חִ ין֞ אַ ֿכחֿדָ ֑א ּדסַ ּגִ י ֞
מֵ נהֻון קַ י ִָמין אֵ נֻון עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֑א ומֵ נהֻון ּדמֵ ֿכו֭
ֿתרה לַׁשלִ יחֵ ֞א ּכֻלהֻון֭ 1Co 15:7
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין אֵ ֿתחזִי ל֣ יַעקֻ וֿ֭ב וֿבָ ֵ
יך ּדַ ליַחטָ ֭א אֵ ֿתחזִי אָ ֿף לִ י֭ 1Co 15:8
לחַ רֿתָ א ּדֵ ין ּדֿכֻלהֻו ֑ן אַ ֿ
אֿתקרא 1Co 15:9
ֵ
אֵ נָא ֗אנָא ּגֵיר זעֻורהֻון ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א ולָא ׁשָ וֵא ֗אנָא ּדֵ
ּדרֿדּפֵֿת עִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ׁשלִ יחָ ֭א מֵ טֻל ֵ
ּבטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדֵ ין ּדַ אלָהָ א ִאיֿתַ י מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿתַ י֭ וטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדֿבִ י֭ לָא 1Co 15:10
סריקָ ֑א אֵ לָא י ִַּתיר מֵ ן ּכֻלהֻון לִ איֿ֭ת לָא אֵ נ ָ֭א אֵ לָא טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדעַ מי֭
הוָֿת ִ
ִינן והָ ַֿכנָא הַ ימֵ נּתֻ ון֭ 1Co 15:11
אֵ ן אֵ נָא הָ ֿכִ ֭יל וֵאן הֵ נֻו ֑ן הָ ַֿכנָא מַ ֿכרז ַ֭
ֿתּכרז ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ִאיֿת ּבֿכֻון 1Co 15:12
מׁשיחָ א מֵ ֵ
אֵ ן ּדֵ ין ִ
אמרי֭ ן לַיּת חַ יַֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א
֗אנָׁשָ א ּדָ ִ
מׁשיחָ א קָ ֭ם 1Co 15:13
ַיּת אָ ֿפלָא ִ
וֵאן חַ יַֿת ִמיֿתֵ ֞א ל ֑
סריקָ א אָ ֿף 1Co 15:14
סריקָ א ֗הי ּכָרֻ וזֻוַֿ֭ת ן ִ
מׁשיחָ א לָא קָ ֑ם ִ
וֵאן ִ
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון֭
מֵ ׁשּתַ ֿכחִ ין ֗חנַן ּדֵ ין אָ ֿף סָ הּדֵ ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א ּדַ אלָהָ ֑א ּדַ אסהֵ ֿדן עַ ל 1Co 15:15
ַמׁשיחָ ֭א ּכַֿד לָא אַ קִ ֭ים
אַ לָהָ ֭א ּדַ אקִ ים ל ִ
מׁשיחָ א קָ ֭ם 1Co 15:16
ימי ֑ן אָ ֿפלָא ִ
אֵ ן ִמיֿתֵ ֞א ּגֵיר לָא קָ ִ
מׁשיחָ א לָא קָ ֑ם ּבַ טָ לָא ֗הי הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן וַעֿדַ ּכִ יל ּבַ חטָ הַ יּכֻון֞ 1Co 15:17
וֵאן ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון֭
מׁשיחָ ֭א אֵ ֿבַ ֿדו להֻון֭ 1Co 15:18
וַֿכֿבַ ר אָ ֿף אַ ילֵין ּדַ ֿדמֵ ֿכו ּבַ ִ
הו מֵ ן 1Co 15:19
מׁשיחָ ֑א ּדָ וֵינַן ֻ֗
ּברינַן ּבַ ִ
וֵאן ּבהָ לֵין ֻ֗הו חַ י ֵ֞א ּבַ לחֻוֿד מסַ ִ
ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֞א ס
מׁשיחָ א קָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א וַהוָא ִר ִׁשיֿתָ א ּדֿדַ מּכ ֭ ֵ֞א 1Co 15:20
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ִ
וַאי ַּכנָא ּדַ ֿביַֿד ּבַ רנָׁשָ א הוָא מַ וּתָ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּביַֿד ּבַ רנָׁשָ א 1Co 15:21
הָ ויָא חַ יַֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א
יּתי ֑ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף 1Co 15:22
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדָֿ֣באֿדָ ם ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֞א מָ ִ
מׁשיחָ א ּכֻלהֻון חָ אֵ ין֭
ּבַ ִ
1Co 15:6
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מׁשיחָ ֭א ּבָ ֿתַ רּכֵן אַ ילֵין
֗אנָׁש ֗אנָׁש ּבטֵ ּכסֵ ֭ה ִר ִׁשיֿתָ א הוָא ִ
אֿתיֿתֵ ֭ה
מׁשיחָ א אֵ נֻון ּבמֵ ִ
ּדֿדַ ִ
והָ יּדֵ ין ּתֵ הוֵא חַ רֿתָ ֑א מָ א ּדמַ ׁשלֵם מַ לּכֻוֿתָ א לַאלָהָ א אַ ֿבָ ֭א מָ א 1Co 15:24
ולטן וֿכֻל חַ ילִ ֭ ֞ין
יׁש וֿכֻל ׁשֻ ָ֭
ּדֿבַ טֵ ל ּכֻל ִר ֭
והי֞ ּכֻלהֻון 1Co 15:25
נסים ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ ֗
עֿתיֿד ֻ֗הו ּגֵיר ּדנַמל ֵֿ֭ך עֿדַ מָ א ּדַ ִ
ִ
ַוה ֭֞י
ּתחֵ יֿת ֵרֿגל ֗
חריָא ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א מֵ ֿתּבַ טַ ֭ל מַ וּתָ ֭א 1Co 15:26
ו ַ֗א ָ
ַוה ֭֞י מָ א ּדֵ אמַ ר ּדֵ י֭ ן ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם 1Co 15:27
ּכֻל ּגֵיר ׁשַ עּבֵ ֿד ּתחֵ יֿת ֵרֿגל ֗
מֵ ׁשּתַ עּבַ ֿד ל ֵ֑ה יִ ִֿדיעָא ּדַ סטַ ר-מֵ ן הַ ו ּדׁשַ עּבֵ ֿד לֵה ּכ ֻ֭ל
ּברא נֵׁשּתַ עּבַ ֿד להַ ו 1Co 15:28
ומָ א ּדֵ אׁשּתַ עּבַ ֿד לֵה ּכֻל֑ הָ יּדֵ ין הֻו ָ
ּדׁשַ עּבֵ ֿד לֵה ּכֻל֑ ּדנֵהוֵא אַ לָהָ א ּכֻל ּבֿכ ֻ֭ל
מּדין חל ָֿף ִמיֿתֵ ֑ ֞א אֵ ן ִמיֿתֵ ֞א לָא 1Co 15:29
וֵאלָא מָ נָא נֵעּבֿדֻון הָ נֻון ּדעָ ִ
מּדין חל ָֿף ִמיֿתֵ ֭ ֞א
ימי ֑ן מָ נָא עָ ִ
קָ ִ
ימינַן֭ 1Co 15:30
וַלמָ נָא אָ ֿף חנַן ּבֿכֻל ׁשָ עָא ּבקֻ נֿדִ ינָוס קָ ִ
מׁשיחָ ֑א 1Co 15:31
יָמֵ א ֗אנָא ּבׁשֻ וֿבהָ רֿכֻון אַ חַ ֑֞י ִּדאיֿת לִ י ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדֿכֻליֻום מָ אֵ ֿת ֗אנ ָ֭א
וס מָ נָא 1Co 15:32
ׁשּתֿדיֿת לחַ יוָֿתָ ֞א ֵּ֣באֿפֵסָ ֑
אֵ ן אַ ֿיך ּדֿבֵ יֿת ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א אֵ ִ
יּתינַן֭
ימי֭ ן נֵאֿכֻול ונֵׁשּתֵ ֭א מחָ ר ּגֵיר מָ ִ
אֵ ֿתהנִ יֿ֭ת אֵ ן ִמיֿתֵ ֞א לָא קָ ִ
לָא ּתֵ טעֻו֭ ן מחַ ּבלָן֞ ֵרע ָינ ֵ֞א ּבַ ִסימֵ ֞א ׁשֻ ועיָֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ּס ּס 1Co 15:33
אַ עִ ירו לֵּבֿכֻון ז ִַּדיקָ איִ ֿ֭ת ולָא ּתֵ חטֻו֭ ן ִאיֿת ּגֵיר ֗אנָׁשָ א ִּדיֿדַ עֿתָ א 1Co 15:34
ּדַ אלָהָ א לַיּת ּבהֻו֭ ן לֿבֵ הּתַ ֿתֿכֻון ֻ֗הו אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א
ֿגרא אָ ֿתֵ ין֭ 1Co 15:35
ימין ִמיֿתֵ ֑ ֞א וֿבַ אינָא ּפַ ָ
נִ אמַ ר ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו ֑ן ּדַ אי ַּכנָא קָ ִ
סַ ֿכל ָ֑א זַרעָא ּדז ַָרע אַ נ֗ ּ֑ת אֵ ן לָא מָ אֵ ֿ֭ת לָא חָ י ֵ֭א 1Co 15:36
עֿתיֿד למֵ הו ָ֭א ז ַָרע 1Co 15:37
ֿגרא ּדַ ִ
והַ ו מֵ ּדֵ ם ּדז ַָרע אַ נ֗ ּ֑ת לָא ֗הוָא הַ ו ּפַ ָ
סעָר ֭ ֞א אַ ו ּדׁשַ רּכָא ּדזַרעֻונ ֭ ֵ֞א
ּפרּדּתָ א עַ רטֵ לָיּתָ א ּדחֵ טֵ ֭ ֞א אַ ו ּדַ ֵ
אַ נ֗ ּ֑ת אֵ לָא ֵ
ּפַֿגר ֭א אַ י ַּכנָא ּדצָ ֿבֵ ֭א וַלחַ ֿד חַ ֿד מֵ ן זַרעֻונ ֵ֞א 1Co 15:38
אַ לָהָ א ּדֵ ין יָהֵ ֿב לֵה ָ
ֿגרא ּדַ ֿכ ָינ ֵ֭ה
ּפַ ָ
1Co 15:23
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ֿגרא ּדֿבַ ר ֗אנָׁשָ ֭א
חרין ֻ֗הו ּגֵיר ּפַ ָ
לָא ֗הוָא ּדֵ ין ּכֻל ּפֿגַר ׁשו ֵ֭א ֗א ִ
חרין ּדנֻונ ֭ ֵ֞א
ּדֿפָרחֿתָ ֭א ו ַ֗א ִ
חרין ַ
חרין ּדַ ֿבעִ ָיר ֭א ו ַ֗א ִ
ו ַ֗א ִ
הו 1Co 15:40
חרין ֻ֗
ּפַֿגר ֞א אַ רעָ ָני ֭ ֵ֞א אֵ לָא ֗א ִ
ֿגר ֞א ׁשמַ ָינ ֭ ֵ֞א וִ איֿת ֵ
וִ איֿת ּפַ ֵ
חרין ּדַ ארעָ ָני ֭ ֵ֞א
ׁשֻ וֿבחָ א ּדַ ׁשמַ ָינ ֑ ֵ֞א ו ַ֗א ִ
הר ֭א 1Co 15:41
חרין ׁשֻ וֿבחָ א ּדסַ ָ
חרין ֻ֗הו ׁשֻ וֿבחָ א ּדׁשֵ מׁשָ ֭א ו ַ֗א ִ
ו ַ֗א ִ
חרין ׁשֻ וֿבחָ א ּדֿכַוּכֿבֵ ֭ ֞א וֿכַוּכֿבָ א מֵ ן ּכַוּכֿבָ א מיַּתַ ר ֻ֗הו ּבׁשֻ וֿבחָ ֭א
ו ַ֗א ִ
ימין ּדלָא חֿבָ ל ָ֭א 1Co 15:42
הָ ַֿכנָא אָ ֿף חַ יַֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א מֵ זּדַ רעִ ין ּבַ חֿבָ ל ָ֑א קָ ִ
ֿכריהֻוֿתָ ֑א 1Co 15:43
ימין ּבׁשֻ וֿבחָ ֭א מֵ זּדַ רעִ ין ּבַ ִ
ער ֑א קָ ִ
מֵ זּדַ רעִ ין ּבצַ ָ
ימין ּבחַ יל ָ֭א
קָ ִ
ּפַֿגרא 1Co 15:44
ֿגרא רֻ וחָ ָני ָ֭א ִאיֿת ּגֵיר ָ
ֿגרא נַֿפׁשָ ָני ָ֑א קָ אֵ ם ּפַ ָ
מֵ זּדַ רעִ ין ּפַ ָ
ֿגרא ּדרֻ ֭וח
ּדַ נֿפֵ ׁ֑ש וִ איֿת ּפַ ָ
ּכֿתיֿ֭ב הוָא ָ֣אֿדָ ם ּבַ רנָׁשָ א קַ ֿדמָ יָא לַנֿפֵׁש חַ י ָ֑א וָ֣אֿדָ ם 1Co 15:45
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ִ
חריָא לרֻ וחָ א מַ חיָנִ יֿתָ ֭א
֗א ָ
אֵ לָא לָא ֗הוָא לֻוקֿדַ ם רֻ וחָ ָני ָ֑א אֵ לָא נַֿפׁשָ ָני ָ֭א והָ יּדֵ ין רֻ וחָ ָני ָ֭א 1Co 15:46
ֿתרין֞ מָ ריָא מֵ ן 1Co 15:47
רעָא ּבַ רנָׁשָ א ּדַ ֵ
ֿפרנָא ּדמֵ ן אַ ֑
ּבַ רנָׁשָ א קַ ֿדמָ יָא עַ ָ
ׁשמַ י ָ֭א
ֿפרנ ֭ ֵ֞א וַאי ַּכנָא 1Co 15:48
ֿפרנ ָ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף עַ ָ
והי הַ ו עַ ָ
אַ י ַּכנָא ִּדאיֿתַ ֗
והי הַ ו ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף ׁשמַ ָינ ֭ ֵ֞א
ִּדאיֿתַ ֗
ֿפר ֑א הָ ַֿכנָא נֵלּבַ ׁש ּדמֻוֿתָ א 1Co 15:49
ַאיך ּדַ לֿבֵ ׁשן ּדמֻוֿתָ א ּדהַ ו ּדמֵ ן עַ ָ
ו ֿ
ּדהַ ו ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֭א
סרא וַֿדמָ א מַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ׁשמַ יָא 1Co 15:50
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא אַ חַ ֑֞י ּדֿבֵ ָ
ארֿ֭ת לָא מֵ ׁשּכחִ י֭ ן ולָא חֿבָ לָא י ֵָרֿת לָא מֵ ֿתחַ ּב ָלנֻוֿתָ ֭א
למ ַ
ִ
ּכלַן ּדֵ ין נֵֿתחַ ל ַֿ֑ף 1Co 15:51
הָ א אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻון ֗א ָרז ָ֭א לַו ֻּכלַן נֵֿדמַ ֿ֑ך ֻ
קר ֑א 1Co 15:52
חריּתָ א ּכַֿד ּתֵ ֵ
רֿפָף עַ ינ ָ֭א ּבקַ רנָא ֗א ָ
חַ ִריֿפָאיִ ֿ֭ת אַ ֿיך ֿ
וַנקֻ ומֻון ִמיֿתֵ ֞א ּדלָא חֿבָ לָא וַחנַן נֵֿתחַ ל ַֿ֭ף
הו ּגֵיר הָ נָא ּדמֵ ֿתחַ ּבַ ֭ל ּדנֵלּבַ ׁש לָא מֵ ֿתחַ ּב ָלנֻוֿתָ ֑א והָ נָא 1Co 15:53
עֿתיֿד ֻ֗
ִ
ּדמָ אֵ ֿ֭ת ּדנֵלּבַ ׁש לָא מָ יֻוֿתֻ וֿתָ ֭א
1Co 15:39
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First Corinthians

מָ א ּדלָֿבֵ ׁש ּדֵ ין הָ נָא ּדמֵ ֿתחַ ּבַ ל לָא מֵ ֿתחַ ּב ָלנֻוֿתָ ֑א והָ נָא ּדמָ אֵ ֿת
ֿכֿתיֿבָ ֑א ּדֵ אֿתּבלַע מַ וּתָ א ּב ָזֿכֻוֿתָ ֭א
לָא מָ יֻוֿתֻ וֿתָ ֑א הָ יּדֵ ין ּתֵ הוֵא מֵ לֿתָ א ֗הי ּדַ ִ
ֻול 1Co 15:55
אַ יּכַו עֻוקסָ ֿ֭ך מַ וּתָ ֑א אָ ו אַ יּכָא ֗הי ָזֿכֻוֿתֵ ֿכי֭ ׁשי ֭
חטיֿתָ א ָנמֻוסָ א הֻו֭ 1Co 15:56
חטיֿתָ א ֗הי֭ וחַ ילָא ּדַ ִ
עֻוקסֵ ה ּדֵ ין ּדמַ וּתָ א ִ
מׁשיחָ א ס 1Co 15:57
טַ יּבֻו ּדֵ ין לַאלָהָ ֑א ּדי ַ֗הֿב לַן ָזֿכֻוֿתָ א ּביַֿד מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ררי֭ ן ולָא ּתֵ הו ֻון מֵ ּתזִיעִ י ֑ן אֵ לָא 1Co 15:58
מֵ ּכִ יל אַ חַ י֞ וחַ ּבִ יֿבַ ֑֞י הוַו מׁשַ ִ
ַּתרין ּבֿכֻלזֿבַ ן ּבַ עֿבָ ֿדֵ ה ּדמָ רי ָ֭א ּכַֿד יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדעַ מלֿכֻון לָא
הוַו מֵ ֿתי ִ
סריק ּבמָ ריָא ס
֗הוָא ִ
עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּדמֵ ֿת ַּכנַׁש לקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדֿפֵקּדֵ ֿת לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א 1Co 16:1
ּד ַֿגלַטָ י ֑ ֵ֞א הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון עֿבֵ ֿדו֭
ּבֿכֻל חַ ֿדּ-בׁשַ ּבָ ֭א ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּבֿבַ יּתֵ ה נֵהוֵא סָ אֵ ם ונָטַ ר הַ ו 1Co 16:2
אֿתיֿ֭ת הָ יּדֵ ין נֵהויָן֞ ּגֵֿביָֿתָ ֭ ֞א
וה ֑֞י ּדלָא מָ א ּדֵ ִ
מֵ ּדֵ ם ּדמָ טֵ א ּבִ איֿדַ ֗
אֿתיֿ֭ת לַאילֵין ּדֿגָֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן להֻון אֵ ׁשַ ּדַ ר ּבֵ אּגַרּתָ ֭א 1Co 16:3
ומָ א ּדֵ ִ
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם
ּדנַוּבלֻון טַ יּבֻוֿתֿכֻון ל ִ
אף אֵ נָא ִאזַל֑ עַ מי נִ אז ֻ֗לון֭ 1Co 16:4
ֻוערנ ָ֭א ּדָ ֿ
אֵ ן ּדֵ ין ׁשָ וֵא ֗הו ס ָ
ּדעֵֿברֿת מֵ ן מַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א עָֿבַ ר ֗אנָא לָה 1Co 16:5
ֵ
אָ ֿתֵ א ֗אנָא ּדֵ ין לוָֿתֿכֻו ֑ן מָ א
ּגֵיר ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֭א
וַֿכֿבַ ר אָ ֿף לוָֿתֿכֻון אֵ קַ ו ֵ֭א אַ ו אַ סּתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּת ַלו ֻונָני 1Co 16:6
לַאֿתַ ר ּדָ אזֵל ֗אנ ָ֭א
יך עָֿבַ ר אֻ ורחָ א אֵ חזֵיֿכֻו֭ ן מסַ ּבַ ר 1Co 16:7
לָא ּגֵיר צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדהָ ׁשָ ֭א אַ ֿ
֗אנָא ּגֵיר ּדַ אוחַ ר זַֿבנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן אֵ ן מָ רי מַ ּפֵס לִ י֭
וסט ֭א 1Co 16:8
נטקָ ִ
מקַ וֵא ֗אנָא ּדֵ ין ֵּ֣באֿפֵסָ וס עֿדַ מָ א לּפֵ ִ
ֻוערנ ֑ ֵ֞א וסַ קֻ וֿבל ֵ֞א סַ ּגִ יאיִ ן֭ 1Co 16:9
ּתַ רעָא ּגֵיר ַרּבָ א אֵ ֿתּפֿתַ ח לִ י֭ ּדַ מלֵא ס ָ
וס חזַו ּדַ ֿדלָא ּדֵ חלָא נֵהוֵא 1Co 16:10
אֵ ן ּדֵ ין נִ אֿתֵ א צֵ אֿדַ יּכֻון ִ֣טימָ ֿתֵ אָ ֑
לוָֿתֿכֻו֭ ן עֿבָ ֿדָ א ּגֵיר ּדמָ ריָא ּפָ לַח אַ ֿכוָֿתי֭
יוהי֑ אֵ לָא ַלוַאו ֻ֗הי ּבַ ׁשלָמָ א ּדנִ אֿתֵ א 1Co 16:11
וט ֗
למָ א הָ ֿכִ יל ֗אנָׁש נׁשֻ ִ
לוָֿתי֭ מקַ וֵא ֗אנָא לֵה ּגֵיר עַ ם אַ חֵ ֭ ֞א
1Co 15:54
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מֵ ן ַ֣אּפָ לָו ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י סַ ּגִ י ּבעִ יֿת מֵ נ ֵ֭ה ּדנִ אֿתֵ א לוָֿתֿכֻון עַ ם אַ חֵ ֭ ֞א
ֿתר ֑א אָ ֿתֵ א
וַֿכֿבַ ר לָא הוָא צֵ ֿב ָינָא ּדנִ אֿתֵ א לוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ מַ ֿתי ּדֵ ין ּדנֵהוֵא לֵה אַ ָ
לוָֿתֿכֻון ס
אֵ ּתּתעִ ירו וקֻ ומו ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א אֵ ֿתּגַּבַ רו אֵ ֿתחַ סַ נו֭ 1Co 16:13
וֿכֻלהֵ ין צֵ ֿבוָֿתֿכֻון֞ ּבחֻוּבָ א נֵהויָן֞ ס 1Co 16:14
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י עַ ל ּבַ יּתָ א ֵּ֣דאסטֵ ֿפַ נ ַ֭א מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ין 1Co 16:15
אנ֗ ּתֻ ון ּדהֵ נֻון אֵ נֻון ִר ִׁשיֿתָ א ַּ֣דאֿכ ִַאי ַ֑א וסָ מו נַֿפׁשהֻון לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א
ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ הו ֻון מֵ ׁשּתַ מעִ ין לַאילֵין ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻו֭ ן וַלֿכֻלנָׁש 1Co 16:16
ּדָ ֿ
ּדלָאֵ א עַ מַ ן וַמעַ ּדַ ֭ר
וס 1Co 16:17
אֿתיֿתֵ ה ֵּ֣דאסטֵ ֿפַ נ ַ֭א וַֿ֣ד ֿפָרטֻונַטָ ֭
חָ ֿדֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּבמֵ ִ
וַֿ֣ד אֿכַאיִ קָ ֭וס ּדמֵ ּדֵ ם ּדֿבַ צַ רּתֻ ון לוָֿתי֭ הֵ נֻון מַ לִ יו֭
וֿדילֿכֻו֭ ן הוַיּתֻ ון הָ ֿכִ יל מֵ ׁשּתַ וּדעִ ין 1Co 16:18
אַ נִ יחו ּגֵיר רֻ וחי ִּדילי ִ
לַאילֵין ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻון ס
ַֿ֣באסיַא ס ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמֿכֻון 1Co 16:19
ׁשָ אלָן֞ ּבַ ׁשלָמֿכֻון עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּכֻלהֵ ין ּד ִ
ַּ֣פריסקִ ל ַ֭א עַ ם עִ ּד֗ ּתָ א ּדַ ֿבֿבַ יּתהֻון ס
סַ ּגִ י ּבמָ ַר ֑ן ַ֣אקֵ לָוס ו ִ
ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמֿכֻון אַ חַ ין֞ ּכֻלהֻון ס ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א חַ ֿד ּדחַ ֿד 1Co 16:20
ּבנֻוׁשַ קּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ א ס
ָוס 1Co 16:21
ׁשלָמָ א ּבַ ֿכֿתָ ֿבַ ֿת ִאיֿדָ א ִּדילי ּ֣דּפַ ול ֭
חר ֭ם מָ ַרן אֵ ֿתָ ֭א 1Co 16:22
מׁשיחָ ֭א נֵהוֵא ֵ
מַ ן ּדלָא ָרחֵ ם למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ א עַ מֿכֻו ֑ן 1Co 16:23
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ א יֵׁ֣שֻ וע ּס ּס 1Co 16:24
וחֻוּבי עַ ם ּכֻלֿכֻון ּבַ ִ
1Co 16:12

Second Corinthians
מׁשיחָ א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס
ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וס וַלֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֞א ִּדאיֿת
אַ חָ ֑א לעִ ּד֗ ּתָ א ּדַ אלָהָ א ִּדאיֿת ּ֣בקָ ִורנֿתָ ֑
ּבַ֣אֿכ ִַאיַא ֻּכל ָ֭ה
מׁשיחָ א 2Co 1:2
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻו֭ ן וַׁשלָמָ א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ס
ּדרחמֵ ֑ ֞א 2Co 1:3
מׁשיחָ ֑א אַ ֿבָ א ַ
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֿבַ ַר ֿך ֻ֗הו אַ לָהָ א אַ ֿב ֗
וַאלָהָ א ּדֿכֻל ּבֻוי ָ֭א
אף חנַן נֵׁשּכַח נֿבַ יַא לַאילֵין 2Co 1:4
הַ ו ּדַ מֿבַ יַא לַן ּבֿכֻלהֻון אֻ ולצָ נ ֭ ַ֞ין ּדָ ֿ
ּדַ ֿבֿכֻל אֻ ולצָ נַין֞ אֵ נֻו ֑ן ּבהַ ו ּבֻויָאָ א ּדַ חנַן מֵ ֿתּבַ יאיִ נַן מֵ ן אַ לָהָ ֭א
מׁשיחָ א 2Co 1:5
מׁשיחָ ֑א הָ ַֿכנָא ּביַֿד ִ
והי֞ ּדַ ִ
ַּתרין ּבַ ן חַ ׁשַ ֗
אַ י ַּכנָא ּגֵיר ּדמֵ ֿתי ִ
מֵ ֿתיַּתַ ר אָ ֿף ּבֻויָאַ ן֭
הו֭ ועַ ל אַ ּפַ י֞ חַ יַיּכֻון֞ 2Co 1:6
אָ ֿפֵן ּדֵ ין מֵ ֿתַ אלצִ י ַנ ֑ן עַ ל אַ ּפַ י֞ ּבֻויָאֿכֻון ֻ֗
ינן וֵאן מֵ ֿתּבַ יאיִ ַנ ֑ן מֵ טֻל ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ ֿתּבַ יאוֻ ֑ן וֿתֵ הוֵא ּבֿכֻון
מֵ ֿתַ אלצִ ַ֭
אף חנַן חָ ִׁשינַן להֻון֭
חֿפִ יטֻוֿתָ א ּדַ ֿתסַ יּברֻ ון אֵ נֻון לחַ ׁשֵ ֑ ֞א הָ נֻון ּדָ ֿ
הו֭ יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּדֵ אן ׁשַ וּתָ ֿפִ ין אנ֗ ּתֻ ון 2Co 1:7
ֿברן ּדַ עלַיּכֻון ׁשַ ִריר ֻ֗
וסַ ַ
ּבחַ ׁשֵ ֑ ֞א ׁשַ וּתָ ֿפִ ין אנ֗ ּתֻ ון אָ ֿף ּבֿבֻויָאָ א ס
ַ֣אסי ַ֑א 2Co 1:8
צָ ֿבֵ ינַן ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻון אַ חַ י ֑֞ן עַ ל אֻ ולצָ נָא ּדַ הוָא לַן ּב ִ
ילן עֿדַ מָ א ּדקַ ִריֿבִ ין ֗הוַו חַ יַין֞ למֵ ּתטַ לָקֻ ו֭
ּדרורֿבָ איִ ֿת אֵ ֿתֵ אל ֵ֭צן י ִַּתיר מֵ ן חַ ַ֭
ַ
ועַל נַֿפׁשַ ן ּפסַ קן מַ וּתָ ֑א ּדלָא נֵהוֵא לַן ּתֻ וֿכ ָלנָא עַ ל נַֿפׁשַ ֑ן אֵ לָא 2Co 1:9
עַ ל אַ לָהָ ֭א הַ ו ּדַ מקִ ים ִמיֿתֵ ֭ ֞א
ּדֿפָרק לַן֭ 2Co 1:10
ּברינַן ֵ
ּפַרקן וֿתֻ וֿב מסַ ִ
הַ ו ּדמֵ ן מַ וּתֵ ֞א חַ ִסינ ֵ֞א ַ֭
ין ּדֿתֵ הוֵא מַ והַ ֿבֿתֵ ה ּדַ לוָֿתַ ן 2Co 1:11
ּדרנֻוֿתָ א ּדֿבָ עֻוֿתֿכֻון ּדעַל אַ ּפַ ֭ ֞
ּבַ מעַ ָ
ֵאא נַוּדֻון לֵה עַל אַ ּפַ ֭ ֞ין
ֵאא וסַ ּגִ י ֞
טַ יּבֻוֿתָ א ּדַ עֿבִ יֿדָ א ּבַ אּפַ י֞ סַ ּגִ י ֭ ֞
ֿפׁשיטֻוֿתָ א וַֿבֿדַ ֿכי ֻוֿתָ א 2Co 1:12
ּדרעי ַָ֭נן ּדֿבַ ִ
ׁשֻ וֿבהָ ַרן ּגֵיר הָ נַו֑ סָ הּדֻוֿתָ א ֵ
ּדֿפַֿגר ֭א וי ִַּת ָיראיִ ֿת
ָ
וַֿבטַ יּבֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א אֵ ֿתהַ ּפַ ֿכן ּבעָ למָ ֭א ולָא ּבחֵ ֿכמֿתָ א
לוָֿתֿכֻון ִּדילֿכֻון֭
2Co 1:1
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חרניָן֞ ּכָֿתּבִ ינַן לֿכֻו ֑ן אֵ לָא אַ ילֵין ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אָ ֿף
לָא ֗הוָא ֗א ָ
חריּתָ א ּתֵ ׁשּתַ וּדעֻון֭
מֵ ׁשּתַ וּדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ּתֿכִ יל ֗אנָא ּדֵ ין ּדַ עֿדַ מָ א ל ַ֗א ָ
יך 2Co 1:14
חנן אַ ֿ
אף אֵ ׁשּתַ וּדַ עּתֻ ון קַ לִ יל מֵ ן סַ ּגִ י֭ ּדׁשֻ וֿבהָ רֿכֻון ַ֭
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ילן ּביַומֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ִּד ַ֭
ּדָ ֿ
וַֿבהָ נָא ּתֻ וֿכ ָלנָא צָ ֿבֵ א ֗הוִ יֿת מֵ ן קֿדִ ים ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן 2Co 1:15
ּדַ אעִ יֿפָאיִ ֿת ּתקַ ּבלֻון טַ יּבֻוֿתָ ֭א
וֵאעּבַ ר עלַיּכֻון למַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א וֿתֻ וֿב מֵ ן מַ קֵ ֿדָ ונִ יַא לוָֿתֿכֻון ִאֿתֵ ֭א 2Co 1:16
וַאנ֗ ּתֻ ון ּת ַלוֻונָני ִ֣לי ֻהוֿ֭ד
ֿתרעִ יֿ֭ת אַ ו ּדַ למָ א 2Co 1:17
אֿתרעִ יֿ֑ת למָ א אַ ֿיך מסַ רהֿבָ א אֵ ַ
הָ ֿדֵ א הָ ֿכִ יל ּדֵ ַ
ֿתרעֵא ֗אנ ָ֭א מֵ טֻל ּד ָולֵא ֗הוָא ּדנֵהוֵא ּבהֵ ין ִאין ִאי֭ ן
ּדַ ֿבסַ ר אֵ נ ֭ ֵ֞ין אַ ילֵין ּדמֵ ַ
ולָא ל ָ֭א
הו אַ לָהָ ֑א ּדלָא הוָֿת מֵ לֿתַ ן ּדַ לוָֿתֿכֻון ִאין ול ָ֭א 2Co 1:18
מהַ ימַ ן ֻ֗
ֿתּכרז לֿכֻו ֑ן ּבִ י 2Co 1:19
מׁשיחָ ֭א הַ ו ּדֿבִ איֿדַ ן אֵ ֵ
ּברה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֵ
וס לָא ֗הוָא ִאי֭ ן ול ָ֭א אֵ לָא ִאין הוָא ּבֵ ֭ה
וַֿ֣ב ִסל ַונָוס וַֿ֣ב ִטימָ ֿתֵ אָ ֑
מׁשיחָ א ִאין הוַו֭ מֵ טֻל 2Co 1:20
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֑א ּבֵ ה הֻו ּבַ ִ
ּכֻלהֻון ּגֵיר מֻול ָּכנ ֗
הָ נָא ּבִ איֿדֵ ה יָהּבִ ינַן אַ ִמי֭ ן לֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
מׁשיחָ ֑א הַ ו ּדהֻו מַ ׁשחַ ן֭ 2Co 1:21
אַ לָהָ א הֻו ּדֵ ין מׁשַ ַרר לַן עַ מֿכֻון ּבַ ִ
וחַ ּתמַ ֑ן וי ַ֗הֿב ַרהֿבֻונָא ּדרֻ וחֵ ה ּבלֵּבַ וָֿתַ ן֞ ס 2Co 1:22
אֵ נָא ּדֵ ין לַאלָהָ א מַ סהֵ ֿד ֗אנָא עַ ל נַֿפׁשי֑ ּדמֵ טֻל ּדחָ אֵ ס ֗אנָא 2Co 1:23
עלַיּכֻון לָא אֵ ִֿתיֿת ל֣ קָ ִורנֿתָ ֭וס
ּדרנ ֵ֞א חנַן 2Co 1:24
חנן אֵ לָא מעַ ָ
לָא ֗הוָא מֵ טֻל ּדמָ ַרי֞ הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ַ֭
ימין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן
ּדחַ ֿדוַֿתֿכֻו֭ ן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א הֻו ּגֵיר קָ ִ
ּדָ נֵֿת ּדֵ ין הָ ֿדֵ א ּבנַֿפׁשי֑ ּדלָא ּתֻ וֿב ּבֿכַרי ֻוֿתָ א ִאֿתֵ א לוָֿתֿכֻון֭ 2Co 2:1
ֿכרא ֗אנָא לֿכֻו ֑ן מַ נֻו נחַ ּדֵ יני֑ אֵ לָא הַ ו ּדֵ אנָא 2Co 2:2
אֵ ן אֵ נָא ּגֵיר מַ ֵ
ֿכריֿת ל ֵ֭ה
אַ ִ
וַֿדֿכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון הִ י הָ ֿדֵ ֑א ּדלָא ּכַֿד ִאֿתֵ א נַֿכרֻ ון לִ י֑ הָ נֻון אַ ילֵין 2Co 2:3
ּד ָולֵא ֗הוָא להֻון ּדהֵ נֻון נחַ ּדֻונָני֭ ּתֿכִ יל ֗אנָא ּדֵ ין עַ ל ּכֻלֿכֻו ֑ן ּדחַ ֿדוַֿתי
ּדֿכֻלֿכֻון ִ֗הי֭
2Co 1:13
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מעֵא
ומֵ ן אֻ ולצָ נָא ַרּבָ ֭א ומֵ ן אַ נֻוסיָא ּדלֵּבָ א ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון הָ לֵין ּבֿדֵ ֞
ֿכרא לֿכֻו֭ ן אֵ לָא מֵ טֻל ּדֿתֵ ּדעֻון חֻוּבָ א י ִַּת ָירא ִּדאיֿת
סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א לָא מֵ טֻל ּדֿתֵ ֵ
לִ י לוָֿתֿכֻון֭
ירא קַ לִ יל 2Co 2:5
ֿכרי֑ אֵ לָא ּבצִ ָ
ֿכרי֑ לָא ֗הוָא לִ י אַ ִ
אֵ ן ּדֵ ין ֗אנָׁש אַ ִ
לֿכֻלֿכֻו֭ ן ּדלָא ִּתאקַ ר מֵ לֿתָ א עלַיּכֻון֭
ֵאא 2Co 2:6
ַּכּדֻו לֵה ּדֵ ין להָ נָא ּכָאֿתָ א ּדמֵ ן סַ ּגִ י ֭ ֞
חרניָאיִ ֿת ָולֵא ּדֿתֵ ׁשּבקֻ ון לֵה וַֿתֿבַ יאוֻנ ֵ֑ה ּדַ למָ א 2Co 2:7
ומֵ ּכִ יל ֗א ָ
ּבֿכַריֻוֿתָ א י ִַּתירּתָ א נֵֿתּבלַע לֵה הַ ו מַ ן ּדהָ ַֿכנָא הֻו֭
מֵ טֻל הָ נָא ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נֿכֻו֭ ן ּדַ ֿתׁשַ ררֻ ון ּבֵ ה חֻוּבֿכֻון֭ 2Co 2:8
מֵ טֻל הָ נָא ּגֵיר ּכֵֿתּבֵ ֿת אָ ֿף ּדֵ אּדַ ע ּבנֵס ָינ ָ֑א אֵ ן ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם 2Co 2:9
מֵ ׁשּתַ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
למַ ן ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין ׁשָ ֿבקִ ין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אָ ֿף אֵ נ ָ֭א אָ ֿף אֵ נָא ּגֵיר מֵ ּדֵ ם 2Co 2:10
מׁשיחָ ֭א
ּדׁשֵ ֿבקֵ ֿת למַ ן ּדׁשֵ ֿבקֵ ֿ֑ת מֵ ֻטלָֿתֿכֻון ֻ֗הו ׁשֵ ֿבקֵ ֿת ּבּפַ רצֻוּפֵ ה ּדַ ִ
ּדלָא נֵעלֿבַ ן סָ טָ נ ָ֭א יָֿדעִ ינַן ּגֵיר מַ חׁשֿבָ ֿתֵ ֞ה ּס ּס 2Co 2:11
מׁשיחָ ֑א וֵאֿתּפֿתַ ח לִ י 2Co 2:12
לַ֣טרוַאס ּבַ סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
ּכַֿד אֵ ִֿתיֿת ּדֵ ין ָ
ּתַ רעָא ּבמָ רי ָ֑א
לָא ֗הוָא לִ י ניָחָ א ּברֻ וחי֑ ּדלָא אֵ ׁשּכחֵ ֿת ל֣ ִטטָ וס אָ חי֭ אֵ לָא 2Co 2:13
ׁשריֿת אֵ נֻו֭ ן ונֵֿפקֵ ֿת לִ י למַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א
ִ
מׁשיחָ ֑א ו ָֿגלֵא ּבַ ן 2Co 2:14
טַ יּבֻו ּדֵ ין לַאלָהָ ֑א ּדַ ֿבֿכֻל זֿבַ ן חזָֿתָ א עָֿבֵ ֿד לַן ּבַ ִ
ִריחָ א ִּדיֿדַ עֿתֵ ה ּבֿכֻל אַ ֿתַ ֭ר
מׁשיחָ א לַאלָהָ ֑א ּבַ אילֵין ּדחָ אֵ י ֑ן 2Co 2:15
ִריחָ א חנַן ּגֵיר ּבַ ִסימָ א ּבַ ִ
אֿבּדין֭
וֿבַ אילֵין ּדָ ִ
ּדריחָ א ּדחַ י ֵ֞א לחַ י ֭ ֵ֞א 2Co 2:16
ּדריחָ א ּדמַ וּתָ א למַ וּתָ ֭א ולַאילֵי֭ ן ִ
לַאילֵי֭ ן ִ
וַלהָ לֵין מַ נֻו נֵׁשו ֵ֭א
יך 2Co 2:17
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא אַ ֿ
לָא ֗הוַין ּגֵיר אַ ֿיך ׁשַ רּכ ָ֭א ּדַ ממַ זֿגִ ין מֵ ל ֗
ינן
מׁשיחָ א ממַ ללִ ַ֭
ַאיך ּדמֵ ן אַ לָהָ ֭א קֿדָ ם אַ לָהָ א ּבַ ִ
ׁשר ָר ֭א ו ֿ
ּדֿבַ ָ

2Co 2:4
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ּדריׁש ּדַ נחַ וֵיֿכֻון מָ נָא ח ַנ ֑ן אַ ו ּדַ למָ א
מׁשַ ֵרינַן לַן ּתֻ וֿב מֵ ן ִ
אּגרֿתָ ֞א ּדֿפֻוקָ ֿדֵ ֞א נֵֿתּכַֿתּבָ ן֞ לֿכֻון עלַי ֑ן אַ ו ּדַ אנ֗ ּתֻ ון
חרנ ֑ ֵ֞א ּדֵ ָ
סנִ יקִ ינַן אַ ֿיך ֗א ָ
ּתֵ ֿכּתֿבֻון ּתֿפַ קֿדֻון עלַין֭
יֿדיעָא ומֵ ֿתקַ ריָא 2Co 3:2
ֿכֿתיֿבָ א ּבל ֵַּ֭בן וִ ִ
אֵ ּגַרּתַ ן ּדֵ ין ִּדילַן אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻו ֑ן ּדַ ִ
מֵ ן ּכֻלנ ָׁ֭ש
מׁשיחָ ֭א ּדֵ אׁשּתַ מׁשַ ֿת מֵ ַ֭נן 2Co 3:3
יָֿדעִ יּתֻ ון ּגֵיר ּדֵ אּגַרּתֵ ה אַ נ֗ ּתֻ ון ּדַ ִ
אֿפָא
ֿכֿתיֿבָ ֭א לָא ּבַ ֿדיֻוֿתָ ֑א אֵ לָא ּברֻ וחָ א ּדַ אלָהָ א חַ י ָ֭א לָא ּבלֻוחֵ ֞א ּדֿכִ ֑
ּדַ ִ
סרא ס
אֵ לָא ּבלֻוחֵ ֞א ּדלֵּבָ א ּדֿבֵ ָ
מׁשיחָ א לוָֿת אַ לָהָ ֭א 2Co 3:4
ּתֻ וֿכ ָלנָא ּדֵ ין הָ ַֿכנָא ִאיֿת לַן ּבַ ִ
יך ּדמֵ ן נַֿפׁשַ ֑ן אֵ לָא חַ ילַן מֵ ן 2Co 3:5
ֵֿתרעֵא מֵ ּדֵ ם אַ ֿ
לַו ּדַ חנַן סָ ֿפקִ ינַן ּדנ ַ
אַ לָהָ א הֻו֭
ּדֿדי ִַֿתקִ א חֿדַ ֿתָ ֑א לָא ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֭א אֵ לָא 2Co 3:6
הַ ו ּדַ אׁשוַין ּדנֵהוֵא מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א ִ
ּברֻ וחָ ֭א ּכֿתָ ֿבָ א ּגֵיר קָ טֵ ֭ל רֻ וחָ א ּדֵ ין מַ חי ָ֭א
אֿפֵא וַהוָֿת 2Co 3:7
ֿתרׁשמַ ֿת ּבֿכִ ֭ ֞
אֵ ן ּדֵ ין ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדמַ וּתָ א ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א אֵ ַ
יסריֵל לַמחָ ר ּבּפַ רצֻוּפֵ ה
ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדלָא נֵׁשּכחֻון ּבנַי֞ ִ֣א ָ
ּ֣דמֻוׁשֵ ֑א מֵ טֻל ׁשֻ וֿבחָ א ּדּפַ רצֻוּפֵ ה הַ ו ּדֵ אֿתּבַ טַ ל֑
יראיִ ֿת ּתֵ הוֵא ּבׁשֻ וֿבחָ ֑א 2Co 3:8
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדרֻ וחָ ֑א לָא י ִַּת ָ
אֵ ן ּגֵיר לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדחֻויָֿבָ א הוָא ׁשֻ וֿבחָ ֑א חַ ֿד ּכמָ א ּתֵ ֿתיַּתַ ר 2Co 3:9
ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּבׁשֻ וֿבחָ ֭א
יך הַ ו ּגֵיר ּדָ אֿפלָא מׁשַ ּבחָ א הָ י ּדֵ אׁשּתַ ּבחַ ֿ֑ת ּבֿפֻוחָ מָ א ּדהָ נָא 2Co 3:10
אַ ֿ
ַּתר ֭א
ׁשֻ וֿבחָ א מי ָ
יראיִ ֿת אַ ינָא ּדַ מקַ וֵא 2Co 3:11
אֵ ן ּגֵיר מֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתּבַ טַ ל ּבׁשֻ וֿבחָ א הו ָ֑א י ִַּת ָ
ּבׁשֻ וֿבחָ א נֵהוֵא ס
יראיִ ֿת ּבַ ֿגלֵא עִ ין 2Co 3:12
ֿבר ֑א י ִַּת ָ
מֵ טֻל ִּדאיֿת לַן הָ ֿכִ יל הָ נָא סַ ָ
ּברינַן֭
מֵ ּתּדַ ִ
וה ֑֞י ּדלָא נחֻורֻ ון 2Co 3:13
ּדרמֵ א ֗הוָא ּתַ חּפִ יֿתָ א עַ ל אַ ּפַ ֗
ולָא אַ ֿיך מֻ֣וׁשֵ ֭א ָ
יסריֵל ּבׁשֻ ולָמֵ ה ּדהַ ו ּדמֵ ֿתּבַ טַ ֭ל
ּבנַי֞ ִ֣א ָ
2Co 3:1
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ּדֿדי ִַֿתקִ א
אֵ לָא אֵ ֿתעַ וַרו ּבמַ ּדעַ יה ֭ ֻ֞ון עֿדַ מָ א ּגֵיר ליַומָ נ ָ֑א אֵ מַ ֿתי ִ
עַ ִּתיקּתָ א מֵ ֿתקַ רי ָ֑א הִ י הָ י ּתַ חּפִ יֿתָ א קָ ימָ א עלַיהֻו֭ ן ולָא מֵ ֿתּגַלי ָ֭א
מׁשיחָ א הֻו מֵ ֿתּבַ טל ָ֭א
ּדֿבַ ִ
ֿתקרא מֻ֣וׁשֵ ֑א ּתַ חּפִ יֿתָ א עַ ל לֵּבהֻון 2Co 3:15
וַעֿדַ מָ א ליַומָ נ ָ֑א אֵ מַ ֿתי ּדמֵ ֵ
ַרמי ָ֭א
ּדאנָׁש מֵ נהֻון נֵֿתּפנֵא לוָֿת מָ רי ָ֑א מֵ ׁשּתַ קלָא מֵ נֵה 2Co 3:16
וֵאמַ ֿתי ֗
ּתַ חּפִ יֿתָ ֭א
מָ ריָא ּדֵ ין הֻוי ֻו רֻ וחָ ֑א וַאֿתַ ר ּדרֻ וחֵ ה ּדמָ רי ָ֭א חִ ארֻ וֿתָ א ֗הי֭ 2Co 3:17
יך 2Co 3:18
אּפֵא ּגַליָֿתָ ֑ ֞א ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדמָ ריָא אַ ֿ
חנַן ּדֵ ין ֻּכלַן ּבַ ֞
ֵינן ולָה לַֿדמֻוֿתָ א מֵ ׁשּתַ חלֿפִ י ַנ ֑ן מֵ ן ׁשֻ וֿבחָ א לׁשֻ וֿבחָ ֑א אַ ֿיך
ּדַ ֿבמַ חזִיֿתָ א חָ ז ַ֭
ּדמֵ ן מָ ריָא רֻ וחָ א ס
יך ַרחמֵ ֞א 2Co 4:1
מֵ טֻל הָ נָא לָא מָ אנָא לַן ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א הָ ֿדֵ א ּדַ אחִ ִיֿדי ַנ ֑ן אַ ֿ
ּדַ הוַו֭ עלַין֭
אֵ לָא אַ סלִ ינַן ּכַסיָֿתָ ֞ה ּדֿבֵ הּתֿתָ ֭א ולָא מהַ לֿכִ ינַן ּבחָ רעֻוֿתָ ֭א ולָא 2Co 4:2
ַֿפׁשן לֿכֻלהֻון
ׁשר ָרא מחַ וֵינַן נ ַ֭
נָֿכלִ ינַן מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ לָא ּבֿגַליֻוֿתָ א ּדַ ָ
ֵרע ָינ ֵ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
הו מֿכַסַ י֭ 2Co 4:3
אֿבּדין ֻ֗
וֵאן ּדֵ ין מֿכַסַ י ֻ֗הו אֵ וַנּגֵלִ יָון ִּדי ַל ֑ן לַאילֵין ּדָ ִ
ֻון עַ ל ּדלָא מהַ ימנִ י ֑ן 2Co 4:4
אַ ילֵין ּדַ אלָהֵ ה ּדעָ למָ א הָ נָא עַ וַר מַ ּדעַ יה ֭ ֞
מׁשיחָ ֑א ּדהֻויֻו ּדמֻוֿתֵ ה
ֻוהרה ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון ּדׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ ִ
ּדלָא נֵֿדנַח להֻון נ ֵ
ּדַ אלָהָ ֭א
ַמׁשיחָ א יֵׁ֣שֻ וע מָ ַ֭רן לנַֿפׁשַ ן 2Co 4:5
לָא ֗הוָא ּגֵיר נַֿפׁשַ ן מַ ֿכרזִי ַנ ֑ן אֵ לָא ל ִ
ּדֵ י֭ ן ּדעַֿבּדַ יּכֻון֞ חנַן מֵ טֻל יֵׁ֣שֻ ֭וע
ֻוהרא נֵֿדנ ַ֭ח הֻו ּדנַח 2Co 4:6
מֵ טֻל ּדַ אלָהָ א הֻו ּדֵ אמַ ר ּדמֵ ן חֵ ׁשֻ וֿכָא נ ָ
מׁשיחָ א
ּבלֵּבַ וָֿתַ ֑֞ן ּדנֵֿתנַהַ ר ּבִ יֿדַ עֿתָ א ּדׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ּבּפַ רצֻוּפֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ס
ּדרּבֻוֿתָ א ּדחַ ילָא מֵ ן 2Co 4:7
צּפָא ַ
ִאיֿת לַן ּדֵ ין ִסימֿתָ א הָ ֿדֵ א ּבמָ אנָא ּדחֵ ֑
אַ לָהָ א ּתֵ הו ֵ֭א ולָא מֵ נַן֭
2Co 3:14
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ינן אֵ לָא
ינן מֵ ּתטַ רֿפִ ַ֭
ינן אֵ לָא לָא מֵ ֿתחַ נקִ ַ֭
ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּגֵיר מֵ ֿתַ אלצִ ַ֭
לָא חַ יָֿבִ ין ֗חנַן֭
ֿבּדינַן֭ 2Co 4:9
ינן אֵ לָא לָא אָ ִ
ינן מֵ סּתַ חּפִ ַ֭
ינן אֵ לָא לָא מֵ ׁשּתַ ֿבקִ ַ֭
ֿתרֿדּפִ ַ֭
מֵ ַ
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ וע 2Co 4:10
אף חַ י ֗
ּבֿפַֿגרין֞ ׁשקִ ילִ י ַנ ֑ן ּדָ ֿ
ַ
ּבֿכֻלזֿבַ ן ִמיֿתֻ וֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע
ּבֿפַֿגרין֞ נֵֿתּגלֻון֭
ַ
ינן מֵ טֻל יֵׁ֣שֻ וע֑ הָ ַֿכנָא אָ ֿף 2Co 4:11
למ ַ֭
אֵ ן חנַן ּגֵיר חַ י ֵ֞א למַ וּתָ א מֵ ׁשּתַ ִ
ּבֿפַֿגרן הָ נָא ּדמָ אֵ ֿ֭ת
ַ
ַוהי֞ ּ֣דיֵׁשֻ וע נֵֿתּגלֻון
חַ י ֗
ּפַט וחַ י ֵ֞א ּבֿכֻון֭ 2Co 4:12
הָ ׁשָ א מַ וּתָ א ּבַ ן מֵ ֿתחַ ֑
ֿכֿתיֿ֑ב 2Co 4:13
אָ ֿף חנַן הָ ֿכִ יל ּדַ חֿדָ א ֗הי רֻ וחָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ִאיֿת ַ֭לן אַ ֿיך ּדַ ִ
ּדהַ ימ ֵנֿ֭ת מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף מַ ללֵֿ֭ת מהַ ימנִ י ַנ ֑ן מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף ממַ ללִ ינַן֭
ים 2Co 4:14
ויָֿדעִ ינַן ּדהַ ו מַ ן ּדַ אקִ ים למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ אָ ֿף לַן ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע נקִ ֑
וַנקַ רֿבַ ן עַ מֿכֻון לוָֿתֵ ֭ה
ֵאא 2Co 4:15
ַּתרא טַ יּבֻוֿתָ א ּביַֿד סַ ּגִ י ֑ ֞
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּגֵיר מֵ ֻטלָֿתֿכֻון ֻ֗הו֭ ּדֿכַֿד מֵ ֿתי ָ
ּתֵ סּגֵא ּתַ ִוּדיֿתָ א לׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ אלָהָ א ּס ּס
מֵ טֻל הָ נָא לָא מָ אנָא ַ֭לן אָ ֿף אֵ ן ּבַ רנָׁשַ ן ּגֵיר ּבַ ָריָא מֵ ֿתחַ ּבַ ל֑ 2Co 4:16
אֵ לָא ּדמֵ ן לֿגַו מֵ ֿתחַ ּדַ ֿת יֻום מֵ ן י ֻ֭ום
אֻ ולצָ נֵה ּגֵיר ּדזַֿבנָא הָ נ ָ֭א ּכַֿד טָ ֿב זעֻור וקַ לִ יל֑ ׁשֻ וֿבחָ א ַרּבָ א 2Co 4:17
למין מטַ יֵֿב לַן֭
ּדלָא סָ ֿכָא לעָ לַם עָ ִ
ּדלָא חָ ֿדֵ ינַן ּבהָ לֵין ּדמֵ ֿתחַ ז ָי ֑֞ן אֵ לָא ּבהָ לֵין ּדלָא מֵ ֿתחַ זי ֭ ָ֞ן 2Co 4:18
ּדמֵ ֿתחַ זיָן֞ ּגֵיר ּדזַֿבנָא אֵ נֵי ֑֞ן ּדלָא מֵ ֿתחַ זיָן֞ ּדֵ ין ּדַ לעָ לַם אֵ נֵין֞ ס
ֵׁשּתר ֑א אֵ לָא ִאיֿת 2Co 5:1
ֿגרא נ ֵ
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּדֵ אן ּבַ יּתַ ן ּדֿבַ ארעָא הָ נָא ּדֿפַ ָ
לַן ּבֵ נ ָינָא ּדמֵ ן אַ לָהָ ֑א ּבַ יּתָ א ּדלָא ּבַ עֿבָ ֿד ִאיֿדַ י ָ֞א ּבַ ׁשמַ יָא לעָ ל ַ֭ם
אָ ֿף עַל הָ ֿדֵ א ּגֵיר מֵ ּתּתַ נחִ י ַנ ֑ן וַסוֵינַן ּדנֵלּבַ ׁש ּבַ יּתַ ן ּדמֵ ן ׁשמַ י ָ֑א 2Co 5:2
אֵ לָא אָ ֿף מָ א ּדַ לֿבֵ ׁ֭שן נֵׁשּתֿכַח לַן עַ רטֵ ֭ל 2Co 5:3
ֻוקר ֭ה ולָא 2Co 5:4
ּכַֿד ִאיֿתַ ין ּגֵיר הָ ׁשָ א ּבהָ נָא ּבַ יּתָ ֑א מֵ ּתּתַ נחִ ינַן מֵ ן י ֵ
צָ ֿבֵ ינַן למֵ ׁשלחֵ ֑ה אֵ לָא ּדנֵלּבַ ׁש לעֵ ל מֵ נ ֵ֑ה ּדֿתֵ ֿתּבלַע ִמיֿתֻ וֿתֵ ה ּבחַ י ֭ ֵ֞א
וֿדַ מעַּתֵ ֿד לַן לָה להָ ֿדֵ ֭א אַ לָהָ א הֻו֭ הַ ו ּדי ַ֗הֿב לַן ַרהֿבֻונָא ּדרֻ וחֵ ה 2Co 5:5
ס
2Co 4:8
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ינן עַנִ ִיֿדינַן מֵ ן
ׁשר ַ֭
ֿגרא ֵ
ַמּפָסי ַנ ֑ן ּדַ ֿכמָ א ּדַ ֿבֿפַ ָ
מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ינַן הָ ֿכִ יל ו ִ
מָ ַר ֑ן
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א הֻו ּגֵיר מהַ לֿכִ ינַן ולָא ּבַ ח ָזי ָ֑א 2Co 5:7
ּפַֿגר ֭א ונֵהוֵא לוָֿת מָ ַרן֭ 2Co 5:8
מֵ טֻל הָ נָא ּתֿכִ ילִ ינַן וַמסַ וחִ י ַנ ֑ן ּדנֵענַֿד מֵ ן ָ
ֿפרין֭ 2Co 5:9
ֻור ֑ ֞א לֵה הוַין ׁשָ ִ
חנן וֵאן עָ מ ֵ
ינן ּדֵ אן עָ נֻוֿדֵ ֞א ַ֭
ּפט ַ֭
ומֵ ֿתחַ ִ
ֵֿתּפרע ֗אנָׁש 2Co 5:10
מׁשיחָ ֑א ּדנ ַ
עֿת ִיֿדינַן לַמקָ ם קֿדָ ם ּבִ ים ּדַ ִ
ֻּכלַן ּגֵיר ִ
ֿגרה מֵ ּדֵ ם ּדַ עֿבִ יֿד ל ֵ֑ה אֵ ן ּדטָ ֿב וֵאן ּדֿבִ יׁש ס
֗אנָׁש ּבֿפַ ֵ
ינן 2Co 5:11
יס ַ֭
מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ינַן הָ ֿכִ יל ּדֵ חלֿתֵ ה ּדמָ ַר ֑ן לַֿבנַינָׁשָ ֞א הֻו מּפִ ִ
אף למַ ּדעַ יּכֻון֞ ִּדילֿכֻון ּגלֵינַן֭
ֵינן סָ ֿבַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּדָ ֿ
לַאלָהָ א ּדֵ ין ּגל ַ֭
לָא ֗הוָא ּתֻ וֿב נַֿפׁשַ ן מׁשַ ּבחִ ינַן לֿכֻו֭ ן אֵ לָא עֵלֿתָ א הֻו יָהּבִ ינַן 2Co 5:12
ֿבהרי֭ ן ולָא
אּפֵא ֗הו מֵ ׁשּתַ ִ
ֿבהרין ּבַ ֑ן לוָֿת הָ נֻון ּדֿבַ ֞
לֿכֻו ֑ן ּדַ הוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ ִ
ּבלֵּבָ ֭א
ינן לֿכֻון֭ 2Co 5:13
ינן לַאלָהָ ֭א וֵאן ּתַ קנִ ַ֭
אֵ ן ּגֵיר ׁשָ טֵ ַ֭
ּדרנֵינַן הָ ֿדֵ ֭א ּדחַ ֿד חל ָֿף ּכֻלנָׁש 2Co 5:14
מׁשיחָ א אָ לֵץ ַל ֑ן ָ
חֻוּבֵ ה ּגֵיר ּדַ ִ
ִמיֿ֭ת מָ ֿדֵ ין ּכֻלנָׁש ִמיֿת ל ֵ֭ה
וַחל ָֿף ּכֻלנָׁש הֻו ִמיֿ֑ת ּדַ אילֵין ּדחַ יִ ין לָא לנַֿפׁשהֻון נִ חֻו ֑ן אֵ לָא 2Co 5:15
להַ ו אַ ינָא ּדעַ ל אַ ּפַ יהֻון֞ ִמיֿת וקָ ֭ם
ַמׁשיחָ ֑א 2Co 5:16
ינן וֵאן יִ ֿדַ ען ּבַ ֿפֿגַר ל ִ
לאנָׁש ּבַ ֿפֿגַר לָא יָֿדעִ ַ֭
ומֵ ּכִ יל חנַן ֗
אֵ לָא מֵ ן הָ ׁשָ א לָא יָֿדעִ ינַן֭
ּבריֿתָ א הֻו חֿדַ ֿתָ ֭א עַ ִּתיקָ ֿתָ ֞א עֿבַ ר 2Co 5:17
מׁשיחָ א הֻו הָ ֿכִ יל֑ ִ
ּכֻל מַ ן ּדֿבַ ִ
להֵ י ֑ן
מׁשיחָ ֑א וי ַ֗הֿב 2Co 5:18
ּדרעיַן לֵה ּבַ ִ
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם הוָא חַ ֿ֗ד ֿתָ א מֵ ן אַ לָהָ ֑א הַ ו ַ
לַן ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדֿתַ רעֻוֿתָ ֭א
ּדרעִ י לעָ למָ א עַ ם ַרּבֻוֿתֵ ֭ה ולָא 2Co 5:19
מׁשיחָ ֑א הַ ו ַ
אַ לָהָ א ֗הוָא ּגֵיר ּבַ ִ
חׁשַ ֿב להֻון חטָ הַ יהֻו ֑֞ן וסָ ם ּבַ ן ִּדילַן מֵ לֿתָ א ּדֿתַ רעֻוֿתָ ֭א
ַאיך הַ ו ּדַ אלָהָ א ּבָ עֵא מֵ נֿכֻון 2Co 5:20
מׁשיחָ ֭א ו ֿ
ִאיזּגַּדֵ ֞א חנַן הָ ֿכִ יל חל ָֿף ִ
ֿתרעַ ו לַאלָהָ ֭א
עֵינן אֵ ַ
מׁשיחָ א הָ ֿכִ יל ּבָ ַ֭
ּבִ איֿדַ ֑ן חל ָֿף ִ
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חטיֿתָ א עַ ֿבּדֵ ֑ה ּדַ חנַן
חטיֿתָ ֑א מֵ ֻטלָֿתֿכֻון ִ
הַ ו ּגֵיר ּדלָא יָֿדַ ע ֗הוָא ִ
נֵהוֵא ּבֵ ה ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
ּדרנ ֭ ֵ֞א ּבָ עֵינַן מֵ נֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתֵ סּתַ ַרק ּבֿכֻון טַ יּבֻוֿתָ א 2Co 6:1
ַאיך מעַ ָ
ו ֿ
ּדַ אלָהָ א ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון֭
ֵיר ּדַ ֿבזַֿבנָא מקַ ּבלָא ענִ יֿתָ ֿ֑ך וַֿביַומָ א ּדחַ י ֵ֞א עַ ּדַ רּתָ ֿ֭ך הָ א 2Co 6:2
אֵ מַ ר ּג ֭
הָ ׁשָ א זַֿבנָא מקַ ּבל ָ֭א והָ א הָ ׁשָ א יַומָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א
לאנָׁש עֵלֿתָ א ּדֿתֻ וקַ לֿתָ ֑א ּדלָא נֵהוֵא מֻומָ א 2Co 6:3
למָ א ּבמֵ ּדֵ ם ּתֵ ּתלֻון ֗
ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתַ ן֭
אֵ לָא ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ם נחַ וֵא נַֿפׁשַ ֑ן ּדַ מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א חנַן ּדַ אלָהָ ֭א 2Co 6:4
יּברנֻוֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ ֭א ּבֻאולצָ נ ֭ ֵ֞א ּבַ אנַנקַ ֭ ֞ס ּבַ חֿבֻוׁשי ֭ ֵ֞א
ּבַ מסַ ָ
הר ֭א ּבצַ ומָ ֭א 2Co 6:5
ֻור ֭ ֞א ּבַ ׁשֿגֻוׁשי ֭ ֵ֞א ּבלֵאוֻֿתָ ֭א ּבׁשַ ָ
ּבנֵֿגּדֵ ֭ ֞א ּבַ אס ֵ
ּבֿדַ ֿכי ֻוֿתָ ֭א ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א ּבנַּגִ ירֻ וֿת רֻ וחָ ֭א ּבֿבַ ִסימֻוֿתָ ֭א ּברֻ וחָ א 2Co 6:6
ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א ּבחֻוּבָ א ּדלָא נֵֿכל ָ֭א
ּבמֵ לֿתָ א ּדקֻ וׁשּתָ ֭א ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ ֭א ּבזַינָא ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדַ ֿבי ִַמינָא 2Co 6:7
וַֿבסֵ מָ ל ָ֭א
יר ֭ ֞א 2Co 6:8
ער ֭א ּבקֻ ולָסָ א וַֿבֿגֻו ָני ָ֭א אַ ֿיך מַ טע ָינ ֭ ֵ֞א וׁשַ ִר ֵ
ּבׁשֻ וֿבחָ א וַֿבצַ ָ
יך 2Co 6:9
ינן והָ א חַ יִ ין ֗ח ַ֭נן אַ ֿ
יֿת ַ֭
ינן אַ ֿיך ִמ ִ
יעֵא וִ ִיֿדיעִ ַ֭
אַ ֿיך לָא יִ ִֿד ֭ ֞
יּתינַן֭
ינן ולָא מָ ִ
ּדמֵ ֿתרֿדֵ ַ֭
ֵאא 2Co 6:10
ינן אַ ֿיך מֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וַלסַ ּגִ י ֞
אַ ֿיך ּדֿכַריָא ַ֭לן וַֿבֿכֻלזֿבַ ן חָ ֿדֵ ַ֭
ינן אַ ֿיך ּדמֵ ּדֵ ם לַיּת ַ֭לן וֿכֻל מֵ ּדֵ ם אַ חִ ִיֿדינַן ס
עּתר ַ֭
מַ ִ
יח 2Co 6:11
ּפֿתיח ֻ֗הו לוָֿתֿכֻון קָ ִורנֿתָ י ֑ ֵ֞א ולֵּבַ ן רוִ ֭
ּפֻומַ ן ִ
ֻון 2Co 6:12
ּברחמַ יּכ ֭ ֞
לָא אַ לִ יצִ יּתֻ ון ּבַ ֑ן אַ לִ יצִ יּתֻ ון ּדֵ ין ַ
ורוַחו 2Co 6:13
אַ ֿיך ּדלַֿב ַני ָ֞א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּפֻורעֻוני חֻוֿבלי ּדַ לוָֿתֿכֻו ֑ן ַ
חֻוּבֿכֻון לוָֿתי֭
ולָא ּתֵ הו ֻון ּבנַי֞ זַוּגָא לַאילֵין ּדלָא מהַ ימנִ י֭ ן אַ יֿדָ א ּגֵיר 2Co 6:14
ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ִאיֿת לז ִַּדיקֻ וֿתָ א עַ ם עַ ול ָ֭א אַ ו אַ ינָא חֻולטָ נָא ִאיֿת לנַהִ ָירא
עַ ם חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א
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ַמׁשיחָ א עַ ם סָ טָ נ ָ֭א אַ ו אַ יֿדָ א מנָֿתָ א
אַ ו אַ יֿדָ א ׁשַ למֻוֿתָ א ִאיֿת ל ִ
ִאיֿת לֿדַ מהַ ימֵ ן עַ ם ּדלָא מהַ ימֵ ן֭
ּדׁשאֿדֵ ֭ ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון 2Co 6:16
אַ יֿדָ א ּדֵ ין אַ ויֻוֿתָ א ִאיֿת להַ יּכלֵה ּדַ אלָהָ א עַ ם ִ
אמ ֑יר ּדֵ אעמַ ר ּבהֻו֭ ן וֵאהַ ל ֵֿך
ּדֵ ין הַ יּכלֵה אַ נ֗ ּתֻ ון ּדַ אלָהָ א חַ י ָ֑א אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
ּבהֻו֭ ן וֵאהוֵא אַ לָההֻו֭ ן והֵ נֻון נֵהוֻון לִ י עַ מָ ֭א
מֵ טֻל הָ נָא ּפֻוקו מֵ ן ּבַ ינָֿתהֻו ֑ן וֵאֿתּפַ ֗רׁשו מֵ נהֻו֭ ן אָ מַ ר מָ רי ָ֑א 2Co 6:17
אא לָא ּתֵ ֿתקַ רֿבֻו֭ ן וֵאנָא אֵ קַ ּבֵ לֿכֻון֭
וַלטַ מֵ ֞
וֵאהוֵא לֿכֻון לַאֿבָ ֑א וַאנ֗ ּתֻ ון ּתֵ הו ֻון לִ י לַֿב ַני ָ֞א ולַֿבנָֿתָ ֑ ֞א אָ מַ ר 2Co 6:18
מָ ריָא ּדֿכֻל אַ חִ יֿד ּס ּס
ּכלָה 2Co 7:1
מֵ טֻל ִּדאיֿת לַן הָ ֿכִ יל הָ לֵין מֻול ָּכנ ֵ֞א חַ ּבִ יֿבי֑ נֿדַ ּכֵא נַֿפׁשַ ן מֵ ן ֻ
סרא וַֿדרֻ וחָ ֑א ונֵֿפלֻוח קַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א ּבֿדֵ חלֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
טַ מאוֻֿתָ א ּדֿבֵ ָ
לאנָׁש לָא 2Co 7:2
לאנָׁש לָא חַ ּבֵ ֭לן ֗
ּבאנָׁש לָא אַ עו ֵ֭לן ֗
סַ יּבַ רֻ ון אַ חַ י ֑֞ן ֗
עלַֿבן֭
מרֿ֭ת ּדַ ֿבלֵּבַ ן 2Co 7:3
לָא ֗הוָא לַמחַ ָיֿבֻוֿתֿכֻון אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א קַ ּדמֵ ֿת ּגֵיר אֵ ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון לַממָ ֿת אַ ֿכחֿדָ ֭א וַלמֵ חָ ֭א
ּפַ ֵר ֗ה ִסיַא סַ ּגִ יאֿתָ א ִאיֿת לִ י לוָֿתֿכֻו֭ ן וסַ ּגִ י ִאיֿת לִ י ּבֿכֻון ׁשֻ וֿבהָ ָר ֭א 2Co 7:4
ַּתרא ּבִ י חַ ֿדֻוֿתָ א ּבֿכֻלהֻון אֻ ולצָ נ ַ֭֞י
וַמלֵא ֗אנָא ּבֻויָאָ ֭א וסֻוֿגָאא מֵ ֿתי ָ
לֿפַֿגר ֑ן אֵ לָא 2Co 7:5
ַ
אָ ֿף מֵ ן ּדֵ אֿתַ ין ּגֵיר למַ קֵ ֿדָ ו ָני ֑ ֵ֞א אָ ֿפלָא חַ ֿד ניָח הוָא
קרֿבָ ֭א ומֵ ן לֿגַו ּדֵ חלֿתָ ֭א
ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ם אֵ ֿתֵ אלֵצ ֑ן מֵ ן לֿבַ ר ָ
וס 2Co 7:6
אֿתיֿתֵ ה ּ֣ד ִטטָ ֭
אֵ לָא אַ לָהָ ֭א הַ ו ּדַ מֿבַ יַא למַ ּכִ יֿכ ֑ ֵ֞א ּבַ יַאן ּבמֵ ִ
ּברן 2Co 7:7
אֿתיֿתֵ ֑ה אֵ לָא אָ ֿף ּבַ ניָחֵ ה הַ ו ּדֵ אּתנִ יח ּבֿכֻו֭ ן סַ ַ
ולָא ּבַ לחֻוֿד ּבמֵ ִ
ּגֵיר עַ ל חֻוּבֿכֻון ּדַ לוָֿתַ ֑ן ועַ ל אֵ ֿבלֿכֻון וַטנָנֿכֻון ּדעַ ל אַ ּפַ ֭ ֞ין וֿכַֿד ׁשֵ מעֵ ֿ֑ת
חַ ֿדֻוֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ א הוָֿת לִ י֭
ֿכריֿת לֿכֻון ּבֵ אּגַרּתָ ֑א לָא ּתָ ויָא לִ י נַֿפׁשי֑ אָ ֿפֵן ּתָ ויָא ֗הוָֿ֭ת 2Co 7:8
ּדָ אֿפֵן אַ ִ
חָ זֵא ֗אנָא ּגֵיר ּדהִ י אֵ ּגַרּתָ ֭א אָ ֿפֵן ּדׁשָ עֿתָ א אַ ֿכריַֿת לֿכֻו ֑ן
אֵ לָא חַ ֿדֻוֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ א עֵֿבּדַ ֿת לִ י֭ לָא עַ ל ּדֿכֵריַֿת לֿכֻו ֑ן אֵ לָא מֵ טֻל 2Co 7:9
ּדֿכַריֻוֿתֿכֻון לַֿת ָיֿבֻוֿתָ א אַ יּתיַֿתֿכֻו֭ ן ּכֵריַֿת לֿכֻון ּגֵיר ּבֿדַ אלָהָ ֑א אַ י ַּכנָא
ּדַ ֿבמֵ ּדֵ ם לָא ּתֵ חסרֻ ון מֵ נַן֭
2Co 6:15
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ּכַריֻוֿתָ א ּגֵיר ּדמֵ טֻל אַ לָהָ ֭א ּתוָֿת נַֿפׁשָ א עָֿבּדָ א ּדלָא הָ ֿפּכ ָ֭א
ומַ ֿפניָא לחַ י ֑ ֵ֞א ּכַריֻוֿתָ א ּדֵ ין ּדעָ למָ א מַ וּתָ א הֻו עָֿבּדָ ֭א
הָ א ּגֵיר הִ י הָ ֿדֵ א ּדֵ אּתּתעִ יקּתֻ ון מֵ טֻל אַ לָהָ ֑א ּכמָ א אַ עּבֿדַ ֿת ּבֿכֻון 2Co 7:11
חֿפִ יטֻוֿתָ ֭א ומַ ּפַ ק ּברֻ וחָ ֭א ורֻ וֿגז ָ֭א וֿדֵ חלֿתָ ֭א וחֻוּבָ ֭א וַט ָננ ָ֭א וַֿתֿבַ עֿתָ ֭א
וַֿבֿכֻלמֵ ּדֵ ם חַ וִ יּתֻ ון נַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדַ ֿדֿכֵין אנ֗ ּתֻ ון ּבָ ה ּבַ צֿבֻוֿתָ ֭א
ּתֵ הוֵא ּדֵ ין הָ ֿדֵ א ּדֿכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן ּדלָא ֗הוָא מֵ טֻל מַ סּכ ָלנ ָ֑א אָ ֿף לָא 2Co 7:12
מֵ טֻל הַ ו מַ ן ּדמַ ס ַּכל ּבֵ ֑ה אֵ לָא מֵ טֻל ּדֿתֵ ִֿתיֿדַ ע קֿדָ ם אַ לָהָ א חֿפִ יטֻוֿתֿכֻון
ּדמֵ ֻטלָֿתַ ן֭
חֿדין ּבחַ ֿדֻוֿתֵ ה 2Co 7:13
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתּבַ י ַ֭אן ועַ ם ּבֻויָאַ ן י ִַּת ָיראיִ ֿת ִ
וס ּדֵ אּתנִ יחַ ֿת רֻ וחֵ ה עַ ם ּכֻלֿכֻון֭
ּ֣ד ִטטָ ֑
יך 2Co 7:14
ֿבהרֿת לֵה עַ ל אַ ּפַ יּכ ֭ ֻ֞ון לָא ּבֵ הּתֵ ֿ֭ת אֵ לָא אַ ֿ
ּדַ ֿבמֵ ּדֵ ם ּדֵ אׁשּתַ ֵ
ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם קֻ וׁשּתָ א מַ לֵלן עַ מֿכֻו ֑ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף ׁשֻ וֿבהָ ַרן ּדַ לוָֿת ִ֣טטָ וס
ּבקֻ וׁשּתָ א אֵ ׁשּתֿכ ַ֭ח
יראיִ ֿת סֿגִ יו עלַיּכֻו ֑ן ּכַֿד מֵ ּתּדֿכַר מֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתָ א 2Co 7:15
והי֞ י ִַּת ָ
אָ ֿף ַרחמַ ֗
ָיהי֭
רֿתיֿתָ א קַ ּבֵ לּתֻ ונ ֗
ּדֿכֻלֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבֿדֵ חלֿתָ א וֿבַ ִ
חָ ֿדֵ א ֗אנָא ּדַ ֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּתֿכִ יל ֗אנָא עלַיּכֻון ס 2Co 7:16
מַ וּדעִ ינַן לֿכֻון ּדֵ ין אַ חַ י ֑֞ן טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת ּבעִ ֿדָ ֿתָ ֞א 2Co 8:1
ּדמַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א
ּדַ ֿבֿבֻוקיָא סַ ּגִ יָאא ּדֻאולצָ נהֻו֭ ן י ִַּתירֻ וֿתָ א הוָֿת לחַ ֿדוַֿתהֻו ֑ן 2Co 8:2
ֿפׁשיטֻוֿתהֻון֭
ֻוֿתרא ּדַ ִ
ועֻומקָ א ּדמֵ סּכִ נֻוֿתהֻון אֵ ֿתיַּתַ ר ּבע ָ
איך חַ ילהֻון וי ִַּתיר מֵ ן חַ ילהֻו ֑ן ּבצֵ ֿביָן נַֿפׁשהֻון 2Co 8:3
סָ הֵ ֿד ֗אנָא ּגֵיר ּדַ ֿ
ּבעַ ו מֵ נַן ּבֿבָ עֻוֿתָ א סַ ּגִ יאֿתָ ֑א ּדנֵׁשּתַ וּתֿפֻון ּבטַ יּבֻוֿתָ א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א 2Co 8:4
ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ֿברין ֗הוַי ֑ן אֵ לָא נַֿפׁשהֻון אַ ׁשלֵמו לֻוקֿדַ ם למָ ַ֭רן 2Co 8:5
ולָא אַ ֿיך מָ א ּדסָ ִ
ָאף לַן ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א
ו ֿ
איך ּדׁשַ ִרי֭ הָ ַֿכנָא נׁשַ לֵם ּבֿכֻון אָ ֿף 2Co 8:6
וס ּדַ ֿ
ּדַ חנַן נֵֿבעֵא מֵ ן ִ֣טטָ ֑
טַ יּבֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א
2Co 7:10
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ַּתרין אנ֗ ּתֻ ון ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וַֿבמֵ לֿתָ ֭א
אֵ לָא אַ י ַּכנָא ּדַ ֿבֿכֻלמֵ ּדֵ ם מֵ ֿתי ִ
וֿבִ יֿדַ עֿתָ ֭א וַֿבֿכֻל חֿפִ יטו֭ וַֿבחֻוּבַ ן ּדַ לוָֿתֿכֻו ֑ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף ּבהָ ֿדֵ א טַ יּבֻוֿתָ א
ּתֵ ֿתיַּתרֻ ון֭
ֻון 2Co 8:8
ֿבריּכ ֭ ֞
לָא ֗הוָא מֵ ֿפקַ ֿד ּפָקֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּבַ חֿפִ יטֻוֿתָ א ּדחַ ַ
ׁשר ָרא ּדחֻוּבֿכֻון מנַסֵ א ֗אנ ָ֭א
ָ
טלָֿתֿכֻון 2Co 8:9
מׁשיחָ ֑א ּדמֵ ֻ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
והי עַ ִּת ָיר ֑א ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּבמֵ סּכִ נֻוֿתֵ ה ּתֵ עּתרֻ ון֭
סּכן ּכַֿד ִאיֿתַ ֗
אֵ ֿתמַ ַ֭
ּדרא לֿכֻו ֑ן מֵ טֻל ּדמֵ ן 2Co 8:10
מֵ מל ַֿך ּדֵ ין מָ ל ֵֿך ֗אנָא לֿכֻון הָ ֿדֵ א ּדַ מעַ ָ
אֵ ׁשּתקַ ֿדי ׁשַ ִריּתֻ ו ֑ן לַו למֵ צּבָ א ּבַ ל ֻחוֿ֭ד אֵ לָא אָ ֿף למֵ עּבַ ֿ֭ד
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ׁשַ לֵמו ּבַ עֿבָ ֿדָ א הַ ו מֵ ּדֵ ם ּדַ צֿבַ יּתֻ ו֭ ן ּדַ אי ַּכנָא ּדַ הוָא 2Co 8:11
לֿכֻון סֻווָחָ א למֵ צּבָ ֑א הָ ַֿכנָא ּבַ עֿבָ ֿדָ א ּתׁשַ למֻון מֵ ן מָ א ִּדאיֿת לֿכֻון֭
יך מָ א ִּדאיֿת ל ֵ֭ה הָ ֿכוָֿת מֵ ֿתקַ ּבַ ל֑ לָא 2Co 8:12
והי֑ אַ ֿ
אֵ ן ּגֵיר צֵ ֿב ָינָא ִאיֿתַ ֗
֗הוָא אַ ֿיך מָ א ּדלַיּת ל ֵ֭ה
חרנ ֵ֞א ּתֵ הוֵא רוָחּתָ א וַלֿכֻון אֻ ולצָ נ ָ֑א 2Co 8:13
לָא ֗הוָא ּגֵיר ּדל ַ֗א ָ
אֵ לָא ּבׁשַ וי ֻוֿתָ א הוַו ּבזַֿבנָא הָ נ ָ֑א ּדי ִַּתירֻ וֿתֿכֻון ִּדילֿכֻון ּתֵ הוֵא 2Co 8:14
אף י ִַּתירֻ וֿתהֻון ּדהָ נֻון ּתֵ הוֵא לחַ ִסירֻ וֿתֿכֻון ִּדילֿכֻו֭ ן
לחַ ִסירֻ וֿתהֻון ּדהָ לֵי֭ ן ּדָ ֿ
ּדֿתֵ הוֵא ׁשַ ויֻוֿתָ ֭א
ֿכֿתיֿ֑ב ּדהַ ו ּדַ אסּגִ י ׁשקַ ֭ל לָא אֵ ֿתיַּתַ ר ל ֵ֭ה והַ ו ּדקַ לִ יל 2Co 8:15
אַ ֿיך ּדַ ִ
ׁשקַ ֭ל לָא אֵ ֿתּבַ צַ ר ל ֵ֭ה
טַ יּבֻו ּדֵ ין לַאלָהָ א ּדיַהּבָ ה חֿפִ יטֻוֿתָ א הָ ֿדֵ א חלָֿפַ יּכֻון ּבלֵּבֵ ה 2Co 8:16
ּ֣ד ִטטָ ֭וס
ּבטיל ל ֵ֑ה מֵ ן צֵ ֿב ָינֵה נֿפַ ק 2Co 8:17
ּבָ עֻוֿתַ ן ּגֵיר קַ ּבֵ ֭ל ומֵ טֻל ּדטָ ֿב ִ
צֵ אֿדַ יּכֻון֭
ׁשַ ּדַ רן ּדֵ ין עַ מֵ ה לַאחֻו ֑ן אַ ינָא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּבֵ אוַנּגֵלִ יָו֭ ן ּבֿכֻלהֵ ין 2Co 8:18
עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א
אף מֵ ֿגּבָ א ּגֿבֵ א מֵ ן עִ ֿדָ ֿתָ ֑ ֞א ּד ֵנּפֻוק עַ מַ ן ּבטַ יּבֻוֿתָ א הָ ֿדֵ א 2Co 8:19
הָ ַֿכנָא ּדָ ֿ
ּדמֵ ׁשּתַ מׁשָ א מֵ ַ֭נן לׁשֻ וֿבחֵ ה ִּדילֵה ּדַ אלָהָ ֭א וַללֻוּבָ ֿבַ ן ִּדילַן֭
2Co 8:7
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נסים ּבַ ן מֻומָ א ּבהָ ֿדֵ א ַרּבֻוֿתָ ֭א
יטינַן ּדֵ ין ּבהָ ֿדֵ ֑א ּדלָא ֗אנָׁש ִ
קַ נִ ִ
ּדמֵ ׁשּתַ מׁשָ א מֵ נַן֭
חוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף קֿדָ ם 2Co 8:21
יַצִ יֿפִ ינַן ּגֵיר ּדׁשַ ּפִ ָירֿתָ ֭ ֞א לָא קֿדָ ם אַ לָהָ א ּבַ ל ֻ
ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ׁשַ ּדַ רן ּדֵ ין עַ מהֻון אָ ֿף לַאחֻו ֑ן אַ ינָא ּדלַן ּבקֵ א ּבֿכֻלזֿבַ ן 2Co 8:22
ּבסַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ּדַ חֿפִ יטָ א הֻו֭ הָ ׁשָ א ּדֵ ין י ִַּת ָיראיִ ֿת חֿפִ יט ּבֿתֻ וֿכ ָלנָא סַ ּגִ יָאא
ּדַ עלַיּכֻון֭
ּדרנָא ּבֿכֻו֭ ן וֵאן אַ חַ ין֞ 2Co 8:23
וס ׁשַ וּתָ ֿפָא הֻו ִּדילי וַמעַ ָ
אֵ ן הָ ֿכִ יל ִ֣טטָ ֑
מׁשיחָ ֭א
חרנ ֑ ֵ֞א ׁשלִ יחֵ ֞א אֵ נֻון ּדעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּדׁשֻ וֿבחֵ ה ּדַ ִ
֗א ָ
צף 2Co 8:24
מֵ ּכִ יל ּתַ חוִ יֿתָ א ּדחֻוּבֿכֻון וׁשֻ וֿבהָ ַרן ּדַ ֿבֿכֻו֭ ן ּבהֻון חַ וַו ּבּפַר ֻ
עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּכֻלהֵ ין ּס ּס
עַ ל ּתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדֵ ין ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א י ִַּתירּתָ א עָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֭א אֵ ן ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא 2Co 9:1
לֿכֻון֭
ֿבהרֿת ּבֿכֻון 2Co 9:2
ּדרעיָנֿכֻו֭ ן ומֵ טֻל הָ נָא אֵ ׁשּתַ ֵ
יָֿדַ ע ֗אנָא ּגֵיר טֻויָֿבֵ ה ֵ
ֵאא ּג ֵַרֿ֭ג
עֿתיֿדָ א ֗הי מֵ ן אֵ ׁשּתקַ ֿדי֭ וַט ָננָא ִּדילֿכֻון לסַ ּגִ י ֞
למַ קֵ ֿדָ ו ָני ֑ ֵ֞א ַּ֣דאֿכ ִַאיַא ִ
ּדרֿת ּדֵ ין לַאחֵ ֑ ֞א ּדלָא נֵסּתַ ַרק ׁשֻ וֿבהָ ַ֭רן ּדֵ אׁשּתַ ֿבהַ רן ּבֿכֻון עַל 2Co 9:3
ׁשַ ֵ
אמרֿ֭ת ּתֵ הוֻון מטַ יֿבִ י ֑ן
הָ ֿדֵ א צֿבֻוֿתָ ֭א ּדַ אי ַּכנָא ּדֵ ֵ
יֿדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן 2Co 9:4
עֿת ִ
ּדַ למָ א נִ אֿתֻ ון עַ מי מַ קֵ ֿדָ ו ָני ֑ ֵ֞א ונֵׁשּכחֻו ָנֿכֻון ּכַֿד לָא ִ
ונֵֿבהַ ֿת ח ַנ ֑ן ּדלָא נִ אמַ ר ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ ֿבהֿתֻ ו ֑ן ּבׁשֻ וֿבהָ ָרא הַ ו ּדֵ אׁשּתַ ֿבהַ רן֭
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתּבטֵ ל לִ י ּדֵ אֿבעֵא מֵ ן אַ חַ י֞ הָ לֵי ֑ן ּדנִ אֿתֻ ון קֿדָ מַ י 2Co 9:5
קֿדים אֵ ׁשּתמַ עּתֻ ו֭ ן ּדֿתֵ הוֵא מטַ יֿבָ ֭א
לוָֿתֿכֻו֭ ן וַנעַּתֿדֻון ּבֻורּכֿתָ א הָ י ּדמֵ ן ִ
הָ ַֿכנָא אַ ֿיך ּבֻורּכֿתָ ֑א לָא ֗הוָא אַ ֿיך יַענֻוֿתָ ֭א
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין מַ ן ּדז ַָרע ּבחַ וסָ נ ָ֑א אָ ֿף ּבחַ וסָ נָא חָ צֵ ֿ֭ד ומַ ן ּדז ַָרע 2Co 9:6
ּבֿבֻורּכֿתָ ֑א ּבֿבֻורּכֿתָ א נֵח ֻצוֿ֭ד
יך ּדמֵ ן 2Co 9:7
ּברע ָינ ֵ֑ה לָא אַ ֿיך ּדמֵ ן ּכַריֻוֿתָ ֭א אַ ו אַ ֿ
ּכֻל ֗אנָׁש אַ ֿיך ִּדאיֿת ֵ
קט ָיר ֭א ל ָיהֻוֿבָ א הֻו ּגֵיר חַ ּדָ יָא ָרחֵ ם אַ לָהָ ֭א
ִ
מָ טיָא ֗הי ּדֵ ין ּבִ איֿדַ י֞ אַ לָהָ ֑א ּכֻל טַ יּבֻו ּדַ ניַּתַ ר ּבֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן 2Co 9:8
ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם הַ ו מָ א ּדסָ ֿפֵק לֿכֻון נֵהוֵא לֿכֻו֭ ן וֿתֵ ֿתיַּתרֻ ון ּבֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿ֭ב
2Co 8:20
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ֿכֿתיֿ֑ב ּדֿבַ ּדַ ר וי ַ֗הֿב למֵ סּכִ נ ֭ ֵ֞א וז ִַּדיקֻ וֿתֵ ה קַ יָמָ א לעָ ל ַ֭ם
אַ ֿיך ּדַ ִ
הַ ו ּדֵ ין ּדיָהֵ ֿב זַרעָא לזָרֻ ועָא ולַחמָ א למֵ אֿכֻולּתָ ֑א הֻו נֵּתֵ ל 2Co 9:10
אר ֞א ּדז ִַּדיקֻ וֿתֿכֻון֭
ַנרּבֵ א ּפִ ֵ
ונַסּגֵא זַרעֿכֻו֭ ן ו ַ
ָמרא ּבִ איֿדַ ן 2Co 9:11
ּפׁשיטֻוֿתָ ֑א ּדהִ י ּג ָ
ּדַ ֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּתֵ עּתרֻ ון ּב ֻֿכלָה ִ
ּתַ ִוּדיֿתָ א לַאלָהָ ֭א
מֵ טֻל ּדֿפֻולחָ נָא ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א הָ ֿדֵ ֭א לָא ֗הוָא ּבַ לחֻוֿד חַ ִסירֻ וֿתָ א 2Co 9:12
ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א ממַ ל ֵ֑א אֵ לָא אָ ֿף מיַּתַ ר ּבֿתַ וּדיָֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א לַאלָהָ ֭א
מֵ טֻל ּבֻוקיָא ּגֵיר ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א הָ ֿדֵ א לַאלָהָ א מׁשַ ּבחִ י֭ ן 2Co 9:13
מׁשיחָ ֭א וֵאׁשּתַ וּתַ ֿפּתֻ ון
ּדֵ אׁשּתַ עּבַ ּדּתֻ ון לֿתַ ִוּדיֿתָ א ּדַ סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
ֿפׁשיטֻוֿתֿכֻון עַ מהֻון ועַ ם ּכֻלנ ָׁ֭ש
ּבַ ִ
ָאא מֵ טֻל סֻוֿגָאא 2Co 9:14
וַצלֻוֿתָ א מקַ רֿבִ ין חלָֿפַ יּכֻון ּבחֻוּבָ א סַ ּגִ י ֭
ּדטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדַ עלַיּכֻון֭
טַ יּבֻו ּדֵ ין לַאלָהָ א עַ ל מַ והַ ֿבֿתֵ ה ּדלָא מֵ ֿתמַ ללָא ס 2Co 9:15
אֵ נָא ּדֵ ין ּפַ֣ולָוס ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן ּבנִ יחֻוֿתֵ ה וַֿבמַ ּכִ יֿכֻוֿתֵ ה 2Co 10:1
מׁשיחָ ֑א ּדָ אֿפֵן ּבַ אּפִ ין֞ מַ ּכִ ֿיך ֗אנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּכַֿד ַרחִ יק ֗אנָא ּתֿכִ יל
ּדַ ִ
֗אנָא עלַיּכֻון֭
אֿתיֿ֭ת אֵ ֿתֵ אלֵץ ּבֿתֻ וֿכ ָלנָא 2Co 10:2
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻו ֑ן ּדלָא מָ א ּדֵ ִ
ֿתרעֵא ֗אנ ָ֑א עַ ל ֗אנָׁשָ א אַ ילֵין ּדחָ ׁשּבִ ין לַן
אׁשיח אַ ֿיך ּדמֵ ַ
ִּדאיֿת לִ י֑ ּדַ ִ
איך ּדֿבַ ֿבסַ ר מהַ לֿכִ ינַן֭
ּדַ ֿ
סרא ּפָ לחִ ינַן֭ 2Co 10:3
אָ ֿפֵן ּבַ ֿבסַ ר ּגֵיר מהַ לֿכִ ין ֗ח ַנ ֑ן אֵ לָא לָא ֗הוָא ּדֿבֵ ָ
סר ֑א אֵ לָא ּדחַ ילָא ּדַ אלָהָ ֭א וֿבֵ ה 2Co 10:4
זַינָא ּגֵיר ּדֿפָ ל ֻחוַֿ֭ת ן לָא ֗הוָא ּדֿבֵ ָ
מריֿדֵ ֭ ֞א
ָֿבׁשינַן חֵ סנ ֵ֞א ִ
ּכ ִ
ּתּתרים לֻוקֿבַ ל יִ ֿדַ עֿתֵ ה 2Co 10:5
ֿתרינַן מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וֿכֻל ַרומָ א ּדמֵ ִ
וסָ ִ
מׁשיחָ ֭א
ּדַ אלָהָ ֑א וׁשָ ֿבֵ ינַן ּכֻל ּתַ רעיָן֞ למַ ׁשמַ עֿתֵ ה ּדַ ִ
וַמטַ יֿבִ ינַן למֵ עּבַ ֿד ּתֿבַ עֿתָ א מֵ ן אַ ילֵין ּדלָא מֵ ׁשּתַ מעִ י ֑ן מָ א 2Co 10:6
ּדֵ אֿתמַ ליַֿת מֵ ׁשּתַ מעָ נֻוֿתֿכֻון ס
מׁשיחָ א 2Co 10:7
ֻוּפֵא חָ ִירין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ ן ֗אנָׁש ּתֿכִ יל עַ ל נַֿפׁשֵ ֭ה ּדֿדַ ִ
ּבּפַ רצ ֞
מׁשיחָ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף חנַן֭
איך ּדהֻו ּדַ ִ
הֻו֑ הָ נָא נֵּדַ ע מֵ ן נַֿפׁשֵ ֭ה ּדַ ֿ
2Co 9:9
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אֵ ן ּגֵיר אָ ֿף מֵ ּדֵ ם י ִַּתיר אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר עַ ל ׁשֻ ולטָ נָא ּדי ַ֗הֿב לִ י מָ ַר ֑ן
לָא ּבָ הֵ ֿת ֗אנ ָ֭א מֵ טֻל ּדַ לֿבֵ נ ָינָא הֻו ִּדילֿכֻון י ַ֗הֿב ַ֭לן ולָא לסֻוחָ ֿפֿכֻון֭
יך הַ ו ּדַ מֿדַ חָ לֻו מֿדַ חֵ ל ֗אנָא 2Co 10:9
מַ המֵ א ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּדלָא אֵ סּתֿבַ ר אַ ֿ
ֿתי
אּגר ֭֞
לֿכֻון ּבֵ ָ
ירן֞ וחַ ִסינ ֭ ָ֞ן מֵ אֿתיֵה 2Co 10:10
אּגרֿתָ ֞א יַקִ ָ
אמרי ֑ן ּדֵ ָ
מֵ טֻל ִּדאיֿת ֗אנָׁשָ א ּדָ ִ
ּכר ֭יה ומֵ לֿתֵ ה ִׁשיטָ ֭א
ּדֵ ין ּדֿגֻוׁשמָ א ִ
ֵֿתרעֵא מַ ן ּדהָ ַֿכנָא אָ מַ ֭ר ּדַ אי ַּכנָא ִּדאיֿתַ ין ּבמֵ לֿתָ א 2Co 10:11
אֵ לָא הָ ֿדֵ א נ ַ
ּדֵ אּגַרּתַ ן ּכַֿד ַרחִ יקִ י ַנ ֑ן הָ ַֿכנָא ִאיֿתַ ין אָ ֿף מָ א ּדקַ ִריֿבִ ינַן ּבַ עֿבָ ֿדָ ֭א
לָא ּגֵיר מַ מרחִ ינַן ּדנֵחׁשֻ וֿ֭ב אַ ו ּדַ נֿפַחֵ ם נַֿפׁשַ ן עַ ם הָ נֻון 2Co 10:12
מֿפַחמי֭ ן לָא מֵ סּתַ ּכלִ ין֭
ִ
ֿבהרין נַֿפׁשהֻו ֑ן אֵ לָא מֵ טֻל ּדהֵ נֻון ּבהֻון להֻון
ּדַ מׁשַ ִ
ֿבהרינַן י ִַּתיר מֵ ן מׁשֻ וחֿתַ ֑ן אֵ לָא ּבַ מׁשֻ וחֿתָ א 2Co 10:13
חנַן ּדֵ ין לָא מֵ ׁשּתַ ִ
ּדַ ֿתחֻומָ א ּדַ ֿפלַֿג לַן אַ לָהָ ֑א ּדנֵמטֵ א אָ ֿף עֿדַ מָ א לוָֿתֿכֻון֭
ַֿפׁשן 2Co 10:14
לָא ֗הוָא ּגֵיר אַ ֿיך ּדלָא מֵ ֿתמַ טֵ ינַן לוָֿתֿכֻו֭ ן מָ ֿתחִ ינַן נ ַ֭
מׁשיחָ ֭א
עֿדַ מָ א ּגֵיר לוָֿתֿכֻון מַ ִטין ּבַ סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
חרנ ֑ ֵ֞א אֵ לָא 2Co 10:15
ֿבהרינַן לֿבַ ר מֵ ן מׁשֻ וחֿתַ ן ּבעַ מלָא ּדַ ֗א ָ
ולָא מֵ ׁשּתַ ִ
ֵֿתר ַורֿב אַ ֿיך מׁשֻ וחַֿ֭ת ן
ֿבר ֑א ּדֿכַֿד ָרֿביָא הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּבֿכֻו֭ ן נ ַ
ִאיֿת לַן סַ ָ
ונֵֿתיַּתַ ר
חרנ ֑ ֵ֞א ּבַ אילֵין 2Co 10:16
אָ ֿף להַ ל מֵ נֿכֻון לַמסַ ּבָ רֻ ו֑ לָא ּבַ מׁשֻ וחֿתָ א ּדַ ֗א ָ
ּדמַ ֿתקנָן֞ נֵׁשּתַ ֿבהַ ֭ר
הַ ו ּדֵ ין ּדמֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֭ר ּבמָ ריָא נֵׁשּתַ ֿבהַ ֭ר 2Co 10:17
הו ּבקֵ ֑א אֵ לָא מַ ן ּדמָ ריָא 2Co 10:18
לָא ֗הוָא ּגֵיר מַ ן ּדנַֿפׁשֵ ה מׁשַ ּבַ ֭ח הַ ו ֻ֗
יוהי ּס ּס
נׁשַ ּבחִ ֗
יל ּדֵ אמַ לֵל ּפַ ּכִ יהָ איִ ֿ֭ת אֵ לָא 2Co 11:1
יּברין ֗הוַיּתֻ ון לִ י קַ לִ ֭
וף ּדֵ ין מסַ ִ
אֵ ׁשּתֻ ֿ
יּברין אנ֗ ּתֻ ון ֻ֗הו לִ י֭
אָ ֿף מסַ ִ
ַֿברא חַ ֿד 2Co 11:2
טָ אֵ ן ֗אנָא ּגֵיר ּבֿכֻון ּבַ ט ָננָא ּדַ אלָהָ ֭א מֿכַרּתֿכֻון ּגֵיר לֿג ָ
ַמׁשיחָ ֭א
ּבֿתֻ ולּתָ א ּדֿכִ יֿתָ ֭א ּדֵ אקַ ֵרֿב ל ִ
יך ּדַ אטעִ י חֵ ויָא ל֣ חַ וָא ּבַ נֿכִ ילֻוֿתֵ ֑ה הָ ַֿכנָא 2Co 11:3
ּדָ חֵ ל ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּדַ למָ א אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ּפׁשיטֻוֿתָ ֭א ּדַ לוָֿת ִ
נֵֿתחַ ּבלֻון ֵרע ָינַיּכֻון֞ מֵ ן ִ
2Co 10:8
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ֿכרז לֿכֻו֭ ן אַ ינָא
חרנָא יֵׁ֣שֻ וע אַ ֵ
אֵ ן ּגֵיר הַ ו ּדֵ אֿתָ א לוָֿתֿכֻו ֑ן ֗א ִ
חרֿתָ א נסַ ֿבּתֻ ו֭ ן אַ יֿדָ א ּדלָא נסַ ֿבּתֻ ו ֑ן אַ ו
ֿכרז ֑ן אַ ו רֻ וחָ א ֗א ִ
ּדַ חנַן לָא אַ ֵ
יסין ֗הוַיּתֻ ון֭
חרֿתָ ֭א אַ יֿדָ א ּדלָא קַ ּבֵ לּתֻ ו ֑ן ׁשַ ּפִ יר מֵ ּתטּפִ ִ
סֿבַ רֿתָ א ֗א ִ
צרֿת מֵ ן ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדטָ ֿב 2Co 11:5
ָרנֵא ֗אנָא ּג ֵ֑יר ּדמֵ ּדֵ ם לָא ּבַ ֵ
ַּתרין֭
מי ִ
ֻורא ֗אנָא ּבמֵ לַֿתי֑ אֵ לָא לָא ּבִ יֿדַ עֿתי֭ אֵ לָא ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם 2Co 11:6
אָ ֿפֵן ּגֵיר ּב ָ
אֵ ֿתּגלִ ין לוָֿתֿכֻון֭
ּתרימֻו֭ ן 2Co 11:7
אַ ו ּדַ למָ א מַ ס ָּכלֻו אַ סּכלֵֿ֭ת ּדמַ ּכֿכֵֿת נַֿפׁשי ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ ִ
ומַ ּגָן אַ ֿכרזֵֿת לֿכֻון סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
חרניָֿתָ ֞א חַ לצֵ ֿ֑ת ונֵסּבֵ ֿת נַֿפקָ ֿתָ ֞א לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ִּדילֿכֻון֭ 2Co 11:8
ועִ ֿדָ ֿתָ ֞א ֗א ָ
ֵקרֿת עַ ל ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו֭ ן 2Co 11:9
וֿכַֿד אֵ ִֿתיֿת צֵ אֿדַ יּכֻו֭ ן וַחסַ ר לִ י֑ לָא י ֵ
ֵטרֿת נַֿפׁשי
סנִ יקֻ וֿתי ּגֵיר מַ לִ יו אַ חֵ ֞א ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן מַ קֵ ֿדָ ו ָני ֭ ֵ֞א וַֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם נ ֵ
ונָטַ ר ֗אנ ָ֑א ּדלָא ִאקַ ר עלַיּכֻון֭
מׁשיחָ ֑א ּדהָ נָא ׁשֻ וֿבהָ ָרא לָא נֵֿתּבַ טַ ל ּבִ י 2Co 11:10
ׁשר ֵרה ּדַ ִ
והי ּבִ י ָ
ִאיֿתַ ֗
אֿתרוָֿתָ ֞א ַּ֣דאֿכ ִַאי ַ֭א
ּבַ ַ
למָ נ ָ֭א מֵ טֻל ּדלָא מַ חֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אַ לָהָ א הֻו יָֿדַ ֭ע 2Co 11:11
הו עֵ לַֿתהֻון 2Co 11:12
אֵ לָא הָ ֿדֵ א ּדעָֿבֵ ֿד ֗אנ ָ֑א אָ ֿף אֵ עּבֵ ֿד ּדֵ אֿפסֻוק ֻ֗
ֿבהרי֭ ן נֵׁשּתַ ֿכחֻון אַ ֿכוָֿתַ ן֭
ּדַ אילֵין ּדֿבָ עֵין עֵ לֿתָ ֑א ּדַ ֿבהַ ו מֵ ּדֵ ם ּדמֵ ׁשּתַ ִ
ִאיֿתַ יהֻון ּגֵיר הָ לֵי ֑ן ׁשלִ יחֵ ֞א ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א וֿפָעל ֵ֞א נֿכִ יל ֭ ֵ֞א וַמֿדַ מֵ ין 2Co 11:13
מׁשיחָ ֭א
נַֿפׁשהֻון לַׁשלִ יחֵ ֞א ּדַ ִ
ולַיּת למֵ ּתּדַ מָ רֻ ו ּבהָ ֿדֵ ֭א אֵ ן הֻו ּגֵיר ּדסָ טָ נָא מֵ ּתּדַ מֵ א ּבמַ לַאֿכָא 2Co 11:14
ֻוהר ֑א
ּדנ ָ
ַוהי֞ מֵ ּתּדַ מֵ ין 2Co 11:15
לָא הוָֿת ַרּבָ א צֿבֻוֿתָ ֑א אֵ ן אָ ֿף מׁשַ מׁשָ נ ֗
ּבַ מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א הָ נֻון ּדחַ רֿתהֻון ּתֵ הוֵא אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
יך ּדסַ ֿכלָא ֗אנ ָ֭א 2Co 11:16
ּתֻ וֿב ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א למָ א ֗אנָׁש נַסּבַ ר עלַי אַ ֿ
אף אֵ נָא קַ לִ יל אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֭ר
וֵאן ל ָ֭א אָ ֿפֵן אַ ֿיך סַ ֿכלָא קַ ּבלֻוני֑ ּדָ ֿ
יך 2Co 11:17
מֵ ּדֵ ם ּדַ ממַ לֵל ֗אנ ָ֭א לָא ֗הוָא ּבמָ ַרן ממַ לֵל ֗אנ ָ֑א אֵ לָא אַ ֿ
ּדַ ֿבֿפַ ּכִ יהֻוֿתָ ֑א ּבהָ ֿדֵ א ּדֻוּכֿתָ א ּדׁשֻ וֿבהָ ָר ֭א
2Co 11:4
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סר ֑א אָ ֿף אֵ נָא אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֭ר
ֿבהרין ּבֿבֵ ָ
ֵאא מֵ ׁשּתַ ִ
מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
ירי֞ ֵרע ָינ ָ֑א ּכַֿד אַ נ֗ ּתֻ ון 2Co 11:19
מנָחִ ין אנ֗ ּתֻ ון ֻ֗הו ּגֵיר למֵ ׁשּתמָ עֻו לחַ ִס ַ
חַ ּכִ ימֵ ֞א אנ֗ ּתֻ ון֭
ומֵ ּתּדנֵין אנ֗ ּתֻ ון למַ ן ּדַ מׁשַ עּבֵ ֿד לֿכֻו֭ ן וַלמַ ן ּדָ אֿכֵל לֿכֻו֭ ן וַלמַ ן 2Co 11:20
ּתרים עלַיּכֻו֭ ן וַלמַ ן ּדמָ חֵ א לֿכֻון עַ ל אַ ּפַ יּכ ֭ ֻ֞ון
ּדנָסֵ ֿב מֵ נֿכֻו֭ ן וַלמַ ן ּדמֵ ִ
הו֑ ּבחַ ִסירֻ וֿת 2Co 11:21
ערא אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א אַ ֿיך הַ ו ּדַ חנַן מחִ ילִ ינַן ֻ֗
אַ ֿיך ּדַ ֿבצַ ָ
מרח ֗אנ ָ֭א
מרח ֗אנ ָׁ֑ש אָ ֿף אֵ נָא מַ ַ
ֵרע ָינָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדַ ֿבֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּדמַ ַ
יסר ָלי ֵ֞א אֵ נֻו֭ ן אָ ֿף אֵ נ ָ֭א אֵ ן 2Co 11:22
עֵֿברי ֵ֞א אֵ נֻו֭ ן אָ ֿף אֵ נ ָ֭א אֵ ן ִא ַ
אֵ ן ָ
אֿברהָ ֭ם אָ ֿף אֵ נ ָ֭א
זַרעֵ ה אֵ נֻון ַּ֣ד ָ
מׁשיחָ ֑א ּבחַ ִסירֻ וֿת ֵרע ָינָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א 2Co 11:23
אֵ ן מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א אֵ נֻון ּדַ ִ
ֻור ֞א
ּדי ִַּתיר מֵ נהֻון אֵ נ ָ֭א ּבלֵאוֻֿתָ א י ִַּתיר מֵ נהֻו֭ ן ּבמַ חוָֿתָ ֞א י ִַּתיר מֵ נהֻו֭ ן ּבַ אס ֵ
ָאן
י ִַּתיר מֵ נהֻו֭ ן ּבמַ וּתֵ ֞א זַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ י ֭ ֞
ין אַ רּבעִ ין אַ רּבעִ ין חַ ִסיר חֿדָ א ּבֵ לעֵֿ֭ת 2Co 11:24
מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א חַ מֵ ׁש זַֿבנִ ֭ ֞
ֿתרֿגמֵ ֿ֭ת ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ 2Co 11:25
ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ּבׁשַ ֿבטֵ ֞א אֵ ֿתנַּגֿדֵ ֿ֭ת חֿדָ א זֿבַ ן אֵ ַ
הוִ יֿת נֻו ָוֿג ָ֭א ִאימָ מָ א ולִ לי ָ֭א ּדלָא סֿפִ ינ֗ ּתָ א ּביַמָ א הוִ יֿ֭ת
נֿדינָוס ּד ַֿגיָסֵ ֭ ֞א 2Co 11:26
ַהרוָֿתָ ֭ ֞א ּבקֻ ִ
נֿדינָוס ּדנ ַ
ּבֻאורחָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֭ ֞א ּבקֻ ִ
מֿדינָֿתָ ֭ ֞א
ּבקֻ נֿדִ ינָוס ּדמֵ ן טֻוהמי֭ ּבקֻ נֿדִ ינָוס ּדמֵ ן עַ ֗ממֵ ֭ ֞א ּבקֻ נֿדִ ינָוס הוִ יֿת ּבַ ִ
נֿדינָוס ּביַמָ ֭א ּבקֻ נֿדִ ינָוס ּדמֵ ן אַ חֵ ֞א ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א
ּבקֻ נֿדִ ינָוס הוִ יֿת ּבחֻורּבָ ֭א ּבקֻ ִ
ָאא ּבֿכַֿפנָא וַֿבצַ הי ָ֭א ּבצַ ומָ א 2Co 11:27
הרא סַ ּגִ י ֭
ּבעַ מלָא וַֿבלֵאוֻֿתָ ֭א ּבׁשַ ָ
ָאא ּבעַ ריָא וַֿבעַ רטֵ ָליֻוֿתָ ֭א
סַ ּגִ י ֭
ֻום וצֵ ֿפֿתי ּדעַ ל אַ ּפַ י֞ 2Co 11:28
סטַ ר-מֵ ן י ִַּת ָירֿתָ ֭ ֞א וַֿכנֻוׁשיָא ּדַ עלַי ּדֿכֻלי ֭
ּכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א
ֿתּכרה ֗אנ ָ֭א מַ נֻו מֵ ֿתּכׁשֵ ל֑ ולָא אֵ נָא 2Co 11:29
ֿתּכר ֑ה ולָא אֵ נָא מֵ ַ
מַ נֻו מֵ ַ
יָקֵ ֿד ֗אנָא ס
אֵ ן למֵ ׁשּתַ ֿבהָ רֻ ו ָול ֵ֑א ּבֿכֻורהָ נַי֞ אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֭ר 2Co 11:30
מׁשיחָ ֑א מֿבַ רֿכָא ּדַ לעָ לַם 2Co 11:31
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יָֿדַ ע ֻ֗הו אַ לָהָ א אַ ֿב ֗
למי ֑ן ּדלָא מֿכַּדֵ ֿב ֗אנ ָ֭א
עָ ִ
2Co 11:18
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מֿדינ֗ ּתָ א
ארטָ וס מַ לּכ ָ֑א נָטַ ר ֗הוָא ִ
ּ֣בֿדַ רמסֻוק ַרּב חַ ילָא ַּ֣ד ֵ
ּדֿדַ רמֻוסקָ י ֭ ֵ֞א למֵ אחּדַ ני֭
והי֞ 2Co 11:33
סריֿגּתָ א ׁשַ ּבֻוני מֵ ן ׁשֻ ָור ֭א וֵאֿתּפַ לטֵ ֿת מֵ ן ִאיֿדַ ֗
ומֵ ן ּכַוֿתָ א ּבַ ִ
ּס ּס
למֵ ׁשּתַ ֿבהָ רֻ ו ָול ֵ֭א אֵ לָא לָא ּפַ קָ ֭ח אָ ֿתֵ א ֗אנָא לִ י ּגֵיר לחֵ ז ָונ ֭ ֵ֞א 2Co 12:1
ַוהי֞ ּדמָ ַרן֭
וַלֿגֵל ָינ ֗
ין אֵ ן ּבַ ֿפֿגַר 2Co 12:2
עֵסרא ׁשנִ ֭ ֞
מׁשיחָ א מֵ ן קֿדָ ם אַ רּבַ ֵ
ַֿברא ּבַ ִ
יָֿדַ ענָא ּג ָ
ּדֵ ין וֵאן ּדלָא ּפֿג ַ֭ר לָא יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א אַ לָהָ א הֻו יָֿדַ ֭ע ּדֵ אֿתחטֵ ֿף הֻו הָ נָא עֿדַ מָ א
ׁשמַ יָא ּדַ ֿתלָֿתָ ֭א
ויָֿדַ ע ֗אנָא לֵה להָ נָא ּבַ רנָׁשָ ֭א אֵ ן ּבַ ֿפֿגַר ּדֵ ין וֵאן ּדלָא ּפֿג ַ֭ר לָא 2Co 12:3
יָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א אַ לָהָ א הֻו יָֿדַ ֭ע
ּדֵ אֿתחטֵ ֿף לֿפַרּדַ יסָ ֑א וַׁשמַ ע מֵ ל ֵ֞א ּדלָא מֵ ֿתמַ לל ֭ ָ֞ן אַ ילֵין ּדלָא 2Co 12:4
ׁשַ לִ יט לֿבַ רנָׁשָ א לַממַ ָללֻו אֵ נ ֭ ֵ֞ין
עַ ל הָ נָא אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֑ר עַ ל נַֿפׁשי ּדֵ ין לָא אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ֑ר אֵ לָא אֵ ן 2Co 12:5
ּבֿכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א
ׁשר ָרא הֻו ּגֵיר 2Co 12:6
אֵ ן אֵ צּבֵ א ּגֵיר ּדֵ אׁשּתַ ֿבהַ ֑ר לָא הָ וֵא ֗אנָא ׁשָ טי ָ֭א ָ
ֵֿתרעֵא עלַי י ִַּתיר מֵ ן מָ א ּדחָ זֵא לִ י֭
אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א חָ אֵ סנָא ּדֵ י ֑ן ּדַ למָ א ֗אנָׁש נ ַ
וַֿדׁשָ מַ ע מֵ ני֭
ּתרים ּבי ִַּתירֻ וֿתָ א ּדֿגֵל ָינ ֑ ֵ֞א אֵ ׁשּתלֵם לִ י ׁשֿפָ יָא לֿבֵ סרי֭ 2Co 12:7
וַֿדלָא אֵ ִ
ּתר ֭ים
מַ לַאֿכֵה ּדסָ טָ נ ָ֭א ּדנֵהוֵא מקַ ּפַ ח לִ י ּדלָא אֵ ִ
ַֿפרק מֵ ני֭ 2Co 12:8
ועַ ל הָ נָא ּתלָֿת זַֿבנִ ין֞ ּבעִ יֿת מֵ ן מָ רי ּדנ ֵ
ֿכריהֻוֿתָ א הֻו מֵ ֿתּגמַ ֭ר 2Co 12:9
וֵאמַ ר לִ י֭ סָ ֿפקָ א ל ָֿך טַ יּבֻוֿתי֭ חַ ילי ּגֵיר ּבַ ִ
מׁשיחָ ֭א
חָ ֿדיָאיִ ֿת הָ ֿכִ יל אֵ ׁשּתַ ֿבהַ ר ּבֿכֻורהָ נ ַ֑֞י ּד ַנּגֵן עלַי חַ ילֵה ּדַ ִ
ער ֭א ּבֻאולצָ נ ֭ ֵ֞א ּבַ רֿדֻוֿפי ָ֭א 2Co 12:10
מֵ טֻל הָ נָא צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּבֿכֻורהָ נ ֭ ֵ֞א ּבצַ ָ
ֿכריה ֗אנָא ּג ֵ֑יר הָ יּדֵ ין ֻ֗הו חַ ילֿתָ ן
מׁשיחָ ֭א אֵ מַ ֿתי ּדַ ִ
ּבַ חֿבֻוׁשיָא ּדעַ ל אַ ּפַ י֞ ִ
֗אנ ָ֭א
2Co 11:32

The Aramaic Peshitta

454

הָ א ֗הוִ יֿת חַ ִסיר ֵרע ָינָא ּבׁשֻ וֿבהָ רי֑ ּדַ אנ֗ ּתֻ ון אֵ לַצּתֻ ונָני֭ חַ יָֿבִ ין
צרֿת מֵ ּדֵ ם מֵ ן ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א
֗הוַיּתֻ ון ּג ֵ֭יר ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתַ סהֿדֻון עלַי֑ מֵ טֻל ּדלָא ּבַ ֵ
ַּתרי֭ ן וָאֿפֵן לָא ֗הוִ יֿת מֵ ּדֵ ֭ם
אַ ילֵין ּדטָ ֿב מי ִ
יּברנֻו֭ וֿבַ ֿגֿבַ רוָֿתָ ֭ ֞א 2Co 12:12
אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדַ ׁשלִ יחֵ ֞א עֵֿבּדֵ ֿת ּבַ ינָֿתֿכֻו֭ ן ּבֿכֻל מסַ ָ
ֿדמרֿתָ ֭ ֞א וַֿבחַ יל ֭ ֵ֞א
וַֿבֿתֵ ָ
חרניָֿתָ ֑ ֞א אֵ לָא אֵ ן ּבהָ ֿדֵ א 2Co 12:13
ּבמָ נָא ּגֵיר אֵ ֿתּבַ צַ רּתֻ ון מֵ ן עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ֗א ָ
ֵקרֿת עלַיּכֻו֭ ן ׁשֿבֻוקו לִ י הָ ֿדֵ א סַ ֿכלֻוֿתָ ֭א
ּדֵ אנָא לָא י ֵ
הָ א הָ ֿדֵ א ּדַ ֿתלָֿת ִ֗הי זַֿבנִ ין֞ ּדַ מטַ יַֿב ֗אנָא ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן ולָא 2Co 12:14
ִאקַ ר ע ַליּכֻו ֑ן מֵ טֻל ּדלָא ּבָ עֵא ֗אנָא ִּדילֿכֻו ֑ן אֵ לָא לֿכֻו֭ ן לָא ּגֵיר חַ יָֿבִ ין
ּב ַני ָ֞א לַמסָ ם ִסימָ ֿתָ ֞א לַאֿבָ הֵ ֑ ֞א אֵ לָא אַ ֿבָ הֵ ֞א לַֿבנַיה ֭ ֻ֞ון
ָאף קנֻומי אֵ ּתֵ ל עַ ל אַ ּפַ י֞ 2Co 12:15
ּפֵק ו ֿ
אֵ נָא ּדֵ ין חָ ֿדיָאיִ ֿת ונַֿפקָ ֿתָ ֞א אַ ֑
נַֿפׁשָ ֿתֿכ ֭ ֻ֞ון אָ ֿפֵן ּכַֿד י ִַּת ָיראיִ ֿת מַ חֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּבצִ ָיראיִ ֿת מַ חֿבִ ין
אנ֗ ּתֻ ון לִ י֭
רעָא ּבנֵֿכלָא 2Co 12:16
ַֿברא חָ ֭
ֵקרֿת עלַיּכֻו ֑ן אֵ לָא אַ ֿיך ּג ָ
וַֿכֿבַ ר אֵ נָא לָא י ֵ
ּגנַֿבּתֿכֻון֭
ּדרֿת לוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ ֿתיַענֵֿת עלַיּכֻון֭ 2Co 12:17
חרין ּדׁשַ ֵ
למָ א ּביַֿד ֗אנָׁש ֗א ִ
ּדרֿת עַ מֵ ה לַאחֵ ֭ ֞א למָ א מֵ ּדֵ ם אֵ ֿתיַעַן 2Co 12:18
מֵ ן ִ֣טטָ וס ּבעִ יֿ֭ת וׁשַ ֵ
עלַיּכֻון ִ֣טטָ ֭וס לַו ּבַ חֿדָ א רֻ וחָ א הַ לֵֿ֭כ ן וַֿבהֵ ין ּבעֵקֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
ֿברין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ לֿכֻון נָֿפקִ ינַן רֻ וחָ ֑א קֿדָ ם אַ לָהָ א 2Co 12:19
למָ א ּתֻ וֿב סָ ִ
ינן וֿכֻלהֵ ין חַ ּבִ יֿבַ ֭֞י מֵ טֻל ּבֵ נ ָינָא הֻו ִּדילֿכֻון֭
מׁשיחָ א ממַ ללִ ַ֭
ּבַ ִ
יך ּדצָ ֿבֵ א 2Co 12:20
ּדָ חֵ ל ֗אנָא ּגֵיר ּדַ למָ א ִאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן ולָא אֵ ׁשּכַחֿכֻון אַ ֿ
֗אנ ָ֑א וֵאׁשּתֿכַח לֿכֻון אָ ֿף אֵ נָא אַ ֿיך מָ א ּדלָא צָ ֿבֵ יּתֻ ו֭ ן ּדַ למָ א חֵ ר ָינ ָ֭א
ַחֿתירֻ וֿתָ ֭א וַׁשֿגֻוׁשי ָ֭א
וַחסָ מָ ֭א וחֵ מֿתָ ֭א ועֵצ ָינ ָ֭א ומֵ אֿכַל-קַ רצָ ֭א ֵורטנ ָ֭א ו ִ
ֵאא 2Co 12:21
ּדַ למָ א ּכַֿד ִאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו֭ ן נמַ ּכֿכַני אַ לָהי֑ וֵאֿתֵ אֿבֵ ל עַ ל סַ ּגִ י ֞
אַ ילֵין ּדַ חטַ ו֭ ולָא ּתָ ֿבו֭ מֵ ן טַ נֿפֻוֿתָ ֭א ומֵ ן זָניֻוֿתָ ֭א ומֵ ן ּפַחז ֻוֿתָ ֭א ּדַ עֿבַ ֿדו֭
ּתרין֞ 2Co 13:1
הָ ֿדֵ א ּדַ ֿתלָֿת ִ֗הי זַֿבנִ ין֞ ִּדאֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻו ֑ן ּדעַ ל ּפֻום ֵ
הּדין ּתקֻ ום ּכֻל מֵ ל ָ֭א
וַֿתלָֿתָ א סָ ִ
2Co 12:11
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מרֿת ֗הוִ יֿת לֿכֻו ֑ן וֿתֻ וֿב מקַ ּדֵ ם ֗אנָא אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן
מֵ ן קֿדִ ים אֵ ֵ
ָאף הָ ׁשָ א ּכַֿד ַרחִ יק
מרֿת לֿכֻו ֑ן ו ֿ
אף ּתַ רּתֵ ין֞ זַֿבנִ ין֞ ּדַ הוִ יֿת לוָֿתֿכֻון אֵ ֵ
אַ ֿיך ּדָ ֿ
ֻוס
חרנ ֑ ֵ֞א ּדֵ אן ִאֿתֵ א ּתֻ וֿ֭ב לָא אֵ ח ֭
֗אנָא ּכָֿתֵ ֿבנ ָ֑א להָ לֵין ּדַ חטַ ֑ ֞ו וַלׁשַ רּכָא ּדַ ֗א ָ
מׁשיחָ א ּדַ ממַ לֵל ּבִ י֭ הַ ו ּדלָא הוָא מחִ יל 2Co 13:3
מֵ טֻל ּדֿבֻוקיָא ּבָ עֵיּתֻ ון ּדַ ִ
ּבֿכֻו ֑ן אֵ לָא חַ ילֿתָ ן ֻ֗הו ּבֿכֻון֭
ָאף 2Co 13:4
אָ ֿפֵן אֵ זּדקֵ ֿף ּגֵיר ּבַ מחִ ילֻוֿתָ ֑א אֵ לָא חַ י ֻ֗הו ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ ֭א ו ֿ
חנַן מחִ ילִ ינַן עַ מֵ ֑ה אֵ לָא חַ יִ ין ֗חנַן עַ מֵ ה ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ א ּדַ ֿבֿכֻון֭
ימין אנ֗ ּתֻ ו֭ ן נַֿפׁשֿכֻון אַ סַ ו֭ אַ ו 2Co 13:5
נַֿפׁשֿכֻון ּבקַ ו֑ אֵ ן ּבָ ה ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א קָ ִ
מׁשיחָ א ּבֿכֻון ֻ֗הו֑ וֵאן לָא מַ ס ַלי ָ֞א אנ֗ ּתֻ ון֭
לָא מֵ ׁשּתַ וּדעִ יּתֻ ון ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻו ֑ן ּדַ חנַן לָא ֗הוַין מַ סלֵין֭ 2Co 13:6
יך 2Co 13:7
יׁש אַ ֿ
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ ין מֵ ן אַ לָהָ ֑א ּדלָא נֵהוֵא ּבֿכֻון מֵ ּדֵ ם ּדֿבִ ֑
ערין טָ ֿבָ ֿתָ ֑ ֞א וַחנַן נֵהוֵא אַ ֿיך
ּדֿבֻוקיַן ִּדילַן נֵֿתחז ֵ֑א אֵ לָא ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ הוֻון סָ ִ
מַ ס ַלי ֭ ָ֞א
לָא ּגֵיר מֵ ׁשּכחִ ינַן ּדנֵעּבֵ ֿד מֵ ּדֵ ם לֻוקֿבַ ל קֻ וׁשּתָ ֑א אֵ לָא חל ָֿף 2Co 13:8
קֻ וׁשּתָ ֭א
ּכריהִ י ֑ן וַאנ֗ ּתֻ ון חַ ילֿתָ נִ י֭ ן הָ ֿדֵ א ּגֵיר אָ ֿף 2Co 13:9
חָ ֿדֵ ינַן ּדֵ ין מָ א ּדַ חנַן ִ
ֵינן ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ ּתּגַמרֻ ון֭
מצַ ל ַ֭
אֿתיֿת 2Co 13:10
מֵ טֻל הָ נָא ּכַֿד ַרחִ יק ֗אנָא הָ לֵין ּכָֿתֵ ֿב ֗אנ ָ֑א ּדלָא מָ א ּדֵ ִ
קַ ׁשיָאיִ ֿת אֵ סעֻור אַ ֿיך ׁשֻ ולטָ נָא ּדי ַ֗הֿב לִ י מָ רי֑ לֿבֵ ניָנֿכֻון ולָא לסֻוחָ ֿפֿכֻון
ס
מֵ ּכִ יל אַ חַ ֑֞י חֿדַ ו֭ וֵאֿתּג ַ֗מרו֭ וֵאֿתּבַ יַאו֑ וַאוי ֻוֿתָ א וׁשַ ינָא נֵהוֵא 2Co 13:11
ּבֿכֻו֭ ן וַאלָהָ א ּדחֻוּבָ א וַֿדׁשַ למֻוֿתָ א נֵהוֵא עַ מֿכֻון ס
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א חַ ֿד ּדחַ ֿד ּבנֻוׁשַ קּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֭א 2Co 13:12
ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמֿכֻון ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א 2Co 13:13
מׁשיחָ ֭א וחֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א וׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א 2Co 13:14
ׁשלָמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א עַ ם ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ ִמין ּס ּס
2Co 13:2
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ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ ֭א לָא מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א ולָא ּביַֿד ּבַ רנָׁשָ א אֵ לָא ּביַֿד
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
ֻוהי֭ הַ ו ּדַ אקִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ ִ
מׁשיחָ ֭א וַאלָהָ א אַ ֿב ֗
יֵׁ֣שֻ וע ִ
וֿכֻלהֻון אַ חֵ ֞א ּדעַ מי֑ לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ִּדאיֿת ּ֣ב ַֿגל ִַטי ַ֭א Gal 1:2
מׁשיחָ ֭א Gal 1:3
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻו֭ ן וַׁשלָמָ א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֑א ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
יך Gal 1:4
הַ ו ּדי ַ֗הֿב נַֿפׁשֵ ה חל ָֿף חטָ הַ י ֑֞ן ּדַ נֿפַ צֵ ין מֵ ן עָ למָ א הָ נָא ּבִ יׁשָ ֑א אַ ֿ
צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ א אַ ֿבֻון֭
עָלמין אַ ִמין ס Gal 1:5
ּדלֵה ׁשֻ וֿבחָ א לעָ לַם ִ
מׁשיחָ ֭א הַ ו Gal 1:6
מֵ ּתּדַ מַ ר ֗אנָא אַ י ַּכנָא ּבַ עֿגַל מֵ ֿתהַ ֿפּכִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן ִ
חרֿתָ א סֿבַ רֿתָ ֭א
קרֿכֻון ּבטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה ל ַ֗א ִ
ּדַ ָ
יה אֵ לָא ֗אנָׁשָ א הֻו ִאיֿת ּדֿדָ לחִ ין לֿכֻו ֑ן וצָ ֿבֵ ין Gal 1:7
אַ יֿדָ א ּדלָא ִאיֿתֵ ֭
מׁשיחָ ֭א
ּדַ נׁשַ חלֿפֻון סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
אָ ֿף אֵ ן חנַן ּדֵ י֭ ן אַ ו מַ לַאֿכָא מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א נסַ ּבַ רֿכֻון לֿבַ ר-מֵ ן מָ א Gal 1:8
חר ֭ם
ּדסַ ּבַ ר ָנֿכֻו ֑ן נֵהוֵא ֵ
מרֿ֑ת והָ ׁשָ א ּתֻ וֿב אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדֵ אן ֗אנָׁש Gal 1:9
אַ י ַּכנָא ּדמֵ ן לֻוקֿדַ ם אֵ ֵ
חר ֭ם
מסַ ּבַ ר לֿכֻון לֿבַ ר-מֵ ן מָ א ּדקַ ּבֵ לּתֻ ו ֑ן נֵהוֵא ֵ
הָ ׁשָ א ּגֵיר לַֿבנַינָׁשָ ֞א הֻו מּפִ יס ֗אנ ָ֭א אַ ו לַאלָהָ ֑א אַ ו לַֿבנַינָׁשָ ֞א Gal 1:10
ּבָ עֵא ֗אנָא ּדֵ אׁשּפַ ֑ר אֵ לֻו ּגֵיר עֿדַ מָ א להָ ׁשָ א לַֿבנַינָׁשָ ֞א ׁשָ ֿפַ ר ֗הוִ יֿ֑ת עַ ֿבּדָ א
מׁשיחָ א לָא הָ וֵא ֗הוִ יֿת ס
ּדַ ִ
ּברֿת מֵ ני֑ לָא הוָֿת מֵ ן Gal 1:11
מַ וּדַ ע ֗אנָא לֿכֻון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י ּדַ סֿבַ רֿתָ א ּדֵ אסּתַ ַ
ּבַ רנָׁשָ ֭א
אָ ֿפלָא ּגֵיר אֵ נָא מֵ ן ּבַ רנָׁשָ א קַ ּבֵ לּתָ ה וִ ילֵֿפּתָ ֑ה אֵ לָא ּבֿגֵל ָינָא Gal 1:12
מׁשיחָ ֭א
ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
יראיִ ֿת ָרֿדֵ ֿף Gal 1:13
קֿדים ּדֿבִ יהֻוֿדָ יֻוֿתָ ֑א ּדי ִַּת ָ
ׁשמַ עּתֻ ון ּגֵיר הֻוּפָ ֿכַי֞ ּדמֵ ן ִ
֗הוִ יֿת עִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א וחָ ֵרֿב ֗הוִ יֿת ל ָ֭ה
ֵאא ּבנַי֞ ׁשנַי֞ ִּדאיֿת ֗הוָא Gal 1:14
ומֵ ֿתיַּתַ ר ֗הוִ יֿת ּבִ יהֻוֿדָ יֻוֿתָ ֑א טָ ֿב מֵ ן סַ ּגִ י ֞
ּבטֻוהמי֭ וי ִַּת ָיראיִ ֿת טָ אֵ ן ֗הוִ יֿת ּביֻולּפָ נָא ּדַ אֿבָ הַ ֭֞י
Gal 1:1
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ַקרני ּבטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה
ּכרס אֵ מי֭ ו ָ
ּכַֿד צֿבָ א ּדֵ ין הַ ו מַ ן ּדֿפַ רׁשַ ני מֵ ן ֵ
יוהי ּבעַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּבַ ר ׁשָ עֿתֵ ה לָא ּגלִ יֿת Gal 1:16
ּבר ֗
ּברה ּבִ י֭ ּדֵ אסַ ִ
ּדנֵֿגלֵא ֵ
סרא ולַֿדמָ ֭א
לֿבֵ ָ
ֻ֣אורׁשלֵם לוָֿת ׁשלִ יחֵ ֞א ּדמֵ ן קֿדָ מַ י֭ אֵ לָא אֵ ז ֵ֗לֿת Gal 1:17
ולָא אֵ ז ֵ֗לֿת ל ִ
ֻוק
לַ֣ארֿבִ י ַ֭א וֿתֻ וֿב הֵ ֿפּכֵֿת ל֣ ֿדַ רמס ֭
ַ
אֿפָא וקַ וִ יֿת Gal 1:18
ֻ֣אורׁשלֵם ּדֵ אחזֵא לֿכִ ֭
ומֵ ןּ-בָ ֿתַ ר ּתלָֿת ׁשנִ י ֑֞ן אֵ ז ֵ֗לֿת ל ִ
לוָֿתֵ ה יַומָ ֿתָ ֞א חַ מֵ ׁשּתַ עסַ ֭ר
ֻוהי Gal 1:19
חרין ּדֵ ין מֵ ן ׁשלִ יחֵ ֞א לָא ח ִזיֿ֑ת אֵ לָא אֵ ן ל֣ יַעקֻ וֿב אַ ח ֗
ל ַ֗א ִ
ּדמָ ַרן֭
הָ לֵין ּדֵ ין ּדֿכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן הָ א קֿדָ ם אַ לָהָ א ּדלָא מֿכַּדֵ ֿב ֗אנ ָ֭א Gal 1:20
ֻוריַא וַֿ֣ד קִ ילִ יקִ י ַ֭א Gal 1:21
ַאֿתרוָֿתָ ֞א ּ֣דס ִ
מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן אֵ ִֿתיֿת ל ַ
מׁשיחָ ֭א Gal 1:22
ולָא יָֿדעָן֞ ֗הוַי֞ לִ י ּבַ אּפִ ין֞ עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּדִֿ֣ב י ֻהוֿ֭ד הָ לֵין ּדֿבַ ִ
קֿדים ָרֿדֵ ֿף ֗הוָא ַל ֑ן Gal 1:23
אֵ לָא הָ ֿדֵ א ּבַ לחֻוֿד ׁשָ מעִ ין ֗הוַו֭ ּדהַ ו ּדמֵ ן ִ
הָ ׁשָ א הָ א מסַ ּבַ ר הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א הָ י ּדמֵ ן-קֿדָ ם זַֿבנָא מסַ חֵ ֿף ֗הו ָ֭א
וַמׁשַ ּבחִ ין ֗הוַו ּבִ י לַאלָהָ א ס Gal 1:24
ֻ֣אורׁשל ֵ֭ם עַם Gal 2:1
עֵסרא ׁשנִ י ֑֞ן סֵ לקֵ ֿת ל ִ
ּתֻ וֿב ּדֵ ין מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר אַ רּבַ ֵ
ֿברֿת עַ מי ל֣ ִטטָ ֭וס
ּבַ֣רנַֿבַ ֭א וֿדֵ ֵ
ֿכרז ֗אנָא ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א Gal 2:2
סֵ לקֵ ֿת ּדֵ ין ּבֿגֵל ָינ ָ֭א וַֿגלִ יֿת להֻון סֿבַ רֿתָ א ּדמַ ֵ
ֿברין ֗הוַו ּדמֵ ּדֵ ם ִאיֿתַ יהֻון ּבַ ינַי וַלהֻו ֑ן ּדַ ם
וחַ וִ יֿתָ ה לַאילֵין ּדמֵ סּתַ ִ
סריקָ איִ ֿת ֵרהטֵ ֿ֭ת אַ ו ָרהֵ ט ֗אנ ָ֭א
ִ
ֻור Gal 2:3
אָ ֿף ִ֣טטָ וס ּדעַ מי ּדַ ארמָ יָא ֗הו ָ֑א לָא אֵ ֿתֵ אנֵס ּדנֵֿגז ֭
מֵ טֻל ּדֵ ין אַ חֵ ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א ּדעַ לו עלַי ֑ן ּדנֵּגׁשֻ ון חִ ארֻ וֿתָ א ִּדאיֿת לַן Gal 2:4
מׁשיחָ ֭א אַ י ַּכנָא ּדַ נׁשַ עּבֿדֻונָני֭
ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ׁשר ָרה ּדַ סֿבַ רֿתָ א נקַ וֵא Gal 2:5
ֿתרמין לׁשֻ ועּבָ ֿדהֻו ֑ן ּדַ ָ
אָ ֿפלָא מלֵא ׁשָ עָא אֵ ִ
לוָֿתֿכֻון֭
ּבטיל Gal 2:6
ֿברין ִּדאיֿתַ יהֻון מֵ ּדֵ ֑ם מַ ן ּדֵ ין ִאיֿתַ יהֻון לָא ִ
הָ נֻון ּדֵ ין ּדמֵ סּתַ ִ
לִ י֑ אַ לָהָ א ּגֵיר ּבַ אּפַ י֞ ּבנַינָׁשָ ֞א לָא נָסֵ ֿ֑ב הֵ נֻון ּדֵ ין הָ לֵי ֑ן מֵ ּדֵ ם לָא אַ וסֵ ֿפו לִ י֭
Gal 1:15
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חרניָאיִ ֿ֭ת חזַו ּגֵיר ּדֵ אֿתהַ ימנֵֿת סֿבַ רֿתָ א ּדעֻורלֻוֿתָ ֑א אַ ֿיך
אֵ לָא ֗א ָ
ּדֵ אֿתהַ ימַ ן ּכִ אֿפָא ּבַ ֿגז ֻורּתָ ֭א
הַ ו ּגֵיר ּדחַ ּפֵט לֿכִ אֿפָא ּבַ ׁשלִ יחֻוֿתָ א ּדַ ֿגז ֻורּתָ ֑א חַ ּפֵט אָ ֿף לִ י Gal 2:8
ּבַ ׁשלִ יחֻוֿתָ א ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
וֿכַֿד יִ ֿדַ עו טַ יּבֻוֿתָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י֑ יַ֣עקֻ וֿב וֿכִ אֿפָא ו֣ י ֻוחַ ָנ ֑ן הָ נֻון Gal 2:9
ֿברין ֗הוַו ִּדאיֿתַ יהֻון עַ מֻוֿדֵ ֑ ֞א י ִַמינָא ּדׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א י ַ֗הֿבו לִ י וַל֣ ֿבַ רנַֿבַ ֭א
ּדמֵ סּתַ ִ
ּדַ חנַן ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א והֵ נֻון ּבַ ֿגז ֻורּתָ ֭א
עּבֿדיה Gal 2:10
ינן וֵאֿתּבטֵ ל לִ י ּדהִ י הָ ֿדֵ א אֵ ִ
עָהּד ַ֭
ּבַ לחֻוֿד ּדַ למֵ סּכִ נ ֵ֞א הוַין ִ
ס
והי֞ אַ ּכֵסּתֵ ֭ה מֵ טֻל Gal 2:11
לַ֣אנטיָוֿכִ י֑ ּבַ אּפַ ֗
ִ
ּכַֿד אֵ ֿתָ א ּדֵ ין ּכִ אֿפָא
ּדמֵ ּתּתַ קלִ ין ֗הוַו ּבֵ ֭ה
ּדעַ ֿדלָא נִ אֿתֻ ון ֗אנָׁשָ א מֵ ן לוָֿת יַ֣עקֻ וֿ֑ב עַ ם עַ ֗ממֵ ֞א אָ ֿכֵל ֗הו ָ֭א ּכַֿד Gal 2:12
ַֿפר ׁ֭ש מֵ טֻל ּדֿדָ חֵ ל ֗הוָא מֵ ן הָ נֻון ּדמֵ ן ּגז ֻורּתָ ֭א
אֵ ֿתַ ו ּדֵ י ֑ן נֿגַֿד ֗הוָא נַֿפׁשֵ ֭ה ו ַ
אף Gal 2:13
ֵאֿתרמיו ֗הוַו עַ מֵ ה להָ ֿדֵ א אָ ֿף ׁשַ רּכָא ִּדיהֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א הָ ַֿכנָא ּדָ ֿ
ִ
ו
ּבַ֣רנַֿבַ א אֵ ֿתּדֿבַ ר ֗הוָא למֵ סַ ֿב ּבַ אּפַ יהֻון֞ ּס ּס
מרֿת Gal 2:14
ׁשר ֵרה ּדֵ אוַנּגֵלִ יָו ֑ן אֵ ֵ
ּתריצָ איִ ֿת ּבַ ָ
וֿכַֿד חזִיֿת ּדלָא אָ ז ִ֗לין ִ
לֿכִ אֿפָא לעִ ין ּכֻלהֻו֭ ן אֵ ן אַ נ֗ ּת ִּדיהֻוֿדָ יָא אַ נ֗ ּת אַ רמָ איִ ֿת חָ יֵא אַ נ֗ ּ֭ת ולָא
יִ הֻוֿדָ איִ ֿ֑ת אַ י ַּכנָא אָ לֵץ אַ נ֗ ּת לעַ ֗ממֵ ֞א ִּדיהֻוֿדָ איִ ֿת נִ חֻון֭
חנַן ּגֵיר ּדמֵ ן ּכ ָינַן יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ֗ח ַ֭נן ולָא הוַין מֵ ן עַ ֗ממֵ ֞א חַ טָ י ֑ ֵ֞א Gal 2:15
מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ינַן ּדלָא מֵ זּדַ ּדַ ק ּבַ רנָׁשָ א מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ ֑א אֵ לָא Gal 2:16
מׁשיחָ א הַ ימֵ נ ֑ן ּדמֵ ן
מׁשיחָ ֭א אָ ֿף חנַן ּבֵ ה ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ א נֵזּדַ ּדַ ֑ק ולָא מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ ֭א מֵ טֻל ּדמֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א
הַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּדַ ִ
ּד ָנמֻוסָ ֭א לָא מֵ זּדַ ּדַ ק ּכֻל ּבסַ ֭ר
מׁשיחָ ֑א אֵ ׁשּתֿכַחן לַן אָ ֿף חנַן חַ טָ י ֑ ֵ֞א Gal 2:17
אֵ ן ּדֵ ין ּכַֿד ּבָ עֵינַן ּדנֵזּדַ ּדַ ק ּבַ ִ
חטיֿתָ ֭א חָ ֭ס
מׁשיחָ א מׁשַ מׁשָ נָא ֗הו ּדַ ִ
מָ ֿדֵ ין יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿתרֿת ּתֻ וֿב להֵ ין ּבָ נֵא ֗אנ ָ֑א חַ וִ יֿת עַ ל נַֿפׁשי Gal 2:18
אֵ ן ּגֵיר לַאילֵין ּדסֵ ֵ
ּדעָֿבַ ר עַ ל ּפֻוקּדָ נָא ֗אנ ָ֭א
אֵ נָא ּגֵיר ּב ָנמֻוסָ א ל ָנמֻוסָ א ִמיֿתֵ ֿ֭ת ּדלַאלָהָ א ִאחֵ ֭א Gal 2:19
Gal 2:7
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מׁשיחָ א זקִ ֿיף ֗אנ ָ֭א ומֵ ּכִ יל לָא ֗הוָא אֵ נָא חַ י ֗אנ ָ֑א אֵ לָא חַ י
ועַ ם ִ
ֿברה ּדַ אלָהָ א
מׁשיחָ ֭א והָ נָא ּדהָ ׁשָ א חַ י ֗אנָא ּבַ ֿבסַ ֑ר ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ֗הו ּדַ ֵ
ּבִ י ִ
חַ י ֗אנ ָ֭א הַ ו ּדַ אחַֿ֭ב ן וי ַ֗הֿב נַֿפׁשֵ ה חלָֿפַ ין֭
לָא טָ לֵם ֗אנָא טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א אֵ ן ּגֵיר ּביַֿד ָנמֻוסָ א ֗הי Gal 2:21
מׁשיחָ א מַ ּגָן ִמיֿת ס
ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֑א ִ
יך הַ ו ּדַ מצָ ֭ר Gal 3:1
אָ ו חַ ִס ַירי֞ ֵרע ָינָא ַּגלַטָ י ֑ ֵ֞א מַ נֻו חסַ ם ּבֿכֻו֭ ן ּדהָ א אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א ּכַֿד צלִ יֿ֭ב
צִ יר ֗הוָא קֿדָ ם עַ ינַיּכֻון֞ יֵׁ֣שֻ וע ִ
הָ ֿדֵ א ּבַ לחֻוֿד צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ אּדַ ע מֵ נֿכֻו֭ ן מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ א נסַ ֿבּתֻ ון Gal 3:2
רֻ וחָ ֑א אַ ו מֵ ן ׁשֵ מעָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א
למין Gal 3:3
הָ ַֿכנָא סַ ֿכלִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדׁשַ ִריּתֻ ון ּברֻ וחָ ֑א והָ ׁשָ א ּבַ ֿבסַ ר מׁשַ ִ
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
וף ּדֵ ין ִאיקִ ֭א Gal 3:4
הָ לֵין ּכֻלהֵ ין ִאיקִ א סַ יּבַ רּתֻ ו ֑ן וֵאׁשּתֻ ֿ
הַ ו הָ ֿכִ יל ּדי ַ֗הֿב ּבֿכֻון רֻ וחָ ֑א וסָ עַ ר ּבֿכֻון חַ יל ֑ ֵ֞א מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א ּד ָנמֻוסָ א Gal 3:5
אַ ו מֵ ן ׁשֵ מעָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א
ֿברהָ ם לַאלָהָ ֑א וֵאֿתחַ ׁשּבַ ֿת לֵה לז ִַּדיקֻ ו֭ Gal 3:6
אַ י ַּכנָא ּדהַ ימֵ ן ַ֣א ָ
אֿברהָ ֭ם Gal 3:7
ּדַ עו הָ ֿכִ יל ּדַ אילֵין ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א אֵ נֻו ֑ן הֵ נֻון אֵ נֻון ּב ַני ָ֞א ַּ֣ד ָ
עַממֵ ֑ ֞א Gal 3:8
מֵ טֻל ּגֵיר ּדקַ ּדֵ ם יִ ֿדַ ע אַ לָהָ ֭א ּדַ ֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א ֗הו מֵ זּדַ ּדקִ ין ֗
לַ֣אֿברהָ ֭ם אַ ֿיך ּדֵ אמַ ר ּכֿתָ ֿבָ א קַ ִּדיׁשָ ֭א ּדֿבָ ֿך נֵֿתּבַ רֿכֻון ּכֻלהֻון
ָ
קַ ּדֵ ם סַ ּבַ ר
עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ַ֣אֿברהָ ם מהַ ימנ ָ֭א Gal 3:9
מָ ֿדֵ ין מהַ ימנ ֵ֞א ֗הו מֵ ֿתּבַ רֿכִ ין ּב ָ
ּכֿתיֿב Gal 3:10
אַ ילֵין ּגֵיר ּדמֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֞א אֵ נֻון ּד ָנמֻוסָ ֑א ּתחֵ יֿת לַוטֿתָ א אֵ נֻו֭ ן ִ
ֿכֿתיֿב ּב ָנמֻוסָ א הָ נ ָ֭א
ּג ֵ֑יר ּדלִ יט ֻ֗הו ּכֻלמַ ן ּדלָא נֵעּבֵ ֿד ּכֻל ּדַ ִ
ּדלָא ּדֵ ין מֵ זּדַ ּדַ ק ֗אנָׁש ּב ָנמֻוסָ א לוָֿת אַ לָהָ ֑א הָ ֿדֵ א ּגַליָא ֗הי֭ מֵ טֻל Gal 3:11
ֿכֿתיֿ֭ב ּדז ִַּדיקָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א נִ חֵ ֭א
ּדַ ִ
ָנמֻוסָ א ּדֵ ין לָא ֗הוָא מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א אֵ לָא מַ ן ּדנֵעּבֵ ֿד אַ ילֵין Gal 3:12
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבֵ ֭ה נִ חֵ א ּבהֵ ין ס
ּדַ ִ
מׁשיחָ א זַֿבנַן מֵ ן לַוטֿתָ א ּד ָנמֻוסָ ֑א והֻו הוָא חלָֿפַ ין Gal 3:13
לַן ּדֵ ין ִ
ּכֿתיֿב ּג ֵ֑יר ּדלִ יט ֻ֗הו ּכֻלמַ ן ּדמֵ ּתּתלֵא ּבקַ יסָ ֭א
לַוטֿתָ ֭א ִ
Gal 2:20
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מׁשיחָ ֭א וַחנַן נֵסַ ֿב
אֿברהָ ם ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדַ ֿבעַ ֗ממֵ ֞א ּתֵ הוֵא ּבֻורּכֿתֵ ה ַּ֣ד ָ
ׁשֻ וו֗ ּדָ יָא ּדרֻ וחָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ס
ּדֿדי ִַֿתקִ א ּדֿבַ רנָׁשָ א Gal 3:15
אַ חַ ֑֞י אַ ֿיך ּדֿבֵ יֿת ּבנַינָׁשָ ֞א אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ִ
ררֿ֑ת ֗אנָׁש לָא מַ סלֵא אַ ו מׁשַ חל ֵֿף ּבָ ה מֵ ּדֵ ֭ם
ּדֵ אׁשּתַ ַ
לַ֣אֿברהָ ם ּדֵ ין אֵ ֿתמל ֵֿך מֻול ָּכנ ָ֭א וַלזַרעֵ ֭ה ולָא אֵ מַ ר לֵה Gal 3:16
ָ
מׁשיחָ א
והי ִ
ַרעָך אַ ֿיך ּדַ לחַ ֿ֑ד הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ֵאא אֵ לָא לז ֿ֭
יּך אַ ֿיך ּדַ לסַ ּגִ י ֑ ֞
ּדַ לזַרעַ ְ֭֞
ס
ררֿת מֵ ן אַ לָהָ א Gal 3:17
קֿדים אֵ ׁשּתַ ַ
ּדֿדי ִַֿתקִ א ּדמֵ ן ִ
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ִ
מׁשיחָ ֑א ָנמֻוסָ א הֻו ּדַ הוָא מֵ ןּ-בָ ֿתַ ר אַ רּבַ ע מָ אא וַֿתל ִָֿתין ׁשנִ י ֑֞ן לָא
ּבַ ִ
מֵ ׁשּכַח ּדנַסלֵיה וַנֿבַ טֵ ל מֻול ָּכנ ָ֭א
אֵ ן ּדֵ ין מֵ ן ָנמֻוסָ א ֗הי יָרּתֻ וֿתָ ֑א מֵ ּכִ יל לָא ֗הוָֿת מֵ ן מֻול ָּכנ ָ֭א Gal 3:18
לַ֣אֿברהָ ם ּדֵ ין ּבמֻול ָּכנָא ֗הו י ַ֗הֿב לֵה אַ לָהָ ֭א
ָ
מָ נָא הָ ֿכִ יל ָנמֻוסָ ֭א מֵ טֻל מַ סט ָינֻוֿתָ א אֵ ּתּתַ וסַ ֿ֑ף עֿדַ מָ א ּדנִ אֿתֵ א Gal 3:19
ֵאֿתיהֵ ֿב הֻו ָנמֻוסָ א ּביַֿד מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ּבִ איֿדָ א
ַרעָא הַ ו ּדלֵה הוָא ׁשֻ וו֗ ּדָ י ָ֭א ו ִ
ז ֭
ּדמֵ צעָ י ָ֭א
הו֭ Gal 3:20
מֵ צעָ יָא ּדֵ ין לָא ֗הוָא ּדחַ ֿ֭ד אַ לָהָ א ּדֵ ין חַ ֿד ֻ֗
ָנמֻוסָ א הָ ֿכִ יל סַ קֻ וֿבלָא ֗הו ּדמֻול ָּכנָא ּדַ אלָהָ ֑א חָ ֭ס אֵ לֻו ּגֵיר Gal 3:21
אֵ ִֿתיהֵ ֿב ֗הוָא ָנמֻוסָ ֭א אַ ינָא ּדמֵ ׁשּכַח ֗הוָא למַ חָ יֻו֑ ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת מֵ ן ָנמֻוסָ א
הָ ויָא ֗הוָֿת ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א
חטיֿתָ ֑א ּדמֻול ָּכנָא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א Gal 3:22
אֵ לָא חֿבַ ׁש ּכֿתָ ֿבָ א ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּתחֵ יֿת ִ
מׁשיחָ א נ ִֵֿתיהֵ ֿב לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ּס ּס
ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
יׁשינַן Gal 3:23
עַ ֿדלָא ּדֵ ין ִּתאֿתֵ א הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ָנמֻוסָ א נָטַ ר ֗הוָא ַל ֑ן ּכַֿד חֿבִ ִ
עֿתיֿדָ א הוָֿת למֵ ֿתּג ָליֻו֭
להַ ימָ נֻוֿתָ ֭א ּדַ ִ
מׁשיחָ ֭א ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א Gal 3:24
ָנמֻוסָ א הָ ֿכִ יל ּתָ ראָ א הוָא לַן לוָֿת ִ
נֵזּדַ ּדַ ֭ק
ּכַֿד אֵ ֿתָ ֿת ּדֵ ין הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א לָא הוַין ּתחֵ יֿת ּתָ ראֵ ֭ ֞א Gal 3:25
מׁשיחָ ֭א Gal 3:26
ּכֻלֿכֻון ּגֵיר ּב ַני ָ֞א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדַ אלָהָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ַמׁשיחָ א לֿבֵ ׁשּתֻ ון֭ Gal 3:27
מׁשיחָ א עמַ ּדּתֻ ו֭ ן ל ִ
אַ ילֵין ּגֵיר ּדֿבַ ִ
Gal 3:14
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אר ֭ ֞א לַיּת
לַיּת יִ הֻוֿדָ י ָ֭א ולָא אַ רמָ י ָ֭א לַיּת עַ ֿבּדָ ֭א ולָא ּבַ ר-חִ ֵ
מׁשיחָ ֭א
ֿכר ֭א ולָא נֵקּבֿתָ ֭א ּכֻלֿכֻון ּגֵיר חַ ֿד אַ נ֗ ּתֻ ון ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדֵ ָ
אֿברהָ ֭ם ויָרּתֵ ֞א Gal 3:29
מׁשיחָ א אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מֵ ּכִ יל זַרעֵ ה אַ נ֗ ּתֻ ון ַּ֣ד ָ
וֵאן ּדַ ִ
ּבמֻול ָּכנָא ס
ּפריׁש מֵ ן עַ ֿבּדֵ ֑ ֞א ּכַֿד Gal 4:1
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּדַ ֿכמָ א זַֿבנָא ּדיָרּתָ א טל ֵ֑א לָא ִ
מָ ֵרא ֻ֗הו ּדֿכֻלהֻון֭
ורּבַ י֞ ּבָ ּתֵ ֑ ֞א עֿדַ מָ א לזַֿבנָא ּדסָ ם Gal 4:2
והי֭ ַ
וּפֵא ִאיֿתַ ֗
טר ֞
אֵ לָא ּתחֵ יֿת אֵ ּפִ ָ
ֻוהי֭
אַ ֿב ֗
והי֞ ּדעָ למָ א Gal 4:3
חנן ּכַֿד ַילֻוֿדֵ ֞א ֗הוַי ֑ן ּתחֵ יֿת אֵ סטֻוּכסַ ֗
הָ ַֿכנָא אָ ֿף ַ֭
עּבֿדין הוַין֭
מׁשַ ִ
ַֿבר ֑ה וַהוָא מֵ ן Gal 4:4
ּכַֿד מטָ א ּדֵ ין ׁשֻ ולָמֵ ה ּדזַֿבנ ָ֑א ׁשַ ּדַ ר אַ לָהָ א ל ֵ
אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א וַהוָא ּתחֵ יֿת ָנמֻוסָ ֑א
ֵזּבן וַנקַ ּבֵ ל ִסימַ ֿת ּב ַני ֭ ָ֞א Gal 4:5
ּדלַאילֵין ּדַ ֿתחֵ יֿת ָנמֻוסָ א אֵ נֻון נ ֵ֭
ֻון הָ י Gal 4:6
ֿברה ללֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֞
ִוֿדאיֿתַ יּכֻון ּדֵ ין ּב ַני ֑ ָ֞א ׁשַ ּדַ ר אַ לָהָ א רֻ וחָ א ּדַ ֵ
ּדקָ ריָא אַ ֿבַ א אַ ֿבֻון ס
מֵ ּכִ יל לָא הוַיּתֻ ון עַ ֿבּדֵ ֭ ֞א אֵ לָא ּב ַני ֭ ָ֞א וֵאן ּב ַני ֭ ָ֞א אָ ֿף יָרּתֵ ֞א ּדַ אלָהָ א Gal 4:7
מׁשיחָ ֭א
ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
הָ יּדֵ ין ּגֵיר ּכַֿד לָא יָֿדעִ ין ֗הוַיּתֻ ון לַאלָהָ ֑א ּפלַחּתֻ ון להָ נֻו֭ ן ּדמֵ ן Gal 4:8
ּכיָנהֻון לָא ֗הוַו אַ לָהֵ ֭ ֞א
אֿתיֿדַ עּתֻ ון מֵ ן אַ לָהָ ֑א Gal 4:9
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ִּדיֿדַ עּתֻ ון לַאלָהָ ֑א וי ִַּת ָיראיִ ֿת ּדֵ ִ
ּדריׁש
רעֵא ומֵ סּכִ נ ֑ ֵ֞א ומֵ ן ִ
ּתֻ וֿב הֿפַ ֿכּתֻ ון לֿכֻון עַ ל הָ נֻון אֵ סטֻוּכסֵ ֞א מַ ֞
צָ ֿבֵ יּתֻ ון למֵ ׁשּתַ עּבָ ֿדֻו להֻו ֑ן
ָטריּתֻ ון֭ Gal 4:10
יַומֵ ֭ ֞א ויַרחֵ ֭ ֞א וזַֿבנ ֭ ֵ֞א וַׁש ַני ֭ ָ֞א נ ִ
סריקָ איִ ֿת לִ איֿת ּבֿכֻון֭ Gal 4:11
ּדָ חֵ ל ֗אנ ָ֭א ּדַ למָ א ִ
אף אֵ נָא אַ ֿכוָֿתֿכֻון הוִ יֿת ס אַ חַ ֑֞י ּבָ עֵא ֗אנָא Gal 4:12
הוַו אַ ֿכוָֿתי֑ מֵ טֻל ּדָ ֿ
מֵ נֿכֻו֭ ן לָא מֵ ּדֵ ם אַ סּכֵלּתֻ ון ּבִ י֭
ים Gal 4:13
קֿד ֭
ֿכריהֻוֿת ּבֵ סרי סַ ּבַ רּתֿכֻון ֗הוִ יֿת מֵ ן ִ
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר ּדֿבַ ִ
Gal 3:28
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ונֵסיֻונָא ּדֿבֵ סרי לָא ׁשָ טּתֻ ו֭ ן ולָא נַּדּתֻ ו֭ ן אֵ לָא אַ ֿיך ּדַ למַ לַאֿכָא
מׁשיחָ ֭א
ַאיך ּדַ ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
ּדַ אלָהָ א קַ ּבֵ לּתֻ ונָני֑ ו ֿ
אַ יּכַו הָ ֿכִ יל טֻוֿבֿכֻו֭ ן סָ הֵ ֿד ֗אנָא ּגֵיר עלַיּכֻו֭ ן ּדֵ אלֻו מֵ ׁשּכחָ א ֗הוָֿ֑ת Gal 4:15
עַ ינַיּכֻון֞ חָ צֵ ין הוַיּתֻ ו֭ ן ויָהּבִ ין לִ י֭
ׁשר ָר ֭א Gal 4:16
ּדַ למָ א ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א ֗הוִ יֿת לֿכֻו֭ ן ּדַ אֿכרזֵֿת לֿכֻון ָ
הו צָ ֿבֵ י ֑ן Gal 4:17
סמין ּבֿכֻו֭ ן לָא ֗הוָא לׁשַ ּפִ ירּתָ ֭א אֵ לָא למֵ חּבַ ׁשֿכֻון ֻ֗
חָ ִ
סמין ּבהֻון֭
ּדַ אנ֗ ּתֻ ון ּתֵ הוֻון חָ ִ
ירֿתָ ֞א ּבֿכֻלזֿבַ ֑ן ולָא אֵ מַ ֿתי Gal 4:18
ׁשַ ּפִ יר ֻ֗הו ּדֵ ין ּדֿתֵ ֿתחַ סמֻון ּבׁשַ ּפִ ָ
ּדַ לוָֿתֿכֻון ֗אנָא ּבַ לחֻוֿד ס
ּדריׁש מחַ ּבֵ ל ֗אנ ָ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵּתּתצִ יר ּבֿכֻון Gal 4:19
ּבנ ַ֑֞י אַ ילֵין ּדמֵ ן ִ
מׁשיחָ ֑א
ִ
צָ ֿבֵ א ֗הוִ יֿת ּדֵ ין ּדֵ אהוֵא לוָֿתֿכֻון הָ ׁשָ ֑א וֵאׁשַ חל ֵֿף ּבַ ֗רֿת קָ לי֑ מֵ טֻל Gal 4:20
ּדֿתַ ִמיה ֗אנָא ּבֿכֻון֭
אֵ מַ רו לִ י֭ אַ נ֗ ּתֻ ון אַ ילֵין ּדצָ ֿבֵ ין ּדנֵהו ֻון ּתחֵ יֿת ָנמֻוסָ ֑א לֵה Gal 4:21
ל ָנמֻוסָ א לָא ׁשָ מעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
ּתרין֞ ּבנִ ין֞ הוַו ל ֵ֭ה חַ ֿד מֵ ן אַ מֿתָ ֭א וחַ ֿד מֵ ן Gal 4:22
ּדלַ֣אֿברהָ ם ֵ
ָ
ּכֿתיֿב ּגֵיר
ִ
חִ ארּתָ ֭א
אֵ לָא הַ ו ּדמֵ ן אַ מֿתָ א ּבַ ֿבסַ ר אֵ ִֿתילֵֿ֭ד הַ ו ּדֵ ין ּדמֵ ן חִ ארּתָ א Gal 4:23
ּבמֻול ָּכנָא הו ָ֭א
הָ לֵין ּדֵ ין ִאיֿתַ יהֵ ין ּפֵ לָאֿתָ ֞א ּדֿתַ רּתֵ ין֞ ִּדי ִַֿתקַ ֭ ֞ס חֿדָ א ּדמֵ ן טֻור Gal 4:24
ִ֣סינַי֭ יָלּדָ א לעַ ֿבּדֻוֿתָ ֭א ִּדאיֿתֵ יה ָ֣הֿג ָ֭ר
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם Gal 4:25
ַֿ֣בארֿבִ י ַ֑א וׁשָ למָ א להָ ֿדֵ א ִ
ֻורא הֻו ּ֣ד ִסינַי֑ ּד ַ
ָ֣הֿגָר ּגֵיר ט ָ
ֵיה
וֿפָלחָ א עַ ֿבּדֻוֿתָ א הִ י וַֿבנ ֭ ֞
אֻ֣ורׁשלֵם עֵ לָיּתָ ֭א חִ ארּתָ א ֗הי֑ ִּדאיֿתֵ יה אֵ מַ ן֭ Gal 4:26
הָ י ּדֵ ין ִ
ֵיר ּדֵ אֿתּבַ סַ מי עקַ רֿתָ ֭א הָ י ּדלָא יָלּדָ ֭א וֵאֿתּפַ צחי וַֿגעָי֭ הָ י Gal 4:27
ּכֿתיֿב ּג ֑
ִ
ֵיה ּדַ ֿבעִ ילּתָ א ס
ֵיה ּדצָ ִֿדיֿתָ ֭א י ִַּתיר מֵ ן ּבנ ֞
ּדלָא מחַ ּבל ָ֭א מֵ טֻל ּדַ סֿגִ יו ּבנ ֞
יך ִ֣איסחָ ֭ק ּבנַי֞ מֻול ָּכנָא חנַן֭ Gal 4:28
חנַן ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י אַ ֿ
Gal 4:14
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סרא ָרֿדֵ ֿף ֗הוָא להַ ו ּדַ ֿברֻ וחָ ֑א
ַאיך ּדהָ יּדֵ י֭ ן הַ ו ִּדילִ יֿד ֗הוָא ּבֿבֵ ָ
ו ֿ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף הָ ׁשָ ֭א
ַֿבר ֑ה מֵ טֻל ּדלָא Gal 4:30
אֵ לָא מָ נָא אֵ מַ ר ּכֿתָ ֿבָ ֭א אַ ּפֵקֵ יה לַאמֿתָ א ול ָ
ּברה ּדחִ ארּתָ ֭א
ּברה ּדַ אמֿתָ א עַ ם ָ
ארֿת ָ
נִ ַ
חנַן הָ ֿכִ יל אַ חַ ֑֞י לָא הוַין ּבנַי֞ אַ מֿתָ א אֵ לָא ּבנַי֞ חִ ארּתָ ֭א Gal 4:31
רר ֑ן ולָא ּתֵ ֿתּכַֿדנֻון ּתֻ וֿב Gal 5:1
מׁשיחָ א חַ ַ
קֻ ומו הָ ֿכִ יל ּבחִ ארֻ וֿתָ א הָ י ּדַ ִ
ּבנִ ָירא ּדעַ ֿבּדֻוֿתָ א ּס ּס
מׁשיחָ א מֵ ּדֵ ם לָא Gal 5:2
הָ א אֵ נָא ּפַ֣ולָוס אָ מַ ר ֗אנָא לֿכֻו ֑ן ּדֵ אן ּתֵ ֿתּגַזרֻ ו֭ ן ִ
מַ הנֵא לֿכֻון֭
ֿכלֵה Gal 5:3
מסַ הֵ ֿד ֗אנָא ּדֵ ין ּתֻ וֿב לֿכֻל ּבַ רנָׁש ּדמֵ ֿתּגז ַ֑ר ּדחַ יָֿב ֻ֗הו ּד ֻ
ָנמֻוסָ א נֵעּבֵ ֿ֭ד
מׁשיחָ ֭א אַ ילֵין ּדַ ֿב ָנמֻוסָ א מֵ זּדַ ּדקִ יּתֻ ו֭ ן ומֵ ן Gal 5:4
אֵ ֿתּבַ טַ לּתֻ ון לֿכֻון מֵ ן ִ
טַ יּבֻוֿתָ א נֿפַלּתֻ ון֭
ֿברא ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ א מקַ וֵינַן֭ Gal 5:5
חנַן ּגֵיר ּברֻ וחָ א ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א לסַ ָ
יה ולָא עֻורלֻוֿתָ ֑א Gal 5:6
מׁשיחָ א ּגֵיר יֵׁ֣שֻ וע֑ לָא ּגז ֻורּתָ א מֵ ּדֵ ם ִאיֿתֵ ֭
ּבַ ִ
ַמרא ּבחֻוּבָ א ס
אֵ לָא הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדמֵ ֿתּג ָ
ַׁשר ָרא לָא ּתֵ ּתטּפִ יסֻון֭ Gal 5:7
הטין הוַיּתֻ ו ֑ן מַ נֻו ּדַ וֵֿדֿכֻו ֑ן ּדל ָ
ׁשַ ּפִ יר ָר ִ
קרֿכֻון֭ Gal 5:8
ּפיָסֿכֻון לָא ֗הוָא מֵ ן הַ ו ּדַ ָ
ּכלָה ּגֿבִ ילּתָ א מַ חמַ ֭ע Gal 5:9
חמ ָירא קַ לִ יל ֻ
ִ
ֿתרעֵיּתֻ ו֭ ן Gal 5:10
חרין לָא מֵ ַ
אֵ נָא ּתֿכִ יל ֗אנָא עלַיּכֻון ּבמָ ַר ֑ן ּדמֵ ּדֵ ם ֗א ִ
והי ס
לֿדינ ָ֭א מַ ן ִּדאיֿתַ ֗
יוהי ִ
יּבר ֗
וַאינָא ּדֿדָ לַח לֿכֻו ֑ן הֻו נסַ ִ
ֿכרז ֗הוִ יֿ֑ת למָ נָא מֵ ֿתרֿדֵ ֿף Gal 5:11
אֵ נָא ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י אֵ לֻו עֿדַ ּכִ יל ּגז ֻורּתָ א מַ ֵ
יֿפָא
֗הוִ יֿ֭ת ּדַ למָ א אֵ ֿתּבַ טַ ל לֵה ּכֵׁשלֵה ּדַ זקִ ֑
וף ּדֵ ין אָ ֿף מֵ ֿפסַ ק נֵֿפסקֻ ון הָ נֻון ּדֿדָ לחִ ין לֿכֻון֭ Gal 5:12
אֵ ׁשּתֻ ֿ
ֿתקריּתֻ ון אַ חַ ֑֞י ּבַ לחֻוֿד לָא ּתֵ הוֵא Gal 5:13
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין לחִ ארֻ וֿתָ א ֗הו אֵ ִ
עּבֿדין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
סר ֭א אֵ לָא ּבחֻוּבָ א הוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ ִ
חִ ארֻ וֿתֿכֻון לעֵ לַֿת ּבֵ ָ
ּכלֵה ּגֵיר ָנמֻוסָ א ּבַ חֿדָ א מֵ לֿתָ א מֵ ֿתמַ ל ֵ֑א ּבהָ י֭ ּדֿתַ חֵ ֿב לקַ ִריֿבָ ֿך Gal 5:14
ֻ
אַ ֿיך נַֿפׁשָ ֿ֭ך
Gal 4:29
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ַּכֿתיּתֻ ון וָאֿכלִ יּתֻ ו ֑ן חזַו ּדַ למָ א חַ ֿד מֵ ן חַ ֿד
אֵ ן ּדֵ ין חַ ֿד לחַ ֿד מנ ִ
ּתסֻוֿפֻון ס
סרא לָא מֵ ן Gal 5:16
אָ מַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּדַ ֿברֻ וחָ א הוַיּתֻ ון מהַ לֿכִ י ֑ן ֵורּגֿתָ א ּדֿבֵ ָ
מֿתֻ ום ּתֵ עּבֿדֻון֭
סרא ּגֵיר ָראֵ ֿג מֵ ּדֵ ם ּד ָנֿכֵא לרֻ וחָ ֑א ורֻ וחָ א ָרּגָא מֵ ּדֵ ם ּד ָנֿכֵא Gal 5:17
ּבֵ ָ
ַֿתריהֻון֞ סַ קֻ וֿבל ֵ֞א אֵ נֻון חַ ֿד ּדחַ ֿ֑ד ּדלָא מֵ ּדֵ ם ּדצָ ֿבֵ יּתֻ ון ּתֵ הוֻון
סר ֭א ו ַ
לֿבֵ ָ
עָֿבּדין֭
ִ
ּברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן לָא הוַיּתֻ ון ּתחֵ יֿת ָנמֻוסָ ֭א Gal 5:18
אֵ ן ּדֵ ין ּברֻ וחָ א מֵ ּתּדַ ִ
סר ֭א ִּדאיֿתַ יהֻו ֑ן זָני ֻוֿתָ ֭א טַ נֿפֻוֿתָ ֭א Gal 5:19
והי֞ ּדֿבֵ ָ
יִ ִֿדיעִ ין אֵ נֻון ּגֵיר עֿבָ ֿדַ ֗
צַ חנֻוֿתָ ֭א
ֿכר ֭ ֞א חַ ָרׁשֻ וֿתָ ֭א ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ ֭א חֵ ר ָינ ָ֭א ט ָננ ָ֭א חֵ מּתָ ֭א Gal 5:20
ּפֻולחָ נָא ּדַ ֿפֿתַ ֵ
עֵצ ָינ ָ֭א ּפָ לַֿגוָֿתָ ֭ ֞א סֵ ֿדקֵ ֭ ֞א
חסָ מָ ֭א קֵ טל ָ֭א ַר ָוי ֻוֿתָ ֭א זמָ ָר ֭א וֿכֻל ּדַ להָ לֵין ּדָ מֵ י֭ ן וַאילֵין ּדהָ לֵין Gal 5:21
מרֿת לֿכֻו ֑ן אָ ֿף הָ ׁשָ א אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדמַ לּכֻוֿתֵ ה
ערי֭ ן אַ ֿיך ּדמֵ ן לֻוקֿדַ ם אֵ ֵ
סָ ִ
ָרּתין ס
ּדַ אלָהָ א לָא י ִ
ּגרֿ֭ת רֻ וחָ ֭א Gal 5:22
אר ֞א ּדֵ ין ּדרֻ וחָ א ִאיֿתַ יהֻו ֑ן חֻוּבָ ֭א חַ ֿדֻוֿתָ ֭א ׁשלָמָ ֭א מַ ַ
ּפִ ֵ
ּבַ ִסימֻוֿתָ ֭א טָ ֿבֻוֿתָ ֭א הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
ים Gal 5:23
יּברנֻוֿתָ ֭א עַ ל הָ לֵין ָנמֻוסָ א לָא ִס ֭
מַ ּכִ יֿכֻוֿתָ ֭א מסַ ָ
והי֞ Gal 5:24
מׁשיחָ א אֵ נֻו ֑ן ּבֵ סרהֻון זקַ ֿפו֭ עַ ם ּכֻלהֻון ּכִ אֿבַ ֗
אַ ילֵין ּדֵ ין ּדֿדַ ִ
וַרֿגִ יֿגָֿתֵ ֭ ֞ה
נִ חֵ א הָ ֿכִ יל ּברֻ וחָ ֑א וַלרֻ וחָ א נֵׁשל ַ֭ם Gal 5:25
סמין חַ ֿד ּבחַ ֿד Gal 5:26
סריקַ י֞ ׁשֻ וֿבחָ ֑א ּדמַ קלִ ין חַ ֿד עַ ל חַ ֿ֭ד וחָ ִ
ולָא נֵהוֵא ִ
ס
אַ חַ ֑֞י אֵ ן ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון נֵֿתקַ ּדַ ם ּבסַ ֿכלֻוֿתָ ֑א אַ נ֗ ּתֻ ון אַ ילֵין ּדַ ֿברֻ וח Gal 6:1
ֻוהי ּברֻ וחָ א מַ ּכִ יֿכּתָ ֭א וַהוַיּתֻ ון זהִ ִירי ֑ן ּדֿדַ למָ א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון
אַ נ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ ֿתקנ ֗
ּתֵ ֿת ַנסֻון֭
מׁשיחָ ֭א Gal 6:2
ֻוקרא ּדַ חֿדָ ֿדֵ ֑ ֞א ּדהָ ַֿכנָא ממַ לֵיּתֻ ון ָנמֻוסֵ ה ּדַ ִ
וַטעַ נו י ָ
טעֵא Gal 6:3
והי֑ נַֿפׁשֵ ה מַ ֭
והי מֵ ּדֵ ֭ם ּכַֿד לָא ִאיֿתַ ֗
אֵ ן ּגֵיר ֗אנָׁש סָ ֿבַ ר ִּדאיֿתַ ֗
Gal 5:15
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ַוהי לנַֿפׁשֵ ה נֵהוֵא
אֵ לָא ֗אנָׁש עֿבָ ֿדֵ ה נֵהוֵא ּבָ קֵ ֑א והָ יּדֵ ין ּבַ ינ ֗
חרנ ֭ ֵ֞א
ׁשֻ וֿבהָ ֵר ֭ה ולָא ּבַ ֗א ָ
ול Gal 6:5
ּכֻלנָׁש ּגֵיר מַ וּבלָא ּדנַֿפׁשֵ ה נֵׁשקֻ ֭
נֵׁשּתַ וּתַ ֿף ּדֵ ין הַ ו ּדׁשָ מַ ע מֵ לֿתָ א להַ ו מַ ן ּדמַ ׁשמַ ע ל ֵ֭ה ּבֿכֻלהֵ ין Gal 6:6
טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
הו Gal 6:7
ר-אנָׁשָ ֭א הַ ו ֻ֗
לָא ּתֵ טעֻו֭ ן אַ לָהָ א לָא מֵ ֿתּבַ ז ַ֭ח מֵ ּדֵ ם ּדז ַָרע ּגֵיר ּבַ ֗
חָ צֵ ֿ֭ד
סרא חֿבָ לָא ֗הו חָ צֵ ֿ֭ד ומַ ן ּדַ ֿברֻ וח ז ַָרע֑ מֵ ן Gal 6:8
מַ ן ּדֿבַ ֿבסַ ר ז ַָרע֑ מֵ ן ּבֵ ָ
רֻ וחָ א חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם נֵח ֻצוֿ֭ד
צוֿ֑ד Gal 6:9
עָֿבּדינַן ּדטָ ֿ֑ב לָא ֗הוָֿת מָ אנָא ַ֭לן נֵהוֵא ּגֵיר זַֿבנָא ּדנֵח ֻ
וֿכַֿד ִ
ולָא ּתֵ מַ אן לַן֭
הָ ׁשָ א הָ ֿכִ יל עַ ֿד זַֿבנָא ִאיֿת ַל ֑ן נֵֿפלֻוח טָ ֿבָ ֿתָ ֞א לוָֿת ּכֻלנ ָׁ֭ש Gal 6:10
י ִַּת ָיראיִ ֿת לוָֿת ּבנַי֞ ּבַ יּתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
ּכֿתיֿבָ ן֞ ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ּבִ איֿדַ ֭֞י Gal 6:11
חזַו אַ ילֵין ִ
סר ֑א הֵ נֻון אָ לצִ ין לֿכֻון Gal 6:12
אַ ילֵין ּדצָ ֿבֵ ין ּדנֵׁשּתַ ֿבהרֻ ון ּבֿבֵ ָ
ֵֿתרֿדּפֻון֭
מׁשיחָ א לָא נ ַ
ּדֿתֵ ֿתּגַזרֻ ו ֑ן ּדֿבַ לחֻוֿד ּבַ זקִ יֿפֵ ה ּדַ ִ
ָטרין ָנמֻוסָ ֑א אֵ לָא צָ ֿבֵ ין Gal 6:13
אָ ֿפלָא ּגֵיר הֵ נֻון הָ לֵין ּדֿג ִָזרין נ ִ
ּדֿתֵ ֿתּגַזרֻ ו ֑ן ּדַ ֿבֿבֵ סרֿכֻון ִּדילֿכֻון נֵׁשּתַ ֿבהרֻ ון֭
לִ י ּדֵ ין לָא נֵהוֵא לִ י ּדֵ אׁשּתַ ֿבהַ ֑ר אֵ לָא ּבַ זקִ יֿפֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Gal 6:14
מׁשיחָ ֭א ּדֿבֵ ה עָ למָ א זקִ ֿיף לִ י֑ וֵאנָא זקִ ֿיף ֗אנָא לעָלמָ ֭א
ִ
ּבריֿתָ א Gal 6:15
לָא ּגֵיר ּגז ֻורּתָ א ִאיֿתֵ יה מֵ ּדֵ ֭ם ולָא עֻורלֻוֿתָ ֑א אֵ לָא ִ
חֿדַ ֿתָ ֭א
ורחמֵ ֑ ֞א Gal 6:16
למי ֑ן ׁשלָמָ א נֵהוֵא עלַיהֻון ַ
וַאילֵין ּדַ להָ נָא ׁשֿבִ ילָא ׁשָ ִ
יסריֵל ּדַ אלָהָ א ס
ועַל ִ֣א ָ
מֵ ּכִ יל לִ י ֗אנָׁש עַ מלָא לָא נַרמֵ ֑א אֵ נָא ּגֵיר ּכֻוֿתמָ ֿתֵ ֞ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Gal 6:17
ּבֿפַ ֿגרי ׁשקִ יל ֗אנ ָ֭א
מׁשיחָ א עַ ם רֻ וחֿכֻון אַ חַ ֭֞י אַ ִמין Gal 6:18
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
Gal 6:4
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מׁשיחָ ֭א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א לַאילֵין
ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ ֭א
ִּדאיֿתַ יהֻון ֵּ֣באֿפֵסָ ֭וס קַ ִּדיׁשֵ ֞א וַמהַ ימנ ֵ֞א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ א Eph 1:2
ׁשלָמָ א עַ מֿכֻו֭ ן וטַ יּבֻוֿתָ א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ס
מׁשיחָ ֑א הַ ו ּדֿבַ רֿכַן ּבֿכֻל Eph 1:3
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֿבַ ַר ֿך ֻ֗הו אַ לָהָ א אַ ֿב ֗
מׁשיחָ ֭א
ּבֻורּכָן֞ ּדרֻ וח ּבַ ׁשמַ יָא ּבַ ִ
אַ י ַּכנָא ּדקַ ּדֵ ם ּגֿבָ ן ּבֵ ה מֵ ן קֿדָ ם ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָלמָ ֑א ּדנֵהוֵא קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א Eph 1:4
והי֭ וַֿבחֻוּבָ א קַ ּדֵ ם ַרׁשמַ ן ל ֵ֭ה
וַֿדלָא מֻום קֿדָ מַ ֗
יך ּדַ ׁשֿפַ ר לצֵ ֿב ָינ ֵ֑ה Eph 1:5
מׁשיחָ ֭א אַ ֿ
וסָ מַ ן לַֿב ַני ָ֞א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח ׁשֻ וֿבחָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה הַ ו ּדַ אׁשּפַ ע עלַין ּביַֿד חַ ּבִ יֿבֵ ֭ה Eph 1:6
ֻוֿתרא Eph 1:7
ּדֿבֵ ה ִאיֿת לַן ּפֻורקָ נ ָ֑א וֿבַ ֿדמֵ ה ׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֑ ֞א אַ ֿיך ע ָ
ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֭ה
ַּתרֿת ּבַ ֑ן ּבֿכֻל חֵ ֿכמָ א וַֿבֿכֻל סֻוּכ ָ֭ל Eph 1:8
הָ י ּדֵ אֿתי ַ
וַאוּדעַ ן ֗א ָרזָא ּדצֵ ֿב ָינ ֵ֑ה הַ ו ּדקַ ּדֵ ם ֗הוָא סָ ם ּדנֵסעֻור ּבֵ ֑ה Eph 1:9
ּדריׁש נֵֿתחַ ּדַ ֿת Eph 1:10
ּברנֻוֿתָ א ּדמֻולָיהֻון ּדזַֿבנ ֭ ֵ֞א ּדֿכֻלמֵ ּדֵ ם מֵ ן ִ
לַמֿדַ ָ
ארעָא
֭
מׁשיחָ ֑א ּדֿבַ ׁשמַ יָא וֿבַ
ּבַ ִ
יך Eph 1:11
ׁשמן וַצֿבָ ֭א הַ ו ּדֿכֻל סָ עַר אַ ֿ
וֿבֵ ה חנַן אֵ ֿתּגֿבִ י֭ ן אַ ֿיך ּדקַ ּדֵ ם ַר ַ֭
ּתַ רעִ יֿתָ א ּדצֵ ֿב ָינ ֵ֑ה
ֿדרא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ֭ה Eph 1:12
מׁשיחָ ֭א להֵ ָ
ּדנֵהוֵא חנַן אַ ילֵין ּדקַ ּדֵ מן סַ ּבַ רן ּבַ ִ
אף אַ נ֗ ּתֻ ון ּבֵ ה ׁשמַ עּתֻ ון מֵ לֿתָ א ּדקֻ וׁשּתָ ֑א ִּדאיֿתֵ יה סֿבַ רֿתָ א Eph 1:13
ּדָ ֿ
ּדחַ יַיּכ ֭ ֻ֞ון וֿבֵ ה הַ ימֵ נּתֻ ו ֑ן וֵאֿתחֿתֵ מּתֻ ון ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א ּדַ מלִ יֿכָא ֗הוָֿ֑ת
הָ י ִּדאיֿתֵ יה ַרהֿבֻונָא ּדיָרּתֻ וֿתַ ֑ן לֿפֻורקָ נָא ּדַ אילֵין ּדחָ אֵ י֭ ן Eph 1:14
וַלׁשֻ וֿבחָ א ִּדאיקָ ֵרה ס
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף אֵ נ ָ֭א הָ א מֵ ן ּדׁשֵ מעֵֿת הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּדַ ֿבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Eph 1:15
מׁשיחָ ֑א וחֻוּבֿכֻון ּדַ לוָֿת קַ ִּדיׁשֵ ֞א
ִ
Eph 1:1
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ָֿתי
לָא מֵ ׁשּתַ לֵא ֗אנָא למַ וּדָ יֻו עַ ל אַ ּפַ יּכ ֭ ֻ֞ון וַלמֵ ֗עהַ ֿדֿכֻון ּבַ צ ַלו ֑֞
מׁשיחָ ֭א אַ ֿבָ א ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א נֵּתֵ ל לֿכֻון Eph 1:17
ּדַ אלָהֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
רֻ וחָ א ּדחֵ ֿכמֿתָ א וַֿדֿגֵל ָינָא ּבִ יֿדַ עֿתֵ ֑ה
ֿברא ּדקֵ ר ָינ ֵ֭ה ומַ נֻו Eph 1:18
ֵנהרן֞ עַ ינ ֵ֞א ּדלֵּבַ וָֿתֿכֻו ֑֞ן ּדֿתֵ ּדעֻון מָ נַו סַ ָ
ונ ָ
ֻוֿתרא ּדׁשֻ וֿבחָ א ּדיָרּתֻ וֿתֵ ה ּבקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ע ָ
ינן Eph 1:19
ּדרּבֻוֿתָ א ּדחַ יל ֵ֑ה ּבַ ן ּבַ אילֵין ּדַ מהַ ימנִ ַ֭
ומָ נָא הִ י י ִַּתירֻ וֿתָ א ַ
אַ ֿיך מַ עּבֿדָ נֻוֿתָ א ּדֿתֻ וקֿפָא ּדחַ יל ֵ֭ה
מׁשיחָ ֭א וַאקִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א וַאוּתֿבֵ ה מֵ ן י ִַמינֵה Eph 1:20
ּדַ עֿבַ ֿד ּבַ ִ
ּבַ ׁשמַ י ָ֑א
ַוס וׁשֻ ולטָ נ ֭ ֵ֞א וחַ יל ֵ֞א ומָ ַרוָֿתָ ֑ ֞א וַלעֵ ל מֵ ן ּכֻל Eph 1:21
לעֵל מֵ ן ּכֻלהֵ ין אַ רֿכ ֞
עֿתיֿ֭ד
ׁשֵ ם ּדמֵ ׁשּתַ מַ ֑ה לָא ּבַ לחֻוֿד ּבעָ למָ א הָ נ ָ֭א אֵ לָא אָ ֿף ּבֿדַ ִ
והי לעֵ ל מֵ ן ּכֻל֑ Eph 1:22
ַוה ֭֞י ולֵה ִּדאיֿתַ ֗
וׁשַ עּבֵ ֿד ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּתחֵ יֿת ֵרֿגל ֗
יַהּבֵ ה ִרׁשָ א לעִ ּד֗ ּתָ ֑א
ִּדאיֿתֵ יה ּגֻוׁשמֵ ֑ה וׁשֻ ומ ָליָא ּדהַ ו ּדֿכֻל ּבֿכֻל מׁשַ מל ֵ֭א Eph 1:23
יֿתין ֗הוַיּתֻ ון ּבַ חטָ הַ יּכֻון֞ וַֿבסַ ֿכלוָֿתֿכֻו ֑֞ן Eph 2:1
ּדמ ִ
ָאף לֿכֻון ִ
ו ֿ
יך עָ למָ י ֻוֿתֵ ה ּדעָ למָ א Eph 2:2
קֿדים הַ לֵֿכּתֻ ון הוַיּתֻ ון ּבהֵ י ֑ן אַ ֿ
ּבהָ לֵין ּדמֵ ן ִ
ּדריׁש ׁשֻ ולטָ נָא ּדָ אאַ ֑ר וַֿדרֻ וחָ א הָ ֿדֵ א ּדמֵ ֿתחַ ּפטָ א
ַאיך צֵ ֿב ָינֵה ִ
הָ נ ָ֑א ו ֿ
ּבַ ֿב ַני ָ֞א ּדלָא מֵ ּתטּפִ יסָ נֻוֿתָ ֭א
ים ּבַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א Eph 2:3
קֿד ֭
אף חנַן אֵ ֿתהַ ּפַ ֿכן ּבהֻון מֵ ן ִ
ּבהָ נֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדָ ֿ
סרן וַֿדֿתַ רעִ יֿתַ ֑ן וַֿב ַני ָ֞א ֗הוַין ּדרֻ וֿגזָא
ועָֿבּדין ֗הוַין צֵ ֿב ָינָא ּדֿבֵ ַ֭
ִ
סרן
ּדֿבֵ ַ֭
מַ ליָאיִ ֿ֭ת אַ ֿיך ׁשַ רּכ ָ֭א
וה ֑֞י מֵ טֻל חֻוּבֵ ה סַ ּגִ יָאא ּדַ אחֿבַ ן֭ Eph 2:4
ּברחמַ ֗
אַ לָהָ א ּדֵ ין ּדעַ ִּתיר ַ
מׁשיחָ ֭א וַֿבטַ יּבֻוֿתֵ ה ּפַרקַ ן֭ Eph 2:5
יֿתין ֗הוַין ּבַ חטָ הַ י ֑֞ן אַ חיַן עַ ם ִ
ּכַֿד ִמ ִ
מׁשיחָ ֑א Eph 2:6
וַאקִ ימַ ן עַ מֵ ֭ה וַאוּתֿבַ ן עַ מֵ ה ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ֻוֿתרא ּדטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה וֿבַ ִסימֻוֿתֵ ה Eph 2:7
ּדַ נחַ וֵא לעָ למֵ ֞א ּדָ אֿתֵ י֭ ן ַרּבֻוֿתָ א ּדע ָ
מׁשיחָ ֭א
ּדַ הוָֿת עלַין ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ֿתּפר ֭קן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א והָ ֿדֵ א לָא ֗הוָֿת מֵ נֿכֻו ֑ן Eph 2:8
ּבטַ יּבֻוֿתֵ ה ֻ֗הו ּגֵיר אֵ ֵ
אֵ לָא מַ והַ ֿבּתָ א ֗הי ּדַ אלָהָ ֭א
Eph 1:16
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לָא מֵ ן עֿבָ ֿדֵ ֑ ֞א ּדלָא ֗אנָׁש נֵׁשּתַ ֿבהַ ֭ר
מׁשיחָ א לַעֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א Eph 2:10
אֿתּברין ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ִ
ּבריֿתָ א חנַן ּגֵיר ִּדיל ֵ֑ה ּדֵ
ִ
קֿדים טַ יֵֿב אַ לָהָ א ּדַ ֿבהֻון נהַ ל ֵֿך ס
הָ נֻון ּדמֵ ן ִ
קֿדים ּדַ ֿבסַ ר Eph 2:11
הּדי ֑ן ּדַ אנ֗ ּתֻ ון עַ ֗ממֵ ֞א מֵ ן ִ
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א הוַיּתֻ ון עָ ִ
ֿתקרין ֗הוַיּתֻ ון עֻורלֻוֿתָ ֭א מֵ ן הָ י ּדמֵ ֿתקַ ריָא ּגז ֻורּתָ ֑א וִ איֿתֵ יה
הוַיּתֻ ו֭ ן ומֵ ֵ
סר ֭א
עֿבָ ֿד ִאיֿדַ י ָ֞א ּבֿבֵ ָ
ֻוֿכריִ ין֞ ֗הוַיּתֻ ון מֵ ן Eph 2:12
מׁשיחָ ֭א ונ ָ
וִ איֿתַ יּכֻון ֗הוַיּתֻ ון ּבהַ ו זַֿבנָא ּדלָא ִ
לֿדי ִַֿתקִ א ּדמֻול ָּכנ ָ֭א וַֿדלָא סֿבַ ר ֗הוַיּתֻ ו֭ ן
איסרי ֵ֭ל וַאֿכס ָני ֵ֞א הֻו ִ
ּדֻוּבָ ֵר ֞א ִּ֣ד ָ
וַֿדלָא אַ ל ָ֭ה ּבעָ למָ ֭א
קֿדים ַרחִ יקִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן Eph 2:13
מׁשיחָ ֭א אַ נ֗ ּתֻ ון ּדמֵ ן ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ ֭א
קַ ִריֿבֵ ֞א הוַיּתֻ ון ּבַ ֿדמֵ ה ּדַ ִ
ַׁשרא ס ָיֿגָא ּדקָ אֵ ם Eph 2:14
ינן הַ ו ּדַ עֿבַ ֿד ּתַ רּתַ יהֵ ין חֿדָ ֑א ו ָ
הֻויֻו ּגֵיר ׁשַ ַ֭
֗הוָא ּבַ מצַ עֿתָ ֭א
ַוהי֞ ּבַ טֵ ל֑ Eph 2:15
סר ֭ה ו ָנמֻוסָ א ּדֿפֻוקָ ֿדֵ ֞א ּבֿפֻוקּדָ נ ֗
וַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ ֭א ּבֿבֵ ֵ
ֵֿברא ּבַ קנֻומֵ ה לחַ ֿד ּבַ רנָׁשָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א וַעֿבַ ֿד ׁשַ ינ ָ֭א
ַֿתריהֻון֞ נ ֵ
ּדל ַ
ַֿתריהֻון֞ ּבחַ ֿד ּפֿגַר עַ ם אַ לָהָ ֭א וֿבַ זקִ יֿפֵ ה קטַ ל Eph 2:16
ַורעִ י ל ַ
ּבעֵ לּדֿבָ ֿבֻוֿתָ ֭א
לרחִ יקֵ ֭ ֞א וַלקַ ִריֿבֵ ֭ ֞א Eph 2:17
וֵאֿתָ א סַ ּבַ ר ׁשלָמָ א לֿכֻון ַ
ַֿתרין ּבַ חֿדָ א רֻ וח לוָֿת אַ ֿבָ א ס Eph 2:18
מֵ טֻל ּדֿבֵ ה ֻ֗הו הוָא לַן קֻ ָורֿבָ א ל ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א Eph 2:19
מֵ ּכִ יל לָא הוַיּתֻ ון אַ ֿכס ָני ֭ ֵ֞א ולָא ּתַ וּתָ ֿבֵ ֑ ֞א אֵ לָא ּבנַי֞ ִ
ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א וַֿבנַי֞ ּבַ יּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
וֵאֿתּבנִ יּתֻ ון עַ ל ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א ּדַ ׁשלִ יחֵ ֞א וֿדַ נֿבִ י ֑ ֵ֞א והֻו הוָא ִריׁש Eph 2:20
מׁשיחָ ֭א
קַ רנָא ּדֿבֵ נ ָינ ָ֭א יֵׁ֣שֻ וע ִ
ורֿבֵ א להַ יּכלָא קַ ִּדיׁשָ א ּבמָ רי ָ֑א Eph 2:21
ֿתרּכַֿב ֻּכלֵה ּבֵ נ ָינ ָ֑א ָ
וֿבֵ ה מֵ ַ
עמרא ּדַ אלָהָ א ּברֻ וח ּס ּס Eph 2:22
ּכַֿד אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּבֵ ה מֵ ֿתּבנֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן למַ ָ
מׁשיחָ א עַ ל אַ ּפַ יּכֻון֞ Eph 3:1
מֵ טֻל הָ נָא אֵ נָא ּפַ֣ול ָ֭וס אַ ִס ָירא אֵ נָא ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
עַ ֗ממֵ ֑ ֞א
ּברנֻוֿתָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י ּבֿכֻון֭ Eph 3:2
אֵ ן ׁשמַ עּתֻ ון מֿדַ ָ
Eph 2:9
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ּדַ ֿבֿגֵל ָינָא אֵ ִֿתיֿדַ ע לִ י ֗א ָרז ָ֭א אַ י ַּכנָא ּדֿכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ּבַ זעֻוריָֿתָ ֑ ֞א
יך מָ א ּדמֵ ׁשּכחִ יּתֻ ון ּכַֿד קָ ֵרין אנ֗ ּתֻ ון למֵ סּתַ ָּכלֻו֑ יִ ֿדַ עֿתי Eph 3:4
אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ֿבא ָרזֵה ּדַ ִ
ּדַ ֗
יך ּדהָ ׁשָ א אֵ ֿתּגלִ י Eph 3:5
חרנ ֵ֞א לָא אֵ ִֿתיֿדַ ע לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אַ ֿ
הַ ו ּדַ ֿבֿדָ ֵר ֞א ֗א ָ
וח
ַוהי֞ ּברֻ ֑
והי֞ קַ ִּדיׁשֵ ֞א ולַנֿבִ י ֗
לַׁשלִ יחַ ֗
ּדֿפַֿגר ֭ה וַֿדמֻול ָּכנָא Eph 3:6
ֵ
ֿפֵא
ּדנֵהוֻון עַ ֗ממֵ ֞א ּבנַי֞ יָרּתֻ וֿתֵ ה וׁשַ וּתָ ֞
אֿתיהֵ ֿב ּבֵ ה ּביַֿד אֵ וַנּגֵלִ יָו ֑ן
ּדֵ ִ
יך מַ והַ ֿבּתָ א ּדטַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א Eph 3:7
הַ ו ּדֵ אנָא הוִ יֿת מׁשַ מׁשָ נ ֵ֭ה אַ ֿ
ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לִ י מֵ ן מַ עּבֿדָ נֻוֿתָ א ּדחַ יל ֵ֭ה
ֻורא ֗אנָא ּדֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א אֵ ֿתיַהּבַ ֿת טַ יּבֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א Eph 3:8
לִ י ּדַ זע ָ
מׁשיחָ ֑א הַ ו ּדלָא מֵ ֿתעַ קַ ֿ֑ב
ֻוֿתרה ּדַ ִ
ּדֵ אסַ ּבַ ר ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א ע ֵ
ּדא ָרז ָ֑א הַ ו ּדַ ֿכסֵ א ֗הוָא מֵ ן Eph 3:9
ּברנֻוֿתָ א ֗
וֵאנַהַ ר לֿכֻלנָׁש אַ יֿדָ א הָ י מֿדַ ָ
ּבר ֑א
עָ למֵ ֞א ּבַ אלָהָ ֭א ּדֿכֻל ָ
ַוס Eph 3:10
ּדַ ֿביַֿד עִ ּד֗ ּתָ א ּתֵ ִֿתיֿדַ ע חֵ ֿכמֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א מַ ליַֿת ּפֻורׁשָ נ ֑ ֵ֞א לַארֿכ ֞
וַלׁשֻ ולטָ נ ֵ֞א ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
מׁשיחָ א מָ ַרן֭ Eph 3:11
הָ י ּדעַּתֵ ֿד ֗הוָא מֵ ן עָ למֵ ֑ ֞א ועַ ֿבּדָ ה ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
הַ ו ּדֿבֵ ה ִאיֿת לַן ּפַ ֵר ֗ה ִסיַא וקַ ִריֿבֻוֿתָ ֭א ּבֿתֻ וֿכ ָלנָא ּדהַ ימָ נֻוֿתֵ ֭ה Eph 3:12
ֻון ּדהָ ֿדֵ א Eph 3:13
מֵ טֻל הָ נָא ׁשָ אֵ לנ ָ֑א ּדלָא ּתֵ מַ אן לִ י ּבֻאולצָ נַי֞ ּדעַ ל אַ ּפַ יּכ ֭ ֞
הִ י ּתֵ ׁשּבֻוחּתֿכֻון֭
מׁשיחָ ֭א Eph 3:14
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וֿכָאֵ ֿפנָא ּבֻורּכַי֞ לוָֿת אַ ֿב ֗
ארעָא Eph 3:15
֑
הַ ו ּדמֵ נֵה מֵ ׁשּתַ מהָ א ּכֻל אַ ֿבָ הֻוֿתָ ֭א ּדֿבַ ׁשמַ יָא וֿבַ
ֻוֿתרא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ֑ה ּדַ ֿבחַ ילָא ּתֵ ׁשּתַ ררֻ ון Eph 3:16
ּדנֵּתֵ ל לֿכֻון אַ ֿיך ע ָ
ּברֻ וחֵ ֑ה ּדַ ֿבֿבַ רנָׁשֿכֻון ּדַ לֿגַו
מׁשיחָ א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וַֿבלֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ ּבחֻוּבָ ֑א ּכַֿד נֵהוֵא ׁשַ ִריר Eph 3:17
נֵעמַ ר ִ
עֵקָ רֿכֻון וׁשֵ ֿתֵ אסֿתֿכֻו ֑ן
ֿדרֿכֻו עַ ם ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א מָ נַו ַרומָ ֭א ועֻומקָ ֭א Eph 3:18
ּדֿתֵ ׁשּכחֻון למַ ָ
וֻאורּכ ָ֭א וַֿפֿתָ י ָ֑א
Eph 3:3
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מׁשיחָ ֑א וֿתֵ ֿתמַ לֻון ּב ֻֿכלֵה
וֿתֵ ּדעֻון ַרּבֻוֿתָ א ִּדיֿדַ עֿתָ א ּדחֻוּבֵ ה ּדַ ִ
מֻו ָליָא ּדַ אלָהָ ֭א
להַ ו ּדֵ ין ּדַ מצֵ א ּבחַ ילָא י ִַּתיר מֵ ן ּכֻל למֵ עּבַ ֿד ַל ֑ן וי ִַּתיר מֵ ן מָ א Eph 3:20
ּדׁשָ אלִ ינַן ָורנֵי ַנ ֑ן אַ ֿיך חַ ילֵה ּדמֵ סּתעַר ּבַ ֑ן
מׁשיחָ ֑א ּבֿכֻלהֻון ּדָ ֵר ֞א ּדעָ למַ י֞ Eph 3:21
לֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּבעִ ּד֗ ּתֵ ה ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
למי֭ ן אַ ִמין
עָ ִ
ירא ּבמָ ַר ֑ן ּדַ ֿתהַ לֿכֻון אַ י ַּכנָא Eph 4:1
ּבָ עֵא ֗אנָא הָ ֿכִ יל מֵ נֿכֻון אֵ נָא אַ ִס ָ
אֿתקריּתֻ ו ֑ן
ִ
ּדיָאֵ א לקֵ ר ָינָא ּדֵ
ֿכלָה מַ ּכִ יֿכֻוֿת ֵרע ָינ ָ֑א ונִ יחֻוֿתָ א ונַּגִ ירֻ וֿת רֻ וחָ ֭א וַהוַיּתֻ ון Eph 4:2
ּב ֻ
יּברין חַ ֿד לחַ ֿד ּבחֻוּבָ ֭א
מסַ ִ
יטין למֵ טַ ר אַ וי ֻוֿתָ א ּדרֻ וחָ ֭א ּבַ חזָקָ א ּדַ ׁשלָמָ ֑א Eph 4:3
וַהוַיּתֻ ון חֿפִ ִ
אֿתקריּתֻ ון ּבחַ ֿד Eph 4:4
ִ
ֿגרא וֿבַ חֿדָ א רֻ וחָ ֑א אַ ֿיך מָ א ּדֵ
ּדֿתֵ הוֻון ּבחַ ֿד ּפַ ָ
ֿברא ּדקֵ ריָנֿכֻון֭
סַ ָ
ֻוֿדיֿתָ ֭א Eph 4:5
חַ ֿד ֻ֗הו ּגֵיר מָ רי ָ֭א וַחֿדָ א הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וַחֿדָ א מַ עמ ִ
ֿכלַן֭ Eph 4:6
וחַ ֿד אַ לָהָ א אַ ֿבָ א ּדֿכ ֻ֭ל ועַ ל ּכֻל וַֿביַֿד ּכֻל וַֿב ֻ
יך מׁשֻ וחֿתָ א ּדמַ והַ ֿבֿתֵ ה Eph 4:7
לחַ ֿד חַ ֿד מֵ נַן ּדֵ ין אֵ ֿתיַהּבַ ֿת טַ יּבֻוֿתָ ֑א אַ ֿ
מׁשיחָ ֭א
ּדַ ִ
ַמרומָ א וַׁשֿבָ א ׁשֿבִ יֿתָ ֑א וי ַ֗הֿב מַ והֿבָ ֿתָ ֞א Eph 4:8
מֵ טֻל הָ נָא אַ ִמ ֑יר ּדַ סלֵק ל ַ
לַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אף נחֵ ֿת לֻוקֿדַ ם לֿתַ חּתָ יָֿתָ ֞ה Eph 4:9
ּדַ סלֵק ּדֵ י֭ ן מָ נָא ֗הי֑ אֵ לָא אֵ ן ּדָ ֿ
ארעָא
֭
ּדַ
אף סל ֵ֑ק לעֵ ל מֵ ן ּכֻלהֻון ׁשמַ י ָ֭א ּדַ נׁשַ לֵם ּכ ֻ֭ל Eph 4:10
הַ ו ּדַ נחֵ ֿ֑ת הֻויֻו הַ ו ּדָ ֿ
ּברנ ֭ ֵ֞א וִ איֿת Eph 4:11
והֻו י ַ֗הֿ֑ב ִאיֿת ּדַ ׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וִ איֿת ּדַ נֿבִ י ֭ ֵ֞א וִ איֿת ּדַ מסַ ָ
ּדרעַ וָֿתָ ֭ ֞א וִ איֿת ּדמַ לֿפָ נ ֑ ֵ֞א
ָ
ּדֿפַֿגרא Eph 4:12
ָ
לַֿגמָ ָרא ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א לַעֿבָ ֿדָ א ּדֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֭א לֿבֵ נ ָינָא
מׁשיחָ ֑א
ּדַ ִ
ֿברה Eph 4:13
עֿדַ מָ א ּד ֻֿכלַן נֵהוֵא חַ ֿד מֵ ּדֵ ֭ם ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א וֿבִ יֿדַ עֿתָ א ּדַ ֵ
מׁשיחָ ֑א
ּגמ ָירא ּבַ מׁשֻ וחֿתָ א ּדקַ ומֿתָ א ּדׁשֻ ומ ָליֵה ּדַ ִ
ַֿברא ִ
ּדַ אלָהָ ֑א וחַ ֿד ּג ָ
Eph 3:19
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ולָא נֵהוֵא ַילֻוֿדֵ ֭ ֞א ּדמֵ זּדַ עזעִ ין ומֵ ׁשּתַ נֵין לֿכֻל רֻ וח ּדיֻולּפָ נ ֵ֞א
נֿכִ יל ֵ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א הָ נֻון ּדַ ֿבחָ רעֻוֿתהֻון מֵ צטַ נעִ ין ּדנַטעֻו ֑ן
מׁשיחָ ֭א Eph 4:15
אֵ לָא הוַין ׁשַ ִר ִירין ּבחֻוּבַ ֑ן ּדֿכֻול מֵ ּדֵ ם ִּדילַן נֵרּבֵ א ּבַ ִ
ּדהֻויֻו ִרׁשָ ֑א
יך מַ והַ ֿבּתָ א Eph 4:16
ֿתרּכַֿב ומֵ ֿתקַ טַ ר ּבֿכֻל ׁשָ ר ָי ֑֞ן אַ ֿ
ֿגרא מֵ ַ
ומֵ נֵה ֻּכלֵה ּפַ ָ
ּדֿפַֿגר ֭א ּדַ ֿבחֻוּבָ א
ָ
ּדמֵ ֿתיַהּבָ א ּבַ מׁשֻ וחֿתָ א לֿכֻל הַ ּדָ ֑ם לֿתַ רּבִ יֿתָ א ִּדילֵה
נֵׁשּתַ לַם ּבֵ נ ָינֵה ס
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא וַמסַ הֵ ֿד ֗אנָא ּבמָ רי ָ֑א ּדמֵ ן הָ ׁשָ א לָא ּתֵ הו ֻון Eph 4:17
סריקֻ וֿת ֵרעיָנהֻון֭
מהַ לֿכִ ין אַ ֿיך ׁשַ רּכָא ּדעַ ֗ממֵ ֑ ֞א ּדַ מהַ לֿכִ ין ּבַ ִ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֑א מֵ טֻל Eph 4:18
ֻוֿכריִ ין֞ אֵ נֻון מֵ ן חַ י ֗
וחֵ ׁשֻ וֿכִ ין ּבמַ ּדעַ יה ֭ ֻ֞ון ונ ָ
ּדלַיּת ּבהֻון יִ ֿדַ עֿתָ ֭א ומֵ טֻל עוִ ירֻ וֿת לֵּבהֻון֭
הָ נֻון ּדַ ֿפסַ קו סַ ֿברהֻו ֑ן וַאׁשלֵמו נַֿפׁשהֻון לֿפַ חז ֻוֿתָ ֭א וַלֿפֻולחָ נָא Eph 4:19
ּד ֻֿכלָה טַ נֿפֻוֿתָ א ּביַענֻוֿתהֻון֭
ַמׁשיחָ ֑א Eph 4:20
ָיהי ל ִ
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין לָא ֗הוָא הָ ַֿכנָא יִ לֵֿפּתֻ ונ ֗
והי Eph 4:21
ָיהי וֿבֵ ה יִ לֵֿפּתֻ ו ֑ן אַ ֿיך מָ א ִּדאיֿתַ ֗
אֵ ן ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ׁשמַ עּתֻ ונ ֗
קֻ וׁשּתָ א ּ֣ביֵׁשֻ וע֑
אֵ לָא ּדַ ֿתנִ יחֻון מֵ נֿכֻון הֻוּפָ ֿכַיּכֻון֞ קַ ֿדמָ י ֑ ֵ֞א לֿבַ רנָׁשָ א הַ ו עַ ִּתיקָ ֭א Eph 4:22
ּדמֵ ֿתחַ ּבַ ל ּבַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ּדטֻועיַי֑
וֿתֵ ֿתחַ ּדֿתֻ ון ּברֻ וחָ א ּדמַ ּדעַ יּכֻו ֑֞ן Eph 4:23
ֿתּברי֭ ּבז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א Eph 4:24
וֿתֵ לּבׁשֻ ון לֿבַ רנָׁשָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א הַ ו ּדֿבַ אלָהָ א אֵ ִ
וַֿבחַ סיֻוֿתָ א ּדקֻ וׁשּתָ א ס
מֵ טֻל הָ נָא אַ נִ יחו מֵ נֿכֻון ּכַּדָ ֿבֻוֿתָ א ומַ לֵלו קֻ וׁשּתָ א ֗אנָׁש עַם Eph 4:25
קַ ִריֿבֵ ֭ה הַ ּדָ מֵ ֞א חנַן ּגֵיר חַ ֿד ּדחַ ֿ֭ד
ֵערֿ֭ב Eph 4:26
רֿגַזו ולָא ּתֵ חטֻו ֑ן וׁשֵ מׁשָ א עַ ל רֻ וֿגזֿכֻון לָא נ ַ
ֿתרא לָאֿכֵל קַ רצָ ֭א Eph 4:27
ולָא ּתֵ ּתלֻון אַ ָ
והי֞ ונֵֿפלֻוח Eph 4:28
וַאינָא ּד ָֿגנֵֿב ֗הו ָ֭א מֵ ּכִ יל לָא נֵֿגנֻוֿ֑ב אֵ לָא נֵלאֵ א ּבִ איֿדַ ֗
טָ ֿבָ ֿתָ ֑ ֞א ּדנֵהוֵא לֵה למֵ ּתַ ל למַ ן ּדַ סנִ יק ּס ּס
Eph 4:14
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ֻוק אֵ לָא אַ יֿדָ א ּדׁשַ ּפִ ָירא
ּכֻל מֵ לָא סַ ניָא מֵ ן ּפֻומֿכֻון לָא ּתֵ ּפ ֑
וחָ ׁשחָ א לֿבֵ נ ָינ ָ֑א ּדֿתֵ ּתֵ ל טַ יּבֻוֿתָ א לַאילֵין ּדׁשָ מעִ ין֭
ולָא ּתֵ הו ֻון מעִ יקִ ין לרֻ וחָ א קַ ִּדיׁשּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ּדֵ אֿתחֿתֵ מּתֻ ון ּבֵ ה Eph 4:30
ליַומָ א ּדֿפֻורקָ נ ָ֭א
ורוּבָ ֭א וֿגֻוּדָ ֿפָא נֵׁשּתַ קלָן מֵ נֿכֻו ֑ן Eph 4:31
ֻּכלָה מַ ִרירֻ וֿתָ ֭א וחֵ מֿתָ ֭א ורֻ וֿגז ָ֭א ַ
עַ ם ֻּכלָה ּבִ יׁשֻ וֿתָ ֭א
ַמרחמָ נִ י ֑ן וַהוַיּתֻ ון ׁשָ ֿבקִ ין חַ ֿד Eph 4:32
ימין חַ ֿד לוָֿת חַ ֿ֭ד ו ַ
וַהוַיּתֻ ון ּבַ ִס ִ
מׁשיחָ א ׁשֿבַ ק ַ֭לן
לחַ ֿ֑ד אַ י ַּכנָא ּדַ אלָהָ א ּבַ ִ
יך ּב ַני ָ֞א חַ ּבִ יֿבֵ ֭ ֞א Eph 5:1
הוַיּתֻ ון הָ ֿכִ יל מֵ ּתּדַ מֵ ין ּבַ אלָהָ ֭א אַ ֿ
מׁשיחָ א אַ חֿבַ ן וַאׁשלֵם נַֿפׁשֵ ה עַ ל אַ ּפַ י ֑֞ן Eph 5:2
אף ִ
והַ לֵֿכו ּבחֻוּבָ ֑א אַ ֿיך ּדָ ֿ
לריחָ א ּבַ ִסימָ א ס
קֻ ורּבָ נָא וֿדֵ ֿבחָ א לַאלָהָ א ִ
ֿכלָה טַ נֿפֻוֿתָ ֭א ועָ לֻוֿבֻוֿתָ ֑א אָ ֿפלָא מֵ ׁשּתַ מָ הֻו ּתֵ ׁשּתַ מַ ה Eph 5:3
זָניֻוֿתָ א ּדֵ י֭ ן ו ֻ
ּבַ ינָֿתֿכֻו ֑ן אַ ֿיך ּדיָאֵ א לקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ולָא צֻוחיָֿתָ ֭ ֞א ולָא מֵ ל ֵ֞א ּדׁשָ טי ֻוֿתָ ֭א אַ ו ּדֿבֵ זחָ ֭א אַ ו ּדׁשֵ עי ָ֭א הָ לֵין Eph 5:4
ּדלָא מֵ ֿתּבַ ע ָי ֑֞ן אֵ לָא חל ָֿף הָ לֵין ּתַ ִוּדיֿתָ א ס
נֿפָא אַ ו Eph 5:5
והי ַז ָני ָ֭א אַ ו טַ ֭
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין הוַיּתֻ ון יָֿדעִ י ֑ן ּדֿכֻלנָׁש ִּדאיֿתַ ֗
מׁשיחָ א
ֿכר ֑ ֞א לַיּת לֵה יָרּתֻ וֿתָ א ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ ִ
והי ּפָ לַח ּפֿתַ ֵ
עָ לֻוֿבָ ֭א ִּדאיֿתַ ֗
וֿדַ אלָהָ א ס
הו ּגֵיר אָ ֿתֵ א Eph 5:6
סריקָ ֿתָ ֑ ֞א מֵ טֻל הָ לֵין ֻ֗
ּדַ למָ א ֗אנָׁש נַטעֵיֿכֻון ּבמֵ ל ֵ֞א ִ
רֻ וֿגזֵה ּדַ אלָהָ א עַל ּב ַני ָ֞א ּדלָא מֵ ּתטּפִ יסָ נֻוֿתָ ֭א
ֿפֵא Eph 5:7
לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ הוֻון להֻון ׁשַ וּתָ ֑ ֞
ֻוהרא Eph 5:8
ִאיֿתַ יּכֻון ֗הוַיּתֻ ון ּגֵיר מֵ ן לֻוקֿדַ ם חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א הָ ׁשָ א ּדֵ ין נ ָ
ֻוהרא הָ ֿכִ ֭יל הָ ַֿכנָא הַ לֵֿכו֭
אַ נ֗ ּתֻ ון ּבמָ ַ֭רן אַ ֿיך ּבנַי֞ נ ָ
ֿכלָה אֵ נֻון טָ ֿבֻוֿתָ ֭א וז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א וקֻ וׁשּתָ ֭א Eph 5:9
ֻוהר ֑א ּב ֻ
והי֞ ּגֵיר ּדנ ָ
אר ֗
ּפִ ַ
ּפָרׁשי ֑ן מָ נָא ׁשַ ּפִ יר קֿדָ ם מָ ַרן֭ Eph 5:10
ִ
וַהוַיּתֻ ון
אר ֞א לַיּת Eph 5:11
ולָא הוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ וּתֿפִ ין לוָֿת עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א ּדֿפִ ֵ
ּבהֻו ֑ן אֵ לָא הוַיּתֻ ון מֿכַונִ ין להֻון֭
הו אָ ֿף לַממַ ָללֻוֿתֵ ֭ה Eph 5:12
נֿדיֿד ֻ֗
עָֿבּדי ֑ן ִ
מֵ ּדֵ ם ּגֵיר ּדַ ֿבטֻוׁשיַי ִ
Eph 4:29
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ֻוהר ֭א ומֵ ֿתּגל ֵ֑א וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּדַ ֿגלֵא
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּגֵיר מֵ ֿת ַּכוַן מֵ ן נ ָ
ֻוהרא ֗הו
נ ָ
מֵ טֻל הָ נָא אַ ִמ ֑יר ּדֵ אּתּתעִ יר ּדַ מּכָא וקֻ ום מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א ונַנהַ ר Eph 5:14
מׁשיחָ א ס
ל ָֿך ִ
יך Eph 5:15
חזַו הָ ֿכִ יל אַ י ַּכנָא ּתהַ לֿכֻון זַהיָאיִ ֿ֑ת לָא אַ ֿיך סַ ֿכל ֑ ֵ֞א אֵ לָא אַ ֿ
חַ ּכִ ימֵ ֭ ֞א
ּדזָֿבנִ ין קִ ארסהֻו ֑ן מֵ טֻל ּדיַומָ ֿתָ ֞א ּבִ יׁשֵ ֞א אֵ נֻון֭ Eph 5:16
ירי֞ ֵרע ָינ ָ֑א אֵ לָא אֵ סּתַ ּכַלו֭ מָ נַו צֵ ֿב ָינֵה Eph 5:17
מֵ טֻל הָ נָא לָא ּתֵ הוֻון חַ ִס ַ
ּדַ אלָהָ ֭א
מר ֭א ּדֿבֵ ה ִאיֿת אָ סֻוטֻוֿתָ ֑א אֵ לָא אֵ ֿתמלַו Eph 5:18
ולָא הוַיּתֻ ון ָרוֵין ּבחַ ָ
ּברֻ וחָ ֭א
ירֿתָ ֞א ּדרֻ וחָ א Eph 5:19
זמ ָ
ֻור ֭ ֞א וַֿבֿתֵ ׁשּבחָ ּתָ ֑ ֞א וֿבַ ִ
ומַ לֵלו עַ ם נַֿפׁשֿכֻון ּבמַ זמ ֵ
ָמרין ּבלֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ למָ רי ָ֭א
הוַיּתֻ ון ז ִ
ָׁש ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Eph 5:20
וַהוַיּתֻ ון מַ וּדֵ ין ּבֿכֻלזֿבַ ן עַל אַ ּפַ י֞ ּכֻלנ ֑
מׁשיחָ ֭א לַאלָהָ א אַ ֿבָ ֭א
ִ
מׁשיחָ א ס Eph 5:21
עּבֿדין חַ ֿד לחַ ֿד ּבחֻוּבֵ ה ּדַ ִ
וַהוַיּתֻ ון מֵ ׁשּתַ ִ
יך ּדַ למָ ַר ֑ן Eph 5:22
נֵׁשֵ ֑ ֞א הוַיּתֵ ין֞ מֵ ׁשּתַ עּבֿדָ ן֞ לֿבַ עלַיּכֵי ֑֞ן אַ ֿ
מׁשיחָ א ִרׁשָ א הֻו Eph 5:23
אף ִ
ַֿברא ִרׁשָ ה ֻ֗הו ּדַ אנ֗ ּתֿתָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
מֵ טֻל ּדֿג ָ
ּדֿפַֿגר ֭א
ָ
ּדעִ ּד֗ ּתָ ֑א והֻויֻו מַ ח ָינָא
ַמׁשיחָ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף נֵׁשֵ ֞א Eph 5:24
אֵ לָא אַ י ַּכנָא ּדעִ ּד֗ ּתָ א מֵ ׁשּתַ עּבֿדָ א ל ִ
לֿבַ עלַיהֵ ין֞ ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם ס
מׁשיחָ א אַ חֵ ֿב לעִ ּד֗ ּתֵ ֭ה ונַֿפׁשֵ ה Eph 5:25
אף ִ
ַֿבר ֑ ֞א אַ חֵ ֿבו נֵׁשַ יּכֻו ֑֞ן אַ ֿיך ּדָ ֿ
ּג ֵ
ּפֵיה
אַ ׁשלֵם עַ ל אַ ֑֞
ֵיה ּבַ סחָ יָא ּדמַ י ֭ ָ֞א וַֿבמֵ לֿתָ ֭א Eph 5:26
ּדׁשיה וַנֿדַ ּכ ֭
ּדַ נקַ ִ
ימיה עִ ּד֗ ּתָ א לנַֿפׁשֵ ֭ה ּכַֿד מׁשַ ּבחָ ֭א ולַיּת ּבָ ה טֻולׁשָ ֭א ולָא Eph 5:27
וַנקִ ִ
קַ מטָ ֭א ולָא מֵ ּדֵ ֭ם ּדַ להָ לֵין ּדָ מֵ ֭א אֵ לָא ּתֵ הוֵא קַ ִּדיׁשָ ֭א ּדלָא מ ֻ֭ום
ֻון מַ ן Eph 5:28
לֿפַֿגריה ֭ ֞
ַ
ַֿבר ֑ ֞א ּדנַחֿבֻון נֵׁשַ יה ֭ ֻ֞ון אַ ֿיך ּדַ
הָ ַֿכנָא ָולֵא לֿג ֵ
ּדלַאנ֗ ּתֿתֵ ה ּגֵיר מַ חֵ ֿ֑ב נַֿפׁשֵ ה ֻ֗הו מַ חֵ ֿ֭ב
Eph 5:13
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ֿגר ֑ה אֵ לָא מֿתַ רסֵ א ל ֵ֭ה ויָצֵ ֿף ִּדיל ֵ֑ה
לָא ּגֵיר ֗אנָׁש מֵ מֿתֻ ום סָ נֵא ּפַ ֵ
מׁשיחָ א ּדעִ ּד֗ ּתֵ ֑ה
אף ִ
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
וה ֭֞י Eph 5:30
חנן ומֵ ן ּגַרמַ ֗
סרה ַ֭
ֿגר ֑ה ומֵ ן ּבֵ ֵ
מֵ טֻל ּדהַ ּדָ מֵ ֞א חנַן ּדֿפַ ֵ
ֻוהי ולֵאמֵ ֑ה ונֵקַ ֿף לַאנ֗ ּתֿתֵ ֑ה Eph 5:31
ַֿברא לַאֿב ֗
מֵ טֻל הָ נָא נֵׁשּבֻוק ּג ָ
ּתריהֻון֞ חַ ֿד ּבסַ ֭ר
ונֵהוֻון ַ
מׁשיחָ א ועַ ל עִ ּד֗ ּתֵ ֭ה Eph 5:32
הָ נָא ֗א ָרזָא ַרֿב ֻ֗הו֑ אֵ נָא ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנָא עַ ל ִ
יך Eph 5:33
ּברם אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּכֻל חַ ֿד חַ ֿד מֵ נֿכֻו ֑ן הָ ַֿכנָא נֵרחַ ם אַ נ֗ ּתֿתֵ ה אַ ֿ
ַ
ּדַ לנַֿפׁשֵ ֑ה אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדֵ י֭ ן ּתֵ הוֵא ּדָ חלָא מֵ ן ּבַ עלָה ס
ּב ַני ֑ ָ֞א אֵ ׁשּתַ ֗מעו לַאֿבָ הַ יּכֻון֞ ּבמָ ַר ֑ן הָ ֿדֵ א ּגֵיר ּכִ אנ ָ֭א Eph 6:1
ֻוך ולֵאמָ ֿ֑ך Eph 6:2
והָ נַו ּפֻוקּדָ נָא קַ ֿדמָ יָא ּדַ מלִ ֿ֭יך יַקַ ר לַאֿב ֿ
רעָא Eph 6:3
ַיּך עַ ל אַ ֭
ּדנֵהוֵא ל ָֿך ּדׁשַ ּפִ ֑יר ונִ ארּכֻון חַ י ְ֞
אַ ֿבָ הֵ ֑ ֞א לָא ּתַ רּגז ֻון ּבנַיּכֻו ֑֞ן אֵ לָא ַרּבַ ו אֵ נֻון ּבמַ רּדֻוֿתָ א וַֿבי ֻולּפָ נָא Eph 6:4
ּדמָ ַרן ס
רֿתיֿתָ ֭א Eph 6:5
עַ ֿבּדֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ ֗מעו למָ ַריּכֻון֞ ּדֿבַ ֿבסַ ֑ר ּבֿדֵ חלֿתָ ֭א וֿבַ ִ
ַמׁשיחָ ֑א
ֿפׁשיטֻוֿת לֵּבָ ֭א אַ ֿיך ּדל ִ
וֿבַ ִ
יך Eph 6:6
ֿפרין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אֵ לָא אַ ֿ
לָא ּבמַ חזֵא עַ ינ ָ֭א אַ ֿיך הַ ו ּדלַֿבנַינָׁשָ ֞א ׁשָ ִ
ּדעָֿבּדין צֵ ֿב ָינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ִ
מׁשיחָ ֭א
עַ ֿבּדֵ ֞א ּדַ ִ
יך Eph 6:7
וׁשַ מֵ ׁשו אֵ נֻון מֵ ן ֻּכלָה נַֿפׁשֿכֻון ּבחֻוּבָ ֑א אַ ֿיך ּדַ למָ ַ֭רן ולָא אַ ֿ
ּדלַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א
ֿתּפרע מֵ ן מָ ַר ֑ן Eph 6:8
ּכַֿד יָֿדעִ יּתֻ ון ּדהַ ו מֵ ּדֵ ם ּדעָֿבֵ ֿד ֗אנָׁש ּדׁשַ ּפִ ֑יר הֻו מֵ ַ
אר ֞א ס
אֵ ן עַ ֿבּדָ א ֻ֗הו֭ וֵאן ּבַ ר חִ ֵ
ֻון הוַיּתֻ ון ׁשָ ֿבקִ ין Eph 6:9
עָֿבּדין לעַֿבּדַ יּכ ֭ ֞
אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מָ ַרי ֑ ָ֞א הָ ַֿכנָא הוַיּתֻ ון ִ
והי ּבַ ׁשמַ י ָ֑א
אף מָ רֿכֻון ִּדילֿכֻון ִאיֿתַ ֗
להֻון סַ ֿכלֻוֿתָ ֑א מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדָ ֿ
אּפֵא לַיּת לוָֿתֵ ה ּס ּס
ומַ סַ ֿב ּבַ ֞
מֵ ּכִ יל אַ חַ י֞ אֵ ֿתחַ יַלו ּבמָ ַרן וַֿבֿתֻ וקֿפָא ּדחַ יל ֵ֭ה Eph 6:10
ּכלֵה זַינָא ּדַ אלָהָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדֿתֵ ׁשּכחֻון לַמקָ ם לֻוקֿבַ ל Eph 6:11
וַלֿבַ ׁשו ֻ
צֵ נעָֿתֵ ֞ה ּדָ אֿכֵל קַ רצָ ֑א
Eph 5:29

475

Ephesians

ַוס
סרא וַֿדמָ ֑א אֵ לָא עַ ם אַ רֿכ ֞
מֵ טֻל ּדֿתַ ֿכּתֻ וׁשֿכֻו֭ ן לָא ֗הוָא עַ ם ּבֵ ָ
ועַ ם ׁשַ לִ יטָ נ ֭ ֵ֞א ועַ ם אַ חִ יֿדַ י֞ עָ למָ א ּדהָ נָא חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א ועַ ם רֻ וחֵ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א
ּדַ ֿתחֵ יֿת ׁשמַ י ָ֭א
ּכלֵה זַינָא ּדַ אלָהָ ֑א ּדֿתֵ ׁשּכחֻון ּתֵ ארעֻון ּבִ יׁשָ ֑א Eph 6:13
מֵ טֻל הָ נָא לֿבַ ׁשו ֻ
וֿכַֿד מעַּתֿדִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ֭ם ּתקֻ ומֻון ס
קֻ ומו הָ ֿכִ יל וַחז ֻוקו חַ צַ יּכֻון֞ ּבקֻ וׁשּתָ ֭א וַלֿבַ ׁשו ׁשֵ ר ָינָא Eph 6:14
ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א
ּברֿגלַיּכֻון֞ טֻויָֿבֵ ה ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון ּדַ ׁשלָמָ ֭א Eph 6:15
וסַ אנו ֵ
ּכרא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ּדֿבָ ה ּתֵ ֿתמצֻון חַ ילָא Eph 6:16
ועַ ם הָ לֵי֭ ן סַ ֿבו לֿכֻון סַ ָ
והי֞ יָקּדֵ ֞א ּדֿבִ יׁשָ ֭א
ֵאר ֗
למַ ֿדעָ ֿכֻו ּכֻלהֻון ּג ַ
והי Eph 6:17
וסימו סַ נוַרּתָ א ּדֿפֻורקָ נ ָ֭א וַאחֻוֿדו סַ יֿפָא ּדרֻ וחָ ֑א ִּדאיֿתַ ֗
ִ
מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
וח וֿבָ ה ּבַ צלֻוֿתָ א Eph 6:18
וַֿבֿכֻל צ ַלוָן֞ וַֿבֿכֻל ּבָ עוָן֞ צַ לַו ּבֿכֻלזֿבַ ן ּברֻ ֭
הרין ּבֿכֻלעֵ ּדָ ֑ן ּכַֿד מצַ לֵיּתֻ ון אַ ִמינָאיִ ֿת ומֵ ֿתּכַׁשֿפִ ין עַ ל אַ ּפַ י֞
הוַיּתֻ ון ׁשָ ִ
ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ֿכרז Eph 6:19
אָ ֿף עלַי֑ ּדֿתֵ ִֿתיהֵ ֿב לִ י מֵ לֿתָ א ּבמַ ֿפּתַ ח ּפֻומי֑ ּדעִ ין ּבַ ֿגלֵא אַ ֵ
֗א ָרזָא ּדַ סֿבַ רֿתָ ֭א
יך ּד ָולֵא Eph 6:20
יוהי֭ אַ ֿ
ּבׁשׁשלָֿתָ ֑ ֞א ּדַ ֿבּפַ ֵר ֗ה ִסיַא אֵ מַ ללִ ֗
הַ ו ּדֵ אנָא ִאיזּגַּדֵ ה ִ
לִ י לַממַ ָללֻוֿתֵ ה ס
ּדֿתֵ ּדעֻון ּדֵ ין אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ּדֵ ם ּדַ לוָֿתי֭ ומֵ ּדֵ ם ּדסָ עַ ר ֗אנ ָ֑א הָ א Eph 6:21
מַ וּדַ ע לֿכֻון טֻ֣וֿכִ יקָ וס אַ חָ א חַ ּבִ יֿבָ א וַמׁשַ מׁשָ נָא מהַ ימנָא ּבמָ ַר ֑ן
ּדרֿת לוָֿתֿכֻון עלֵיה עַ ל הָ ֿדֵ ֑א ּדֿתֵ ּדעֻון מָ א ּדַ לוָֿתי֭ וַנֿבַ יַא Eph 6:22
ּדלֵה ׁשַ ֵ
לֵּבַ וָֿתֿכ ֭ ֻ֞ון
ׁשלָמָ א עַ ם אַ חַ ין֞ וחֻוּבָ א עַ ם הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֭א ומֵ ן מָ ַרן Eph 6:23
מׁשיחָ ֭א
יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ ֭א ּדלָא Eph 6:24
טַ יּבֻוֿתָ א עַ ם ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדמַ חֿבִ ין למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
חֿבָ ֭ל אַ ִמין ס
Eph 6:12
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מׁשיחָ ֑א לֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֞א
ּפַ֣ולָוס ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֭וס עַ ֿבּדֵ ֞א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וס עַ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֞א וַמׁשַ מׁשָ נ ֭ ֵ֞א
מׁשיחָ א ִּדאיֿת ּ֣בֿפִ ילִ יּפָ ֑
ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ א Phi 1:2
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻון וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ס
עוהּדָ נֿכֻון אַ ִמינ ָ֑א Phi 1:3
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהי עַל ֻ֗
ֻון וֿכַֿד חָ ֿדֵ א ֗אנָא מֵ ֿתּכַׁשַ ֿף ֗אנ ָ֑א Phi 1:4
ּדַ ֿבֿכֻל ּבָ עוָֿתי֞ ּדעַל אַ ּפַ יּכ ֭ ֞
עַ ל ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתֿכֻון ּדֿבֵ אוַנּגֵלִ יָו֭ ן מֵ ן יַומָ א קַ ֿדמָ יָא וַעֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א Phi 1:5
מֵ טֻל ּדַ ֿתֿכִ יל ֗אנָא עַ ל הָ ֿדֵ ֑א ּדהַ ו מַ ן ּדׁשַ ִרי ּבֿכֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א הֻו Phi 1:6
מׁשיחָ ֭א
נׁשַ לֵם עֿדַ מָ א ליַומֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ימין Phi 1:7
ֿתרעָ יֻו עַ ל ּכֻלֿכֻו ֑ן מֵ טֻל ּדַ ֿבלֵּבי ִס ִ
הָ ַֿכנָא ּגֵיר זָֿדֵ ק לִ י למֵ ַ
ׁשר ֵרה ּדֵ אוַנּגֵלִ יָו ֑ן ּדׁשַ וּתָ ֿפַ י֞ אַ נ֗ ּתֻ ון
ֻור ֭֞י וַֿבמַ ּפַ ק ּברֻ וחי֭ ּדעַ ל ָ
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן וֿבַ אס ַ
ּבטַ יּבֻוֿתָ ֭א
והי֞ Phi 1:8
ּברחמַ ֗
סָ הֵ ֿד ֻ֗הו לִ י ּגֵיר אַ לָהָ ֑א ּדַ אי ַּכנָא מַ חֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ַ
מׁשיחָ ֭א
ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
והָ ֿדֵ א מצַ לֵא ֗אנ ָ֑א ּדֿתֻ וֿב נֵסּגֵא ונֵֿתיַּתַ ר חֻוּבֿכֻו֭ ן ּבִ יֿדַ עֿתָ ֭א וַֿבֿכֻל Phi 1:9
וח
סֻוּכָל ּדרֻ ֑
ּפָרׁשין אַ ילֵין ּדָ ֗עה ָנ ֑֞ן וֿתֵ הו ֻון ּדֿכֵין ּדלָא ּתֻ וקלָא ּביַומֵ ה Phi 1:10
ִ
ּדֿתֵ הוֻון
מׁשיחָ ֑א
ּדַ ִ
מׁשיחָ ֭א לׁשֻ וֿבחָ א ולִ איקָ ָרא Phi 1:11
אר ֞א ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
וַמלֵין ּפִ ֵ
ּדַ אלָהָ א ס
יראיִ ֿת אָ ֿתֵ א Phi 1:12
ֻוערני ִּדילי י ִַּת ָ
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻון אַ חַ ֑֞י ּדס ָ
והי ּבֵ אוַנּגֵלִ יָו ֑ן
לַקֿדָ מַ ֗
ּכל ָ֭ה וַלׁשַ רּכָא Phi 1:13
ּפרטָ ִוריָן ֻ
מׁשיחָ א ּבַ ֵ
ֻורי֞ אֵ ֿתּגלִ יו ּבַ ִ
אף אַ ס ַ
הָ ַֿכנָא ּדָ ֿ
ּדֿכֻלנ ָׁ֑ש
Phi 1:1
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ַאׁשיחו י ִַּת ָיראיִ ֿ֭ת
ֻור ֑֞י ו ִ
וסֻוֿגָאא ּדַ אחֵ ֞א ּדַ ֿבמָ ַ֭רן אֵ ּתּתֿכֵלו עַל אַ ס ַ
ּדלָא ּדֵ חלָא לַממַ ָללֻו מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ואנָׁש ֗אנָׁש מֵ ן חסָ מָ א וחֵ ר ָינ ָ֭א ֗אנָׁש ֗אנָׁש ּדֵ ין ּבצֵ ֿב ָינָא טָ ֿבָ א Phi 1:15
֗
ַמׁשיחָ א מַ ֿכרזִי ֑ן
וַֿבחֻוּבָ ֑א ל ִ
מֵ טֻל ּדיָֿדעִ ין ּדַ למַ ּפַ ק ּברֻ וחָ א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָו֭ ן ִסים ֗אנ ָ֭א Phi 1:16
ַמׁשיחָ א מַ ֿכרזִי ֑ן לָא ֗הוָא ּדַ ֿכיָאיִ ֿ֑ת אֵ לָא Phi 1:17
הָ נֻון ּדֵ ין ּדַ ֿבחֵ ר ָינָא ל ִ
ֻור ֭֞י
ֿברין ּדמַ וסֿפִ ין אֻ ולצָ נָא לַאס ַ
ּדסָ ִ
וס אֵ ן ּבעֵ לֿתָ ֭א וֵאן Phi 1:18
חֿדיֿת וחָ ֿדֵ א ֗אנ ָ֑א ּדַ ֿבֿכֻל ּפרֻ ֑
וַֿבהָ ֿדֵ א ִ
ֵֿתּכר ֭ז
מׁשיחָ א נ ֵ
ּבקֻ וׁשּתָ ֭א ִ
יָֿדַ ע ֗אנָא ּגֵיר ּדהָ לֵין לחַ י ֵ֞א מֵ ׁשּתַ ֿכחָ ן֞ לִ י ּבֿבָ עֻוֿתֿכֻו֭ ן וַֿבמַ והַ ֿבֿתָ א Phi 1:19
מׁשיחָ ֑א
ּדרֻ וחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
אַ י ַּכנָא ּדַ מסַ ּבַ ר ֗אנָא וַמסַ ּכֵא ֗אנ ָ֑א ּדַ ֿבמֵ ּדֵ ם לָא אֵ ֿבהַ ֿ֑ת אֵ לָא Phi 1:20
מׁשיחָ א ּבֿפַֿגרי֭ אֵ ן ּבחַ י ֭ ֵ֞א
ֵֿתר ַורֿב ִ
ּפֵא אַ ֿיך ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן אָ ֿף הָ ׁשָ ֭א נ ַ
ּבֿגַליֻוֿת אַ ֞
וֵאן ּבמַ וּתָ ֭א
ֻוֿתרנָא ֗הו לִ י֭ Phi 1:21
מׁשיחָ א ֗הו֭ וֵאן אֵ ֻמוֿ֑ת י ָ
חַ יַי֞ ּגֵיר ִּדילי ִ
אר ֞א ִאיֿת לִ י ּבַ עֿבָ ֿדַ ֭֞י לָא יָֿדַ ע Phi 1:22
סר ֑א ּפִ ֵ
אֵ ן ּדֵ ין אָ ֿף ּבהָ לֵין חַ י ֵ֞א ּדֿבֵ ָ
֗אנָא מָ נָא אֵ ֿגּבֵ א לִ י֭
מׁשיחָ א אֵ הו ֵ֭א Phi 1:23
אָ לצָ ן֞ לִ י ּגֵיר ּתַ רּתַ יהֵ ֭ ֞ין למֵ ֿפטַ ר רֿגִ יֿג ֗אנ ָ֑א ּדעַ ם ִ
והָ ֿדֵ א טָ ֿב ּפָקחָ א ֗הוָֿת לִ י֭
טלָֿתֿכֻון֭ Phi 1:24
אֵ לָא אָ ֿף ּדֵ אקַ וֵא ּבֿפַ ֿגרי֑ אָ לצָ א לִ י צֿבֻוֿתָ א מֵ ֻ
והָ ֿדֵ א ּתֿכִ ילָאיִ ֿת יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א ּדֿפָאֵ ׁש ֗אנָא וַמקַ וֵא ֗אנ ָ֑א לחַ ֿדֻוֿתָ א Phi 1:25
ִּדילֿכֻון וַלֿתַ רּבִ יֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻו ֑ן
מׁשיחָ א Phi 1:26
ּדֿכַֿד ִאֿתֵ א ּתֻ וֿב לוָֿתֿכֻו ֑ן נֵֿתיַּתַ ר ּבִ י ׁשֻ וֿבהָ רֿכֻון ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
ּבַ ל ֻחוֿ֭ד
ּברי ֑ן ּדֵ אן ִאֿתֵ ֭א Phi 1:27
מׁשיחָ ֑א הוַיּתֻ ון מֵ ּתּדַ ִ
אַ י ַּכנָא ּדיָאֵ א לַסֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
ימין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ חֿדָ א רֻ ֭וח
אֵ חזֵיֿכֻו ֑ן וֵאן ּפַ ִריק ֗אנ ָ֭א אֵ ׁשמַ ע עלַיּכֻו ֑ן ּדקָ ִ
נֿפֵׁש ומֵ ֿתנַצחִ יּתֻ ון אַ ֿכחַ ֿ֭ד ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון֭
וֿבַ חֿדָ א ֭
Phi 1:14
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ימין לקֻ וֿב ַל ֑ן
וַֿבמֵ ּדֵ ם לָא מֵ ּתּתזִיעִ ין אנ֗ ּתֻ ון מֵ ן הָ נֻון ּדקָ ִ
לֿתַ חוִ יֿתָ א ּדַ אֿבּדָ נהֻו֭ ן וַלחַ י ֵ֞א ִּדילֿכֻון֭
והָ ֿדֵ א מֵ ן אַ לָהָ א ֗הו אֵ ֿתיַהּבַ ֿת לֿכֻו ֑ן ּדלָא ּבַ לחֻוֿד מהַ ימָ נֻו Phi 1:29
והי֞ ּתֵ חׁשֻ ו ֑ן
מׁשיחָ ֑א אֵ לָא אָ ֿף ּדעַ ל אַ ּפַ ֗
ּתהַ ימנֻון ּבֵ ה ּבַ ִ
יך הַ ו ּדַ חזַיּתֻ ון ּבִ י֭ והָ ׁשָ א ׁשָ מעִ יּתֻ ון עלַי ּס Phi 1:30
וַֿתסַ יּברֻ ון אַ ֿגֻונ ָ֑א אַ ֿ
ּס
מׁשיחָ ֭א וֵאן מַ מלֵא ּבלֵּבָ א ּבחֻוּבָ ֭א Phi 2:1
אֵ ן ִאיֿת לֿכֻון הָ ֿכִ ֭יל ּבֻויָאָ א ּבַ ִ
וֵאן ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ּדרֻ וחָ ֭א וֵאן רֻ וחָ ֿפָא ַורחמֵ ֑ ֞א
ׁשַ לֵמו חַ ֿדוַֿתי֑ ּדחַ ֿד ֵרע ָינָא נֵהוֵא לֿכֻו֭ ן וחַ ֿד חֻוּבָ ֭א וַחֿדָ א נֿפֵ ׁ֭ש Phi 2:2
וַחֿדָ א ּתַ רעִ יֿתָ ֭א
סריקּתָ ֭א לָא ּתֵ עּבֿדֻו ֑ן אֵ לָא Phi 2:3
ומֵ ּדֵ ם ּבחֵ ר ָינָא אַ ו ּבֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ִ
ֿברה אַ ֿיך ּדַ מיַּתַ ר מֵ נ ֵ֭ה נֵחׁשֻ וֿ֭ב
ּבמַ ּכִ יֿכֻוֿת ֵרע ָינ ָ֑א ּכֻלנָׁש לחַ ֵ
ֿבר ֭ה Phi 2:4
ולָא ֗אנָׁש ּדנַֿפׁשֵ ה נִ אצַ ֿ֑ף אֵ לָא ּכֻלנָׁש אָ ֿף ּדחַ ֵ
מׁשיחָ ֭א Phi 2:5
אף יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿתרעַ ו ּבנַֿפׁשֿכֻו ֑ן הָ י ּדָ ֿ
והָ ֿדֵ א אֵ ַ
והי ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א לָא ֗הוָא חטֻוֿפיָא חַ ׁשּבָ ה הָ ֿדֵ ֭א Phi 2:6
הַ ו ּדֿכַֿד ִאיֿתַ ֗
והי ּפֵחמָ א ּדַ אלָהָ ֭א
ִּדאיֿתַ ֗
אֵ לָא נַֿפׁשֵ ה סַ ֵר ֭ק וַֿדמֻוֿתָ א ּדעַ ֿבּדָ א נסַ ֿ֭ב וַהוָא ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א Phi 2:7
וֿבֵ אסּכִ מָ א אֵ ׁשּתֿכַח אַ ֿיך ּבַ רנָׁשָ ֭א
יֿפָא Phi 2:8
ומַ ּכ ֵֿך נַֿפׁשֵ ֭ה וֵאׁשּתמַ ע עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֭א מַ וּתָ א ּדֵ י֭ ן ּדַ זקִ ֭
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף אַ לָהָ א אַ סּגִ י ַרמרמֵ ֭ה וי ַ֗הֿב לֵה ׁשמָ א ּדַ מיַּתַ ר מֵ ן Phi 2:9
ּכֻל ׁשמָ הִ י ֑֞ן
ארעָא וֿדַ לֿתַ חּת Phi 2:10
֭
ֻוף ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א וֿבַ
וך ּתֵ ּכ ֿ֭
ּדֿבַ ׁשמֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ּכֻל ּברֻ ֿ
רעָא
מֵ ן אַ ֑
מׁשיחָ א לׁשֻ וֿבחָ א ּדַ אלָהָ א Phi 2:11
וֿכֻל לֵׁשָ ן נַוּדֵ א ּדמָ ריָא ֗הו יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֻוהי ס
אַ ֿב ֗
מֵ ּכִ יל חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אַ י ַּכנָא ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן אֵ ׁשּתמַ עּתֻ ו ֑ן לָא ּכַֿד קַ ִריֿב ֗אנָא Phi 2:12
ּדרחִ יק ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן י ִַּת ָיראיִ ֿת ּבֿדֵ חלֿתָ א
לֿכֻון ּבַ ל ֻחוֿ֭ד אֵ לָא הָ ׁשָ א ַ
רֿתיֿתָ ֑א ּפלֻוחו ּפֻולחָ נָא ּדחַ יַיּכ ֭ ֻ֞ון
וֿבַ ִ
Phi 1:28
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סעַר הַ ו מֵ ּדֵ ם
אַ לָהָ א ֗הו ּגֵיר מחַ ּפֵט ּבֿכֻו ֑ן אָ ֿף למֵ צּבָ ֭א אָ ֿף למֵ ֑
ּדצָ ֿבֵ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
עָֿבּדי ֑ן ּדלָא ֵרטנָא וַֿדלָא ּפֻולָֿ֑ג Phi 2:14
ּכֻלמֵ ּדֵ ם הוַיּתֻ ון ִ
מרין Phi 2:15
ּדֿתֵ הוֻון ּתַ ִמימֵ ֞א וַֿדלָא מ ֻ֭ום אַ ֿיך ּב ַני ָ֞א ּד ַֿכי ָ֞א ּדַ אלָהָ ֑א ּדעָ ִ
ּבֿדָ ָרא עַ סקָ א וַמעַ קמָ ֭א וֵאֿתחזַו ּבַ ינָֿתהֻון אַ ֿיך נַהִ ֵיר ֞א ּבעָ למָ ֑א
מׁשיחָ ֑א Phi 2:16
ִּדאיֿתַ יּכֻון להֻון ּבֿדֻוּכַֿת חַ י ֵ֞א לׁשֻ וֿבהָ רי ִּדילי ּביַומֵ ה ּדַ ִ
סריקָ איִ ֿת עֵ מלֵֿ֭ת
ּדלָא ֗הוָא ִאיקִ א ֵרהטֵ ֿת ולָא ִ
אֵ לָא אָ ֿפֵן מֵ ֿתנַקֵ א ֗אנָא עַ ל ּדֵ ֿבחֿתָ א וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻו ֑ן Phi 2:17
חָ ֿדֵ א ֗אנָא ָורוֵז ֗אנָא עַ ם ּכֻלֿכֻון֭
הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון חֿדַ ו וַרוַזו עַ מי֭ Phi 2:18
מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּדֵ ין ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדֵ אׁשַ ּדַ ר לוָֿתֿכֻון ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס ּבַ עֿגַל֑ Phi 2:19
אף לִ י נֵהוֵא לִ י ניָחָ ֑א ּכַֿד ִאל ַֿף מֵ ֻטלָֿתֿכֻון֭
ּדָ ֿ
הו֑ ּדַ אֿכִ יֿפָאיִ ֿת יָצֵ ֿף Phi 2:20
איך נַֿפׁשי ֻ֗
חרין הָ רּכָא ּדַ ֿ
לַיּת לִ י ּגֵיר ֗א ִ
ִּדילֿכֻון֭
מׁשיחָ ֭א Phi 2:21
ּכֻלהֻון ּגֵיר ּדנַֿפׁשהֻון ֻ֗הו ּבָ עֵי ֑ן ולָא ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ֻוהי֑ הָ ַֿכנָא ּפָ לַח Phi 2:22
ּברא עַ ם אַ ֿב ֗
איך ָ
ּבֻוקיֵה ּדֵ ין ּדהָ נָא יָֿדעִ יּתֻ ו ֑ן ּדַ ֿ
עַ מי ּבַ סֿבַ רֿתָ ֭א
להָ נָא מסַ ּבַ ר ֗אנ ָ֑א ּדֵ אׁשַ ּדַ ר לוָֿתֿכֻון ּבַ עֿגַל מָ א ּדַ חזִיֿת מָ א ּדַ לוָֿתי֭ Phi 2:23
אף אֵ נָא ּבַ עֿגַל אָ ֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתֿכֻון֭ Phi 2:24
וַֿתֿכִ יל ֗אנָא עַ ל מָ רי֑ ּדָ ֿ
וֿדיטָ ס אַ חָ ֑א Phi 2:25
ֿפר ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אֵ לַצֿתַ ני צֿבֻוֿתָ ֑א ּדֵ אׁשַ ּדַ ר לוָֿתֿכֻון לֵ֣אּפַ ָ
ּדרנ ָ֭א וֿפָ לחָ א ּדעַ מי֑ ִּדילֿכֻון ּדֵ ין ׁשלִ יחָ ֭א וַמׁשַ מׁשָ נָא
והי מעַ ָ
ִּדאיֿתַ ֗
ּדַ חׁשַ חֿתי֑
מֵ טֻל ּדַ סוֵא ֗הוָא למֵ חזָא לֿכֻלֿכֻו ֑ן וַמעָק ֗הוָא ִּדיֿדַ ע ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון Phi 2:26
אֿתּכר ֭ה
ַ
ּדֵ
ַוהי֑ לָא Phi 2:27
ֿתּכרה ּגֵיר עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֑א אֵ לָא אַ לָהָ א ַרחֵ ם על ֗
אָ ֿף אֵ ַ
ַוהי ּבַ ל ֻחוֿ֑ד אֵ לָא אָ ֿף עלַי֑ ּדלָא ּתֵ הוֵא לִ י עָקָ א עַ ל עָקָ ֭א
֗הוָא ּדֵ ין על ֗
ָיהי֭ ּתֻ וֿב ּתֵ חּדֻו ֑ן Phi 2:28
חֿפִ יטָ איִ ֿת הָ ֿכִ יל ׁשַ ּדַ רּתֵ ה לוָֿתֿכֻו ֑ן ּדֿכַֿד ּתֵ חז ֻונ ֗
ולִ י קַ לִ יל נֵהוֵא נֿפִ אׁשָ ֭א
Phi 2:13
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ֻוהי הָ ֿכִ יל ּבמָ ריָא ּבֿכֻל חַ ֿדו ָ֭א ולַאילֵין ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻו ֑ן
קַ ּבל ֗
ּבִ איקָ ָרא אַ חֻוֿדו אֵ נֻון֭
מׁשיחָ א עֿדַ מָ א למַ וּתָ א מַ ִטי֭ וֿבַ סַ ר עַ ל נַֿפׁשֵ ֑ה Phi 2:30
מֵ טֻל עֿבָ ֿדָ א ּגֵיר ּדַ ִ
ּדַ נמַ לֵא מֵ ּדֵ ם ּדֿבַ צַ רּתֻ ון ֗הוַיּתֻ ון ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א ּדַ לוָֿתי ס
מֵ ּכִ יל אַ חַ י֞ חֿדַ ו ּבמָ ַ֭רן הֵ נֵין ּכַֿד הֵ נֵין ּדֵ אֿכּתֻ וֿב לֿכֻו ֑ן לָא מָ אנָא לִ י֑ Phi 3:1
ַהר ֭ ֞ן
מֵ טֻל ּדַ לֿכֻון מז ָ
אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ּכַלּבֵ ֭ ֞א אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ּפָעל ֵ֞א ּבִ יׁשֵ ֭ ֞א אֵ זּדַ ֗הרו מֵ ן ּפסָ ק Phi 3:2
סר ֭א
ּבֵ ָ
ּגז ֻורּתָ א ּגֵיר חנַן ִאיֿתַ י ֑ן אַ ילֵין ּדֿפָ לחִ ינַן לַאלָהָ א ּברֻ וחָ ֑א Phi 3:3
סר ֑א
מׁשיחָ ֑א ולָא ּתֿכִ ילִ ינַן עַ ל ּבֵ ָ
ֿבהרינַן ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ומֵ ׁשּתַ ִ
סר ֭א אֵ ן ּגֵיר ֗אנָׁש סָ ֿבַ ר Phi 3:4
ּכַֿד לִ י ִאיֿת ֗הוָא לִ י ּתֻ וֿכ ָלנָא אָ ֿף עַ ל ּבֵ ָ
סרא ֗הו֑ י ִַּתיר מֵ נֵה אֵ נ ָ֭א
ּדֿתֻ וֿכ ָלנֵה ּבֿבֵ ָ
איסרי ֵ֭ל מֵ ן ׁשַ ֿבטָ א Phi 3:5
ַומ ֭ ֞ין מֵ ן טֻוהמָ א ִּ֣ד ָ
ִירא ּבַ ר ּתמָ ניָא י ִ
ּגז ָ
ּפריׁשָ י ָ֭א
עֵֿברי ֭ ֵ֞א ּב ָנמֻוסָ א ִ
עֵֿבריָא ּבַ ר ָ
ּ֣דֿבֵ ני ִָמי֭ ן ָ
ּבַ ט ָננָא ָרֿדֻוֿפָא ּדעִ ּד֗ ּתָ ֭א וַֿבז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּד ָנמֻוסָ א ּדלָא ֵרׁשיָן ֗הוִ יֿ֭ת Phi 3:6
מׁשיחָ ֭א Phi 3:7
ֻוסרנָא חֵ ׁשּבֵ ֿת אֵ נֵין֞ מֵ טֻל ִ
ֻוֿתרנָא הוַי֞ לִ י֑ ח ָ
אֵ לָא הָ לֵין ּדי ָ
ֻוסרנ ָ֑א מֵ טֻל ַרּבֻוֿתָ א ִּדיֿדַ עֿתֵ ה Phi 3:8
אָ ֿף חָ ׁשֵ ֿב ֗אנָא להֵ ין ּכֻלהֵ ין ח ָ
ַאיך זֵֿבלָא חֵ ׁשּבֵ ֿ֑ת
סרֿ֭ת ו ֿ
מׁשיחָ א מָ רי֑ הַ ו ּדמֵ ֻטלָֿתֵ ה ּכֻלמֵ ּדֵ ם חֵ ֵ
ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ַמׁשיחָ א ִאֿתַ ֑ר
ּדל ִ
וֵאׁשּתֿכַח ּבֵ ֑ה ּכַֿד לַיּת לִ י ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדנַֿפׁשי הָ י ּדמֵ ן ָנמֻוסָ ֑א אֵ לָא Phi 3:9
מׁשיחָ ֑א ִּדאיֿתֵ יה ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדמֵ ן אַ לָהָ ֑א
הָ י ּדמֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ִ
וה ֭֞י Phi 3:10
ּדֿבָ ה אֵ ׁשּתַ וּדַ ע ל֣ יֵׁשֻ וע וַלחַ ילָא ּדַ קיָמּתֵ ֑ה וֵאׁשּתַ וּתַ ֿף ּבחַ ׁשַ ֗
וֵאּתּדַ מֵ א ּבמַ וּתֵ ֑ה
ּדַ למָ א אֵ ׁשּכַח אֵ מַ טֵ א לַקיָמּתָ א ּדמֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֭ ֞א Phi 3:11
ַמרֿ֭ת אֵ לָא ָרהֵ ט ֗אנ ָ֑א Phi 3:12
לָא ֗הוָא מֵ ן ַּכּדֻו נֵסּבֵ ֿ֭ת אַ ו מֵ ן ַּכּדֻו אֵ ֿתּג ֵ
מׁשיחָ א ּס ּס
ֿדר ֿך למֵ ּדֵ ם ּדמֵ ֻטלָֿתֵ ה אַ ֿדרֿכַני יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדַ למָ א אַ ֵ
אַ חַ ֑֞י אֵ נָא עַ ל נַֿפׁשי לָא ָרנֵא ֗אנָא ּדַ אֿדרֿכֵֿ֭ת חֿדָ א ּדֵ ין יָֿדַ ע ֗אנ ָ֑א Phi 3:13
ּדַ ֿדֿבֵ סּתַ רי טָ עֵא ֗אנ ָ֭א ולַקֿדָ מַ י מֵ ׁשּתַ וׁשַ ט ֗אנ ָ֭א
Phi 2:29
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ָורהֵ ט ֗אנָא לֻוקֿבַ ל נִ יׁשָ ֑א ּדֵ אסַ ֿב ָזֿכֻוֿתָ א ּדקֵ ר ָינָא ּדַ לעֵ ל ּדַ אלָהָ ֭א
מׁשיחָ ֭א
ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
חרניָאיִ ֿת Phi 3:15
ֵֿתרעֻו֭ ן וֵאן מֵ ּדֵ ם ֗א ָ
ֿגמ ִירין הָ ֿכִ יל הָ לֵין נ ַ
אַ ילֵין ּדַ ִ
ֿתרעֵין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אָ ֿף הָ ֿדֵ א אַ לָהָ א נֵֿגלֵא לֿכֻון֭
מֵ ַ
ּברם להָ ֿדֵ א ּדמַ ִטי ֑ן ּבחַ ֿד ׁשֿבִ ילָא נֵׁשל ַ֭ם וֿבַ חֿדָ א אַ וי ֻוֿתָ א ס Phi 3:16
ַ
יך Phi 3:17
אֵ ּתּדַ מַ ו ּבִ י אַ חַ ֑֞י וַהוַיּתֻ ון מֵ ֿתּבַ קֵ ין ּבַ אילֵי֭ ן ּדהָ ַֿכנָא מהַ לֿכִ י ֑ן אַ ֿ
ּדמֻוֿתָ א ּדֿבַ ן חָ זֵיּתֻ ון֭
חרניָאיִ ֿת מהַ לֿכִ י ֑ן הָ נֻון ּדזַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ יָאן֞ Phi 3:18
ֵאא ּדַ ֗א ָ
ִאיֿת ּגֵיר סַ ּגִ י ֑ ֞
מרֿת לֿכֻון עלַיהֻו ֑ן הָ ׁשָ א ּדֵ ין ּכַֿד ּבָ ֿכֵא ֗אנָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א הָ נֻון ּדַ ֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֞א
אֵ ֵ
מׁשיחָ ֭א
אֵ נֻון ּדַ זקִ יֿפֵ ה ּדַ ִ
ּדחַ רֿתהֻון אַ ֿבּדָ נָא ֗הי֭ הָ נֻון ּדַ אלָההֻון ּכַרסהֻון וֿתֵ ׁשּבֻוחּתהֻון Phi 3:19
ּבֵ הּתַ ֿתהֻו֭ ן הָ לֵין ּדֿתַ רעִ יֿתהֻון ּבַ ארעָא ֗הי֭
ִּדילַן ּדֵ ין ּפֻולחָ נַן ּבַ ׁשמַ יָא ֗הו֭ ומֵ ן ּתַ מָ ן מסַ ּכֵינַן למַ ח ָינ ָ֭א למָ ַרן Phi 3:20
מׁשיחָ ֑א
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿגרא ּדׁשֻ וֿבחֵ ֑ה Phi 3:21
ֿגרא ּדמֻו ָּכ ַֿכ ֑ן ּדנֵהוֵא ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדֿפַ ָ
ּדהֻו נחַ ל ֵֿף ּפַ ָ
אַ ֿיך חַ ילֵה ַרּבָ א הַ ו ּדֿבֵ ה ּכֻל אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿד לֵה ס
מֵ ּכִ יל אַ חַ ֑֞י חַ ּבִ יֿבֵ ֞א וַרחִ ימֵ ֭ ֞א וחַ ֿדוַֿתי וַֿכלִ ילי֑ הָ ַֿכנָא קֻ ומו ּבמָ ַרן Phi 4:1
חַ ּבִ יֿבַ ֭֞י
סֻ֣ונטיֿכ ַ֑א ּדחַ ֿד ֵרע ָינָא נֵהוֵא להֵ ין Phi 4:2
ִ
ָהֿדיַא ּבָ עֵא ֗אנָא ומֵ ן
מֵ ן ֵ֣או ִ
ּבמָ ַרן֭
יר ֑א ּדֿתֵ הוֵא מעַ ּדַ ר להֵ י ֑ן ּדהֵ נֵין Phi 4:3
אָ ֿף מֵ נ ָֿך ּבָ עֵא ֗אנ ָ֭א ּבַ ר-זַוּגי ׁשַ ִר ָ
ּדרנ ַ֑֞י הָ נֻון ּדַ ׁשמָ הַ יהֻון֞
לאי֞ עַ מי ּבֵ אוַנּגֵלִ יָון עַ ם ֣קלִ ִמיס ועַ ם ׁשַ רּכָא ּדַ מעַ ָ
ִ
ּכֿתיֿבִ ין ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדחַ י ֵ֞א ס
ִ
חֿדַ ו ּבמָ ַרן ּבֿכֻלזֿבַ ֑ן וֿתֻ וֿב אָ מַ ר ֗אנָא חֿדַ ו֭ Phi 4:4
הו֭ Phi 4:5
ומַ ּכִ יֿכֻוֿתֿכֻון ּתֵ ִֿתיֿדַ ע לוָֿת ּכֻלנ ָׁ֭ש מָ ַרן קַ ִריֿב ֻ֗
וּדיֿתָ ֭א Phi 4:6
ּדמֵ ּדֵ ם לָא ִּתאצּפֻו ֑ן אֵ לָא ּבֿכֻלזֿבַ ן ּבַ צלֻוֿתָ ֭א וַֿבֿבָ עֻוֿתָ ֭א וַֿבֿתַ ִ
ׁשֵ אלָֿתֿכֻון֞ נֵֿתיַּדעָן֞ קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
Phi 3:14
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ּדרּב מֵ ן ּכֻל מַ ּדַ ע֑ ננַטַ ר לֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ ומַ ּדעַ יּכֻון֞
וַׁשלָמֵ ה ּדַ אלָהָ א הַ ו ַ
מׁשיחָ א ס
ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ַֿכּפָן וַאילֵין ּדֿכִ אנָן֞ וַאילֵין Phi 4:8
מֵ ּכִ יל אַ חַ ֑֞י אַ ילֵין ּדׁשַ ִר ָיר ֭ ֞ן וַאילֵין ּדנ ֭ ֞
ּדֿדַ ֿכי ֭ ָ֞ן וַאילֵין ּדַ רחִ ימָ ן֞ וַאילֵין ּדַ ׁשֿבִ יחָ ֭ ֞ן וַאילֵין עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדׁשֻ וֿבחָ א
ֿתרעַ ו֭
וַֿדקֻ ולָסָ ֑א הָ לֵין אֵ ַ
הָ לֵין ִּדילֵֿפּתֻ ו֭ ן וקַ ּבֵ לּתֻ ו֭ ן וַׁשמַ עּתֻ ו֭ ן וַחזַיּתֻ ון ּבִ י֑ הָ לֵין סעֻורו֑ Phi 4:9
וַאלָהָ א ּדַ ׁשלָמָ א נֵהוֵא עַ מֿכֻון ס
אף Phi 4:10
למאצַ ֿף ִּדילי֑ אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
חֿדיֿת ּבמָ ַר ֑ן ּדַ אקֵ ֿפּתֻ ון ִ
ַרורֿבָ איִ ֿת ּדֵ ין ִ
יָצּפִ ין ֗הוַיּתֻ ו ֑ן אֵ לָא לָא סֿפִ יקִ ין ֗הוַיּתֻ ון֭
לָא ֗הוָא ּדֵ ין מֵ טֻל ּדַ חסַ ר לִ י֭ אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א אֵ נָא ּגֵיר יֵלּפֵ ֿ֑ת ּדנֵהוֵא Phi 4:11
סָ ֿפֵק לִ י הַ ו מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת לִ י֭
הו אָ ֿף ּדֵ אֿתיַּתַ ר ּבֿכ ֻ֭ל וַֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם Phi 4:12
יָֿדַ ע ֗אנָא ּדֵ אֿתמַ ּכ ַֿ֭ך יָֿדַ ע ֗אנָא ֻ֗
מֿדַ ַרׁש ֗אנ ָ֑א אָ ֿף ּבסַ ֿבעָא אָ ֿף ּבֿכַֿפנ ָ֭א ּבַ מׁשַ רּתחֻוֿתָ א וַֿבחַ ִסירֻ וֿתָ ֑א
מׁשיחָ ֭א ּדַ מחַ יֵל לִ י֭ Phi 4:13
ּדֿכֻל מֵ ּדֵ ם מצֵ א ֗אנָא חַ ילָא ּבַ ִ
ּברם ׁשַ ּפִ יר עֿבַ ּדּתֻ ו ֑ן ּדֵ אׁשּתַ וּתַ ֿפּתֻ ון לֻאולצָ נַי֞ ס Phi 4:14
ַ
וריָא ּדַ סֿבַ רֿתָ ֭א ּכַֿד Phi 4:15
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ֿפִ ילִ יּפִ סָ י ֑ ֵ֞א ּדַ ֿבׁשֻ ָ
נֵֿפקֵ ֿת מֵ ן ַ֣מקֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א אָ ֿפלָא חֿדָ א מֵ ן עִ ֿדָ ֿתָ ֞א אֵ ׁשּתַ וּתַ ֿף לִ י ּבחֻוׁשּבָ ן מַ סֿבָ א
ומַ ּתל ָ֭א אֵ לָא אַ נ֗ ּתֻ ון ּבַ ל ֻחוֿ֑ד
אף ל֣ ֿתֵ סַ לָונִ יקִ א חֿדָ א זֿבַ ן וֿתַ רּתֵ י ֑֞ן חׁשַ חֿתי ׁשַ ּדַ רּתֻ ון לִ י֭ Phi 4:16
ּדָ ֿ
אר ֞א נֵסּגֻון לֿכֻון֭ Phi 4:17
לַו ּדמַ והַ ֿבֿתָ א ּבָ עֵא ֗אנ ָ֑א אֵ לָא ּבָ עֵא ֗אנ ָ֑א ּדֿפִ ֵ
ּכֻלמֵ ּדֵ ם קַ ּבלֵֿ֭ת וי ִַּתיר לִ י וַמלֵא ֗אנ ָ֑א ונֵסּבֵ ֿת ּכ ֻ֭ל ּדׁשַ ּדַ רּתֻ ון לִ י Phi 4:18
ֿפר ִוֿדיטָ ֑ס ִריחָ א ּבַ ִסימָ ֭א וֿדֵ ֿבחָ א מקַ ּבל ָ֭א ּדׁשָ ֿפַ ר לַאלָהָ ֭א
ּביַֿד ֵ֣אּפַ ָ
ֻוֿתר ֭ה ּבׁשֻ וֿבחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע Phi 4:19
וַאלָהי נמַ לֵא ֻּכלָה סנִ יקֻ וֿתֿכֻו ֑ן אַ ֿיך ע ֵ
מׁשיחָ ֭א
ִ
למי֭ ן אַ ִמין ס Phi 4:20
לַאלָהָ א ּדֵ ין אַ ֿבֻו ֑ן ׁשֻ וֿבחָ א וִ איקָ ָרא לעָ לַם עָ ִ
מׁשיחָ ֭א ׁשָ אלִ ין Phi 4:21
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
ּבַ ׁשלָמֿכֻון אַ חֵ ֞א ּדעַ מי֭
Phi 4:7
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ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמֿכֻון ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א י ִַּת ָיראיִ ֿת הָ לֵין ּדמֵ ן ּבַ יּתֵ ה
ּדקֵ סַ ֭ר
מׁשיחָ א עַ ם ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ ִמין ס Phi 4:23
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ

Phi 4:22

Colossians
מׁשיחָ א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס
ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
אַ חָ ֑א
מׁשיחָ ֭א Col 1:2
וס אַ חֵ ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֞א וַמהַ ימנ ֵ֞א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
לַאילֵין ִּדאיֿת ּ֣בקֻ ולַסָ ֑
ׁשלָמָ א עַ מֿכֻון וטַ יּבֻוֿתָ ֭א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻון ס
מׁשיחָ א ּבֿכֻלזַֿ֭ב ן וַמצַ לֵינַן Col 1:3
ֻוהי ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מַ וּדֵ ינַן לַאלָהָ א אַ ֿב ֗
עלַיּכֻו ֑ן
מׁשיחָ ֭א וחֻוּבֿכֻון ּדַ לוָֿת Col 1:4
הָ א מֵ ן ּדַ ׁשמַ ען הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א
קֿדים ׁשמַ עּתֻ ון Col 1:5
נטיר לֿכֻון ּבַ ׁשמַ י ָ֑א הַ ו ּדמֵ ן ִ
ֿברא הַ ו ּדַ ִ
מֵ טֻל סַ ָ
ּבמֵ לֿתָ א ּדקֻ וׁשּתָ א ּדַ סֿבַ רֿתָ ֑א
אר ֑ ֞א Col 1:6
אף ל ֻֿכלֵה עָ למָ ֭א ָורֿביָא ויָהּבָ א ּפִ ֵ
הָ י ּדֵ אֿתּכַרזַֿת לֿכֻון אַ ֿיך ּדָ ֿ
אף ּבֿכֻון מֵ ן יַומָ א ּדַ ׁשמַ עּתֻ ו֭ ן וֵאׁשּתַ וּדַ עּתֻ ון טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ּבקֻ וׁשּתָ ֑א
והי Col 1:7
ּפַֿפרא ּכנָֿתַ ן חַ ּבִ יֿבָ ֑א ּדהֻו ִאיֿתַ ֗
אַ ֿיך מָ א ִּדילֵֿפּתֻ ון מֵ ן ֵ֣א ַ
מׁשיחָ ֑א
חלָֿפַ יּכֻון מׁשַ מׁשָ נָא מהַ ימנָא ּדַ ִ
והֻו אַ וּדעַ ן חֻוּבֿכֻון ּדַ ֿברֻ וחָ א ּס ּס Col 1:8
מֵ טֻלהָ נָא אָ ֿף חנַן מֵ ן יַומָ א ּדַ ׁשמַ ע ֑ן לָא ׁשָ לֵינַן לַמצַ ָלי ֻו עלַיּכֻו ֑ן Col 1:9
וַלמֵ ׁשַ אל ּדֿתֵ ֿתמלֻון יִ ֿדַ עֿתָ א ּדצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א ּבֿכֻל חֵ ֿכמָ ֭א וַֿבֿכֻל סֻוּכָל
וח
ּדרֻ ֑
ין Col 1:10
ּדַ ֿתהַ לֿכֻון אַ ֿיך ּדזָֿדֵ ֭ק וֿתֵ ׁשּפרֻ ון לַאלָהָ א ּבֿכֻל עֿבָ ִֿדין֞ טָ ֿבִ ֭ ֞
אר ֭ ֞א וֿתֵ רּבֻון ּבִ יֿדַ עֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
וֿתֵ ּתלֻון ּפִ ֵ
יּברנֻו֭ Col 1:11
וַֿבֿכֻל חִ יל ּתֵ ֿתחַ ילֻון אַ ֿיך ַרּבֻוֿתָ א ּדׁשֻ וֿבחֵ ֭ה ּבֿכֻל מסַ ָ
ּגרֿת-רֻ ֭וח וַֿבחַ ֿדֻוֿתָ א
וַֿבמַ ַ
ּתַ וּדֻון לַאלָהָ א אַ ֿבָ ֑א ּדַ אׁשוַין לַמנָֿתָ א ּדיָרּתֻ וֿתָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א Col 1:12
ֻוהר ֭א
ּבנ ָ
Col 1:1
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ֿברה חַ ּבִ יֿבָ ֑א
וֿפַרקַ ן מֵ ן ׁשֻ ולטָ נֵה ּדחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א וַאיּתיַן למַ לּכֻוֿתָ א ּדַ ֵ
הַ ו ּדֿבֵ ה ִאיֿת לַן ּפֻורקָ נָא וׁשֻ וֿבקָ נָא ּדַ חטָ הֵ ֭ ֞א Col 1:14
ֻוֿכרא ּדֿכֻלהֵ ין Col 1:15
הַ ו ּדהֻויֻו ּדמֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּדלָא מֵ ֿתחז ֵ֭א וֿב ָ
ּבֵ ריָֿתָ ֭ ֞א
ארעָא ּכֻל ּדמֵ ֿתחז ֵ֭א וֿכֻל ּדלָא Col 1:16
֑
ֿתּברי ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֿבַ ׁשמַ יָא וֿבַ
וֿבֵ ה אֵ ִ
ַוס וֵאן ׁשֻ ולטָ נ ֭ ֵ֞א ּכֻלמֵ ּדֵ ם
מֵ ֿתחז ֵ֭א אֵ ן מַ וּתֿבֵ ֭ ֞א וֵאן מָ ַרוָֿתָ ֭ ֞א וֵאן אַ רֿכ ֭ ֞
ֿתּברי֭
ּבִ איֿדֵ ה וֿבֵ ה אֵ ִ
והֻוי ֻו ּדמֵ ן קֿדָ ם ּכ ֻ֭ל וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּבֵ ה קָ אֵ ֭ם Col 1:17
ֻוֿכרא ּדמֵ ן Col 1:18
והי ִרׁשָ א וֿב ָ
ֿגרא ּדעִ ּד֗ ּתָ ֑א ִּדאיֿתַ ֗
והֻויֻו ִרׁשָ א ּדֿפַ ָ
ּבֵ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א ּדנֵהוֵא קַ ֿדמָ י ּבֿכֻל֑
ּכלֵה מֻו ָליָא למֵ עמַ ֭ר Col 1:19
ּדֿבֵ ה הֻו צֿבָ א ֻ
וה ֭֞י אֵ ן Col 1:20
ַמרעָ יֻו לֵה ּכֻלמֵ ּדֵ ֭ם וׁשַ יֵן ּבַ ֿדמָ א ּדַ זקִ יֿפֵ ה ּבִ איֿדַ ֗
וֿבִ איֿדֵ ה ל ַ
ארעָא וֵאן ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א
֭
ּדֿבַ
ֻון Col 1:21
ּברע ָינַיּכ ֭ ֞
ֻוֿכרי ֵ֞א ֗הוַיּתֻ ו֭ ן וַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבֵ ֞א ֵ
קֿדים נ ָ
אָ ֿף לֿכֻון ּדמֵ ן ִ
מֵ טֻל עֿבָ ֿדַ יּכֻון֞ ּבִ יׁשֵ ֑ ֞א ׁשַ יֵנֿכֻון הָ ׁשָ א
יׁשין ּדלָא מֻום Col 1:22
והי קַ ִּד ִ
סרה וַֿבמַ וּתֵ ֑ה ּדַ נקִ ימֿכֻון קֿדָ מַ ֗
ֿגרא ּדֿבֵ ֵ
ּבֿפַ ָ
וַֿדלָא ֵרׁש ָי ֑ן
ירא ׁשֵ ֿתֵ אסֿתֿכֻו ֑ן ולָא Col 1:23
אֵ ן ּתקַ וֻון ּבהַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּכַֿד ׁשַ ִר ָ
ּבריֿתָ א
אֿתּכרז ּב ֻֿכלָה ִ
ֵ
ֿברא ּדֵ אוַנּגֵלִ יָו ֑ן הַ ו ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון ּדֵ
מֵ ּתּתזִיעִ יּתֻ ון מֵ ן סַ ָ
ּדַ ֿתחֵ יֿת ׁשמַ י ָ֭א הַ ו ּדֵ אנָא ּפַ֣ולָוס הוִ יֿת מׁשַ מׁשָ נ ֵ֭ה
וחָ ֿדֵ א ֗אנָא ּבחַ ׁשֵ ֞א ּדעַ ל אַ ּפַ יּכֻו ֑֞ן וַממַ לֵא ֗אנָא חַ ִסירֻ וֿתָ א Col 1:24
והי עִ ּד֗ ּתָ ֭א
ֿגרה ִּדאיֿתַ ֗
מׁשיחָ א ּבֿבֵ סרי֑ חל ָֿף ּפַ ֵ
ַוהי֞ ּדַ ִ
ּדֻאולצָ נ ֗
ּברנֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ א ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת Col 1:25
הָ י ּדֵ אנָא הוִ יֿת מׁשַ מׁשָ נ ָ֭ה אַ ֿיך מֿדַ ָ
לִ י ּבֿכֻו֭ ן ּדֵ אׁשַ מלֵא מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
֗א ָרזָא הַ ו ּדַ מֿכַסַ י ֗הוָא מֵ ן עָ למֵ ֞א ומֵ ן ּדָ ֵר ֑ ֞א הָ ׁשָ א ּדֵ ין אֵ ֿתּגלִ י Col 1:26
וה ֑֞י
לקַ ִּדיׁשַ ֗
ּדא ָרזָא הָ נָא Col 1:27
ֻוֿתרא ּדׁשֻ וֿבחֵ ה ֗
לַאילֵין ּדַ צֿבָ א אַ לָהָ א ּדנַוּדַ ע֑ מָ נַו ע ָ
ֿברא ּדׁשֻ וֿבחַ ן֭
מׁשיחָ א ּדַ ֿבֿכֻון סַ ָ
ּבעַ ֗ממֵ ֭ ֞א ּדהֻויֻו ִ
Col 1:13
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ינן וַמסַ ּכלִ ינַן לֿכֻל ּבַ רנָׁש ּבֿכֻל חֵ ֿכמָ ֑א
ִינן ומַ לֿפִ ַ֭
הַ ו ּדַ חנַן מַ ֿכרז ַ֭
מׁשיחָ ֭א
ּגמיר ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדַ נקִ ים לֿכֻל ּבַ רנָׁש ּכַֿד ִ
ּדרנֻוֿתָ א Col 1:29
ּבהָ ֿדֵ א ֗הו ּגֵיר אָ ֿף עָ מֵ ל ֗אנָא ומֵ ֿתּכַּתַ ׁש ֗אנ ָ֑א ּבַ מעַ ָ
ּדחַ ילָא ּדמֵ ִֿתיהֵ ֿב לִ י ס
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻו ֑ן אַ ינָא אַ ֿגֻונָא ִאיֿת לִ י חלָֿפַ יּכֻו֭ ן וַחל ָֿף הָ נֻון Col 2:1
ּדַ ֿ֣ב ל ִַֿדיקִ י ַ֭א וַחל ָֿף ׁשַ רּכָא אַ ילֵין ּדֿפַ רצֻוּפי לָא חזַו ּבַ ֿבסַ ֑ר
ֻוֿתרא ּדַ ּפיָסָ ֭א Col 2:2
ּדנֵֿתּבַ יֻאון לֵּבַ וָֿתהֻון֞ ונֵֿתקַ רֿבֻון ּבחֻוּבָ א ל ֻֿכלֵה ע ָ
מׁשיחָ ֭א
ּדא ָרזָא ּדַ אלָהָ א אַ ֿבָ ֭א וֿדַ ִ
וַלסֻו ָּכלָא ִּדיֿדַ עֿתֵ ה ֗
וֿדיֿדַ עֿתָ א ס Col 2:3
הַ ו ּדֿבֵ ה ַּכסיָן֞ ּכֻלהֵ ין ִסימָ ֿתָ ֞א ּדחֵ ֿכמֿתָ א ִ
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ מַ ר ֗אנ ָ֑א ּדלָא ֗אנָׁש נֵהוֵא מַ טעֵא לֿכֻון ּבַ ֿפיָסָ א ּדמֵ ל ֭ ֵ֞א Col 2:4
אָ ֿפֵן ּבַ ֿבסַ ר ּגֵיר ּפַ ִריק ֗אנָא מֵ נֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּברֻ וח עַ מֿכֻון ֗אנ ָ֑א וחָ ֿדֵ א Col 2:5
מׁשיחָ א ס
֗אנָא ּדחָ זֵא ֗אנָא מטַ ּכסֻוֿתֿכֻון וׁשַ ִרירֻ וֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּדֿבַ ִ
מׁשיחָ א מָ ַר ֑ן ּבֵ ה הַ לֵֿכו֑ Col 2:6
אַ י ַּכנָא הָ ֿכִ יל ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
ימין אנ֗ ּתֻ ון Col 2:7
ררין עֵקָ ַריּכ ֭ ֻ֞ון ומֵ ֿתּבנֵין אנ֗ ּתֻ ון ּבֵ ֭ה ומֵ ֿתקַ ִ
ּכַֿד מׁשַ ִ
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א הָ י ִּדילֵֿפּתֻ ו ֑ן ּדֿבָ ה ּתֵ ֿתיַּתרֻ ון ּבֿתַ ִוּדיֿתָ א ס
סריקּתָ ֑א Col 2:8
אֵ זּדַ ֗הרו ּדַ למָ א ֗אנָׁש נחַ לֵצֿכֻון ּבֿפִ ילָסָ ֿפֻוֿתָ א וַֿבטָ עיֻוֿתָ א ִ
מׁשיחָ ֑א
והי֞ ּדעָ למָ ֭א ולָא אַ ֿיך ִ
ַאיך אֵ סטֻוּכסַ ֗
אַ ֿיך יֻולּפָ נ ֵ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א ו ֿ
ּכלֵה מֻו ָליָא ּדַ א ָלהֻוֿתָ א ּגֻוׁשמָ נָאיִ ֿ֭ת Col 2:9
ּדֿבֵ ה עָ מַ ר ֻ
והי ִרׁשָ א ּדֿכֻלהֵ ין Col 2:10
וֿבֵ ה אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ׁשּתַ מלֵיּתֻ ו֭ ן ּדהֻו ִאיֿתַ ֗
ַוס וׁשֻ ולטָ נ ֭ ֵ֞א
אַ רֿכ ֞
סרא ּדַ חטָ הֵ ֭ ֞א Col 2:11
איֿד ֭ ֞ין ּבַ ׁשלָח ּבֵ ָ
וֿבֵ ה אֵ ֿתּגזַרּתֻ ון ּגז ֻורּתָ א ּדלָא ּבִ ִ
מׁשיחָ ֭א
ּבַ ֿגז ֻורּתֵ ה ּדַ ִ
ֻוֿדיֿתָ ֭א וֿבֵ ה קָ מּתֻ ון עַ מֵ ֭ה ּדהַ ימֵ נּתֻ ון Col 2:12
וֵאֿתקֿבַ רּתֻ ון עַ מֵ ה ּבמַ עמ ִ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א
ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ א ּדַ אקִ ימֵ ה מֵ ן ּבֵ ִ
ֻון וַֿבעֻורלֻוֿת ּבֵ סרֿכֻו ֑ן אַ חִ יֿכֻון Col 2:13
יֿתין ֗הוַיּתֻ ון ּבַ חטָ הַ יּכ ֭ ֞
ּדמ ִ
וַלֿכֻון ִ
עַ מֵ ֭ה וַׁשֿבַ ק לַן ּכֻלהֻון חטָ הַ ֭ ֞ין
וֿבלן Col 2:14
והי ֗הוָא סַ קֻ ַ֭
ַוהי֞ ׁשטָ ר חַ וּבַ י ֑֞ן הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
וַעטָ א ּבֿפֻוקּדָ נ ֗
וׁשַ קלֵה מֵ ן מצַ עֿתָ א וקַ ֿבעֵ ה ּבַ זקִ יֿפֵ ֭ה
Col 1:28
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ַוס וַלׁשַ לִ יטָ נ ֭ ֵ֞א וַאֿבהֵ ֿת אֵ נֻון ּגַליָאיִ ֿת
רסי לַארֿכ ֞
ּפַֿגרה ּפַ ִ
וֿבַ ׁשלָח ֵ
ּבַ קנֻומֵ ה ס
לָא הָ ֿכִ יל ֗אנָׁש נֿדַ וֵֿדֿכֻו ֑ן ּבמֵ אֿכלָא וַֿבמַ ׁשּתי ָ֭א אַ ו ּבֿפֻו ָלֿג ֵ֞א Col 2:16
ַֿדריׁש יַרחֵ ֞א וַֿדׁשַ ּבֵ ֑ ֞א
ּדעִ אֿדֵ ֞א ו ִ
מׁשיחָ א ֗הו֭ Col 2:17
ֿגרא ּדֵ ין ִ
עֿתיֿדָ ֑֞ן ּפַ ָ
הָ לֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין טֵ לָניָֿתָ ֞א ּדַ אילֵין ּדַ ִ
וַלמָ א ֗אנָׁש נֵצּבֵ א ּבמַ ּכִ יֿכֻוֿת ֵרע ָינָא לַמחַ ָיֿבֻוֿתֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ ׁשּתַ עּבֿדֻון Col 2:18
ַסריקָ איִ ֿת מֵ ֿתחֿתַ ר
לֿפֻולחָ נָא ּדמַ לַאֿכ ֑ ֵ֞א ּבַ ֿדסָ עֵא עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדלָא חז ָ֭א ו ִ
סר ֭ה
ּברע ָינָא ּדֿבֵ ֵ
ֵ
ֿתרּכַֿ֭ב ומֵ ֿתקַ יַם ּבׁשֵ ר ָינ ֵ֞א Col 2:19
ֿגרא מֵ ַ
ולָא אָ חֵ ֿד ִרׁשָ ֑א ּדמֵ נֵה ֻּכלֵה ּפַ ָ
וַֿבהַ ּדָ מֵ ֭ ֞א ָורֿבֵ א ּתַ רּבִ יֿתָ א ּדַ אלָהָ א ס
והי֞ ּדעָ למָ ֑א למָ נָא Col 2:20
מׁשיחָ א מֵ ן אֵ סטֻוּכסַ ֗
אֵ ן ּגֵיר ִמיּתּתֻ ון עַ ם ִ
אַ ֿיך הַ ו ּדחַ יִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּבעָ למָ א מֵ ּתֿדִ ינִ ין אנ֗ ּתֻ ון֭
לָא לַם ּתֵ קרֻ וֿב ולָא ּתֵ טעַ ם ולָא ּתֵ קַ ֿ֑ף Col 2:21
ִּדאיֿתַ יהֵ ין הָ לֵין חׁשַ חֿתָ א ּדמֵ ֿתחַ ּבל ָ֭א וֿפֻוקָ ֿדֵ ֞א אֵ נֵין֞ וי ֻולּפָ נ ֵ֞א Col 2:22
ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ומֵ ֿתחַ זיָן֞ ִּדאיֿת ּבהֵ ין מֵ לֿתָ א ּדחֵ ֿכמֿתָ ֭א ּבּפַ רצֻוף מַ ּכִ יֿכֻוֿתָ א Col 2:23
ּפַֿגר ֭א לַו ּבמֵ ּדֵ ם ּדַ מיַקַ ֑ר אֵ לָא ּבַ אילֵין
יסין עַ ל ָ
וֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֑א וַֿדלָא חָ ִ
סרא ּס ּס
ּדַ חׁשַ חֿתָ א אֵ נֵין֞ ּדֿבֵ ָ
מׁשיחָ א יָֿתֵ ֿב עַ ל Col 3:1
מׁשיחָ ֑א ּדַ לעֵ ל ּבעַ ו֭ אַ ֿתַ ר ּדַ ִ
אֵ ן הָ ֿכִ יל קָ מּתֻ ון עַ ם ִ
י ִַמינָא ּדַ אלָהָ ֭א
ארעָא Col 3:2
֭
ֿתרעַ ו֭ ולָא ּדֿבַ
ּדַ לעֵ ל אֵ ַ
מׁשיחָ א ּבַ אלָהָ ֭א Col 3:3
ִמיּתּתֻ ון לֿכֻון ּג ֵ֑יר וחַ יַיּכֻון֞ ּכסֵ ין עַ ם ִ
מׁשיחָ א מֵ ֿתּגל ֵ֭א ּדהֻוי ֻו חַ יַי ֑֞ן הָ יּדֵ ין אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ ֿתּגלֻון Col 3:4
וֵאמַ ֿתי ּדַ ִ
עַ מֵ ה ּבׁשֻ וֿבחָ א ס
ארעָא זָני ֻוֿתָ ֭א וטַ נּפֻוֿתָ א וֿכִ אֿבֵ ֭ ֞א Col 3:5
֑
אַ ִמיֿתו הָ ֿכִ יל הַ ּדָ מַ יּכֻון֞ ּדֿבַ
ֿכר ֭ ֞א
ֵורּגֿתָ א ּבִ יׁשּתָ ֭א ועָ לֻוֿבֻוֿתָ ֭א ּדהִ י ֗הי ּדֵ חלַֿת ּפֿתַ ֵ
ֵיה ּדלָא Col 3:6
מֵ טֻל הָ לֵין ּגֵיר אָ ֿתֵ א רֻ וֿגזֵה ּדַ אלָהָ א עַ ל ּבנ ֞
מֵ ּתטּפִ יסָ נֻוֿתָ ֑א
Col 2:15
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ים ּכַֿד מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין ֗הוַיּתֻ ון ּבהֵ ין֭
קֿד ֑
וַֿבהָ לֵין אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון הַ לֵֿכּתֻ ון מֵ ן ִ
הָ ׁשָ א ּדֵ ין אַ נִ יחו מֵ נֿכֻון ּכֻלהֵ ין הָ לֵי ֑ן רֻ וֿגז ָ֭א חֵ מּתָ ֭א ּבִ יׁשֻ וֿתָ ֭א Col 3:8
נֿפָא
מללָא טַ ֭
ֿפָא מַ ֗
ּגֻוּדָ ֭
ֻוהי לֿבַ רנָׁשָ א עַ ִּתיקָ א Col 3:9
ולָא ּתֵ הוֻון מֿדַ ּגלִ ין חַ ֿד ּבחַ ֿ֑ד אֵ לָא ׁשֻ ולח ֗
ַוה ֑֞י
עַ ם ּכֻלהֻון הֻוּפָ ֿכ ֗
וַלֿבַ ׁשו חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א ּדמֵ ֿתחַ ּדַ ֿת ּבִ יֿדַ עֿתָ א ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדֿבָ רי ֵ֑ה Col 3:10
ּכַר ּדלַיּת יִ הֻוֿדָ יָא וַארמָ י ָ֭א ולָא ּגז ֻורּתָ א ועֻורלֻוֿתָ ֭א ולָא יַו ָניָא Col 3:11
מׁשיחָ א ֗הו֭
אר ֑ ֞א אֵ לָא ּכֻל וַֿבֿכֻלנָׁש ִ
רּברי ָ֭א ולָא עַ ֿבּדָ א וֿבַ רחִ ֵ
וֿבַ ָ
יך ּגֿבַ י ָ֞א ּדַ אלָהָ ֭א קַ ִּדיׁשֵ ֞א וחַ ּבִ יֿבֵ ֑ ֞א ַרחמֵ ֭ ֞א Col 3:12
לֿבַ ׁשו הָ ֿכִ יל אַ ֿ
ֿפָא וֿבַ ִסימֻוֿתָ ֭א ומַ ּכִ יֿכֻוֿת ֵרע ָינ ָ֭א ונִ יחֻוֿתָ ֭א ונַּגִ ירֻ וֿת רֻ וחָ ֭א
ורֻ וחָ ֭
לאנָׁש Col 3:13
יּברין חַ ֿד לחַ ֿד וׁשָ ֿבקִ ין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד וֵאן ִאיֿת ֗
וַהוַיּתֻ ון מסַ ִ
מׁשיחָ א ׁשֿבַ ק לֿכֻו ֑ן הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ׁשֿבֻוקו֭
ֿברה רֻ ועָ מָ ֑א אַ י ַּכנָא ּדַ ִ
עַ ל חַ ֵ
ֿגמירֻ וֿתָ ֭א Col 3:14
ועַ ם הָ לֵין ּכֻלהֵ י֭ ן חֻוּבָ א ּדהֻויֻו חזָקָ א ּדַ ִ
ֿתקריּתֻ ון ּבחַ ֿד ּפֿג ַ֭ר Col 3:15
מׁשיחָ א נֿדַ ּבַ ר לֵּבַ וָֿתֿכֻו ֑֞ן ּדלֵה אֵ ִ
וַׁשלָמֵ ה ּדַ ִ
ַמׁשיחָ ֑א
וַהוַיּתֻ ון מַ וּדֵ ין ל ִ
יראיִ ֿת ּבֿכֻל חֵ ֿכמָ ֭א וַהוַיּתֻ ון מַ לֿפִ ין Col 3:16
ּדמֵ לֿתֵ ה ּתֵ עמַ ר ּבֿכֻון עַ ִּת ָ
זמ ָירֿתָ ֞א ּדרֻ וחָ ֭א וַֿבטַ יּבֻוֿתָ א
ֻור ֞א וַֿבֿתֵ ׁשּבחָ ּתָ ֞א וֿבַ ִ
ָורֿדֵ ין נַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּבמַ זמ ֵ
ָמרין ּבלֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ לַאלָהָ ֭א
הוַיּתֻ ון ז ִ
ערין אנ֗ ּתֻ ון ּבמֵ לֿתָ א וֿבַ עֿבָ ֿדָ ֑א ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Col 3:17
וֿכֻל מֵ ּדֵ ם ּדסָ ִ
עָֿבּדי֭ ן וַהוַיּתֻ ון מַ וּדֵ ין ּבִ איֿדֵ ה לַאלָהָ א אַ ֿבָ א ס
מׁשיחָ א הוַיּתֻ ון ִ
ִ
מׁשיחָ ֭א Col 3:18
נֵׁשֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ עּבַ ֿדֵ ין֞ לֿבַ עלַיּכֵי ֑֞ן אַ ֿיך ּדזָֿדֵ ק ּבַ ִ
ירין עלַיהֵ ין֭ Col 3:19
ַֿבר ֑ ֞א אַ חֵ ֿבו נֵׁשַ יּכֻו ֑֞ן ולָא ּתֵ הוֻון מַ ִר ִ
ּג ֵ
ּב ַני ֑ ָ֞א אֵ ׁשּתַ ֗מעו לַאֿבָ הַ יּכֻון֞ ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ֭ם הָ ַֿכנָא ּגֵיר ׁשַ ּפִ יר קֿדָ ם Col 3:20
מָ ַרן֭
אַ ֿבָ הֵ ֑ ֞א לָא ּתַ רּגז ֻון ּבנַיּכֻו ֑֞ן ּדלָא נֵּתּתעִ יקֻ ון֭ Col 3:21
ֿגר ֑א לָא ּבמַ חזֵא עַ ינָא Col 3:22
עַ ֿבּדֵ ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ ֗מעו ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם למָ ַריּכֻון֞ ּדֿפַ ָ
ּפׁשיטָ א וַֿבֿדֵ חלֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֭א
ֿפרין לַֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אֵ לָא ּבלֵּבָ א ִ
אַ ֿיך הָ נֻון ּדׁשָ ִ
Col 3:7
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ּדעָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מֵ ן ֻּכלָה נַֿפׁשֿכֻון עֿבֵ ֿדו֑ אַ ֿיך ּדַ למָ ַ֭רן ולָא
ִ
וֿכֻל
אַ ֿיך ּדלַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
וֿדַ עו ּדמֵ ן מָ ַרן מקַ ּבלִ יּתֻ ון ּפֻורעָ נָא ּביָרּתֻ וֿתָ ֭א למָ ריָא ּגֵיר Col 3:24
מׁשיחָ א ּפָ לחִ יּתֻ ון֭
ִ
אּפֵא ס Col 3:25
ֿתּפרע֑ אַ ֿיך מֵ ּדֵ ם ּדַ אסּכ ֵ֭ל ולַיּת מַ סַ ֿב ּבַ ֞
מַ סּכ ָלנָא ּדֵ ין מֵ ַ
ֻון וַהוַיּתֻ ון יָֿדעִ י ֑ן Col 4:1
מָ ַרי ֑ ָ֞א עֿבֵ ֿדו ׁשַ ויֻוֿתָ א וֿכִ אנֻוֿתָ א לוָֿת עַֿבּדַ יּכ ֭ ֞
אף לֿכֻון ִאיֿת ֻ֗הו מָ ָרא ּבַ ׁשמַ י ָ֭א
ּדָ ֿ
ירין אנ֗ ּתֻ ון ּבָ ֭ה ומַ וּדֵ ין֭ Col 4:2
אמנו֭ וַהוַיּתֻ ון עִ ִ
ּבַ צלֻוֿתָ א אֵ ֿתַ ֗
וַמצַ לֵין אָ ֿף עלַי ֑ן ּדַ אלָהָ א נֵֿפּתַ ח לַן ּתַ רעָא ּדמֵ לֿתָ ֑א לַממַ ָללֻו Col 4:3
מׁשיחָ א ּדמֵ ֻטלָֿתֵ ה אַ ִסיר ֗אנ ָ֑א
֗א ָרזָא ּדַ ִ
יוהי֭ אַ י ַּכנָא ּד ָולֵא לִ י֭ Col 4:4
ֵוהי וֵאמַ ללִ ֗
ּדַ אֿגלי ֗
ּבחֵ ֿכמֿתָ א הַ לֵֿכו לוָֿת ּבַ ָרי ֭ ֵ֞א וַזֿבֵ נו קִ ארסֿכֻון֭ Col 4:5
יך ּדַ ֿבמֵ לחָ א ּתֵ הוֵא ממַ ּדֿכ ָ֭א Col 4:6
ומֵ לַֿתֿכֻון ּבֿכֻלזֿבַ ן ּבטַ יּבֻוֿתָ ֑א אַ ֿ
לאנָׁש ֗אנָׁש אַ י ַּכנָא ָולֵא לֿכֻון לַמֿתָ ֿבֻו ּפֵֿתֿגָמָ ֭א
וַהוַיּתֻ ון יָֿדעִ י ֑ן ֗
מֵ ּדֵ ם ּדַ לוָֿתי ּדֵ י֭ ן נַוּדַ עֿכֻון טֻ֣וֿכִ יקָ וס אַ חָ א חַ ּבִ יֿבָ ֭א וַמׁשַ מׁשָ נָא Col 4:7
מהַ ימנ ָ֭א וַֿכנָֿתַ ן ּבמָ רי ָ֑א
ּדרֿת לוָֿתֿכֻון עלֵיה עַ ל הָ ֿדֵ ֑א ּדנֵּדַ ע מָ א ּדַ לוָֿתֿכֻו ֑ן וַנֿבַ יַא Col 4:8
הָ נָא ּדׁשַ ֵ
לֵּבַ וָֿתֿכֻו ֑֞ן
והי מֵ נֿכֻו֭ ן הֵ נֻון Col 4:9
עַ ם ָ֣אנִ ִסימָ וס אַ חָ א מהַ ימנָא וחַ ּבִ יֿבָ ֑א הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
נַוּדעֻו ָנֿכֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ לוָֿתַ ן ס
ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמֿכֻון ַ֣א ִרסטַ רֿכָוס ׁשַ ֿביָא ּדעַ מי֭ ו֣ מַ רקָ וס ּבַ ר ּדָ ֿדֵ ה Col 4:10
ָיהי֭
ַוהי֭ ּדֵ אן אָ ֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן ּתקַ ּבלֻונ ֗
ּ֣דֿבַ רנַֿבַ ֭א הַ ו ּדֵ אֿתּפַ קַ ּדּתֻ ון על ֗
וס הָ לֵין ִּדאיֿתַ יהֻון מֵ ן ּגז ֻורּתָ ֭א והֵ נֻון Col 4:11
ֿתקרא יֻ֣וסטָ ֭
ו֣ יֵׁשֻ וע הַ ו ּדמֵ ֵ
ּבַ לחֻוֿד עַ ֿדרֻ וני ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א והֵ נֻון הוַו לִ י ּבֻויָאָ ֭א
מׁשיחָ ֑א ּכַֿד Col 4:12
ּפַֿפר ֭א הַ ו ּדמֵ נֿכֻו֭ ן עַ ֿבּדָ א ּדַ ִ
ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמֿכֻון ֵ֣א ַ
ּגמ ֵיר ֞א וַמׁשַ מ ַלי ָ֞א ּב ֻֿכלֵה
ּבֿכֻלזֿבַ ן עָמֵ ל חלָֿפַ יּכֻון ּבַ צלֻוֿתָ ֑א ּדַ ֿתקֻ ומֻון ִ
צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א
Col 3:23
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ַוהי֑ ּדַ ט ָננָא סַ ּגִ יָאא ִאיֿת לֵה חלָֿפַ יּכֻו ֑ן וַחל ָֿף
סָ הֵ ֿד ֗אנָא ּגֵיר על ֗
אירּפָ ולִ ֭יס
הָ נֻון ּדַ ֿ֣ב ל ִַֿדיקִ יַא ַוֿדִֿ֣ב ַ
ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמֿכֻון לֻ֣וקָ א אָ סיָא חַ ּבִ יַֿ֭ב ן ו֣ ִֿדמַ א ס Col 4:14
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ אחֵ ֞א ּדַ ֿ֣ב ל ִַֿדיקִ י ַ֭א וַֿ֣ד נֻומֿפִ ֭א וַֿדעִ ּד֗ ּתָ א ּדַ ֿבֿבַ יּתֵ ֭ה Col 4:15
אף ּבעִ ּד֗ ּתָ א Col 4:16
ומָ א ּדֵ אֿתקַ ריַֿת אֵ ּגַרּתָ א הָ ֿדֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן עֿבֵ ֿדו ּדָ ֿ
קראֻ וה אַ נ֗ ּתֻ ון
לַֿ֣דיקִ י ַ֑א ַ
ֿתקר ֭א והָ י ּדֵ אֿתּכַֿתּבַ ֿת מֵ ן ִ
ּדלַֿדִ יקָ י ֵ֞א ּתֵ ֵ
וס ּדֵ אזּדַ ֗הר ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ א הָ י ּדקַ ּבֵ לּת ּבמָ ַר ֑ן Col 4:17
וֵאמַ רו לַ֣ארֿכִ יּפָ ֑
ּדֿתֵ הוֵא מׁשַ מלֵא ל ָ֭ה
ֻור ֭֞י Col 4:18
הּדין לַאס ַ
ָוס הוַיּתֻ ון עָ ִ
ׁשלָמָ א הָ נָא ּבִ איֿדָ א ִּדילי ּ֣דּפַ ול ֭
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻו֭ ן אַ ִמין ּס ּס
Col 4:13

First Thessalonians
ּפַ֣ולָוס ו֣ ִסל ַונָוס ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֑ס לעִ ּד֗ ּתָ א ּדֿתֵ סַ לָונִ יקָ י ֵ֞א ּדֿבַ אלָהָ א אַ ֿבָ ֭א
מׁשיחָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻון וַׁשלָמָ א ס
וַֿבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿכרינַן לֿכֻון ּבַ צ ַלוָֿתַ ן֞ 1Th 1:2
מַ וּדֵ ינַן לַאלָהָ א ּבֿכֻלזֿבַ ן עַ ל ּכֻלֿכֻו֭ ן ומֵ ּתּדַ ִ
אַ ִמינָאיִ ֿ֭ת
ועָהּדינַן קֿדָ ם אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֑א עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדהַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן ועַ מלָא ּדחֻוּבֿכֻו֭ ן 1Th 1:3
ִ
מׁשיחָ ֭א
יּברנֻוֿתָ א ּדסַ ֿברֿכֻו ֑ן ּדַ ֿבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וַמסַ ָ
והי֞ ּדַ אלָהָ ֑א 1Th 1:4
יָֿדעִ ינַן ּגֵיר ּגַֿביֻוֿתֿכֻו֭ ן אַ חַ י֞ חַ ּבִ יֿבַ ֗
ּברנֻוַֿ֭ת ן לָא ֗הוָא ּבמֵ ל ֵ֞א ּבַ לחֻוֿד הוָֿת לוָֿתֿכֻו ֑ן אֵ לָא אָ ֿף 1Th 1:5
מֵ טֻל ּדַ מסַ ָ
ּבחַ יל ָ֭א וַֿברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א וֿבַ ּפיָסָ א ׁשַ ִר ָיר ֭א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
אַ י ַּכנָא הוַין ּבַ ינָֿתֿכֻון מֵ ֻטלָֿתֿכֻון֭
וַאנ֗ ּתֻ ון ּבַ ן אֵ ּתּדַ ִמיּתֻ ו֭ ן וַֿבמָ ַר ֑ן ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ לֿתָ א ּבֻאולצָ נָא ַרּבָ ֭א 1Th 1:6
וַֿבחַ ֿדֻוֿתָ א ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
וַהוַיּתֻ ון ּדמֻוֿתָ א לֿכֻלהֻון מהַ ימנ ֭ ֵ֞א ִּדאיֿת ּ֣במַ קֵ ֿדוָנִ י ַ֭א וַֿ֣באֿכ ִַאי ַ֭א 1Th 1:7
מֵ נֿכֻון ּגֵיר אֵ ׁשּתַ מעַ ֿת מֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַר ֑ן לָא ּבַ לחֻוֿד ּ֣במַ קֵ ֿדוָנִ יַא 1Th 1:8
וַֿ֣באֿכ ִַאי ַ֑א אֵ לָא ּבֿכֻל אַ ֿתַ ר הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ּדֿבַ אלָהָ א אֵ ׁשּתַ מעַ ֿ֑ת אַ י ַּכנָא ּדלָא
נֵסּתנֵק ּדנִ אמַ ר עלַיּכֻון מֵ ּדֵ ֭ם
הֵ נֻון ּגֵיר מֵ ׁשּתַ עֵי ֑ן אַ ינָא מַ ע ָלנָא הוָא לַן לוָֿתֿכֻו ֑ן וַאי ַּכנָא 1Th 1:9
ֿכר ֑ ֞א ּדֿתֵ ֿפלחֻון לַאלָהָ א חַ יָא
אֵ ֿתּפנִ יּתֻ ון לוָֿת אַ לָהָ א מֵ ן ּדֵ חלַֿת ּפֿתַ ֵ
וׁשַ ִר ָיר ֑א
וע הַ ו ּדַ אקִ ים מֵ ן 1Th 1:10
ַֿברה מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ל֣ יֵׁשֻ ֭
ּכַֿד מסַ ּכֵיּתֻ ון ל ֵ
יֿת-מיֿתֵ ֭ ֞א ּדהֻו מֿפַ צֵ א לַן מֵ ן רֻ וֿגזָא ּדָ אֿתֵ ֭א
ּבֵ ִ
סריקָ איִ ֿת 1Th 2:1
וַאנ֗ ּתֻ ון יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון אַ חַ ֑֞י ּדמַ ע ָלנַן ּדַ לוָֿתֿכֻון לָא ֗הוָא ִ
הו ָ֑א
וס והָ יּדֵ ין 1Th 2:2
אֵ לָא לֻוקֿדַ ם חַ ׁשנַן וֵאצטַ עַר ַנ ֑ן אַ ֿיך ּדיָֿדעִ יּתֻ ון ּ֣בֿפִ ילִ יּפָ ֭
מׁשיחָ ֭א
ּבַ אֿגֻונָא ַרּבָ ֑א מַ לֵלן עַ מֿכֻון ּבּפַ ֵר ֗ה ִסיַא ּדַ אל ַָ֭הן סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
1Th 1:1
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ּבֻויָאַ ן ּגֵיר לָא ֗הוָא מֵ ן טָ עיֻוֿתָ ֭א אָ ֿפלָא מֵ ן טַ נֿפֻוֿתָ ֭א אָ ֿפלָא
ּבנֵֿכל ָ֑א
יך מָ א ּדַ ֿבקֵ ינַן לַאלָהָ א ּדֿתֵ ֿתהַ ימַ ן סֿבַ רֿתֵ ֑ה הָ ַֿכנָא 1Th 2:4
אֵ לָא אַ ֿ
ינן לָא אַ ֿיך ּדלַֿבנַי֞ ֗אנָׁשָ א נֵׁשּפַ ֑ר אֵ לָא לַאלָהָ ֭א הַ ו ּדֿבָ קֵ א לֵּבַ וָֿתַ ֭ ֞ן
ממַ ללִ ַ֭
יך ּדיָֿדעִ ין 1Th 2:5
מללָא ׁשַ ּדָ לָא אַ ֿ
אָ ֿפלָא ּגֵיר מֵ מֿתֻ ום אֵ ֿתחַ ׁשַ חן ּבמַ ֗
אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ולָא ּבעֵ לֿתָ א ּדיַענֻוֿתָ ֭א אַ לָהָ א סָ הֵ ֿ֭ד
חרנ ֑ ֵ֞א ּכַֿד 1Th 2:6
ולָא ּבעַ ין ׁשֻ וֿבחָ א מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א לָא מֵ נֿכֻון ולָא מֵ ן ֗א ָ
מׁשיחָ ֭א
מֵ ׁשּכחִ ין ֗הוַין יַקִ ֵיר ֞א למֵ הוָא אַ ֿיך ׁשלִ יחֵ ֞א ּדַ ִ
ֵיה 1Th 2:7
מרּביָנִ יֿתָ א ּדַ מחַ ּבֿבָ א ּבנ ֑֞
ַאיך ַ
אֵ לָא הוַין ּבַ ינָֿתֿכֻון מַ ּכִ יֿכ ֭ ֵ֞א ו ֿ
הָ ַֿכנָא אָ ֿף חנַן מחַ ּבֿבִ ינַן וַמסַ וחִ ינַן למֵ ּתַ ל לֿכֻו ֑ן לָא ּבַ לחֻוֿד 1Th 2:8
סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א אֵ לָא אָ ֿף נַֿפׁשַ ֑ן מֵ טֻל ּדחַ ּבִ יֿבַ ין אנ֗ ּתֻ ון ס
הּדין אנ֗ ּתֻ ון ּגֵיר אַ חַ י ֑֞ן ּדלָאֵ ין ֗הוַין ועָמלִ ין ּבַ עֿבָ ֿד ִאיֿדַ ין֞ 1Th 2:9
עָ ִ
ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֑א ּדעַ ל חַ ֿד מֵ נֿכֻון לָא נִ אקַ ֭ר
ֿכרזן לֿכֻון סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א 1Th 2:10
הּדין וַאלָהָ ֑א אַ י ַּכנָא אַ ֵ
אַ נ֗ ּתֻ ון סָ ִ
ּדַ ֿכיָאיִ ֿת וֿכִ אנ ִָאיֿ֭ת וַֿדלָא ֵרׁשיָן הוַין לוָֿת ּכֻלהֻון מהַ ימנ ֑ ֵ֞א
ַוה ֑֞י 1Th 2:11
אַ י ַּכנָא ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדמֵ ן חַ ֿד חַ ֿד מֵ נֿכֻון אַ ֿיך אַ ֿבָ א מֵ ן ּבנ ֗
הֿדינַן לֿכֻו ֑ן
ּבָ עֵין ֗הוַי֭ ן ומָ לֵין ֗הוַין ּבלֵּבֿכֻו֭ ן וַמסַ ִ
קרֿכֻון למַ לּכֻוֿתֵ ה וַלׁשֻ וֿבחֵ ֭ה 1Th 2:12
ּדַ ֿתהַ לֿכֻון אַ ֿיך ּדיָאֵ א לַאלָהָ ֑א הַ ו ּדַ ָ
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף חנַן מַ וּדֵ ינַן אַ ִמינָאיִ ֿת לַאלָהָ ֑א ּדמֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א 1Th 2:13
ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ ַ֭נן לָא ֗הוָא אַ ֿיך מֵ לֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א קַ ּבֵ לּתֻ ונ ָ֑ה אֵ לָא אַ י ַּכנָא
ערא ּבֿכֻון ּבַ אילֵין
ִּדאיֿתֵ יה ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א והִ י ּבַ עֿבָ ֿדָ א מֵ סּתַ ָ
ּדַ מהַ ימנִ ין ס
הוֿ֭ד הָ לֵין 1Th 2:14
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י אֵ ּתּדַ ִמיּתֻ ון לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּדַ אלָהָ א ּדִֿ֣ב י ֻ
מׁשיחָ ֑א ּדהָ ֿכַן סַ יּבַ רּתֻ ון אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מֵ ן ּבנַי֞ ׁשַ רּבַ ֿתֿכֻו ֑ן אַ י ַּכנָא
ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
אף הֵ נֻון מֵ ן יִ הֻוֿדָ י ֑ ֵ֞א
ּדָ ֿ
מׁשיחָ א קטַ לו֭ ולַנֿבִ י ֵ֞א ּדמֵ נהֻון ולַן רֿדַ ֿפו֭ 1Th 2:15
הָ נֻון ּדַ למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אנָׁשָ ֑אֿפרי֭ ן וַעֿבִ ִיֿדין סַ קֻ וֿבלָא לֿכֻלהֻון ּבנַי֞ ֗
ולַאלָהָ א לָא ׁשָ ִ
1Th 2:3
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ּד ָֿכלֵין לַן ּדַ נמַ לֵל עַ ם עַ ֗ממֵ ֞א ּדנִ חֻו ֑ן לַמׁשַ ָלמֻו חטָ הַ יהֻון֞ ּבֿכֻלזַֿ֭ב ן
מַ ִטי ּדֵ ין עלַיהֻון רֻ וֿגזָא עֿדַ מָ א לחַ רֿתָ א ס
חנַן ּדֵ ין אַ חַ י ֑֞ן הוַין יַֿתמֵ ֞א מֵ נֿכֻון זַֿבנָא ּדׁשָ עֿתָ ֭א ּבַ אּפַ ין֞ ולָא 1Th 2:17
ָאא
ּבלֵּבַ ֑ן וי ִַּת ָיראיִ ֿת אֵ ֿתחַ ּפַ טן למֵ חזָא אַ ּפַ יּכֻון֞ ּבחֻוּבָ א סַ ּגִ י ֭
וַצֿבַ ין ּדנִ אֿתֵ א לוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ נָא ּפַ֣ולָוס חֿדָ א זֿבַ ן וֿתַ רּתֵ י ֑֞ן ועַוֿכַני 1Th 2:18
סָ טָ נ ָ֭א
ֿברן וחַ ֿדֻוֿתַ ן וַֿכלִ ילָא ּדׁשֻ וֿבהָ ַר ֑ן אֵ לָא אֵ ן אַ נ֗ ּתֻ ון 1Th 2:19
אַ ינַו ּגֵיר סַ ַ
אֿתיֿתֵ ֭ה
קֿדָ ם מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ּבמֵ ִ
ֿדוַֿ֭ת ן 1Th 2:20
אַ נ֗ ּתֻ ון אֵ נֻון ּגֵיר ּתֵ ׁשּבֻוחּתַ ן וחַ ֻ
ַ֣אֿתנֵוס ּבַ לחֻוֿדַ ין֭ 1Th 3:1
ומֵ טֻל ּדלָא חַ מסֵ נ ֑ן צֿבַ ין לַמֿפָׁש ּב ִ
ַמעַּדרנַן 1Th 3:2
ָ
וַנׁשַ ּדַ ר לוָֿתֿכֻון ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס אַ חֻון וַמׁשַ מׁשָ נָא ּדַ אלָהָ ֭א ו
מׁשיחָ ֑א ּדַ נׁשַ ַררֿכֻון ונֵֿבעֵא מֵ נֿכֻון עַ ל הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו ֑ן
ּבַ סֿבַ רֿתֵ ה ּדַ ִ
ּדלָא ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּתֵ ֿתקַ טַ ע לֵה ּבֻאולצָ נ ֵ֞א הָ לֵי֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֵיר יָֿדעִ ין 1Th 3:3
ימינַן֭
אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדַ להָ ֿדֵ א ֻ֗הו ִס ִ
יֿדינַן למֵ ֿתֵ א ָלצֻו֭ 1Th 3:4
עֿת ִ
אָ ֿף ּכַֿד לוָֿתֿכֻון הוַין ּג ֵ֑יר קַ ּדֵ מן אֵ מַ רן לֿכֻו ֑ן ּדַ ִ
אַ י ַּכנָא ּדיָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדַ הו ָ֭א
ּדרֿת ּדֵ אּדַ ע 1Th 3:5
מֵ טֻל הָ נָא אָ ֿף אֵ נָא לָא חַ מסנֵֿ֑ת עֿדַ מָ א ּדׁשַ ֵ
סריקָ א ּס ּס
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו ֑ן ּדֿדַ למָ א ננַסֵ יֿכֻון מנַס ָינ ָ֑א ונֵהוֵא עַ מלַן ִ
ֿברן עַ ל 1Th 3:6
הָ ׁשָ א ּדֵ ין מֵ ן ּדֵ אֿתָ א לוָֿתַ ן ִ֣טימָ ֿתֵ אָ וס מֵ ן צֵ אֿדַ יּכֻו ֑ן וסַ ַ
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן ועַ ל חֻוּבֿכֻו֭ ן וֿדִ איֿת לוָֿתֿכֻון ֻ֗עוהּדָ נַן טָ ֿבָ א ּבֿכֻל עֵ ּדָ ֑ן וַסוֵין
אף חנַן לֿכֻו ֑ן
חזין אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
אנ֗ ּתֻ ון למֵ ַ֭
ַין מֵ טֻל 1Th 3:7
מֵ טֻל הָ נ ָ֭א אֵ ֿתּבַ יַאן ּבֿכֻון אַ חַ י ֑֞ן עַ ל ּכֻלהֵ ין עָקָ ֿתַ ן֞ וֻאולצָ נ ֭ ֞
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון֭
הו חַ יִ י ַנ ֑ן אֵ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּתֵ ֿתקַ ימֻון ּבמָ ַרן֭ 1Th 3:8
והָ ׁשָ א ֻ֗
ֿפרע חלָֿפַ יּכֻון לַאלָהָ ֑א עַ ל ּכֻל 1Th 3:9
אַ יֿדָ א ּגֵיר ּתַ ִוּדיֿתָ א מֵ ׁשּכחִ ינַן למֵ ַ
חַ ֿדֻוֿתָ א ּדחָ ֿדֵ ינַן מֵ ֻטלָֿתֿכֻו ֑ן
יראיִ ֿת נֵֿתּכַׁשַ ֿף ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֑א ּדנֵחזֵא 1Th 3:10
אֵ לָא ּדַ קֿדָ ם אַ לָהָ א י ִַּת ָ
אַ ּפַ יּכֻו ֑֞ן ונֵֿגמֻור מָ א ּדחַ ִס ָירא הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון֭
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מׁשיחָ ֑א נֵֿתרֻ וץ אֻ ורחַ ן לוָֿתֿכֻון֭
הֻו ּדֵ ין אַ לָהָ א אַ ֿבֻון ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ונַסּגֵא וַניַּתַ ר חֻוּבֿכֻו֭ ן ּדחַ ֿד לוָֿת חַ ֿד וֿדַ לוָֿת ּכֻלנ ָׁ֑ש אַ י ַּכנָא ּדַ חנַן 1Th 3:12
מַ חֿבִ ינַן לֿכֻון֭
וַנקַ יֵם לֵּבַ וָֿתֿכֻון֞ ּדלָא ֵרׁשיָן ּבקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א קֿדָ ם אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן 1Th 3:13
והי֞ ס
מׁשיחָ א ּדעַ ם ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשַ ֗
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּבמֵ ִ
איך 1Th 4:1
מֵ ּכִ יל אַ חַ י֞ ּבָ עֵינַן מֵ נֿכֻו ֑ן ומֵ ֿתּכַׁשֿפִ ינַן לֿכֻון ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע֑ ּדַ ֿ
ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ ַנ ֑ן אַ יּכַן ָולֵא לֿכֻון ּדַ ֿתהַ לֿכֻון וֿתֵ ׁשּפרֻ ון לַאלָהָ ֑א ּדי ִַּת ָיראיִ ֿת
ּתַ וסֿפֻון֭
וע 1Th 4:2
יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּג ֵ֑יר אַ ילֵין ּפֻוקּדָ נ ֵ֞א י ַ֗הֿבן לֿכֻו֭ ן ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ ֭
הָ נַו ּגֵיר צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א קַ ִּדיׁשֻ וֿתֿכֻו֭ ן וַֿדֿתֵ הו ֻון ּפַ ִריקִ ין מֵ ן ּכֻל 1Th 4:3
זָניֻוֿתָ ֭א
ונֵהוֵא יָֿדַ ע ֗אנָׁש ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון למֵ קנָא מָ אנֵה ּבקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א 1Th 4:4
וֿבִ איקָ ָר ֑א
יך ׁשַ רּכָא ּדעַ ֗ממֵ ֞א הָ נֻון ּדלָא יָֿדעִ ין 1Th 4:5
ּדרּגֿתָ ֑א אַ ֿ
ולָא ּבחַ ׁשֵ ֞א ֵ
לַאלָהָ ֭א
ֻוהי ּבהָ ֿדֵ א 1Th 4:6
מׁשיחִ ין למֵ עּבַ ר וַלמֵ עלַֿב ֗אנָׁש לַאח ֗
ולָא ּתֵ הוֻון ִ
אף מֵ ן-קֿדָ ם
צֿבֻוֿתָ ֑א מֵ טֻל ּדמָ ַרן ֻ֗הו ּתָ ֿבֻועָא עַ ל הָ לֵין ּכֻלהֵ י֭ ן אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
זַֿבנָא אֵ מַ רן לֿכֻו֭ ן וסַ הֵ ֿדן֭
קרֿכֻון אַ לָהָ א לטַ נּפֻוֿתָ ֑א אֵ לָא לקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ ֭א 1Th 4:7
לָא ּגֵיר ָ
מֵ ּכִ יל מַ ן ּדטָ ל ֵ֑ם לָא ֗הוָא לֿבַ רנָׁשָ א טָ ל ֵ֭ם אֵ לָא לַאלָהָ ֭א הַ ו ּדי ַ֗הֿב 1Th 4:8
ּבֿכֻון רֻ וחֵ ה קַ ִּדיׁשּתָ א ס
עַ ל חֻוּבָ א ּדֵ ין ּדַ אחֵ ֑ ֞א לָא סנִ יקִ יּתֻ ון למֵ ֿכּתַ ֿב לֿכֻו֭ ן אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֵיר 1Th 4:9
לֿפֵא אנ֗ ּתֻ ון ּדַ אלָהָ ֑א ּדֿתַ חֿבֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
קנֻומֿכֻון מַ ֞
מקֵ ֿדָ ונִ י ַ֭א ּבָ עֵא 1Th 4:10
עָֿבּדין אנ֗ ּתֻ ון הָ ַֿכנָא לֿכֻלהֻון אַ חֵ ֞א ּדַ ֿב ֻֿכלָה ַ֣
אָ ֿף ִ
֗אנָא ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּדֿתֵ ֿתיַּתרֻ ון
ֻוערנַיּכֻו ֑֞ן וַהוַיּתֻ ון ּפָ לחִ ין 1Th 4:11
וֿתֵ ֿתחַ ּפטֻו ֑ן ּדֿתֵ הוֻון ׁשלֵין וַענֵין ּבס ָ
ּבִ איֿדַ יּכֻון֞ אַ י ַּכנָא ּדֿפַ קֵ ֿד ָנֿכֻו ֑ן
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ּדֿתֵ הוֻון מהַ לֿכִ ין ּבֵ אסּכִ מָ א לוָֿת ּבַ ָרי ֭ ֵ֞א ועַ ל ֗אנָׁש לָא ּתֵ סּתַ נקֻ ון
ס
צָ ֿבֵ א ֗אנָא ּדֵ ין ּדֿתֵ ּדעֻון אַ חַ ֑֞י ּדעַ ל אַ ילֵין ּדֿדָ מּכִ ין לָא ּתֵ הוֵא 1Th 4:13
ֿברא לַיּת להֻון֭
ּדאנָׁשָ א ּדסַ ָ
ּכָריָא לֿכֻו ֑ן אַ ֿיך ׁשַ רּכָא ֗
אֵ ן ּגֵיר מהַ ימנִ ינַן ּ֣דיֵׁשֻ וע ִמיֿת וקָ ֑ם הָ ַֿכנָא אָ ֿף אַ לָהָ א לַאילֵין 1Th 4:14
ּדַ ֿדמֵ ֿכו ּ֣ביֵׁשֻ ֭וע מַ יּתֵ א עַ מֵ ֭ה
מרינַן לֿכֻון ּבמֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַר ֑ן ּדַ חנַן אַ ילֵין 1Th 4:15
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין אָ ִ
ַֿדר ֿך לַאילֵין ּדַ ֿדמֵ ֿכו֭
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן ּדחַ יִ י ַנ ֑ן לָא נ ֵ
חרינַן ּבמֵ ִ
ּדמֵ ׁשּתַ ִ
ּדריׁש מַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א וַֿבקַ רנָא 1Th 4:16
מֵ טֻל ּדהֻו מָ ַרן ּבֿפֻוקּדָ נ ָ֭א וַֿבקָ לָא ִ
מׁשיחָ א נקֻ ומֻון לֻוקֿדַ ֭ם
ומיֿתֵ ֞א ּדֿבַ ִ
ּדַ אלָהָ ֑א נָחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֭א ִ
חרינַן ּדחַ יִ י ַנ ֑ן נֵֿתחטֵ ֿף עַ מהֻון אַ ֿכחֿדָ א 1Th 4:17
והָ יּדֵ ין חנַן אַ ילֵין ּדמֵ ׁשּתַ ִ
ּבַ ע ָננ ֭ ֵ֞א לֻאורעֵ ה ּדמָ ַרן ּבָ אאַ ֭ר והָ ַֿכנָא ּבֿכֻלזֿבַ ן עַ ם מָ ַרן נֵהו ֵ֭א
יאין חַ ֿד לחַ ֿ֭ד ּבמֵ ל ֵ֞א הָ לֵין ס 1Th 4:18
הוַו הָ ֿכִ יל מֿבַ ִ
עַ ל זַֿבנ ֵ֞א ּדֵ ין ועֵ ּדָ נ ֭ ֵ֞א אַ חַ ֑֞י לָא סנִ יקִ יּתֻ ון למֵ ֿכּתַ ֿב לֿכֻון֭ 1Th 5:1
יך ַּגנָֿבָ א 1Th 5:2
אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֵיר ׁשַ ִר ָיראיִ ֿת יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדיַומֵ ה ּדמָ ַ֭רן אַ ֿ
ּבלִ לי ָ֭א הָ ַֿכנָא אָ ֿתֵ ֭א
ּכַֿד נִ אמרֻ ון ּדַ ׁשלָמָ א ֗הו וׁשַ ינ ָ֑א והָ יּדֵ ין מֵ נׁשֵ ליָא נקֻ ום עלַיהֻון 1Th 5:3
אַ ֿבּדָ נ ָ֑א אַ ֿיך חֵ ֿבל ֵ֞א עַ ל ּבַ טנֿתָ ֭א ולָא נַמֿדֻון֭
יך ַּגנָֿבָ א 1Th 5:4
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י לָא הוַיּתֻ ון ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א ּדהַ ו יַומָ א אַ ֿ
ַֿדרֿכֿכֻון֭
נ ֵ
ֻוהרא אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן וַֿבנַי֞ ִאימָ מָ ֭א ולָא הוַיּתֻ ון ּבנַי֞ 1Th 5:5
ּכֻלֿכֻון ּגֵיר ּבנַי֞ נ ָ
לִ לי ָ֭א ולָא ּבנַי֞ חֵ ׁשֻ וֿכ ָ֭א
ירין וַמהַ ונִ ין֭ 1Th 5:6
לָא נֵֿדמַ ֿך הָ ֿכִ יל אַ ֿיך ׁשַ רּכ ָ֑א אֵ לָא הוַין עִ ִ
ּדרוֵי ֑ן ּבלִ ליָא ֗הו 1Th 5:7
אַ ילֵין ּגֵיר ּדֿדָ מּכִ י ֑ן ּבלִ ליָא ֗הו ּדָ מּכִ י֭ ן וַאילֵין ָ
ָרוֵין֭
יׁשין ׁשֵ ר ָינָא 1Th 5:8
ּברעי ַָ֭נן וַלֿבִ ִ
חנַן ּדֵ ין ּדַ ֿבנַי֞ ִאימָ מָ א ח ַנ ֑ן הוַין עִ ִירין ֵ
ֿברא ּדחַ י ֭ ֵ֞א
ַנסים סַ נוַרּתָ א ּדסַ ָ
ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א וַֿדחֻוּבָ ֭א ו ִ
1Th 4:12

The Aramaic Peshitta

496

מֵ טֻל ּדלָא סָ מַ ן אַ לָהָ א לרֻ וֿגז ָ֑א אֵ לָא לקֵ נ ָינָא ּדחַ י ֵ֞א ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע
מׁשיחָ ֭א
ִ
ינן וֵאן ּדַ מּכִ י ַנ ֑ן אַ ֿכחֿדָ א עַ מֵ ה נִ חֵ ֭א 1Th 5:10
ּדמיֿת עַ ל אַ ּפַ י ֑֞ן ּדֵ אן עִ ִיר ַ֭
הַ ו ִ
עָֿבּדיּתֻ ון 1Th 5:11
אף ִ
מֵ טֻל הָ נָא ּבַ יַאו חַ ֿד לחַ ֿ֑ד וֿבַ נַו חַ ֿד לחַ ֿ֑ד אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ס
ּבָ עֵינַן ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י ּדַ הוַיּתֻ ון יָֿדעִ ין לַאילֵין ּדלָאֵ ין ּבֿכֻו ֑ן 1Th 5:12
ימין ּבַ אּפַ יּכֻון֞ ּבמָ ַר ֑ן ומַ לֿפִ ין לֿכֻו ֑ן
וקָ ִ
יר ֭א ומֵ טֻל עֿבָ ֿדהֻון אֵ ׁשּתַ י֗ נו 1Th 5:13
חׁשיֿבִ ין לֿכֻון ּבחֻוּבָ א י ִַּת ָ
ּדַ הוַו ִ
עַ מהֻון ס
ֻורי֞ נַֿפׁשָ ֭א 1Th 5:14
ּבָ עֵינַן ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י רֿדַ ו למַ סּכ ָלנ ֭ ֵ֞א ולַּבֵ ֿבו לַזע ַ
וסַ ֿבו טַ ענָא ּדַ מחִ יל ֭ ֵ֞א וַאּגַרו רֻ וחֿכֻון לוָֿת ּכֻלנ ָׁ֭ש
וֵאזּדַ ֗הרו ּדַ למָ א ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון ּבִ יׁשּתָ א חל ָֿף ּבִ יׁשּתָ א נֵֿפרֻ וע֑ 1Th 5:15
אֵ לָא ּבֿכֻלזֿבַ ן הַ ֗רטו ּבָ ֿתַ ר טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א לוָֿת חֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א וַלוָֿת ּכֻלנ ָׁ֭ש
הוַו חָ ֿדֵ ין ּבֿכֻלזֿבַ ן֭ 1Th 5:16
וַמצַ לֵין ּדלָא ׁשַ לו ָ֭א 1Th 5:17
מׁשיחָ ֭א 1Th 5:18
וַֿבֿכֻל מֵ ּדֵ ם הוַו מַ וּדֵ י֭ ן הָ נַו ּגֵיר צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ א ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּבֿכֻון֭
רֻ וחָ א לָא ּתֿדַ עֿכֻון֭ 1Th 5:19
נֿבִ ַיוָֿתָ ֞א לָא ּתַ סלֻון֭ 1Th 5:20
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּבקַ ו֑ וַֿדׁשַ ּפִ יר אַ חֻוֿדו֭ 1Th 5:21
ומֵ ן ּכֻל צֿבֻו ּבִ יׁשָ א ערֻ וקו֭ 1Th 5:22
ֿכלָה 1Th 5:23
ּגמ ָיראיִ ֿת לֿכֻלֿכֻו֭ ן ו ֻ
הֻו ּדֵ ין אַ לָהָ א ּדַ ׁשלָמָ ֑א נקַ ּדֵ ׁשֿכֻון ִ
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע
ׁשין למֵ ִ
רֻ וחֿכֻון ונַֿפׁשֿכֻון וֿפַ ֿגרֿכֻו ֑ן ננַטַ ר ּדלָא ֵר ָ֭
מׁשיחָ ֭א
ִ
קרֿכֻו ֑ן ּדהֻו נֵעּבֵ ֿד ס 1Th 5:24
מהַ ימַ ן ֻ֗הו מַ ן ּדַ ָ
אַ חַ י֞ צַ לַו עלַין֭ 1Th 5:25
ׁשַ אלו ּבַ ׁשלָמָ א ּדַ אחַ ין֞ ּכֻלהֻון ּבנֻוׁשַ קּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ ֭א 1Th 5:26
1Th 5:9
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ֿתקרא אֵ ּגַרּתָ א הָ ֿדֵ א לֿכֻלהֻון אַ חֵ ֞א
מַ ומֵ א ֗אנָא לֿכֻון ּבמָ ַר ֑ן ּדֿתֵ ֵ
קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
מׁשיחָ א עַ מֿכֻו֭ ן אַ ִמין ס 1Th 5:28
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ

1Th 5:27
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וס לעִ ּד֗ ּתָ א ּדֿתֵ סַ לָונִ יקָ י ֵ֞א ּדֿבַ אלָהָ א
ּפַ֣ולָוס ו֣ ִסל ַונָוס ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ ֑
מׁשיחָ ֭א
אַ ֿבֻו֭ ן ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ א 2Th 1:2
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻון וַׁשלָמָ ֑א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו֭ ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ס
יך מָ א ּד ָול ֵ֭א 2Th 1:3
למַ וּדָ יֻו לַאלָהָ א ּבֿכֻלזֿבַ ן חַ יָֿבִ ינַן עלַיּכֻון אַ חַ ֑֞י אַ ֿ
ֿבר ֑ה
ּדי ִַּת ָיראיִ ֿת ָרֿביָא הַ ימָ נֻוֿתֿכֻו֭ ן וסָ ֿגֵא חֻוּבָ א ּדֿכֻלֿכֻו ֑ן ּדֿכֻלנָׁש לוָֿת חַ ֵ
ֿבהרין ֗חנַן ּבעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּדַ אלָהָ ֑א עַ ל 2Th 1:4
אף חנַן ּבֿכֻון נֵהוֵא מֵ ׁשּתַ ִ
אַ ֿיך ּדָ ֿ
יּברנֻוֿתֿכֻו ֑ן ּדַ ֿב ֻֿכלָה רֿדִ יֿפֻוֿתֿכֻון וֻאולצָ נַיּכֻון֞
הַ ימָ נֻוֿתֿכֻון ועַ ל מסַ ָ
יּברין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן
ּדַ מסַ ִ
לֿתַ חוִ יֿתָ א ּדֿדִ ינָא ּכִ אנָא ּדַ אלָהָ ֑א ּדֿתֵ ׁשו ֻון למַ לּכֻוֿתֵ ה הָ י ּדעַל 2Th 1:5
ּפֵיה חָ ִׁשיּתֻ ו ֑ן
אַ ֞
וֵאן ּכִ אנָא קֿדָ ם אַ לָהָ ֑א ּדנֵֿפרֻ וע אֻ ולצָ נָא לָאלֻוצַ יּכֻו ֑֞ן 2Th 1:6
מׁשיחָ א ּדמֵ ן 2Th 1:7
וַלֿכֻון ּדמֵ ֿתַ אלצִ יּתֻ ון נַחֵ א עַ מַ ֑ן ּבֿגֵל ָינֵה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ַוה ֑֞י
ׁשמַ י ָ֭א עַ ם חַ ילָא ּדמַ לַאֿכ ֗
ֻור ֭א מֵ ן הָ נֻון ּדלָא יִ ֿדַ עו לַאלָהָ ֑א 2Th 1:8
מָ א ּדעָֿבֵ ֿד ּתֿבַ עֿתָ א ּבֿגֻו ָזלָא ּדנ ָ
מׁשיחָ ֭א
ומֵ ן הָ נֻון ּדלָא אֵ ׁשּתַ וּדַ עו לַסֿבַ רֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּבֿדינָא נֵֿתּפַ רעֻון אַ ֿבּדָ נָא ּדַ לעָ ל ַ֭ם מֵ ן ּפַ רצֻוּפֵ ה ּדמָ ַ֭רן ומֵ ן 2Th 1:9
ּדהֵ נֻון ִ
ׁשֻ וֿבחָ א ּדחַ יל ֵ֑ה
ַוה ֑֞י 2Th 1:10
ֿדמרֿתֵ ֞ה ּבַ מהַ ימנ ֗
וה ֑֞י וַנחַ וֵא ּתֵ ָ
מָ א ּדָ אֿתֵ א ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח ּבקַ ִּדיׁשַ ֗
ּדֿתֵ ֿתהַ ימַ ן סָ הּדֻוֿתַ ן ּדַ עלַיּכֻון ּבהַ ו יַומָ ֭א
מֵ טֻלהָ נָא ּבֿכֻלזֿבַ ן מצַ לֵינַן עלַיּכֻו ֑ן ּדנַׁשוֵיֿכֻון אַ לָהָ א לקֵ ריָנֿכֻו֭ ן 2Th 1:11
ונֵמלֵיֿכֻון ֻּכלֵה צֵ ֿב ָינָא ּדטָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א וַעֿבָ ֿדֵ ֞א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ּבחַ יל ָ֑א
יך 2Th 1:12
מׁשיחָ ֭א אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון ּבֵ ֑ה אַ ֿ
ּדנֵׁשּתַ ּבַ ח ּבֿכֻון ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ א ס
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהַ ן ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מׁשיחָ ֑א ועַ ל 2Th 2:1
אֿתיֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּבָ עֵינַן ּדֵ ין מֵ נֿכֻון אַ חַ ֑֞י עַ ל מֵ ִ
ּכנֻוׁשיָא ִּדילַן ּדַ לוָֿתֵ ֑ה
2Th 1:1
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ּברע ָינַיּכ ֭ ֻ֞ון ולָא ּתֵ ֿתוהֻון לָא מֵ ן מֵ לֿתָ ֭א ולָא
ּדלָא עֿגַל ּתֵ ּתזִיעֻון ֵ
איך ּדמֵ ן לוָֿתַ ן ִ֗הי֑ ּדהָ א לַם מַ ִטי יַומֵ ה ּדמָ ַרן֭
מֵ ן רֻ וחָ ֭א ולָא מֵ ן אֵ ּגַרּתָ ֭א ּדַ ֿ
למָ א ֗אנָׁש נַטעֵיֿכֻון ּבחַ ֿד מֵ ן אֵ סּכִ ִמי ֑֞ן מֵ טֻל ּדֵ אן לָא ִּתאֿתֵ א 2Th 2:3
ּברה ּדַ אֿבּדָ נ ָ֑א
חטיֿתָ ֭א ֵ
לֻוקֿדַ ם מָ רֻ וֿדֻוֿתָ ֭א ונֵֿתּגלֵא ּבַ רנָׁשָ א ּדַ ִ
ֿתקרא אַ לָה וֿדֵ חל ָ֑א 2Th 2:4
הַ ו ּדַ לקֻ וֿבלָא ֗הו֭ ומֵ ׁשּתַ עלֵא עַ ל ּכֻל מַ ן ּדמֵ ֵ
אף ּבהַ יּכלָא ּדַ אלָהָ א אַ ֿיך אַ לָהָ א נֵּתֵ ֿ֑ב וַנחַ וֵא עַל נַֿפׁשֵ ה אַ ֿיך
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
ּדַ אלָהָ א הֻו֭
מרֿת ֗הוִ יֿת לֿכֻון֭ 2Th 2:5
הּדיּתֻ ו ֑ן ּדֿכַֿד לוָֿתֿכֻון ֗הוִ יֿ֑ת הָ לֵין אֵ ֵ
לָא עָ ִ
והָ ׁשָ א יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן מָ א ּדַ אחִ יֿד ּדנֵֿתּגלֵא הֻו ּבזַֿבנ ֵ֭ה 2Th 2:6
֗א ָרזָא ּגֵיר ּדעַ ולָא מֵ ן ַּכּדֻו ׁשַ ִרי למֵ ֿתחַ ּפָ טֻו֑ ּבַ לחֻוֿד אֵ ן הַ ו מָ א 2Th 2:7
ּדהָ ׁשָ א אַ חִ יֿד נֵׁשּתקֵ ל מֵ ן מצַ עֿתָ ֑א
יוהי ּברֻ וח ּפֻומֵ ֑ה 2Th 2:8
נסיֿפִ ֗
והָ יּדֵ ין נֵֿתּגלֵא עַ ָול ָ֭א הַ ו ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
אֿתיֿתֵ ֭ה
יוהי ּבֿגֵל ָינָא ּדמֵ ִ
וַנֿבַ טלִ ֗
יל וָאֿתוָֿתָ ֭ ֞א 2Th 2:9
אֿתיֿתֵ ה ּגֵיר ּדהַ ו ּבמַ עּבֿדָ נֻוֿתָ א ֗הי ּדסָ טָ נ ָ֑א ּבֿכֻל חִ ֭
מֵ ִ
ֿדמרֿתָ ֞א ּדַ ָּגלָֿתָ ֭ ֞א
וֿתֵ ָ
ֿכלָה טֻועיַי ּדעַ ולָא ּדהָ ויָא ּבַ אֿבִ יֿדֵ ֑ ֞א עַ ל ּדלָא קַ ּבֵ לו חֻוּבָ א 2Th 2:10
וַֿב ֻ
ּדקֻ וׁשּתָ ֭א ּדֿבֵ ה נִ חֻון֭
מֵ טֻלהָ נָא נׁשַ ּדַ ר להֻון אַ לָהָ א מַ עּבֿדָ נֻוֿתָ א ּדטֻועיַי֑ ּדַ נהַ ימנֻון 2Th 2:11
וקר ֑א
לׁשֻ ָ
ֵּתֿדינֻון ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדלָא הַ ימֵ נו ּבקֻ וׁשּתָ ֑א אֵ לָא אֵ צטֿבִ יו 2Th 2:12
ונ ִ
ּבעַ ולָא ס
חנַן ּדֵ ין חַ יָֿבִ ינַן למַ וּדָ י ֻו לַאלָהָ א ּבֿכֻלזֿבַ ֑ן עַ ל אַ ּפַ יּכֻון֞ אַ חַ ין֞ 2Th 2:13
והי֞ ּדמָ ַר ֑ן ּדַ ֿגֿבָ ֿכֻון אַ לָהָ א מֵ ן ִר ִׁשיֿתָ א לחַ י ֑ ֵ֞א ּבקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ א ּדרֻ וחָ א
חַ ּבִ יֿבַ ֗
ׁשר ָר ֭א
וַֿבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ָ
ּברנֻוֿתָ א ִּדי ַל ֑ן ּדֿתֵ הו ֻון ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א 2Th 2:14
קרֿכֻון ּבַ מסַ ָ
להָ לֵין ֻ֗הו ּגֵיר ָ
מׁשיחָ א ס
למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֵ ּכִ יל אַ חַ ֭֞י אֵ ֿתקַ י֗ מו וחַ מסֵ נו ּבֿפֻוקּדָ נ ֵ֞א ִּדילֵֿפּתֻ ו ֑ן אֵ ן ּבמֵ לֿתָ א 2Th 2:15
וֵאן ּבֵ אּגַרּתָ א ִּדילַן֭
2Th 2:2
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מׁשיחָ א וַאלָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן הַ ו ּדַ אחֿבַ ן וי ַ֗הֿב לַן
הֻו ּדֵ ין מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿברא טָ ֿבָ א ּבטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה
ּבֻויָאָ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם וסַ ָ
נֿבַ יַא לֵּבַ וָֿתֿכֻו ֑֞ן וַנקַ יֵם ּבֿכֻל מֵ ל ָ֭א וַֿבֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿב ס 2Th 2:17
ין צַ לַו עלַי ֑ן ּדמֵ לֿתֵ ה ּדמָ ַרן ּתֵ הוֵא ָרהטָ א 2Th 3:1
מֵ ן הָ ׁשָ א אַ חַ ֭ ֞
ומֵ ׁשּתַ ּבחָ א ּבֿכֻל ּדֻוּכָא אַ ֿיך ּדַ לוָֿתֿכֻו ֑ן
וַֿדנֵֿתּפַ צֵ א מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א ּבִ יׁשֵ ֞א ועַ נָֿתֵ ֭ ֞א לַו ּגֵיר ּדֿכֻלנָׁש ִ֗הי 2Th 3:2
הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
הו ּדֵ ין מָ רי ָ֑א ּדהֻו ננַטַ רֿכֻו ֑ן וַנׁשַ וזֵֿבֿכֻון מֵ ן ּבִ יׁשָ ֭א 2Th 3:3
מהַ ימַ ן ֻ֗
קֿדינַן לֿכֻו ֑ן עֿבַ ּדּתֻ ון אָ ֿף 2Th 3:4
ּתֿכִ ילִ ינַן ּדֵ ין עלַיּכֻון ּבמָ ַר ֑ן ּדמֵ ּדֵ ם ּדַ מֿפַ ִ
עָֿבּדיּתֻ ון֭
ִ
מׁשיחָ א 2Th 3:5
ּברנֻוֿתֵ ה ּדַ ִ
ומָ ַרן נֵֿתרֻ וץ לֵּבַ וָֿתֿכֻו ֑֞ן לחֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ א ולַמסַ ָ
מׁשיחָ ֑א ּדַ הוַיּתֻ ון 2Th 3:6
קֿדינַן לֿכֻון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י ּבַ ׁשמֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
מֿפַ ִ
ּפַ ִריקִ ין מֵ ן ּכֻל אַ חָ ֭א אַ ינָא ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש מהַ ל ֵֿ֑ך ולָא אַ ֿיך ּפֻוקּדָ נ ֵ֞א ּדקַ ּבֵ לו
מֵ נַן֭
אַ נ֗ ּתֻ ון ּגֵיר יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן אַ י ַּכנָא ָולֵא למֵ ּתּדַ מָ י ֻו ּבַ ֑ן ּדלָא הַ לֵֿכן 2Th 3:7
ּבִ יׁש ּבִ יׁש ּבַ ינָֿתֿכֻון֭
אָ ֿפלָא לַחמָ א ּדמַ ּגָן אֵ ַֿכלן מֵ ן ֗אנָׁש מֵ נֿכֻו֭ ן אֵ לָא ּבעַ מלָא 2Th 3:8
וַֿבלֵאוֻֿתָ א ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ א ּפָ לחִ ין ֗הוַי ֑ן ּדעַ ל ֗אנָׁש מֵ נֿכֻון לָא נִ אקַ ֭ר
לָא ֗הוָא מֵ טֻל ּדלָא ׁשַ לִ יט ַל ֑ן אֵ לָא ּדַ ֿבנַֿפׁשַ ן נֵּתֵ ל לֿכֻון טֻוֿפסָ ֭א 2Th 3:9
ּדֿבַ ן ּתֵ ּתּדַ מֻון֭
קֿדין ֗הוַין לֿכֻו ֑ן ּדֿכֻל ּדלָא 2Th 3:10
אָ ֿף ּכַֿד לוָֿתֿכֻון ֗הוַין ּג ֵ֑יר הָ ֿדֵ א מֿפַ ִ
ֵלעַס
ֻוח אָ ֿפלָא נ ֭
צָ ֿבֵ א ּדנֵֿפל ֑
ֵיר ִּדאיֿת ּבֿכֻון ֗אנָׁשָ א ּדֿבִ יׁש ּבִ יׁש מהַ לֿכִ י ֑ן ומֵ ּדֵ ם לָא 2Th 3:11
ׁשָ מעִ ינַן ּג ֑
סריקָ ֿתָ ֑ ֞א
ּפָ לחִ י֭ ן אֵ לָא אֵ ן ִ
מׁשיחָ ֑א 2Th 3:12
קֿדי ַנ ֑ן וֿבָ עֵינַן מֵ נהֻון ּבמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
להֻון ּדֵ ין להָ לֵין מֿפַ ִ
ּדַ ֿבׁשֵ ליָא נֵהוֻון ּפָלחִ ין וָאֿכלִ ין לַחמהֻון֭
יר 2Th 3:13
אנ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין אַ חַ ֑֞י לָא ּתֵ מַ אן לֿכֻון למֵ עּבַ ֿד ּדׁשַ ּפִ ֭
2Th 2:16
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ֵֿתּפרׁש לֿכֻון
וֵאן ֗אנָׁש לָא מֵ ׁשּתמַ ע למֵ לַין֞ הָ לֵין ּדֿבֵ אּגַרּתָ ֑א נ ֵ
לטין עַ מֵ ֭ה ּדנֵֿבהַ ֿ֭ת
הָ נ ָ֭א ולָא הוַיּתֻ ון מֵ ֿתחַ ִ
יך 2Th 3:15
ולָא אַ ֿיך ּבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א ּתֵ אחּדֻונ ֵ֑ה אֵ לָא הוַיּתֻ ון מַ רּתֵ ין לֵה אַ ֿ
ּדלַאחָ א ס
הֻו ּדֵ ין מָ ֵרה ּדַ ׁשלָמָ א נֵּתֵ ל לֿכֻון ׁשלָמָ א ּבֿכֻלזֿבַ ן ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ֭ם מָ ַרן 2Th 3:16
עַ ם ּכֻלֿכֻון֭
והי אָ ֿתָ א 2Th 3:17
ׁשלָמָ א ּבַ ֿכֿתָ ֿבַ ֿת ִאיֿדַ ֑֞י אֵ נָא ּפַ֣ולָוס ּכֵֿתּבֵ ֿ֑ת ִּדאיֿתַ ֗
ֿתי הָ ַֿכנָא ּכָֿתֵ ֿב ֗אנ ָ֭א
ּגר ֭֞
ּדַ ֿבֿכֻלהֵ ין אֵ ָ
מׁשיחָ א עַ ם ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ ִמין ּס ּס 2Th 3:18
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
2Th 3:14
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מׁשיחָ ֭א ּבֿפֻוקּדָ נָא ּדַ אלָהָ א מַ חי ַָ֭נן
ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ֿבר ֑ן
מׁשיחָ א יֵׁ֣שֻ וע סַ ַ
וֿדַ ִ
ורחמֵ ֞א וַׁשלָמָ ֭א 1Ti 1:2
ּברא ׁשַ ִר ָירא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א ַ
ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס ָ
ַמׁשיחָ א יֵׁ֣שֻ וע מָ ַרן ס
מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ו ִ
וס 1Ti 1:3
ּבעִ יֿת ֗הוִ יֿת מֵ נ ָֿ֭ך ּכַֿד אָ זֵל ֗אנָא ל֣ מַ קֵ ֿדָ ונִ י ַ֑א ּדַ ֿתקַ וֵא ֵּ֣באֿפֵסָ ֑
חלֿפֵא
֑֞
לאנָׁש ֗אנָׁש ּדלָא נַלֿפֻון יֻולּפָ נ ֵ֞א מׁשַ
וַֿתֿפַ קֵ ֿד ֗
ולָא נֵֿתרמֻון לׁשֻ ועיָֿתָ ֞א וַלֿתַ ׁשעיָֿתָ ֞א ּדׁשַ רֿבָ ֿתָ ֭ ֞א ּדסָ ֿכָא לַיּת להֻו֭ ן 1Ti 1:4
הָ לֵין ּדחֵ ר ָינ ֵ֞א ֗הו עָֿבּדָ ן֞ י ִַּת ָיראיִ ֿ֭ת ולָא ּבֵ נ ָינָא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א
והי חֻוּבָ ֭א ּדמֵ ן לֵּבָ א ּדַ ֿכי ָ֭א ומֵ ן ִּתארּתָ א 1Ti 1:5
סָ ֿכֵה ּדֵ ין ּדֿפֻוקּדָ נָא ִאיֿתַ ֗
טָ ֿבֿתָ ֭א ומֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א ׁשַ ִרירּתָ ֭א
סריקָ ֿתָ ֑ ֞א 1Ti 1:6
ומֵ נהֵ ין מֵ ן הָ לֵין טעַ ו ֗אנָׁשָ א וַסטַ ו למֵ ל ֵ֞א ִ
ּבֿדַ ֿבעַ ו למֵ הוָא מַ לֿפָ נ ֵ֞א ּד ָנמֻוסָ ֑א ּכַֿד לָא מֵ סּתַ ּכלִ ין מֵ ּדֵ ם 1Ti 1:7
ֿתחרין ס
ַוהי מֵ ֵ
ּדַ ממַ ללִ י ֑ן ולָא מֵ ּדֵ ם ּדַ על ֗
הו֑ אֵ ן ֗אנָׁש אַ ֿכוָֿתֵ ה ּד ָנמֻוסָ א נֵּתּדַ ּבַ ר 1Ti 1:8
יָֿדעִ ינַן ּדֵ י֭ ן ּד ָנמֻוסָ א ׁשַ ּפִ יר ֻ֗
ּבֵ ֑ה
ים אֵ לָא לעַ ָול ֭ ֵ֞א וַלמָ רֻ וֿדֵ ֭ ֞א 1Ti 1:9
ּכַֿד יָֿדַ ע ּדַ לֿכִ אנ ֵ֞א ָנמֻוסָ א לָא ִס ֑
יעֵא וַלחַ טָ י ֭ ֵ֞א וַלעַ נָֿתֵ ֭ ֞א ולַאילֵין ּדלָא ּדֿכֵי֭ ן ולַאילֵין ּדמָ חֵ ין
ַלר ִׁש ֭ ֞
ו ַ
לַאֿבָ הַ יה ֭ ֻ֞ון ולַאילֵין ּדמָ חֵ ין לֵאמהָ ֿתה ֭ ֻ֞ון וַלקָ טֻול ֭ ֵ֞א
ַלעָֿברי֞ 1Ti 1:10
ַ
אר ֭ ֞א וַלֿדַ ָּגל ֭ ֵ֞א ו
ֿכר ֭ ֞א וַלֿגָנּבַ י֞ ּבנַי֞ חִ ֵ
וַל ַז ָני ֭ ֵ֞א וַלׁשָ ֿכּבַ י֞ עַ ם ּדֵ ֵ
והי סַ קֻ וֿבלָא ליֻולּפָ נָא חלִ ימָ א
עַ ל מַ ומָ ֿתָ ֭ ֞א וַלֿכֻלמֵ ּדֵ ם ִּדאיֿתַ ֗
ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ א מֿבַ רֿכ ָ֭א הַ ו ּדֵ אנָא אֵ ֿתהַ ימ ֵנֿ֭ת 1Ti 1:11
מׁשיחָ ֑א ּדחַ ׁשּבַ ני מהַ ימנָא 1Ti 1:12
ומַ וּדֵ א ֗אנָא לֵה ּדחַ ילַני֭ למָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וסָ מַ ני לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתֵ ֑ה
ערן אֵ לָא אֵ ֿתחַ ננֵֿת מֵ טֻל 1Ti 1:13
ֻוף וַמצַ ָ֭
קֿדים מֿגַּדֿפָן ֗הוִ יֿ֭ת ָורֿד ֿ
לִ י ּדמֵ ן ִ
ּדֿכַֿד לָא יָֿדַ ע ֗הוִ יֿ֑ת עֵֿבּדֵ ֿת ּדלָא הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
1Ti 1:1
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סֵ ֿגיַֿת ּבִ י ּדֵ י ֑ן טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן והַ ימָ נֻוֿתָ א וחֻוּבָ ֭א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע
מׁשיחָ א ס
ִ
מׁשיחָ א אֵ ֿתָ א 1Ti 1:15
מהַ ימנָא ֗הי מֵ לֿתָ א וׁשָ ויָא ֗הי לַמקַ ּבָ לֻוֿתָ ֑ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
לעָלמָ א למַ חָ יֻו לחַ טָ י ֑ ֵ֞א ּדקַ ֿדמָ יהֻון אֵ נָא ֗אנ ָ֭א
ּכלָה 1Ti 1:16
מׁשיחָ א ֻ
אֵ לָא מֵ טֻל הָ נָא ַרחֵ ם עלַי֑ ּדֿבִ י קַ ֿדמָ א נחַ וֵא יֵׁ֣שֻ וע ִ
עֿת ִיֿדין ּדַ נהַ ימנֻון ּבֵ ה לחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ּגרֿת רֻ וחֵ ֑ה לֿתַ חוִ יֿתָ א ּדַ אילֵין ּדַ ִ
מַ ַ
למַ לּכָא ּדֵ ין ּדעָ למֵ ֑ ֞א להַ ו ּדלָא מֵ ֿתחַ ּבַ ל ולָא מֵ ֿתחז ֵ֑א ּדהֻוי ֻו חַ ֿד 1Ti 1:17
עָלמי֭ ן אַ ִמין ס
אַ לָהָ ֑א ִאיקָ ָרא וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לעָ לַם ִ
יך נֿבִ ַיוָֿתָ ֞א 1Ti 1:18
וס אַ ֿ
הָ נָא ּפֻוקּדָ נָא מַ ֿגעֵ ל ֗אנָא ל ָֿך ּבֵ רי ִ֣טימָ ֿתֵ אָ ֑
ַיּך ּדֿתֵ ֿפלֻוח ּבהֵ ין ּפָ לחֻוֿתָ א הָ ֿדֵ א ׁשַ ּפִ ירּתָ ֑א
קַ ֿדמָ יָֿתָ ֞א ּדַ הוַי֞ על ְ֑
ַֿבֿתארּתָ א טָ ֿבֿתָ ֭א אַ ילֵין ּגֵיר ּדַ להָ ֿדֵ א ּדחַ קו מֵ נהֻו ֑ן 1Ti 1:19
ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ו ִ
מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א אֵ סּתַ ַרקו֑
וס הָ לֵין ּדַ אׁשלמֵ ֿת לסָ טָ נ ָ֭א ּדנֵֿתרֿדֻון 1Ti 1:20
נּדר ֑
אַ ֿיך הֻ֣ומֵ נֵאָ וס וַ֣אלֵּכסַ ָ
ּדלָא נֵהוֻון מֿגַּדֿפִ ין ס
ּבָ עֵא ֗אנָא הָ ֿכִ יל מֵ נ ָֿ֑ך ּדמֵ ן-קֿדָ ם ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּבָ עֻוֿתָ א ּתֵ הוֵא מקַ ֵרֿב 1Ti 2:1
לַאלָהָ ֭א וַצלֻוֿתָ ֭א וֿתַ חנַנּתָ ֭א וֿתַ ִוּדיֿתָ ֑א חל ָֿף ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ֿכלָה ּדֵ חלַֿת 1Ti 2:2
ֻומרא ׁשַ ליָא ונִ יחָ א נֵעמַ ר ּב ֻ
חל ָֿף מַ לּכ ֵ֞א ַורורֿבָ נ ֑ ֵ֞א ּדע ָ
אַ לָהָ א וּדַ ֿכיֻוֿתָ ֭א
ירא וַמקַ ּבלָא קֿדָ ם אַ לָהָ א מַ ח ָי ַנ ֑ן 1Ti 2:3
הָ ֿדֵ א ּגֵיר ׁשַ ּפִ ָ
ׁשר ָר ֭א 1Ti 2:4
הַ ו ּדצָ ֿבֵ א ּדֿכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֞א נִ חֻו ֑ן ונֵֿתּפנֻון לִ יֿדַ עֿתָ א ּדַ ָ
הו מֵ צעָ יָא ּדַ אלָהָ א וֿדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א ּבַ רנָׁשָ א 1Ti 2:5
חַ ֿד ֻ֗הו ּגֵיר אַ לָהָ ֭א וחַ ֿד ֻ֗
מׁשיחָ ֑א
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ָׁש סָ הּדֻוֿתָ א ּדֵ אֿתָ ֿת ּבזַֿבנ ָ֭ה 1Ti 2:6
הַ ו ּדי ַ֗הֿב נַֿפׁשֵ ה ּפֻורקָ נָא חל ָֿף ּכֻל ֗אנ ֑
ּתסימֵ ֿת ּכרֻ וזָה וַׁשלִ יחָ ֭ה קֻ וׁשּתָ א אָ מַ ר ֗אנָא ולָא 1Ti 2:7
הָ י ּדֵ אנָא אֵ ִ
ׁשר ָרא ס
מֿדַ ּגֵל ֗אנ ָ֑א ּדַ הוִ יֿת מַ לֿפָ נָא ּדעַ ֗ממֵ ֞א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּדַ ָ
ימין 1Ti 2:8
מר ִ
ַֿבר ֞א ּבֿכֻל ּדֻוּכ ָ֑א ּכַֿד ִ
צָ ֿבֵ א ֗אנָא הָ ֿכִ יל֑ ּדַ הוַו מצַ לֵין ּג ֵ
ִאיֿדַ יהֻון֞ ּדַ ֿכיָאיִ ֿ֭ת ּדלָא רֻ וֿגזָא וַֿדלָא מַ חׁשֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
1Ti 1:14
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הָ ַֿכנָא אָ ֿף נֵׁשֵ ֞א ּבֵ אסּכִ מָ א נַֿכּפָא ּדַ לֿבֻוׁשָ ֭א ּבֿתַ חמֵ צּתָ א וַֿבנַֿכּפֻוֿתָ א
נֵהוֵא ּתַ צּבִ יֿתהֵ י ֑ן לָא ּבַ ֿגֿדֻול ֵ֞א וַֿבֿדַ הֿבָ ֭א אַ ו ּבמַ רּגָניָֿתָ ֭ ֞א אַ ו ּבנַחּתֵ ֞א
ׁשַ ּפִ ֵיר ֑ ֞א
אֵ לָא ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדיָאֵ א לנֵׁשֵ ֞א ּדמֵ ׁשּתַ וּדיָן֞ ּדֵ חלַֿת 1Ti 2:10
אַ לָהָ ֭א
אַ נ֗ ּתֿתָ א ּבׁשֵ ליָא הוָֿת יָלּפָא ּבֿכֻל ׁשֻ ועּבָ ֿ֭ד 1Ti 2:11
ַֿבר ֑א 1Ti 2:12
מרחֻו עַ ל ּג ָ
לַאנ֗ ּתֿתָ א ּגֵיר למַ ָלֿפֻו לָא מַ ּפֵס ֗אנ ָ֑א ולָא למַ ָ
אֵ לָא ּתֵ הוֵא ּבׁשֵ לי ָ֭א
חו ָ֭א 1Ti 2:13
ָ֣אֿדָ ם ּגֵיר אֵ ֿתּגֿבֵ ל לֻוקֿדַ ם והָ יּדֵ ין ַ֣
ועֵֿברֿת עַ ל ּפֻוקּדָ נ ָ֭א 1Ti 2:14
ַ
טעָא אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדֵ ין טעָֿת
וָ֣אֿדָ ם לָא ֑
יה אֵ ן נקַ ו ֻון ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וַֿבחֻוּבָ ֭א וַֿבקַ ִּדיׁשֻ וֿתָ ֭א 1Ti 2:15
חָ יָא ּדֵ ין ּביַֿד יַלּדֵ ֑֞
וַֿבנַֿכּפֻוֿתָ א ס
מהַ ימנָא ֗הי מֵ לֿתָ ֑א ּדֵ אן ֗אנָׁש ָראֵ ֿג קַ ִׁשיׁשֻ וֿתָ ֑א עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֞א ָראֵ ֿ֭ג 1Ti 3:1
ָולֵא ּדֵ י֭ ן ּדנֵהוֵא קַ ִׁשיׁשָ ֑א אַ ינָא ּדמֻומָ א לָא מֵ ׁשּתֿכַח ּבֵ ֑ה וַהוָא 1Ti 3:2
ּבַ עלָא ּדַ חֿדָ א אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א אַ ינָא ּדעִ יר ֵרע ָינ ֵ֭ה וַנֿכ ֵֿף וַמטַ ּכ ַ֭ס ָורחֵ ם אַ ֿכס ָני ֵ֞א
ומַ לֿפָן֭
יך 1Ti 3:3
מר ֭א ולָא ָרהטָ א ִאיֿדֵ ה למֵ מחָ ֑א אֵ לָא נֵהוֵא מַ ּכִ ֿ֭
ולָא עָֿבַ ר עַ ל חַ ָ
ֵסּפָא
ולָא נַצָ י֭ ולָא ָרחֵ ם ּכ ֭
ֿכלָה ּדַ ֿכי ֻוֿתָ ֭א 1Ti 3:4
ַוהי֞ ּבׁשֻ ועּבָ ֿדָ א ּב ֻ
וַמֿדַ ּבַ ר ּבַ יּתֵ ה ׁשַ ּפִ ֭יר וַאחִ יֿד ּבנ ֗
אֵ ן ּגֵיר ּבַ יּתָ א ּדנַֿפׁשֵ ה לָא יָֿדַ ע ּדַ נֿדַ ּבַ ר ׁשַ ּפִ ֑יר אַ י ַּכנָא מֵ ׁשּכַח 1Ti 3:5
עִ ּד֗ ּתֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדַ נֿדַ ּבַ ֭ר
ֵּתרים ונֵּפֵ ל ּבֿדִ ינֵה ּדסָ טָ נ ָ֭א 1Ti 3:6
ולָא נֵהוֵא טלֵא ּתֻ ולמָ ֿדֵ ֑ה ּדלָא נ ִ
אף סָ הּדֻוֿתָ א ׁשַ ּפִ ירּתָ א ִאיֿת לֵה מֵ ן ּבַ ָרי ֑ ֵ֞א ּדלָא נֵּפֵ ל 1Ti 3:7
ָולֵא ּדֵ י֭ ן ּדָ ֿ
ּבחֵ סּדָ א וַֿבֿפַ חֵ ֞א ּדסָ טָ נ ָ֭א
ָאף מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א הָ ַֿכנָא נֵהו ֻון ּדֿכֵי֭ ן ולָא נמַ ללֻון ּתַ רּתֵ י֭ ן ולָא נֵהו ֻון 1Ti 3:8
ו ֿ
נּפֵא
ֻוֿתרנ ֵ֞א טַ ֑ ֞
ָאא ולָא נֵרחמֻון י ָ
מרא סַ ּגִ י ֭
צלֵין לחַ ָ
ּבֿתארּתָ א ּדֿכִ יֿתָ ֭א 1Ti 3:9
אֵ לָא נֵאחֿדֻון ֗א ָרזָא ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א ִ
1Ti 2:9
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והֵ נֻון הָ לֵין נֵֿתּבקֻ ון לֻוקֿדַ ֭ם והָ יּדֵ ין נׁשַ מׁשֻ ו ֑ן ּכַֿד ִאיֿתַ יהֻון ּדלָא
ֵרׁשיָן ּס ּס
ַֿכּפָן ונֵהוֵא עִ יר ֵרעיָנהֵ י֭ ן ונֵהויָן֞ מהַ ימנָן֞ 1Ti 3:11
הָ ַֿכנָא אָ ֿף נֵׁשֵ ֞א נֵהויָן֞ נ ֭ ֞
ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ֭ם ולָא נֵהויָן֞ אָ ֿכלָן֞ קַ רצֵ ֞א ס
ַוהי֞ 1Ti 3:12
מׁשַ מׁשָ נ ֵ֞א נֵהוֻו ֑ן אַ ינָא ּדַ חֿדָ א אַ נ֗ ּתֿתָ א הוָֿת ל ֵ֭ה וֿדַ ּבַ ר ּבנ ֗
וֿבַ יּתֵ ה ׁשַ ּפִ ֭יר
אַ ילֵין ּגֵיר ּדׁשַ מֵ ׁשו ׁשַ ּפִ ֑יר ּדַ רֿגָא טָ ֿבָ א קָ נֵין לנַֿפׁשהֻו֭ ן ומַ ֿגלֵא 1Ti 3:13
מׁשיחָ א ס
ּפֵא סַ ּגִ יָאא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
אַ ֞
הָ לֵין ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּכַֿד מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּדֿבַ עֿגַל אָ ֿתֵ א ֗אנָא לוָֿתָ ֿ֭ך 1Ti 3:14
וֵאן הֻו ּדֵ ין ּדמַ וחַ ר ֗אנ ָ֑א ּדֿתֵ ּדַ ע אַ י ַּכנָא ָולֵא למֵ ֿתהַ ּפָ ֿכֻו ּבֿבַ יּתֵ ה 1Ti 3:15
ׁשר ָר ֭א
ּדַ אלָהָ ֑א ִּדאיֿתֵ יה עִ ּד֗ ּתָ א ּדַ אלָהָ א חַ י ָ֑א עַ מֻוֿדָ א וׁשֵ ֿתֵ אסֿתָ א ּדַ ָ
יראיִ ֿת ַרֿב הֻו ֗א ָרזָא הָ נָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֑א ּדֵ אֿתּגלִ י ּבַ ֿבסַ ֭ר 1Ti 3:16
וׁשַ ִר ָ
ֵאֿתּכרז ּבֵ יֿת עַ ֗ממֵ ֭ ֞א וֵאֿתהַ ימַ ן ּבעָ למָ ֭א
ֵ
וֵאזּדַ ּדַ ק ּברֻ ֭וח וֵאֿתחזִי למַ לַאֿכ ֭ ֵ֞א ו
וֵאסּתַ לַק ּבׁשֻ וֿבחָ א ס
חרי ֵ֞א נֵֿפרקֻ ון ֗אנָׁש ֗אנָׁש 1Ti 4:1
מר ֑א ּדַ ֿבזַֿבנ ֵ֞א ֗א ָ
ּפׁשיקָ איִ ֿת אָ ָ
רֻ וחָ א ּדֵ ין ִ
ּדׁשאֿדֵ ֑ ֞א
מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ונִ אז ֻ֗לון ּבָ ֿתַ ר רֻ וחֵ ֞א טָ עיָֿתָ ֞א וֿבָ ֿתַ ר יֻולּפָ נ ֵ֞א ִ
הָ לֵין ּדֿבֵ אסּכִ מָ א ּדַ ָּגלָא מַ טעֵין וַממַ ללִ ין ּכַּדָ ֿבֻוֿתָ ֭א וַֿכוֵין 1Ti 4:2
ּבֿתארּתהֻון֭
ִ
ּברא אֵ נֵין֞ 1Ti 4:3
ו ָֿכלֵין למֵ זּדַ ָוֿגֻו֭ ומַ ֿפרקִ ין מֵ ן מֵ אֿכלָֿתָ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדַ אלָהָ א ָ
ׁשר ָר ֭א
לחֻוׁשָ חָ א וַלֿתַ ִוּדיֿתָ ֭א לַאילֵין ּדַ מהַ ימנִ ין ויָֿדעִ ין ָ
הו֭ ולַיּת מֵ ּדֵ ם ּדמַ סלַי֑ אֵ ן 1Ti 4:4
ֿברא לַאלָהָ ֑א ׁשַ ּפִ יר ֻ֗
מֵ טֻל ּדֿכֻל ּדַ ֵ
ּבֿתַ ִוּדיֿתָ א נֵֿתנסֵ ֿ֭ב
מֵ ֿתקַ ּדַ ׁש ּגֵיר ּבמֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ א וֿבַ צלֻוֿתָ ֭א 1Ti 4:5
יּך מׁשַ מׁשָ נָא טָ ֿבָ א ּתֵ הוֵא ּ֣דיֵׁשֻ וע 1Ti 4:6
הָ לֵין אֵ ן ּתֵ הוֵא מַ ל ֵֿף לַאחַ ְ֑֞
ֿתרּבֵ א אַ נ֗ ּת ּבמֵ ל ֵ֞א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א וַֿביֻולּפָ נָא טָ ֿבָ א ּדיַלִ ֿיף אַ נ֗ ּת
מׁשיחָ ֑א ּכַֿד מֵ ַ
ִ
ס
מֵ ן ׁשֻ ועיָֿתָ ֞א ּדֵ ין ּפַ ּכִ יהָ ֿתָ ֞א ּדסָ ֿבָ ֿתָ ֞א אֵ ׁשּתַ ֗אל֑ וֿדַ ֵרׁש נַֿפׁשָ ֿך 1Ti 4:7
ּבֿכִ אנֻוֿתָ ֭א
1Ti 3:10
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ֻורא מַ וּתַ ֑ר ּכִ אנֻוֿתָ א ּדֵ ין ּבֿכֻל
ֿגרא זַֿבנָא ֗הו זע ָ
ֻורׁשָ א ּגֵיר ּדֿפַ ָ
ּד ָ
עֿתיֿד ס
וּתר ֭א וִ איֿת לָה ׁשֻ וו֗ ּדָ יָא ּדחַ י ֭ ֵ֞א ּדזַֿבנָא הָ נָא וֿדַ ִ
מֵ ּדֵ ם מַ ָ
מהַ ימנָא ֗הי מֵ לֿתָ א וׁשָ ויָא ֗הי לַמקַ ּבָ לֻוֿתָ ֭ה 1Ti 4:9
ּברינַן ּבַ אלָהָ א חַ י ָ֑א 1Ti 4:10
סֿדי ַנ ֑ן ּדַ מסַ ִ
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ֗הו ּגֵיר לָאֵ ינַן ומֵ ֿתחַ ִ
והי מַ ח ָינָא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א ּכֻלהֻו ֑ן י ִַּת ָיראיִ ֿת ּדַ מהַ ימנ ֭ ֵ֞א
ִּדאיֿתַ ֗
הָ לֵין אַ ל ֵֿף וֿפַ קֵ ֿ֭ד 1Ti 4:11
ולָא ֗אנָׁש נַֿבסֵ א עַ ל טַ לי ֻוֿתָ ֿ֑ך אֵ לָא הוִ י ּדמֻוֿתָ א לַמהַ ימנ ֭ ֵ֞א 1Ti 4:12
ּבמֵ לֿתָ ֭א וַֿבהֻוּפָ ֿכ ָ֭א וַֿבחֻוּבָ ֭א וַֿבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וַֿבֿדַ ֿכיֻוֿתָ ֭א
עַ ֿד אָ ֿתֵ א ֗אנ ָ֑א אֵ ֿתחַ ּפַ ט ּבקֵ ר ָינ ָ֭א וַֿבֿבָ עֻוֿתָ ֭א וַֿבי ֻולּפָ נ ָ֭א 1Ti 4:13
ולָא ּתֵ ֿבסֵ א ּבמַ והַ ֿבֿתָ א ִּדאיֿת ּבָ ֿ֑ך הָ י ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת ל ָֿך ּבַ נֿבִ י ֻוֿתָ א 1Ti 4:14
וֿבַ סיָם ִאיֿדָ א ּדקַ ִׁשיׁשֻ וֿתָ ֭א
ּבהָ לֵין אֵ ֿתהַ ּגָא וַֿבהֵ ין הוִ י֑ ּדֿתֵ ִֿתיֿדַ ע לֿכֻלנָׁש ּדלַקֿדָ מַ יּךְ אָ ֿתֵ א 1Ti 4:15
אַ נ֗ ּ֭ת
וֵאזּדַ ֗הר ּבנַֿפׁשָ ֿך וַֿבי ֻולּפָ נ ָֿ֑ך וחַ מסֵ ן ּבהֻו֭ ן ּכַֿד הָ לֵין ּגֵיר ּתֵ עּבֵ ֿ֑ד 1Ti 4:16
נַֿפׁשָ ֿך ּתַ חֵ א ולַאילֵין ּדׁשָ מעִ ין ל ָֿ֑ך
יך ּדלַאֿבָ ֭א ולַאילֵין 1Ti 5:1
יהי אַ ֿ
ּבקַ ִׁשיׁשָ א לָא ּתֵ ֿגע ֻ֑ור אֵ לָא אַ ּפִ יסָ ֗
ּדַ טלֵין אַ ֿיך ּדלַאחַ יּכְ֭֞
ֿכלָה 1Ti 5:2
וַלקַ ִׁשיׁשָ ֿתָ ֞א אַ ֿיך אֵ מהָ ֿתָ ֭ ֞א ולַאילֵין ּדטַ ליָן֞ אַ ֿיך ּדלַאחוָֿתָ ֿ֞ך ּב ֻ
ּדַ ֿכיֻוֿתָ א ס
ׁשר ָר ֭א 1Ti 5:3
לַארמלָֿתָ ֞א יַקַ ֑ר לַאילֵין ּדַ ארמלָֿתָ ֞א אֵ נֵין֞ ּבַ ָ
וֵאן ִאיֿת אַ רמַ לּתָ א ִּדאיֿת לָה ּב ַני ָ֞א אַ ו ּבנַי֞ ּב ַני ֑ ָ֞א נִ אלּפֻון לֻוקֿדַ ם 1Ti 5:4
ּדֿבַ ֿבנַי֞ ּ-בַ יּתהֻון נֵזּדַ ּדקֻ ו ֑ן ונֵֿפרעֻון חֻוֿבל ֵ֞א לַאֿבָ הַ יה ֭ ֻ֞ון הָ ֿדֵ א ּגֵיר מקַ ּבלָא
קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
ֿברה עַ ל 1Ti 5:5
אַ יֿדָ א ּדֵ ין ּדׁשַ ִר ָיראיִ ֿת אַ רמַ לּתָ א ֗הי וַמׁשַ וחַ ּדּתָ ֑א הָ ֿדֵ א סַ ָ
ַאמינָא ּבַ צ ַלוָֿתָ ֞א וַֿבֿבָ עוָֿתָ ֞א ּבלִ ליָא וֿבִ אימָ מָ ֭א
אַ לָהָ א ֗הו֑ ו ִ
סטרנִ י ַ֑א ִמיֿתָ א ֗הי ּכַֿד חַ י ָ֭א 1Ti 5:6
אַ יֿדָ א ּדֵ ין ּדֿפָ לחָ א אֵ ַ
הָ לֵין הוַיּת מֿפַ קֵ ֿד להֵ י ֑ן ּדַ ֿדלָא ֵרׁשיָן נֵהוי ֭ ָ֞ן 1Ti 5:7
1Ti 4:8
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ּדֿדילֵה אֵ נֻו ֑ן וי ִַּת ָיראיִ ֿת ּדַ אילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון
אֵ ן ֗אנָׁש ּגֵיר ּדַ אילֵין ִ
ּבנַי֞ ּ-בַ יּתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ א לָא יָצֵ ֿ֑ף הָ נָא ּכֿפַ ר לֵה ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א וֿבִ יׁש ֻ֗הו מֵ ן
אַ ילֵין ּדלָא מהַ ימנִ ין֭
ין 1Ti 5:9
ׁשּתין ׁשנִ ֭ ֞
הוַיּת הָ ֿכִ יל ּגָֿבֵ א אַ רמַ לּתָ ֑א אַ יֿדָ א ּדלָא ּבצִ ָירא מֵ ן ִ
ַֿברא הוָֿ֭ת
אַ יֿדָ א ּדַ לחַ ֿד ֻ֗הו ּג ָ
יר ֑ ֞א אֵ ן ַרּביַֿת ּב ַני ֭ ָ֞א אֵ ן קַ ּבלַֿת 1Ti 5:10
וִ איֿת לָה סָ הּדֻוֿתָ א ּדַ עֿבָ ֿדֵ ֞א ׁשַ ּפִ ֵ
אַ ֿכס ָני ֭ ֵ֞א אֵ ן אַ ִׁשיֿגַֿת ֵרֿגלַיהֻון֞ ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א אֵ ן אַ רוחַ ֿת לַאלִ יצֵ ֭ ֞א אֵ ן הַ לֿכַֿת
ּבֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿ֭ב
מֵ ן אַ רמלָֿתָ ֞א ּדֵ ין אַ ילֵין ּדטַ לי ֭ ָ֞ן אֵ ׁשּתַ ֗א ֭ל מֵ צטַ ריָן֞ להֵ ין ּגֵיר עַ ל 1Ti 5:11
ַֿבר ֑ ֞א
מׁשיחָ ֑א וֿבָ עיָן֞ למֵ הוָא לֿג ֵ
ִ
הו֑ ּדַ טלַם הַ ימָ נֻוֿתהֵ ין קַ ֿדמָ יּתָ ֭א 1Ti 5:12
ִוֿדינהֵ ין קַ יָם ֻ֗
יָלּפָן֞ ּדֵ ין אָ ֿף חֿבַ ָננֻוֿתָ ֭א ּכַֿד מֵ ֿתּכַרּכָן֞ ּבֵ יֿת ּבָ ּתֵ ֑ ֞א ולָא ּבַ לחֻוֿד 1Ti 5:13
סריקָ ֿתָ ֭ ֞א וַנמַ ללָן֞ מֵ ּדֵ ם ּדלָא
מלל ָ֭א וַנֿפַ רקָ ן֞ ִ
חֿבַ ָננֻוֿתָ ֑א אֵ לָא אָ ֿף ּדנַסּגיָן֞ מַ ֗
ָול ֵ֭א
ּברן 1Ti 5:14
צָ ֿבֵ א ֗אנָא הָ ֿכִ יל֑ ּדַ אילֵין ּדטַ ל ָי ֑֞ן נֵזּדַ וֿג ֭ ָ֞ן ונִ אלּדָ ן֞ ּב ַני ֭ ָ֞א וַנֿדַ ָ
ּבָ ּתַ יהֵ י ֑֞ן ולָא נֵּתלָן֞ לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבָ א אָ ֿפלָא חֿדָ א עֵלֿתָ א ּדצֻוחִ יֿתָ ֭א
עַ ל ּדהָ ׁשָ א ּגֵיר ׁשַ ִריו ֗אנָׁש ֗אנָׁש למֵ סטָ א ּבָ ֿתַ ר סָ טָ נ ָ֭א 1Ti 5:15
אֵ ן ֗אנָׁש מהַ ימנָא אַ ו מהַ ימַ נּתָ א ִאיֿת להֻון אַ רמלָֿתָ ֑ ֞א נֿתַ רסֻון 1Ti 5:16
ׁשר ָרא ּתֵ סּפַ ק ס
אקרן עַ ל עִ ּד֗ ּתָ ֑א ּדלַאילֵין ּדַ ארמלָֿתָ ֞א אֵ נֵין֞ ּדַ ָ
אֵ נֵין֞ ולָא נִ ָ
ּברי ֑ן לִ איקָ ָרא עֿפִ יֿפָא נֵׁשו ֻו ֑ן 1Ti 5:17
קַ ִׁשיׁשֵ ֞א אַ ילֵין ּדׁשַ ּפִ יר מֵ ּתּדַ ִ
י ִַּת ָיראיִ ֿת אַ ילֵין ּדלָאֵ ין ּבמֵ לֿתָ א וַֿביֻולּפָ נ ָ֭א
הו ּפָעלָא 1Ti 5:18
ֿדרֿכּתָ ֭א וׁשָ וֵא ֻ֗
אֵ מַ ר ּגֵיר ּכֿתָ ֿבָ ֑א ּדלָא ּתֵ ֿבלֻום ּתַ ָורא ּבַ ָ
ֿגר ֭ה
אַ ֵ
ּתרין֞ וַֿתלָֿתָ א 1Ti 5:19
ֿגרנֻוֿתָ א לָא ּתקַ ּבֵ ל֑ אֵ לָא עַ ל ּפֻום ֵ
קט ָ
עַ ל קַ ִׁשיׁשָ א ִ
הּדין֭
סָ ִ
ּדאנָׁשָ א נֵֿדחלֻון֭ 1Ti 5:20
אף ׁשַ רּכָא ֗
לַאילֵין ּדחָ טֵ י֭ ן קֿדָ ם ּכֻלנָׁש ַּכ ֵו ֑ן ּדָ ֿ
1Ti 5:8
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ַוהי֞
מׁשיחָ ֭א ומַ לַאֿכ ֗
מסַ הֵ ֿד ֗אנָא ל ָֿך קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּגֿבַ י ֑ ָ֞א ּדהָ לֵין ּתֵ טַ ֭ר ולָא נֵֿתקַ ּדַ ם ֵרע ָינ ָֿך למֵ ּדֵ ֭ם ולָא ּתֵ סעֻור מֵ ּדֵ ם ּבמַ סַ ֿב
אּפֵא ּס ּס
ּבַ ֞
ֻוֿכרי ֭ ֵ֞א 1Ti 5:22
ים ולָא ּתֵ ׁשּתַ וּתַ ֿף ּבַ חטָ הֵ ֞א נ ָ
ּתס ֑
ִאיֿדָ א ּבַ עֿגַל עַ ל ֗אנָׁש לָא ִ
נַֿפׁשָ ֿך טַ ר ּבֿדַ ֿכיֻוֿתָ ֭א
מרא קַ לִ יל ֗הוַיּת ׁשָ ֿתֵ א מֵ טֻל 1Ti 5:23
ומֵ ּכִ יל מַ י ָ֞א לָא ּתֵ ׁשּתֵ ֑א אֵ לָא חַ ָ
ַיּך אַ ִמינ ֵ֞א ס
אֵ סטֻומֿכ ָֿ֑ך ומֵ טֻל ּכֻורהָ נ ְ֞
ּדמין להֻון 1Ti 5:24
ִאיֿת ּבנַינָׁשָ ֞א ּדַ חטָ הַ יהֻון֞ יִ ִֿדיעִ ין אֵ נֻו֭ ן וַמקַ ִ
יֿתּ-דינ ָ֑א וִ איֿת ּדֿבָ ֿתַ רהֻון אָ ז ִ֗לי ֑ן
לֿבֵ ִ
חרניָאיִ ֿת אֵ נֻו֭ ן 1Ti 5:25
הָ ַֿכנָא אָ ֿף עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֞א יִ ִֿדיעִ ין אֵ נֻו ֑ן וַאילֵין ּדַ ֗א ָ
למֵ טׁשָ א לָא מֵ ׁשּכחִ ין ס
ירא ּדעַ ֿבּדֻוֿתָ ֑א למָ ַריהֻון֞ ּבֿכֻל ִאיקָ ר 1Ti 6:1
אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון ּתחֵ יֿת נִ ָ
נֵאחֿדֻו ֑ן ּדלָא נֵהוֵא ׁשמֵ ה ּדַ אלָהָ א ויֻולּפָ נֵה מֵ ֿתּגַּדַ ֿ֭ף
אַ ילֵין ּדֵ ין ִּדאיֿת להֻון מָ ַרי ָ֞א מהַ ימנ ֑ ֵ֞א לָא נֵֿבסֻון ּבהֻו֭ ן עַ ל 1Ti 6:2
ּדַ אחַ יהֻון֞ אֵ נֻו ֑ן אֵ לָא י ִַּת ָיראיִ ֿת נׁשַ מׁשֻ ון אֵ נֻו֭ ן עַ ל ּדַ מהַ ימנ ֵ֞א אֵ נֻון וחַ ּבִ יֿבֵ ֭ ֞א
הָ לֵין ּדמֵ ּתּתנִ יחִ ין ּבֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתהֻו֭ ן הָ לֵין אַ ל ֵֿף וַֿבעִ י מֵ נהֻון֭
חרנ ָ֑א ולָא מֵ ֿתקַ ַרֿב למֵ ל ֵ֞א 1Ti 6:3
אֵ ן ּדֵ ין ִאיֿת ֗אנָׁש ּדמַ ל ֵֿף יֻולּפָ נָא ֗א ִ
מׁשיחָ ֭א וַליֻולּפָ נָא ּדֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֑א
חלִ ימָ ֿתָ ֞א ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿדרׁשָ א וֿבַ ֿבעָֿתָ א 1Ti 6:4
ּכריה ּבַ ָ
ּתרים ּכַֿד מֵ ּדֵ ם לָא יָֿדַ ע֑ אֵ לָא ִ
הָ נָא מֵ ִ
ּברע ָינָא ּבִ יׁשָ ֭א
ֿפָא וַמסָ ם ֵ
ּדמֵ ל ֑ ֵ֞א ּדמֵ נהֵ ין הָ וֵא חסָ מָ ֭א וחֵ ר ָינ ָ֭א וֿגֻוּדָ ֭
וַׁשחָ קָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדַ מחַ ּבַ ל ֵרעיָנהֻו֭ ן וַֿגלִ יזִין מֵ ן קֻ וׁשּתָ ֭א 1Ti 6:5
ֿתר ֗חק מֵ ן הָ לֵין֭
ֿברין ּדֿתֵ ֿגֻורּתָ א ֗הי ּדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אֵ ַ
וסָ ִ
ּתֵ אֿגֻורּתַ ן ּגֵיר ִּדילַן ַרּבָ א ֗הי֑ ִּדאיֿתֵ יה ּדֵ חלַֿת אַ לָהָ א ּבַ חׁשַ חֿתָ א 1Ti 6:6
ּדמֵ סֿתַ ן֭
מֵ ּדֵ ם ּגֵיר לָא אַ עֵ לן לעָ למָ ֑א וִ יֿדִ יעָא ּדָ אֿפלָא ּדנַּפֵק מֵ נֵה 1Ti 6:7
מֵ ׁשּכחִ ינַן֭
ֿכסיֿתָ ֭א 1Ti 6:8
מֵ טֻל הָ נָא סָ ֿפקָ א לַן מֵ אֿכֻולּתָ א וֿתַ ִ
1Ti 5:21
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אַ ילֵין ּדֵ ין ּדצָ ֿבֵ ין למֵ עּתַ ֑ר נָֿפלִ ין ּבנֵסיֻונ ֭ ֵ֞א וַֿבֿפַחֵ ֭ ֞א וֿבַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א
סַ ּגִ יָאֿתָ ֑ ֞א ּדסַ ֿכלָן֞ וַמסַ ּגֿפָן֞ וַמטַ ּבעָן֞ לַֿבנַינָׁשָ א ּבַ חֿבָ לָא וֿבַ אֿבּדָ נ ָ֭א
ֵסּפָא וִ איֿת ֗אנָׁשָ א 1Ti 6:10
עֵקָ ָרא ּדֵ ין ּדֿכֻולהֵ ין ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א ִאיֿתֵ יה ֵרחמַ ֿת ּכ ֭
ֵאא ס
ֿגרֿגו ל ֵ֑ה ומֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ א טעַ ו֑ ונַֿפׁשהֻון אַ עֵ לו לֿדַ א ָונ ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
אֿתר ַ
ּדֵ ַ
וק והַ ֗רט ּבָ ֿתַ ר 1Ti 6:11
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אָ ו ּבַ רנָׁשָ א ּדַ אלָהָ ֑א מֵ ן הָ לֵין ערֻ ֑
ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר ּכִ אנֻוֿתָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר חֻוּבָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר
יּברנֻוֿתָ ֭א וֿבָ ֿתַ ר מַ ּכִ יֿכֻוֿתָ ֭א
מסַ ָ
ַאֿדר ֿך חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ּדַ להֻון 1Ti 6:12
וֵאֿתּכַּתַ ׁש ּבַ אֿגֻונָא טָ ֿבָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ו ֵ
ֵאא ס
ַאוּדיֿת ּתַ ִוּדיֿתָ א טָ ֿבֿתָ א קֿדָ ם סָ הּדֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ֿתקר ֑יּת ו ִ
אֵ ִ
מׁשיחָ ֭א הַ ו 1Ti 6:13
מסַ הֵ ֿד ֗אנָא ל ָֿך קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א הַ ו ּדמַ חֵ א ּכֻל֑ ו֣ יֵׁשֻ וע ִ
ּפָ֣נטיָוס ִּ֣פילַטָ וס סָ הּדֻוֿתָ א ׁשַ ּפִ ירּתָ ֑א
ּדַ אסהֵ ֿד קֿדָ ם ִ
יוהי֑ ּפֻוקּדָ נָא ּדלָא טֻולׁשָ א וַֿדלָא מֻומָ ֑א עֿדַ מָ א לֿגֵל ָינֵה 1Ti 6:14
טר ֗
ּדֿתֵ ִ
מׁשיחָ ֭א
ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
והי֑ 1Ti 6:15
ֵיוהי אַ לָהָ א מֿבַ רֿכָא וחַ ילֿתָ נָא ּבַ לחֻוֿדַ ֗
עֿתיֿד ּבזַֿבנֵה נחַ ו ֗
הַ ו ּדַ ִ
מַ לּכָא ּדמַ לּכ ֵ֞א ומָ ָרא ּדמָ ַרוָֿתָ ֭ ֞א
ּדאנָׁש לָא 1Ti 6:16
ֻוהר ֑א ֗
והי לָא מֵ ֿתחַ ּבַ ֭ל ועָ מַ ר ּבנ ָ
הַ ו ּדהֻו ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ָיהי֑ וָאֿפלָא מצֵ א למֵ חזי ֵ֭ה
ואנָׁש מֵ ן ּבנַינָׁשָ ֞א לָא חז ֗
מֵ ׁשּכַח ּדנֵֿתקַ ַרֿב ל ֵ֭ה ֗
למי֭ ן אַ ִמין ס
הַ ו ּדלֵה ִאיקָ ָרא וׁשֻ ולטָ נָא לעָ לַם עָ ִ
ּברע ָינַיהֻו ֑֞ן ולָא 1Ti 6:17
ֵּתרימֻון ֵ
לעַ ִּת ֵיר ֞א ּדעָלמָ א הָ נָא ּפַ קֵ ֿ֑ד ּדלָא נ ִ
ַוהי ּתֻ וֿכ ָלנ ָ֑א אֵ לָא עַל אַ לָהָ א חַ י ָ֭א הַ ו
ֻוֿתרא ּדלַיּת על ֗
נֵּתּתַ ֿכלֻון עַ ל ע ָ
ּדי ַ֗הֿב לַן ּכֻל עַ ִּת ָיראיִ ֿת לַניָחַ ֑ן
יר ֭ ֞א ונֵהו ֻון ּדלִ ילִ ין 1Ti 6:18
ֻוערנ ֵ֞א ׁשַ ּפִ ֵ
ונֵעּבֿדֻון עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֭ ֞א ונֵעּתרֻ ון ּבס ָ
למֵ ּתַ ל וַלמֵ ׁשּתַ וּתָ ֿפֻו֭
עֿתיֿ֑ד ּדנַֿדרֿכֻון 1Ti 6:19
ַנסימֻון לנַֿפׁשהֻון ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א טָ ֿבֿתָ א למֵ ּדֵ ם ּדַ ִ
ו ִ
חַ י ֵ֞א ׁשַ ִר ָירא ס
אא אֵ זּדַ ֗הר ּבמֵ ּדֵ ם ּדֵ אֿתּגעֵ ל ל ָֿ֑ך וַערֻ וק מֵ ן ּב ָנֿ֞ת -קָ ל ֵ֞א 1Ti 6:20
אָ ו ִ֣טימָ ֿתֵ ֑
סריקָ ֿתָ ֑ ֞א ומֵ ן הֿפָ ֿכָֿתָ ֞א ִּדיֿדַ עֿתָ א ּדַ ּגָלֿתָ ֭א
ִ
1Ti 6:9
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אַ ילֵין ּגֵיר ּדמֵ ׁשּתַ וּדֵ ין ל ָ֭ה טעַ ו להֻון מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א
עַ מָ ֿ֭ך אַ ִמין ס
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מׁשיחָ ֭א ּבצֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֭א וַֿבמֻול ָּכנָא
ּפַ֣ולָוס ׁשלִ יחָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
מׁשיחָ ֑א
ּדחַ י ֵ֞א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
ורחמֵ ֞א וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן אַ לָהָ א 2Ti 1:2
ּברא חַ ּבִ יֿבָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א ַ
ל֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס ָ
מׁשיחָ א ס
אַ ֿבָ ֑א ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּבֿתארּתָ א 2Ti 1:3
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהָ ֭א הַ ו ּדלֵה מׁשַ מֵ ׁש ֗אנָא מֵ ן אַ ֿבָ הָ ֿתי֞ ִ
אמינָאיִ ֿת מֵ ּתּדֿכַר ֗אנָא ל ָֿך ּבַ צ ַלוָֿתי֞ ּדלִ ליָא ִוֿדאימָ מָ ֭א
ּדֿכִ יֿתָ ֑א ּדַ ִ
יּך ּדֵ אֿתמלֵא חַ ֿדֻוֿתָ ֭א 2Ti 1:4
וַסוֵא ֗אנָא למֵ חזי ָֿ֭ך ומֵ ּתּדֿכַר ֗אנָא ּדֵ מעַ ְ֞
ׁשרֿת לֻוקֿדַ ם 2Ti 1:5
ּבעוהּדָ נָא ּדהָ וֵא לִ י ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֿך ׁשַ ִרירּתָ ֑א הָ י ּדַ ָ
ֻ֗
אף ּבָ ֿ֭ך
ּבֵ אמָ א ּדֵ אמָ ֿך ל֣ וָאיִ ֭ס וֿבֵ אמָ ֿך ֵ֣אונִ יקִ ֑א מּפָס ֗אנָא ּדֵ ין ּדָ ֿ
מֵ טֻל הָ נָא מַ ֗עהֵ ֿד ֗אנָא ל ָֿ֑ך ּדַ ֿתעִ יר מַ והַ ֿבּתָ א ּדַ אלָהָ ֑א הָ י ִּדאיֿת ּבָ ֿך 2Ti 1:6
ּבַ סיָם ִאיֿדי֭
לָא ּגֵיר י ַ֗הֿב לַן אַ לָהָ א רֻ וחָ א ּדֿדֵ חלֿתָ ֑א אֵ לָא ּדחַ יל ָ֭א וַֿדחֻוּבָ ֭א 2Ti 1:7
וַֿדמַ רּת ָינֻוֿתָ ֭א
יר ֑ה אֵ לָא 2Ti 1:8
אס ֵ
לָא הָ ֿכִ יל ּתֵ ֿבהַ ֿת ּבסָ הּדֻוֿתֵ ה ּדמָ ַ֭רן אָ ֿפלָא ּבִ י ּבַ ִ
ׁשקֻ ול ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א עַ ם אֵ וַנּגֵלִ יָון ּבחַ ילָא ּדַ אלָהָ ֑א
יך 2Ti 1:9
ַקרן ּבקֵ ר ָינָא קַ ִּדיׁשָ ֭א לַו אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ ין֞ אֵ לָא אַ ֿ
הַ ו ּדַ אחיַן ו ָ
מׁשיחָ א מֵ ן קֿדָ ם זַֿבנָא
צֵ ֿב ָינ ֵ֭ה וטַ יּבֻוֿתֵ ֑ה הָ י ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לַן ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ּדעָלמֵ ֭ ֞א
מׁשיחָ ֑א ּדֿבַ טֵ ל למַ וּתָ א 2Ti 1:10
וֵאֿתּגַליַֿת הָ ׁשָ א ּבֿגֵל ָינֵה ּדמַ ח ָינַן יֵׁ֣שֻ וע ִ
וחַ וִ י חַ י ֵ֞א ולָא מֵ ֿתחַ ּב ָלנֻוֿתָ א ּבֵ אוַנּגֵלִ יָו ֑ן
אּתּתסימֵ ֿת ּבֵ ה אֵ נָא ּכָרֻ וזָא וַׁשלִ יחָ א ומַ לֿפָ נָא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א 2Ti 1:11
ִ
הַ ו ּדֵ
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א מסַ יּבַ ר ֗אנָא הָ לֵי ֑ן ולָא ּבָ הֵ ֿת ֗אנ ָ֭א יָֿדַ ע ֗אנָא ּגֵיר ּבמַ ן 2Ti 1:12
והי֞ ּגֻועלָני למֵ טַ ר לִ י ליַומָ א הַ ו֭
הַ ימנֵֿ֑ת וַמּפָס ֗אנ ָ֑א ּדמָ טיָא ּבִ איֿדַ ֗
ור ֑א מֵ ל ֵ֞א חלִ ימָ ֿתָ ֞א ּדַ ׁשמַ עּת מֵ ני֭ ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א 2Ti 1:13
נֵהויָן֞ ל ָֿך חַ ָ
מׁשיחָ א ּס ּס
וַֿבחֻוּבָ א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
מרֿת ּבַ ן֭ 2Ti 1:14
ּגֻוע ָלנָא טָ ֿבָ א טַ ֑ר ּברֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א הָ י ּדעֵ ַ
2Ti 1:1
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ַֿ֣באסי ַ֑א ִּדאיֿתַ יהֻון
יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת הָ ֿדֵ ֑א ּדַ הֿפַ ֿכו מֵ ני ּכֻלהֻון הָ לֵין ּד ִ
ֵנוס
מֵ נהֻון ּפֻ֣ו ֵּגלָוס ו֣ הֵ רמָ ּג ֭
וס ּדזַֿבנִ ין֞ סַ ּגִ יָאן֞ אַ נִ יחַ ני֭ 2Ti 1:16
נֵּתֵ ל מָ ַרן ַרחמֵ ֞א לֿבַ יּתֵ ה ָּ֣דאנִ ִסיֿפָ ָור ֑
ֻורי֞ לָא ּבהֵ ֿ֭ת
ַֿבׁשׁשלָֿתָ ֞א ּדַ אס ַ
ו ִ
ומי֑ ּבַ חֿפִ יטֻוֿתָ א ּבעָ ני וֵאׁשּכחַ ני֭ 2Ti 1:17
רה ִ
אֵ לָא אָ ֿף ּכַֿד אֵ ֿתָ א ל֣ ֻ֗
נֵּתֵ ל לֵה מָ ַר ֑ן ּדנֵׁשּכַח ַרחמֵ ֞א לוָֿת מָ ַרן ּביַומָ א הַ ו֭ וַֿכמָ א 2Ti 1:18
וס י ִַּת ָיראיִ ֿת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ס
ּדׁשַ מׁשַ ני ֵּ֣באֿפֵסָ ֑
מׁשיחָ ֭א 2Ti 2:1
אַ נ֗ ּת הָ ֿכִ יל ּבֵ רי֑ אֵ ֿתחַ יַל ּבטַ יּבֻוֿתָ א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
לאנָׁשָ א 2Ti 2:2
ֵאא הָ נֵין אַ ֿגעֵ ל ֗
וַאילֵין ּדַ ׁשמַ עּת מֵ ני ּביַֿד סָ הּדֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
חרנ ֵ֞א למַ ָלֿפֻו֭
מהַ ימנ ֑ ֵ֞א אַ ילֵין ּדמָ טיָא ּבִ איֿדַ יהֻון֞ אָ ֿף ל ַ֗א ָ
מׁשיחָ ֭א 2Ti 2:3
וסַ יּבַ ר ּבִ יׁשָ ֿתָ ֑ ֞א אַ ֿיך ּפָ לחָ א טָ ֿבָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
לָא ֗אנָׁש ּפָ לַח ומֵ ֿתּפַ ַּכר ּבצֵ ֿבוָֿתָ ֞א ּדעָלמָ ֑א ּדנֵׁשּפַ ר להַ ו מַ ן 2Ti 2:4
יהי֭
ּדַ ֿגֿבָ ֗
ָׁש לָא מֵ ֿת ַּכלַל֑ אֵ ן ּב ָנמֻוסֵ ה לָא מֵ ֿתּכַּתַ ׁ֭ש 2Ti 2:5
וֵאן מֵ ֿתּכַּתַ ׁש ֗אנ ֑
והי֞ נֵסּתַ יּבַ ֭ר 2Ti 2:6
אר ֗
לַאּכ ָָרא ּדלָאֵ א ָולֵא ל ֵ֑ה ּדקַ ֿדמָ א מֵ ן ּפִ ַ
אֵ סּתַ ּכַל מֵ ּדֵ ם ּדָ אמַ ר ֗אנ ָ֭א נֵּתֵ ל ל ָֿך מָ ַרן חֵ ֿכמֿתָ א ּבֿכֻל מֵ ּדֵ ם ס 2Ti 2:7
והי מֵ ן 2Ti 2:8
מׁשיחָ ֑א ּדקָ ם מֵ ן ּבֵ יֿת ִמיֿתֵ ֑ ֞א הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ ר ל֣ יֵׁשֻ וע ִ
זַרעָא ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד אַ ֿיך אֵ וַנּגֵלִ יָון ִּדילי֑
יך עָֿבֵ ֿד ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א אֵ לָא 2Ti 2:9
ֻור ֞א אַ ֿ
ּדֿבֵ ה סָ ֿבֵ ל ֗אנָא ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א עֿדַ מָ א לַאס ֵ
מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א לָא אַ ִס ָיר ֭א
אף הֵ נֻון נֵׁשּכחֻון 2Ti 2:10
מֵ טֻל הָ נָא ּכֻלמֵ ּדֵ ם מסַ יּבַ ר ֗אנָא מֵ טֻל ּגֿבַ י ֑ ָ֞א ּדָ ֿ
מׁשיחָ א עַ ם ׁשֻ וֿבחָ א ּדַ לעָ לַם ס
חַ י ֵ֞א ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ וע ִ
מהַ ימנָא ֗הי מֵ לֿתָ ֭א אֵ ן ּגֵיר ִמיֿתן עַ מֵ ֑ה אָ ֿף עַמֵ ה נִ חֵ ֭א 2Ti 2:11
וֵאן נסַ יּבַ ֑ר אָ ֿף נַמל ֵֿך עַ מֵ ֭ה אֵ ן ּדֵ ין נֵֿכּפֻור ּבֵ ֑ה אָ ֿף הֻו נֵֿכּפֻור ּבַ ן֭ 2Ti 2:12
וֵאן לָא נהַ ימֵ ן ּבֵ ֑ה הֻו ּבהַ ימָ נֻוֿתֵ ה מקַ ו ֵ֭א ּדנֵֿכּפֻור ּגֵיר ּבנַֿפׁשֵ ֭ה 2Ti 2:13
לָא מֵ ׁשּכ ַ֭ח
ֿתחרין 2Ti 2:14
הָ לֵין הוַיּת מַ ֗עהֵ ֿד להֻון וַמסַ הֵ ֿד קֿדָ ם מָ ַר ֑ן ּדלָא נֵהוֻון מֵ ֵ
ֻוֿתר ֑ן לסֻוחָ ֿפָא ּדַ אילֵין ּדׁשָ מעִ ין להֵ ין֭
ּבמֵ ל ֵ֞א ּדלָא י ָ
2Ti 1:15
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ּגמ ָיראיִ ֿת קֿדָ ם אַ לָהָ ֑א ּפָלחָ א ּדלָא
ונֵֿתּבטֵ ל ל ָֿ֑ך ּדַ ֿתקִ ים נַֿפׁשָ ֿך ִ
ׁשר ָר ֭א
ּתריצָ איִ ֿת מֵ לֿתָ א ּדַ ָ
ֿכרז ִ
ּבֵ הּתֿתָ ֭א ּדמַ ֵ
יראיִ ֿת ּגֵיר 2Ti 2:16
סריקָ ֿתָ ֞א ּדלַיּת ּבהֵ ין חַ ׁשחֻו֑ אֵ ׁשּתַ ֗א ֭ל י ִַּת ָ
ומֵ ן מֵ ל ֵ֞א ִ
נַוסֿפֻון עַ ל רֻ וׁשעהֻו֭ ן הָ נֻון ּדַ ענֵין ּבהֵ ין֭
והי ּדֵ ין חַ ֿד 2Ti 2:17
ֵאא ִאיֿתַ ֗
ָומא ּתֵ אחֻוֿד ּבסַ ּגִ י ֭ ֞
ומֵ לַֿתהֻון אַ ֿיך חַ ל ִָֿדיֿתָ ֭א נ ִ
וס
חרנָא ִּ֣פילִ טָ ֑
וס ו ַ֗א ִ
מֵ נהֻון הֻ֣ומֵ נֵאָ ֑
ּדמיֿתֵ ֞א הוָֿת ל ָ֑ה 2Ti 2:18
מרי֭ ן ּדַ קיָמּתָ א ִ
ׁשר ָרא ּכַֿד אָ ִ
הָ לֵין ּדַ טעַ ו מֵ ן ָ
ּדאנָׁש ֗אנָׁש מַ הּפֿכִ ין֭
והַ ימָ נֻוֿתָ א ֗
ׁשֵ ֿתֵ אסּתָ א ּדֵ ין ׁשַ ִרירּתָ א ּדַ אלָהָ א קַ יָמָ א ֗הי֑ וִ איֿת לָה חָ ֿתמָ א 2Ti 2:19
ּדֿדילֵה אֵ נֻו ֑ן ונֵֿפרֻ וק מֵ ן עַ ול ָ֭א ּכֻל ּדקָ ֵרא
הָ נ ָ֭א ויָֿדַ ע מָ ריָא לַאילֵין ִ
לַׁשמֵ ה ּדמָ ריָא ס
ּדסאמָ א 2Ti 2:20
ּבֿבַ יּתָ א ּדֵ ין ַרּבָ א לָא ֗הוָא מָ אנ ֵ֞א ּדֿדַ הֿבָ א ּבַ לחֻוֿד אַ ו ִ
ער ֭א
ִאיֿת ּבֵ ֑ה אֵ לָא אָ ֿף ּדקַ יסָ א אָ ֿף ּדֿפַ חָ ָר ֑א מֵ נהֻון לִ איקָ ָר ֭א ומֵ נהֻון לצַ ָ
אֵ ן ֗אנָׁש הָ ֿכִ יל נֿדַ ּכֵא נַֿפׁשֵ ה מֵ ן הָ לֵי ֑ן הָ וֵא מָ אנָא ּדַ ֿכיָא לִ איקָ ָר ֑א 2Ti 2:21
ּדעָהֵ ן לחֻוׁשָ חָ א ּדמָ ֵר ֭ה וַמטַ יַֿב לֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿב ס
וק והַ ֗רט ּבָ ֿתַ ר ּכִ אנֻוֿתָ ֭א 2Ti 2:22
מֵ ן ּכֻלהֵ ין רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ּדטַ ליֻוֿתָ א ערֻ ֑
והַ ימָ נֻוֿתָ ֭א וחֻוּבָ ֭א וַׁשלָמָ א עַ ם אַ ילֵין ּדקָ ֵרין למָ ַרן ּבלֵּבָ א ּדַ ֿכי ָ֭א
חֵ ר ָינ ֵ֞א סַ ֿכל ֵ֞א אַ ילֵין ּדַ ֿדלָא מַ רּדֻו אֵ נֻו ֑ן אֵ ׁשּתַ ֗אל מֵ נהֻו֭ ן יָֿדַ ע 2Ti 2:23
ולֿדין֭
אַ נ֗ ּת ּג ֵ֑יר ּדֿתַ ֿכּתֻ וׁשֵ ֞א מַ ִ
יך לוָֿת 2Ti 2:24
עַ ֿבּדֵ ה ּדֵ ין ּדמָ ַרן לָא חַ יָֿב למֵ ֿתּכַּתָ ׁשֻ ו֑ אֵ לָא ּדנֵהוֵא מַ ּכִ ֿ
ּכֻלנָׁש ומַ לָֿ֭פ ן ונַּגִ ָירא רֻ וחֵ ֑ה
ֿתחרין לקֻ וֿבלֵה ּבמַ ּכִ יֿכֻוֿתָ ֑א ּדַ למָ א נֵּתֵ ל 2Ti 2:25
ּדנֵהוֵא ָרֿדֵ א לַאילֵין ּדמֵ ֵ
ׁשר ָר ֭א
להֻון אַ לָהָ א ּת ָיּבֻוֿתָ ֭א ונֵּדעֻון ָ
ונ ֵ֗עהּדֻון נַֿפׁשהֻו֭ ן ונֵֿפרקֻ ון מֵ ן ּפַ חֵ ה ּדסָ טָ נ ָ֭א ּדֿבֵ ה אֵ ּתּתצִ יֿדו 2Ti 2:26
לצֵ ֿב ָינֵה ס
חרי ֵ֞א נִ אֿתֻ ון זַֿבנ ֵ֞א קׁשַ י ֑ ָ֞א 2Ti 3:1
הָ ֿדֵ א ּדֵ ין הוַיּת יָֿדַ ע֑ ּדַ ֿביַומָ ֿתָ ֞א ֗א ָ
ֿבהרנ ֭ ֵ֞א ָרמֵ ֭ ֞א 2Ti 3:2
ֵסּפָא ׁשַ ָ
ונֵהוֻון ּבנַינָׁשָ ֞א ָרחמַ י֞ נַֿפׁשהֻו֭ ן ָורחמַ י֞ ּכ ֭
יעֵא
ָֿפרי֞ ּבטַ יּבֻוֿתָ ֭א ַר ִׁש ֭ ֞
יסי֭ ן ּכ ַ
לאנָׁשַ יהֻון֞ לָא מֵ ּתטּפִ ִ
מֿגַּדֿפָ נ ֭ ֵ֞א ּדַ ֗
2Ti 2:15
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ער ָירי ֭ ֵ֞א סָ ניַי֞ טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א
לרּגֿתָ ֭א ּבַ ִ
אָ ֿכלַי֞ קַ רצֵ ֭ ֞א מׁשַ עּבֿדַ י֞ ֵ
יר ֭ ֞א ָרחמַ י֞ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א טָ ֿב מֵ ן חֻוּבֵ ה 2Ti 3:4
חֿת ֵ
מַ ׁשלמָ נ ֭ ֵ֞א מסַ רהֿבֵ ֭ ֞א ִ
ּדַ אלָהָ ֑א
ִּדאיֿת להֻון אֵ סּכִ מָ א ּדֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א ומֵ ן חַ ילֵה ַרחִ יקִ י֭ ן אַ ילֵין 2Ti 3:5
ּדהָ ַֿכנָא אֵ נֻו ֑ן ּדחֻוק אֵ נֻון מֵ נ ָֿ֭ך
ירן֞ 2Ti 3:6
טמ ָ
מֵ נהֻון אֵ נֻון ּג ֵ֑יר הָ לֵין ּדַ מחַ לֿדִ ין ּבֵ יֿת ּבָ ּתֵ ֑ ֞א וׁשָ ֿבֵ ין נֵׁשֵ ֞א ּדַ ִ
ֿברן֞ לַרֿגִ יֿגָֿתָ ֞א מׁשַ חלֿפָֿתָ ֑ ֞א
ּבַ חטָ הֵ ֭ ֞א ומֵ ּתּדַ ָ
ׁשר ָרא למֵ אֿתָ א לָא מֵ ׁשּכחִ ין֭ 2Ti 3:7
ָלּפָן ומֵ מֿתֻ ום לִ יֿדַ עֿתָ א ּדַ ָ
ּדַ ֿבֿכֻלזֿבַ ן י ֭ ֞
ַמּבריס קָ מו לֻוקֿבַ ל מֻ֣וׁשֵ ֑א הָ ַֿכנָא אָ ֿף הֵ נֻון 2Ti 3:8
אַ י ַּכנָא ּדֵ ין ּ֣דיַנִ ס ו֣ י ִ
ׁשר ָר ֑א ֗אנָׁשָ א ּדַ מחַ ּבַ ל ֵרעיָנהֻון וַסלֵין מֵ ן הַ ימָ נֻוֿתָ ֭א
ימין לֻוקֿבַ ל ָ
קָ ִ
ָׁש 2Ti 3:9
אֵ לָא לָא נִ אֿתֻ ון לַקֿדָ מַ יהֻו ֑ן ׁשָ טיֻוֿתהֻון ּגֵיר מֵ ֿתיַֿדעָא ֗הי לֿכֻלנ ֑
אף ּדהָ נֻון אֵ ֿתיַֿד ַעֿת ס
אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אֵ ֿתַ יּת ּבָ ֿתַ ר י ֻולּפָ ני֭ וֿבָ ֿתַ ר ּדֻוּבָ ַר ֭֞י וֿבָ ֿתַ ר צֵ ֿביָני֭ וֿבָ ֿתַ ר 2Ti 3:10
יּברנֻוֿתי֭
הַ ימָ נֻוֿתי֭ וֿבָ ֿתַ ר נַּגִ ירֻ וֿת רֻ וחי֭ וֿבָ ֿתַ ר חֻוּבי֭ וֿבָ ֿתַ ר מסַ ָ
ַ֣אנטיָֿכִ י ַ֭א 2Ti 3:11
יּברֿת ּב ִ
רֿדיֿפֻוֿתי וֿבָ ֿתַ ר חַ ׁשַ ֭֞י ויָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֑ת אַ ילֵין סַ ֵ
וֿבָ ֿתַ ר ִ
יּברֿ֭ת ומֵ ן ּכֻלהֵ ין ּפַ ציַני מָ רי֭
רֿדיֿפֻוֿתָ א סַ ֵ
ֻוסטר ֑א אַ יֿדָ א ִ
וִֿ֣ב איקַ נָו֭ ן וַֿ֣ב ל ַ
מׁשיחָ ֑א 2Ti 3:12
וֿכֻלהֻון ּדֵ ין אַ ילֵין ּדצָ ֿבֵ ין ּבֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ א ּדנִ חֻון ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ֿתרֿדּפִ ין֭
מֵ ַ
ּבנַינָׁשָ ֞א ּדֵ ין ּבִ יׁשֵ ֞א ומַ טע ָינ ֵ֞א נַוסֿפֻון עַ ל ּבִ יׁשֻ וֿתהֻו֭ ן ּכַֿד טָ עֵין 2Ti 3:13
ומַ טעֵין֭
רּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ּגֵיר מֵ ן מַ נֻו 2Ti 3:14
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין קַ וָא ּבַ אילֵין ִּדילֵֿפּת וֵאׁשּתַ ַר ֑
ֵֿפּת
יִ ל ֑
יף אַ נ֗ ּ֑ת ּדמֵ ׁשּכחִ ין ּדַ נחַ ּכמֻונ ָֿך 2Ti 3:15
ֿפר ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֞א יַלִ ֿ
וַֿדמֵ ן טַ ליֻוֿתָ ֿך סֵ ֵ
מׁשיחָ א ס
לחַ י ֭ ֵ֞א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וּתרנָא הֻו לי ֻולּפָ נ ָ֭א וַלֿכֻו ָונ ָ֭א 2Ti 3:16
ּכֻל ּכֿתָ ֿב ּדַ ֿברֻ וחָ א אֵ ֿתּכֿתֵ ֿ֑ב מַ ָ
וַלֿתֻ ָורצָ ֭א וַלמַ רּדֻוֿתָ א ּדַ ֿבֿכִ אנֻוֿתָ ֑א
ּגמיר ּבַ רנָׁשָ א ּדַ אלָהָ ֭א וַלֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿב מׁשַ למָ ן ּס ּס 2Ti 3:17
ּדנֵהוֵא ִ
2Ti 3:3
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עֿתיֿד
מׁשיחָ ֭א הַ ו ּדַ ִ
מסַ הֵ ֿד ֗אנָא ל ָֿך קֿדָ ם אַ לָהָ א ומָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ומיֿתֵ ֞א ּבֿגֵל ָינָא ּדמַ לּכֻוֿתֵ ֑ה
לַמֿדָ ן חַ י ֵ֞א ִ
ֿכרז מֵ לֿתָ ֭א וקֻ ום ּבַ חֿפִ יטֻוֿתָ א ּבזַֿבנָא וַֿדלָא זַֿבנ ָ֑א אַ ּכֵס וֿכ ֵַ֭ון 2Ti 4:2
אַ ֵ
ּגרֿת רֻ וחָ א ויֻולּפָ נ ָ֭א
ּב ֻֿכלָה מַ ַ
יך 2Ti 4:3
נֵהוֵא ּגֵיר זַֿבנ ָ֑א ּדַ ליֻולּפָ נֵא חלִ ימָ א לָא נֵׁשּתַ מעֻו ֑ן אֵ לָא אַ ֿ
רֿגִ יֿגָֿתה ֭ ֻ֞ון נַסּגֻון לנַֿפׁשהֻון מַ לֿפָ נ ֵ֞א ּבחֻוֿתחָ ֿתָ ֞א ּדמַ ׁשמַ עֿתהֻו ֑ן
ׁשר ָרא נַהּפֿכֻון אֵ ּדנהֻו ֑ן לׁשֻ ועיָֿתָ ֞א ּדֵ ין נֵסטֻון ס 2Ti 4:4
ומֵ ן ָ
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין הוַיּת עִ יר ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ֭ם וסַ יּבַ ר ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א וַעֿבָ ֿדָ א עֿבֵ ֿד 2Ti 4:5
ּברנ ָ֭א וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֿך ׁשַ ל ֵ֭ם
ּדַ מסַ ָ
אׁשּתר ֑א מטָ ֭א 2Ti 4:6
ֵ
אֵ נָא ּגֵיר מֵ ּכִ יל מֵ ֿתנַקֵ א ֗אנ ָ֑א וזַֿבנָא ּדֵ
ֵטרֿ֭ת 2Ti 4:7
אַ ֿגֻונָא ׁשַ ּפִ ָירא אֵ ֿתּכַּתׁשֵ ֿ֭ת ֵורהטי ׁשַ למֵ ֿ֭ת והַ ימָ נֻוֿתי נ ֵ
יוהי לִ י מָ רי ּביַומָ א 2Ti 4:8
נטיר לִ י ּכלִ ילָא ּדֿכִ אנֻוֿתָ ֑א ּדנֵֿפרעִ ֗
ומֵ ן הָ ׁשָ א ִ
הַ ו֭ ּדהֻויֻו ּדַ ָינָא ּכִ אנ ָ֑א לָא ּדֵ ין ּבַ לחֻוֿד לִ י֑ אֵ לָא אָ ֿף לַאילֵין ּדַ אחֵ ֿבו
לֿגֵל ָינֵה ס
ּדֿתאֿתֵ א לוָֿתי ּבַ עֿג ַ֭ל 2Ti 4:9
נֵֿתּבטֵ ל ל ָֿך ִ
ִּדמַ א ּגֵיר ׁשַ ֿבקַ ני֑ וַאחֵ ֿב עָ למָ א הָ נ ָ֭א וֵאזַל לֵה ל֣ ֿתֵ סַ לָונִ יקִ ֭א 2Ti 4:10
֣ק ִרסקָ וס ל֣ ַֿגל ִַטי ַ֭א ִ֣טטָ וס ל֣ ֿדַ למַ ִטי ַ֭א
יהי עַמָ ֿ֑ך עָ הֵ ן לִ י 2Ti 4:11
והי עַ מי֭ ל֣ מַ רקָ וס ּדֿבַ ר וַאיּתָ ֗
לֻ֣וקָ א ֻ֗הו ּבַ לחֻוֿדַ ֗
ּגֵיר לֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֭א
וס 2Ti 4:12
ּדרֿת לֵ֣אֿפֵסָ ֭
ל֣ טֻוֿכִ יקָ וס ּדֵ ין ׁשַ ֵ
וס מָ א ּדָ אֿתֵ א אַ נ֗ ּ֭ת 2Ti 4:13
ַ֣טרוַאוס לוָֿת ַ֣קרּפָ ֑
ּבֵ יֿת ּכֿתָ ֿבֵ ֞א ּדֵ ין ּדׁשֵ ֿבקֵ ֿת ּב ָ
יהי֑ וַֿכֿתָ ֿבֵ ֭ ֞א י ִַּת ָיראיִ ֿת ּכֵרּכ ֵ֞א ּדַ מ ַֿגל ֭ ֵ֞א
אַ יּתָ ֗
יך 2Ti 4:14
ּפרע לֵה מָ ַרן אַ ֿ
נּדרס קַ י ָניָא ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א חַ ויַני֑ ַ
ַ֣אלֵּכסַ ָ
וה ֑֞י
עֿבָ ֿדַ ֗
ַין 2Ti 4:15
אָ ֿף אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אֵ זּדַ ֗הר מֵ נ ֵ֑ה טָ ֿב ּגֵיר זקִ ֿיף לֻוקֿבַ ל מֵ ל ֭ ֞
ּבמַ ּפַ ק ּברֻ וחי קַ ֿדמָ יָא לָא ֗אנָׁש הוָא עַ מי֑ אֵ לָא ּכֻלהֻון ׁשַ ֿבקֻ וני֑ 2Ti 4:16
לָא ּתֵ ֿתחׁשֵ ֿב להֻון הָ ֿדֵ ֭א
2Ti 4:1
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מָ רי ּדֵ ין קָ ם לִ י וחַ ילַני֑ ּדֿבִ י ּכָרֻ וז ֻוֿתָ א ּתֵ ׁשּתַ לַם ונֵׁשמעֻון עַ ֗ממֵ ֞א
ּכֻלהֻו ֑ן ּדֵ אֿתּפַ צִ יֿת מֵ ן ּפֻומָ א ּדַ ארי ָ֭א
יׁש ונַחֵ יני ּבמַ לּכֻוֿתֵ ה ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֑א ּדלֵה 2Ti 4:18
וַנֿפַ צֵ יני מָ רי מֵ ן ּכֻל עֿבָ ֿד ּבִ ֑
למי֭ ן אַ ִמין ס
ׁשֻ וֿבחָ א לעָ לַם עָ ִ
וס 2Ti 4:19
ָוס וַלֿבַ יּתָ א ָּ֣דאנִ ִסיֿפָ ָור ֭
לַּ֣פריסקֵ ל ַ֭א ולַ֣אקֵ ל ֭
הַ ֿב ׁשלָמָ א ִ
יה 2Ti 4:20
ּכר ֭
ֵ֣א ַרסטָ וס ּפָׁש לֵה ּ֣בקָ ִורנֿתָ ֭וס ֣ט ָרוֿפִ ימָ וס ּדֵ ין ׁשֿבַ קּתֵ ה ּכַֿד ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֭א
ּ֣ב ִמילִ יטָ וס ִ
נֵֿתּבטֵ ל ל ָֿך ּדַ קֿדָ ם סַ ֿתוָא ִּתאֿתֵ א ס ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמָ ֿך ֵ֣אוֿבֻולָוס 2Ti 4:21
ַוֿדיַא וַאחֵ ֞א ּכֻלהֻון֭
ֻוֿדס ולִ ינ ָ֭וס וַ֣קל ִ
ו֣ ּפ ִ
מׁשיחָ א עַ ם רֻ וחָ ֿ֭ך טַ יּבֻוֿתָ א עַ מָ ֿך אַ ִמין ס 2Ti 4:22
מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ

2Ti 4:17

Titus
מׁשיחָ ֭א ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א
ּפַ֣ולָוס עַ ֿבּדֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א וַׁשלִ יחֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ׁשר ָרא ּדַ ֿבֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א
ּדַ ֿגֿבַ י ָ֞א ּדַ אלָהָ ֭א וִ יֿדַ עֿתָ א ּדַ ָ
ַוהי֞ Tit 1:2
ֿברא ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם ּדַ מל ַֿך אַ לָהָ א ׁשַ ִר ָירא קֿדָ ם זַֿבנ ֗
עַ ל סַ ָ
ּדעָלמָ ֑א
וַֿגלָא מֵ לֿתֵ ה ּבזַֿבנָה ּביַֿד ּכָרֻ וזֻוַֿ֭ת ן הָ י ּדֵ אֿתהַ ימנֵֿת אֵ נָא ּבֿפֻוקּדָ נָא Tit 1:3
ּדַ אלָהָ א מַ ח ָי ַנ ֑ן
ירא ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א ּד ַֿגו ָ֭א טַ יּבֻוֿתָ א וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן Tit 1:4
ּברא ׁשַ ִר ָ
ל֣ ִטטָ וס ָ
מׁשיחָ א מַ ח ָינַן ס
אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֑א ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿתקן Tit 1:5
ַ֣קר ִט ֑א ּדַ אילֵין ּדחַ ִס ָירן֞ ּתַ ֵ֭
מֵ טֻלהָ נָא ֗הו ׁשֿבַ קּתָ ֿך ֗הוִ יֿת ּב ִ
מֿדינָא אַ י ַּכנָא ּדֿפַ קֵ ּדּתָ ֿ֑ך
מֿדינָא ִ
וַֿתקִ ים קַ ִׁשיׁשֵ ֞א ּבַ ִ
הו֭ וַהוָא ּבַ עלָא ּדַ חֿדָ א אַ נ֗ ּתֿתָ ֭א וִ איֿת לֵה ּב ַני ָ֞א Tit 1:6
אַ ינָא ּדַ ֿדלָא ֵרׁשיָן ֻ֗
מהַ ימנ ֵ֞א ּדלָא מצַ חֵ י֭ ן ולָא ִאיֿתַ יהֻון ּדלָא ׁשֻ ועּבָ ֿד ּבָ אסֻוטֻוֿתָ ֭א
יך ַרּבַ יּתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Tit 1:7
ׁשין אַ ֿ
חַ יָֿב ֻ֗הו ּגֵיר קַ ִׁשיׁשָ ֑א ּדנֵהוֵא ּדלָא ֵר ָ֭
ּברעיָן נַֿפׁשֵ ֭ה ולָא נֵהוֵא חֵ מָֿ֭ת ן ולָא נֵהוֵא עָֿבַ ר עַ ל
ולָא נֵהוֵא מֵ ּתּדַ ּבַ ר ֵ
נּפֵא
ֻוֿתרנ ֵ֞א טַ ֑ ֞
מר ֭א ולָא ּתֵ הוֵא ָרהטָ א ִאיֿדֵ ה למֵ מחָ ֭א ולָא נֵהוֵא ָרחֵ ם י ָ
חַ ָ
אֵ לָא נֵהוֵא ָרחֵ ם אַ ֿכס ָני ֭ ֵ֞א ונֵהוֵא ָרחֵ ם טָ ֿבָ ֿתָ ֭ ֞א ונֵהוֵא נֿכ ֵֿ֭ף ונֵהוֵא Tit 1:8
ּכִ אי֭ ן ונֵהוֵא חַ סי ָ֭א וַלֿבִ ֿיך נַֿפׁשֵ ה מֵ ן רֿגִ יֿגָֿתָ ֭ ֞א
ַֿבטיל לֵה עַ ל י ֻולּפָ נָא ּדמֵ לֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א ּדנֵׁשּכַח אָ ֿף לַמֿבַ יָאו ֻ Tit 1:9
ו ִ
ֿתחרין֭
ּביֻולּפָ נֵה חלִ ימָ ֭א וַלמַ ָּכסֻו לַאילֵין ּדמֵ ֵ
ֻון ומַ טעֵין Tit 1:10
ַסריקָ ן֞ מֵ לַיה ֭ ֞
עּבֿדי֭ ן ו ִ
ֵאא ּדלָא מֵ ׁשּתַ ִ
ִאיֿת ּגֵיר סַ ּגִ י ֭ ֞
ֵרע ָינ ֵ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א י ִַּת ָיראיִ ֿ֭ת אַ ילֵין ּדמֵ ן ּגז ֻורּתָ א אֵ נֻו ֑ן
ֵאא מחַ ּבלִ י ֑ן ומַ לֿפִ ין Tit 1:11
הָ נֻון ּד ָולֵא לַמסַ ּכָרֻ ו ּפֻומהֻו֭ ן ּבָ ּתֵ ֞א ּגֵיר סַ ּגִ י ֞
נּפֵא
ֻוֿתרנ ֵ֞א טַ ֭ ֞
מֵ ּדֵ ם ּדלָא ָולֵא מֵ טֻל י ָ
אֵ מַ ר ֗אנָׁש מֵ נהֻון נֿבִ יָא ִּדילהֻו ֑ן ּדַ ֿבנַי֞ ֣ק ִר ִט ֞א ּבֿכֻלזֿבַ ן ּדַ ּגָלִ ין אֵ נֻו ֑ן Tit 1:12
חַ יוָֿתָ ֞א ּבִ יׁשָ ֿתָ ֭ ֞א וֿכַרסָ ֿתָ ֞א ּבַ ִטילָֿתָ ֭ ֞א
Tit 1:1
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וׁשַ ִר ָיראיִ ֿת ִאיֿתֵ יה סָ הּדֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א מֵ טֻל הָ נָא קַ ׁשיָאיִ ֿת הוַיּת
ימין ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֑א
מַ ּכֵס להֻו ֑ן ּדנֵהוֻון חלִ ִ
ולָא נֵֿתרמֻון לׁשֻ ועיָֿתָ ֞א ִּדיהֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א וַלֿפֻוקָ ֿדֵ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א ּדסָ נֵין Tit 1:14
ׁשר ָר ֭א
ָ
ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּגֵיר ּדֿכֵא ֗הו לַֿד ַֿכי ֭ ָ֞א לַאילֵין ּדֵ ין ּדַ מסַ יֿבִ ין ולָא מהַ ימנִ י ֑ן Tit 1:15
וֿתארּתהֻון֭
מֵ ּדֵ ם ּדַ ֿדֿכֵא לַיּת להֻו ֑ן אֵ לָא מסַ יַֿב ֻ֗הו ֵרעיָנהֻון ִ
ָֿפרין ּבֵ ֑ה וִ איֿתַ יהֻון Tit 1:16
ומַ וּדֵ ין ּדיָֿדעִ ין לַאלָהָ ֑א ּבַ עֿבָ ֿדַ יהֻון֞ ּדֵ ין ּכ ִ
ֵאא וַֿדלָא ּפי ָ֭ס ומַ ס ַלי ָ֞א לֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿב ס
סנִ י ֞
אַ נ֗ ּת ּדֵ ין מַ לֵל מֵ ּדֵ ם ּדיָאֵ א לי ֻולּפָ נָא חלִ ימָ ֭א Tit 2:1
ֻון ונֵהו ֻון נַֿכּפִ י֭ ן ונֵהו ֻון Tit 2:2
ּברע ָינַיה ֭ ֞
וַאל ֵֿ֭ף ּדנֵהוֻון קַ ִׁשיׁשֵ ֞א עִ ִירין ֵ
יּברנֻוֿתָ ֭א
ימין ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א וַֿבחֻוּבָ א וֿבַ מסַ ָ
ּדֿכֵי֭ ן ונֵהוֻון חלִ ִ
ָאף קַ ִׁשיׁשָ ֿתָ ֞א הָ ַֿכנ ָ֑א ּדנֵהויָן֞ ּבֵ אסּכִ מָ א ּדיָאֵ א לֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֭א ולָא Tit 2:3
ו ֿ
ָאא ונֵהויָן֞ מַ לֿפָן֞
מרא סַ ּגִ י ֭
נֵהויָן֞ אָ ֿכלָן֞ קַ רצֵ ֭ ֞א ולָא נֵהויָן֞ מׁשַ עּבֿדָ ן֞ לחַ ָ
ׁשַ ּפִ ָירֿתָ ֭ ֞א
ין Tit 2:4
וַמנַּכֿפָן֞ לַאילֵין ּדטַ לי ֭ ָ֞ן ּדנֵרחמָ ן֞ ּבַ עלַיהֵ ין֞ וַֿבנַיהֵ ֭ ֞
ונֵהויָן֞ נַֿכּפָן֞ וקַ ִּדיׁשָ ֭ ֞ן ונֵהויָן֞ יָצּפָן֞ ׁשַ ּפִ יר ּדֿבָ ּתַ יהֵ ין֞ ומֵ ׁשּתַ עּבֿדָ ן֞ Tit 2:5
לֿבַ עלַיהֵ י ֑֞ן ּדלָא ֗אנָׁש נֿגַּדֵ ֿף עַ ל מֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ומֵ ן אַ ילֵין ּדַ טלֵי֭ ן הָ ַֿכנָא ּבעִ י֑ ּדנֵהו ֻון נַֿכּפִ ין֭ Tit 2:6
ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּדֵ ין ּדמֻוֿתָ א ּבנַֿפׁשָ ֿך חַ וָא ּבֿכֻל עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א וַֿבמַ לֿפָ נֻוֿתָ ֿך Tit 2:7
ּתֵ הוֵא ל ָֿך מֵ לֿתָ א חלִ ימּתָ ֭א
ּדנַֿכּפָא ולָא מחַ ּבל ָ֭א ולָא ֗אנָׁש ּבָ סַ ר ל ָ֑ה ּדַ אינָא ּדקָ אֵ ם לקֻ וֿבלַן Tit 2:8
נֵֿבהַ ֿ֑ת ּכַֿד לָא נֵׁשּכַח ּדנִ אמַ ר עלַין מֵ ּדֵ ם ּדַ סנֵא ּס ּס
עַ ֿבּדֵ ֞א למָ ַריהֻון֞ נֵׁשּתַ עּבֿדֻון ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם ונֵׁשּתַ ֿפרֻ ו֭ ן ולָא הוַו מעַ צֵ ין֭ Tit 2:9
ׁשררהֻון טָ ֿבָ א ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ֑ם ּדַ נצַ ּבֿתֻ ון Tit 2:10
ולָא הוַו ּגָנּבִ י ֑ן אֵ לָא נחַ וֻון ָ
ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם יֻולּפָ נֵה ּדַ אלָהָ א מַ ח ָינַן ס
אֵ ֿתּגַליַֿת ּגֵיר טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א מַ חיַֿת ּכֻל לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּכֻלהֻון֭ Tit 2:11
ורֿדיָא ַל ֑ן ּדנֵֿכּפֻור ּברֻ וׁשעָא וֿבַ רֿגִ יֿגָֿתָ ֞א ּדעָלמָ ֑א ונִ חֵ א ּבעָ למָ א Tit 2:12
ָ
הָ נ ָ֭א ּבנַֿכּפֻוֿתָ ֭א וַֿבֿכִ אנֻוֿתָ ֭א וַֿבֿדֵ חלַֿת אַ לָהָ ֑א
Tit 1:13
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ּבריֿכָא וַלֿגֵל ָינָא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ א ַרּבָ א
ֿברא ִ
ּכַֿד מסַ ּכֵינַן לסַ ָ
מׁשיחָ ֭א
ומַ ח ָינַן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ּדהֻו י ַ֗הֿב נַֿפׁשֵ ה חלָֿפַ י ֑ן ּדנֵֿפרקַ ן מֵ ן ּכֻל עַ ול ָ֑א וַנֿדַ ּכֵין לנַֿפׁשֵ ה Tit 2:14
עַ מָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּדחָ סֵ ם ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֞א ס
ֻוקּדן ולָא ֗אנָׁש נַֿבסֵ א ּבָ ֿ֭ך Tit 2:15
הָ לֵין מַ לֵל וַֿבעִ י֭ ו ַֿכוֵן ּבֿכֻל ּפ ָ֭
לרׁשֵ ֞א וַלׁשַ לִ יטָ נ ֵ֞א נֵׁשּתַ מעֻון ונֵׁשּתַ עּבֿדֻו֭ ן Tit 3:1
וַהוַיּת מַ ֗עהֵ ֿד להֻו ֑ן ּדַ ִ
עֿתיֿדִ ין לֿכֻל עֿבָ ֿד טָ ֿ֭ב
וַֿדנֵהוֻון ִ
ַּתׁשי ֑ן אֵ לָא נֵהו ֻון מַ ּכִ יֿכִ י֭ ן Tit 3:2
ועַ ל ֗אנָׁש לָא נֿגַּדֿפֻו֭ ן ולָא נֵהוֻון מֵ ֿתּכ ִ
וַֿבֿכֻלמֵ ּדֵ ם נחַ וֻון ּבַ ִסימֻוֿתהֻון לוָֿת ּכֻלהֻון ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אָ ֿף חנַן ּגֵיר מֵ ן קֿדִ ים ּדלָא ֵרע ָינָא ֗הוַי֭ ן וַֿדלָא ּפיָסָ ֭א וטָ עֵי֭ ן ֗הוַי֭ ן Tit 3:3
עּבֿדין ֗הוַין לַארֿגִ יֿגָֿתָ ֞א מׁשַ חלֿפָֿתָ ֭ ֞א וַֿבֿבִ יׁשֻ וֿתָ א וֿבַ חסָ מָ א מֵ ֿתהַ ּפֿכִ ין
וַמׁשַ ִ
֗הוַי֭ ן וַסנִ יאיִ ן ֗הוַי֭ ן אָ ֿף חַ ֿד לחַ ֿד סָ נֵין ֗הוַין֭
ַמרחמָ נֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א מַ ח ָי ַנ ֑ן Tit 3:4
ּכַֿד ּדֵ ין אֵ ֿתּגַליַֿת ּבַ ִסימֻוֿתֵ ה ו ַ
והי֞ ִּדיל ֵ֑ה אַ חיַן Tit 3:5
ּברחמַ ֗
לָא ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדז ִַּדיקֻ וֿתָ א ּדַ עֿבַ ֿד ֑ן אֵ לָא ַ
יׁש וַֿבחֻוּדָ ֿתָ א ּדרֻ וחָ א ּדקֻ וֿדׁשָ ֭א
ּדר ֭
ּבַ סחָ ֿתָ א ּדמַ ולָֿדָ א ּדמֵ ן ִ
מׁשיחָ א מַ ח ָי ַנ ֑ן Tit 3:6
הָ י ּדֵ אׁשַ ֿד עלַין עַ ִּת ָיראיִ ֿת ּביַֿד יֵׁ֣שֻ וע ִ
ֿברא ּבחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ס Tit 3:7
ּדַ ֿבטַ יּבֻוֿתֵ ה נֵזּדַ ּדַ ֑ק ונֵהוֵא יָרּתֵ ֞א ּבסַ ָ
אף אַ נ֗ ּת הוַיּת מׁשַ ַרר Tit 3:8
מהַ ימנָא ֗הי מֵ לֿתָ ֭א וַֿבהָ לֵין צָ ֿבֵ א ֗אנ ָ֑א ּדָ ֿ
להֻו ֑ן ּדנֵֿתּבטֵ ל להֻון למֵ ֿפלַח עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדהַ ימֵ נו ּבַ אלָהָ ֭א הָ לֵין
וּתרן֞ לַֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אֵ נֵין֞ טָ ֿבָ ן֞ ומַ ָ
מֵ ן ּבעָֿתָ א ּדֵ ין סַ ֿכלֿתָ ֭א ומֵ ן ּתַ ׁשעיָֿתָ ֞א ּדׁשַ רֿבָ ֿתָ ֭ ֞א ומֵ ן חֵ ר ָינ ֭ ֵ֞א ומֵ ן Tit 3:9
ַסריקָ ן֞ אֵ נ ֭ ֵ֞ין
ֻוֿתרן ּגֵיר לַיּת ּבהֵ י ֑ן ו ִ
ֿפר ֑ ֞א אֵ ׁשּתַ ֗א ֭ל י ָ
ּתַ ֿכּתֻ וׁשֵ ֞א ּדסָ ֵ
ַֿברא הֵ ֵר ִסיַוטָ ֑א מֵ ן ּבָ ֿתַ ר חֿדָ א זֿבַ ן וֿתַ רּתֵ ין ּדמַ רּתֵ א אַ נ֗ ּת ל ֵ֑ה Tit 3:10
מֵ ן ּג ָ
אֵ ׁשּתַ ֗א ֭ל
הו וחָ טֵ ֭א והֻו חַ יֵֿב נַֿפׁשֵ ה ס Tit 3:11
וַהוַיּת יָֿדַ ע֑ ּדמַ ן ּדהָ ַֿכנָא ֗הו֭ מעַ קַ ם ֻ֗
ּדֿתאֿתֵ א Tit 3:12
וס נֵֿתּבטֵ ל ל ָֿ֑ך ִ
ּדרֿת לוָֿתָ ֿך לַ֣ארטֵ מַ א אַ ו ל֣ טֻוֿכִ יקָ ֑
מָ א ּדׁשַ ֵ
ּברעיָני ּדַ אסּתֵ ֭א
לוָֿתי ל֣ נִ יקָ ּפָ ולִ ֭יס ּתַ מָ ן ּגֵיר סָ מֵ ֿת ֵ
Tit 2:13
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ֿפרא ועַ ל ַ֣אּפָ לָו֭ נֵֿתּבטֵ ל ל ָֿ֑ך ּדַ ֿת ַלוֵא אֵ נֻון ׁשַ ּפִ ֑יר
עַ ל זִ֣ נַא ּדֵ ין סָ ָ
ּדמֵ ּדֵ ם לָא נֵחסַ ר להֻון֭
ּדֿדילַן אֵ נֻו ֑ן ּדנֵהו ֻון ּפָ לחִ ין עֿבָ ֿדֵ ֞א טָ ֿבֵ ֞א Tit 3:14
ונִ אלּפֻון אָ ֿף אַ ילֵין ִ
אר ֞א ס
ּבצֵ ֿבוָֿתָ ֞א ּדָ אלצָ ֑֞ן ּדלָא נֵהוֻון ּדלָא ּפִ ֵ
ׁשָ אלִ ין ּבַ ׁשלָמָ ֿך ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדעַ מי אֵ נֻון ס ׁשַ אל ּבַ ׁשלָמָ א Tit 3:15
חמין לַן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ ֭א טַ יּבֻוֿתָ א עַ ם ּכֻלֿכֻו֭ ן אַ ִמין ס
ּדר ִ
ּדֿכֻלהֻון אַ ילֵין ָ
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Philemon

Philemon
מׁשיחָ ֭א ו֣ ִטימָ ֿתֵ אָ וס אַ חָ ֑א ל֣ ֿפִ ילִ מָ ון
ּפַ֣ולָוס אַ ִס ֵירה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
חַ ּבִ יֿבָ א וֿפָ לחָ א ּדעַ מַ ן֭
יֿבּתן ולַ֣ארֿכִ יּפָ וס ּפָ לחָ א ּדעַ ַ֭מן וַלעִ ּד֗ ּתָ א ּדַ ֿבֿבַ יּתָ ֿ֭ך Phm 1:2
ולַ֣אּפיַא חַ ּבִ ַ֭
טַ יּבֻוֿתָ א עַ מֿכֻון וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבֻו ֑ן ומֵ ן מָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע Phm 1:3
מׁשיחָ א ס
ִ
ָֿתי Phm 1:4
מַ וּדֵ א ֗אנָא לַאלָהי ּבֿכֻלזַֿ֭ב ן ומֵ ּתּדֿכַר ֗אנָא ל ָֿך ּבַ צ ַלו ֑֞
הָ א מֵ ן ּדׁשֵ מעֵֿת הַ ימָ נֻוֿתָ ֿ֭ך וחֻוּבָ ֭א ִּדאיֿת ל ָֿך לוָֿת מָ ַר ֣ן יֵׁשֻ וע Phm 1:5
וַלוָֿת ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א
אר ֑ ֞א ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞א וֿבִ יֿדַ עֿתָ א Phm 1:6
ּדֿתֵ הו ֵ֑א ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ּדהַ ימָ נֻוֿתָ ֿך יָהּבָ א ּפִ ֵ
מׁשיחָ ֭א
ּדֿכֻל טָ ֿבָ ֭ ֞ן ִּדאיֿת לֿכֻון ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
חַ ֿדֻוֿתָ א ּגֵיר סַ ּגִ יאֿתָ א ִאיֿת לַן וֿבֻויָאָ ֑א ּדַ ֿביַֿד חֻוֿבָ ֿך אֵ ּתּתנִ יחו Phm 1:7
ַרחמֵ ֞א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
מׁשיחָ ֑א ּדֵ אֿפקֻ וֿד ל ָֿך Phm 1:8
מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ּפַ ֵר ֗ה ִסיַא סַ ּגִ יאֿתָ א ִאיֿת לִ י ּבַ ִ
אַ ילֵין ּדזָֿדקָ ֭ ֞ן
ָוס ִּדאיֿתַ י Phm 1:9
מֵ טֻל חֻוּבָ א ּדֵ ין מֵ ֿבעָא ֻ֗הו ּבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֭ך אֵ נָא ּפַ֣ול ֑
מׁשיחָ ֭א
סָ ֿבָ א אַ ֿיך ּדיָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֑ת הָ ׁשָ א ּדֵ ין אָ ֿף אַ ִס ָירא ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וס Phm 1:10
ֻור ֭֞י ָ֣אנִ ִסימָ ֑
וֿבָ עֵא ֗אנָא מֵ נ ָֿ֑ך עַ ל ּבֵ רי אַ ינָא ּדיֵלּדֵ ֿת ּבַ אס ַ
הַ ו ּדֿבַ זֿבַ ן לַיּת ֗הוָא ל ָֿך ּבֵ ה חַ ׁשחֻו֑ הָ ׁשָ א ּדֵ ין אָ ֿף ל ָֿך אָ ֿף לִ י Phm 1:11
טָ ֿב חָ ׁשַ ֭ח
ָיהי֭ Phm 1:12
וׁשַ ּדַ רּתֵ ה ל ָֿ֭ך אַ נ֗ ּת ּדֵ ין אַ ֿיך ּדַ ליַלּדָ א ִּדילי֭ הָ ַֿכנָא קַ ּבֵ ל ֗
יוהי֑ ּדנֵהוֵא מׁשַ מֵ ׁש לִ י חלָֿפַ יּךְ Phm 1:13
חּד ֗
צָ ֿבֵ א ֗הוִ יֿת ּגֵיר ּדַ לוָֿתי אֵ ִ
ֻור ֞א ּדֵ אוַנּגֵלִ יָון֭
ּבַ אס ֵ
ירא Phm 1:14
קט ָ
ּבֵ לעָ ֿד מֵ לּכ ָֿך ּדֵ ין לָא צֿבִ יֿת מֵ ּדֵ ם למֵ עּבַ ֿ֑ד ּדלָא אַ ֿיך ּדֿבַ ִ
ּתֵ הוֵא טָ ֿבֿתָ ֿ֑ך אֵ לָא ּבצֵ ֿב ָינ ָֿ֭ך
יוהי֑ Phm 1:15
אחּד ֗
ּכֿבַ ר ּדֵ ין אָ ֿף מֵ טֻל הָ ֿדֵ א ׁשַ נִ י ּדׁשָ עֿתָ ֑א ּדַ לעָ לַם ּתֵ ִ
Phm 1:1
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לָא מֵ ּכִ יל אַ ֿיך עַ ֿבּדָ ֭א אֵ לָא י ִַּתיר מֵ ן עַ ֿבּדָ ֭א אַ חָ א חַ ּבִ יֿבָ א ִּדילי
חַ ֿד ּכמָ א ִּדיל ָֿ֭ך וֿבַ ֿבסַ ר וַֿבמָ ַרן֭
יך ּדלִ י֭ Phm 1:17
ָיהי אַ ֿ
ֿפָא קַ ּבֵ ל ֗
אֵ ן הָ ֿכִ יל ִאיֿתַ יּךְ לִ י ׁשַ וּתָ ֑
סר ֿך אַ ו חַ יָֿ֑ב הָ ֿדֵ א עלַי חׁשֻ וֿ֭ב Phm 1:18
וֵאן מֵ ּדֵ ם חַ ָ
אף Phm 1:19
ּפָרע ֗אנ ָ֑א ּדלָא ִאמַ ר ל ָֿ֑ך ּדָ ֿ
אֵ נָא ּפַ֣ולָוס ּכֵֿתּבֵ ֿת ּבִ איֿדַ ֭֞י אֵ נָא ַ
נַֿפׁשָ ֿך חַ יָֿב אַ נ֗ ּת לִ י֭
מׁשיחָ ֭א Phm 1:20
ִאין אָ חי֭ אֵ נָא אֵ ּתּתנִ יח ּבָ ֿך ּבמָ ַ֭רן אַ נִ יח ַרחמַ י֞ ּבַ ִ
מֵ טֻל ּדַ ֿתֿכִ יל ֗אנָא ּדׁשָ מַ ע אַ נ֗ ּת לִ י֑ ּכֵֿתּבֵ ֿת ל ָֿ֭ך ויָֿדַ ע ֗אנ ָ֭א ּדי ִַּתיר Phm 1:21
מֵ ן מָ א ּדָ אמַ ר ֗אנ ָ֑א עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּ֭ת
ֵיר Phm 1:22
ּבַ חֿדָ א ּדֵ ין אָ ֿף טַ יֵֿב לִ י ּבֵ יֿת מַ ׁשרי ָ֭א מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּג ֑
ּדֿבַ צ ַלוָֿתֿכֻון֞ מֵ ִֿתיהֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון ס
מׁשיחָ ֭א Phm 1:23
ּפַֿפרא ׁשַ ֿביָא ּדעַמי ּ֣ביֵׁשֻ וע ִ
ׁשָ אֵ ל ּבַ ׁשלָמָ ֿך ֵ֣א ַ
ּדרנ ַ֭֞י Phm 1:24
ָוס ו֣ ִֿדמַ ֭א ו֣ לֻוקַ א מעַ ָ
ַ֣ארסטַ רֿכ ֭
ו֣ מַ רקָ וס ו ִ
מׁשיחָ א עַ ם רֻ וחֿכֻו֭ ן אַ ִמין ּס ּס Phm 1:25
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ
Phm 1:16

First John
ּבר ִׁשיֿ֑ת הַ ו ּדַ ׁשמַ ען
והי ֗הוָא מֵ ן ִ
ּברינַן לֿכֻו ֑ן להַ ו ִּדאיֿתַ ֗
מסַ ִ
והי מֵ לֿתָ א ּדחַ י ֭ ֵ֞א
ָיהי ּבעַ ינ ֭ ַ֞ין חזַין וֿגַׁשן ּבִ איֿדַ י ֑֞ן הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
וַחזַינ ֗
ינן ומַ ֿכרזִינַן לֿכֻון חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֑ם הָ נֻון 1Jo 1:2
הּד ַ֭
וחַ י ֵ֞א אֵ ֿתּגלִ יו֭ וַחזַין וסָ ִ
ִּדאיֿתַ יהֻון ֗הוַו לוָֿת אַ ֿבָ ֭א וֵאֿתּגלִ יו לַן֭
ומֵ ּדֵ ם ּדַ חזַין וַׁשמַ ע ֑ן מַ וּדעִ ינַן אָ ֿף לֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ הוֵא לֿכֻון ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א 1Jo 1:3
מׁשיחָ ֭א
ּברה יֵׁ֣שֻ וע ִ
יה עַ ם אַ ֿבָ א ועַ ם ֵ
עַ ַ֭מן וׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתַ ן ּדֵ ין ִּדילַן ִאיֿתֵ ֑
והָ לֵין ּכָֿתּבִ ינַן לֿכֻו ֑ן ּדחַ ֿדֻוֿתַ ן ּדַ ֿבֿכֻון ּתֵ הוֵא מׁשַ מלי ָ֭א 1Jo 1:4
ֻוהרא 1Jo 1:5
ּברינַן לֿכֻו ֑ן ּדַ אלָהָ א נ ָ
והָ ֿדֵ א ֗הי סֿבַ רֿתָ א ּדַ ׁשמַ ען מֵ נ ֵ֑ה וַמסַ ִ
֗הו֑ וחֵ ׁשֻ וֿכָא ּכֻל ֻּכלֵה לַיּת ּבֵ ֭ה
מרינַן ּדׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א ִאיֿת לַן עַ מֵ ה וַמהַ לֿכִ ינַן ּבחֵ ׁשֻ וֿכ ָ֑א 1Jo 1:6
וֵאן אָ ִ
ׁשר ָרא ָרֿדֵ ינַן֭
ּדַ ָּגל ֵ֞א ֗חנַן ולַו ּבַ ָ
ֻוהר ֑א ִאיֿת לַן 1Jo 1:7
והי ּבנ ָ
ֻוהרא מהַ לֿכִ ינַן אַ ֿיך ּדהֻו ִאיֿתַ ֗
אֵ ן ּדֵ ין ּבנ ָ
ּברה מֿדַ ּכֵא לַן מֵ ן ּכֻלהֻון חטָ הַ ֭ ֞ין
ׁשַ וּתָ ֿפֻוֿתָ א עַ ם חֿדָ ֿדֵ ֑ ֞א וַֿדמָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ֵ
ַׁשר ָרא לַיּת ּבַ ן֭ 1Jo 1:8
טעֵינן ו ָ
חטיֿתָ ֑א נַֿפׁשַ ן מַ ַ֭
וֵאן נִ אמַ ר ּדלַיּת לַן ִ
יק ּדנֵׁשּבֻוק לַן חטָ הַ י ֑֞ן 1Jo 1:9
אֵ ן ּדֵ ין מַ וּדֵ ינַן ּבַ חטָ הַ י ֑֞ן מהַ ימַ ן ֻ֗הו וז ִַּד ֭
וַנֿדַ ּכֵין מֵ ן ֻּכלֵה עַ ולַן֭
עָֿבּדינַן לֵה ּדַ ָּגל ָ֭א ומֵ לֿתֵ ה לַיּת לוָֿתַ ן ס 1Jo 1:10
מרינַן ּדלָא חטַ י ֑ן ִ
וֵאן אָ ִ
ּבנ ַ֑֞י הָ לֵין ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו֭ ן ּדלָא ּתֵ חטֻו֭ ן וֵאן ֗אנָׁש נֵחטֵ ֑א ִאיֿת לַן 1Jo 2:1
מׁשיחָ א ז ִַּדיקָ ֭א
ּפַרקלִ טָ א לוָֿת אַ ֿבָ ֑א יֵׁ֣שֻ וע ִ
ַ
חוֿ֑ד אֵ לָא 1Jo 2:2
הֻויֻו ּגֵיר חֻוסָ יָא ּדעַ ל אַ ּפַ י֞ חטָ הַ ֭ ֞ין ולַו חלָֿפַ ין ִּדילַן ּבַ ל ֻ
אָ ֿף חל ָֿף ֻּכלֵה עָ למָ ֭א
ַוה ֭֞י 1Jo 2:3
ָטרינַן ּפֻוקּדָ נ ֗
ָיהי֑ אֵ ן נ ִ
רּגׁשינַן ִּדיֿדַ ענ ֗
וַֿבהָ ֿדֵ א מַ ִ
ַׁשר ָרא 1Jo 2:4
ַוהי֞ לָא נָטַ ֑ר ּדַ ָּגלָא הֻו֭ ו ָ
הַ ו ּגֵיר ּדָ אמַ ר ִּדיֿדַ עֿתֵ ֑ה וֿפֻוקּדָ נ ֗
לַיּת ּבֵ ֭ה
יראיִ ֿת חֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א 1Jo 2:5
הַ ו ּדֵ ין ּדנָטַ ר מֵ לֿתֵ ֑ה ּבהָ נָא מׁשַ לַם ׁשַ ִר ָ
ינן ּדֿבֵ ה חנַן֭
ּבהָ ֿדֵ א ּגֵיר יָֿדעִ ַ֭
1Jo 1:1
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איך הַ לֿכָֿתֵ ֞ה ִּדילֵה נהַ ל ֵֿך ּס ּס
הַ ו ּדָ אמַ ר ּדֿבֵ ה ִאיֿתַ י֑ ָולֵא לֵה ּדַ ֿ
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י לַו ּפֻוקּדָ נָא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן אֵ לָא ּפֻוקּדָ נָא עַ ִּתיקָ ֑א 1Jo 2:7
והי מֵ לֿתָ א הָ י
ּבר ִׁשיֿ֭ת ּפֻוקּדָ נָא ּדֵ ין עַ ִּתיקָ א ִאיֿתַ ֗
הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא לֿכֻון מֵ ן ִ
ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון֭
ֿ֗ד
יר ֭א ּבֵ ה 1Jo 2:8
והי ׁשַ ִר ָ
ּתֻ וֿב ּפֻוקּדָ נָא חַ ֿתָ א ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻו ֑ן הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ֻוהרא ׁשַ ִר ָירא ׁשַ ִרי מֵ ֿתחז ֵ֭א
וַֿבֿכֻו ֑ן ּדחֵ ׁשֻ וֿכָא עֿבַ ר ל ֵ֑ה ונ ָ
ֻוהי֑ ּבחֵ ׁשֻ וֿכָא 1Jo 2:9
ֻוהר ֑א וסָ נֵא לַאח ֗
והי ּבנ ָ
מַ ן ּדָ אמַ ר הָ ֿכִ יל ִּדאיֿתַ ֗
והי עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֭א
ִאיֿתַ ֗
ֻוהרא מֿכַּתַ ֭ר וֿכֵׁשלָא לַיּת ּבֵ ֭ה 1Jo 2:10
ֻוהי֑ ּבנ ָ
הַ ו ּדֵ ין ּדמַ חֵ ֿב לַאח ֗
והי֭ וַֿבחֵ ׁשֻ וֿכָא מהַ ל ֵֿ֭ך ולָא 1Jo 2:11
ֻוהי֑ ּבחֵ ׁשֻ וֿכָא ִאיֿתַ ֗
הַ ו ּדֵ ין ּדסָ נֵא לַאח ֗
ַוהי֞ ס
יָֿדַ ֭ע לַאיּכָא אָ זֵל֑ מֵ טֻל ּדחֵ ׁשֻ וֿכָא סַ ִמי אֵ נֵין֞ עַ ינ ֗
ֻון מֵ טֻל ׁשמֵ ֭ה 1Jo 2:12
ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון ּב ַני ֑ ָ֞א ּדֵ אׁשּתֿבֵ קו לֿכֻון חטָ הַ יּכ ֭ ֞
והי ֗הוָא מֵ ן 1Jo 2:13
ָיהי להַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון אַ ֿבָ הֵ ֑ ֞א ִּדיֿדַ עּתֻ ונ ֗
ָיהי לֿבִ יׁשָ ֭א ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון ט ָלי ֑ ֵ֞א
ּבר ִׁשיֿ֭ת ּכָֿתֵ ֿב ֗אנָא לֿכֻון עלַימֵ ֑ ֞א ּדַ זֿכַיּתֻ ונ ֗
ִ
ִּדיֿדַ עּתֻ ון לַאֿבָ ֭א
ּבר ִׁשיֿ֭ת ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון 1Jo 2:14
ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻון אַ ֿבָ הֵ ֑ ֞א ִּדיֿדַ עּתֻ ון להַ ו ּדמֵ ן ִ
ָיהי
עלַימֵ ֑ ֞א ּדחַ ילֿתָ נ ֵ֞א אנ֗ ּתֻ ו֭ ן ומֵ לֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ׁשַ ריָא ּבֿכֻו֭ ן וַזֿכַיּתֻ ונ ֗
לֿבִ יׁשָ ֭א
ּדרחֵ ם 1Jo 2:15
לָא ּתֵ רחמֻון לעָ למָ ֑א ולָא למֵ ּדֵ ם ִּדאיֿת ּבֵ ֭ה מַ ן ּגֵיר ָ
לעָלמָ ֑א חֻוּבֵ ה ּדַ אֿבָ א לַיּת ּבֵ ֭ה
ורּגֿתָ א 1Jo 2:16
ּדֿפַֿגר ֭א ֵ
ָ
ּכֻל מֵ ּדֵ ם ּגֵיר ִּדאיֿת ּבֵ ה ּבעָ למָ ֑א ֵרּגֿתָ א הֻו
ּדעַ ינ ֑ ֵ֞א וׁשֻ וֿבהָ ָרא ּדעָ למָ ֭א הָ לֵין ּדלָא ֗הוַי֞ מֵ ן אַ ֿבָ ֑א אֵ לָא מֵ נֵה אֵ נֵין֞ מֵ ן
עָ למָ ֭א
ורּגֿתֵ ֭ה הַ ו ּדֵ ין ּדעָֿבֵ ֿד צֵ ֿב ָינֵה ּדַ אלָהָ ֑א מקַ וֵא 1Jo 2:17
ועָֿבַ ר עָ למָ ֭א הֻו ֵ
לעָ לַם ס
מׁשיחָ א 1Jo 2:18
ַאיך מֵ ּדֵ ם ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון ּדָ אֿתֵ א ִ
חרי ָ֭א ו ֿ
ּבנ ַ֑֞י זַֿבנָא הֻו ֗א ָ
מׁשיחֵ ֞א ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א ומֵ ן הָ ֿדֵ א יָֿדעִ י ַנ ֑ן ּדזַֿבנָא הֻו
ֵאא ִ
ּדַ ָּגל ָ֑א והָ ׁשָ א הוַו להֻון סַ ּגִ י ֞
חרי ָ֭א
֗א ָ
1Jo 2:6
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First John

ַּתרין ֗הוַו֭
מֵ נַן נֿפַ קו֑ אֵ לָא לַו מֵ נַן ֗הוַו֭ אֵ לֻו ּגֵיר מֵ נַן ֗הוַו֑ לוָֿתַ ן מֿכ ִ
אֵ לָא נֿפַ קו מֵ ַנ ֑ן ּדֿתֵ ִֿתיֿדַ ע ּדלַו מֵ נַן ֗הוַו֭
הו 1Jo 2:20
וֿפָרׁשין אנ֗ ּתֻ ון ֻ֗
ִ
מׁשיחֻוֿתָ א ִאיֿת לֿכֻון מֵ ן קַ ִּדיׁשָ ֑א
וַאנ֗ ּתֻ ו֭ ן ִ
לֿכֻל ֗אנ ָׁ֭ש
ַׁשר ָר ֑א אֵ לָא ּדיָֿדעִ ין 1Jo 2:21
לָא ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן ּדלָא יָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון לֵה ל ָ
ׁשר ָר ֭א
אנ֗ ּתֻ ון ל ֵ֑ה וַֿד ֻֿכלָה ּדַ ָּגלֻוֿתָ א לָא ֗הוָֿת מֵ נֵה מֵ ן ָ
מׁשיחָ ֭א הָ נָא 1Jo 2:22
מַ נֻו ּדַ ָּגל ָ֑א אֵ לָא אֵ ן אַ ינָא ּדֿכָֿפַר ּ֣דיֵׁשֻ וע לָא ֗הוָא ִ
ֿבר ֭א
מׁשיחָ א ּדַ ָּגל ָ֭א הַ ו ּדֿכָֿפַ ר ּבַ אֿבָ ֑א ּכָֿפַ ר אָ ֿף ּבַ ָ
הֻו ִ
ֿבר ֑א אָ ֿף 1Jo 2:23
ימן מַ ן ּדמַ וּדֵ א ּבַ ָ
ֿבר ֑א אָ ֿפלָא ּבַ אֿבָ א מהַ ֵ֭
והַ ו ּדֿכָֿפַר ּבַ ָ
ּבַ אֿבָ א מַ וּדֵ ֭א
ים נקַ וֵא לוָֿתֿכֻו֭ ן אֵ ן ּגֵיר מקַ וֵא 1Jo 2:24
קֿד ֑
וַאנ֗ ּתֻ ו֭ ן מֵ ּדֵ ם ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון מֵ ן ִ
ים אָ ֿף אַ נ֗ ּתֻ ון מקַ וֵין אנ֗ ּתֻ ון ּבַ אֿבָ א
קֿד ֑
לוָֿתֿכֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון מֵ ן ִ
ֿבר ֭א
וֿבַ ָ
וּדי ַל ֑ן חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם 1Jo 2:25
והָ נַו ׁשֻ וו֗ ּדָ יָא ּדֵ אׁשּתַ ִ
הָ לֵין ּדֵ ין ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן מֵ טֻל אַ ילֵין ּדמַ טעֵין לֿכֻון֭ 1Jo 2:26
מׁשיחֻוֿתָ א ּדקַ ּבֵ לּתֻ ון מֵ נ ֵ֑ה לָא 1Jo 2:27
ָאף אַ נ֗ ּתֻ ו֭ ן אֵ ן ּתקַ וֵא לוָֿתֿכֻון ִ
ו ֿ
מׁשיחֻוֿתָ א ִּדאיֿתֵ יה מֵ ן אַ לָהָ ֑א הִ י
ּדאנָׁש ַנלֵֿפֿכֻו֭ ן אֵ לָא אַ ֿיך ִ
סנִ יקִ ין אנ֗ ּתֻ ון ֗
ַאיך ּדַ אלֵֿפֿכֻו ֑ן
מַ לֿפָא לֿכֻון עַ ל ּכֻלמֵ ּדֵ ֭ם וׁשַ ִר ָירא ֗הי ולַיּת ּבָ ה ּדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א ו ֿ
קַ וַו ּבֵ ֭ה
והָ ׁשָ א ּבנ ַ֑֞י קַ וַו ּבֵ ֑ה ּדמָ א ּדמֵ ֿתּגל ֵ֭א לָא נֵֿבהַ ֿת מֵ נ ֵ֭ה אֵ לָא ּתֵ הוֵא 1Jo 2:28
אֿתיֿתֵ ֭ה
ּפֵא ּבמֵ ִ
לַן ּגַליֻוֿת אַ ֞
אף ּכֻל ּדעָֿבֵ ֿד ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֑א מֵ נֵה 1Jo 2:29
אֵ ן יִ ֿדַ עּתֻ ון ּדז ִַּדיק ֻ֗הו֑ ּדַ עו֭ ּדָ ֿ
והי ס
ִאיֿתַ ֗
עַֿבּדן מֵ טֻל 1Jo 3:1
קרן אָ ֿף ַ֭
וַחזַו֭ ּדַ ֿכמָ א סַ ּגִ י חֻוּבֵ ה ּדַ אֿבָ א לוָֿתַ ֑ן ּדַ ֿב ַני ָ֞א ָ֭
הָ נָא עָ למָ א לָא יָֿדַ ע ַל ֑ן מֵ טֻל ּדָ אֿפלָא לֵה יִ ֿדַ ע ס
ַוהי֞ חנַן ּדַ אלָהָ ֭א ולָא אֵ ֿתּגלִ י עֿדַ מָ א להָ ׁשָ ֑א מָ נָא 1Jo 3:2
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י הָ ׁשָ א ּבנ ֗
ֵינן וחָ זֵינַן לֵה אַ ֿיך
עֿת ִיֿדינַן ּדנֵהו ֵ֭א יָֿדעִ ינַן ּדֵ ין ּדמָ א ּדֵ אֿתּגלִ י֑ ּבַ ֿדמֻוֿתֵ ה הָ ו ַ֭
ִ
והי֭
מֵ ּדֵ ם ִּדאיֿתַ ֗
1Jo 2:19
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ֿבר ֑א מֿדַ ּכֵא נַֿפׁשֵ ה אַ ֿיך ּדהֻו
ַוהי הָ נָא סַ ָ
וֿכֻל אַ ינָא ִּדאיֿת לֵה על ֗
ּדֿכֵא ֻ֗הו֭
ּכלָה עַ ולָא ֗הי֭ 1Jo 3:4
חטיֿתָ א ּגֵיר ֻ
עַר ִ
חטיֿתָ ֑א עַ ולָא סָ ֭
מַ ן ּדֵ ין ּדעָֿבֵ ֿד ִ
ַיּת 1Jo 3:5
ַחטיֿתָ א ּבֵ ה ל ֭
ויָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ו ֑ן ּדהַ ו ּדֵ אֿתּגלִ י ּדנֵסַ ֿב חטָ הַ ֭ ֞ין ו ִ
ָיהי֭ ולָא יַֿדעֵ ה ס 1Jo 3:6
וֿכֻל ּדֿבֵ ה מקַ ו ֵ֑א לָא חָ טֵ ֭א וֿכֻל ּדחָ טֵ ֑א לָא חז ֗
אף 1Jo 3:7
ּבנ ַ֑֞י לָא ֗אנָׁש נַטעֵיֿכֻו֭ ן הַ ו ּדעָֿבֵ ֿד ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֑א ז ִַּדיקָ א הֻו֑ אַ ֿיך ּדָ ֿ
והי ז ִַּדיקָ ֭א
מׁשיחָ א ִאיֿתַ ֗
הֻו ִ
חטיֿתָ ֑א מֵ ן סָ טָ נָא הֻו֑ מֵ טֻל ּדמֵ ן ִר ִׁשיֿתָ א הֻו סָ טָ נָא 1Jo 3:8
הַ ו ּדסָ עַ ר ִ
והי֞ ּדסָ טָ נ ָ֭א
ֵׁשרא עֿבָ ֿדַ ֗
ּברה ּדַ אלָהָ ֑א ּדנ ֵ
חַ טָ יָא הֻו֭ ומֵ טֻל הָ נָא אֵ ֿתחזִי ֵ
חטיֿתָ א לָא עָֿבֵ ֿ֭ד מֵ טֻל ּדזַרעֵ ה ּבֵ ה 1Jo 3:9
אֿתילֵֿד מֵ ן אַ לָהָ ֑א ִ
ּכֻל ּדֵ ִ
והי֭ ולָא מֵ ׁשּכַח למֵ חטָ ֑א ּדמֵ ן אַ לָהָ א אֵ ִֿתילֵֿ֭ד
ִאיֿתַ ֗
ַוהי֞ ּדסָ טָ נ ָ֭א ּכֻל ּדלָא 1Jo 3:10
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֑א מֵ ן ּבנ ֗
רׁשין ּבנ ֗
ּבהָ ֿדֵ א מֵ ֿתּפַ ִ
והי מֵ ן אַ לָהָ ֭א
ֻוהי֑ לַיּתַ ֗
עָֿבֵ ֿד ז ִַּדיקֻ וֿתָ א ולָא מַ חֵ ֿב לַאח ֗
ים ּדֿתַ חֿבֻון חַ ֿד לחַ ֿ֭ד 1Jo 3:11
קֿד ֑
ּדהָ נַו ּפֻוקּדָ נָא ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון מֵ ן ִ
ֻוהי֭ ומֵ טֻל 1Jo 3:12
והי ֗הוָא מֵ ן ּבִ יׁשָ א וַקטַ ל לַאח ֗
אין הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
לַו אַ ֿיך ָ֣ק ֵ֭
ֻוהי ז ִַּדיקִ ין֭
וה ֑֞י וֿדַ אח ֗
יׁשין ֗הוַו עֿבָ ֿדַ ֗
מָ נָא קַ טל ֵ֑ה אֵ לָא מֵ טֻל ּדֿבִ ִ
ולָא ּתֵ ּתּדַ מרֻ ון אַ חַ ֑֞י אֵ ן סָ נֵא לֿכֻון עָלמָ ֭א 1Jo 3:13
ין הַ ו 1Jo 3:14
חנַן יָֿדעִ ינַן ּדׁשַ נִ ינַן מֵ ן מַ וּתָ א לחַ י ֑ ֵ֞א ּבהָ ֿדֵ א ּדמַ חֿבִ ינַן לַאחַ ֭ ֞
ֻוהי֑ מקַ וֵא ּבמַ וּתָ ֭א
ּדלָא מַ חֵ ֿב לַאח ֗
ֻוהי֑ קָ טֵ ל ֗אנָׁשָ א הֻו֭ ויָֿדעִ ין אנ֗ ּתֻ ון ּדֿכֻל 1Jo 3:15
ּכֻל ּגֵיר ּדסָ נֵא לַאח ֗
ּדקָ טֵ ל ֗אנָׁשָ ֑א לָא מֵ ׁשּכחִ ין מקַ וֵין ּבֵ ה חַ י ֵ֞א ּדַ לעָ ל ַ֭ם
חנן 1Jo 3:16
ָאף ַ֭
ּבהָ ֿדֵ א יָֿדעִ ינַן חֻוּבֵ ה ּדַ לוָֿתַ ֑ן ּדהֻו י ַ֗הֿב נַֿפׁשֵ ה חלָֿפַ י֭ ן ו ֿ
זָֿדֵ ק ַל ֑ן ּדעַ ל אַ ּפַ י֞ אַ חַ ין֞ נֵּתֵ ל נַֿפׁשָ ֿתַ ֭ ֞ן
יק ונֵאחֻוֿד 1Jo 3:17
ֻוהי ּדַ סנִ ֑
וַאינָא ִּדאיֿת לֵה קֵ נ ָינָא ּדעָ למָ ֑א ונֵחזֵא לַאח ֗
והי֞ מֵ נ ֵ֑ה אַ י ַּכנָא ִאיֿת ּבֵ ה חֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ א ס
ַרחמַ ֗
ׁשר ָר ֭א 1Jo 3:18
ּבנ ַ֑֞י לָא נַחֵ ֿב חַ ֿד לחַ ֿד ּבמֵ ל ֵ֞א וַֿבלֵׁשָ נ ָ֑א אֵ לָא ּבַ עֿבָ ֿדֵ ֞א וֿבַ ָ
ׁשר ָרא ִאיֿתַ י֭ ן וַקֿדָ ם ּדנִ אֿתֵ א הֻו֑ 1Jo 3:19
וַֿבהָ ֿדֵ א מֵ ׁשּתַ וּדעִ י ַנ ֑ן ּדמֵ ן ָ
יסינַן לֵּבַ ן֭
מּפִ ִ
1Jo 3:3
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ּדרּב מֵ ן לֵּבַ ן ויָֿדַ ע ּכֻלמֵ ּדֵ ם ּס
ּדֵ אן הֻו לֵּבַ ן ּבָ סַ ר ַל ֑ן ּכמָ א אַ לָהָ א ַ
ּס
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אֵ ן לֵּבַ ן לָא ּבָ סַ ר ַל ֑ן ּגָליָן֞ אֵ נֵין֞ אַ ּפַ ין֞ קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א 1Jo 3:21
ַוה ֑֞י 1Jo 3:22
ָטרינַן ּפֻוקּדָ נ ֗
וֿכֻלמֵ ּדֵ ם ּדׁשָ אלִ י ַנ ֑ן נָסּבִ ינַן מֵ נ ֵ֑ה מֵ טֻל ּדנ ִ
והי֭
ערינַן קֿדָ מַ ֗
וׁשַ ּפִ ָירֿתָ ֞א סָ ִ
מׁשיחָ ֑א ונַחֵ ֿב 1Jo 3:23
ֿברה יֵׁ֣שֻ וע ִ
והָ נָא ֻ֗הו ּפֻוקּדָ נ ֵ֑ה ּדַ נהַ ימֵ ן ּבַ ׁשמָ א ּדַ ֵ
חַ ֿד לחַ ֿ֭ד אַ ֿיך ּדֿפַ קּדַ ן֭
ַוה ֑֞י ּבֵ ה מֵ ֿתנטַ ֭ר והֻו ׁשָ ֵרא ּבֵ ֭ה וַֿבהָ ֿדֵ א 1Jo 3:24
וַאינָא ּדנָטַ ר ּפֻוקּדָ נ ֗
מֵ סּתַ ּכלִ ינַן ּדׁשָ ֵרא ּבַ ֑ן מֵ ן רֻ וחֵ ה הָ י ּדי ַ֗הֿב לַן ס
ּפָרׁשין רֻ וחֵ ֑ ֞א אֵ ן 1Jo 4:1
ִ
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י לָא לֿכֻל רֻ וחִ ין֞ ּתהַ ימנֻו֭ ן אֵ לָא הוַיּתֻ ון
ֵאא נֿבִ י ֵ֞א ּדַ ָּגל ֵ֞א נֿפַ קו ּבֵ ה ּבעָ למָ ֭א
מֵ ן אַ לָהָ א ִאיֿתַ יהֵ י֭ ן מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
מׁשיחָ א 1Jo 4:2
ּבהָ ֿדֵ א מֵ ֿתיַֿדעָא רֻ וחֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ּכֻל רֻ וחָ א ּדמַ וּדיָן ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
אֵ ֿתָ א ּבַ ֿבסַ ֑ר מֵ ן אַ לָהָ א ֗הי֭
וֿכֻל רֻ וחָ א ּדלָא מַ וּדיָא ּ֣דיֵׁשֻ וע אֵ ֿתָ א ּבַ ֿבסַ ֑ר לַיּתֵ יה מֵ ן אַ לָהָ ֭א 1Jo 4:3
מׁשיחָ א ֗הי ּדַ ָּגל ָ֑א הַ ו ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון ּדָ אֿתֵ ֭א והָ ׁשָ א ּבעָ למָ א
אֵ לָא הָ ֿדֵ א מֵ ן ִ
והי מֵ ן ַּכּדֻו֭
ִאיֿתַ ֗
ּדרּב הַ ו 1Jo 4:4
אַ נ֗ ּתֻ ון ּדֵ ין מֵ ן אַ לָהָ א ִאיֿתַ יּכֻון ּב ַני ֑ ָ֞א וַזֿכַיּתֻ ון אֵ נֻו֭ ן מֵ טֻל ַ
ּדַ ֿבֿכֻו ֑ן מֵ ן הַ ו ּדַ ֿבעָ למָ ֭א
והָ לֵין מֵ ן עָ למָ א אֵ נֻו֭ ן מֵ טֻל הָ נָא מֵ ן עָ למָ א ממַ ללִ י ֑ן ועָ למָ א להֻון 1Jo 4:5
ׁשָ מַ ֭ע
חנן והַ ו ּדיָֿדַ ע לַאלָהָ ֑א ׁשָ מַ ע ַ֭לן והַ ו ּדלָא 1Jo 4:6
חנַן ּדֵ ין מֵ ן אַ לָהָ א ַ֭
ׁשר ָר ֑א
והי מֵ ן אַ לָהָ ֑א לָא ׁשָ מַ ע ַ֭לן ּבָ ה ּבהָ ֿדֵ ֭א מֵ סּתַ ּכלִ ינַן לרֻ וחָ א ּדַ ָ
ִאיֿתַ ֗
וַלרֻ וחָ א ּדמַ טע ָינֻוֿתָ א ס
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י נַחֵ ֿב חַ ֿד לחַ ֿ֑ד מֵ טֻל ּדחֻוּבָ א מֵ ן אַ לָהָ א הֻו֭ וֿכֻל מַ ן ּדמַ חֵ ֿ֑ב 1Jo 4:7
מֵ ן אַ לָהָ א יִ לִ יֿ֑ד ויָֿדַ ע לַאלָהָ ֭א
מֵ טֻל ּדַ אלָהָ א חֻוּבָ א הֻו֭ וֿכֻל ּדלָא מַ חֵ ֿ֑ב לָא יָֿדַ ע לַאלָהָ ֭א 1Jo 4:8
ַֿברה יִ חִ יֿדָ יָא ׁשַ ּדַ ר 1Jo 4:9
ּבהָ ֿדֵ א אֵ ִֿתיֿדַ ע חֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ א ּדַ לוָֿתַ ֑ן ּדל ֵ
אַ לָהָ א לעָ למָ א ּדנִ חֵ א ּבִ איֿדֵ ֭ה
1Jo 3:20
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והי חֻוּבָ ֑א לָא ֗הוָא ּדַ חנַן אַ חֵ ֿבן לַאלָהָ ֑א אֵ לָא הֻו
ּבהָ נָא ִאיֿתַ ֗
ַֿברה חֻוסָ יָא עַ ל אַ ּפַ י֞ חטָ הַ ין֞ ס
אַ חֿבַ ֑ן וׁשַ ּדַ ר ל ֵ
חַ ּבִ יֿבַ ֑֞י אֵ ן הָ ַֿכנָא אַ חֿבַ ן אַ לָהָ ֑א אָ ֿף חנַן חַ יָֿבִ ינַן חַ ֿד לחַ ֿד למַ חָ ֿבֻו֭ 1Jo 4:11
ָיהי֭ אֵ ן ּדֵ ין נַחֵ ֿב חַ ֿד לחַ ֿ֑ד אַ לָהָ א ּבַ ן 1Jo 4:12
לַאלָהָ א מֵ מֿתֻ ום ֗אנָׁש לָא חז ֗
מקַ ו ֵ֑א וחֻוּבֵ ה מֵ ׁשּתַ מלֵא ּבַ ן֭
ינן ּדֿבֵ ה מקַ וֵי ַנ ֑ן והֻו מקַ וֵא ּבַ ֑ן ּדמֵ ן רֻ וחֵ ה י ַ֗הֿב לַן֭ 1Jo 4:13
וַֿבהָ ֿדֵ א יָֿדעִ ַ֭
ַֿברה ּפָרֻ וקָ א לעָ למָ ֭א 1Jo 4:14
סהֿדי ַנ ֑ן ּדַ אֿבָ א ׁשַ ּדַ ר ל ֵ
וַחנַן חזַין ומַ ִ
ּברה ּדַ אלָהָ ֑א אַ לָהָ א ּבֵ ה מקַ ו ֵ֭א והֻו 1Jo 4:15
ּכֻל ּדמַ וּדֵ א ּ֣ביֵׁשֻ וע ּדהֻויֻו ֵ
מקַ וֵא ּבַ אלָהָ ֭א
וַחנַן הַ ימֵ נן וִ יֿדַ ען חֻוּבָ ֑א ִּדאיֿת לֵה לַאלָהָ א צֵ אֿדַ י֭ ן אַ לָהָ א ּגֵיר 1Jo 4:16
חֻוּבָ א הֻו֭ וֿכֻל ּדַ מקַ וֵא ּבחֻוּבָ ֑א ּבַ אלָהָ א מקַ ו ֵ֭א
ּפֵא ּתֵ הוֵא לַן ּביַומָ א 1Jo 4:17
וַֿבהָ ֿדֵ א מֵ ׁשּתַ לַם חֻוּבֵ ה עַ מַ ֑ן ּדֿגַליֻוֿת אַ ֞
איך ּדַ הוָא הֻו֑ הָ ַֿכנָא אָ ֿף חנַן ִאיֿתַ ין ּבהָ נָא עָ למָ ֭א
ּדֿדינ ָ֭א מֵ טֻל ּדַ ֿ
ִ
ַיּת אֵ לָא חֻוּבָ א מׁשַ מלי ָ֑א לֿבַ ר ׁשָ ֿדֵ א לָה 1Jo 4:18
ּדֵ חלֿתָ א ּבחֻוּבָ א ל ֭
לֿדֵ חלֿתָ ֑א מֵ טֻל ּדֿדֵ חלֿתָ א ּבקֵ נטָ א ִאיֿתֵ ֭יה הַ ו ּדֵ ין ּדֿדָ חֵ ל֑ לָא מׁשַ מלַי
ּבחֻוּבָ ֭א
חנַן הָ ֿכִ יל נַחֵ ֿב לַאלָהָ ֑א מֵ טֻל ּדהֻו קַ ֿדמָ יַֿת אַ חֿבַ ן֭ 1Jo 4:19
ֻוהי סָ נ ֵ֑א ּדַ ָּגלָא הֻו֭ 1Jo 4:20
אֵ ן ּדֵ ין ֗אנָׁש נִ אמַ ר ּדמַ חֵ ֿב ֗אנָא לַאלָהָ ֑א ולַאח ֗
ֻוהי ּדמֵ ֿתחזֵא לָא מַ חֵ ֿ֑ב לַאלָהָ א הַ ו ּדלָא מֵ ֿתחז ֵ֭א אַ י ַּכנָא
הַ ו ּגֵיר ּדלַאח ֗
מֵ ׁשּכַח ּדנַחֵ ֿ֭ב
ֻוהי֭ 1Jo 4:21
והָ נָא ּפֻוקּדָ נָא קַ ּבֵ לן מֵ נ ֵ֑ה ּדֿכֻל ּדמַ חֵ ֿב לַאלָהָ ֑א נַחֵ ֿב אָ ֿף לַאח ֗
מׁשיחָ ֑א מֵ ן אַ לָהָ א יִ לִ יֿ֭ד וֿכֻל ּדמַ חֵ ֿב 1Jo 5:1
והי ִ
ּכֻל ּדַ מהַ ימֵ ן ּ֣דיֵׁשֻ וע ִאיֿתַ ֗
אֿתילֵֿד מֵ נ ֵ֭ה
ל ָילֻוֿדָ ֑א מַ חֵ ֿב אָ ֿף להַ ו ּדֵ ִ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֑א מָ א ּדלַאלָהָ א מַ חֿבִ ינַן 1Jo 5:2
וַֿבהָ ֿדֵ א יָֿדעִ ינַן ּדמַ חֿבִ ינַן לַֿבנ ֗
ַוה ֭֞י
ועָֿבּדינַן ּפֻוקּדָ נ ֗
ִ
ַוהי֞ לָא 1Jo 5:3
ַוה ֭֞י וֿפֻוקּדָ נ ֗
הָ נָא הֻו ּגֵיר חֻוּבֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ּדנֵטַ ר ּפֻוקּדָ נ ֗
יַקִ ִירין֭
1Jo 4:10
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מֵ טֻל ּדֿכֻל ִּדילִ יֿד מֵ ן אַ לָהָ ֑א ָזֿכֵא לֵה לעָ למָ ֭א והָ ֿדֵ א ֗הי ָזֿכֻוֿתָ א
ּדַ זֿכָֿתֵ ה לעָ למָ ֭א הַ ימָ נֻוֿתַ ן֭
הו 1Jo 5:5
ּברה ֻ֗
מַ נֻו ּגֵיר ּד ָזֿכֵא לֵה לעָ למָ ֑א אֵ לָא הַ ו ּדַ מהַ ימֵ ן ּ֣דיֵׁשֻ וע ֵ
ּדַ אלָהָ ֭א
חוֿ֑ד 1Jo 5:6
מׁשיחָ ֭א לָא ֗הוָא ּבמַ י ָ֞א ּבַ ל ֻ
הָ נַו ּדֵ אֿתָ א ּביַֿד מַ י ָ֞א וַֿדמָ ֭א יֵׁ֣שֻ וע ִ
אֵ לָא ּבמַ י ָ֞א וַֿדמָ ֭א
ׁשר ָר ֭א 1Jo 5:7
ורֻ וחָ א מַ סהֿדָ ֑א ּדהִ י רֻ וחָ א ִאיֿתֵ יה ָ
הּדי ֑ן רֻ וחָ א ומַ י ָ֞א וַֿדמָ ֭א וַֿתלָּתַ יהֻון֞ ּבחַ ֿד אֵ נֻון֭ 1Jo 5:8
וִ איֿתַ יהֻון ּתלָֿתָ א סָ ִ
אֵ ן סָ הּדֻוֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א מקַ ּבלִ י ַנ ֑ן חַ ֿד ּכמָ א סָ הּדֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א 1Jo 5:9
ּבר ֭ה
ּדרּבָ א ֗הי֭ והָ ֿדֵ א ִ֗הי סָ הּדֻוֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א ּדַ אסהֵ ֿד עַ ל ֵ
ַ
ֿברה ּדַ אלָהָ ֑א ִאיֿת לֵה הָ ֿדֵ א סָ הּדֻוֿתָ א ּבנַֿפׁשֵ ֭ה 1Jo 5:10
ּכֻלמַ ן ּדַ מהַ ימֵ ן ּבַ ֵ
ּכֻל ּדלָא מהַ ימֵ ֑ן לַאלָהָ א ּדַ ָּגלָא עַ ֿבּדֵ ֑ה ּבַ ֿדלָא הַ ימֵ ן לסָ הּדֻוֿתָ ֭א ּדַ אסהֵ ֿד
ּבר ֭ה
אַ לָהָ א עַ ל ֵ
והָ ֿדֵ א ֗הי סָ הּדֻוֿתָ ֑א ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם י ַ֗הֿב לַן אַ לָהָ ֭א והֵ נֻון חַ י ֵ֞א 1Jo 5:11
ֿברה ִאיֿתַ יהֻון֭
ּבַ ֵ
ַֿברה 1Jo 5:12
ַֿבר ֑א אַ חִ יֿד אָ ֿף לחַ י ֭ ֵ֞א וֿכֻל ּדלָא אַ חִ יֿד ל ֵ
ּכֻל ּדַ אחִ יֿד ל ָ
ּדַ אלָהָ ֑א לַיּת לֵה חַ י ֭ ֵ֞א
הָ לֵין ּכֵֿתּבֵ ֿת לֿכֻו ֑ן ּדֿתֵ ּדעֻון ּדחַ י ֵ֞א ּדַ לעָ לַם ִאיֿת לֿכֻו ֑ן לַאילֵין 1Jo 5:13
ֿברה ּדַ אלָהָ ֭א
ּדהַ ימֵ נּתֻ ון ּבַ ׁשמֵ ה ּדַ ֵ
יך צֵ ֿב ָינ ֵ֑ה 1Jo 5:14
והָ ֿדֵ א ּפַ ֵר ֗ה ִסיַא ִאיֿת לַן לוָֿתֵ ֑ה ּדֿכֻל ּדׁשָ אלִ ינַן לֵה אַ ֿ
ׁשָ מַ ע לַן֭
מּפָסינַן ּדׁשָ מַ ע לַן עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדׁשָ אלִ ינַן מֵ נ ֵ֑ה ּתֿכִ ילִ ינַן ּדקַ ּבֵ לן 1Jo 5:15
וֵאן ִ
מֵ ן ַּכּדֻו ׁשֵ אלָֿתַ ן֞ ּדׁשֵ אלן מֵ נ ֵ֭ה
ֻוהי ּדחָ טֵ א חטָ הָ א ּדלָא מחַ יַֿב למַ וּתָ ֑א נֵׁשַ אל 1Jo 5:16
אֵ ן ֗אנָׁש נֵחזֵא לַאח ֗
ומֵ ֿתיַהּבִ ין לֵה חַ י ֑ ֵ֞א לַאילֵין ּדלָא ֗הוָא אַ ֿיך ּדַ למַ וּתָ א חָ טֵ י֭ ן ִאיֿת ּגֵיר
חטָ הָ א ּדמַ וּתָ ֭א לָא ֗הוָא עַ ל הָ נָא אָ מַ ר ֗אנ ָ֭א ּדנֵֿבעֵא ֗אנ ָׁ֭ש
חטיֿתָ א הֻו֭ וִ איֿת חטָ הָ א ּדלָא ֗הוָא ּדמַ וּתָ א הֻו֭ 1Jo 5:17
ּכֻל עַ ולָא ּגֵיר ִ
1Jo 5:4
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ויָֿדעִ ינַן ּדֿכֻל ִּדילִ יֿד מֵ ן אַ לָהָ ֑א לָא חָ טֵ ֭א הַ ו ּגֵיר ִּדילִ יֿד מֵ ן
אַ לָהָ ֑א נָטַ ר נַֿפׁשֵ ֭ה וֿבִ יׁשָ א לָא מֵ ֿתקַ ַרֿב ל ֵ֭ה
ים 1Jo 5:19
יָֿדעִ ינַן ּדמֵ ן אַ לָהָ א ח ַנ ֑ן ועָלמָ א ֻּכלֵה ּבֿבִ יׁשָ א הֻו ִס ֭
יר ֑א 1Jo 5:20
ֿברה ּדַ אלָהָ א אֵ ֿתָ ֑א וי ַ֗הֿב לַן מַ ּדעָא ּדנֵּדַ ע לׁשַ ִר ָ
ויָֿדעִ ינַן ּדַ ֵ
מׁשיחָ ֭א הָ נָא הֻו אַ לָהָ א ׁשַ ִר ָירא וחַ י ֵ֞א
ֿברה יֵׁ֣שֻ וע ִ
ונֵהוֵא ּבֵ ה ּבׁשַ ִר ָיר ֑א ּבַ ֵ
ּדַ לעָ ל ַ֭ם
ֿכר ֞א ּס ּס 1Jo 5:21
ּבנ ַ֑֞י טַ רו נַֿפׁשֿכֻון מֵ ן ּדֵ חלַֿת ּפֿתַ ֵ
1Jo 5:18
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Second John
ֵיה אַ ילֵין ּדֵ אנָא מַ חֵ ֿב ֗אנָא
קַ ִׁשיׁשָ ֭א לַֿגֿבִ יֿתָ א קֻ ִוריַא ולַֿבנ ֑֞
ַׁשר ָר ֑א
ֻוהי ל ָ
ׁשר ָר ֭א לָא ֗הוָא ּדֵ ין אֵ נָא ּבַ לחֻוֿדַ י֑ אֵ לָא ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדיַֿדע ֗
ּבַ ָ
והי֭ לעָ ל ַ֭ם 2Jo 1:2
ׁשר ָרא אַ ינָא ּדַ מקַ וֵא ַּ֭בן ועַ מַ ן ִאיֿתַ ֗
מֵ טֻל ָ
ורחמֵ ֞א וַׁשלָמָ א מֵ ן אַ לָהָ א אַ ֿבָ ֑א ומֵ ן מָ ַרן 2Jo 1:3
ּתֵ הוֵא עַ ַ֭מן טַ יּבֻוֿתָ א ַ
ׁשר ָר ֭א וַֿבחֻוּבָ א ס
ּברה ּדַ אֿבָ ֭א ּבַ ָ
מׁשיחָ א ֵ
יֵׁ֣שֻ וע ִ
ׁשר ָר ֑א אַ י ַּכנָא 2Jo 1:4
חֿדיֿת סַ ּגִ י֑ ּדֵ אׁשּכחֵ ֿת מֵ ן ּבנַיּכי֞ ּדַ מהַ לֿכִ ין ּבַ ָ
ִ
ּדֿפֻוקּדָ נָא נסַ ֿבנַן מֵ ן אַ ֿבָ ֭א
יך ּפֻוקּדָ נָא חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּכָֿתֵ ֿב 2Jo 1:5
והָ ׁשָ א מּפִ יס ֗אנָא לֵֿכי֭ קֻ ִורי ַ֑א לָא ֗הוָא אַ ֿ
֗אנָא לֵֿכי֑ אֵ לָא הַ ו ִּדאיֿת ֗הוָא לַן מֵ ן ׁשֻ ָורי ָ֑א ּדנַחֵ ֿב חַ ֿד לחַ ֿ֭ד
ַוה ֭֞י הָ נָא ּפֻוקּדָ נָא 2Jo 1:6
והי חֻוּבָ ֑א ּדַ נהַ ל ֵֿך אַ ֿיך ּפֻוקּדָ נ ֗
והָ נָא ִאיֿתַ ֗
והי֭ אַ ֿיך מָ א ּדַ ׁשמַ עּתֻ ון מֵ ן ׁשֻ ָורי ָ֑א ּדֿבֵ ה הוַיּתֻ ון מהַ לֿכִ ין֭
ִאיֿתַ ֗
ֵאא מַ טע ָינ ֵ֞א נֿפַ קו ּבֵ ה ּבעָ למָ ֭א אַ ילֵין ּדלָא מַ וּדֵ ין 2Jo 1:7
מֵ טֻל ּדסַ ּגִ י ֞
יֿכריסטָ ֭וס
ַאנט ִ
והי מַ טע ָינָא ו ִ
מׁשיחָ א אֵ ֿתָ א ּבַ ֿבסַ ֭ר הָ נָא ִאיֿתַ ֗
ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ֿגרא 2Jo 1:8
אֵ זּדַ ֗הרו ּבנַֿפׁשֿכֻו ֑ן ּדלָא ּתַ וּבֿדֻון מֵ ּדֵ ם ּדַ ֿפלַחּתֻ ו ֑ן אֵ לָא אַ ָ
מׁשַ למָ נָא ּתֵ ֿתּפַ רעֻון֭
מׁשיחָ ֑א אַ לָהָ א לַיּת ּבֵ ֭ה 2Jo 1:9
ּכֻל אַ ינָא ּדעָֿבַ ר ולָא מקַ וֵא ּביֻולּפָ נֵה ּדַ ִ
ַֿברא ִאיֿת ל ֵ֭ה
הַ ו ּדַ מקַ וֵא ּביֻולּפָ נ ֵ֑ה הָ נ ָ֭א ולַאֿבָ א ול ָ
ָיהי 2Jo 1:10
אֵ ן ֗אנָׁש אָ ֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן והָ נָא יֻולּפָ נָא לָא מַ יּתֵ ֑א לָא ּתקַ ּבלֻונ ֗
ַחֿדי ל ָֿ֭ך לָא ִּתאמרֻ ון ל ֵ֭ה
ּבֿבַ יּתָ ֭א ו ִ
והי֞ ּבִ יׁשֵ ֞א ס 2Jo 1:11
חֿדי ל ָֿ֑ך מׁשַ וּתַ ֿף ֻ֗הו לַעֿבָ ֿדַ ֗
הַ ו ּגֵיר ּדָ אמַ ר לֵה ִ
ּכַֿד סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ִאיֿת ֗הוָא לִ י למֵ ֿכּתַ ֿב לֿכֻו ֑ן לָא ּבעִ יֿת ּדַ ֿביַֿד 2Jo 1:12
ַרטיסָ א וַֿדיֻוֿתָ ֭א אֵ לָא מסַ ּבַ ר ֗אנ ָ֭א ִּדאֿתֵ א לוָֿתֿכֻו ֑ן וֿפֻומָ א לוָֿת ּפֻומָ א
ּכ ִ
נמַ לֵל֑ ּדחַ ֿדֻוֿתָ א ִּדילַן ּתֵ הוֵא מׁשַ מלי ָ֭א
ׁשָ אלִ ין ׁשלָמֵ ֿכי֑ ּב ַני ָ֞א ּדחָ ֿתֵ ֿכי ּגֿבִ יֿתָ ֭א אַ ִמין ס 2Jo 1:13
2Jo 1:1
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Third John
ׁשר ָרא ס
קַ ִׁשיׁשָ ֭א ל֣ ֿג ִַאיָוס חַ ּבִ יֿב להַ ו ּדֵ אנָא מַ חֵ ֿב ֗אנָא ּבַ ָ
יך 3Jo 1:2
ים אַ ֿ
ַיּך ּדֿתֵ צלַח וֿתֵ הוֵא חלִ ֑
חַ ּבִ יֿבַ ֑ן ּבֿכֻלמֵ ּדֵ ם מצַ לֵא ֗אנָא על ְ֑
מָ א ּדמַ צלחָ א נַֿפׁשָ ֿ֭ך
יך מָ א ּדַ אנ֗ ּת 3Jo 1:3
ׁשר ָר ֿ֑ך אַ ֿ
הּדין עַ ל ָ
חֿדיֿת ּגֵיר סַ ּגִ י֑ ּדָ אֿתֵ ין אַ חֵ ֞א וסָ ִ
ִ
ׁשר ָרא מהַ ל ֵֿך אַ נ֗ ּ֭ת
ּבַ ָ
ׁשר ָרא 3Jo 1:4
ּדרּבָ א מֵ ן הָ ֿדֵ א חַ ֿדֻוֿתָ ֭א לַיּת לִ י֑ ּדֵ אׁשמַ ע ּדַ ֿב ַני ָ֞א ִּדילי ּבַ ָ
ַ
מהַ לֿכִ ין֭
חַ ּבִ יֿבַ ֑ן ּבהַ ימָ נֻוֿתָ א עָֿבֵ ֿד אַ נ֗ ּת הַ ו מָ א ּדסָ עַר אַ נ֗ ּת לוָֿת אַ חֵ ֑ ֞א 3Jo 1:5
וי ִַּת ָיראיִ ֿת ִּדאיֿתַ יהֻון אַ ֿכס ָני ֑ ֵ֞א
ּכלָה עִ ּד֗ ּתָ ֭א להָ נֻון ׁשַ ּפִ יר עָֿבֵ ֿד 3Jo 1:6
אַ ילֵין ּדַ אסהֵ ֿדו עַ ל חֻוֿבָ ֿך קֿדָ ם ֻ
אַ נ֗ ּ֑ת ּדַ מ ַזוֵֿד אַ נ֗ ּת להֻו ֑ן אַ ֿיך מָ א ּדַ ֿפֵאא לַאלָהָ ֭א
עַממֵ ֭ ֞א 3Jo 1:7
חל ָֿף ּגֵיר ׁשמֵ ֭ה נֿפַ קו֑ ּכַֿד מֵ ּדֵ ם לָא נסַ ֿבו מֵ ן ֗
ּדרנ ֵ֞א נֵהוֵא 3Jo 1:8
איך הָ לֵי ֑ן ּדַ מעַ ָ
חנַן הָ ֿכִ יל חַ יָֿבִ ינַן לַמקַ ּבָ לֻו לֿדַ ֿ
ַׁשר ָר ֭א
ל ָ
ּדרחֵ ם ּדנֵהוֵא קַ ֿדמָ יָא 3Jo 1:9
ּבָ עֵא ֗הוִ יֿת אֵ ֿכּתֻ וֿב לעִ ּד֗ ּתָ ֭א אֵ לָא הַ ו ָ
ָוטרֿפִ ֑יס לָא מקַ ּבֵ ל לַן֭
ִּדילהֻו֭ ן ִּ֣די ֵ
והי֞ הָ נֻון ּדַ עֿבַ ֿ֑ד ּדַ ֿבמֵ ל ֵ֞א 3Jo 1:10
מֵ טֻל הָ נָא אֵ ן הֻו ִּדאֿתֵ ֑א אֵ ֗עהַ ֿד עֿבָ ֿדַ ֗
ּבִ יׁשָ ֿתָ ֞א סָ ֿתַ ר ַ֭לן וֿכַֿד לָא סֿפַ ק לֵה הָ לֵי ֑ן לָא הֻו מקַ ּבֵ ל לַאחֵ ֑ ֞א ולַאילֵין
ּדַ מקַ ּבלִ י֭ ן ָּכלֵא ומַ ּפֵק מֵ ן עִ ּד֗ ּתָ ֭א
חַ ּבִ יֿבַ ֑ן לָא ּתֵ ּתּדַ מֵ א ּבֿבִ יׁשּתָ ֭א אֵ לָא ּבטָ ֿבֿתָ ֭א הַ ו ּדעָֿבֵ ֿד טָ ֿבֿתָ ֑א 3Jo 1:11
ָיהי לַאלָהָ ֭א
והי֭ הַ ו ּדעָֿבֵ ֿד ּבִ יׁשּתָ ֑א לָא חז ֗
מֵ ן אַ לָהָ א ִאיֿתַ ֗
הו סָ הּדֻוֿתָ א מֵ ן ּכֻלנ ָׁ֭ש ומֵ נָה ּדעִ ּד֗ ּתָ ֭א ומֵ נֵה 3Jo 1:12
יטרי ָ֭וס ִאיֿת ֻ֗
עַ ל ִּ֣ד ִמ ִ
הּדי ַנ ֑ן ויָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ּדסָ הּדֻוֿתָ א ִּדילַן ׁשַ ִר ָירא ֗הי ס
ׁשר ָר ֭א אָ ֿף חנַן ּדֵ ין סָ ִ
ּדַ ָ
סַ ּגִ יָאֿתָ ֞א ִאיֿת ֗הוָא לִ י למֵ ֿכּתַ ֿב ל ָֿ֑ך אֵ לָא לָא ּבָ עֵא ֗אנָא ּדַ ֿביַֿד 3Jo 1:13
ּדיֻוֿתָ א וקַ ניָא אֵ ֿכּתֻ וֿב ל ָֿ֭ך
ֵיך וֿפֻומָ א לוָֿת ּפֻומָ א נמַ ל ֵ֭ל 3Jo 1:14
מסַ ּבַ ר ֗אנָא ּדֵ י ֑ן ּדֿבַ עֿגַל אֵ חז ֿ֑
3Jo 1:1
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ּדרחמֵ ֞א
ׁשלָמָ א נֵהוֵא עַ מָ ֿ֭ך ׁשָ אלִ ין ׁשלָמָ ֿך ָרחמֵ ֭ ֞א ׁשַ אל ׁשלָמָ א ָ
ּדֿכֻלנָׁש ּבַ ׁשמֵ ה ס

3Jo 1:15

Revelation
וה ֭֞י מָ א
מׁשיחָ ֑א ּדי ַ֗הֿב לֵה אַ לָהָ ֑א לַמחַ ָויֻו לעַֿבּדַ ֗
ּגֵל ָינָא ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ִּדיהִ יֿב למֵ הוָא ּבַ עֿג ַ֭ל וׁשַ וּדַ ע ּכַֿד ׁשלַח ּביַֿד מַ לַאֿכ ֵ֭ה לעַ ֿבּדֵ ה יֻ֣וחַ ָנ ֑ן
מׁשיחָ ֑א ּכֻל מָ א Rev 1:2
הַ ו ּדַ אסהֵ ֿד למֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א וַלסָ הּדֻוֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
ּדַ חז ָ֭א
והי למַ ן ּדקָ ֵר ֭א ולַאילֵין ּדׁשָ מעִ ין מֵ ל ֵ֞א ּדַ נֿבִ י ֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א Rev 1:3
טֻוֿבַ ֗
קרֿב ס
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבָ ֭ה זַֿבנָא ּגֵיר ֵ
ָטרין אַ ילֵין ּדַ ִ
ונ ִ
ַֿ֣באסי ַ֭א טַ יּבֻוֿתָ א לֿכֻון וַׁשלָמָ ֭א מֵ ן הַ ו Rev 1:4
יֻ֣וחַ נָן לַׁשֿבַ ע עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ּד ִ
והי ֗הו ָ֭א וָאֿתֵ ֑א ומֵ ן ׁשֿבַ ע רֻ וחֵ ֞א אַ ילֵין ּדַ קֿדָ ם ּכֻורסי ֵ֑ה
והי֭ וִ איֿתַ ֗
ִּדאיֿתַ ֗
ורׁשָ א Rev 1:5
ּדמיֿתֵ ֑ ֞א ִ
ֻוֿכרא ִ
מׁשיחָ א סָ הּדָ ֑א מהַ ימנ ָ֑א ּב ָ
ומֵ ן יֵׁ֣שֻ וע ִ
ארעָא הַ ו ּדמַ חֵ ֿב לַן וׁשָ ֵרא לַן מֵ ן חטָ הַ ין֞ ּבַ ֿדמֵ ֭ה
֑
ּדמַ לּכ ֵ֞א ּדַ
ֻוהי֭ ולֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א Rev 1:6
וַעֿבַ ֿד לַן מַ לּכֻוֿתָ א ּכָהנָיּתָ א לַאלָהָ א וַאֿב ֗
עָלמין אַ ִמין֭
וֻאוחּדָ נָא לעָ לַם ִ
והי֭ Rev 1:7
ָאף אַ ילֵין ּדֿדַ קרֻ ֗
ָיהי֞ ּכֻל עַ ינ ֭ ֵ֞א ו ֿ
הָ א אָ ֿתֵ א עַ ם ע ָננ ֭ ֵ֞א ונֵחז ָינ ֗
ַאמין ס
ארעָא ִאין ו ִ
֭
ַוהי ּכֻל ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ּדַ
ונַרקֿדָ ן֞ על ֗
והי ֗הו ָ֭א Rev 1:8
והי֭ וִ איֿתַ ֗
אֵ נָא אָ ל ַֿף וֿתַ ו֑ אָ מַ ר מָ ריָא אַ לָהָ א הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
וָאֿתֵ ֑א הַ ו ּדַ אחִ יֿד ּכֻל ס
יּברנֻוֿתָ א Rev 1:9
אֵ נָא יֻ֣וחַ נָן הַ ו אַ חֻוֿכֻון וֿבַ ר ׁשַ וּתָ ֿפֿכֻון ּבֻאולצָ נָא וֿבַ מסַ ָ
ּדַ ֿ֣ב יֵׁשֻ ֭וע הוִ יֿת ּב ָֿגזַרּתָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא ּפַ֣טמָ ֭וס מֵ טֻל מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ומֵ טֻל
מׁשיחָ ֭א
סָ הּדֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ִ
וַהוִ יֿת ּברֻ וח ּביַומָ א ּדחַ ֿדּבׁשַ ּבָ ֭א וׁשֵ מעֵֿת מֵ ן ּבֵ סּתַ רי קָ לָא ַרּבָ א Rev 1:10
ֻורא
אַ ֿיך ִׁשיֿפ ָ
ּדָ אמַ ר אַ ילֵין ּדחָ זֵיּת ּכֿתֻ וֿב ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ ֑א וׁשַ ּדַ ר לַׁשֿבַ ע עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א Rev 1:11
רֿד ֭יס וַל֣ ֿפִ ילַֿדֵ לֿפִ י ַ֭א
לֵ֣אֿפֵסָ ֭וס ולַ֣זמֻורנ ַ֭א וַל֣ ּפֵרֿגַמָ ֭וס וַל֣ ֿתֵ או ִַט ַיר ֭א וַל֣ סַ ִ
וַל֣ ל ִַֿדיקִ י ַ֭א
והֵ ֿפּכֵֿת למֵ ּדַ ע קָ לָא אַ ינָא ּדמַ לֵל עַ מי֭ וֿכַֿד עֵטּפֵ ֿ֑ת חזִיֿת ׁשֿבַ ע Rev 1:12
מנ ָָרן֞ ּדֿדַ הֿבָ ֭א
Rev 1:1
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וֿבַ מצַ עֿתָ א ּדַ מנ ָָרֿתָ ֞א אַ ֿיך ּדמֻוֿתָ א ּדֿבַ רנָׁשָ ֭א וַלֿבִ יׁש אַ ֿפֻוֿדָ ֭א
והי֞ אֵ סָ ָרא ּדֿדַ הֿבָ ֭א
ַאסיר צֵ יֿד ּתֿדַ ֗
ו ִ
יך Rev 1:14
ַוהי֞ אַ ֿ
ַאיך ּתַ לּג ָ֭א ועַ ינ ֗
מר ֭א ו ֿ
ערה חֵ וָר אַ ֿיך עַ ָ
ִרׁשֵ ה ּדֵ ין וסַ ֵ
ׁשַ להֵ ֿבִ יֿתָ א ּדנ ָֻור ֭א
יך Rev 1:15
ַוהי֞ ּבַ ֿדמֻוֿתָ א ּדַ נחָ ׁשָ א לֵֿב ָניָא ּדמַ חַ ם ּבַ אּתֻ ונ ָ֭א וקָ לֵה אַ ֿ
ֵורֿגל ֗
ֵאא
קָ לָא ּדמַ י ָ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
וִ איֿת לֵה ּבִ איֿדֵ ה ּדי ִַמינ ָ֑א ׁשַ ֿבעָא ַּכוּכֿבִ י ֑֞ן ומֵ ן ּפֻומֵ ה נָֿפקָ א Rev 1:16
רֻ ומחָ א חַ ִריֿפּתָ ֭א וַחזָֿתֵ ה אַ ֿיך ׁשֵ מׁשָ א מחַ ויָא ּבחַ יל ָ֭ה
יך ִמיֿתָ ֭א וסָ ם עלַי ִאיֿדֵ ה Rev 1:17
ַוהי֞ אַ ֿ
וֿכַֿד חזִיֿתֵ ֭ה נֵֿפלֵֿת עַ ל ֵרֿגל ֗
חרי ָ֭א
למאמַ ֑ר לָא ּתֵ ֿדחַ ֭ל ּדֵ אנָא ִאיֿתַ י קַ ֿדמָ יָא ו ַ֗א ָ
ּדי ִַמינָא ִ
למין אַ ִמי֭ ן וִ איֿת Rev 1:18
ַֿדמיֿתָ א הוִ יֿ֭ת והָ א חַ יָא ִאיֿתַ י לעָ לַם עָ ִ
וַֿדחַ י ו ִ
לִ י קלִ יֿדָ א ּדמַ וּתָ א וֿדַ ׁשי ֻ֭ול
ַעֿתיֿדָ ן֞ למֵ הוָא ּבָ ֿתַ ר Rev 1:19
ּכֿתֻ וֿב הָ ֿכִ יל מָ א ּדַ חז ַ֭יּת וַאילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין ו ִ
הָ לֵין֭
֗א ָרזָא ּדׁשַ ֿבעָא ּכַוּכֿבִ ין֞ אַ ילֵין ּדַ חזַיּת עַל י ִַמיני וַׁשֿבַ ע מנ ָָרֿתָ ֭ ֞א Rev 1:20
ׁשַ ֿבעָא ּכַוּכֿבִ י ֑֞ן מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ ׁשֿבַ ע עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ִאיֿתַ יהֻו֭ ן וַמנ ָָרֿתָ ֞א ׁשֿבַ ע ּדֿדַ הֿבָ א
ַיּת ׁשֿבַ ע אֵ נֵין֞ עִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס
אַ ילֵין ּדַ חז ֑
וַלמַ לַאֿכָא ּדַ ֿבעִ ּד֗ ּתָ א ֵּ֣דאֿפֵסָ וס ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר הַ ו ּדַ אחִ יֿד Rev 2:1
ׁשַ ֿבעָא ּכַוּכֿבִ ין֞ ּבִ איֿדֵ ֭ה הַ ו ּדַ מהַ ל ֵֿך ּבַ ינָֿת מנ ָָרֿתָ ֞א ּדֿדַ הֿבָ ֭א
יּברנֻוֿתָ ֿ֭ך וַֿדלָא מצֵ יּת למֵ טעַן Rev 2:2
יּך ועַ מל ָֿך וַמסַ ָ
יָֿדַ ע ֗אנָא עֿבָ ֿדַ ְ֞
אמרין נַֿפׁשהֻון ּדַ ׁשלִ יחֵ ֞א ִאיֿתַ יהֻון ולַיּתַ יהֻו֭ ן
לֿבִ יׁשֵ ֭ ֞א ונ ִַסיֿת לַאילֵין ּדָ ִ
וֵאׁשּכַחּת אֵ נֻון ּדַ ָּגל ֭ ֵ֞א
איּת Rev 2:3
יּברנֻוֿתָ א ִאיֿת ל ָֿ֭ך וַטעֵ נּת מֵ טֻל ׁשֵ מי֭ ולָא לִ ֭
וַמסַ ָ
קּת Rev 2:4
ַיּך ּדחֻוּבָ ֿך קַ ֿדמָ יָא ׁשֿבַ ֭
אֵ לָא ִאיֿת לִ י על ְ֑
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ ר מֵ ן אַ יּכָא נֿפַ קּת וַעֿבֵ ֿד עֿבָ ֿדֵ ֞א קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א וֵאנּדֵ ין ל ָ֑א אָ ֿתֵ א Rev 2:5
ַיּך וַמזִיע ֗אנָא מנָרּתָ ֿ֭ך אֵ לָא ּתֿתֻ וֿ֭ב
֗אנָא על ְ֑
אֵ לָא הָ ֿדֵ א ִאיֿת ל ָֿ֑ך ּדסָ נֵיּת עֿבָ ֿדֵ ֞א ּדנִ אקֻ ולִ יטֵ ֭ ֞א אַ ילֵין ּדֵ אנָא סָ נֵא Rev 2:6
֗אנ ָ֭א
Rev 1:13
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הַ ו ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א ולַֿד ָזֿכֵא
והי ּבֿפַרּדַ יסָ א ּדַ אלָהָ א ס
אֵ ּתֵ ל מֵ ן קַ יסָ א ּדחַ י ֵ֞א למֵ אֿכַל֑ הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
חרי ָ֑א Rev 2:8
וַלמַ לַאֿכָא ּדעִ ּד֗ ּתָ א ַּ֣דזמֻורנַא ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר קַ ֿדמָ יָא ו ַ֗א ָ
הַ ו ּדַ הוָא ִמיֿתָ א וַחי ָ֭א
ירא אַ נ֗ ּ֭ת וַלֿגֻוּדָ ֿפָא ּדמֵ ן Rev 2:9
יָֿדַ ע ֗אנָא אֻ ולצָ נ ָֿך ומֵ סּכִ נֻוֿתָ ֿ֑ך אֵ לָא עַ ִּת ָ
אמרין נַֿפׁשהֻון יִ הֻוֿדָ י ֭ ֵ֞א יִ הֻוֿדָ י ֵ֞א ּכַֿד לָא ִאיֿתַ יהֻו֭ ן אֵ לָא ּכנֻוׁשּתָ א
אַ ילֵין ּדָ ִ
ּדסָ טָ נ ָ֑א
עֿתיֿד Rev 2:10
עֿתיֿד אַ נ֗ ּת למֵ חַ ׁ֭ש הָ א ִ
ּבמֵ ּדֵ ם לָא ּתֵ ֿדחַ ל מֵ ן אַ ילֵין ּדַ ִ
אָ ֿכֵלקַ רצָ א ּדנַרמֵ א מֵ נֿכֻון ּבֿבֵ יֿת-חֿבֻוׁשיָא ּדֿתֵ ֿת ַנסֻו֭ ן ונֵהוֵא לֿכֻון אֻ ולצָ נָא
עֵסר ֭א הוַו מהַ ימנ ֵ֞א עֿדַ מָ א למַ וּתָ א וֵאּתֵ ל לֿכֻון ּכלִ ילָא ּדחַ י ֭ ֵ֞א
ָ
ַומין֞
י ִ
ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א ּדַ אינָא Rev 2:11
ּד ָזֿכֵא לָא נֵהַ ר מֵ ן מַ וּתָ א ּתֵ נ ָינָא ס
וַלמַ לַאֿכָא ּדַ ֿבעִ ּד֗ ּתָ א ּ֣דּפֵרֿגַמַ א ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר הַ ו ִּדאיֿת לֵה Rev 2:12
יה
ֿתרין֞ ּפֻומֵ ֭ ֞
חַ רּבָ א חַ ִריֿפּתָ א ּדַ ֵ
רּת אַ ֿתַ ר ּדֿכֻורסיֵה ּדסָ טָ נ ָ֭א וַאחִ יֿד אַ נ֗ ּת Rev 2:13
יָֿדַ ע ֗אנָא אַ יּכָא עָ מַ ֭
ֿתחריּת וסָ הּדָ א ִּדילי֭ מהַ ימנ ָ֭א
ּכֿפַרּת וַֿביַומָ ֿתָ ֞א אֵ ִ
֭
ּבׁשֵ מי֭ וַֿבהַ ימָ נֻוֿתי לָא
מֵ טֻל ּדֿכֻל סָ הּדָ א ִּדילי מהַ ימנ ָ֭א אַ ינָא ּדמֵ נֿכֻון אֵ ֿתקטֵ ֭ל
יֿדין Rev 2:14
אֵ לָא ִאיֿת לִ י עלַיּךְ זעֻוריָֿתָ ֑ ֞א ִּדאיֿת ל ָֿך ּתַ מָ ן ּדַ אחִ ִ
יסרי ֵ֭ל
לעַם הַ ו ּדַ אל ֵֿף ל֣ ֿבָ לָק ּדנַרמֵ א ּכֵׁשלָא קֿדָ ם ּבנַי֞ ִ֣א ָ
מַ לּפָ נֻוֿתָ א ּ֣דֿבֵ ֭
ֿכר ֞א ולַמ ַז ָניֻו֭
למֵ אֿכַל ּדֵ ֿבחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
הָ ַֿכנָא ִאיֿת אָ ֿף ל ָֿך ּדַ אחִ יֿדִ ין י ֻולּפָ נָא ּדנִ אקֻ ולִ יטֵ ֞א הָ ֿכוָֿ֭ת Rev 2:15
ַאקרֿב עַ מהֻון Rev 2:16
ּתֻ וֿב הָ ֿכִ ֭יל וֵאנּדֵ ין ל ָ֑א אָ ֿתֵ א ֗אנָא עלַיּךְ מֵ חֿדָ ֭א ו ֵ
ּבחַ רּבָ א ּדֿפֻומי֭
וֿדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א ּדלַֿד ָזֿכֵא Rev 2:17
ִ
אֵ ּתֵ ל מֵ ן מַ נ֗ נָא הַ ו ּדמַ טׁשַ י֭ וֵאּתֵ ל לֵה חֻוׁשּבָ נָא חֵ ו ָָרא ועַ ל חֻוׁשּבָ נָא ׁשמָ א
חַ ֿ֗ד ֿתָ א ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ ֑א ּדלָא ֗אנָׁש יָֿדַ ע אֵ לָא הַ ו ּדַ נסַ ֿב ס
Rev 2:7
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ּברה
וַלמַ לַאֿכָא ּדַ ֿבעִ ּד֗ ּתָ א ּדַ ֿ֣ב ֿתֵ או ִַט ַירא ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר ֵ
ַוהי֞ אַ ֿיך נחָ ׁשָ א
ּדַ אלָהָ ֑א הַ ו ִּדאיֿת לֵה עַ ינָא אַ ֿיך ׁשַ להֵ ֿבִ יֿתָ א ּדנ ָֻור ֑א ֵורֿגל ֗
לֵֿב ָני ָ֭א
יּברנֻוֿתָ ֿ֭ך Rev 2:19
יּך וחֻוּבָ ֿך והַ ימָ נֻוֿתָ ֿ֭ך וֿתֵ ׁשמֵ ׁשּתָ ֿך וַמסַ ָ
יָֿדַ ע ֗אנָא עֿבָ ֿדַ ְ֞
ֵאא אֵ נֻון מֵ ן קַ ֿדמָ י ֭ ֵ֞א
חרי ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
יּך ֗א ָ
וַעֿבָ ֿדַ ְ֞
אמרא Rev 2:20
אֵ לָא ִאיֿת לִ י עלַיּךְ סַ ּגִ י֑ ּדַ ׁשֿבַ קּת לַאנ֗ ּתֿתָ ֿך ִ֣איזֿבֵ ל֑ הָ י ּדָ ָ
עַ ל נַֿפׁשָ ה ּדַ נֿבִ יֿתָ א ֗הי֑ ומַ לֿפָא ומַ טעיָא לעַֿבּדַ י֞ לַמ ַז ָניֻו֑ ומֵ אֿכַל ּדֵ ֿבחַ י֞
ֿכר ֭ ֞א
ּפֿתַ ֵ
ויֵהּבֵ ֿת לָה זַֿבנָא לַֿת ָיֿבֻוֿתָ ֑א ולָא צָ ֿביָא לַמֿתָ ֿב מֵ ן זָני ֻוֿתָ ֭ה Rev 2:21
ָירין עַ מָ ה ּבֻאולצָ נָא Rev 2:22
הָ א ָרמֵ א ֗אנָא לָה ּבעַ רסָ ֑א ולַאילֵין ּדֿג ִ
ַרּבָ ֑א אֵ לָא נֵּתּתוֻון מֵ ן עֿבָ ֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
ֵיה אֵ קטֻול ּבמַ וּתָ ֭א ויָֿדעָן֞ ּכֻלהֵ ין עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א ּדֵ אנָא ֗אנָא ּבָ צֵ א Rev 2:23
ולַֿבנ ֞
ּכֻוליָֿתָ ֞א ולֵּבָ ֭א וֵאּתֵ ל לֿכֻון לֿכֻלנָׁש אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ יּכ ֭ ֻ֞ון
יר ֭א ּכֻלהֻון אַ ילֵין ּדלַיּת Rev 2:24
לֿכֻון אָ מַ ר ֗אנָא לׁשַ רּכָא ּדַ ֿ֣ב ֿתֵ או ִַט ַ
אמרי֭ ן לָא
להֻון יֻולּפָ נָא הָ נ ָ֭א אַ ילֵין ּדלָא יִ ֿדַ עו עַ ִמיקָ ֿתֵ ֞ה ּדסָ טָ נָא אַ ֿיך ּדָ ִ
חרנ ָ֭א
ֻוקרא ֗א ִ
אַ רמֵ א עלַיּכֻון י ָ
הַ ו הָ ֿכִ יל ִּדאיֿת לֿכֻון אַ חֻוֿדו עֿדַ מָ א ּדָ אֿתֵ א ֗אנ ָ֭א Rev 2:25
וֿדַ זֿכָא וַנטַ ר עֿבָ ֿדַ ֑֞י אֵ ּתֵ ל לֵה ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל עַ ֗ממֵ ֭ ֞א Rev 2:26
ַאיך מָ אנַי֞ ּפַ חָ ָרא ּתֵ ׁשחקֻ ו֭ ן Rev 2:27
למֵ רעָא אֵ נֻון ּבׁשַ ֿבטָ א ּדֿפַ רזל ָ֑א ו ֿ
הָ ַֿכנָא ּגֵיר וֵאנָא נֵסּבֵ ֿת מֵ ן אָ ֿבי֭
ֿפר ֭א Rev 2:28
וֵאּתֵ ל לֵה לֿכַוּכַֿב צַ ָ
ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס Rev 2:29
רֿדיס ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר הַ ו ִּדאיֿת לֵה Rev 3:1
וַלמַ לַאֿכָא ּדַ ֿבעִ ּד֗ ּתָ א ּ֣דסַ ִ
יּך וַׁשמָ א ִּדאיֿת ל ָֿ֭ך
ׁשֿבַ ֞ע רֻ וחִ ין֞ ּדַ אלָהָ א וׁשַ ֿבעָא ּכַוּכֿבֵ ֭ ֞א יָֿדַ ע ֗אנָא עֿבָ ֿדַ ְ֞
ַֿדמיֿתָ א אַ נ֗ ּ֭ת
וַֿדחַ יָא אַ נ֗ ּת ו ִ
עֿתיֿד ֗הוַיּת לַממָ ֿ֭ת לָא ּגֵיר Rev 3:2
וַהוִ י עִ ָיר ֭א וקַ יֵם ּדׁשַ רּכָא ּדַ אילֵין ּדַ ִ
יּך קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
אֵ ׁשּכַחּתָ ֿך ּדַ מׁשַ מלֵין עֿבָ ֿדַ ְ֞
Rev 2:18
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ֿבּת אֵ זּדַ ֗הר וֿתֻ וֿ֭ב וֵאנּדֵ ין לָא ּתֵ ּתעִ ֑יר
אֵ ּתּדַ ֿ֗כ ר אַ יּכַן ׁשמַ עּת וַנסַ ֭
ַיּכ
אָ ֿתֵ א ֗אנָא עלַיּךְ אַ ֿיך ַּגנָֿבָ ֭א ולָא ּתֵ ּדַ ע אַ יֿדָ א ׁשָ עֿתָ א אָ ֿתֵ א על ְ֭
ֻון Rev 3:4
רֿד ֭יס אַ ילֵין ּדלָא טַ וֵׁשו מָ אנַיה ֭ ֞
אֵ לָא ִאיֿת לִ י קַ לִ יל ׁשמָ הֵ ֞א ּ֣בסַ ִ
וַמהַ לֿכִ ין קֿדָ מַ י ּבחֵ ו ֵָר ֭ ֞א וׁשָ וֵין אֵ נֻון֭
ֿפרא Rev 3:5
ּד ָזֿכֵא הָ ַֿכנָא מֵ ֿתעַטַ ֿף מָ אנ ֵ֞א חֵ ו ֵָר ֭ ֞א ולָא אֵ לחֵ א ׁשמֵ ה מֵ ן סֵ ָ
ַוה ֭֞י
ּדחַ י ֭ ֵ֞א וַאוּדֵ א ּבַ ׁשמֵ ה קֿדָ ם אָ ֿבי וַקֿדָ ם מַ לַאֿכ ֗
אַ ינָא ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס Rev 3:6
וַלמַ לַאֿכָא ּדעִ ּד֗ ּתָ א ּ֣דֿפִ ילַֿדֵ לֿפִ יַא ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר קַ ִּדיׁשָ א Rev 3:7
ׁשַ ִר ָיר ֑א הַ ו ִּדאיֿת לֵה קלִ יֿדֵ ֞א ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד אַ ינָא ּדֿפָֿתַ ח ולַיּת ּדָ אחֵ ֿ֭ד וָאחֵ ֿד
ולַיּת ּדֿפָֿתַ ֭ח
ּפֿתיחָ ֑א אַ ינָא ּדלָא Rev 3:8
יּך והָ א יֵהּבֵ ֿת קֿדָ מַ יּךְ ּתַ רעָא ִ
יָֿדַ ע ֗אנָא עֿבָ ֿדַ ְ֭֞
רּת וַֿבׁשֵ מי
֗אנָׁש מצֵ א למֵ אחּדֵ ֭ה מֵ טֻל ּדקַ לִ יל חַ ילָא ִאיֿת ל ָֿ֭ך ומֵ לַֿתי נטַ ֭
ּכֿפַרּת
֭
לָא
אמרין עַ ל Rev 3:9
והָ א יָהֵ ֿב ֗אנָא מֵ ן ּכנֻוׁשּתָ א ּדסָ טָ נ ָ֑א מֵ ן אַ ילֵין ּדָ ִ
נַֿפׁשהֻון ִּדיהֻוֿדָ י ֵ֞א אֵ נֻון ולָא ִאיֿתַ יהֻון אֵ לָא מֿדַ ּגלִ י֭ ן הָ א אֵ עּבֵ ֿד להֻון
ַיּך ונֵּדעֻון ּדֵ אנָא אַ חֵ ֿבּתָ ֿ֭ך
ּדנִ אֿתֻ ון ונֵסּגֿדֻון קֿדָ ם ֵרֿגל ְ֭֞
טר ֿך מֵ ן נֵסי ֻונָא Rev 3:10
יּברנֻוֿתי֭ וֵאנָא אֵ ָ
עַ ל ּדַ נטַ רּת מֵ לֿתָ א ּדַ מסַ ָ
ארעָא
֭
יה ּדַ
ֻור ֞
עֿתיֿד ּדנִ אֿתֵ א עַ ל ֻּכלָה ִּתאֿבֵ יל֑ ּדַ ננַסֵ א לעָ מ ֵ
ּדַ ִ
אָ ֿתֵ א ֗אנָא מֵ חֿדָ ֭א אַ חֻוֿד הַ ו מָ א ִּדאיֿת ל ָֿ֑ך ּדלָא ֗אנָׁש נֵסַ ֿב Rev 3:11
ּכלִ יל ָֿ֭ך
וַֿד ָזֿכֵא אֵ עּבֿדֵ ה עַ מֻוֿדָ א ּבהַ יּכלָא ּדַ אלָהָ ֭א וַלֿבַ ר לָא ֵנּפֻוק ּתֻ וֿ֭ב Rev 3:12
אֻ֣ורׁשל ֵ֭ם אַ יֿדָ א
מֿדינ֗ ּתָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ א ִ
ַוהי ׁשמָ א ּדַ אלָהי֑ וַׁשמָ א ּדַ ִ
וֵאֿכּתֻ וֿב על ֗
ּדנָחּתָ א מֵ ן אַ לָהי֭ וַׁשמָ א ִּדילי חַ ֿ֗ד ֿתָ ֭א
וֿדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס Rev 3:13
ִ
וַלמַ לַאֿכָא ּדעִ ּד֗ ּתָ א ּ֣דלַאיִ ִֿדיקִ יַא ּכֿתֻ וֿ֑ב הָ ַֿכנָא אָ מַ ר אַ ִמי ֑ן סָ הּדָ א Rev 3:14
ֿבריֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
מהַ ימנָא וׁשַ ִר ָיר ֑א ִור ִׁשיֿתָ א ּדַ ִ
ירא אַ נ֗ ּת ולָא חַ ִמימָ ֭א ּד ָולֵא ֗הוָא ּדַ או Rev 3:15
יּך לָא קַ ִר ָ
יָֿדַ ע ֗אנָא עֿבָ ֿדַ ְ֭֞
קַ ִר ָירא ּתֵ הו ֵ֭א אַ ו חַ ִמימָ ֭א
Rev 3:3
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Revelation

עֿתיֿד ֗אנָא
וִ איֿתַ יּךְ ּפָ ׁשֻ ָור ֭א ולָא קַ ִר ָירא ולָא חַ ִמימָ ֭א ִ
לַמֿתָ ֿבֻוֿתָ ֿך מֵ ן ּפֻומי֭
ועֵֿתרֿ֭ת ועַ ל מֵ ּדֵ ם לָא סנִ יק ֗אנ ָ֭א Rev 3:17
ֵ
מֵ טֻל ּדֵ אמַ רּת ּדעַ ִּת ָירא אַ נ֗ ּת
ולָא יָֿדַ ע אַ נ֗ ּת ּדַ אנ֗ ּת ֗הו מחִ ילָא וֿדָ וי ָ֑א ומֵ סּכִ נָא ועַ רטֵ ָלי ָ֭א
ֻורא ּדֿתֵ עּתַ ֑ר Rev 3:18
מָ ל ֵֿך ֗אנָא ל ָֿך ּדֿתֵ זּבֵ ן מֵ ני ּדַ הֿבָ א ּדַ ֿבחִ יר מֵ ן נ ָ
ומָ אנ ֵ֞א חֵ ו ֵָר ֞א למֵ ֿתעַ טָ ֿפֻו֑ ולָא ּתֵ ֿתּגלֵא ּבֵ הּתֿתָ א ּדעַ רטֵ ָליֻוֿתָ ֿ֭ך וַׁשיָֿפָא
ּכחֻול ּדֿתֵ חז ֵ֭א
ורֿדֵ א ֗אנ ָ֭א טַ ן הָ ֿכִ יל וֿתֻ וֿ֭ב Rev 3:19
ּדרחֵ ם ֗אנָא מַ ּכֵס ֗אנָא ָ
אֵ נָא לַאילֵין ָ
הָ א קָ מֵ ֿת עַל ּתַ רעָא וֵאקֻ וׁש אֵ ן ֗אנָׁש ׁשָ מַ ע ּבקָ לי֭ ונֵֿפּתַ ח Rev 3:20
ּתַ רעָא וֵאע ֻ֭ול וַאחׁשֵ ם עַ מֵ ה והֻו עַ מי֭
וַֿד ָזֿכֵא אֵ ּתֵ ל לֵה למֵ ּתַ ֿב עַ מי עַ ל ּכֻורסיָא ִּדילי֭ אַ י ַּכנָא ּדֵ אנָא Rev 3:21
זֿכִ יֿת ויֵֿתּבֵ ֿת עַ ם אָ ֿבי עַ ל ּכֻורסיָא ִּדיל ֵ֭ה
מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֑ ֵ֞א נֵׁשמַ ע מָ נָא רֻ וחָ א ממַ לֵל לעִ ֿדָ ֿתָ ֞א ס Rev 3:22
ּפֿתיחָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א וקָ לָא הַ ו Rev 4:1
מֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין ח ִזיֿ֑ת והָ א ּתַ רעָא ִ
ֵיך מָ א
למאמַ ר סַ ק להָ רּכָא וֵאחַ ו ֿ
ֻורא מַ לֵל עַ מי ִ
ּדׁשֵ מעֵֿת אַ ֿיך ִׁשיֿפ ָ
ִּדיהִ יֿב למֵ הוָא ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין֭
וח והָ א ּכֻורסיָא ִסים ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ועַ ל ּכֻורסיָא Rev 4:2
ומֵ חֿדָ א הוִ יֿת ּברֻ ֭
יָֿתֵ ֿ֭ב
יך ּדמֻוֿתָ א ּדחֵ זוָא ּדֿכִ אֿפָא ּדיַׁשּפֵ ה וַֿדסָ רֿדָ ו֭ ן וקֵ ׁשּתָ א Rev 4:3
וַֿדיָֿתֵ ֿ֭ב אַ ֿ
והי֞ ּדֿכֻורסי ָ֑א ּדמֻוֿת חֵ זוָא ּדַ זמַ ַרֿגֿדֵ ֭ ֞א
ּדַ ע ָננָא ּדַ חֿדָ ַר ֗
ַארּבעָא וַעלַיהֻון ּדֵ ין Rev 4:4
֭
עֵסרין ו
וַחֿדָ ר ּכֻורסיָא ּכֻורסַ וָֿתָ ֞א ִ
עטיֿפִ ין מָ אנ ֵ֞א חֵ ו ֵָר ֭ ֞א ועַ ל
יׁש ֭ ֞ין ּדיָֿתּבִ י֭ ן ּדַ ִ
עֵסרין וַארּבעָא קַ ִׁש ִ
ּדֿכֻורסַ וָֿתָ ֑ ֞א ִ
קַ רקֿפָֿתהֻון֞ ּכלִ יל ֵ֞א ּדֿדַ הֿבָ ֭א
יר ֞א Rev 4:5
ומֵ ן ּכֻורסַ וָֿתָ ֞א נָֿפקִ ין ַרעמֵ ֞א וֿבַ רקֵ ֞א וקָ ל ֭ ֵ֞א וׁשַ ֿבעָא נַהִ ֵ
והי ּדֿכֻורסי ָ֭א אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון ׁשֿבַ ע רֻ וחִ ין֞ ּדַ אלָהָ ֭א
ָקּדין קֿדָ מַ ֗
ּדי ִ
יך ּדֻומיָא ּדַ ֿגלִ יֿדָ ֭א וַֿבמֵ צעַֿת Rev 4:6
וַקֿדָ ם ּכֻורסיָא יַמָ א ּדַ זֿגֻוֿגִ יֿתָ א אַ ֿ
והי֞ ּדֿכֻורסי ָ֑א אַ רּבַ ע חַ יוָן֞ ּדמַ ליָן֞ עַ ינ ֵ֞א מֵ ן-קֿדָ מַ יהֵ ין ומֵ ן
ּכֻורסיָא וַחֿדָ ַר ֗
ּבֵ סּתַ רהֵ ין֭
Rev 3:16
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חַ יֻוֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א ּדָ מיָא לַארי ָ֭א וחַ יֻוֿתָ א ּדֿתַ רּתֵ ין֞ ּדמֻוֿתָ א ּדעֵֿגל ָ֭א
ּפֵא אַ ֿיך ּדֿבַ רנָׁשָ ֭א וחַ יֻוֿתָ א ּדַ ארּבַ ע ּדמֻוֿתָ א
וחַ יֻוֿתָ א ּדַ ֿתלָֿת ִאיֿת לָה אַ ֞
ּדֿפָר ֭ח
ֵׁשרא ַ
ּדנ ָ
יה Rev 4:8
ֿפר ֞
אַ רּבעָּתַ יהֵ ין֞ חַ יוָֿתָ ֞א ּכֻלחֿדָ א מֵ נהֵ ין קָ ימָ ֭א וִ איֿת לָה מֵ ן טֵ ֵ
ֻוֿדרנָאיִ ֿ֭ת ומֵ ן לֿגַו מַ ליָן֞ עַ ינ ֭ ֵ֞א וׁשֵ ליָא לַיּת להֵ י֭ ן
וַלעֵ ל֑ ׁשּתָ א ּגֵּפִ ין֞ ח ָ
למאמַ ֭ר קַ ִּדיׁש קַ ִּדיׁש קַ ִּדיׁש מָ ריָא אַ לָהָ א אַ חִ יֿד ּכֻל֑ הַ ו
ִאימָ מָ א ולִ ליָא ִ
והי וָאֿתֵ ֭א
והי ֗הוָא וִ איֿתַ ֗
ִּדאיֿתַ ֗
ומָ א ּדי ַ֗הֿב אַ רּבעָּתַ יהֵ ין֞ חַ יוָֿתָ ֑ ֞א ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא וקֻ וּבָ ל Rev 4:9
למין אַ ִמי ֑ן
טַ יּבֻוֿתָ א לַֿדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָ֑א ולַֿדחַ י לעָ לַם עָ ִ
יׁשין֞ קֿדָ ם מַ ן ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָ֑א Rev 4:10
עֵסרין וַארּבעָא קַ ִׁש ִ
נֵּפלֻון ִ
למין אַ ִמי֭ ן למַ ן ּדחַ י֭ ונַרמֻון ּכלִ ילַיהֻון֞ קֿדָ ם ּכֻורסיָא
ונֵסּגֿדֻון לעָ לַם עָ ִ
מרי ֑ן
ּכַֿד אָ ִ
הו מָ ַרן וַאלָהַ ן למֵ סַ ֿב ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא וחַ יל ָ֭א מֵ טֻל Rev 4:11
ּדׁשָ וֵיּת ֻ֗
ֵאֿתּברי֞ ס
ִ
ּבריּת ּכ ֻ֭ל וַֿביַֿד צֵ ֿב ָינ ָֿך הוַי֞ ו
ּדַ אנ֗ ּת ַ
רׁשים מֵ ן לֿגַו Rev 5:1
וַחזִיֿת עַל י ִַמינֵה ּדהַ ו ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָ֑א ּכֿתָ ֿבָ א ּדַ ִ
ֿבעָא
ֿבעֵא ׁשַ ֭
ומֵ ן לֿבַ ֭ר וַטֿבִ יע טַ ֞
ֿכרז ּבקָ לָא ָרמָ ֑א מַ ן ׁשָ וֵא Rev 5:2
חרנָא מַ לַאֿכָא חַ ילֿתָ נָא ּדמַ ֵ
וַחזִיֿת ֗א ִ
וה ֭֞י
ׁשרא טַ ֿבעַ ֗
למֵ ֿפּתַ ח ּכֿתָ ֿבָ א וַלמֵ ָ
רעָא Rev 5:3
ולַיּת ּדֵ אֿתמצִ י ּבַ ׁשמַ יָא ולָא ּבַ ארעָא ולָא ּדַ לֿתַ חּת מֵ ן אַ ֑
והי֞ וַלמֵ חזי ֵ֭ה
ׁשרא טַ ֿבעַ ֗
למֵ ֿפּתַ ח לַֿכֿתָ ֿבָ א וַלמֵ ָ
וֿבָ ֿכֵא ֗הוִ יֿת סַ ּגִ י֑ מֵ טֻל ּדלַיּת ּדֵ אׁשּתֿכַח ּדׁשָ וֵא למֵ ֿפּתַ ח לַֿכֿתָ ֿבָ א Rev 5:4
וה ֭֞י
ׁשרא טַ ֿבעַ ֗
וַלמֵ ָ
וחַ ֿד מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֞א אֵ מַ ר לִ י לָא ּתֵ ֿבּכ ֵ֭א הָ א זֿכָא אַ ריָא מֵ ן ׁשַ ֿבטָ א Rev 5:5
וה ֭֞י
ִּ֣דיהֻוֿדָ ֑א עֵקָ ָרא ּ֣דֿדַ וִ יֿ֭ד נֵֿפּתַ ח ּכֿתָ ֿבָ א וטַ ֿבעַ ֗
מרא ּדקָ אֵ ם Rev 5:6
וַחזִיֿת ּבמֵ צעַ ֿת ּכֻורסיָא וֿדַ ארּבַ ע חַ יוָן֞ וַֿדקַ ִׁשיׁשֵ ֑ ֞א אֵ ָ
אַ ֿיך נֿכִ יסָ ֭א וִ איֿת לֵה קַ רנָֿתָ ֞א ׁשֿבַ ע ועַ ינ ֵ֞א ׁשֿבַ ֭ע אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין ׁשֿבַ ֞ע
רעָא
ּדרן֞ ל ֻֿכלָה אַ ֭
רֻ וחֵ ֞א ּדַ אלָהָ ֑א ּדמֵ ׁשּתַ ָ
וֵאֿתָ א וַנסַ ֿב ּכֿתָ ֿבָ א מֵ ן ִאיֿדֵ ה ּדהַ ו ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָ֭א Rev 5:7
Rev 4:7
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יׁשין֞
ועֵסרין וַארּבעָא קַ ִׁש ִ
ִ
וֿכַֿד ׁשַ קלֵה לַֿכֿתָ ֿבָ ֑א אַ רּבַ ע חַ יוָן֞
ֻורא
אמר ֭א ּכַֿד ִאיֿת לֿכֻלחַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻו ֑ן קִ יֿתָ ָרא ו ָזֿב ָ
והי ּדֵ ָ
נֿפַלו קֿדָ מַ ֗
ּדֿדַ הֿבָ א ּדמַ ליָא ּבֵ סמֵ ֑ ֞א אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֵ ין צ ַלוָֿתָ ֞א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א
יוהי Rev 5:9
ָאמרי֭ ן ׁשָ וֵיּת ֻ֗הו למֵ סֿבִ ֗
ּדַ מׁשַ ּבחִ ין ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א חֿדַ ֿתָ א ו ִ
וה ֭֞י עַ ל ּדֵ אֿתנֿכֵסּת וַזֿבַ נּתָ ן ּבַ ֿדמָ ֿך לַאלָהָ ֑א מֵ ן ּכֻל
ׁשרא טַ ֿבעַ ֗
לַֿכֿתָ ֿבָ א וַלמֵ ָ
ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ועַ ֗ממֵ ֞א וֵאמוָֿתָ ֭ ֞א
וַעֿבַ ּדּת אֵ נֻון לַאלָהַ ן מַ לּכֻוֿתָ א וֿכָהנ ֵ֞א ומַ לּכ ֑ ֵ֞א ונַמלֿכֻון עַ ל Rev 5:10
רעָא
אַ ֭
ֵאא חֿדָ ַרי֞ ּכֻורסי ָ֭א Rev 5:11
וַחזִיֿת וׁשֵ מעֵֿת אַ ֿיך קָ לָא ּדמַ לַאֿכ ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
והי ֗הוָא מֵ ניָנהֻון ֵרּבֻו ֵרּבוָן֞ וָאל ֵֿף אַ לֿפִ ֭ ֞ין
וַֿדחַ יוָֿתָ ֞א וַֿדקַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א וִ איֿתַ ֗
מרא נֿכִ יסָ ֑א למֵ סַ ֿב חַ ילָא Rev 5:12
ָאמרין ּבקָ לָא ָרמָ ֑א ׁשָ וֵיּת ֻ֗הו אֵ ָ
ו ִ
ֻוֿתרא וחֵ ֿכמֿתָ א ועֻוׁשנָא וִ איקָ ָרא וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וֿבֻורּכֿתָ ֭א
וע ָ
רעָא וֿדַ ֿביַמָ א Rev 5:13
ּבריֿתָ א ּדֿבַ ׁשמַ יָא וֿבַ ארעָא וֿדַ לֿתַ חּת מֵ ן אַ ֑
וֿכֻל ִ
ֵאמר ֑א
אמרין לַֿדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסיָא ול ָ
ִאיֿתֵ יה וֿכֻל ּדַ ֿבהֻו֭ ן וׁשֵ מעֵֿת ּדָ ִ
עָלמין֭
ּדֿבֻורּכֿתָ א וִ איקָ ָרא וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וֻאוחּדָ נָא לעָ לַם ִ
אמרן֞ אַ ִמי֭ ן וקַ ִׁשיׁשֵ ֞א נֿפַ לו וַסֿגֵֿדו ס Rev 5:14
וַארּבַ ע חַ יוָן֞ ּדָ ָ
ין וׁשֵ מעֵֿת לַחֿדָ א מֵ ן Rev 6:1
מרא חַ ֿד מֵ ן ׁשַ ֿבעָא טַ ֿבעִ ֭ ֞
וַחזִיֿת ּכַֿד ּפֿתַ ח אֵ ָ
ּדרעמֵ ֑ ֞א ּתָ א וַחזִי֭
אמר ֑א אַ ֿיך קָ לָא ַ
אַ רּבַ ע חַ יוָן֞ ּדָ ָ
ַוהי֑ ִאיֿת לֵה קֵ ׁשּתָ ֭א Rev 6:2
וׁשֵ מעֵֿת וַחזִיֿת והָ א סֻוסיָא חֵ ו ָָר ֭א וַֿדיָֿתֵ ֿב על ֗
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה ּכלִ יל ָ֭א וַנֿפַ ק ַזּכָי ו ָזֿכֵא וַֿדנֵזּכֵא ס
ו ִ
אמרא ּתָ ֭א Rev 6:3
ֿתרי ֑֞ן ׁשֵ מעֵֿת לחַ יֻוֿתָ א ּדֿתַ רּתֵ ין֞ ּדָ ָ
וֿכַֿד ּפֿתַ ח טַ ֿבעָא ּדַ ֵ
ַוהי֑ אֵ ִֿתיהֵ ֿב לֵה למֵ סַ ֿב ׁשלָמָ א Rev 6:4
וַנֿפַ ק סֻוסיָא סֻומָ קָ ֭א ולַֿדיָֿתֵ ֿב על ֗
רעָא ּדלַחֿדָ ֿדֵ ֞א ננַּכסֻו֭ ן וֵאֿתיַהּבַ ֿת לֵה חַ רּבָ א ַרּבֿתָ א ס
מֵ ן אַ ֑
אמרא Rev 6:5
וֿכַֿד אֵ ֿתּפֿתַ ח טַ ֿבעָא ּדַ ֿתלָֿתָ ֑א ׁשֵ מעֵֿת לחַ יֻוֿתָ א ּדַ ֿתלָֿת ּדָ ָ
ַוהי ִאיֿת מַ אסַ ֿתָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה
ּתָ ֭א והָ א סֻוסיָא אֻ וּכָמָ א וַֿדיָֿתֵ ֿב על ֗
ּבֿדינ ָָר ֑א Rev 6:6
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא מֵ ן ּבֵ יֿת חַ יוָֿתָ ֞א ּדָ אמַ ֑ר קַ ּבָ א ּדחֵ טֵ ֞א ִ
מרא וַלמֵ ׁשחָ א לָא ּתַ הַ ר ס
ּבֿדינ ָָר ֭א וַלחַ ָ
סעָרא ִ
וַֿתלָֿתָ א קַ ּבִ ין֞ ּדַ ָ
אמרא ּתָ ֭א Rev 6:7
ארּבעָא ׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ּדחַ יֻוֿתָ א ּדָ ָ
֑
וֿכַֿד ּפֿתַ ח טַ ֿבעָא ּדַ
Rev 5:8
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ַוהי מַ וּתָ ֭א וַׁשיֻול
וַחזִיֿת סֻוסיָא י ָֻורקָ ֭א וַׁשמֵ ה ּדהַ ו ּדיָֿתֵ ֿב על ֗
ארעָא ּדַ נקַ טֵ ל ּבחַ רּבָ א
֭
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל רֻ וֿבעָ ה ּדַ
נקִ יֿפָא ל ֵ֭ה ו ִ
וַֿבֿכַֿפנָא וַֿבמַ וּתָ ֭א וַֿבחַ יֻוֿתָ א ּדַ ארעָא ס
וֿכַֿד ּפֿתַ ח לטַ ֿבעָא ּדחַ מׁשָ ֑א חזִיֿת לֿתַ חּת מֵ ן מַ ֿדּבחָ ֑א לנַֿפׁשָ ֿתָ ֞א Rev 6:9
ּדֵ אֿתקַ טַ ֞ל מֵ טֻל מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א ומֵ טֻל סָ הּדֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ הָ י ִּדאיֿת ֗הוָא
להֻון֭
ָאמרי֭ ן עֿדַ מָ א לֵאמַ ֿתי מָ ריָא קַ ִּדיׁשָ א Rev 6:10
וַקעַ ו ּבקָ לָא ַרּבָ א ו ִ
ארעָא
֭
יה ּדַ
ֻור ֞
וׁשַ ִר ָיר ֑א לָא ּדָ ינַֿת וֿתָ ֿבעַ ּת ּדמַ ן מֵ ן עָ מ ֵ
וֵאֿתיַהּבַ ֿת לֿכֻלחַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻון אֵ סטלָא חֵ וָרּתָ ֭א וֵאֿתֵ אמַ ר Rev 6:11
ּדנֵּתּתנִ יחֻון עַ ֿד עֵ ּדָ ן זֿבַ ן זע ֻ֭ור עֿדַ מָ א ּדמֵ ׁשּתַ מלֵין אָ ֿף ּכ ַנוָֿתהֻון֞ וַאחַ יהֻון֞
אף הָ נֻון ס
עֿת ִיֿדין למֵ ֿתקַ טָ לֻו אַ ֿיך ּדָ ֿ
אַ ילֵין ּדַ ִ
יך Rev 6:12
וַחזִיֿת ּכַֿד ּפֿתַ ח טַ ֿבעָא ּדֵ ׁשּתָ ֑א ונַוּדָ א ַרּבָ א ֗הו ָ֭א וׁשֵ מׁשָ א אַ ֿ
הרא ֻּכלֵה הוָא לֵה אַ ֿיך ּדמָ ֭א
ערא אֻ וּכָם הו ָ֭א וסַ ָ
סַ קָ א ּדסַ ָ
ועֵיה Rev 6:13
רעָא אַ ֿיך ִּתּתָ א ּדׁשָ ֿדיָא ּפַ קֻ ֞
וֿכַוּכֿבֵ ֞א ּדַ ׁשמַ יָא נֿפַ לו עַ ל אַ ֑
ִיעָא
מֵ ן רֻ וחָ א עַ ִׁשינּתָ א מָ א ּדמֵ ּתּתז ֭
ֿתּכרֿכו֭ וֿכֻל טֻור וֿכֻל ָּגזַרּתָ א Rev 6:14
ַאיך ּכֿתָ ֿבֵ ֞א אֵ ֵ
ֿתּפר ׁ֑ש ו ֿ
וַׁשמַ יָא אֵ ֵ
מֵ ן ּדֻוּכַֿתהֻון אֵ ּתּתזִיעו֭
יר ֞א וחַ י ַלוָֿתָ ֑ ֞א וֿכֻל Rev 6:15
לֿפֵא ועַ ִּת ֵ
ומַ לּכ ֵ֞א ּדַ ארעָא ַורורֿבָ נ ֵ֞א ִוריׁשַ י֞ אַ ֞
ֻור ֭ ֞א
ועֵא ּדט ֵ
אר ֑ ֞א טַ ִׁשיו נַֿפׁשהֻון ּבַ מעַ ֵר ֞א וַֿבׁשֻ ֞
עַ ֿבּדֵ ֞א וַֿבנַי֞ חִ ֵ
והי֞ Rev 6:16
ועֵא ּדֿפֵלו עלַי ֑ן וטַ ׁשַ ו לַן מֵ ן קֿדָ ם אַ ּפַ ֗
ֻור ֞א וׁשֻ ֞
ָאמרין לט ֵ
ו ִ
אמר ֭א
ּדֵ ָ
מֵ טֻל ּדֵ אֿתָ א יַומָ א ַרּבָ א ּדרֻ וֿגזהֻו֭ ן ומַ נֻו מֵ ׁשּכַח לַמקָ ם ס Rev 6:17
ימין עַ ל אַ רּבַ ע זָויָֿתָ ֞ה Rev 7:1
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ ֿדֵ א ח ִזיֿ֑ת אַ רּבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ קָ ִ
ארעָא וַאחִ ִיֿדין לַארּבעַ ֿת רֻ וחֵ ֭ ֞א ּדלָא נֵׁשַ ֿב רֻ וחָ א עַ ל אַ רעָא ולָא עַל
֭
ּדַ
יַמָ ֑א ולָא עַ ל ּכֻל ִאילָן֭
חרנָא מַ לַאֿכָא ּדַ סלֵק מֵ ן מַ ֿדנחַ י֞ ׁשֵ מׁשָ ֑א וִ איֿת לֵה Rev 7:2
וַחזִיֿת ֗א ִ
אֿתיהֵ ֿב
ַארּבעָא מַ לַאֿכ ֵ֞א הָ נֻון ּדֵ ִ
֞
חָ ֿתמָ א ּדַ אלָהָ א חַ י ָ֭א וַקעָא ּבקָ לָא ָרמָ א ל
להֻון ּדנַהרֻ ון לַארעָא וַליַמָ א
Rev 6:8
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וֵאמַ ֑ר לָא ּתַ הרֻ ון לַארעָא ולָא ליַמָ א וָאֿפלָא לִ אי ָלנ ֑ ֵ֞א עֿדַ מָ א
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א ּבֵ יֿת-עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון
ּדנֵחּתֻ ום לעַֿבּדַ ֗
חֿתימֵ ֑ ֞א מָ אא וַארּבעִ ין וַארּבעָא אַ לֿפִ י ֑֞ן מֵ ן ּכֻל Rev 7:4
וׁשֵ מעֵֿת מֵ נ ָינָא ּדַ ִ
איסראי ֵ֭ל
ׁשַ רֿבָ ן֞ ִּ֣ד ָ
יל Rev 7:5
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דרֻ וֿבֵ ֭
מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ִּ֣דיהֻוֿדָ ֭א ֵ
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דֿגָֿ֭ד ֵ
ֵ
ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דנַֿפּתָ לִ י֭ Rev 7:6
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞
אׁש ֭יר ֵ
מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ָּ֣ד ִ
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ַּ֣דמנַׁשֵ ֭א ֵ
ֵ
ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ִּ֣דאיסָ ֿכ ָ֭ר Rev 7:7
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞
מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דׁשֵ מעֻו֭ ן ֵ
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דלֵוִ י֭ ֵ
ֵ
ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דיַוסֵ ֿ֭ף Rev 7:8
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞
מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ַּ֣דזֿבָ ולֻו֭ ן ֵ
חֿתימֵ ֞א ס
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ין֞ ִ
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ֭ ֞ין מֵ ן ׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דֿבֵ ני ִָמי֭ ן ֵ
ֵ
ּבָ ֿתַ רּכֵן חזִיֿת ּכֵנׁשָ א סַ ּגִ יָאא אַ ינָא ּדַ למֵ נ ָינֵה לַיּת ּדַ מצֵ א ֗הו ָ֭א מֵ ן Rev 7:9
אמר ֑א
והי ּדֵ ָ
ימין קֿדָ ם ּכֻורסיָא וַקֿדָ מַ ֗
ּכֻל עַ ם וׁשַ רּבָ א וֵאמוָן֞ ולֵׁשָ נִ י ֑֞ן ּדקָ ִ
וַמעַ טֿפִ ין אֵ סטל ֵ֞א חֵ ו ָָרֿתָ ֭ ֞א וֿבִ איֿדַ יהֻון֞ ּדֵ קל ֭ ֵ֞א
ָאמרי֭ ן ּפֻורקָ נָא לַאלָהַ ן ולַֿדיָֿתֵ ֿב עַל Rev 7:10
וקָ עֵין ּבקָ לָא ַרּבָ א ו ִ
ֵאמר ֭א
ּכֻורסיָא ול ָ
והי֞ ּדֿכֻורסיָא וַֿדקַ ִׁשיׁשֵ ֞א Rev 7:11
ימין ֗הוַו חֿדָ ַר ֗
וֿכֻלהֻון מַ לַאֿכ ֵ֞א קָ ִ
וֿדַ ארּבַ ע חַ יו ֭ ָ֞ן וַנֿפַ לו קֿדָ ם ּכֻורסיָא עַ ל אַ ּפַ יהֻון֞
מרי֭ ן אַ ִמי֭ ן ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וֿבֻורּכֿתָ א וחֵ ֿכמֿתָ א וקֻ וּבָ ל Rev 7:12
ּכַֿד אָ ִ
למין אַ ִמין֭
טַ יּבֻוֿתָ א וִ איקָ ָרא וחַ ילָא ועֻוׁשנָא לַאלָהַ ן לעָ לַם עָ ִ
עטיֿפִ ין אֵ סטל ֵ֞א חֵ ו ָָרֿתָ ֞א Rev 7:13
וַענָא חַ ֿד מֵ ן קַ ִׁשיׁשֵ ֞א וֵאמַ ר לִ י֭ הָ לֵין ּדַ ִ
מַ ן אֵ נֻו֭ ן ומֵ ן אַ יּכָא אֵ ֿתַ ו֭
ֵאמרֿת ל ֵ֭ה מָ רי אַ נ֗ ּת יָֿדַ ע אַ נ֗ ּ֭ת וֵאמַ ר לִ י֭ הָ לֵין אֵ נֻון אַ ילֵין Rev 7:14
ו ֵ
אמר ֭א
ּדֵ אֿתַ ו מֵ ן אֻ ולצָ נָא ַרּבָ ֑א וחַ לֵלו אֵ סטלַיהֻון֞ וחַ וַרו אֵ נֵין֞ ּבַ ֿדמָ א ּדֵ ָ
מׁשין לֵה Rev 7:15
מֵ טֻל הָ נָא ִאיֿתַ יהֻון קֿדָ ם ּכֻורסיָא ּדַ אלָהָ ֑א וַמׁשַ ִ
ִאימָ מָ א ולִ ליָא ּבהַ יּכל ֵ֭ה וַֿדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסיָא ַנּגֵן עלַיהֻון֭
Rev 7:3
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לָא נֵֿכּפנֻון ולָא נֵצהֻו֭ ן וׁשֵ מׁשָ א עלַיהֻון לָא נֵּפֵ ל֑ ולָא ּכֻל
ׁשַ וּבָ ֭א
אמרא ּדַ ֿבמֵ צעַ ֿת ּכֻורסיָא נֵרעֵא אֵ נֻו֭ ן וַנׁשַ ּבֵ ל אֵ נֻון צֵ יֿד Rev 7:17
מֵ טֻל ּדֵ ָ
מעֵא מֵ ן עַ ינַיהֻון֞ ס
חַ י ֵ֞א וצֵ יֿד עַ ינָֿתָ ֞א ּדמַ י ֭ ָ֞א ונֵלחֵ א ּכֻל ּדֵ ֞
יך ּפֵלּגֻוֿת Rev 8:1
ֿבעָא הוָא ׁשֵ ֿתקָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א אַ ֿ
וֿכַֿד ּפֿתַ ח טַ ֿבעָא ּדׁשַ ֑
ׁשָ עָא ס
ימין ֗הוַו֭ Rev 8:2
וַחזִיֿת לׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ אַ ילֵין ּדַ קֿדָ ם אַ לָהָ א קָ ִ
אֿתיהֵ ֿבו להֻון ׁשַ ֿבעָא ִׁשיֿפ ִֻור ֭ ֞ין
ּדֵ ִ
חרנָא מַ לַאֿכָא אֵ ֿתָ א וקָ ם עַ ל מַ ֿדּבחָ ֭א וִ איֿת לֵה ּפִ ירמָ א Rev 8:3
ו ַ֗א ִ
ֵאא ּדנֵּתֵ ל ּבַ צ ַלוָֿתָ ֞א ּדֿכֻלהֻון קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א עַ ל
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה ּבֵ סמֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
ּדֿדַ הֿבָ ֭א ו ִ
מַ ֿדּבחָ א ּדַ קֿדָ ם ּכֻורסי ָ֭א
עֵטרא ּדֿבֵ סמֵ ֞א ּבַ צ ַלוָֿתָ ֞א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א מֵ ן יַֿד מַ לַאֿכָא קֿדָ ם Rev 8:4
וַסלֵק ָ
אַ לָהָ ֭א
ַארמי Rev 8:5
ָיהי מֵ ן נ ָֻורא ּדעַ ל מַ ֿדּבחָ ֑א ו ִ
וַנסַ ֿב מַ לַאֿכָא לּפִ ירמָ ֑א וַמל ֗
רעָא וַהוַו ַרעמֵ ֞א וקָ ל ֵ֞א וֿבַ רקֵ ֞א ונַוּדָ א ס
עַ ל אַ ֭
ֻורי ֑֞ן טַ יֵֿבו נַֿפׁשהֻון Rev 8:6
וׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ ּדַ עלַיהֻון ׁשַ ֿבעָא ִׁשיֿפ ִ
למַ זעָקֻ ו֭
ֵאֿתרמיו Rev 8:7
ִ
ֿפֿתיֿכִ ין ּבמַ י ָ֞א ו
זעֵק וַהוָא ּבַ רֿדָ א ונ ָֻורא ּדַ ִ
והַ ו קַ ֿדמָ יָא אַ ֭
עַ ל אַ רעָא וֿתֻ ולֿתָ ה ּדַ ארעָא יִ קֵ ֿ֭ד וֿתֻ ולֿתָ א ִּדאי ָלנ ֵ֞א יִ קֵ ֿ֭ד וֿכֻל עֵסּבָ א
ּדַ ארעָא יִ קֵ ֿד ס
ֻורא ַרּבָ א ּדיָקֵ ֿד נֿפַ ל ּביַמָ ֭א וַהוָא Rev 8:8
ֿתרין֞ זעַ ֭ק וַהוָא אַ ֿיך ט ָ
וֿדַ ֵ
ּתֻ ולֿתֵ ה ּדיַמָ א ּדמָ ֭א
ומיֿת ּתֻ ולֿתָ א ּדֿכֻל ּבֵ ריָֿתָ ֞א ּדַ ֿביַמָ א ִּדאיֿת ּבֵ ה נַֿפׁשָ ֭א וֿתֻ ולֿתָ א Rev 8:9
ִ
אלֿפָא אֵ ֿתחַ ּבַ ל ס
֞
ּדֵ
יך Rev 8:10
וֿדַ ֿתלָֿתָ א זעַ ֑ק וַנֿפַ ל מֵ ן ׁשמַ יָא ּכַוּכֿבָ א ַרּבָ א ּדיָקֵ ֿד אַ ֿ
ַהרוָֿתָ ֞א ועַ ל עַ ינָֿתָ ֞א ּדמַ י ֑ ָ֞א
ׁשַ להֵ ֿבִ יֿתָ ֭א וַנֿפַ ל עַ ל ּתֻ ולֿתָ א ּדנ ַ
יך Rev 8:11
ּפסיֿתנ ָ֭א וַהוָא ּתֻ ולֿתהֻון ּדמַ י ָ֞א אַ ֿ
וַׁשמֵ ה ּדֿכַוּכֿבָ א מֵ ֿתֵ אמַ ר אַ ִ
נֿתי֭ ן וסֻוֿגָאא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א ִמיֿתו֭ מֵ טֻל ּדֵ אֿתמַ רמַ רו מַ י ָ֞א ס
ּפס ִ
אַ ִ
Rev 7:16
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הרא
וֿדַ ארּבעָא זעַ ֑ק וַֿבלַע ּתֻ ולֿתֵ ה ּדׁשֵ מׁשָ א וֿתֻ ולֿתֵ ה ּדסַ ָ
וֿתֻ ולֿתָ א ּדֿכַוּכֿבֵ ֭ ֞א וַחׁשֵ ֿכו ּתֻ ולֿתהֻו֭ ן ויַומָ א לָא חַ וִ י ּתֻ ולֿתֵ ֭ה ולִ ליָא הָ ֿכוָֿ֭ת
יה Rev 8:13
ֻור ֞
ּדֿפָרח ּבַ ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ֭ר וָי וָי וָי לעָ מ ֵ
ֵׁשרא חַ ֿד ַ
וׁשֵ מעֵֿת לנ ָ
עֿת ִיֿדין למַ זעָקֻ ו ס
ֻור ֞א ּדַ ֿתלָֿתָ א מַ לַאֿכִ ין֞ ּדַ ִ
ּדׁשיֿפ ֵ
ּדַ ארעָא מֵ ן קָ לָא ִ
רעָא Rev 9:1
וַֿדחַ מׁשָ א זעַ ֑ק וַחזִיֿת ּכַוּכֿבָ א ּדַ נֿפַ ל מֵ ן ׁשמַ יָא עַל אַ ֑
והי֞ ּדַ ֿתהֻומָ ֭א
אר ֗
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה קלִ יֿדָ א ּדֿבִ ַ
ו ִ
יך ּת ָננָא ּדַ אּתֻ ונָא ַרּבָ א ּדמֵ ׁשּתֿג ַ֭ר Rev 9:2
אר ֑ ֞א אַ ֿ
וַסלֵק ּת ָננָא מֵ ן ּבִ ֵ
אר ֭ ֞א
וַחׁשֵ ֿך ׁשֵ מׁשָ א וָאאַ ר מֵ ן ּת ָננָא ּדֿבִ ֵ
ֵאֿתיהֵ ֿב להֻון ׁשֻ ולטָ נָא ִּדאיֿת Rev 9:3
רעָא ו ִ
ומֵ ן ּת ָננָא נֿפַ קו קַ מצֵ ֞א עַ ל אַ ֑
ארעָא
֭
לעֵקַ רֿבֵ ֞א ּדַ
ֻורק אָ ֿפלָא Rev 9:4
ארעָא וַלֿכֻל י ָ
֭
וֵאֿתֵ אמַ ר להֻון ּדלָא נַהרֻ ון לעֵסּבָ ה ּדַ
לִ אי ָלנ ֭ ֵ֞א אֵ לָא אֵ ן לַֿבנַינָׁשָ ֞א אַ ילֵין ּדלַיּת להֻון חָ ֿתמָ א ּדַ אלָהָ א
ּבֵ יֿת-עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון
ֵאֿתיהֵ ֿב להֻון ּדלָא נֵקטלֻון אֵ נֻו֭ ן אֵ לָא נֵׁשּתַ נקֻ ון יַרחֵ ֞א חַ מׁשָ ֭א Rev 9:5
ו ִ
וֿתַ ׁשנִ יקהֻון אַ ֿיך ּתַ ׁשנִ יקָ א ּדעֵקַ רֿבָ א מָ א ּדנָֿפלָא עַ ל ֗אנ ָׁ֭ש
ָיהי֭ Rev 9:6
וַֿביַומָ ֿתָ ֞א הָ נֻון נֵֿבעֻון ּבנַינָׁשָ ֞א למַ וּתָ א ולָא נֵׁשּכחֻונ ֗
ֵֿתרֿגרֿגֻון לַממָ ֿ֑ת ונֵערֻ וק מַ וּתָ א מֵ נהֻון֭
ונ ַ
ַקרֿבָ ֭א ועַל Rev 9:7
ּדרֿכׁשָ ֞א ּדַ מטַ יֿבִ ין ל ָ
וַֿדמֻוֿתָ א ּדקַ מצֵ ֞א אַ ֿיך ּדמֻוֿתָ א ַ
ּדאנָׁשָ ֭א
ּפֵא ֗
ִרׁשַ יהֻון֞ אַ ֿיך ּכלִ ילָא ּדַ ֿדמֻוֿתָ א ּדֿדַ הֿבָ ֭א וַאּפַ יהֻון֞ אַ ֿיך אַ ֞
יך ּדַ אר ַיוָֿתָ ֭ ֞א Rev 9:8
ערא ּדנֵׁשֵ ֭ ֞א וׁשֵ נַיהֻון֞ אַ ֿ
ערא ִאיֿת להֻון אַ ֿיך סַ ָ
וסַ ָ
יך ׁשֵ ר ָינָא ּדֿפַ רזל ָ֭א וקָ לָא ּדֿגֵּפַ יהֻון֞ Rev 9:9
וִ איֿת ֗הוָא להֻון ׁשֵ ר ָינָא אַ ֿ
ַקרֿבָ ֭א
הטין ל ָ
ּדר ִ
ֵאא ָ
ּדרֿכׁשָ ֞א סַ ּגִ י ֞
אַ ֿיך קָ לָא ּדמַ רּכֿבָ ֿתָ ֞א ַ
יך ּדמֻוֿתָ א ּדעֵקַ רֿבָ ֭א ועֻוקסֵ ֞א ּדֵ ין Rev 9:10
וִ איֿת להֻון ּדֻונּביָֿתָ ֞א אַ ֿ
ּבֿדֻונּביָֿתה ֭ ֻ֞ון וׁשֻ ולטָ נהֻון למַ הָ רֻ ו לַֿבנַינָׁשָ ֞א יַרחֵ ֞א חַ מׁשָ ֭א
עֵֿבראיִ ֿת עַֿ֣בַ ּדֻו֭ Rev 9:11
וִ איֿת עלַיהֻון מַ לּכָא מַ לַאֿכֵה ּדַ ֿתהֻומָ ֭א ּדַ ׁשמֵ ה ָ
וַארמָ איִ ֿת ׁשמָ א לֵה ִאיֿת ׁשָ ֵר ֭א
ּתרין֞ וָי ס Rev 9:12
וָי חַ ֿד אֵ זַל֑ הָ א ּתֻ וֿב אָ ֿתֵ ין ֵ
Rev 8:12
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ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין מַ לַאֿכָא ּדֵ ׁשּתָ א זעַ ֭ק וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא חַ ֿ֑ד מֵ ן אַ רּבַ ע
קַ רנָֿתֵ ֞ה ּדמַ ֿדּבחָ א ּדֿדַ הֿבָ א ּדַ קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א
ׁשרי לַארּבעָא Rev 9:14
ֻור ֑א ִ
ׁשֿתיֿתָ יָא ִּדאיֿת לֵה ִׁשיֿפ ָ
ּדָ אמַ ר למַ לַאֿכָא ִ
ּפרֿ֭ת
ַהרא ַרּבָ א ָ
אס ִירין עַל נ ָ
מַ לַאֿכ ֵ֞א ּדַ ִ
ֵאׁשּתריו אַ רּבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ אַ ילֵין ּדַ מטַ יֿבִ ין לׁשָ עֿתָ א וַליַומָ א Rev 9:15
ִ
ו
וַליַרחָ ֭א וַלׁשַ נ֗ ּתָ ֑א ּדנֵקטלֻון ּתֻ ולֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א
ומֵ נ ָינָא ּדחַ י ַלוָֿתָ ֞א ּדֿפַ ָרׁשֵ ֑ ֞א ּתַ רּתֵ ין֞ ֵרּבֻו ֵרּבוָן֞ ׁשֵ מעֵֿת מֵ ניָנהֻון֭ Rev 9:16
והָ ַֿכנָא חזִיֿת ַרֿכׁשָ ֞א ּבחֵ זו ָ֭א ולַֿדיָֿתּבִ ין עלַיהֻון ִאיֿת ׁשֵ ר ָינָא Rev 9:17
ּדרֿכׁשהֻו ֑֞ן אַ ֿיך קַ רקֿפָֿתָ ֞א
ֵֿבריֿתָ ֭א וקַ רקֿפָֿתָ ֞א ַ
ּדנ ָֻור ֭א וקַ רֿכֵֿדנָא ּדֿכ ִ
ֵֿבריֿתָ ֭א וַֿת ָננ ָ֭א
ּדַ אר ַיוָֿתָ ֭ ֞א ומֵ ן ּפֻומהֻון נָֿפקָ א נ ָֻורא וֿכ ִ
ֻורא ומֵ ן Rev 9:18
ומֵ ן הָ לֵין ּתלָֿת מַ חוָן֞ אֵ ֿתקַ טַ לו ּתֻ ולֿתָ א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֭ ֞א ומֵ ן נ ָ
ֵֿבריֿתָ א ומֵ ן ּת ָננָא ּדנָֿפֵק מֵ ן ּפֻומהֻון֭
ּכ ִ
ֻון Rev 9:19
ָאף ּבֿדֻונּביָֿתה ֭ ֞
ּדרֿכׁשָ ֞א ּבֿפֻומהֻון ו ֿ
מֵ טֻל ּדׁשֻ ולטָ נָא ַ
וׁשַ רּכָא ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֞א ּדלָא אֵ ֿתקטַ לו ּבמַ חוָֿתָ ֞א הָ לֵי ֑ן ולָא ּתָ ֿבו מֵ ן Rev 9:20
ַֿדסאמָ א וֿדַ נחָ ׁשָ א
ֿכר ֞א ּדֿדַ הֿבָ א ו ִ
עֿבָ ֿד ִאיֿדַ יהֻו ֑֞ן ּדלָא נֵסּגֿדֻון לֿדַ יו ֵ֞א ולַֿפֿתַ ֵ
אֿפָא אַ ילֵין ּדלָא למֵ חזָא ולָא למֵ ׁשמַ ע מצֵ י֭ ן אַ ו לַמהַ ָלֿכֻו֭
וַֿדקַ יסָ א וַֿדֿכִ ֑
ולָא ּתָ ֿבו מֵ ן קֵ טלַיהֻון֞ ומֵ ן חַ רׁשַ יהֻון֞ ומֵ ן זָני ֻוֿתהֻון ס Rev 9:21
חרנָא מַ לַאֿכָא ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ יָא וַמעַטַ ֿף ע ָננ ָ֭א וקֵ ׁשּתָ א Rev 10:1
וַחזִיֿת ֗א ִ
ַוהי֞ אַ ֿיך עַ מֻוֿדֵ ֞א ּדנ ָֻור ֭א
ּדַ ׁשמַ יָא עַ ל ִרׁשֵ ֭ה וחֵ זוֵה אַ ֿיך ׁשֵ מׁשָ ֑א ֵורֿגל ֗
ּפֿתיחָ ֭א וסָ ם ֵרֿגלֵה ּדי ִַמינָא עַ ל יַמָ ֑א Rev 10:2
וִ איֿת לֵה ּבִ איֿדֵ ה ּכֿתָ ֿבֻונָא ִ
רעָא
ּדסֵ מָ לָא ּדֵ ין עַ ל אַ ֭
יך אַ ריָא ּדֿגָסַ ֭ר וֿכַֿד קעָא מַ לֵלו ׁשַ ֿבעָא Rev 10:3
וַקעָא ּבקָ לָא ָרמָ א אַ ֿ
עמין֞ ּבקָ לַיה ֭ ֻ֞ון
ַר ִ
עמי ֑֞ן מטַ יֵֿב ֗הוִ יֿת למֵ ֿכּתַ ֿ֭ב וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא מֵ ן Rev 10:4
וֿכַֿד מַ לֵלו ׁשַ ֿבעָא ַר ִ
עמין֞ ולָא
ׁשמַ יָא ּדׁשַ ֿבעָא ּדָ אמַ ֑ר חֿתֻ ום הַ ו מָ א ּדמַ לֵלו ׁשַ ֿבעָא ַר ִ
יוהי֭
ּתֵ ֿכּתֿבִ ֗
ארים ִאיֿדֵ ה Rev 10:5
ומַ לַאֿכָא הַ ו ּדַ חזִיֿת ּדקָ אֵ ם עַל יַמָ א ועַ ל יַֿבׁשָ ֑א ּדַ ִ
לַׁשמַ י ָ֭א
Rev 9:13
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ֿברה לַׁשמַ יָא וַֿדֿבָ ֑ה ולַארעָא
למי֭ ן הַ ו ּדַ ָ
וִ ימָ א ּבהַ ו ּדחַ י לעָ לַם עָ ִ
וַֿדֿבָ ֑ה ּדֿתֻ וֿב זַֿבנָא לָא נֵהו ֵ֭א
עֿתיֿד למֵ זעַ ֑ק וֵאׁשּתַ לַם Rev 10:7
ֿבעָא מָ א ּדַ ִ
אֵ לָא ּביַומָ ֿתָ ֞א ּדמַ לַאֿכָא ּדׁשַ ֑
והי֞ נֿבִ י ֭ ֵ֞א
֗א ָרזֵה ּדַ אלָהָ ֑א הַ ו ּדסַ ּבַ ר לעַֿבּדַ ֗
וקָ לָא ׁשֵ מעֵֿת מֵ ן ׁשמַ יָא ּתֻ וֿב ּדַ ממַ לֵל עַ מי וָאמַ ֭ר זֵל סַ ֿב Rev 10:8
לַֿכֿתָ ֿבֻונָא ּדֿבִ איֿדֵ ה ּדמַ לַאֿכָא ּדקָ אֵ ם עַ ל אַ רעָא ועַ ל יַמָ ֑א
וֵאז ֵ֗לֿת לוָֿת מַ לַאֿכָא ּכַֿד אָ מַ ר ֗אנָא לֵה למֵ ּתַ ל לִ י לַֿכֿתָ ֿבֻונ ָ֭א Rev 10:9
ָיהי ונַמַ ר ל ָֿך ּכַרסָ ֿ֭ך אֵ לָא ּבֿפֻומָ ֿך נֵהוֵא אַ ֿיך ּדֵ ֿבׁשָ ֭א
וֵאמַ ר לִ י סַ ֿב וַאֿכֻול ֗
ונֵסּבֵ ֿת לַֿכֿתָ ֿבֻונָא מֵ ן ִאיֿדֵ ה ּדמַ לַאֿכָא וֵאֿכַלּתֵ ֭ה וִ איֿת ֗הוָא Rev 10:10
ּבֿפֻומי אַ ֿיך ּדֵ ֿבׁשָ א חַ לי ָ֭א וֿכַֿד אֵ ֿכַלּתֵ ה מֵ ַרֿת ּכַרסי֭
וֵאמַ ר לִ י֭ יִ הִ יֿב ל ָֿך ּתֻ וֿב זַֿבנָא למֵ ֿתנַּבָ י ֻו עַ ל עַ ֗ממֵ ֞א וֵאמוָֿתָ ֞א Rev 10:11
ֵאא ס
ולֵׁשָ נ ֵ֞א ומַ לּכ ֵ֞א סַ ּגִ י ֞
ֵאֿתיהֵ ֿב לִ י קַ ניָא ּדמֻוֿתָ א ּדׁשַ ֿבטָ ֭א וקָ אֵ ם ֗הוָא מַ לַאֿכָא וָאמַ ֭ר Rev 11:1
ו ִ
ֿגּדין ּבֵ ֭ה
קֻ ום וַמׁשֻ וח להַ יּכלָא ּדַ אלָהָ ֑א וַלמַ ֿדּבחָ א ולַאילֵין ּדסָ ִ
יה מֵ טֻל Rev 11:2
וַלֿדָ רּתָ א ּדַ לֿגַו מֵ ן הַ יּכל ָ֑א אַ ּפֵק מֵ ן-לֿבַ ר ולָא ּתֵ מׁשחִ ֭
ַֿתר ֭ ֞ין
ַמֿדינ֗ ּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ א נֿדֻוׁשֻ ון יַרחֵ ֞א אַ רּבעִ ין ו ֵ
ּדֵ אֿתיַהּבַ ֿת לעַ ֗ממֵ ֭ ֞א ול ִ
ֵׁשּתין ּכַֿד Rev 11:3
ַומין֞ אָ ל ֵֿף ומַ אֿתֵ ין֞ ו ִ
ַֿתרין֞ סָ הּדַ י֞ למֵ ֿתנַּבָ יֻו֑ י ִ
וֵאּתֵ ל ל ֵ
עטיֿפִ ין סַ קֵ ֭ ֞א
ִ
ֿכלָה אַ רעָא Rev 11:4
ַיּתין֞ וֿתַ רּתֵ ין֞ מנ ָָרן֞ ּדַ קֿדָ ם מָ ָרא ּד ֻ
ּתרין֞ ז ִ
הָ לֵין אֵ נֻון ֵ
ימין֭
קָ ִ
ֻורא מֵ ן ּפֻומהֻון וָאֿכלָא Rev 11:5
ומַ ן ּדֿבָ עֵא ּדנַהַ ר אֵ נֻו ֑ן נָֿפקָ א נ ָ
לַֿבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יה ֭ ֻ֞ון ולַאינָא ּדצָ ֿבֵ א ּדנַהַ ר אֵ נֻו ֑ן הָ ֿכַן יִ הִ יֿב להֻון למֵ ֿתקטָ לֻו֭
טרא Rev 11:6
והָ לֵין ִאיֿת להֻון ׁשֻ ולטָ נָא ּדנֵאחּדֻון לַׁשמַ י ָ֑א ּדלָא ֵנחֻוֿת מֵ ָ
ּביַומָ ֿתָ ֞א ּדַ נֿבִ יֻוֿתהֻו֭ ן וִ איֿת להֻון ׁשֻ ולטָ נָא ּדנַהּפֿכֻון מַ י ָ֞א לַֿדמָ ֭א וַֿדנֵמחֻון
לַארעָא ּבֿכֻל מַ חוָן֞ ּכמָ א ּדנֵצּבֻון֭
ומָ א ּדׁשַ מלִ יו סָ הּדֻוֿתהֻו ֑ן חַ י ֻוֿתָ א ּדסָ לקָ א מֵ ן יַמָ א ּתֵ עּבֵ ֿד עַ מהֻון Rev 11:7
קרֿבָ ֭א וֿתֵ זּכֵא אֵ נֻון וֿתֵ קטֻול אֵ נֻון֭
ָ
Rev 10:6
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מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ ֭א אַ יֿדָ א ּדמֵ ֿתקַ ריָא
וַׁשלַּדַ יהֻון֞ עַ ל ׁשֻ וקֵ ֞א ּדַ ִ
צרי ֑ן אַ יּכָא ּדמָ רהֻון אֵ צטלֵֿ֭ב
רֻ וחָ נָאיִ ֿת ֣סֿדֻום ו֣ מֵ ֵ
וחָ זֵין מֵ ן אֵ מוָֿתָ ֞א וׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א ולֵׁשָ נ ֵ֞א ועַ ֗ממֵ ֞א לַׁשלַּדַ יהֻון֞ ּתלָֿתָ א Rev 11:9
ֿבר ֭ ֞א
ַומין֞ וֿפֵ לּג ֵ֭ה ולַׁשלַּדַ יהֻון֞ לָא נֵׁשּבקֻ ון למֵ ּתּתסָ מֻו ּבקַ ֵ
י ִ
יה ּדַ ארעָא נֵחּדֻון עלַיהֻון ונֵֿתּפַ צחֻו֭ ן ומַ והֿבָ ֿתָ ֞א Rev 11:10
ֻור ֞
ועָ מ ֵ
ארעָא
֭
יה ּדַ
ֻור ֞
ּתרין֞ נֿבִ יִ ין֞ ּדׁשַ נֵקו לעָ מ ֵ
נׁשַ ּדרֻ ון לַחֿדָ ֿדֵ ֭ ֞א מֵ טֻל ֵ
ַומין֞ וֿפֵ לּג ֵ֑ה רֻ וחָ א חַ יֿתָ א מֵ ן אַ לָהָ א עֵ לַֿת Rev 11:11
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר ּתלָֿתָ א י ִ
ּבהֻו֭ ן וקָ מו עַ ל ֵרֿגלַיה ֭ ֻ֞ון ורֻ וחָ א ּדחַ י ֵ֞א נֵֿפלַֿת עלַיהֻו֭ ן וֿדֵ חלֿתָ א ַרּבֿתָ א
הוָֿת עַ ל אַ ילֵין ּדחָ זֵין להֻון֭
וַׁשמַ עו קָ לָא ַרּבָ א מֵ ן ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ר להֻו ֑ן סַ קו לֿכ ָ֭א וַסלֵקו Rev 11:12
לַׁשמַ יָא ּבַ ע ָננ ָ֭א ומַ צֿדִ ין ּבהֻון ּבעֵ לּדֿבָ ֿבַ יה ֭ ֻ֞ון
מֿדינ֗ ּתָ א נֿפַ לו Rev 11:13
עֵסרא ּדַ ִ
וַֿבׁשָ עֿתָ א הָ י הוָא זַועָא ַרּבָ ֭א וחַ ֿד מֵ ן ָ
ֿבעָא וַֿדׁשַ רּכָא הוַו ּבֿדֵ חלֿתָ א
לֿפֵא ׁשַ ֭
ַֿבר ֞א אַ ֞
וֵאֿתקַ טַ לו ּבזַועָא ׁשמָ הֵ ֞א ּדֿג ֵ
וי ַ֗הֿבֻון ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א לַאלָהָ א ּדֿבַ ׁשמַ יָא ס
ּתרין֞ וָי אֵ זַלו֭ והָ א וָי ּדַ ֿתלָֿתָ א אָ ֿתֵ א מֵ חֿדָ א ס Rev 11:14
הָ א ֵ
אמרי ֑ן Rev 11:15
ומַ לַאֿכָא ּדׁשַ ֿבעָא זעַ ֑ק וַהוַו קָ ל ֵ֞א ַרורֿבֵ ֞א ּבַ ׁשמַ יָא ּדָ ִ
עָלמין֭
מׁשיחֵ ֑ה וַאמל ֵֿך לעָ לַם ִ
הוָֿת מַ לּכֻוֿתֵ ה ּדעָ למָ א ּדַ אלָהַ ן וֿדַ ִ
ועֵסרין וַארּבעָא קַ ִׁשיׁשֵ ֞א אַ ילֵין ּדַ קֿדָ ם אַ לָהָ א יָֿתּבִ ין עַ ל Rev 11:16
ִ
ּכֻורסַ וָֿתהֻו ֑֞ן נֿפַ לו עַ ל אַ ּפַ יהֻון֞ וַסֿגֵֿדו לַאלָהָ א
והי Rev 11:17
והי וִ איֿתַ ֗
למאמַ ֑ר מַ וּדֵ ינַן ל ָֿך מָ ריָא אַ לָהָ א אַ חִ יֿד ּכ ֻ֭ל ִּדאיֿתַ ֗
ִ
ֵֿכּת
֗הו ָ֭א ּדַ נסַ ֿבּת ּבחַ יל ָֿך ַרּבָ א וַאמל ֭
ֵּתֿדינֻו֭ ן וֿתֵ ּתֵ ל Rev 11:18
ּדמיֿתֵ ֞א ּדנ ִ
ועַ ֗ממֵ ֞א רֿגֵזו֭ וֵאֿתָ א רֻ וֿגז ָֿך וזַֿבנָא ִ
ֻור ֞א עַ ם ַרורֿבֵ ֭ ֞א
יּך נֿבִ י ֑ ֵ֞א וַלקַ ִּדיׁשֵ ֞א וַלֿדָ חלַי֞ ׁשמָ ֿ֭ך לַזע ֵ
ֿגרא לעַֿבּדַ ְ֞
אַ ָ
ַארעָא
֭
וַֿתחַ ּבֵ ל לַאילֵין ּדחַ ּבֵ לו ל
ּדֿדי ִַֿתקִ א ִּדילֵה Rev 11:19
וֵאֿתּפֿתַ ח הַ יּכלָא ּבַ ׁשמַ י ָ֑א וֵאֿתחַ זיַֿת קִ יֿבֻוֿתָ א ִ
ּבהַ יּכל ָ֭א וַהוַו ּבַ רקֵ ֞א ַורעמֵ ֞א וקָ ל ֵ֞א ונַוּדָ א וֿבַ רֿדָ א ַרּבָ א ס
עטיֿפָא ׁשֵ מׁשָ א Rev 12:1
וָאֿתָ א ַרּבֿתָ א אֵ ֿתחַ זיַֿת ּבַ ׁשמַ י ָ֭א אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדַ ִ
ּתרעסַ ר עַ ל ִרׁשָ ֭ה
ֵיה וַֿכלִ ילָא ּדֿכַוּכֿבֵ ֞א ֵ
הרא ּתחֵ יֿת ֵרֿגל ֭ ֞
וסַ ָ
Rev 11:8
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ּדֿתאלַֿ֭ד
וֿבַ טנָא וקָ עיָא וַמחַ ּבלָן אָ ֿף מֵ ׁשּתַ נקָ א ִ
ֻור ֭א Rev 12:3
חרֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א והָ א ּתַ נִ ינָא ַרּבָ א ּדנ ָ
וֵאֿתחַ זיַֿת אָ ֿתָ א ֗א ִ
והי֞ ׁשַ ֿבעָא ּתָ אֿגִ ֭ ֞ין
ִּדאיֿת לֵה ׁשַ ֿבעָא ִר ִׁשין֞ וַעסַ ר קַ רנָֿתָ ֭ ֞א ועַ ל ִרׁשַ ֗
ַארמי אֵ נֻון עַ ל Rev 12:4
וֿדֻונּבֵ ה ּגָרׁשָ א לֿתֻ ולֿתָ א ּדֿכַוּכֿבֵ ֞א ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א ו ִ
ּדֿתאלַֿ֭ד ּדמָ א ּדיֵלּדַ ֿת
עֿתיֿדָ א ִ
רעָא וֿתַ נִ ינָא קָ אֵ ם ֗הוָא קֿדָ ם אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדַ ִ
אַ ֭
ַֿבר ֭ה
יוהי ל ָ
נֵאֿכלִ ֗
עֿתיֿד למֵ רעָא לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א ּבׁשַ ֿבטָ א Rev 12:5
ֿכרא הַ ו ּדַ ִ
ּברא ּדֵ ָ
ויֵלּדַ ֿת ָ
ּברה לוָֿת אַ לָהָ א וַלוָֿת ּכֻורסי ֵ֭ה
ּדֿפַ רזל ָ֭א וֵאֿתחטֵ ֿף ָ
וַאנ֗ ּתֿתָ א עֵרקַ ֿת לחֻורּבָ ֑א אַ ֿתַ ר ִּדאיֿת ֗הוָא לָה ּתַ מָ ן ּדֻוּכֿתָ א Rev 12:6
ֵׁשּתין ס
ַומין֞ אָ ל ֵֿף ומַ אֿתֵ ין ו ִ
ּדַ מטַ יֿבָ א מֵ ן אַ לָהָ ֑א ּדַ נֿתַ רסֻונָה י ִ
ַוהי֞ מַ קרֿבִ ין עַ ם ּתַ נִ ינ ָ֑א Rev 12:7
קרֿבָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ִ֣מיֿכָאיֵל ומַ לַאֿכ ֗
וַהוָא ָ
קרֿבו
ַוהי֞ אַ ֵ
וֿתַ נִ ינָא ומַ לַאֿכ ֗
ֿתרא אֵ ׁשּתֿכַח להֻון ּבַ ׁשמַ י ָ֭א Rev 12:8
ולָא אֵ ֿתמצִ יו֭ ולָא אַ ָ
ֿתקרא אָ ֿכֵלקַ רצָ א Rev 12:9
ֵאֿתרמי ּתַ נִ ינָא ַרּבָ א הַ ו חֵ וי ָ֑א ִרׁשָ א הַ ו ּדמֵ ֵ
ִ
ו
ַוהי֞ עַ מֵ ה
ֵאֿתרמי עַ ל אַ רעָא ומַ לַאֿכ ֗
ִ
וסָ טָ נ ָ֭א הַ ו ּדַ אטעִ י ל ֻֿכלָה אַ רעָא ו
ֿתרמיו֭
אֵ ִ
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ַרּבָ א מֵ ן ׁשמַ יָא ּדֵ אמַ ֭ר הָ א הוָא ׁשֻ ו֗ וזָֿבָ א וחַ ילָא Rev 12:10
ֻורא ּדַ אחַ ין֞ הַ ו ּדמָ סַ ר ֗הוָא להֻו ֑ן לִ ליָא
אֿתרמי מָ ס ָ
ִ
ומַ לּכֻוֿתָ א ּדַ אלָהַ ֑ן ּדֵ
וִ אימָ מָ א קֿדָ ם אַ לָהַ ן֭
אמר ֑א וַֿביַֿד מֵ לֿתָ א ּדסָ הּדֻוֿתֵ ֭ה ולָא אַ חֵ ֿבו Rev 12:11
והָ נֻון זֿכַו ּבַ ֿדמָ א ּדֵ ָ
נַֿפׁשהֻון עֿדַ מָ א למַ וּתָ ֭א
ין וָי לַארעָא Rev 12:12
ׁשר ֭ ֞
מֵ טֻלהָ נָא ׁשמַ יָא אֵ ֿתּפַ צחו וַאילֵין ּדַ ֿבהֻון ֵ
וַליַמָ ֑א עַ ל ּדנָחֵ ֿת אָ ֿכֵלקַ רצָ א לוָֿתהֻו ֑ן ִּדאיֿת לֵה חֵ מּתָ א ַרּבֿתָ ֑א ּכַֿד יָֿדַ ע
ּדקַ לִ יל זַֿבנָא ִאיֿת לֵה ס
רעָא רֿדַ ֿף לַאנ֗ ּתֿתָ א אַ יֿדָ א Rev 12:13
אֿתרמי עַ ל אַ ֑
ִ
וֿכַֿד חזָא ּתַ נִ ינָא ּדֵ
ֿכר ֭א
ּדיֵלּדַ ֿת ּדֵ ָ
Rev 12:2

The Aramaic Peshitta

550

ֿפרחי לחֻורּבָ א
ֵׁשרא ַרּבָ ֭א ּדֿתֵ ַ
ּתרין֞ ּגֵּפִ ין֞ ּדנ ָ
ֵאֿתיהֵ ֿב לַאנ֗ ּתֿתָ א ֵ
ו ִ
והי֞
לֿדֻוּכֿתָ ֑ה למֵ ּתּתַ רסָ יֻו ּתַ מָ ן עֵ ּדָ ן עֵ ּדָ נִ ין֞ וֿפֵ לּגֻוֿת עֵ ּדָ ֑ן מֵ ן-קֿדָ ם אַ ּפַ ֗
ּדחֵ וי ָ֭א
ַהר ֑א Rev 12:15
ַארמי חֵ ויָא מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה ּבָ ֿתַ ר אַ נ֗ ּתֿתָ א מַ י ָ֞א אַ ֿיך נ ָ
ו ִ
ֵעּבֿד ֭יה
ּדַ ׁשקִ ילַֿת מַ י ָ֞א נ ִ
ּדרֿת אַ רעָא לַאנ֗ ּתֿתָ ֑א וֿפֵֿתחַ ֿת אַ רעָא ּפֻומָ ה וַֿבלַעֿתֵ ה Rev 12:16
ועַ ַ
ארמי ּתַ נִ ינָא מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה
ַהרא הַ ו ּדַ ִ
לנ ָ
קרֿבָ א עַ ם ׁשַ רּכָא Rev 12:17
וַרֿגֵז ּתַ נִ ינָא עַ ל אַ נ֗ ּתֿתָ ֑א וֵאזַל למֵ עּבַ ֿד ָ
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֑א וִ איֿת להֻון סָ הּדֻוֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
ָטרין ּפֻוקּדָ נ ֗
ּדזַרעָ ֑ה הָ לֵין ּדנ ִ
וקָ מֵ ֿת עַ ל חָ לָא ּדיַמָ א ס וַחזִיֿת ּדסָ לקָ א חַ י ֻוֿתָ א מֵ ן יַמָ ֑א ִּדאיֿת Rev 13:1
עֵסרא ּתָ אֿגִ ֭ ֞ין ועַ ל קַ רקֿפָֿתָ ה
רקֿפָן ועַ ל קַ רנָֿתָ ֞ה ָ
֭֞
לָה עסַ ר קַ רנָן֞ וַׁשֿבַ ע קַ
ֿפָא
ׁשמָ א ּדֿגֻוּדָ ֭
יך ּדֿדֵ ּבָ ֭א Rev 13:2
ֵיה אַ ֿ
ֵמר ֭א ֵורֿגל ֞
וחַ יֻוֿתָ א הָ י ּדַ ח ִזיֿ֑ת ּדמֻוֿתָ א ֗הוָֿת ּדנ ָ
וֿפֻומָ ה אַ ֿיך ּדַ אר ַיוָֿתָ ֭ ֞א וי ַ֗הֿב לָה ּתַ נִ ינָא חַ ילֵה וֿכֻורסיֵה וׁשֻ ולטָ נָא ַרּבָ ֭א
יך ּפעִ יעּתָ א למַ וּתָ ֭א וַמחֻוֿתָ א ּדמַ וּתָ ה Rev 13:3
וַחֿדָ א מֵ ן קַ רקֿפָֿתָ ֞ה אַ ֿ
מרֿת ֻּכלָה אַ רעָא ּבָ ֿתַ ר חַ יֻוֿתָ ֭א
אֵ ֿתַ אס ַיֿ֭ת וֵאּתּדַ ַ
וַסֿגֵֿדו לֿתַ נִ ינָא ּדי ַ֗הֿב ׁשֻ ולטָ נָא לחַ י ֻוֿתָ ֭א וַסֿגֵֿדו לחַ י ֻוֿתָ א Rev 13:4
קרֿבֻו עַ מָ ֭ה
למאמַ ֭ר מַ נֻו ּדֿדָ מֵ א לחַ יֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֭א ומַ נֻו מֵ ׁשּכַח למַ ָ
ִ
ֵאֿתיהֵ ֿב לָה Rev 13:5
ֿפָא ו ִ
ֵאֿתיהֵ ֿב לָה ּפֻומָ א ּדַ ממַ לֵל ַרורֿבָ ֿתָ ֞א וֿגֻוּדָ ֭
ו ִ
ַֿתר ֭ ֞ין
ׁשֻ ולטָ נָא למֵ עּבַ ֿד יַרחֵ ֞א אַ רּבעִ ין ו ֵ
וֿפֵֿתחַ ֿת ּפֻומָ ה לַמֿגַּדָ ֿפֻו קֿדָ ם אַ לָהָ ֭א ּדַ ֿתֿגַּדֵ ֿפי ּבַ ׁשמָ א וַֿבמַ ׁשריָא Rev 13:6
ׁשרין ּבַ ׁשמַ י ָ֭א
ּדַ אילֵין ּדַ ֵ
ֵאֿתיהֵ ֿב Rev 13:7
קרֿבָ א עַ ם קַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א וַלמֵ זּכָא אֵ נֻו֭ ן ו ִ
ֵאֿתיהֵ ֿב לָה למֵ עּבַ ֿד ָ
ו ִ
לָה ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל ּכֻלהֵ ין ׁשַ רּבָ ֿתָ ֞א וֵאמוָֿתָ ֞א ולֵׁשָ נ ֵ֞א ועַ ֗ממֵ ֭ ֞א
ּכֿתיֿבִ ין Rev 13:8
ארעָא הָ נֻון אַ ילֵין ּדלָא ִ
֑
יה ּדַ
ֻור ֞
ונֵסּגֿדֻון לָה ּכֻלהֻון עָ מ ֵ
קטילָא קֿדָ ם ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָלמָ ֭א
אמרא ִ
ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדחַ י ֑ ֵ֞א הַ ו ּדֵ ָ
מַ ן ִּדאיֿת לֵה אֵ ֿדנ ֵ֞א נֵׁשמַ ֭ע Rev 13:9
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Revelation

מַ ן ּדַ ֿבׁשֵ ֿביָא מַ וּבֵ ל֑ ּבׁשֵ ֿביָא אָ ז ֵ֭ל וַאינָא ּדַ ֿבחַ רּבָ א קָ טֵ ל֑
יּברנֻוֿתָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א ס
ּבחַ רּבָ א נֵֿתקטֵ ֭ל הָ רּכָא ֗הי הַ ימָ נֻוֿתָ א וַמסַ ָ
רעָא וִ איֿת ֗הוָא לָה Rev 13:11
חרֿתָ א ּדסָ לקָ א מֵ ן אַ ֑
וַחזִיֿת חַ יֻוֿתָ א ֗א ִ
ֵאמר ֭א וַממַ ללָא ֗הוָֿת אַ ֿיך ּתַ נִ ינ ָ֭א
ּתַ רּתֵ ין֞ קַ רנ ֭ ָ֞ן וֿדָ מיָא ל ָ
והי֭ וֿתֵ עּבֵ ֿד Rev 13:12
וׁשֻ ולטָ נָא ּדחַ יֻוֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א ֻּכלֵה ּתֵ עּבֵ ֿד קֿדָ מַ ֗
מרין ּבָ ֑ה ונֵסּגֿדֻון לחַ יֻוֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א הָ י ּדֵ אֿתחַ למַ ֿת
לַארעָא ולַֿדעָ ִ
מחֻוֿתָ א ּדמַ וּתָ ֭ה
ֻורא ּתֵ עּבֵ ֿד למֵ חַ ֿת מֵ ן Rev 13:13
וֿתֵ עּבֵ ֿד אָ ֿתוָֿתָ ֞א ַרורֿבָ ֿתָ ֑ ֞א אַ י ַּכנָא ּדנ ָ
ׁשמַ יָא עַ ל אַ רעָא קֿדָ ם ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א
אֿתיהֵ ֿב לָה Rev 13:14
רעָא ּביַֿד אָ ֿתוָֿתָ ֞א ּדֵ ִ
מרין עַ ל אַ ֑
וֿתַ טעֵא לַֿדעָ ִ
רעָא למֵ עּבַ ֿד צַ למָ א
מרין עַל אַ ֑
למאמַ ר לַֿדעָ ִ
למֵ עּבַ ֿד קֿדָ ם חַ יֻוֿתָ ֭א ִ
לחַ יֻוֿתָ א אַ יֿדָ א ִּדאיֿת לָה מחֻוֿתָ א ּדחַ רּבָ א וַח ָיֿ֭ת
ֵאֿתיהֵ ֿב לָה ּדֿתֵ ּתֵ ל רֻ וחָ א לצַ למָ א ּדחַ י ֻוֿתָ ֑א וֿתֵ עּבֵ ֿד ּדֿכֻל ּדלָא Rev 13:15
ו ִ
נֵסּגֿדֻון לֵה לצַ למָ א ּדחַ יֻוֿתָ ֭א נֵֿתקַ טלֻון֭
יר ֞א ומֵ סּכִ נ ֑ ֵ֞א מָ ַרי ָ֞א Rev 13:16
ֻור ֞א ַורורֿבֵ ֑ ֞א עַ ִּת ֵ
וֿתֵ עּבֵ ֿד לֿכֻלהֻון זע ֵ
ועַ ֿבּדֵ ֑ ֞א ּדנ ִֵֿתיהֵ ֿב להֻון רֻ וׁשמָ א עַ ל ִאיֿדַ יהֻון֞ ּדי ִַמינ ָ֭א אַ ו עַ ל ּבֵ יֿת-עַ ינַיהֻו ֑֞ן
ַוהי Rev 13:17
ּדלָא ֗אנָׁש נֵזּבֵ ן אַ ו נזַּבֵ ן ּתֻ וֿ֑ב אֵ לָא אַ ינָא ִּדאיֿת על ֗
רֻ וׁשמָ א ּדַ ׁשמָ א ּדחַ יֻוֿתָ א אַ ו מֵ נ ָינָא ּדַ ׁשמָ ֭ה
יוהי למֵ נ ָינָא Rev 13:18
הָ רּכָא ִאיֿתֵ יה חֵ ֿכמֿתָ ֭א ִוֿדאיֿת ּבֵ ה הַ ונ ָ֑א נֵחׁשֿבִ ֗
ֵׁשּתין וׁשֵ ֿת ס
ּדחַ יֻוֿתָ ֭א מֵ נ ָינָא ֗הו ּגֵיר ּדֿבַ רנָׁשָ ֭א ׁשֵ ֿתמָ אא ו ִ
ֻורא ּ֣דצֵ הי ֻו ֑ן ועַ מֵ ה מָ אא Rev 14:1
מרא קָ אֵ ם עַ ל ט ָ
וַחזִיֿת והָ א אֵ ָ
ּכֿתיֿב עַל
ֻוהי ִ
וַארּבעִ ין וַארּבעָא אַ לֿפִ ין֞ ִּדאיֿת עלַיהֻון ׁשמֵ ה וַׁשמָ א ּדַ אֿב ֗
ּבֵ יֿת-עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון
ַאיך קָ לָא Rev 14:2
ֵאא ו ֿ
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא מֵ ן ׁשמַ יָא אַ ֿיך קָ לָא ּדמַ י ָ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
וה ֭֞י
ּדרעמָ א ַרּבָ ֭א קָ לָא אַ ינָא ּדׁשֵ מעֵ ֿ֑ת אַ ֿיך קִ יֿתָ רֻ וֿדָ א ּדנָקֵ ׁש ּבקִ יֿתָ ַר ֗
ַ
יך ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א חֿדַ ֿתָ א קֿדָ ם ּכֻורסי ָ֑א וַקֿדָ ם אַ רּבַ ע Rev 14:3
וַמׁשַ ּבחִ ין אַ ֿ
למאלֿפָה לֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א אֵ לָא אֵ ן
חַ יוָן֞ וַקֿדָ ם קַ ִׁשיׁשֵ ֭ ֞א ולָא ֗אנָׁש אֵ ֿתמצִ י ִ
רעָא
מָ אא וַארּבעִ ין וַארּבעָא אַ לֿפִ ין֞ זֿבִ ינַי֞ מֵ ן אַ ֭
Rev 13:10
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הָ לֵין אֵ נֻו ֑ן אַ ילֵין ּדעַ ם נֵׁשֵ ֞א לָא אֵ ּתטַ וַׁשו֭ ּבֿתֻ ול ֵ֞א ּגֵיר ִאיֿתַ יהֻו֭ ן
ֵאמרא ּכֻל ּכַר ּדנִ אז ַ֭ל הָ לֵין אֵ זּדֿבֵ נו מֵ ן ֗אנָׁשָ ֑ ֞א ִר ִׁשיֿתָ א
ֻוהי ל ָ
הָ לֵין ּדנַקּפ ֗
ֵאמר ֭א
לַאלָהָ א ול ָ
ּדַ ֿבֿפֻומהֻון לָא אֵ ׁשּתַ ֿכחַ ֿת ּדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א ּדלָא מֻום ּגֵיר אֵ נֻון ס Rev 14:5
ַוהי Rev 14:6
ּדֿפָרח מֵ צעַ ֿת ׁשמַ י ָ֑א וִ איֿת לֵה על ֗
חרנָא מַ לַאֿכָא ַ
וַחזִיֿת ֗א ִ
רעָא ועַ ל ּכֻל עַ ם וֵאמוָן֞ וׁשַ רֿבָ ן֞
סֿבַ רֿתָ א ּדַ לעָ ל ַ֭ם לַמסַ ּבָ רֻ ו עַ ל יָֿתּבַ י֞ אַ ֑
ולֵׁשָ ֑ן
למאמַ ר ּבקָ לָא ַרּבָ ֑א ּדחַ לו מֵ ן אַ לָהָ ֑א והַ ֿבו לֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א Rev 14:7
ִ
ּדֿדינ ֵ֭ה וַסֿגֻוֿדו לֿדַ עֿבַ ֿד ׁשמַ יָא וַארעָא ויַמָ א ועַ ינָֿתָ ֞א
מֵ טֻל ּדֵ אֿתָ ֿת ׁשָ עֿתָ א ִ
ּדמַ י ֭ ָ֞א
יף ֗הוָא לֵה וָאמַ ֑ר נֵֿפלַֿת נֵֿפלַֿת ּבָֿ֣בֵ יל ַרּבֿתָ ֑א Rev 14:8
ֿתרין֞ נקִ ֿ
חרנָא ּדַ ֵ
ו ַ֗א ִ
אַ יֿדָ א ּדמֵ ן חֵ מּתָ א ּדזָניֻוֿתָ ֭ה אַ ׁשקיַֿת לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
למאמַ ר ּבקָ לָא ַרּבָ ֑א אַ ינָא Rev 14:9
חרנָא מַ לַאֿכָא ּדַ ֿתלָֿתָ א נקֵ ֿף להֻון ִ
ו ַ֗א ִ
ַוה ֑֞י
ּדַ סֿגֵֿד לחַ יֻוֿתָ א וַלצַ למָ ֑ה וַׁשקַ ל רֻ וׁשמָ ה ּבֵ יֿת-עַ ינ ֗
מרא ּדחֵ מֿתֵ ה ּדמָ רי ָ֑א ּדַ מזִיֿג ּדלָא חֵ לטָ א Rev 14:10
אָ ֿף הֻו נֵׁשּתֵ א מֵ ן חַ ָ
ֵֿבריֿתָ ֑א קֿדָ ם מַ לַאֿכ ֵ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֞א וַקֿדָ ם
ּבֿכָסָ א ּדרֻ וֿגז ֵ֭ה ונֵׁשּתַ נַק ּבנ ָֻורא וֿכ ִ
מר ֭א
אֵ ָ
למין נֵסַ ֭ק ולַיּת להֻון נֿפִ אׁשָ א Rev 14:11
וַֿת ָננָא ּדֿתַ ׁשנִ יקהֻון לעָ לַם עָ ִ
ֿגּדין לחַ יֻוֿתָ א וַלצַ למָ ֑ה וַלמַ ן ּדַ ׁשקַ ל רֻ וׁשמָ א
ִאימָ מָ א ולִ לי ָ֑א אַ ילֵין ּדסָ ִ
ּדַ ׁשמָ ֭ה
ַוהי֞ Rev 14:12
יּברנֻוֿתָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א אַ ילֵין ּדַ נטַ רו ּפֻוקּדָ נ ֗
הָ רּכָא ִאיֿתֵ יה מסַ ָ
ּדַ אלָהָ א והַ ימָ נֻוֿתֵ ה ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע
למיֿתֵ ֞א אַ ילֵין Rev 14:13
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא מֵ ן ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ר ּכֿתֻ וֿ֑ב טֻוֿבַ יהֻון ִ
ּדַ ענַֿדו ּבמָ ַרן מֵ ן הָ ׁשָ ֭א ִאין אָ מַ ר רֻ וחָ ֑א מֵ טֻל ּדנֵּתּתנִ יחֻון מֵ ן עַ מלַיהֻון֞ ס
והָ א ע ָננָא חֵ וָרּתָ ֭א ועַ ל ע ָננָא יָֿתֵ ֿב ּדמֻוֿתָ א ּדֿבַ רנָׁשָ ֭א וִ איֿת לֵה Rev 14:14
עַ ל ִרׁשֵ ה ּכלִ ילָא ּדֿדַ הֿבָ ֭א ועַל ִאיֿדֵ ה מַ ּגַלֿתָ א חַ ִריֿפּתָ ֭א
חרנָא מַ לַאֿכָא נֿפַ ק מֵ ן הַ יּכל ָ֑א וַקעָא ּבקָ לָא ַרּבָ א לַֿדיָֿתֵ ֿב Rev 14:15
ו ַ֗א ִ
עַ ל ע ָננ ָ֑א ׁשַ ּדַ ר מַ ּגַלֿתָ ֿך וַח ֻצוֿ֑ד מֵ טֻל ּדֵ אֿתָ ֿת ׁשָ עֿתָ א למֵ חצַ ֿ֭ד
Rev 14:4
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רעָא וֵאֿתחַ צּדַ ֿת
ַארמי הַ ו ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ע ָננָא מַ ּגַלֿתֵ ה עַ ל אַ ֑
ו ִ
רעָא
אַ ֭
ַוהי ִאיֿת Rev 14:17
חרנָא מַ לַאֿכָא נֿפַ ק מֵ ן הַ יּכלָא ּדֿבַ ׁשמַ י ָ֭א וַעל ֗
ו ַ֗א ִ
מַ ּגַלֿתָ א חַ ִריֿפּתָ ֭א
חרנָא מַ לַאֿכָא נֿפַ ק מֵ ן מַ ֿדּבחָ ֑א ִּדאיֿת לֵה ׁשֻ ולטָ נָא עַ ל Rev 14:18
ו ַ֗א ִ
נ ָֻור ֭א וַקעָא ּבקָ לָא ַרּבָ א לֿדִ איֿת לֵה מַ ּגַלֿתָ א חַ ִריֿפּתָ ֑א ׁשַ ּדַ ר אַ נ֗ ּת מַ ּגַלֿתָ ֿך
וה ֭֞י
ארעָא מֵ טֻל ּדַ רֿבַ י֞ עֵ נֿבַ ֗
֭
ֻוף לַסֿגֻול ֵ֞א ּדֿכַרמָ ה ּדַ
חַ ִריֿפּתָ ֑א וַקט ֿ
ארעָא Rev 14:19
֑
רעָא וַקטַ ֿף לֿכַרמָ ה ּדַ
ַארמי מַ לַאֿכָא מַ ּגַלֿתֵ ה עַ ל אַ ֑
ו ִ
ַארמי ּבמַ עצַ רּתָ א ַרּבֿתָ א ּדחֵ מֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
ו ִ
מֿדינ֗ ּתָ ֑א וַנֿפַ ק ּדמָ א מֵ ן Rev 14:20
ֵאּתּתֿדיׁשַ ֿת מַ עצַ רּתָ א לֿבַ ר-מֵ ן ִ
ִ
ו
ּדרֿכׁשָ ֑ ֞א עַ ל אָ ל ֵֿף ומַ אֿתֵ ין אֵ סטֿדַ וָן֞ ס
מַ עצַ רּתָ ֑א עֿדַ מָ א לַֿפֿגֻוֿדֵ ֞א ַ
ַֿתמיהּתָ ֭א מַ לַאֿכ ֵ֞א ִּדאיֿת Rev 15:1
חרֿתָ א אָ ֿתָ א ּבַ ׁשמַ י ָ֭א ַרּבֿתָ א ו ִ
וַחזִיֿת ֗א ִ
חריָֿתָ ֑ ֞א ּדַ ֿבהֵ ין אֵ ׁשּתַ מליַֿת חֵ מֿתֵ ה ּדַ אלָהָ ֭א
עלַיהֻון מַ חוָֿתָ ֞א ׁשֿבַ ֞ע ֗א ָ
ֻור ֭א וַלֿדַ זֿכַו מֵ ן חַ י ֻוֿתָ א Rev 15:2
ֿפֿתיֿכָא ּבנ ָ
וַחזִיֿת אַ ֿיך יַמָ א ּדַ זֿגֻוֿגִ יֿתָ א ּדַ ִ
ימין לעֵ ל מֵ ן יַמָ א ּדַ זֿגֻוֿגִ יֿתָ ֑א וִ איֿת
ומֵ ן צַ למָ ה ומֵ ן מֵ נ ָינָא ּדַ ׁשמָ ֑ה ּדקָ ִ
והי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
עלַיהֻון קִ יֿתָ ַר ֗
וַמׁשַ ּבחִ ין ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּ֣דמֻוׁשֵ א עַ ֿבּדֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א Rev 15:3
יּך מָ ריָא אַ לָהָ א אַ חִ יֿד ּכֻל֑ ּכִ אנִ ין
ָאמרי֭ ן ַרורֿבִ ין֞ וֿתַ ִמיהִ ין עֿבָ ֿדַ ְ֞
אמר ֭א ו ִ
ּדֵ ָ
יּך מַ לּכָא ּדעָ למֵ ֭ ֞א
וׁשַ ִר ִירין עֿבָ ֿדַ ְ֞
הו ּבַ לחֻוֿד Rev 15:4
מַ ן לָא נֵֿדחַ ל ל ָֿך מָ רי ָ֑א וַנׁשַ ּבַ ח לַׁשמָ ֿ֭ך מֵ טֻל ּדַ אנ֗ ּת ֻ֗
ֿתריץ אַ נ֗ ּת ס
יּך מֵ טֻל ּדַ ִ
חַ סי ָ֭א מֵ טֻל ּדֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א נִ אֿתֻ ון ונֵסּגֿדֻון קֿדָ מַ ְ֑
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין ח ִזיֿ֑ת וֵאֿתּפֿתַ ח הַ יּכלָא ּדמַ ׁשּכנָא ּדסָ הּדֻוֿתָ א Rev 15:5
ּבַ ׁשמַ י ָ֑א
וַנֿפַ קו ׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ מֵ ן הַ יּכל ָ֭א הָ נֻון ִּדאיֿת עלַיהֻון ׁשֿבַ ֞ע Rev 15:6
ַאס ִירין עַל חַ ֿדיַיהֻון֞ אֵ סָ ָרא
יׁשין ּכֵּתָ נָא ּדַ ֿכיָא וַנהִ ָיר ֭א ו ִ
מַ ח ָו ֑֞ן ּכַֿד לֿבִ ִ
ּדֿדַ הֿבָ ֭א
ֻורין֞ Rev 15:7
וַחֿדָ א מֵ ן אַ רּבַ ֞ע חַ יוָֿתָ ֞א יֵהּבַ ֿת לׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ י ֑֞ן ׁשֿבַ ֞ע ָזֿב ִ
למין אַ ִמין֭
והי חַ יָא לעָ לַם עָ ִ
ּדמַ ליָן֞ חֵ מֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א ִּדאיֿתַ ֗
Rev 14:16
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וֵאֿתמלִ י הַ יּכלָא מֵ ן ּת ָננָא ּדֿתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּדַ אלָהָ ֑א ומֵ ן חַ יל ֵ֭ה
ולַיּת ּדַ מצֵ א ֗הוָא למֵ עַ ל להַ יּכל ָ֑א עֿדַ מָ א ּדנֵׁשּתַ מליָן֞ ׁשֿבַ ֞ע מַ חוָן֞ ּדׁשַ ֿבעָא
מַ לַאֿכִ ין֞ ס
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ַרּבָ א מֵ ן הַ יּכלָא ּדָ אמַ ר לׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ י ֑֞ן זֵלו Rev 16:1
רעָא
וַאׁשֻ וֿדו ׁשֿבַ ֞ע ָזֿב ִֻורין֞ ּדחֵ מֿתֵ ה ּדַ אלָהָ א עַ ל אַ ֭
רעָא וַהוָא ׁשֻ וחנָא ּבִ יׁשָ א Rev 16:2
ֻורה עַ ל אַ ֭
וֵאזַל קַ ֿדמָ יָא וֵאׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
ֿגּדין לצַ למָ ה
וֿכִ אֿבָ נ ָ֑א עַ ל ֗אנָׁשָ א ִּדאיֿת להֻון רֻ וׁשמָ א ּדחַ יֻוֿתָ ֑א וַאילֵין ּדסָ ִ
ס
יך ִמיֿתָ ֭א וֿכֻל Rev 16:3
ֻורה ּביַמָ ֑א וַהוָא יַמָ א אַ ֿ
ֿתרין֞ אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
ומַ לַאֿכָא ּדַ ֵ
נַֿפׁשָ א חַ יֿתָ א ִמיֿתַ ֿת ּביַמָ א ס
ַהרוָֿתָ ֞א וַֿבעַ ינָֿתָ ֞א ּדמַ י ֭ ָ֞א וַהוַו Rev 16:4
ֻורה ּבנ ַ
ומַ לַאֿכָא ּדַ ֿתלָֿתָ א אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
ּדמָ ֭א
והי Rev 16:5
וׁשֵ מעֵֿת למַ לַאֿכָא ּדמַ י ָ֞א ּדָ אמַ ֑ר ז ִַּדיק אַ נ֗ ּת הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
והי ֗הו ָ֑א וחַ סיָא ּדהָ לֵין ּדָ ֭נּת
וִ איֿתַ ֗
מֵ טֻל ּדַ ֿדמָ א ּדַ נֿבִ י ֵ֞א וַֿדקַ ִּדיׁשֵ ֞א אֵ ׁשַ ֿדו֑ וַֿדמָ א י ַ֗הֿבּת להֻון Rev 16:6
למֵ ׁשּתָ ֭א ׁשָ וֵין אֵ נֻון֭
ירין Rev 16:7
וׁשֵ מעֵֿת למַ ֿדּבחָ א ּדָ אמַ ֑ר ִאין מָ ריָא אַ לָהָ א אַ חִ יֿד ּכֻל֑ ׁשַ ִר ִ
ַיּך ס
וז ִַּדיקִ ין֞ ִּדינ ְ֞
ֵאֿתיהֵ ֿב לֵה ּדנַחֵ ם Rev 16:8
ֻורה עַ ל ׁשֵ מׁשָ ֭א ו ִ
ארּבעָא אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
֞
ומַ לַאֿכָא ּדַ
לַֿבנַינָׁשָ ֞א ּבנ ָֻור ֭א
וֵאֿתחמֵ מו ּבנַינָׁשָ ֞א ּבחֻומָ א ַרּבָ ֭א וֿגַּדֵ ֿפו לַׁשמָ א ּדַ אלָהָ ֑א ִּדאיֿת Rev 16:9
לֵה ׁשֻ ולטָ נָא עַל מַ חוָֿתָ ֞א הָ לֵי֭ ן ולָא ּתָ ֿבו למֵ ּתַ ל לֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ס
ֻורה עַ ל ּכֻורסיָה ּדחַ י ֻוֿתָ ֑א וַהוָֿת Rev 16:10
ומַ לַאֿכָא ּדחַ מׁשָ א אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
ַעסין ֗הוַו לֵׁשָ נַיהֻון֞ מֵ ן ּכִ אֿבָ ֭א
מַ לּכֻוֿתָ ה חֵ ׁשֻ וֿכּתָ ֭א וַמל ִ
ֻון Rev 16:11
וֿגַּדֵ ֿפו לַׁשמָ א ּדַ אלָהָ א ּדַ ׁשמַ י ָ֑א מֵ ן ּכִ אֿבַ יהֻון֞ ומֵ ן ׁשֻ וחנַיה ֭ ֞
ולָא ּתָ ֿבו מֵ ן עֿבָ ֿדַ יהֻון֞ ס
ּפרֿ֑ת וִ יֿבֵ ׁשו Rev 16:12
ַהרא ַרּבָ א ָ
ֻורה עַ ל נ ָ
ומַ לַאֿכָא ּדֵ ׁשּתָ ֞א אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
וה ֭֞י ּדֿתֵ ּתטַ יַֿב אֻ ורחָ א ּדמַ לּכ ֵ֞א מֵ ן מַ ֿדנחַ י֞ ׁשֵ מׁשָ ֭א
מַ ֗
Rev 15:8
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וַחזִיֿת מֵ ן ּפֻומֵ ה ּדֿתַ נִ ינָא ומֵ ן ּפֻומָ ה ּדחַ יֻוֿתָ א ומֵ ן ּפֻומֵ ה ּדַ נֿבִ יָא
ורּדעֵא
֭֞
ּדַ ָּגל ָ֑א רֻ וחֵ ֞א ּתלָֿת לָא ּדַ ֿכיָֿתָ ֞א אַ ֿיך אֻ
ּדׁשאֿדֵ ֞א אַ ילֵין ּדעָֿבּדָ ן֞ אָ ֿתוָֿתָ ֭ ֞א ּדָ אז ָ֗לן֞ עַ ל Rev 16:14
ִאיֿתַ יהֵ ין ּגֵיר רֻ וחֵ ֞א ִ
ַקרֿבָ א ּדיַומָ א הַ ו ַרּבָ א ּדַ אלָהָ א אַ חִ יֿד
ּדֿתאֿבֵ יל לַמ ַֿכנָׁשֻ ו אֵ נֻו ֑ן ל ָ
מַ לּכ ֵ֞א ִ
ּכ ֻ֭ל
ַוה ֑֞י ּדלָא Rev 16:15
והי להַ ו ּדעִ יר ונָטַ ר מָ אנ ֗
הָ א אָ ֿתֵ א אַ ֿיך ַּגנָֿבָ ֭א טֻוֿבַ ֗
עַ רטֵ ל נהַ ל ֵֿ֭ך ונֵחז ֻון ּבֵ הּתֿתֵ ֭ה
מֿגֿדֻו ס Rev 16:16
עֵֿבראיִ ֿת ַ֣
ֿתקרא ָ
ַאֿתרא ּדמֵ ֵ
וַנ ַֿכנֵׁש אֵ נֻון ל ָ
ֻורה ּבָ אאַ ר וַנֿפַ ק קָ לָא ַרּבָ א מֵ ן Rev 16:17
ומַ לַאֿכָא ּדׁשַ ֿבעָא אֵ ׁשַ ֿד ָזֿב ֵ
הַ יּכלָא מֵ ן-קֿדָ ם ּכֻורסיָא ּדָ אמַ ֭ר הו ָ֭א
ורעמֵ ֞א ונַוּדָ א הוָא ַרּבָ ֭א ּדַ אֿכוָֿתֵ ה לָא הו ָ֑א מֵ ן Rev 16:18
וַהוַו ּבַ רקֵ ֞א ַ
ַועָא הָ ַֿכנָא ַרֿב ֗הו ָ֭א
איך הָ נָא ז ֭
ּדַ הוַו ּבנַינָׁשָ ֞א עַ ל אַ רעָא ּדַ ֿ
לי Rev 16:19
ַמֿדינָֿתָ ֞א ּדעַ ֗ממֵ ֞א נֿפַ ֭֞
מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ א לַֿתלָֿת מ ַנ ָו ֑֞ן ו ִ
וַהוָֿת ִ
מרא ּדחֵ מֿתֵ ה
ֿכרֿת קֿדָ ם אַ לָהָ ֑א למֵ ּתַ ל לָה ּכָסָ א ּדחַ ָ
ו֣ ֿבָ ֿבֵ יל ַרּבֿתָ א אֵ ּתּדַ ַ
וַֿדרֻ וֿגז ֵ֭ה
ֻור ֞א לָא אֵ ׁשּתֿכַחו֭ Rev 16:20
וֿכֻל ָּגזַרּתָ א עֵרקַ ֿת וט ֵ
ַּכרא נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ יָא עַ ל ּבנַינָׁשָ ֑ ֞א וֿגַּדֵ ֿפו Rev 16:21
וֿבַ רֿדָ א ַרּבָ א אַ ֿיך ּכ ָ
ּדרּבָ א ֗הי מחֻוֿתָ ה טָ ֿב ס
ּבנַינָׁשָ ֞א לַאלָהָ א עַ ל מחֻוֿתָ א ּדֿבַ רֿדָ ֭א מֵ טֻל ַ
ֻורי ֑֞ן ומַ לֵל Rev 17:1
וֵאֿתָ א חַ ֿד מֵ ן ׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכ ֵ֞א ִּדאיֿת עלַיהֻון ׁשֿבַ ֞ע ָזֿב ִ
ֵאא
ֵיך ִּדינָא ּדזָנִ יֿתָ א ּדיָֿתּבָ ֭א עַ ל מַ י ָ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
למאמַ ֭ר ּתָ א ּבָ ֿתַ רי אֵ חַ ו ֿ
עַ מי ִ
יה ּדַ ארעָא מֵ ן Rev 17:2
ֻור ֞
ארעָא וַרוִ יו ּכֻלהֻון עָ מ ֵ
֑
ֵיה ּדַ
ּדעַ מָ ה זַנִ יו מַ לּכ ֞
מרא ּדזָניֻוֿתָ ֭ה
חַ ָ
וח וַחזִיֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א ּדיָֿתּבָ א עַ ל חַ י ֻוֿתָ א Rev 17:3
וַאּפקַ ני לחֻורּבָ א ּברֻ ֭
ֿבעָא קַ רנָֿתָ ֞א ּדֵ ין
ֿפָא ִּדאיֿת לָה ִרׁשֵ ֞א ׁשַ ֑
סֻומָ קּתָ ֑א ּדמַ ליָא ׁשמָ הֵ ֞א ּדֿגֻוּדָ ֭
עסַ ֭ר
ֻוריֿתָ א ּדמַ ֿדהֿבָ ן Rev 17:4
וַאנ֗ ּתֿתָ א ִאיֿת ֗הוָא ּדַ מעַ טֿפָא אַ רֿגָונ ֵ֞א וַזח ִ
אֿפֵא טָ ֿבָ ֿתָ ֞א ומַ רּגָניָֿתָ ֭ ֞א וִ איֿת לָה ּכָסָ א ּדֿדַ הֿבָ א עַ ל ִאיֿדָ ֑ה
ּבֿדַ הֿבָ ֑א וֿכִ ֞
וַמלֵא טַ מאוֻֿתָ ֭א וסֻויָֿבָ א ּדזָניֻוֿתָ ֭ה
Rev 16:13
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ּכֿתיֿב ֗א ָרז ָ֑א ּבָֿ֣בֵ יל ַרּבֿתָ א אֵ מָ א ּדזָניָֿתָ ֞א
ֵיה ִ
ועַל ּבֵ יֿת-עַ ינ ֞
ארעָא
֭
יה ּדַ
וַֿדסֻויָֿבֵ ֞
והי֞ Rev 17:6
ּדרויָא מֵ ן ּדמָ א ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א ומֵ ן ּדמָ א ּדסָ הּדַ ֗
וַחזִיֿת אַ נ֗ ּתֿתָ א ַ
מרֿת ּדֻומָ ָרא ַרּבָ א ּכַֿד חזִיֿתָ ֭ה
ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע וֵאּתּדַ ֵ
רּת אֵ נָא אָ מַ ר ֗אנָא ל ָֿך ָראזָא Rev 17:7
וֵאמַ ר לִ י מַ לַאֿכ ָ֭א למָ נָא אֵ ּתּדַ מַ ֭
ּדַ אנ֗ ּתֿתָ א וַֿדחַ יֻוֿתָ א ּדַ טעִ ינָא ל ָ֑ה ִּדאיֿת לָה ׁשַ ֿבעָא ִר ִׁשין֞ וַעסַ ר קַ רנ ֭ ָ֞ן
עֿתיֿדָ א ּדֿתֵ סַ ק מֵ ן יַמָ א Rev 17:8
חַ יֻוֿתָ א ּדַ חזַיּת ִאיֿתֵ יה ֗הוָֿת ולַיּתֵ ֭יה ִ
ּכֿתיֿבִ ין
רעָא הָ נֻון ּדלָא ִ
מרי֞ עַל אַ ֑
ולַאֿבּדָ נָא אָ ז ָ֗ל ֭א ונֵּתּדַ מרֻ ון עָ ַ
ֿפרא ּדחַ י ֭ ֵ֞א מֵ ן ּתַ רמיָֿתֵ ֞ה ּדעָ למָ ֑א ּדחָ זֵין חַ יֻוֿתָ א ִּדאיֿתֵ יה
ׁשמָ הַ יהֻון֞ ּבסֵ ָ
֗הוָֿת ולַיּתֵ ֭יה וקֵ רּבַ ֿ֭ת
הָ רּכָא הַ ונָא לֿדִ איֿת לֵה חֵ ֿכמֿתָ ֭א ׁשַ ֿבעָא ִר ִׁשין֞ ׁשַ ֿבעָא אֵ נֻון Rev 17:9
ט ִֻורי ֑֞ן אַ יּכָא ּדיָֿתּבָ א אַ נ֗ ּתֿתָ א עלַיהֻו ֑ן
חרנָא לָא Rev 17:10
והי֭ הַ ו ֗א ִ
ומַ לּכ ֵ֞א ׁשַ ֿבעָא אֵ נֻו֭ ן חַ מׁשָ א נֿפַ לו֭ וחַ ֿד ִאיֿתַ ֗
עֿדַ ּכִ יל אֵ ֿתָ ֭א ומָ א ּדֵ אֿתָ ֑א קַ לִ יל יִ הִ יֿב לֵה לַמֿכַּתָ רֻ ו֭
יה והָ י ּדַ ֿתמָ ניָא ומֵ ן ׁשַ ֿבעָא Rev 17:11
וֿתַ נִ ינָא וחַ יֻוֿתָ א הָ י ִּדאיֿתֵ יה ולַיּתֵ ֑
֗הי ולַאֿבּדָ נָא אָ ז ָ֗ל ֭א
עֵסרא מַ לּכִ ין֞ אֵ נֻו֭ ן אַ ילֵין ּדמַ לּכֻוֿתָ א לָא Rev 17:12
ַיּת ָ
וַעסַ ר קַ רנָן֞ ּדַ חז ֑
עֿדַ ּכִ יל נסַ ֿבו֭ אֵ לָא ׁשֻ ולטָ נָא אַ ֿיך מַ לּכ ֑ ֵ֞א חֿדָ א ׁשָ עֿתָ א ׁשָ קלִ ין עַ ם חַ יֻוֿתָ ֭א
הָ לֵין חַ ֿד צֵ ֿב ָינָא ִאיֿת להֻו֭ ן וחַ ילָא וׁשֻ ולטָ נָא ִּדילהֻו ֑ן לחַ י ֻוֿתָ א Rev 17:13
יָהּבִ ין֭
ֵאמרא נֵזּכֵא אֵ נֻו֭ ן מֵ טֻל ּדמָ ֵרא הֻו Rev 17:14
מרא נַקרֿבֻו֭ ן ו ָ
הָ לֵין עַ ם אֵ ָ
קרי ָ֞א וַֿגֿבַ י ָ֞א וַמהַ ימנ ֭ ֵ֞א
ּדמָ ַרוָֿתָ ֞א וַמל ֵֿך מַ לּכ ֭ ֵ֞א וַֿדעַ מֵ ה ַ
וֵאמַ ר לִ י֭ מַ י ָ֞א ּדַ חזַיּת ּדַ עלַיהֻון יָֿתּבָ א זָנִ יֿתָ ֑א עַ ֗ממֵ ֞א וֿכֵנׁשֵ ֞א Rev 17:15
וֵאמוָֿתָ ֞א ולֵׁשָ נ ֵ֞א ִאיֿתַ יהֻון֭
וַעסַ ר קַ רנָֿתָ ֞א ּדַ חזַיּת לחַ י ֻוֿתָ ֑א הָ לֵין נֵסניָן֞ לזָנִ יֿתָ ֭א וחָ ַרֿבּתָ א Rev 17:16
סרה נֵאֿכלֻו֭ ן ונַוקֿדֻונָה ּבנ ָֻור ֭א
ועַ רטֵ לָיּתָ א נֵעּבֿדֻונ ָ֭ה וֿבֵ ָ
אַ לָהָ א ּגֵיר יָהֵ ֿב ּבלֵּבַ וָֿתהֻון֞ ּדנֵעּבֿדֻון צֵ ֿב ָינֵה ונֵעּבֿדֻון צֵ ֿביָנהֻון Rev 17:17
ַוהי֞ ּדַ אלָהָ ֭א
חַ ֿ֑ד ונֵּתלֻון מַ לּכֻוֿתהֻון לחַ יֻוֿתָ א הָ י֑ עֿדַ מָ א ּדנֵׁשּתַ מליָן֞ מֵ ל ֗
Rev 17:5
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מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ א אַ יֿדָ א ִּדאיֿת לָה
ַיּת ִ
וַאנ֗ ּתֿתָ א אַ יֿדָ א ּדַ חז ֑
ֵיה ּדַ ארעָא ס
מַ לּכֻוֿתָ א עַ ל מַ לּכ ֞
חרנָא מַ לַאֿכָא ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ י ָ֑א ִּדאיֿת Rev 18:1
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן חזִיֿת ֗א ִ
ֵהרֿת מֵ ן ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ֭ה
לֵה ׁשֻ ולטָ נָא ַרּבָ ֭א וַארעָא נ ַ
עמרא Rev 18:2
וַקעָא ּבקָ לָא ַרּבָ ֑א נֵֿפלַֿת נֵֿפלַֿת ּבָֿ֣בֵ יל ַרּבֿתָ ֭א וַהוָֿת מַ ָ
לׁשאֿדֵ ֑ ֞א וַנטֻורֿתָ א לֿכֻל רֻ וחֵ ֞א לָא ּדַ ֿכיָֿתָ ֞א וסַ ניָֿתָ ֭ ֞א
ִ
ֵיה Rev 18:3
עַממֵ ֭ ֞א ומַ לּכ ֞
מרא ּדזָניֻוֿתָ ֑ה מֵ זּגַֿת לֿכֻלהֻון ֗
מֵ טֻל ּדמֵ ן חַ ָ
ּדַ ארעָא עַ מָ ה זַנִ יו֭ וֿתַ ּג ֵָר ֞א ּדַ ארעָא מֵ ן חַ ילָא ּדַ ׁש ָניָה עֿתַ רו֭
חרנָא קָ לָא מֵ ן ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ֭ר ּפֻוקו מֵ ןַּ -גוָה עַ מי֑ ּדלָא Rev 18:4
וׁשֵ מעֵֿת ֗א ִ
יה ּדַ למָ א ּתֵ סֿבֻון מֵ ן מַ חוָֿתָ ֭ ֞ה
ּתֵ ׁשּתַ וּתֿפֻון ּבַ חטָ הֵ ֭ ֞
ֵיה Rev 18:5
מֵ טֻל ּדַ ֿדֿבֵ קו ּבָ ה חטָ הֵ ֞א עֿדַ מָ א לַׁשמַ י ָ֭א וֵאּתּדֿכַר אַ לָהָ א עַ ול ֭ ֞
יה Rev 18:6
אף הִ י ּפֵרעַֿ֭ת ועֻוֿפו לָה אַ עֿפָא עַ ל עֿבָ ֿדֵ ֭ ֞
ּפֻורעֻוה אַ י ַּכנָא ּדָ ֿ
עֿפָא
ּבֿכָסָ א הַ ו ּדמֵ זּגַֿת מז ֻוֿגו לָה אַ ֑
איך הָ ֿכַן ׁשֻ ונָקָ א Rev 18:7
עַ ל מֵ ּדֵ ם ּדׁשַ ּבחַ ֿת נַֿפׁשָ ֭ה וֵאׁשּתַ על ַיֿ֭ת ּדַ ֿ
מר ֭א ּדיָֿתּבָ א ֗אנָא מַ לּכֿתָ ֑א וַארמַ לּתָ א לַיּתַ י֭
וֵאֿבל ָ֭א מֵ טֻל ּדַ ֿבלֵּבָ ה אָ ָ
וֵאֿבלָא לָא אֵ חז ֵ֭א
מֵ טֻלהָ נָא ּבחַ ֿד יַומָ א נִ אֿתיָן֞ עלֵיה מַ חוָֿתָ ֭ ֞א מַ וּתָ א וֵאֿבלָא וֿכַֿפנ ָ֭א Rev 18:8
וַֿבנ ָֻורא ִּתאקַ ֿ֭ד מֵ טֻל ּדחַ ילֿתָ ן מָ ריָא ּדֿדָ נ ָ֭ה
ארעָא הָ נֻון ּדזַנִ יו עַ מָ ה Rev 18:9
֑
ֵיה ּדַ
ונֵֿבּכֻונָה ונַרקֿדֻון עלֵיה מַ לּכ ֞
וֵאׁשּתַ עלִ יו֑ מָ א ּדחָ זֵין ּת ָננָא ּדיַקּדָ נ ָ֭ה
ימין מֵ ן קֿבֻול מֵ ן ּדֵ חלֿתָ א ּדֿתַ ׁשנִ יקָ ֭ה ונִ אמרֻ ו ֑ן וָי וָי וָי Rev 18:10
ּכַֿד קָ ִ
מֿדינ֗ ּתָ א עַ ִׁשינּתָ ֭א מֵ טֻל ּדֿבַ חֿדָ א ׁשָ עָא אֵ ֿתָ א ִּדינֵֿכי֭
מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ א ּבָֿ֣בֵ יל ִ
ִ
ֵיה ומַ וּבַ להֻון לַיּת ּדזָֿבֵ ן Rev 18:11
וֿתַ ּג ֵָר ֞א ּדַ ארעָא נֵֿבּכֻון ונֵֿתַ אֿבלֻון על ֭
ּתֻ וֿ֭ב
ירֿתָ ֑ ֞א וַֿדמַ רּגָניָֿתָ ֞א Rev 18:12
אֿפֵא יַקִ ָ
ַֿדסאמָ א וַֿדֿכִ ֞
מַ וּבלָא ּדֿדַ הֿבָ א ו ִ
אריָא ּדַ זח ִֻוריֿתָ ֑א וֿכֻל קִ יס ּדֿבֵ סמָ ֑א וֿכֻל מָ אן
וׁש ָ
וַֿדֿבֻוצָ א וֿדַ ארּג ָונ ָ֑א ִ
וׁשיׁשָ א
ּדׁשֵ נ ָ֑א וֿכֻל מָ אן ּדקַ יסָ א יַקִ ָירא וַנחָ ׁשָ א וֿפַ רזל ָ֑א ִ
Rev 17:18
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ַסמיֿדָ ֑א
מרא ומֵ ׁשחָ א ו ִ
ֻורון וַלֿבֻונּתָ ֑א וחַ ָ
וקֻ ונִ ימָ ון וֿבֵ סמֵ ֞א ומ ָ
ֿגר ֞א ונַֿפׁשָ ֿתָ ֞א ּדַ ֿבנַינָׁשָ ֑ ֞א
ועֵרּבֵ ֞א ַורֿכׁשָ ֞א ומַ רּכֿבָ ֿתָ ֑ ֞א וֿפַ ֵ
וֵאּבֵ ֿכי ֵרּגֿתָ א ּדנַֿפׁשֵ ֿכי אֵ זַל מֵ נֵֿכי֭ וֿכֻל ּדׁשַ ִמין וַׁשֿבִ יח אֵ זַל Rev 18:14
מֵ נֵֿכי֭ ול ָ֭א ּתֻ וֿב ּתֵ חזֵין אֵ נֻון֭
ולָא נֵׁשּכחֻון אֵ נֻון ּתַ ּג ֵָר ֞א ּדהָ לֵין ּדַ עֿתַ רו מֵ נ ָ֑ה מֵ ן קֿבֻול Rev 18:15
נקֻ ומֻון מֵ ן ּדֵ חלֿתָ א ּדׁשֻ ונָקָ ֭ה ּכַֿד ּבָ ֿכֵין וַאֿבִ ילִ ין
מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ ֑א ּדַ מעַ טֿפָא ּבֻוצָ א וַארּג ָונָא Rev 18:16
ָאמרי֭ ן וָי וָי ִ
ו ִ
אֿפֵא יַקִ ָירֿתָ ֞א ומַ רּגָניָֿתָ ֭ ֞א
וַזחֻוריָֿתָ ֞א ּדמַ ֿדהֿבָ ן֞ ּבֿדַ הֿבָ א וֿכִ ֞
ּברי֞ Rev 18:17
איך הָ נ ָ֭א וֿכֻל מֿדַ ַ
ֻוֿתרא ּדַ ֿ
מֵ טֻל ּדֿבַ חֿדָ א ׁשָ עָא אֵ סּתַ ַרק ע ָ
ֵאלֿפָר ֞א וֿכֻל ּדַ ֿביַמָ א ּפָ לחִ י ֑ן מֵ ן
ֵ
אלֿפֵא לֿדֻוּכיָֿתָ ֑ ֞א ו
֞
לֿפֵא וֿכֻל אָ ז ַ֗לי֞ ּבֵ
אֵ ֭ ֞
רֻ וחקָ א קָ מו
ָאמרי ֑ן מַ ן ִ֗הי ּדֿדָ מיָא Rev 18:18
וַֿבֿכַאוֻה ּכַֿד חָ זֵין ּת ָננָא ּדיַקּדָ נ ָ֭ה ו ִ
ַמֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ ֭א
ל ִ
ָאמרי֭ ן Rev 18:19
ֿפרא עַל ִריׁשַ יה ֭ ֻ֞ון וַקעַ ו ּכַֿד ּבָ ֿכֵין וַאֿבִ ילִ ין ו ִ
ַארמיו עַ ָ
ו ִ
מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ ֭א אַ יֿדָ א ּדֿבָ ה עֿתַ רו אַ ילֵין ִּדאיֿת להֻון אֵ לֿפָא ּביַמָ א
וָי וָי ִ
מֵ ן ִאיקָ ָר ֭ה ּדֿבַ חֿדָ א ׁשָ עָא חֵ רּבַ ֿ֭ת
אֵ ֿתּפַ צחו עלֵיה ׁשמַ יָא וקַ ִּדיׁשֵ ֞א וַׁשלִ יחֵ ֭ ֞א וַנֿבִ י ֑ ֵ֞א מֵ טֻל ּדֿדָ ן Rev 18:20
אַ לָהָ א ִּדינֿכֻון מֵ נ ָ֭ה
יך ַרחי ָ֑א Rev 18:21
וַׁשקַ ל חַ ֿד מֵ ן מַ לַאֿכ ֵ֞א חַ ילֿתָ נ ֵ֞א ּכִ אֿפָא ַרּבֿתָ א אַ ֿ
מֿדינ֗ ּתָ א ַרּבֿתָ ֑א ולָא
ַארמי ּביַמָ א וֵאמַ ֭ר הָ ַֿכנָא ּבחִ אֿפָא ּתֵ ׁשּתֿדֵ א ּבָֿ֣בֵ יל ִ
ו ִ
ּתֵ ׁשּכַח ּתֻ וֿ֭ב
ֻורא וֿדַ זנַי֞ זמָ ָרא וַֿדמַ זעֻוקֵ ֑ ֞א לָא Rev 18:22
ַֿדׁשיֿפ ָ
וקָ לָא ּדקִ יֿתָ ָרא ו ִ
נֵׁשּתמַ ע ּבֵ ֿכי ּתֻ וֿ֭ב
ׁשרֿגָא לָא נֵֿתחזֵא לֵֿכי ּתֻ וֿ֭ב וקָ לָא ּדחַ ֿתנָא וקָ לָא Rev 18:23
ֻוהרא ּדַ ָ
ונ ָ
ארעָא
֭
ֵיה ּדַ
ּדֿכַלֿתָ א לָא נֵׁשּתמַ ע ּבֵ ֿכי ּתֻ וֿ֭ב מֵ טֻל ּדֿתַ ּג ַָריּכי֞ ִאיֿת ֗הוַו ַרורֿבָ נ ֞
מֵ טֻל ּדַ ֿבחַ רׁשַ יּכי֞ אַ טעִ יּתי לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א
קטילִ ין עַ ל אַ רעָא ס Rev 18:24
וֿבָ ה אֵ ׁשּתֿכַח ּדמָ א ּדַ נֿבִ י ֵ֞א וקַ ִּדיׁשֵ ֞א ּדַ ִ
Rev 18:13
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ֵאא ּבַ ׁשמַ יָא
ומֵ ן ּבָ ֿתַ ר הָ לֵי ֑ן ׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ַרּבָ א ּדֿכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֞
אמרי ֑ן הַ ֵללֻוי ַ֭א ּפֻורקָ נָא וֿתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וחַ ילָא לַאלָהַ ן֭
ּדָ ִ
ַוה ֭֞י מֵ טֻל ּדֿדָ ן לזָנִ יֿתָ א ַרּבֿתָ א אַ יֿדָ א Rev 19:2
מֵ טֻל ּדׁשַ ִר ִירין וֿכִ אנִ ין֞ ִּדינ ֗
יה
והי֞ מֵ ן ִאיֿדֵ ֭ ֞
ּדחַ ּבלַֿת לַארעָא ּבזָניֻוֿתָ ֑ה וַֿתֿבַ ע ּדמָ א ּדעַֿבּדַ ֗
למין֭ Rev 19:3
ּדֿתַ רּתֵ ין֞ אֵ מַ רו הַ ֵללֻוי ַ֑א וַֿת ָננָה סלֵק לעָ לַם עָ ִ
יׁשין֞ וַארּבַ ֞ע חַ י ָו ֑֞ן וַסֿגֵֿדו לַאלָהַ ן Rev 19:4
ַארּבעָא קַ ִׁש ִ
֞
עֵסרין ו
וַנֿפַ לו ִ
ָאמרי֭ ן אַ ִמין הַ ֵללֻוי ַ֭א
ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסיָא ו ִ
והי֞ וֿדָ חלַי֞ Rev 19:5
וקָ לָא מֵ ן ּכֻורסיָא ּדָ אמַ ֭ר ׁשַ ּבַ חו לַאלָהַ ן ּכֻלהֻון עַֿבּדַ ֗
ֻור ֞א עַ ם ַרורֿבֵ ֭ ֞א
ׁשמֵ ֭ה ּכֻלהֻון זע ֵ
ֵאא Rev 19:6
ַאיך קָ לָא ּדמַ י ָ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
ֵאא ו ֿ
וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא אַ ֿיך ּדֿכֵנׁשֵ ֞א סַ ּגִ י ֑ ֞
אמרין הַ ֵללֻוי ַ֭א מֵ טֻל ּדַ אמל ֵֿך מָ ריָא אַ לָהָ א
ּדרעמֵ ֞א חַ ילֿתָ נ ֵ֞א ּדָ ִ
ַאיך קָ לָא ַ
ו ֿ
אַ חִ יֿד ּכ ֻ֭ל
ינ ן נֵּתֵ ל לֵה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֑א מֵ טֻל ּדֵ אֿתָ ֿת מֵ ׁשּתֻ וֿתֵ ה Rev 19:7
חָ ֿדֵ ינַן ומֵ ֿתּפַ צחִ ַ֭
אמר ֭א וַאנ֗ ּתֿתֵ ה טַ יֿבַ ֿת נַֿפׁשָ ֭ה
ּדֵ ָ
יר ֭א ּבֻוצָ א ּגֵיר Rev 19:8
ֵאֿתיהֵ ֿב לָה ּדֿתֵ ֿתעַטַ ֿף ּבֻוצָ א ּדַ ֿכיָא וַנהִ ָ
ו ִ
ּתריצָ ֿתָ ֞א אֵ נֵין֞ ּדקַ ִּדיׁשֵ ֭ ֞א
ִ
וֵאמַ רו לִ י ּכֿתֻ וֿ֭ב טֻוֿבַ יהֻון לַאילֵין ּדלַחׁשָ ִמיֿתָ א ּדמֵ ׁשּתֻ וֿתֵ ה Rev 19:9
קרי ֭ ָ֞א וֵאמַ ר לִ י֭ הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ּדׁשַ ִר ָירן֞ ּדַ אלָהָ א ִאיֿתַ יהֵ ין֭
אמרא ִאיֿתַ יהֻון ַ
ּדֵ ָ
ַוהי֞ וסֵ ֿגּדֵ ֿת ל ֵ֭ה וֵאמַ ר לִ י֭ ל ָ֭א ּכנָֿתָ ֿך ִאיֿתַ י Rev 19:10
ונֵֿפלֵֿת קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
יּך הָ לֵין ִּדאיֿת להֻון סָ הּדֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ ֭וע לַאלָהָ א סֿגֻוֿד י ִַּת ָיראיִ ֿ֭ת
וֿדַ אחַ ְ֞
סָ הּדֻוֿתָ א ּגֵיר ּ֣דיֵׁשֻ וע֑ ִאיֿתֵ יה רֻ וחָ א ּדַ נֿבִ יֻוֿתָ א ס
ַוהי Rev 19:11
יח והָ א סֻוסיָא חֵ ו ָָר ֭א וַֿדיָֿתֵ ֿב על ֗
ֿפֿת ֑
וַחזִיֿת ׁשמַ יָא ּדַ ִ
קרֿ֭ב
ֿתקרא מהַ ימנָא וׁשַ ִר ָיר ֑א וַֿבֿכִ אנֻוֿתָ א ּדָ אֵ ן ומַ ֵ
מֵ ֵ
ֵאא Rev 19:12
ַוהי֞ ּדֵ ין אַ ֿיך ׁשַ להֵ ֿבִ יֿתָ א ּדנ ָֻור ֭א ועַ ל ִריׁשֵ ה ּתָ אֿג ֵ֞א סַ ּגִ י ֭ ֞
עַ ינ ֗
ּכֿתיֿבָ ֑א אַ ינָא ּדלָא יָֿדַ ע אֵ לָא אֵ ן הֻו֭
וִ איֿת לֵה ׁשמָ א ִ
ֿתקרא ׁשמֵ ה מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֭א Rev 19:13
וַמעַטַ ֿף מָ אנָא ּדַ זלִ יע ּבַ ֿדמָ ֭א ומֵ ֵ
יׁשין Rev 19:14
וחַ י ַלוָֿתָ ֞א ּדַ ׁשמַ יָא נַקִ יֿפִ ין ֗הוַו לֵה עַ ל ַרֿכׁשָ ֞א חֵ ו ֵָר ֭ ֞א וַלֿבִ ִ
ּבֻוצָ א חֵ ו ָָרא וֿדַ ֿכי ָ֭א
Rev 19:1
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לעַממֵ ֭ ֞א והֻו
ומֵ ן ּפֻומהֻון נָֿפקָ א חַ רּבָ א חַ ִריֿפּתָ ֭א ּדֿבָ ה נֵקטלֻון ֗
נֵרעֵא אֵ נֻון ּבׁשַ ֿבטָ א ּדֿפַ רזל ָ֭א והֻו ּדָ אֵ ׁש מַ עצַ רּתָ א ּדרֻ וֿגזֵה ּדַ אלָהָ א אַ חִ יֿד
ּכ ֻ֭ל
ּכֿתיֿבָ ֭א מַ לּכָא Rev 19:16
ַוהי֞ עַ ל עַ טמָ ֿתֵ ֑֞ה ׁשמָ א ִ
וִ איֿת לֵה עַ ל מָ אנ ֗
ּדמַ לּכ ֵ֞א ומָ ָרא ּדמָ ַרוָֿתָ ֭ ֞א
חרנָא מַ לַאֿכ ָ֭א ּדקָ אֵ ם ּבׁשֵ מׁשָ ֭א וַקעָא ּבקָ לָא ָרמָ ֑א Rev 19:17
וַחזִיֿת ֗א ִ
לֿפָרחֿתָ א ּדֿפָרחָ א מֵ צעַ ֿת ׁשמַ י ָ֭א ּתַ ו אֵ ֿתּכַנ֗ ׁשו לַחׁשָ ִמיֿתָ א ַרּבֿתָ א
וֵאמַ ר ַ
ּדַ אלָהָ ֑א
סרא Rev 19:18
לֿפֵא וֿבֵ ָ
ּדרׁשַ י֞ אַ ֭ ֞
סרא ִ
סרא ּדמַ לּכ ֵ֞א וֿבֵ ָ
ּדֿתֵ אֿכלֻון ּבֵ ָ
אר ֞א
סרא ּדחִ ֵ
ּדרֿכׁשָ ֑ ֞א וֿדַ אילֵין ּדיָֿתּבִ ין עלַיהֻו֭ ן וֿבֵ ָ
סרא ַ
ּדעַ ִׁשינ ֭ ֵ֞א וֿבֵ ָ
ַֿדרורֿבֵ ֭ ֞א
ֻור ֞א ו ַ
וַֿדעַ ֿבּדֵ ֭ ֞א וֿדַ זע ֵ
ֻון Rev 19:19
וַחזִיֿת לחַ יֻוֿתָ א וַלחַ י ַלוָֿתָ ֭ ֞ה ומַ לּכ ֵ֞א ּדַ ארעָא וַלֿפָ לחַ יה ֭ ֞
וה ֭֞י
קרֿבָ ֑א עַ ם הַ ו ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל סֻוסיָא ועַ ם ּפָ לחַ ֗
ַנׁשין למֵ עּבַ ֿד ָ
ּדַ מֿכ ִ
וֵאּתּתצִ יֿדַ ֿת חַ י ֻוֿתָ ֭א וַנֿבִ יָא ּדַ ָּגלָא עַ מֵ ֭ה הַ ו ּדַ עֿבַ ֿד אָ ֿתוָֿתָ ֞א Rev 19:20
קֿדָ מֵ ֑יה ּדַ ֿבהֵ ין אַ טעִ י לַאילֵין ּדַ נסַ ֿבו רֻ וׁשמָ א ּדחַ יֻוֿתָ ֭א ולַאילֵין ּדַ סֿגֵֿדו
ֵֿבריֿתָ ֭א
ֵאֿתרמיו ּביַמֿתָ א ּדנ ָֻורא ּדיָקּדָ א וַֿדֿכ ִ
ִ
ּתריהֻון֞ ו
לצַ למָ ֭ה וַנחֵ ֿתו ַ
וַֿדׁשַ רּכָא ּדֵ ין אֵ ֿתקַ טַ לו ּבחַ רּבֵ ה ּדהַ ו ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל סֻוסי ָ֑א ּבַ איֿדָ א Rev 19:21
ּדנָֿפקָ א מֵ ן ּפֻומֵ ֭ה ו ֻֿכלָה טַ ָירא סֵ ֿבעַ ֿת מֵ ן ּבֵ סרהֻון ס
ַוהי קלִ יֿדָ א Rev 20:1
חרנָא מַ לַאֿכָא ּדַ נחֵ ֿת מֵ ן ׁשמַ יָא ִּדאיֿת על ֗
וַחזִיֿת ֗א ִ
וׁשיׁשַ לּתָ א ַרּבֿתָ א ּבִ איֿדֵ ֭ה
ּדַ ֿתהֻומָ ֭א ִ
והי אָ ֿכֵלקַ רצָ א וסָ טָ נ ָ֭א Rev 20:2
ולַֿבּכֵה לֿתַ נִ ינָא חֵ ויָא קַ ֿדמָ יָא הַ ו ִּדאיֿתַ ֗
ַאסרה אָ ל ֵֿף ׁשנִ ֭ ֞ין
ו ֵ
וַארמיֵה ּבַ ֿתהֻומָ ֭א וֵאחַ ֿד וַטֿבַ ע לעֵ ל מֵ נ ֵ֑ה ּדלָא ּתֻ וֿב נַטעֵא Rev 20:3
לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֭ ֞א ּבָ ֿתַ ר הָ לֵין יִ הִ יֿב למֵ ׁשריֵה קַ לִ יל זַֿבנ ָ֭א
וַחזִיֿת מַ וּתֿבֵ ֞א וִ יֿתֵ ֿבו עלַיהֻו֭ ן וֿדִ ינָא אֵ ִֿתיהֵ ֿב להֻו֭ ן ונַֿפׁשָ ֿתָ ֞א Rev 20:4
הָ לֵין ּדֵ אֿתּפסֵ ק מֵ טֻל סָ הּדֻוֿתָ א ּ֣דיֵׁשֻ וע ומֵ טֻל מֵ לֿתָ א ּדַ אלָהָ ֑א וֿדַ אילֵין
ּדלָא סֿגֵֿדו לחַ יֻוֿתָ א ולָא לצַ למָ ֑ה ולָא נסַ ֿבו רֻ וׁשמָ א עַ ל ּבֵ יֿת-עַ ינַיהֻו ֑֞ן אַ ו
מׁשיחָ א אָ ל ֵֿ֞ף ׁשנִ ֭ ֞ין
עַ ל ִאיֿדַ יהֻו ֑֞ן ּדַ חיַו וַאמלֵֿכו עַ ם ִ
Rev 19:15
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והָ ֿדֵ א ֗הי קיָמּתָ א קַ ֿדמָ יּתָ ֭א
טֻוֿבָ נָא ֗הו וקַ ִּדיׁשָ א מַ ן ִּדאיֿת לֵה מנָֿתָ א ּבַ קיָמּתָ א קַ ֿדמָ יּתָ ֭א Rev 20:6
ועַ ל הָ לֵין לַיּת ׁשֻ ולטָ נָא למַ וּתָ א ּתֵ נ ָינ ָ֭א אֵ לָא נֵהוֻון ּכָהנ ֵ֞א ּדַ אלָהָ א
מׁשיחָ ֑א ונַמלֿכֻון עַ מֵ ה אָ ל ֵֿ֞ף ׁשנִ ֭ ֞ין
וֿדַ ִ
ֵׁשּתרא סָ טָ נָא מֵ ן חֿבֻוׁשי ֵ֭ה Rev 20:7
ומָ א ּדֵ אׁשּתַ לַם אָ ל ֵֿ֞ף ׁשנִ י ֑֞ן נ ֵ
ארעָא ל֣ ֿגֻוֿג Rev 20:8
֭
ו ֵנּפֻוק למַ טעָ יֻו לֿכֻלהֻון עַ ֗ממֵ ֞א ּבַ ארּבַ ֞ע זָויָֿתָ ֞ה ּדַ
ַקרֿבָ ֭א אַ ילֵין ּדמֵ ניָנהֻון אַ ֿיך חָ לָא ּדיַמָ ֭א
וַל֣ מָ ֻֿגוֿ֭ג ולַמ ַֿכנָׁשֻ ו אֵ נֻון ל ָ
ׁשריֿתָ א Rev 20:9
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּדמַ ִ
ארעָא וחַ ֿדרֻ וה ל ִ
֑
וַסלֵקו עַ ל ּפֿתָ יָה ּדַ
ַמֿדינ֗ ּתָ א חַ ּבִ יֿבּתָ ֭א ונֵחּתַ ֿת נ ָֻורא מֵ ן ׁשמַ יָא מֵ ן אַ לָהָ ֭א וֵאֿכלַֿת
ּדקַ ִּדיׁשֵ ֞א ול ִ
אֵ נֻון֭
ֵֿבריֿתָ ֑א Rev 20:10
ֿתרמי ּביַמֿתָ א ּדנ ָֻורא וֿכ ִ
וָאֿכֵלקַ רצָ א מַ טעיָנהֻון אֵ ִ
למין ס
אַ יּכָא ּדחַ יֻוֿתָ א וַנֿבִ יָא ּדַ ָּגל ָ֭א ונֵׁשּתַ נקֻ ון ִאימָ מָ א ולִ ליָא לעָ לַם עָ ִ
וַחזִיֿת ּכֻורסיָא ַרּבָ א חֵ ו ָָר ֭א ולַֿדיָֿתֵ ֿב לעֵ ל מֵ נ ֵ֑ה הַ ו ּדמֵ ן-קֿדָ ם Rev 20:11
והי֞ עֵרקַ ֿת אַ רעָא וַׁשמַ י ָ֑א וַאֿתַ ר לָא אֵ ׁשּתֿכַח להֻון֭
אַ ּפַ ֗
ֿפר ֞א Rev 20:12
ֻור ֞א ּדקָ מו קֿדָ ם ּכֻורסי ָ֭א וסֵ ֵ
למיֿתֵ ֞א ַרורֿבֵ ֞א וַזע ֵ
וַחזִיֿת ִ
ּדֿדינ ָ֭א וֵאּתֿדִ ינו ִמיֿתֵ ֞א מֵ ן
והי ִ
ֿפרא אֵ ֿתּפֿתַ ח ִּדאיֿתַ ֗
חרנָא סֵ ָ
אֵ ֿתּפֿתַ חו֭ ו ַ֗א ִ
ֿפרא אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבסֵ ָ
אַ ילֵין ּדַ ִ
וי ַ֗הֿב יַמָ א ִמיֿתֵ ֞א ּדֿבֵ ֭ה ומַ וּתָ א וַׁשי ֻול י ַ֗הֿבו ִמיֿתֵ ֞א ּדצֵ איֿדַ יהֻו֭ ן Rev 20:13
ֵאּתֿדין חַ ֿד חַ ֿד מֵ נהֻון אַ ֿיך עֿבָ ֿדַ יה ֭ ֻ֞ון
ו ִ
והי מַ וּתָ א Rev 20:14
ֿתרמיו ּביַמֿתָ א ּדנ ָֻור ֭א הָ נָא ִּדאיֿתַ ֗
ומַ וּתָ א וַׁשיֻול אֵ ִ
ּתֵ נ ָינ ָ֭א
ֿתרמי ּביַמֿתָ א Rev 20:15
רׁשים ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדחַ י ֑ ֵ֞א אֵ ִ
וַאינָא ּדלָא אֵ ׁשּתֿכַח ּדַ ִ
ּדנ ָֻורא ס
וַחזִיֿת ׁשמַ יָא חַ ֿ֗ד ּתָ ֿתָ ֞א וַארעָא חֿדַ ֿתָ ֭א ׁשמַ יָא ּגֵיר קַ ֿדמָ יּתָ ֭א Rev 21:1
והי ּתֻ וֿ֭ב
וַארעָא קַ ֿדמָ יּתָ א אֵ זַלו֭ ויַמָ א לַיּתַ ֗
אֻ֣ורׁשלֵם חֿדַ ֿתָ ֑א חזִיֿתָ ה ּדנָחּתָ א מֵ ן Rev 21:2
ַמֿדינ֗ ּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ א ִ
ול ִ
ׁשמַ יָא מֵ ן צֵ יֿד אַ לָהָ ֭א ּדַ מטַ יֿבָ א אַ ֿיך ּכַלֿתָ א מצַ ּבַ ּתּתָ א לֿבַ על ָ֭ה
Rev 20:5
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וׁשֵ מעֵֿת קָ לָא ַרּבָ א מֵ ן ׁשמַ יָא ּדָ אמַ ֑ר הָ א מַ ׁשריָא ּדַ אלָהָ א עַם
ּבנַינָׁשָ ֭ ֞א וׁשָ ֵרא עַ מהֻו֭ ן והֵ נֻון עַ מָ א ִּדילֵה נֵהוֻו֭ ן והֻו אַ לָהָ א עַ מהֻו֭ ן ונֵהוֵא
להֻון אַ לָהָ ֭א
יל ולָא Rev 21:4
מעֵא מֵ ן עַ ינַיה ֭ ֻ֞ון ומַ וּתָ א לָא נֵהוֵא מֵ ּכִ ֭
והֻו נֵלחֵ א ּכֻל ּדֵ ֞
ּפֵיה
אֵ ֿבלָא ולָא ַרוּבָ ֭א ולָא ּכִ אֿבָ א ּתֻ וֿב נֵהוֵא עַ ל אַ ֭ ֞
וֵאז ֵ֗לֿת וֵאמַ ר לִ י ּדיָֿתֵ ֿב עַ ל ּכֻורסי ָ֭א הָ א חַ ֿ֗ד ֿתָ א עָֿבֵ ֿד ֗אנָא ּכ ֻ֭ל Rev 21:5
וֵאמַ ר לִ י ּכֿתֻ וֿ֭ב הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א מהַ ימנָֿתָ ֞א וׁשַ ִר ָירֿתָ ֞א ִאיֿתַ יהֵ ין֭
יׁשיֿתָ א וׁשֻ ולָמָ ֭א לֿדַ צהֵ א Rev 21:6
וֵאמַ ר לִ י הו ַ֭֞י אֵ נָא אָ ל ַֿף וֵאנָא ּתַ ו֭ ִר ִ
֗אנָא אֵ ּתֵ ל מֵ ן עַ ינָא ּדמַ י ָ֞א חַ י ֵ֞א מַ ּגָן֭
ּבר ֭א Rev 21:7
ארֿת הָ לֵי֭ ן וֵאהוֵא לֵה אַ לָהָ ֭א ונֵהוֵא לִ י ָ
וֿדַ זֿכָא הֻו נִ ַ
לקַ נֻוטֿתָ נ ֵ֞א ּדֵ ין ולָא מהַ ימנ ֑ ֵ֞א ועַ ָול ֵ֞א וַמסַ יֿבֵ ֞א וקָ טֻול ֑ ֵ֞א וחַ ָרׁשֵ ֞א Rev 21:8
ֿכר ֞א וֿכֻלהֻון ּדַ ָּגל ֑ ֵ֞א מנָֿתהֻון ּביַמֿתָ א יָקֵ ּדּתָ א ּדנ ָֻורא
ו ַז ָני ֵ֞א וֿפָ לחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
ֵֿבריֿתָ ֑א אַ יֿדָ א ִּדאיֿתֵ יה מַ וּתָ א ּתֵ נ ָינָא ס
וֿכ ִ
וֵאֿתָ א חַ ֿד מֵ ן ׁשַ ֿבעָא מַ לַאֿכִ ין֞ אַ ילֵין ִּדאיֿת עלַיהֻון ׁשֿבַ ֞ע Rev 21:9
ֵיך
למאמַ ֭ר ּתָ א אֵ חַ ו ֿ
חריָֿתָ ֭ ֞א ומַ לֵל עַ מי ִ
ָזֿב ִֻורין֞ ּדמַ ליָן֞ ׁשֿבַ ֞ע מַ חוָֿתָ ֞א ֗א ָ
אמר ֭א
לֿכַלֿתָ א אַ נ֗ ּתֿתֵ ה ּדֵ ָ
ַמֿדינ֗ ּתָ א Rev 21:10
ֻורא ַרּבָ א ָורמָ ֭א וחַ ויַני ל ִ
וַאוּבלַני ּברֻ וח לט ָ
אֻ֣ורׁשל ֵ֑ם ּדנָחּתָ א מֵ ן ׁשמַ יָא מֵ ן צֵ יֿד אַ לָהָ ֭א
קַ ִּדיׁשּתָ א ִ
יך ּדמֻוֿתָ א ּדֿכִ אֿפָא Rev 21:11
ֻוהרה אַ ֿ
וִ איֿת לָה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א ּדַ אלָהָ ֭א ונ ָ
ָוס
יַקִ ירּתָ א אַ ֿיך יַׁשּפֵ ֑ה אַ ֿיך ּדֻומיָא ּדַ קרֻ וסטַ ל ֭
ּתרעסַ ֭ר ועַ ל Rev 21:12
רעֵא ֵ
וִ איֿת לָה ׁשֻ ָורא ַרּבָ א ָורמָ ֭א וִ איֿת לָה ּתַ ֞
ּכֿתיֿבֵ ֞א אַ ילֵין ִּדאיֿתַ יהֻון ׁשמָ הֵ ֞א
ּתרעסַ ֭ר וַׁשמָ הַ יהֻון֞ ִ
רעֵא מַ לַאֿכ ֵ֞א ֵ
ּתַ ֞
איסרי ֵ֭ל
ֿתרעסַ ר ׁשַ ֿבטֵ ֞א ִּ֣ד ָ
ּדַ ֵ
רעֵא ּתלָֿתָ ֭א ומֵ ן Rev 21:13
רעֵא ּתלָֿתָ ֭א ומֵ ן ּגַרֿביָא ּתַ ֞
מֵ ן מַ ֿדנחָ א ּתַ ֞
רעֵא ּתלָֿתָ ֭א
רעֵא ּתלָֿתָ ֭א ומֵ ן מַ ערֿבָ א ּתַ ֞
ּתַ ימנָא ּתַ ֞
עֵסר ֭ ֞א וַעלַיהֵ ין Rev 21:14
וׁשֻ ָורא ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ א ִאיֿת לֵה ׁשֵ ֿתֵ אסֵ ֞א ּתַ רּתַ ֵ
ֿבר ֭א
והי֞ ּדַ ָ
ּתרעסַ ר ׁשמָ הֵ ֞א ּדַ ׁשלִ יחַ ֗
ֵ
Rev 21:3
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ַוהי קַ ניָא ּדַ מׁשֻ וחֿתָ א
והַ ו ּדַ ממַ לֵל ֗הוָא עַ מי֑ ִאיֿת ֗הוָא על ֗
ַמֿדינ֗ ּתָ א וַלׁשֻ ָור ֭ה
ּדֿדַ הֿבָ ֑א למֵ מׁשחָ ה ל ִ
יך ּפֿתָ י ָ֭ה ומַ ׁשחָ ה Rev 21:16
מרּבעָאיִ ֿת ִסימָ ֭א וֻאורּכָה אַ ֿ
ַמֿדינ֗ ּתָ א ַ
ו ִ
ּתרעסַ ֞ר אַ לֿפִ ין֞ אֵ סטֿדַ וָֿתָ ֭ ֞א אֻ ורּכָה וַֿפֿתָ יָה ורֻ ומָ ה
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּבקַ ני ָ֑א עַ ל ֵ
ל ִ
ׁשוֵין אֵ נֻון֭
ורה מָ אא וַארּבעִ ין וַארּבַ ע אַ ִמי ֑֞ן ּבַ מׁשֻ וחֿתָ א Rev 21:17
ומַ ׁשחֵ ה לׁשֻ ָ
ּדאנָׁשָ א אַ יֿדָ א ִּדאיֿתֵ יה ּדמַ לַאֿכ ָ֭א
֗
ַמֿדינ֗ ּתָ א ּדֿדַ הֿבָ א ּדַ ֿכיָא ּבַ ֿדמֻוֿתָ א Rev 21:18
וֿדֻומסָ א ּדׁשֻ ָורה יַׁשּפֵ ה ו ִ
ּדַ זֿגֻוֿגִ יֿתָ א ּדֿכִ יֿתָ ֭א
ירֿתָ ֞א מצַ ּבֿתָ ֭ ֞ן Rev 21:19
אֿפֵא יַקִ ָ
וׁשֵ ֿתֵ אסֵ ֞א ּדׁשֻ ָורא ּדַ מֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א ּבֿכִ ֞
ַׁשּפֵה וַֿדֿתַ רּתֵ ין֞ סַ ּפִ יל ָ֭א וֿדַ ֿתלָֿת קַ רֿכֵֿדנ ָ֭א וֿדַ ארּבַ ֞ע
וׁשֵ ֿתֵ אסֿתָ א קַ ֿדמָ יּתָ א י ֭
זמַ ַרֿגֿדָ ֭א
אף ּדַ הֿבָ ֭א Rev 21:20
ֿפר ֭א וַֿדׁשֵ ֿת סָ רֿדָ ו֭ ן וֿדַ ׁשֿבַ ע ּכִ ֿ
וַֿדחַ מֵ ׁש סָ רֿדָ ון וטֵ ָ
עֵסר ֞א
וסּפרסָ ֭א ּדַ חֿדַ ֵ
ַ
נֿדיָו֭ ן וֿדַ עסַ ֞ר ּכרֻ
וֿדַ ֿתמָ נֵא ּבֵ רֻ ול ָ֭א וֿדַ ֿתׁשַ ע טֻוּפַ ִ
ֻוֿתסָ ֭ס
עסר ֞א אַ מ ִ
יֻוֿכִ נֿתָ ֭וס ּדֿתַ רּתַ ֵ
עסר ֞א מַ רּגָניָֿתָ ֭ ֞א חֿדָ א לַחֿדָ ֭א וֿכֻלחַ ֿד Rev 21:21
רעֵא וֿתַ רּתַ ֵ
ַֿתרעסַ ֞ר ּתַ ֞
ו ֵ
מֿדינ֗ ּתָ א ּדֿדַ הֿבָ א
רעֵא ִאיֿת ֗הוָא מֵ ן חֿדָ א מַ רּגָנִ יֿתָ ֭א וׁשֻ וקָ א ּדֵ ין ּדַ ִ
מֵ ן ּתַ ֞
ּדַ ֿכי ָ֭א אַ ֿיך זֿגֻוֿגִ יֿתָ א ִאיֿת ּבָ ֭ה
והי Rev 21:22
והַ יּכלָא לָא חזִיֿת ּבָ ֭ה מָ ריָא ּגֵיר אַ לָהָ א אַ חִ יֿד ּכֻל הֻו ִאיֿתַ ֗
הַ יּכל ָ֭ה
הרא ּדנַנהרֻ ון Rev 21:23
ֵאמרא ולַמֿדִ ינ֗ ּתָ ֑א לָא מֵ ֿתּבעֵא ׁשֵ מׁשָ א ולָא סַ ָ
ול ָ
מר ֭א
והי אֵ ָ
ַׁשרֿגָה ִאיֿתַ ֗
ל ָ֭ה ּתֵ ׁשּבֻוחּתֵ ה ּגֵיר ּדַ אלָהָ א אַ נהַ רֿתָ ֭ה ו ָ
ֻוהר ֭ה ומַ לּכ ֵ֞א ּדַ ארעָא מַ יּתֵ ין לָה Rev 21:24
וַמהַ לֿכִ ין עַ ֗ממֵ ֞א ּבנ ָ
ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ ֭א
רעֵיה לָא נֵּתּתַ חּדֻון ּבִ אימָ מָ ֭א לִ ליָא ּגֵיר לָא נֵהוֵא ּתַ מָ ן֭ Rev 21:25
֞
וֿתַ
ונַיּתֻ ון לָה ּתֵ ׁשּבֻוחּתָ א וִ איקָ ָרא ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א Rev 21:26
ולָא נֵהוֵא ּתַ מָ ן ּכֻל טמַ ֑א וַֿדעָֿבֵ ֿד מסַ יֿבֻוֿתָ ֭א וֿדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א אֵ לָא אֵ ן Rev 21:27
אמר ֭א
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבַ ֿכֿתָ ֿבֵ ה ּדֵ ָ
אַ ילֵין ּדַ ִ
Rev 21:15
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ַהרא ּדמַ י ָ֞א חַ י ֑ ֵ֞א ּדַ ֿכיָא אָ ֿף נַהִ ָירא אַ ֿיך ּגלִ יֿדָ ֭א ונָֿפֵק מֵ ן
וחַ ויַני נ ָ
אמר ֭א
ּכֻורסיֵה ּדַ אלָהָ א וֿדֵ ָ
ַהר ֑א קַ יסָ א ּדחַ י ֵ֞א ּדעָֿבֵ ֿד Rev 22:2
יה מֵ ּכָא ומֵ ּכָא עַל נ ָ
ומֵ צעַ ֿת ׁשֻ וקֵ ֞
והי֞ לָאסיֻוֿתָ א ּדעַ ֗ממֵ ֭ ֞א
וה ֭֞י וטַ רֿפַ ֗
אר ֗
ּתרעסַ ֭ ֞ר וַֿבֿכֻל יִ ַרח יָהֵ ֿב ּפִ ַ
אר ֞א ֵ
ּפִ ֵ
אמרא ּבָ ה Rev 22:3
וֿכֻל חֵ רמָ א לָא נֵהוֵא ּתַ ָ֭מן וֿכֻורסיֵה ּדַ אלָהָ א וֿדֵ ָ
ָיהי֭
והי֞ נׁשַ מׁשֻ ונ ֗
נֵהו ֵ֭א ועַֿבּדַ ֗
ֻון Rev 22:4
וה ֭֞י וַׁשמֵ ה עַ ל ּבֵ יֿת-עַ ינַיה ֭ ֞
ונֵחז ֻון אַ ּפַ ֗
ַׁשרֿגָא Rev 22:5
ֻוהר ֭א ו ָ
ולִ ליָא לָא נֵהוֵא ּתַ ָ֭מן ולָא נֵֿתּבעֵא להֻון נ ָ
ֻוהרה ּדׁשֵ מׁשָ ֭א מֵ טֻל ּדמָ ריָא אַ לָהָ א מַ נהַ ר להֻו ֑ן ומַ לּכהֻון לעָ לַם
ונ ֵ
למין ס
עָ ִ
יר ֭ ֞ן ומָ ריָא אַ לָהָ א ּדרֻ וחָ ֿתָ ֞א Rev 22:6
וֵאמַ ר לִ י הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א מהַ ימנָן֞ וׁשַ ִר ָ
וה ֑֞י מָ א ִּדיהִ יֿב למֵ הוָא
ּדַ נֿבִ י ֵ֞א קַ ִּדיׁשֵ ֑ ֞א ׁשַ ּדַ ר למַ לַאֿכֵה לַמחַ ָויֻו לעַֿבּדַ ֗
ּבַ עֿג ַ֭ל
והי למַ ן ּדנָטַ ר מֵ ל ֵ֞א ּדַ נֿבִ י ֻוֿתָ א Rev 22:7
והָ א אָ ֿתֵ א ֗אנָא ּבַ עֿג ַ֭ל טֻוֿבַ ֗
ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֭א
אֵ נָא יֻ֣וחַ נָן ּדַ חזָא וַׁשמַ ע הָ לֵי֭ ן וֿכַֿד חזִיֿת וׁשֵ מעֵ ֿ֑ת נֵֿפלֵֿת למֵ סּגַֿד Rev 22:8
ַוהי֞ ּדמַ לַאֿכָא ּדַ מחַ וֵא לִ י הָ לֵין֭
קֿדָ ם ֵרֿגל ֗
ָטרין Rev 22:9
יּך נֿבִ י ֑ ֵ֞א וֿדַ אילֵין ּדנ ִ
וֵאמַ ר לִ י חזִי֭ לָא ּכנָֿתָ ֿך ִאיֿתַ י֑ וֿדַ אחַ ְ֞
הָ לֵין מֵ ל ֵ֞א ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֑א לַאלָהָ א ס ֻֿגוֿ֭ד
וֵאמַ ר לִ י֭ לָא ּתֵ חּתֻ ום מֵ ל ֵ֞א ּדַ נֿבִ י ֻוֿתָ א ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֭א זַֿבנָא ּגֵיר Rev 22:10
קרֿ֭ב
ֵ
וַֿדמַ עוֵל ּתֻ וֿב נַעו ֵ֭ל וַֿדצַ ע ּתֻ וֿב נֵצטַ עצַ ֭ע וז ִַּדיקָ א ּתֻ וֿב נֵעּבֵ ֿד Rev 22:11
ז ִַּדיקֻ וֿתָ ֭א וקַ ִּדיׁשָ א ּתֻ וֿב נֵֿתקַ ּדַ ׁ֭ש
יך עֿבָ ֿדֵ ֭ה Rev 22:12
הָ א אָ ֿתֵ א ֗אנָא מֵ חֿדָ ֑א וַאֿגרי עַ מי֭ וֵאּתֵ ל לֿכֻלנָׁש אַ ֿ
וריָא וׁשֻ ולָמָ ֭א Rev 22:13
חרי ָ֭א וׁשֻ ָ
אֵ נָא אָ ל ַֿף וֵאנָא ּתַ ו֭ קַ ֿדמָ יָא ו ַ֗א ָ
ַוה ֭֞י נֵהוֵא ׁשֻ ולטָ נהֻון עַל קַ יסָ א Rev 22:14
ַֿדעָֿבּדין ּפֻוקּדָ נ ֗
ִ
טֻוֿבַ יהֻון ל
ַמֿדינ֗ ּתָ ֭א
ּדחַ י ֭ ֵ֞א וַֿבֿתַ רעָא נֵעלֻון ל ִ

Rev 22:1
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אא וחַ ָרׁשֵ ֞א וֿכֻל חַ ָזיַי֞
ֿכר ֞א לֿבַ ֭ר וטַ מֵ ֞
ו ַז ָני ֵ֞א וקָ טֻול ֵ֞א וֿפָ לחַ י֞ ּפֿתַ ֵ
ועָֿבּדַ י֞ ּדַ ָּגלֻוֿתָ ֭א
ּדרֿת למַ לַאֿכי ּדַ נסַ הֵ ֿד ּבֿכֻון הָ לֵין קֿדָ ם עִ ֿדָ ֿתָ ֭ ֞א Rev 22:16
אֵ נָא יֵׁ֣שֻ וע ׁשַ ֵ
ֿפרא נַהִ ָיר ֭א
אֵ נָא ֗אנָא עֵקָ ָרא וׁשַ רּבֿתֵ ה ּ֣דֿדַ וִ יֿד ועַ מֵ ֭ה וֿכַוּכַֿב צַ ָ
מרין ּתָ ֭א וַֿדׁשָ מַ ע נִ אמַ ר ּתָ ֭א וֿדַ צהֵ א נִ אֿתֵ א Rev 22:17
ורֻ וחָ א וֿכַלֿתָ א אָ ִ
ונֵסַ ֿב מַ י ָ֞א חַ י ֵ֞א מַ ּגָן֭
מסַ הֵ ֿד ֗אנָא לֿכֻל ּדׁשָ מַ ע מֵ לֿתָ א ּדַ נֿבִ י ֻוֿתָ א ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֑א ּדַ אינָא Rev 22:18
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א הָ נ ָ֭א
ַוהי אַ לָהָ ֑א מַ חוָֿתָ ֞א ּדַ ִ
נסים על ֗
נסים עלַיהֵ י ֑ן ִ
ּדַ ִ
וַאינָא ּדַ מֿבַ צַ ר מֵ ן מֵ ל ֵ֞א ּדַ ֿכֿתָ ֿבָ א ּדַ נֿבִ י ֻוֿתָ א הָ ֿדֵ ֑א נֿבַ צַ ר אַ לָהָ א Rev 22:19
ֿכֿתיֿבָ ן֞ ּבַ ֿכֿתָ ֿבָ א
מֿדינ֗ ּתָ א קַ ִּדיׁשּתָ א אַ ילֵין ּדַ ִ
מנָֿתֵ ה מֵ ן קַ יסָ א ּדחַ י ֑ ֵ֞א ומֵ ן ִ
הָ נ ָ֭א
וע Rev 22:20
אָ מַ ר ּכַֿד מסַ הֵ ֿד הָ לֵי֭ ן ִאין אָ ֿתֵ א ֗אנָא ּבַ עֿג ַ֭ל ּתָ א מָ ריָא יֵׁ֣שֻ ֭
וה ֭֞י אַ ִמין ס Rev 22:21
מׁשיחָ א עַ ם ּכֻלהֻון קַ ִּדיׁשַ ֗
טַ יּבֻוֿתֵ ה ּדמָ ַרן יֵׁ֣שֻ וע ִ

Rev 22:15

